ג'נריישן קפיטל בע"מ

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
ליום  30בספטמבר 2021

דירקטוריון ג'נריישן קפיטל בע"מ ("החברה") מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופות של
שלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר "( 2021תקופת הדוח" ו"-מועד הדוח" ,בהתאמה) ,בהתאם להוראות
תקנות 38א ו 48-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970-
דוח זה נערך מתוך הנחה כי בפני הקוראים מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2020אשר פורסם ביום  30במרץ ,2021
כפי שתוקן ביום  20באפריל ( 2021אסמכתא"( )2021-01-067419 :הדוח התקופתי לשנת  .)"2020למונחים שלהלן תהא
המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי לשנת  ,2020אלא אם צוין במפורש אחרת.
 .1תיאור תמציתי של החברה
החברה התאגדה בישראל בחודש מאי  2018במטרה לשמש כקרן סחירה להשקעה בתשתיות ואנרגיה ,והחל מחודש מרץ
 2019החברה הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
נכון למועד פרסום דוח זה ,לחברה השקעות בנכסי תשתית ,כמפורט להלן:
 .1.1תחום התחבורה
פעילות החברה בתחום התחבורה מתבצעת באמצעות החזקתה ב 49%-מהון מניותיה של בון תור בע"מ ("בון תור"),
הפועלת בתחום הסעת ההמונים ,אשר לה שתי פעילויות מרכזיות :תחבורה ציבורית (באמצעות החזקתה במלוא
( )100%הון מניותיה של מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ) ,והיסעים.
לפרטים אודות ההשקעה בבון תור ,ראו סעיפים  17.2לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) ו 2.11.4-לפרק ב' (דוח
הדירקטוריון) בדוח התקופתי לשנת  2020וכן סעיף  2.5לדוח זה .לפרטים אודות פעילות בון תור ,ראו נספח א' לפרק
א' לדוח התקופתי לשנת  ,2020וכן סעיף  2.6לדוח זה.
החברה ביצעה הערכת שווי לבון תור ליום  30בספטמבר  2021באמצעות  BDOזיו האפט ניהול וייעוץ בע"מ,
במסגרתה הוערך שווי החזקות החברה בבון תור בכ 322.4-מיליון ש"ח .הערכת השווי ליום  30בספטמבר 2021
מצורפת כנספח א' לדוח זה.
 .1.2אנרגיות מתחדשות
פעילות החברה בתחום האנרגיות המתחדשות מתבצעת באמצעות החזקתה בכ 50.27%-מהון מניותיה של סולגרין
בע"מ ("סולגרין") ,1חברה ציבורית המחזיקה ומפעילה מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ופועלת
בייזום והקמה של מתקנים חדשים בארץ ובחו"ל.
לפרטים נוספים אודות ההשקעה בסולגרין ,ראו סעיפים  17.3לפרק א' ו 2.11.2-לפרק ב' בדוח התקופתי לשנת 2020
וכן סעיף  2.5לדוח זה .לפרטים אודות פעילות סולגרין ,ראו נספח ב' לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  2020וכן סעיף
 2.7לדוח זה.
שווי החזקות החברה בסולגרין ליום  30בספטמבר  2021הינו כ 410-מיליון ש"ח.
 .1.3ייצור חשמל  -תחנות כוח
פעילות החברה בתחום ייצור החשמל באמצעות תחנות כוח מתבצעת באמצעות החזקתה ב 50%-מהון מניותיה של
רפק אנרגיה בע"מ ("רפק אנרגיה") ,העוסקת בתכנון ,הקמה והפעלה של תחנות כוח לייצור חשמל.
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באמצעות החזקת החברה במלוא ( )100%מהון המניות של סולגרין החזקות בע"מ ,המחזיקה במניות סולגרין .ביום  30בספטמבר
 2021עמד שיעור החזקת החברה בסולגרין על .50.27%
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נכון למועד דוח זה ,מחזיקה רפק אנרגיה ,באמצעות חברות ייעודיות ,במספר תחנות כוח בהספק כולל של כ950-
מגה וואט ,כמפורט להלן :החזקה בשיעור של  86.2%בשתי תחנות כוח בטכנולוגיית קוגנרציה ברמת גבריאל ובאלון
תבור ("התחנות הצפוניות") ,החזקה בשיעור של  33.33%באתר ייצור החשמל אלון תבור וכן החזקה בשיעור של
 ,35%באמצעות שותפות ייעודית ("שותפות התחנות החופיות") ,2בתחנות הכוח שורק ואשקלון ,תחנה
קונבנציונלית במחזור משולב ותחנה בטכנולוגיית קוגנרציה ,הממוקמות בשטחם של מתקני ההתפלה שורק
ואשקלון ,בהתאמה ("התחנות החופיות").
לפרטים נוספים אודות ההשקעה ברפק אנרגיה ,ראו סעיפים  17.4לפרק א' ו 2.11.1-לפרק ב' בדוח התקופתי לשנת
 2020וכן סעיף  2.5לדוח זה .לפרטים אודות פעילות רפק אנרגיה ראו נספח ג' לפרק א' בדוח השנתי לשנת  2020וכן
סעיף  2.8לדוח זה.
החברה ביצעה הערכת שווי לרפק אנרגיה נכון ליום  31בדצמבר  2020באמצעות  BDOזיו האפט ניהול וייעוץ בע"מ.
שווי החזקות החברה ברפק אנרגיה הוערך באותו מועד בכ 372-מיליון ש"ח .בהתאם למדיניות החשבונאית של
החברה בדבר עדכון השווי ההוגן של נכסיה ,ביצעה החברה עדכון פנימי להערכת השווי ליום  30בספטמבר 2021
(הכולל ,בין היתר ,הפחתה של שווי ההחזקות ברפק אנרגיה כתוצאה מהחזר הלוואות בעלים לחברה בסך 43.8
מיליון ש"ח) ,לפיו הוערך שווי החזקות החברה ברפק אנרגיה בכ 349.9-מיליון ש"ח .הערכת השווי ליום  31בדצמבר
 2020צורפה כנספח ב' לפרק ב' בדוח התקופתי לשנת  2020ועדכון הערכת השווי ליום  30בספטמבר  2021מצורף
כנספח ב' לדוח זה.
 .1.4חלוקת גז טבעי
פעילות החברה בתחום חלוקת הגז הטבעי מתבצעת באמצעות החזקתה בכ 33.33%-מהון מניותיהן של כל אחת
מהחברות נגב גז טבעי בע"מ ("נגב גז") ,גז טבעי דרום בע"מ ("גז טבעי דרום" ,ויחד עם נגב גז" :חברות החלוקה"),
שהינן בעלות רישיון בלעדי להקמה והפעלה של תשתיות לחלוקת גז טבעי באזור פעילותן (נגב ודרום הארץ) ,וכן
בנגב החברה לתשתיות גז טבעי אי.פי.סי בע"מ ,המעניקה לחברות החלוקה שירותי הקמה ,תפעול ותחזוקה
("אי.פי.סי") (ויחד עם חברות החלוקה" :חברות החלוקה וההקמה").
לפרטים אודות ההשקעה בחברות חלוקת הגז ראו סעיפים  17.5לפרק א' ו 2.11.5-לפרק ב' בדוח התקופתי לשנת
 2020וכן סעיף  2.5לדוח זה .לפרטים אודות פעילות חברות חלוקת הגז ראו נספח ד' לפרק א' לדוח התקופתי לשנת
.2020
החברה ביצעה הערכת שווי לחברות החלוקה וההקמה נכון ליום  30בספטמבר  2021באמצעות וריאנס אסכולה
בע"מ ,במסגרתה שווי החזקות החברה בחברות החלוקה וההקמה הוערך בכ 158.2-מיליון ש"ח .הערכת השווי ליום
 30בספטמבר  2021מצורפת כנספח ג' לדוח זה.
 .1.5מים ,שפכים וסביבה
פעילות החברה בתחום המים ,השפכים והסביבה מתבצעת באמצעות החזקתה במלוא ( )100%הון מניותיה של
ג'י.אי.אס גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ (" ,)"GESהפועלת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות על ידה,
כמפורט להלן :בתחום המים והשפכים  -באמצעות ייזום ,תכנון ,מימון ,הקמה והפעלה של מתקני טיהור ,מתקני
התפלה וטיפול במים ובשפכים ,לרבות זכיינות על מתקנים כאמור במסגרת הסכמי  ,BOTתפעול מתקנים כאמור
שהינם בבעלות צדדים שלישיים ,וביצוע פרויקטים בסגמנטים שונים בתחום המים והשפכים וכן באמצעות החזקה
של  ,51%באמצעות שותפות ייעודית ,3במתקן להתפלת מי ים בפלמחים בשיטת  .BOOבתחום הטיפול בפסולת -
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שותפות מוגבלת בה רפק אנרגיה הינה שותף כללי (באמצעות חברה בבעלות מלאה) ובה השותף המוגבל הינה שותפות מוגבלת בה
רפק אנרגיה הינה שותף מוגבל בשיעור  35%והשותף הכללי (באמצעות חברה בבעלות מלאה) .יתרת הזכויות בשותפות המוגבלת
מוחזקות על ידי גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ( )45%ועמיתים קרנות הפנסיה הותיקות (.)20%
שותפות מוגבלת בה  GESהיא השותף הכללי וכן שותף מוגבל בשיעור של  ,51%ויתרת הזכויות בשותפות הייעודית מוחזקות על ידי
גופים מוסדיים מקבוצת מגדל.
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באמצעות החזקה ( )50%במתקן למיון אשפה ביתית מוצקה באזור ירושלים ,וכן באמצעות החזקה ( )50%בפרויקט
 BOTלתכנון ,מימון ,הקמה והפעלה של מתקן לטיפול בפסולת עירונית באזור השפד"ן ("זירו וויסט") ,ובאמצעות
החזקה ( )50%במתקן לטיפול בקרקעות מזוהמות .בתחום הכימיקלים לתעשייה  -טיפול בתשטיפים תעשייתיים
באמצעות איוד וייבוש בוצה ומתן פתרונות ייחודיים בנושאים הקשורים לטיפול ולמחזור תשטיפים תעשייתיים
וחומרים מסוכנים ,וכן ייצור ,שיווק והפצה של כימיקלים לתהליכי התפלת מים וייצור כימיקלים לשימושים
תעשייתיים.
לפרטים נוספים אודות ההשקעה ב ,GES-ראו סעיפים  17.6לפרק א' ו 2.11.3-לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2020
וכן סעיף  2.5לדוח זה .לפרטים אודות פעילות  GESראו נספח ה' לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  2020וכן סעיף 2.9
לדוח זה.
החברה ביצעה הערכת שווי ל GES-נכון ליום  30ביוני  2021באמצעות  BDOזיו האפט ,במסגרתה הוערך שווי
החזקות החברה ב GES-בכ 585.8-מיליון ש"ח .בהתאם למדיניות החשבונאית של החברה בדבר עדכון השווי ההוגן
של נכסיה ,ביצעה החברה עדכון פנימי לשווי ההחזקה ב GES-ליום  30בספטמבר ( 2021הכולל ,בין היתר ,הפחתה
של שווי ההחזקות ב GES-כתוצאה מחלוקת דיבידנד לחברה בסך  11.2מיליון ש"ח) ,לפיו שווי החזקות החברה ב-
 GESהוערך בכ 596.7-מיליון ש"ח .הערכת שווי  GESליום  30ביוני  2021צורפה כנספח ד' לדוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה לאותו מועד 4ועדכון הערכת השווי ליום  30בספטמבר  2021מצורף כנספח ד' לדוח זה.
 .1.6לוגיסטיקה
פעילות החברה בתחום הלוגיסטיקה מתבצעת באמצעות החזקתה במחצית מהון מניותיה של פרידנזון-ג'נריישן
מרכזים לוגיסטיים בע"מ ("פרידנזון-ג'נריישן") ,זאת לאחר שביום  26באוגוסט  ,2021הושלמה עסקת השקעה
כנגד רכישה בהקצאה של  50%מהון המניות של פרידנזון-ג'נריישן ,בתמורה לכ 77-מיליון ש"ח (אשר הועברו
לפרידנזון-ג'נריישן ,בניכוי  18מיליון ש"ח ,אשר שימשו לפירעון הלוואות בעלים וחלוקת דיבידנד לבעלת מלוא
המניות בפרידנזון-ג'נריישן טרם עסקת ההשקעה ,פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ ("השותף")) ,וכן נחתם
הסכם בעלי מניות לפיו ניהולה של פרידנזון-ג'נריישן וקבלת ההחלטות בה ,יעשה במשותף על ידי החברה והשותף.
פעילותה של פרידנזון-ג'נריישן כוללת אחסנה ,ניהול ,פיתוח ,תפעול ואחזקה של מתחמים לוגיסטיים ,הממוקמים
בסמוך לנמלי ים בישראל (באשדוד ובחיפה) ומשרתים את פעילותם ,לרבות מתחמים נוספים אשר נמצאים בהליכי
תכנון ופיתוח .החברה סבורה כי ההשקעה בפרידנזון-ג'נריישן תאפשר לה ליצור פוזיציה אטרקטיבית וצומחת
בתחום האחסון הלוגיסטי המתפתח ,המבוססת ,בין היתר ,על מתחמים צמודים לנכסי תשתית לאומיים ,בשיתוף
פעולה עם שחקן מוביל בתעשייה.
לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות ,עיקרי הסכם ההשקעה ותוכניות החברה ביחס לפרידנזון-ג'נריישן ,ראו
דיווח מיידי מיום  8ביולי ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-050308 :הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.
 .1.7תחום התחבורה הרכבתית בבריטניה
החל מיום  10בנובמבר  ,2021לחברה פעילות בתחום התחבורה הרכבתית בבריטניה ,אשר מתבצעת באמצעות
החזקתה ,באמצעות תאגיד אנגלי בו היא מחזיקה ב 33.33%-מהון מניותיו ,כאשר יתרת מניותיו (כ)66.67%-
מוחזקות על ידי  ,Dalmore Capitalקרן השקעות בריטית בעלת ניסיון ומוניטין בתחום התשתיות הממוקדת
בבריטניה ("דלמור" ו"-התאגיד המשותף" ,בהתאמה) ,ב 30%-מהון מניותיה של חברת Porterbrook Holding I
"( Limitedפורטרברוק") ,חברת רכבות נוסעים מובילה (".5)Rolling Stock Company, "ROSCO
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אשר פורסם ביום  26באוגוסט ( 2021אסמכתא.)2021-01-138357 :
תפקידן של ה ROSCOs-בשוק הרכבות הבריטי ,הינו להעמיד לשימוש הציבור באמצעות הזכיינים המפעילים את קווי הרכבות,
רכבות באיכות גבוהה ,העומדות בסטנדרטים הנקבעים על ידי המדינה.
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עם השלמת העסקה נכנס התאגיד המשותף תחת הסכם בעלי המניות בפורטרברוק ,במסגרתו הוקנו לו זכויות וטו
באישור נושאים מהותיים בדירקטוריון פורטרברוק ,זאת בנוסף להחלטות בעלי מניות מסוימות שמחויבות
להתקבל פה אחד.
מערכת היחסים בין החברה ודלמור בתאגיד המשותף הוסדרה במסגרת הסכם בעלי מניות ,הכולל ,בין היתר,
הוראות בדבר קבלת החלטות בהסכמה לענין שימוש בזכויות הוטו בפורטרברוק כאמור לעיל ,מינוי דירקטורים
מטעם החברה ( )1ומטעם דלמור ( )2בדירקטוריוני פורטרברוק והתאגיד המשותף וביצוע השקעות נוספות
בפורטרברוק.
חלקה של החברה בהזרמת ההון ,אשר התבצעה במועד השלמת העסקה ,עמד על סך של כ 111-מיליון פאונד ,והוא
מומן ממקורותיה העצמיים של החברה (יצוין ,כי במועד רכישת המטבע הזר ,ביצעה החברה עסקאות הגנה מפני
שינויים בשער החליפין (שקל  -פאונד) כנגד מלוא חלקה בהזרמת ההון כאמור) .יתרת ההשקעה בפורטרברוק
הושלמה מחלקה של דלמור בהזרמת ההון למימון העסקה ומהלוואה שנלקחה על ידי התאגיד המשותף.
פורטרברוק ,הנמנית על אחת משלוש ה ROSCOs-הגדולות והמובילות בבריטניה המחזיקות יחדיו בכ 70%-משוק
החכרת הרכבות ,מחכירה צי של כ 4,000-קרונות ,המהוות כ 25%-מסך הרכבות בבריטניה .פורטרברוק פועלת
בשוק בעל ביקוש קשיח וחסין ,ובהתאם היא מייצרת תזרים מזומנים יציב ומשמעותי המחולק כדיבידנד שנתי
לבעלי מניותיה .מדובר בחברה רובסטית ,אשר על בעלי מניותיה נמנות ,בין היתר ,קרנות תשתיות גדולות ,בעלת
הנהלה איכותית ,המהווה נכס בקנה מידה משמעותי בשוק הרכבות הבריטי.
לפרטים נוספים אודות פורטרברוק (לרבות נתונים כספיים עיקריים) ,הסביבה העסקית להשקעה ,עיקרי הסכמי
בעלי המניות ,מימון העסקה (לרבות ביחס להלוואה שתלקח על ידי התאגיד המשותף) ואסטרטגיה ,ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  19ביולי ( 2021אסמכתא ,)2021-01-118290 :ומצגת משקיעים שפורסמה ביום  3באוגוסט 2021
(מס' אסמכתא ,)2021-01-060742 :הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה.
 .2שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד
להלן יובא פירוט השינויים והחידושים אשר אירעו בעסקי החברה בכל ענין שיש לתארו בדוח התקופתי לשנת .2020
מובהר ,כי ככלל ,התיאור הנכלל בדוח רבעוני זה כולל רק מידע אשר הינו ,לדעת החברה ,מידע מהותי .יחד עם זאת,
בחלק מהמקרים ולשם שלמות התמונה ,כללה החברה תיאור מפורט מעבר לנדרש ,הכולל גם מידע שלדעתה אינו מהותי
בהכרח.
 .2.1הון החברה
.2.1.1
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בהתאם להוראות הסכם הניהול בין החברה לבין ג'נריישן ניהול בע"מ ,חברת הניהול של החברה ("חברת
הניהול") ,6לפיהן בכל מקרה בו חברת הניהול תהיה זכאית למענק שנתי 50% ,מהמענק ישולם במזומן ו-
 50%מהמענק ישולם באופציות ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ("אופציות") ,וכן בהתאם
להוראות מדיניות התגמול של החברה ,לפיהן חברת הניהול רשאית להציע לנושאי המשרה להשתתף
בתכנית תגמול הוני ,וזאת מתוך האופציות להן תהא זכאית חברת הניהול כאמור ,החברה הנפיקה ביום 9
במאי  12,214,832 ,2021אופציות לחברת הניהול ,לעובדיה ולנושאי משרה בה (לרבות יו"ר דירקטוריון
החברה ומנכ"ל החברה) .לפרטים אודות תנאי האופציות ,כמותן ,השיעור שיהוו מהון החברה ,שוויין ההוגן
ופרטים נוספים ,ראו דוח הצעה פרטית מיום  5באפריל ( 2021אסמכתא ,)2021-01-056376 :הכלול בדוח
זה על דרך ההפניה.

לפרטים אודות הסכם הניהול ראו פירוט ביחס לתקנה  21בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת .2020
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.2.1.2

ביום  13ביולי  2021הנפיקה החברה  163,139,609מניות רגילות ,על פי דוח הצעת מדף מיום  12ביולי 2021
ובתמורה (נטו) לסך של כ 155.8-מיליוני ש"ח .לפרטים ראו דוח הצעת מדף מיום  12ביולי  2021ודוח על
תוצאות ההנפקה ,מיום  13ביולי ( 2021אסמכתאות ,2021-01-051742 :ו ,2021-01-052075 -בהתאמה),
הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה.

 .2.2חלוקת דיבידנד
ביום  6במאי  2021ביצעה החברה חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  50מיליון ש"ח ,בהתאם להחלטת
דירקטוריון החברה מיום  29במרץ  ,2021כמפורט בדיווח מיידי (מתוקן) מיום  5במאי ( 2021אסמכתא2021-01- :
 ,)078393הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.
 .2.3מימון
.2.3.1

ביום  20באפריל  ,2021התקשרה החברה בתוספת להסכם להעמדת מסגרת אשראי עם בנק דיסקונט
לישראל בע"מ ,לפיה מסגרת האשראי של החברה גדלה מ 100-מיליון ש"ח לסך כולל של  170מיליון ש"ח,
ותקופת הניצול של מסגרת האשראי הוארכה עד ליום  18באפריל  .2022לפרטים אודות ההסכם להעמדת
מסגרת האשראי והתוספת לו ,ראו סעיף  15.4לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  2020וכן דיווח מיידי של
החברה מיום  20באפריל ( 2020אסמכתא ,)2021-01-066723 :הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.
נכון למועד הדוח ,מלוא מסגרות האשראי של החברה אינן מנוצלות ,אולם לאחר מועד הדוח ,ביום 26
באוקטובר  ,2021ניצלה החברה כ 115-מיליון ש"ח מתוך המסגרת.

.2.3.2

ביום  20ביוני  2021השלימה החברה הנפקה של  441,609,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ב') ,על פי דוח
הצעת מדף מיום  16ביוני ( 2021אסמכתא ,)2021-01-039874 :שפורסם מכוח תשקיף החברה ,ובהתאם
לשטר נאמנות מאותו המועד ,אשר צורף לדוח הצעת המדף ("שטר הנאמנות") .תמורת ההנפקה (נטו)
הסתכמה בכ 444-מיליון ש"ח .אגרות החוב דורגו על ידי מעלות  S&Pבע"מ בדירוג .ilA+
לפרטים בדבר אגרות החוב (סדרה ב') ,ראו סעיף  6להלן ,ולתנאים המלאים של אגרות החוב ,לרבות פרטים
נוספים בדבר התחייבויות החברה ,ראו בשטר הנאמנות ,שפורסם ביום  21ביוני ( 2021אסמכתא2021-01- :
 ,)041815הכלול בדוח זה על דרך ההפניה .לדוח דירוג אגרות החוב (סדרה ב') ,ראו דיווח מיידי של החברה
מיום  16ביוני ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-039397 :הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.

 .2.4השפעות נגיף הקורונה ()COVID-19
לפרטים אודות השפעות נגיף הקורונה על פעילות החברה והחברות המוחזקות ,ראו ביאור  1לדוחות הכספיים של
החברה ליום  30בספטמבר .2021
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 .2.5השקעות החברה
סקטור

באמצעות

שיעור
החזקה

שווי החזקות
החברה
( 31.12.2020אלפי
ש"ח)

השקעות
נוספות7

התאמות שווי הוגן
בניכוי הכנסות
מדיבידנדים והחזרי
הלוואות בעלים

דיבידנדים
והחזרי הלוואות
בעלים שהתקבלו 8

דמי ניהול

שהתקבלו 9

שווי החזקות החברה
( 30.09.2021אלפי
ש"ח)

מודל הערכת
השווי

תשעה חודשים שהסתיימו ביום ( 30.09.2021אלפי ש"ח)
1

תחבורה

בון תור

49%

248,406

-

73,968

17,155

900

322,374

2

ייצור חשמל -
אנרגיות
מתחדשות

סולגרין

50.27%

293,095

193,750

)(76,840

-

150

410,005

מחיר מניה
מצוטט 11

3

ייצור חשמל -
תחנות כוח

רפק אנרגיה

50%

372,073

-

)(22,168

43,790

-

349,905

 FCFEוקידום
לפי תשואה
לבעלים12

4

חלוקת גז טבעי
והפעלת
התשתיות

חברות
החלוקה
וההקמה 13

33.33%

145,962

-

12,239

-

-

158,201

5

מים ,שפכים
וסביבה

GES

100%

370,243

62,700

163,732

25,143

-

596,675

 DCFוFCFE-
וקידום לפי
תשואה
לבעלים15

לוגיסטיקה

פרידנזון

50%

-

76,812

-

-

-

76,812

עלות

7
8
9
10
11
12
13
14
15

DCF

10

FCFE

14

במונחי עלות נומינלית ,לרבות הלוואות.
הדיבידנדים והחזרי הלוואות הבעלים שהתקבלו הוכרו כהכנסה בדוחות הכספיים.
דמי הניהול שהתקבלו הוכרו כהכנסה בדוחות הכספיים.
שוויה ההוגן של ההשקעה ליום  30בספטמבר  2021נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה במודל היוון תזרימי מזומנים צפויים ( - )DCFלפרטים נוספים אודות הערכת השווי ,ראו סעיף  5להלן.
השווי נקבע בהתאם למחיר המניה המצוטט של סולגרין ביום  30בספטמבר .2021
שוויה ההוגן של ההשקעה ליום  31בדצמבר  2020נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה במודל היוון תזרימי מזומנים לבעלי המניות ( )FCFEוליום  30בספטמבר  2021נאמד על ידי קידום
ההשקעה בשיעור התשואה לבעלים  -לפרטים נוספים אודות הערכת השווי ,ראו סעיף  5להלן.
נגב גז טבעי ,גז טבעי דרום ו-אי.פי.סי.
שוויה ההוגן של ההשקעה ליום  30בספטמבר  2021נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום  30בספטמבר  2021במודל היוון תזרימי מזומנים צפויים לבעלי המניות ( - )FCFEלפרטים נוספים
אודות הערכת השווי ,ראו סעיף  5להלן.
שוויה ההוגן של ההשקעה ליום  30בספטמבר  2021נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום  30ביוני  ,2021חלקה במודל היוון תזרימי מזומנים צפויים ( )DCFוחלקה במודל היוון תזרימי
מזומנים לבעלי המניות ( ,)FCFEוליום  30בספטמבר  2021נאמד על ידי קידום ההשקעה בשיעור התשואה לבעלים  -לפרטים נוספים אודות הערכת השווי ,ראו סעיף  5להלן.
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 .2.6עדכונים ביחס לבון תור
ביום  17במרץ  ,2021השלימה בון תור רכישה של יתרת מניות מטרופולין ( ,)50%שהוחזקה עד אותו מועד על ידי
צד שלישי ,באופן שהחל מהשלמת העסקה ,מחזיקה בון תור במלוא ( )100%הון מניותיה של מטרופולין .לפרטים
נוספים ראו סעיף  1.3לנספח א' לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת .2020
 .2.7עדכונים ביחס לסולגרין
.2.7.1

לאחר שבשלהי שנת  2020התקשרה סולגרין במערכת הסכמים עם חברה יזמית באיטליה ("היזם") למתן
שירותי איתור ,רכישה ,השבחה ,ניהול ומימון מחדש של נכסים פוטו-וולטאיים מניבים באיטליה ,חתמה
סולגרין ביום  19בינואר  ,2021על הסכם להקמת מיזם משותף עם היזם ,לצורך פיתוח ,הקמה ,מימון
והפעלה של פרויקטים פוטו-וולטאים קרקעיים באיטליה ,וכן על הסכם למתן שירותי פיתוח על ידי היזם
לפרויקטים כאמור ,בהיקף של כ 100-מגה וואט ,עם אופציה להרחבת השירותים להיקף כולל של עד כ200-
מגה וואט .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.5.3לנספח ב' לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת
.2020

.2.7.2

במסגרת גיוס הון שביצעה סולגרין ביום  31בינואר  ,2021בסך כולל של כ 381.5-מיליון ש"ח (לפי מחיר של
 37.06ש"ח למניה) ,השקיעה החברה במניות סולגרין סך של כ 190.8-מיליון ש"ח ,כך שעם השלמת גיוס
ההון ,החזיקה החברה בכ 51%-מהונה המונפק והנפרע של סולגרין ומזכויות ההצבעה בה .נכון למועד דוח
זה ,מחזיקה החברה ב 50.27%-מהונה המונפק והנפרע של סולגרין ומזכויות ההצבעה בה.

.2.7.3

ביום  2ביולי  2021השלימה סולגרין רכישה של  20.7%מהאחזקות ב"( Kuubix Global, LLC-קיוביקס"),
חברה הפעילה במגזר המערכות הסולאריות המסחריות והביתיות בארה"ב ,בתמורה לסך של  30מיליון
דולר ,וכן השלימה העמדת הלוואות המירות ליחידות קיוביקס בסך כולל של  34מיליון דולר ( 13מיליון
דולר מההלוואות האמורות הועמדו על ידי סולגרין במהלך החודשים אפריל עד יוני  ,2021לKuubix -
 ,Energy, Incאשר פעילותה הועברה לקיוביקס כחלק ממבנה עסקת ההשקעה).
באותו מועד ,התקשרה סולגרין במתווה השקעה בקיוביקס לשנים  2021-2022בהיקף כולל של עד כ104-
מיליון דולר ,עם אופציה לביצוע השקעות נוספות במהלך השנים  2022-2023של עד כ 60-מיליון דולר
נוספים ,באופן שיאפשר לסולגרין לעלות לשליטה בקיוביקס ,החל מהרבעון הראשון לשנת .2022
לפרטים נוספים אודות השקעות סולגרין בקיוביקס וכן אודות פעילות קיוביקס ,ראו דיווחים מיידיים של
החברה מיום  7באפריל  2021ומיום  4ביולי ( 2021אסמכתאות 2021-01-058389 :ו,2021-01-047560-
בהתאמה) ,הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה.

 .2.8עדכונים ביחס לרפק אנרגיה
ביום  22בפברואר  2021הושלמה עסקה לרכישת התחנות החופיות על ידי שותפות התחנות החופיות (כהגדרתה
בסעיף  1.3לעיל) ,מדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ ,תמורת סך של כ 372.2-מיליון ש"ח ,בהתאם להסכם מיום
 23ביולי  ,2020בניכוי חלוקת דיבידנד בסך של כ 15-מיליון ש"ח למוכרים בסמוך ולפני השלמת העסקה .לפרטים
נוספים ראו סעיף  2.4.1לנספח ג' לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת .2020
 .2.9עדכונים ביחס לGES-
 .2.9.1ביום  19ביולי  2021דחה בית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום  7בינואר ,2021
שדחה עתירה מנהלית שהוגשה לביטול זכייתה של זירו וויסט במכרז לפרויקט  BOTלתכנון ,מימון ,הקמה
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והפעלה של מתקן לטיפול בפסולת עירונית באזור השפד"ן ולקביעת מציעה אחרת אשר התמודדה במכרז
כזוכה ("העתירה").
נכון למועד דוח זה ,ולאחר שהצדדים לסגירה הפיננסית בפרויקט זירו וויסט (ראו סעיף  10.2לדוח התקופתי
לשנת  )2020הסכימו על הארכת מועדים (עקב המשכות הליכים סטטוטוריים לקבלת היתר בניה לפרויקט),
פועלת זירו וויסט להשלמת התנאים לצורך הגשת בקשה למדינה לקבלת צו תחילת עבודות .לפרטים נוספים
ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  3בינואר  2021ומיום  20ביולי ( 2021אסמכתאות ,2021-01-000238 :ו-
 ,2021-01-119301בהתאמה) ,הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה.
 .2.9.2לאחר מועד הדוח ,ביום  20באוקטובר  2021התקבלה אצל החברה הודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים של
מקורות פיתוח וייזום בע"מ ("מקורות ייזום") ,לפיה נבחרה הצעתה של הקבוצה המוחזקת על ידי שפיר
הנדסה אזרחית וימית בע"מ ("שפיר") ו"( GES-הקבוצה") ,בשיעור של  54%ו ,46%-בהתאמה ,עם זכויות
הצבעה שוות ,כהצעה הזוכה במכרז לרכישה של חברות הזכיין והמפעיל של מתקן להתפלת מי ים באשדוד
("מתקן ההתפלה" או "המתקן" ו"המכרז" ,בהתאמה) מידי מקורות ייזום ,שיפוצו ושיקומו .ביום  2בנובמבר
 2021נחתם הסכם רכישת המתקן.
על פי מזכר הבנות בין בעלות המניות בקבוצה GES ,רשאית להשוות את החזקותיה בקבוצה ל ,50%-בכפוף
לאישורים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ,ובכוונת  GESלממש זכות זו.
מתקן ההתפלה הינו פרויקט תשתית לאומי שהוקם במסגרת הסכם זיכיון  BOTעל ידי מקורות ייזום ,אשר
מנוהל ומופעל באמצעות חברות הזכיין והמפעיל ,לתכנון ,מימון ,הקמה ,תחזוקה והפעלה של מתקן להתפלת
מי ים באשדוד בתפוקה של  100מיליון מ"ק לשנה ואספקת מים מותפלים באיכות ובכמות שתדרש על ידי
המדינה.
במסגרת הסכם הזיכיון למתקן ההתפלה נקבע מראש תעריף רכישה של  2.4ש"ח למ"ק (צמוד לסל מדדים
כפי שנקבע בהסכם הזיכיון ,כאשר נכון למועד הגשת ההצעה במכרז עמד התעריף על כ 2.46 -ש"ח למ"ק)
ולתקופת זיכיון שתסתיים ביום  8בדצמבר .2038
במסגרת המכרז ,הקבוצה עתידה לרכוש את מניות חברות הזכיין והמפעיל בתמורה לסך של כ 909-מיליון
ש"ח וכן לשפץ ולשקם את מתקן ההתפלה ולהעמידו בסטנדרטים כפי שנקבעו במכרז ,תוך  18חודשים ממועד
השלמת הרכישה ,כאשר בכוונת  GESלממן את חלקה בהזרמת ההון לרכישת מתקן ההתפלה ממקורותיה
העצמיים וכן באמצעות נטילת חוב והלוואות גישור.
במסגרת המכרז נכללה אפשרות להקמת תחנת כוח בחצר מתקן ההתפלה בעלת תקופת זיכיון שתעמוד על
המוקדם מבין  20שנים ממועד הפעלתה או  25שנים ממועד החתימה בפועל על הסכמי המכרז ,והקבוצה
מתכוונת לפעול למימוש אפשרות זו במטרה להקים פתרון אנרגטי שימלא את כלל הצרכים האנרגטיים של
מתקן ההתפלה באופן עצמאי ויוזיל משמעותית את עלויות האנרגיה שלו.
החברה סבורה כי רכישת מתקן ההתפלה והצלחת שיקומו ,תקנה לה פוזיציה נוספת בנכס אסטרטגי בעל
הסכם זיכיון ארוך טווח ובעל סיכוני ביקוש נמוכים ,תוך ביצוע עבודות השבחה משמעותיות עם שפיר .בנוסף,
החזקתה של  GESבשני מתקני התפלה סמוכים ,תאפשר לה להשתמש בנסיונה ובמומחיותה בתחום ההתפלה
על מנת לייצר התייעלות תפעולית תוך מיצוי היתרונות לגודל באופן אשר יביא לסינרגיה והשבחת שני הנכסים
גם יחד.
השלמת רכישת מתקן התפלה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים ,שעיקרם קבלת אישורי צדדים שלישיים
מאת המדינה ,המממנים של מתקן ההתפלה ,רשות התחרות והוועדה לצמצום הריכוזיות.
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ביום  8באפריל  2021הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב עתירה של מציעה אחרת שהתמודדה במכרז,
במסגרתה התבקש בית המשפט ,בין היתר ,להורות כי הקבוצה מנועה מהגשת הצעה במכרז ואף לפוסלה.
מקורות ייזום והקבוצה דחו מכל וכל טענות אלו ,וביום  21באוקטובר החליט בית המשפט על מחיקת
העתירה.
לפרטים נוספים אודות מתקן ההתפלה לרבות נתונים כספיים ,תנאי המכרז ,מימון ,ערבויות ,תנאים מתלים,
ותוכניות החברה ביחס למתקן ,ראו דיווח מיידי מיום  21באוקטובר ( 2021מס' אסמכתא, )2021-01-158418 :
הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.
 .2.9.3לאחר מועד הדוח ,ביום  10בנובמבר  2021התקבלה אצל החברה הודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים הבין
משרדית להתפלת מי ים ("ועדת המכרזים") ,לפיה נבחרה הצעתה של הקבוצה המוחזקת בחלקים שווים
( )50%-50%על ידי שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ו"( GES-הקבוצה") ,כאחת משתי ההצעות העולות
לשלב הגמר (” )Best And Final Offer, “BAFOבמכרז  BOTלהקמה ותפעול של מתקן התפלת מי ים בגליל
המערבי ("מתקן ההתפלה" ו"המכרז" ,בהתאמה).
המציעה שתזכה במכרז תהיה אחראית לתכנון ,מימון ,הקמה והפעלה של מתקן ההתפלה בהיקף של 100
מלמ"ק בשנה ,לתקופה של כ  28-שנים .במסגרת המכרז נקבע מנגנון תשלומים עבור כל מ"ק מים מותפלים
כמקובל במכרזים מסוג זה ,אשר מורכב מרכיב קבוע ומרכיב משתנה .נכון למועד פרסום דוח זה ,תחילת
הקמת מתקן ההתפלה צפויה בשלהי שנת  2022ותחילת הפעלתו במהלך שנת .2025
במסגרת שלב ה ,BAFO-אשר צפוי להימשך כ 7-חודשים ,נדרשות שתי המציעות לקדם תכנון והיתרים,
ולהשלים סגירה פיננסית למימון מתקן ההתפלה ,והן רשאיות לשפר את הצעתן .על פי תנאי המכרז ,בשלב ה-
 BAFOתועמד על ידי הקבוצה ערבות בסך של  30מיליון ש"ח.
ככל שהקבוצה תזכה במכרז בתום שלב ה ,BAFO -היא צפויה לממן את מתקן ההתפלה במתכונת של מימון
פרויקטים כמקובל בפרויקטים מסוג זה ,ובכלל זה ,באמצעות מסגרת גישור למימון ההון העצמי .לאור
האמור ,היקף ההון העצמי שיידרש על ידי החברה עד לסיום הקמתו של מתקן ההתפלה לא צפוי להיות מהותי.
יצוין ,כי המדינה תשתתף בהוצאות הגשת ההצעה של המציעה המפסידה בשלב ה  BAFO-בסכום של עד 30
מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות תנאי המכרז והזיכיון ,ראו דיווח מיידי מיום  10בנובמבר ( 2021מס' אסמכתא2021- :
 ,)01-165165הכלול בדוח זה על דרך ההפניה
 .2.10ביטול עסקה לרכישת מניות במתקן אגירה שאובה מעלה גלבוע
ביום  5ביולי  2021התקשרה החברה עם אלקטרה בע"מ ("המוכרת") ,במזכר הבנות בנוגע לרכישת מניות המוכרת
בפי אס פי השקעות בע"מ ,בעלת תחנת כוח במעלה גלבוע הפועלת בשיטת אגירה שאובה בהספק של  300מגה-וואט
("המתקן" ו"-חברת הפרויקט" ,בהתאמה) ,המהוות  25.5%מהון המניות המונפק של חברת הפרויקט (בדילול
מלא) ,לרבות זכויותיה והתחייבויותיה של המוכרת בחברת הפרויקט ומול בעלי המניות האחרים בה ,בתמורה לסך
כולל של עד  245מיליון ש"ח ("העסקה").
השלמת העסקה היתה כפופה ,בין היתר ,לתנאי מתלה לפיו בעלי המניות האחרים בחברת הפרויקט לא יממשו את
זכות ההצעה הראשונה המוקנית להם .ביום  10בנובמבר  2021מימשו בעלי המניות האחרים בחברת הפרויקט את
זכות ההצעה הראשונה כאמור ,במחיר ובתנאים שנקבעו בעסקה ,ובהתאם העסקה בטלה .לפרטים נוספים אודות
העסקה ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  14ביוני  2021ומיום  6ביולי ( 2021אסמכתאות2021-01-038365 :
ו ,2021-01-112311-בהתאמה) ,הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה.
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 .3ניתוח הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר 2021
 .3.1המצב הכספי

סעיף

ליום 30
בספטמבר
2021

ליום 30
בספטמבר
2020
באלפי ש"ח

ליום 31
בדצמבר 2020

נכסים שוטפים

451,107

226,824

180,307

נכסים שאינם
שוטפים
סה"כ נכסים
התחייבויות
שוטפות

1,913,972

1,188,026

1,429,779

2,365,079

1,414,850

1,610,086

65,095

6,791

8,830

התחייבויות
שאינן שוטפות

695,270

224,049

267,616

סה"כ
התחייבויות
הון מניות ופרמיה
קרן הון תשלום
מבוסס למניות

760,365

230,840

276,446

1,143,834

986,390

986,390

17,316

11,237

14,060

עודפים

443,564

186,383

333,190

סה"כ הון
סה"כ
התחייבויות והון

1,604,714

1,184,010

1,333,640

2,365,079

1,414,850

1,610,086

הסברי הדירקטוריון
השינויים בנכסים השוטפים נובעים משינויים ביתרת המזומנים של החברה .יתרה זו משתנה בעיקרה כתוצאה
מגיוסי הון וחוב מחד ומהשקעות בחברות מוחזקות מאידך .העלייה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021
נובעת בעיקרה מגיוס אגרות החוב (סדרה ב') שהושלם במהלך הרבעון השני ומגיוס הון שהושלם ברבעון השלישי.
העלייה נובעת מהשקעות חדשות שביצעה החברה ומעליית ערך השקעות בחברות מוחזקות.

העלייה נובעת מחלויות שוטפות של הלוואת מוכר ואגרות החוב (סדרה א').
העלייה מתחילת השנה וביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה מהנפקת אגרות החוב (סדרה ב')
שביצעה החברה ברבעון השני של שנת  ,2021וכן מגידול בהתחייבות מיסים נדחים שמקורו בעלייה בערך
ההשקעות בקיזוז השפעת נכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה.

העלייה נובעת מגיוס הון שהושלם ברבעון השלישי

הגידול בכל תקופה נובע מהרווח הנקי של החברה אשר קוזזה כתוצאה מחלוקת דיבידנד שביצעה החברה בשנת
.2021
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 .3.2תוצאות הפעולות

סעיף

לתקופה של תשעה
חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר 2021

לתקופה של תשעה
חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2020

לתקופה של שלושה
חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2021

לתקופה של שלושה
חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2020

לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020

הסברי הדירקטוריון

אלפי ש"ח
סה"כ הכנסות
(הפסדים)
מהשקעה בחברות
מוחזקות

241,412

164,020

)(9,034

138,380

369,042

הוצאות דמי ניהול

()19,070

)(12,027

()6,681

)(4,634

()17,343

הוצאות בגין
תשלום מבוסס
מניות ומענקים

)(7,928

)(5,630

)(2,643

)(5,630

()11,275

הוצאות בגין
עסקאות
הוצאות תפעוליות
אחרות
סה"כ הוצאות

)(1,709

)(258

)(1,057

)(48

()1,123

)(2,846

)(1,443

)(1,443

)(751

()2,806

()31,553

()19,358

()11,824

()11,063

()32,547

הוצאות מימון

)(10,803

)(3,007

)(6,100

)(2,131

()4,469

הכנסות מימון
רווח (הפסד) לפני
מסים על הכנסה

94

242

84

54

290

199,150

141,897

()26,874

125,240

332,136

מסים על הכנסה

()38,776

()32,638

9,524

()28,808

()76,068

רווח (הפסד) כולל

160,374

109,259

()17,350

96,432

256,066
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השינויים בסעיף זה נובעים בעיקרם משינויים
בשווי ההוגן של השקעות בחברות מוחזקות
ומהיקף הדיבידנד והחזרי הלוואות בעלים
שהתקבלו מהן.
העלייה בהוצאות דמי הניהול ביחס לתקופה
המקבילה אשתקד נובעת מהעלייה בסעיף
השקעות בחברות מוחזקות על בסיסו מחושבים
דמי הניהול.
הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע
מהכרה חשבונאית בתקופת הדוח בחלק היחסי
של הבונוס מבוסס הביצועים שיוענק לחברת
הניהול בגין שנת  ,2021בהתאם לביצועי החברה
בתשעת החודשים הראשונים של שנת .2021

העלייה בהוצאות המימון ביחס לתקופה
המקבילה אשתקד נובעת מהנפקת אגרות החוב
(סדרה ב') שביצעה החברה ברבעון השני של שנת
 ,2021וניצול מסגרות אשראי שנפרעו לאחר
הנפקתן.

השינויים בסעיף זה הינם בהתאמה לשינויים
בסעיף התחייבויות מיסים נדחים.

 .3.3נזילות
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
סעיף

2021

2020

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר
2021

2020

לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020

הסברי הדירקטוריון

אלפי ש"ח
מזומנים יתרת
פתיחה
מזומנים נטו
שנבעו (ששימשו)
מפעילות שוטפת
של החברה
מזומנים נטו
ששימשו לפעילות
השקעה
מזומנים נטו
שנבעו מפעילות
מימון

174,087

319,450

367,853

163,751

319,450

58,501

()14,480

12,338

)(5,728

()9,386

השינויים במזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות שוטפת נובעים
מתקבולי דיבידנדים והחזרי הלוואות בעלים מחברות מוחזקות
בקיזוז העלויות התפעוליות של החברה.

)(333,262

)(339,577

)(86,812

)(70,526

()394,794

השינויים במזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה נובעים מהיקף
ההשקעות החדשות בחברות מוחזקות.

549,796

258,868

155,743

136,764

258,817

השינויים במזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בתשעת החודשים
הראשונים של שנת  2021נובעים בעיקר מהנפקות אגרות החוב
(סדרה ב') וההון שביצעה החברה בתקופה בניכוי דיבידנד שחילקה
החברה לבעלי המניות.

מזומנים יתרת
סגירה

449,122

224,261

449,122

224,261

174,087
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 .3.4יחסים פיננסים מרכזיים

סעיף

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2021

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר
2021

לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2020

הסברי הדירקטוריון

באחוזים
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תשואה על
הנכסים
מושקעים

14.73%

()0.55%

40.5%

תשואה על ההון
לפני מס

13.76%

()1.92%

31.95%

תשואה על ההון
לפני מענק תלוי
ביצועים ולפני
מס

14.31%

()1.74%

33.03%

ROE

11.08%

()1.24%

24.6%

הכנסות מהנכסים המושקעים (התאמות לשווי הוגן ,דיבידנדים והחזרי הלוואות בעלים
ודמי ניהול) ביחס לנכסים מושקעים משוקללים .היחס משקף את התשואה הישירה על
ההשקעות בנכסי תשתיות בתקופה הרלוונטית.
רווח לפני מסים על הכנסה ביחס להון עצמי המשוקלל .היחס משקף את התשואה לבעלי
ההון העצמי לפני מס על ההון העצמי השייך להם בתקופה הרלוונטית.
ככל שהמלצות הוועדה לקידום הקמת קרנות נסחרות להשקעה בתשתיות יאומצו בחקיקה
ויחולו על החברה ,וככל שהחברה תפעל בהתאם להמלצות ,הוצאות המס שלה צפויות
לקטון משמעותית .במקרה זה ,התשואה על ההון לפני מס עשויה להיות שווה בקירוב ל-
 .ROEלפרטים נוספים על המלצות הוועדה ראה סעיף  11.5.3לפרק א' לדוח התקופתי
לשנת .162020
רווח לפני מענק תלוי ביצועים ולפני מסים על הכנסה ביחס להון עצמי המשוקלל .היחס
דומה במהותו לתשואה על ההון לפני מס ,רק שמנטרל מהתחשיב גם את המענק תלוי
הביצועים לחברת הניהול ,וזאת על מנת להגיע לתחשיב הרלוונטי לחישוב עמידתה של
חברת הניהול ביעד "תשואה שנתית על ההון" כהגדרתו בהסכם הניהול המתוקן ,כמפורט
בגילוי מכח תקנה  21בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת .2020
הרווח הנקי ביחס להון העצמי המשוקלל .היחס משקף את התשואה לבעלי ההון העצמי
על ההון העצמי השייך להם בתקופה הרלוונטית.

הערכות השפעות המלצות הוועדה על הוצאות המס של החברה הן מידע צופה פני עתיד .אין ודאות כי ההמלצות יאומצו כפי נוסחן ואין ודאות לגבי עיתוין .ההשפעה על החברה בפועל עשויה להיות שונה
מכפי שנחזה.
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 .3.5נתונים מאזניים משוקללים המשמשים לחישוב היחסים הפיננסיים המרכזיים

סעיף

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר 2021

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר 2021
באלפי ש"ח

לתקופה של שנה
שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020

נכסים מושקעים משוקללים

1,638,950

1,888,918

911,209

הון עצמי משוקלל

1,446,968

1,593,159

1,039,679

הסברי הדירקטוריון

הנכסים המושקעים המשוקללים מציגים את שקלול ההשקעות של
החברה לפי התקופה היחסית ממועד הכרתם בספרי החברה ועד
למועד הדוח הכספי הרלוונטי ,כלומר ,יתרת הפתיחה של סעיף
השקעות בחברות מוחזקות בדוח הכספי תשוקלל למלוא תקופת
הדוח .השקעות שבוצעו במהלך תקופת הדוח ישוקללו ממועד ביצוע
ההשקעה ועד למועד הדוח הכספי הרלוונטי.
ההון העצמי המשוקלל מציג את שקלול ההון העצמי לפי התקופה
היחסית ממועד הכרתו בספרי החברה ועד למועד הדוח הכספי
הרלוונטי ,כלומר ,יתרת הפתיחה של ההון העצמי בדוח הכספי
תשוקלל למלוא תקופת הדוח ושינויים בהון העצמי במהלך תקופת
הדוח ישוקללו ממועד השינוי ועד למועד הדוח הכספי הרלוונטי.

 .4הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .4.1נזילות
סך המזומן הפנוי של החברה ליום  25בנובמבר  2021מוערך בכ 58.5-מיליון ש"ח.
 .4.2אומדנים חשבונאיים קריטיים
נכון למועד זה ,לחברה לא קיימים אומדנים חשבונאיים קריטיים ,למעט אמידת השווי ההוגן של ההשקעות בחברות מוחזקות וייחוס נכסי מיסים נדחים בגין הפרשי זמנים.
לפרטים ,ראו ביאור [ ]3לדוחות הכספיים.
 .4.3אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ()ISOX
לדוח הרבעוני בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ראו פרק ג' ,בדוח זה להלן.

15

 .5פרטים אודות הערכות שווי מהותיות ומהותיות מאוד
זיהוי נושא ההערכה

בון תור בע"מ

רפק אנרגיה

חברות חלוקת הגז

GES

הערכה מהותית/מהותית
מאוד

מהותית מאוד

מהותית מאוד

מהותית

מהותית מאוד

עיתוי ההערכה

 30בספטמבר 2021

 30בספטמבר 2021

 30בספטמבר 2021

 30בספטמבר 2021

שווי נושא ההערכה סמוך
לפני מועד הערכה

 264,654אלפי ש"ח

 342,727אלפי ש"ח

 153,371אלפי ש"ח

 585,777אלפי ש"ח

שווי נושא ההערכה
שנקבע בהתאם לערכה

 322,374אלפי ש"ח

 349,905אלפי ש"ח

 158,201אלפי ש"ח

 596,675אלפי ש"ח

 BDOזיו האפט .לפרטים ראו הערכת השווי

נועם רובינזון ,סמנכ"ל כספים

וריאנס אסכולה בע"מ.
לפרטים ראו הערכת השווי

נועם רובינזון ,סמנכ"ל הכספים

קידום ערך הנכס בתקופת החתך לפי
התשואה הרבעונית הצפויה לבעלים על ערך
הנכס ,בניכוי דיבידנד ו/או החזר הלוואות
בעלים שהתקבלו ,ככל שהתקבלו ,ובתוספת
השקעות נוספות שביצעה החברה בנכס ,ככל
שביצעה

תזרימי
היוון
שיטת
המזומנים לבעלי המניות
( Free cash flow to
)equity

קידום ערך הנכס בתקופת החתך לפי
התשואה הרבעונית הצפויה לבעלים
על ערך הנכס ,בניכוי דיבידנד ו/או
החזר הלוואות בעלים שהתקבלו ,ככל
שהתקבלו ,ובתוספת השקעות נוספות
שביצעה החברה בנכס ,ככל שביצעה

זיהוי המעריך ואפיוניו
מודל ההערכה שמעריך
השווי פעל לפיו

שיטת היוון תזרים מזומנים ()Discounted cash flow

ההנחות שלפיהן ביצע
את
השווי
מעריך
ההערכה ,בהתאם למודל
ההערכות

בון תור
• 9.5% – WACC
• 11.63% – Ke
• שיעור צמיחה יורד עד לכ 3.7%-בשנה המייצגת.
• יציבות בשיעורי רווחיות גולמית ותפעולית
מטרופולין
• 6.25% – WACC
• 10.6% – Ke
• הכנסות ,עלויות תפעול ,תחזוקה וCAPEX-
בהתאם למודל העסקי של כל אשכול תחבורה
• שמירה על פעילות ב 3-אשכולות לאורך שנות
התחזית
בי.ג'י.מוטורס
• 14% – WACC

• פוטנציאל השפעת כלל השינויים בהנחות
העיקריות על הערכת השווי החיצונית אינה
מהותית

עלויות,
• מכירות,
השקעות וכו' לפי המודל
הפיננסי של החברות,
נדרשות
בהתאמות
בהתאם לשיקול דעת
מעריך השווי

• תשואה צפויה לבעלים:

• הקמה והפעלת תשתיות
החלוקה לאורך תקופת
רישיונות הגז ,ובסופם
מכירה למדינה על פי
שווין ההוגן ,אותו
העריך מעריך השווי,
מענקים
בניכוי
מהמדינה
שהתקבלו
לקזז
יש
ואותם
(כקבוע
מהתמורה
בהסכם הרישיון)

• זכאות החברה לתשואה לבעלים הצפויה
על השקעתם.
תחנות צפוניות ( 9% -בהתאם לKe-
בהערכת השווי מיום  31בדצמבר .)2020
( 7.5% - MRCבהתאם ל Ke-בהערכת
השווי מיום  31בדצמבר .)2020
תחנות חופיות – ( 10%תשואה צפויה
לבעלים ברכישה).

• 10.5% – Ke
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• פוטנציאל השפעת כלל השינויים
בהנחות העיקריות על הערכת
השווי החיצונית אינה מהותית
• זכאות החברה לתשואה לבעלים
הצפויה על השקעתם.
• :Ke
פרויקט כפר מסריק  ,8.5% -פרויקט
זירו ווייסט  ,12.75%פרויקט דרך
הים :מפעיל  ,6.25% -זכיין ,6% -
זכיין תקופה שלאחר הזכיון 9.75%-
• :WACC
חטיבת פרויקטים –  ,12.75%חטיבת
תפעול מתקנים –  ,10.25%חטיבת
כימיקלים –  ,11.75%גרין-נט –
9.25%

 .6גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה
להלן יובא תיאור סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון ליום  30בספטמבר .2021
לתנאים המלאים של אגרות החוב (סדרה א') ,ולפרטים נוספים בדבר התחייבויות החברה ,ראו בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ,אשר צורף לדוח הצעת מדף מיום  10במאי
( 2020אסמכתא ,)2020-01-045858 :הכלול בדוח זה על דרך ההפניה .לתנאים המלאים של אגרות החוב (סדרה ב') ,ולפרטים נוספים בדבר התחייבויות החברה ,ראו בשטר הנאמנות
לאגרות החוב (סדרה ב') ,שפורסם ביום  21ביוני ( 2021אסמכתא ,)2021-01-041815 :הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.
אגרות חוב (סדרה ב')

אגרות חוב (סדרה א')
סדרה מהותית

כן

כן

מועד ההנפקה הראשונה

 12במאי 2020

 20ביוני 2021

במועד ההנפקה

124,000,000

441,609,000

למועד הדוח

124,000,000

441,609,000

ערך
נקוב

(בש"ח) יתרה משוערכת ל.ר.
תנאי
לפי
הצמדה

ל.ר.

סכום הריבית שנצברה  1,190אלפי ש"ח
וטרם שולמה למועד הדוח

 924אלפי ש"ח

שווי פנקסני כפי שנכלל  123,994אלפי ש"ח
בדוחות הכספיים

 448,389אלפי ש"ח

שווי הוגן (שווי בורסאי)  134,081אלפי ש"ח
ליום 30.09.2021

 463,204אלפי ש"ח

סוג הריבית ושיעורה

ריבית שנתית קבועה בשיעור של  ,3.85%כפופה להתאמות במקרה של אי ריבית שנתית קבועה בשיעור של  ,0.75%כפופה להתאמות במקרה של אי
עמידה באמות מידה פיננסיות ,כמפורט להלן.
עמידה באמות מידה פיננסיות ,כמפורט להלן.

מועדי תשלום הקרן

קרן אגרות החוב תפרע בארבעה תשלומים שנתיים שווים אשר ישולמו קרן אגרות החוב תפרע בתשעה תשלומים שנתיים ,כאשר שלושת
התשלומים הראשונים ישולמו ביום  30ביוני של כל אחת מהשנים 2023
ביום  30ביוני של כל אחת מהשנים  2022עד ( 2025כולל).
עד  ,2025באופן שכל אחד מבין שלושת התשלומים יהווה  7%מהערך
הנקוב של אגרות החוב ,ארבעה תשלומים נוספים ישולמו ביום  30ביוני
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אגרות חוב (סדרה ב')

אגרות חוב (סדרה א')

של כל אחת מהשנים  2026עד  ,2029באופן שכל אחד מבין ארבעת
התשלומים יהווה  13%מהערך הנקוב של אגרות החוב ,ושני תשלומים
נוספים ישולמו ביום  30ביוני של כל אחת מהשנים  2030ו ,2031-באופן
שכל אחד מבין שני התשלומים כאמור יהווה  13.5%מהערך הנקוב של
אגרות החוב.
מועדי תשלום הריבית

הריבית תשולם פעמיים בשנה בימים  30ביוני ו 31-בדצמבר של כל אחת הריבית תשולם פעמיים בשנה בימים  30ביוני ו 31-בדצמבר של כל אחת
מהשנים  2021עד ( 2024כולל) ,למעט התשלום הראשון של הריבית אשר מהשנים  2022עד ( 2031כולל) ,למעט התשלום הראשון של הריבית אשר
ישולם ביום  31בדצמבר  2020והתשלום האחרון אשר ישולם ביחד עם ישולם ביום  31בדצמבר  ,2021והתשלום האחרון של הריבית ,אשר ישולם
ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום  30ביוני .2031
תשלום הפירעון האחרון של הקרן ביום  30ביוני .2025

סוג הצמדה

אין

אגרות החוב תהיינה צמודות ,קרן וריבית ,למדד המחירים לצרכן
שפורסם ביום  15ביוני  2021בגין חודש מאי "( 2021המדד היסודי") .אם
יתברר ,במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית,
כי המדד הידוע במועד התשלום ("מדד התשלום") עלה לעומת המדד
היסודי ,תשלם החברה את אותו תשלום של קרן ו/או ריבית ,כשהוא
מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי.
אם יתברר ,במועד ביצוע תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית ,כי
מדד התשלום זהה למדד היסודי או נמוך ממנו ,אזי מדד התשלום יהיה
המדד היסודי.

המרה

אין

אין

זכות לבצע פדיון מוקדם

החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב לפדיון מוקדם
בתנאים המפורטים בסעיף  12.2לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות.

החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב לפדיון מוקדם
בתנאים המפורטים בסעיף  13.2לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות.

ערבות לתשלום התחייבות

אין

אין

פרטי הנאמן

משמרת  -חברה לשירותי נאמנות בע"מ ,דרך בגין  48תל אביב

משמרת  -חברה לשירותי נאמנות בע"מ ,דרך בגין  48תל אביב

איש קשר :רמי סבטי ,טלפון ,03-6374351 :פקס,03-6374843 :

איש קשר :שלומי אילני ,טלפון ,03-6374826 :פקס,03-6374344 :

דוא"ל"( Ramis@mtrust.co.il :הנאמן").

דוא"ל"( Shlomyi@mtrust.co.il :הנאמן").

אגרות החוב אינן מדורגות.

שם החברה המדרגת :מעלות  S&Pבע"מ

דירוג

הדירוג שנקבע למועד הנפקת הסדרה ולמועד הדוחilA+ :
תאריך הדירוג 16 :ביוני 2021
לדוח דירוג אגרות החוב (סדרה ב') ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום 16
ביוני ( 2021מס' אסמכתא.)2021-01-039397 :

18

אמות מידה פיננסיות
ושיעור העמידה בהן

אגרות חוב (סדרה א')

אגרות חוב (סדרה ב')

אמת מידה לסדרה א'

אמת מידה לסדרה ב'
התניית הון עצמי

התניית הון עצמי

אמת מידה פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות :סך אמת מידה פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות :סך
ההון העצמי 17של החברה לא יפחת מ 700-מיליון ש"ח.
ההון העצמי 17של החברה לא יפחת מ 525-מיליון ש"ח.
אמת מידה פיננסית לצורך מנגנון התאמת שיעור הריבית :סך ההון העצמי אמת מידה פיננסית לצורך מנגנון התאמת שיעור הריבית :סך ההון העצמי
של החברה לא יפחת מ 775 -מיליון ש"ח.
של החברה לא יפחת מ 600 -מיליון ש"ח.
עמידה ליום  :30.09.2021ההון העצמי של החברה עומד על  1,602.5מיליון ש"ח.
התניית יחס חוב לסך הנכסים

התניית יחס חוב לסך הנכסים

אמת מידה פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות :היחס אמת מידה פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות :היחס
בין החוב הפיננסי נטו 18לבין סך הנכסים 19לא יעלה על .45%
בין החוב הפיננסי נטו 18לבין סך הנכסים 19לא יעלה על .45%
אמת מידה פיננסית לצורך מנגנון התאמת שיעור הריבית( :א) מדרגה אמת מידה פיננסית לצורך מנגנון התאמת שיעור הריבית :היחס בין החוב
ראשונה  -היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין סך הנכסים עלה על ( ;35%ב) הפיננסי נטו לבין סך הנכסים עלה על .42%
מדרגה שנייה  -היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין סך הנכסים עלה על .40%
עמידה ליום  :30.09.2021יחס חוב לסך נכסים עומד על .9.2%
התניית NAV

התניית NAV

אמת מידה פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות :אמת מידה פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויות לפי שטר הנאמנות:
השווי ההוגן של נכסי החברה ,20בניכוי התחייבויות החברה לפי ערכן השווי ההוגן של נכסי החברה ,20בניכוי התחייבויות החברה לפי ערכן
הפנקסני כמוצג בדוחותיה הכספיים האחרונים של החברה ,לא יפחת מ -הפנקסני כמוצג בדוחותיה הכספיים האחרונים של החברה ,לא יפחת מ-
 700מיליון ש"ח.
 450מיליון ש"ח.
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"הון עצמי" ,משמעו :הון עצמי כמוצג בדוחותיה הכספיים האחרונים של החברה (מבוקרים או סקורים ,לפי העניין) ,לא כולל זכויות מיעוט.
"החוב הפיננסי נטו" -חוב פיננסי של החברה ,בניכוי מזומן ושווי מזומן ,פקדונות והשקעות לזמן קצר (אך ללא ניכוי מזומן מוגבל (כהגדרתו להלן)) ,והכל על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים של
החברה .לעניין זה "חוב פיננסי" משמעו  -אשראי מתאגידים בנקאיים או ממוסדות פיננסיים בצירוף חלויות שוטפות של אשראי זה ,הלוואות מתאגידים בנקאיים או ממוסדות פיננסיים בצירוף חלויות
שוטפות של הלוואות אלה  ,אשראי שהועמד על ידי מוכר נכס הנכלל בחישוב "סך הנכסים" כהלוואת מוכר בקשר עם רכישת הנכס ("הלוואת מוכר") ואגרות חוב בצירוף חלויות שוטפות של אגרות החוב,
וכן כל הלוואה שהיא מכל גורם מממן שהוא .למען הסר ספק ,חובות פיננסיים של חברות מוחזקות של החברה לא יחשבו כחלק מהחוב הפיננסי של החברה וכן לא יובאו בחשבון מזומנים ושווי מזומנים
המוחזקים על ידן.
"סך הנכסים"  -סך הנכסים בדוחות הכספיים של החברה ,בניכוי מזומן ושווי מזומן ,פקדונות והשקעות לזמן קצר אך ללא ניכוי מזומן מוגבל אשר לא נוכה מחישוב החוב הפיננסי נטו ,והכל על בסיס
הדוחות הכספיים האחרונים של החברה" .מזומן מוגבל"  -פקדונות ,מזומנים ושווי מזומנים משועבדים לטובת צד ג' או אשר ניתנה התחייבות כלפי צד ג' כאמור לאי-משיכתם.
לעניין חישוב השווי ההוגן של נכסי החברה  -השקעות בחברות מוחזקות יילקחו על פי שוויין ההוגן ונכסים אחרים יילקחו בהתאם לערכם הפנקסני בדוחות הכספיים כאמור .יובהר כי ככל שהשקעות
בחברות מוחזקות מוצגות בדוחות הכספיים של החברה לפי שווי הוגן ,יילקח השווי ההוגן כקבוע בדוחות הכספיים.
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אגרות חוב (סדרה ב')

אגרות חוב (סדרה א')

אמת מידה פיננסית לצורך מנגנון התאמת שיעור הריבית :השווי ההוגן אמת מידה פיננסית לצורך מנגנון התאמת שיעור הריבית :השווי ההוגן
של נכסי החברה בניכוי התחייבויות החברה כאמור לא יפחת מ 500-של נכסי החברה בניכוי התחייבויות החברה כאמור לא יפחת מ750-
מיליון ש"ח.
מיליון ש"ח.
עמידה ליום  :30.09.2021ה NAV-עומד על  1,602.5מיליון ש"ח.
עמידה בכל תנאי שטר החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות על פי שטר הנאמנות ,ולא החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות על פי שטר הנאמנות ,ולא
והתקיימות התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדה לפירעון מיידי או למימוש התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדה לפירעון מיידי או למימוש
הנאמנות
בטוחות.
תנאים המקימים עילה בטוחות.
להעמדת הסדרה לפירעון
מיידי/מימוש בטוחות
נכסים משועבדים

להבטחת קיום התחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה א'),
שעבדה החברה לטובת הנאמן את הנכסים המפורטים להלן:
• שעבוד יחיד ,קבוע ,ראשון בדרגה ,ללא הגבלה בסכום על מלוא החזקות
החברה במניות רפק אנרגיה ,לרבות על כל מניות רפק אנרגיה שיוקצו
לחברה בעתיד ,ככל שיוקצו ,וכן כל הזכויות הנלוות בקשר עם מניות
אלו ו/או שתנבענה ממניות אלו ,כמפורט בסעיף  5.1.1לשטר הנאמנות
("מניות רפק אנרגיה המשועבדות").
• שעבוד יחיד קבוע ,ראשון בדרגה ,ללא הגבלה בסכום כולל המחאת
זכויות על דרך השעבוד ,על הלוואות הבעלים ושטרי ההון אשר הועמדו
לרפק אנרגיה על ידי החברה עד למועד החתימה על שטר הנאמנות (ו/או
אשר יועמדו לרפק אנרגיה מעת לעת לאחר מועד חתימת שטר
הנאמנות) ,לרבות הריבית אשר נצברה ו/או תצטבר בגינן ,כמפורט
בסעיף  5.1.2לשטר הנאמנות ("הלוואות הבעלים המשועבדות") .להלן
הגילוי הנדרש ביחס להלוואות הבעלים המשועבדות ,נכון ליום 30
בספטמבר ( 2021באלפי ש"ח):
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הלוואות בעלים שנפרעו החל ממועד הנפקת אגרות
החוב21

43,790

יתרת קרן הלוואות הבעלים המשועבדות

141,952

יתרת ריבית שנצברה

2,930

בתקופת הדוח פרעה רפק אנרגיה הלוואות בעלים שחלקה של החברה בו עמד על  43,790אלפי ש"ח.
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אין.

אגרות חוב (סדרה ב')

אגרות חוב (סדרה א')
סכום נוסף שרפק אנרגיה חייבת לחברה בגין
הלוואות הבעלים

-

סה"כ הלוואות בעלים משועבדות

144,882

נכון ליום  30בספטמבר  ,2021עומד ערכן של מניות רפק אנרגיה
המשועבדות ושל הלוואות הבעלים המשועבדות בדוחות הכספיים על
סך של כ 349,905-אלפי ש"ח ,כמפורט בסעיף  2.5לעיל.
• שעבוד קבוע ,יחיד וראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה
של החברה בחשבון הנאמנות ,כהגדרתו בשטר הנאמנות.
• שעבוד שוטף ,יחיד ,ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום של כל זכויותיה
של החברה בכספים ו/או בפקדונות ו/או בניירות הערך המופקדים
ושיופקדו בחשבון הנאמנות מעת לעת וכל תמורה שתתקבל בגינם ו/או
ממכירתם לרבות פירותיהם.
נכון ליום  30בספטמבר  ,2021בחשבון הנאמנות לא מופקדים כספים או
פקדונות או ניירות ערך כלשהם.
החברה התחייבה כי כל זמן שאגרות החוב (סדרה א') טרם נפרעו במלואן,
היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים
והעתידיים לטובת צד שלישי ,אלא בתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.
השעבודים לעיל להם התחייבה החברה בשטר הנאמנות תקפים על פי כל
דין.
החברה תהא רשאית להחליף או למכור את הנכסים המשועבדים
המפורטים לעיל ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים  5.8ו 5.9-לשטר
הנאמנות.
הנפקת אגרות חוב נוספות

לחברה סמכות להנפיק אגרות חוב (סדרה א') נוספות בהתאם לתנאים לחברה סמכות להנפיק אגרות חוב (סדרה ב') נוספות בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף  2.3לשטר הנאמנות וכן להנפיק סדרות נוספות של המפורטים בסעיף  2.4לשטר הנאמנות וכן להנפיק סדרות נוספות של
אגרות חוב או ניירות ערך אחרים בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף  2.5אגרות חוב או ניירות ערך אחרים בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.7
לשטר הנאמנות.
לשטר הנאמנות.

ארז בלשה
מנכ"ל ודירקטור

יוסף זינגר
יו"ר הדירקטוריון
תאריך החתימה 25 :בנובמבר 2021
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ג'נריישן קפיטל בע"מ
הערכת שווי חברת בון תור בע"מ
ליום  30בספטמבר 2021

BDO Consulting Group
בית אמות BDO
דרך מנחם בגין 46-48
תל אביב-יפו 66184
טלפון03-6374391 :
פקס03-6382511:
Website: www.bdo.co.il

שלום רב,
נתבקשנו על-ידי ג'נריישן קפיטל בע"מ (להלן" :ג'נריישן" ו/או "מזמינת העבודה") ,לבצע הערכת שווי לחברת

ידוע לנו כי חוות דעת זו תשמש ו/או תיכלל בדוחות הכספיים כאמור בתקנות לפי חוק ניירות ערך התשכ"ח

בון תור בע"מ (להלן" :החברה "ו/או "בון תור") .הערכת השווי תתבצע ליום  30בספטמבר( 2021 ,להלן:

–  .1968אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל ,ובכלל זה ,לפרסמה או לצטטה במלואה

"מועד הערכת השווי") בהתבסס על דוחות כספיים ליום  30ביוני  .2021הערכת השווי תבוצע לטובת הצגת

או חלקים ממנה ,ואין להעבירה לצד ג' כלשהו ,ללא קבלת אישורנו המפורש בכתב ומראש.

ההשקעה בדוחות הכספיים של ג'נריישן בשווי הוגן .מדידת השווי ההוגן בוצע בהתאם לתקן דיווח כספי -13

לצורך ביצוע העבודה הנחנו והסתמכנו על דיוק ,שלמות ועדכניות המידע שהתקבל מהחברה ומגורמים

מדידת שווי הוגן.IFRS 13 ,

שונים הקשורים בפעילות החברה .אין לנו סיבה להניח שהנתונים עליהם התבססנו אינם מדויקים ,שלמים

הערכת השווי כוללת שלושה היבטים עיקריים:

▪

או הוגנים ,ולא ערכנו בחינה עצמאית של מידע זה .ההסתמכות עליו אינה מהווה אימות או אישור לנכונותו.
לא בוצעו במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול את המידע ,הבדיקות

הערכת שווי פעילות ההיסעים שהינה פעילות המתנהלת בסולו של בון תור ,ובחברות הבנות תור

והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקת נאותות.

בוס בע"מ (להלן ביחד" :פעילות ההיסעים").
▪

הערכת שווי השקעה במניות מטרופולין – תחבורה ציבורית בע"מ (( )100%להלן" :מטרופולין").

▪

הערכת שווי חברת בי.ג'י מוטורס ( )2017בע"מ (( )100%להלן" :בי.ג'י מוטורס").

לא בדקנו את המידע באופן בלתי תלוי ,למעט בחינת סבירותו.
חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים ,על
בסיס נתונים ידועים ,הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו .שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע,

כמו כן ,בון תור מחזיקה בעוד מספר חברות שאינן מהותיות .פעילות ההיסעים ,בי.ג'י מוטורס ,מטרופולין ויתר

עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות.

האחזקות (להלן" :הקבוצה").

החישובים בעבודה זו בוצעו באמצעות גיליון אלקטרוני ,ולפיכך יתכנו הפרשי עיגול.

ההתקשרות בין  BDOזיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ (להלן )"BDO" :לבין ג'נריישן קפיטל בע"מ אושרה ונחתמה
על ידי מר נועם רובינזון ,סמנכ"ל כספים (להלן" :הסכם ההתקשרות") ,ביום  29בספטמבר( 2021 ,להלן:
"מועד התקשרות").
ממצאינו ישמשו את ג'נריישן ,הנהלתה ומבקריה ,וזאת למטרות דיווח פיננסי במסגרת עקרונות החשבונאות
והדיווח הכספי המקובלים בישראל והנדרשים על פי כל דין .עבודה זו מיועדת לשימושם הבלעדי של חברת
ג'נריישן ,הנהלתה ,מבקריה הבלתי תלויים בלבד על-פי כל דין.
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אי תלות

הסכמה מראש של מעריך השווי לצירוף ההערכה

הרינו לציין כי אין לנו כל תלות בחברת ג'נריישן ו/או בחברות בנות שלה ואיננו בעלי עניין או צפויים להפוך

ידוע לנו ואנו מסכימים כי העבודה תשמש ו/או תיכלל בדיווחי ג'נריישן ליום  30בספטמבר  ,2021לרבות

לבעלי עניין באף אחת מהחברות או בנכסיהן בעתיד .אנו בלתי תלויים בחברת ג'נריישן כמשמעותו של

דוחות שיכללו במסגרת תשקיפי מדף או דוחות הצעת מדף שתפרסם ג'נריישן ,וכן בכל דיווח מידי לפי

מונח זה בחוק רואי חשבון תשט"ו –  1955ובתקנותיו שהותקנו על פיו ,לרבות תקנות רואי חשבון (ניגוד

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  1968ותקנותיו אשר על פי הוראות הדין החברות האמורות תידרשנה

עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר) התשס"ח –  ,2009בתקני ביקורת ובכללי ההתנהגות

במסגרתו לצרף את העבודה הכלכלית .אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל ,ובכלל

המקצועית של לשכת רואי החשבון בישראל ,ובהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מס' .105-30

זה ,לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה ,ואין להעבירה לצד ג' כלשהו ,ללא קבלת אישורנו
המפורש בכתב ומראש

עוד נציין כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר עם תוצאות חוות דעת זו.
בהתאם להסכם ההתקשרות  ,באם נחויב לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים
המפורטים בהסכם ההתקשרות בהליך משפטי או בהליך מחייב אחר ,מתחייבת ג'נריישן ,לשפותנו בגין
כל סכום כאמור שישולם על ידינו ,מעבר לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתנו ובלבד שניתנה
לג'נריישן אפשרות להתגונן ,והכל למעט מקרים של רשלנות או זדון של  BDOשאז לא יחול שיפוי או
פיצוי כלשהו.
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פרטים אודות מעריך השווי ומומחיותו
להלן פירוט הערכות שווי בהיקפים דומים או גבוהים ,שבוצעו על ידי הצוות המוביל:

 - BDO Consulting and Management Ltdנוסדה על ידי השותפים של משרד רואי חשבון .BDO
 BDOיעוץ וניהול היא חלק מרשת  BDOהבינלאומית ,המספקת מגוון רחב של שירותים עסקיים

▪

אל על – הערכת שווי פעילות צי המטוסים של אלעל;

עסקים ,בדיקות נאותות פיננסיות ומיסויית ,הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ,ניתוחים כספיים,

▪

חברת השקעות דיסקונט – הערכת שווי לצורך בחינה לירידת ערך חברת סלקום;

בניית תכניות עסקיות ,ייעוץ מימון פרויקטים  ,PFI/PPPמיזוגים ורכישות ,בנקאות השקעות ועוד.

▪

פז – הערכת שווי לצורך בחינה לירידת ערך פז בתי זיקוק;

הצוות המוביל

▪

פרטנר – הערכות שווי לצורך בחינה לירידת ערך המגזר הקווי;

מר מוטי דטלקרמר ,רו"ח ,שותף ,מנהל מחלקת הCorporate Finance -

▪

 One1שרותי תוכנה – הערכת שווי לצרוך בחינה לירידת ערך מגזר התוכנה.

מוטי הינו בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המחשב ובעל תואר  MBAמאוניברסיטת בר אילן .מוטי הינו

▪

 – Arko Holdings / GPM Investmentsהערכות שווי ובחינות לירידת ערך.

הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל מגזר .לחברתנו ניסיון רב בתחומים הבאים :הערכות שווי

בעל ניסיון של למעלה מ 17-שנים בייעוץ עסקי לחברות ולמשרדים ממשלתיים .במסגרת תפקידו הנוכחי
בחברת הייעוץ מוטי שותף המנהל עשרות כלכלנים ורו"ח בצוותים העוסקים בהערכות שווי ,PPA ,תכניות
עסקיות ,בדיקות נאותות ,בחינה לירידת ערך ,הערכת מכשירים פיננסים ועוד .במסגרת עבודתו היה
מעורב מוטי בביצוע מגוון רחב של הערכות שווי ,תכניות עסקיות ,תכנונים אסטרטגיים ובדיקות נאותות
במגזרי פעילות מגוונים כדוגמת :תקשורת ,מדיה ,טכנולוגיה ,תעשיה מסורתית ,מזון ,נדל"ן ,ציוד רפואי
ופיננסים .טרם עבודתו ב BDO-מוטי ניהל את המחלקה הכלכלית בחברת "תבור כלכלה ופיננסים" .בעבר
מוטי הרצה בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב במסגרת החוג לחשבונאות וכן באוניברסיטה העברית
בירושלים.
מר שגיב מזרחי ,רו"ח ,דירקטור ,מנהל צוות במחלקת הCorporate Finance -
העבודה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח שגיב מזרחי ,דירקטור ומנהל צוות במחלקת הCorporate -
 .Financeשגיב הינו בעל תואר ראשון במתמטיקה שימושית מאוניברסיטת בר אילן ובעל תואר שני
במנהל עסקים ( )MBAבהצטיינות עם התמחות בניהול פיננסי מאוניברסיטת תל אביב .שגיב בעל ניסיון
של למעלה מ 10-שנים בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי ,הערכות שווי חברות ומכשירים פיננסים ועבודות
כלכליות-חשבונאיות מסוגים שונים בהתאם לכללי התקינה החשבונאית הבינלאומית ()IFRS
והאמריקאית ( .)US GAAPבעבר שגיב הרצה באוניברסיטת בר אילן בחשבונאות והערכות שווי.
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מקורות מידע

תמצית ממצאים

לצורך עבודתנו התבססנו על הנתונים והמסמכים ,כמפורט להלן:

בהתבסס על עבודתנו והממצאים המפורטים בה ,הגענו לכלל מסקנה כי נכון למועד הערכת השווי ,השווי
של הקבוצה וכן אחזקותיה של ג'נריישן הינן כדלקמן:

•

דוחות כספיים מבוקרים של החברה ,לשנים ;2019-2020

•

דוח כספי סקור של החברה ליום  30ביוני;2021 ,

•

מודלים פיננסיים של אשכולות מטרופולין המעודכנים ליום  30בספטמבר;2021 ,

אלפי ש"ח
שווי פעילות ההיסעים

•

תקציב ההיסעים לשנת ;2021

חוב נטו

•

מצגות ודוחות ניהוליים;

•

נתונים נוספים ,שנמסרו לנו בכתב ובעל פה על ידי הנהלת בון תור ומטרופולין;

•

מידע גלוי לציבור;

•

דיונים ושיחות עם אנשי מפתח בבון תור ,מטרופולין וג'נריישן קפיטל:
•

מר עפר פלג ,סמנכ"ל כספים ,בון תור;

•

מר יאיר קציר ,סמנכ"ל כספים ,מטרופולין;

•

מר נועם רובינזון ,סמנכ"ל כספים ,ג'נריישן קפיטל;

•

מר ערן כץ ,מנכ"ל בון תור ויו"ר דירקטוריון מטרופולין.

שווי בי.ג'י מוטורס ()100%
שווי מטרופולין ()100%
שווי חברות מוחזקות
סה"כ שווי בון תור

שווי ליום 30
בספטמבר2021 ,
לפני השקעות Q3
387,189

השקעות חדשות
והחזרי השקעות
Q3 2021
–

שווי לאחר השקעות
חדשות והחזרי
השקעות
387,189

()133,795

3,000

()130,795

45,909

–

45,909

370,422

()18,000

352,422

3,181

–

3,181

672,906

)(15,000

חלקה של ג'נריישן בבון תור ()49%

322,374

נציין כי ברבעון השלישי של שנת  2021מטרופולין ביצעה חלוקת דיבידנד בסך  18מיליון ש"ח לבון תור וכן
בון תור חילקה דיבידנד בסך  15מיליון ש"ח לבעלי המניות שלה.

בכבוד רב,
מוטי דטלקרמר ,רו"ח,
 BDOזיו האפט ,ייעוץ וניהול בע"מ
נחתם בתאריך  25בנובמבר2021 ,
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657,906

v

תוכן עניינים
הקבוצה

1

סקירת שוק

7

דוחות כספיים

16

מתודולוגיה

32

הערכת השווי

41
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פרק 1

הקבוצה

פרק  - 1הקבוצה
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הקבוצה
כללי
להלן מבנה אחזקות של הקבוצה למועד הערכת השווי:

בון תור נוסדה בשנת  1988ומשרדיה הראשיים נמצאים באור יהודה .החברה הינה הגדולה ביותר בארץ
בפעילות ההיסעים ובעלת אחזקה משמעותית במפעיל תחבורה ציבורית פרטי – מהגדולים בישראל .בין
לקוחות החברה ניתן למצוא חברות פרטיות ,גופים ציבוריים ומשרדים ממשלתיים.
בון תור פועלת בשני תחומי פעילויות עיקריים:
•

פעילות היסעים – הפעילות בתחום שירותי ההיסעים מתבצעת באמצעות בון תור ותור בוס שירות
המטייל בע"מ (חברה פרטית בבעלותה המלאה) ,והיא כוללת שירותי הסעות קבועות (שההכנסות
מהן היוו בשנת  ,2020את מרבית ההכנסות בתחום ההיסעים) ,וכן שירותי הסעות מזדמנות;

•

פעילות תחבורה ציבורית – הפעילות בתחום התחבורה הציבורית מבוצעת באמצעות החזקה ב-
 100%ממטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ .מטרופולין מפעילה ,נכון למועד הערכת השווי ,קווי
שירות בשלושה אשכולות :אשכול הנגב ,אשכול השרון ואשכול שרון-חולון.

בנוסף ,לבון תור פעילות בהיקפים שאינם מהותיים בתחום יבוא רכבי הסעות ותחבורה ציבורית ,באמצעות
בי.ג'י מוטורס ( )2017בע"מ (( )100%להלן" :בי.ג'י מוטורס") .ההכנסות מפעילויות אלו כלולות בתחום
ההיסעים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2020בקבוצת בון תור הועסקו כ 197-נהגים וכ 82-עובדים אחרים ,ובמטרופולין

(*) כמו כן ,החברה מחזיקה בחברות הבאות אשר אינן בעלות נפח פעילות משמעותי :אייבס ,טרמינל

הועסקו כ 1,549-נהגים וכ 256-עובדים אחרים .נכון ליום  30בספטמבר  ,2021לא חל שינוי מהותי .פעילות

אקספרס ,לימו ,לימון ב.ע .שירותי תחבורה בע"מ ,מ.ז.ל מוניות לב העיר ,ש.ב.ב.ש.א אחזקות בע"מ ,וחברת

ההיסעים בקבוצה מתבצעת באמצעות כלי רכב בבעלות עצמית וכן באמצעות קבלני משנה.

פי פק.

פרק  - 1הקבוצה
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הקבוצה
חברות מהותיות בקבוצה
בון תור ותור בוס

מטרופולין

תור בוס הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של בון תור הכוללת שירותי הסעות קבועות כגון הסעת עובדים

מטרופולין שנוסדה בשנת  ,2000עוסקת בהפעלת תחבורה ציבורית ע"פ זיכיונות מהמדינה .נכון ליום 30

למקומות עבודתם והסעת תלמידים למוסדות חינוך .ביחד מבצעות החברות כ 40-אלף נסיעות נוסעים בכל

בספטמבר ,2021 ,מטרופולין מפעילה שלושה אשכולות קווי תחבורה ציבורית – אשכול הדרום (הנגב),

יום ,והינה אחת החברות המובילות את שוק ההיסעים בישראל .לחברה פריסה גיאוגרפית במרכז וצפון ישראל.

השרון וכן אשכול השרון-חולון בו זכתה ביום ה 3-ליולי .2017 ,מטרופולין מעסיקה כ 1,448-נהגים.

פעילותה של בון תור מופרדת לפי פעילות היסעים המבוצעת באוטובוסים ופעילות היסעים המבוצעת
אשכול דרום

באוטובוסים ציבוריים זעירים (אצ"ז) ,מיניבוסים וכו' .פעילות זו מבוצעת בארבעה סניפים שונים.

מטרופולין החלה להפעיל את אשכול הדרום בשנת  2000לראשונה .זיכיון זה חודש בשנת  ,2012על פי

לחברה תיק לקוחות מגוון ואין לה תלות משמעותית בלקוח אחד .מרבי ת הכנסות פעילות ההיסעים היא בגין

ההסכם אשר החל בשנת  2014מטרופולין תפעל באשכול זה עד דצמבר ( 2026בכפוף להארכה של 3

נסיעות קבועות .כמו כן ,מרבית ההכנסות בתחום נובעות מלקוחות מכרזים אשר מרביתם הינם לקוחות

שנים על ידי הממשלה וכן שנה נוספת בשיקול דעת הממשלה) ,וכן תפעיל  120קווים עירוניים ובינעירוניים

ממשלתיים ,מוסדיים או רשויות ומועצות מקומיות .חלק מלקוחות המכרזים עורכים מכרזים עצמאיים בעוד

עם צי של  390אוטובוסים וכ 500 -עובדים .באשכול זה מטרופולין מבצעת מעל  500אלף נסיעות בשנה

שחלקם מתקשרים עם החברה תחת מכרזי מסגרת של החשב הכללי (החשכ"ל) ובהתאם למכרזי החברה

בהיקף של כ 28 -מיליון ק"מ בשנה.

למשק וכלכלה (המשכ"ל).

אשכול שרון
על פי הסכם הזיכיון אשר החל בשנת  ,2011זיכיון ההפעלה הינו בתוקף מדורג עד דצמבר  2022ויוני

בון תור פועלת בסניפים הבאים:

( 2023בכפוף להארכה של חצי שנה בשיקול דעת הממשלה) .כמו כן ,בהתאם להסכם עם המדינה ,תתארך
.1

תקופת הפעלת האשכול על-ידי החברה ,כך שהפעימה הראשונה להעברת האשכול לגוף שיזכה בזיכיון

סניף מרכז – ממוקם באור יהודה ,אחראי על הפעילות שבין
נתניה לבאר שבע;

3

החדש תתחיל לא לפני ינואר  .2024מטרופולין תפעיל  40קווים בינעירוניים עם צי של  240אוטובוסים וכ-
 400עובדים .באשכול זה מטרופולין מבצעת מעל  850אלף נסיעות בשנה בהיקף של כ 15-מיליון ק"מ

.2

סניף מודיעין – אחראי לפעילות שבאזור ירושלים;

.3

סניף צפון – ממוקם בטבריה ואחראי על הפעילות

בשנה.

1
4

אשכול שרון-חולון

2

שבצפון המדינה ,כולל שלוחה בחדרה;
.4

על פי הסכם הזיכיון מטרופולין תפעל באשכול זה החל משנת  2018האשכול יופעל בשלוש פעימות כך
שהזיכיון לכל "פעימה" מסתיים במועד אחר :יולי  ,2031ינואר  2032ויולי ( 2032בכפוף להארכה של 6

סניף נתב"ג – אחראי על הפעילות שמבוצעת מ/אל נתב"ג.

שנים על ידי הממשלה וכן שנה נוספת בשיקול דעת הממשלה) ,בו פועלים כ 65-קווים עירוניים ובינעירוניים

בנוסף ,בון תור מחזיקה באגף אוטובוסים – אשר פועל בפריסה ארצית.

עם צי של  450אוטובוסים וכ 600-עובדים .באשכול זה מטרופולין מבצעת כ 840-אלף נסיעות בשנה בהיקף
של כ 20-מיליון ק"מ בשנה.
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הקבוצה
חברות מהותיות בקבוצה (המשך)

בית ספר לנהיגה

כחלק מהליך בחירת מפעיל לאשכול מסוים ,המדינה מנהלת הליך של מכרז להפעלת אותו אשכול .למכרז זה

בשנת  2017הקימה מטרופולין בית ספר לנהיגה לצורך הכשרת נהגי האוטובוסים שמגויסים לחברה.

ניגשים כל המפעילים המעוניינים והעומדים בקריטריונים המוגדרים .בחירת המפעיל נעשית על פי שקלול

המטרה העיקרית למהלך הינה גיוס כמות גדולה יותר של נהגים לצורך איוש האשכולות החדשים שמופעלים

מספר רב של פרמטרים .המפעילים מציעים הצעה לשלם תמלוגים למדינה או לחלופין לקבל מהמדינה

ע"י מטרופולין.

סובסידיה על מנת להיכנס למכרז ,כמו כן ,המפעילים מציעים את הוצאות ההפעלה השנתיות החזויות על ידם

בית הספר מכשיר כ 250-נהגים בשנה בעלות שנתית אשר כ 40%-ממנה מתוקצבת ע"י מענק שניתן

אשר כוללות בין היתר ,הוצאות שכר נהגים ,הוצאות דלק ואחזקה ועוד .ישנם פרמטרים נוספים כגון שכר

מהמדינה .הלימוד התאורטי נעשה בבית ספר חיצוני והלימוד המעשי מתבצע ע"י מטרופולין .העלות

הנהגים המוצע באשכול וכו' ,אשר נלקחים בחשבון על ידי המדינה לצורך קביעת הזוכה במכרז.

מורכבת מתשלום למורי נהיגה חיצוניים ,רכישת אוטובוסים ייעודיים ,עלויות ביטוח ועוד.

נכון למועד זה ,מודל התמחור הקיים בכל האשכולות שמפעילה מטרופולין מבוסס על עלות הפעלה ברוטו של

ב.ג מוטורס

כל קו באשכול.

בשנת  2018החלה חברת ב.ג .מוטורס בפעילות יבוא מקביל של כלי רכב שונים לתחום ההיסעים ,הן
למכירה לחיצוניים והן למכירה לחברות הקבוצה .כמו כן ,החברה פועלת כיבואן מקביל של רכבי תחבורה

מכוח המכרזים ,המפקח על התעבורה במשרד התחבורה ("המפקח") מבקש ממטרופולין מעת לעת להוסיף

ציבורית .ב.ג מוטורס הינה חברה המאוחדת בדוחותיה הכספיים של בון תור ומוחזקת ב .100%-הערכת

קווי שירות באשכול ,אשר לא נכללו במסגרת המכרז הרלוונטי ושאינם מופיעים במפת הבסיס הרלוונטית

השווי של ב.ג בוצעה בנפרד מפעילות ההיסעים.

("הקווים הנוספים") .בהתאם להוראות המכרזים ,ככל שמטרופולין והמפקח לא יגיעו להסכמה על הפעלת
הקווים הנוספים ועל התנאים והמועדים להפעלתם ,רשאית הממשלה להתקשר עם מפעילים אחרים
להפעלתם ,גם ללא פרסום מכרז .בגין קווים נוספים אשר מטרופולין מפעילה לבקשת המפקח כאמור ,היא
מקבלת בשלב הראשון  65%מן המחיר לק"מ שהיא מקבלת עבור קו המופיע במפת הבסיס ,בתוספת לתשלום
בגין האוטובוס .עם זאת ,בהמשך להסכמות בין מפעילות התחבורה הציבורית והממשלה ,החל משנת 2017
עליה של  25%בהיקף של ק"מ הנסיעה אל מול מפת הבסיס שבכל מכרז מביאה לעדכון מפת הבסיס לסך
החדש של הק"מ המבוצעים .לפיכך ,החל ממועד העדכון כאמור ,מקבלת מטרופולין תשלום מלא בגין כל
הקילומטרים שיבוצעו מכוח הקווים שהיו קיימים במועד העדכון.
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הקבוצה
השלכות מגפת הקורונה על פעילות תחום התחבורה
תחום ההיסעים

תחום התחבורה הציבורית

פעילות בון תור בתחום ההיסעים מתמקדת בעיקרה בהסעות תלמידים למוסדות חינוך (בדגש על חינוך מיוחד)

פעילות התחבורה הציבורית של מטרופולין מתבצעת בהתאם להסכמי הזיכיון שנחתמו מול המדינה בכל

ועובדים למקומות העבודה .לכן ,חלה בשנת  2020ירידה בהיקף הפעילות בתחום ,אשר הגיעה לשיאה

אחד מאשכולות הפעילות ,ובהתאם שינויים בהיקף הפעילות כפופים להחלטת הרשות הארצית לתחבורה

בתקופת הסגר הראשון שחל בחודשים מרץ-אפריל ,במהלכו הושבת חלק ניכר מהמשק וכן נסגר החינוך

ציבורית (להלן" :הרשות") .בתקופת הסגר הראשון החל צמצום הדרגתי בפעילות התחבורה הציבורית

המיוחד .לאחר הסגר הראשון חלה חזרה הדרגתית לשגרת הפעילות במהלך הרבעונים השני והשלישי ,אולם

(רכבת ואוטובוסים) ,אשר בשיאו הודיעה הרשות בשלהי חודש מרץ על צמצום התחבורה הציבורית

היקפי הפעילות לא חזרו לרמתם טרום משבר הקורונה .בתקופות הסגר השני ,שהחל בשלהי הרבעון השלישי

באוטובוסים לכדי  25%מהפעילות הרגילה .במקביל להקלות במשק בחודש אפריל הוחזרה באופן הדרגתי

והסגר השלישי שהחל בחודש דצמבר  ,2020הירידה בהיקף הפעילות הייתה מצומצמת ביחס לסגר הראשון,

פעילות התחבורה הציבורית ,עד לכדי חזרה להיקף פעילות מלא בחודש מאי .ככלל ,בהמשך שנת 2020

זאת מאחר שפעילו ת החינוך המיוחד וכן מרבית מקומות העבודה להם מעמידה החברה שירותים המשיכו

התחבורה הציבורית פעלה כסדרה ,ולעיתים אף מעבר לכך לאור הצורך לתגבר קווי נסיעה מסוימים ,למעט

לפעול בתקופות אלה.

הטלת מגבלות לתקופות קצרות יחסית בתקופות הסגר השני והסגר השלישי.

על מנת להתמודד עם הירידה בהיקף הפעילות ,מיד עם פרוץ המשבר בחודש מרץ ביצעה הנהלת בון תור

השפעת משבר הקורונה על הכנסות החברה התבטאה בירידה מצומצמת בהכנסות המבוססות על

הליכים משמעותיים ומיידיים לצמצום עלויות תפעוליות ,ובין היתר ,צמצום העבודה עם קבלני משנה ,אשר

הקילומטרים המבוצעים וכן בירידה בתמריץ השנתי המבוסס על כמות הנוסעים בתחבורה הציבורית

למעלה מ 70%-מפעילותה מתבצעת באמצעותם ,הקפאת הסכמי תחזוקה וביטוחים ,העמדת רכבי הסעה

(תמריץ הולידציות).

שהשימוש בהם אינו הכרחי בחניונים וצמצום עלויות תפעוליות והנהלה וכלליות נוספות .גם במהלך החזרה

מיד עם קבלת ההודעה על הכוונה לצמצם את פעילות התחבורה הציבורית בסגר הראשון נערכה הנהלת

ההדרגתית לשגרת הפעילות לאחר הסגר הראשון ,צעדי הנהלת בון תור היו מדודים והדרגתיים בכל הקשור

מטרופולין והחלה לבצע הליכים משמעותיים ומיידיים לצמצום העלויות התפעוליות והניהוליות ,אשר

לתפעול פעילות ההיסעים והעלויות הכרוכות בו.

הותאמו לשינויים התכופים בהחלטות על היקף פעילות התחבורה הציבורית .בנוסף להליכים אלה שנועדו

במקביל לפעולות שביצעה הנהלת בון תור במטרה להתאים את מבנה העלויות לתקופות ספציפיות בהן חלה

כאמור להתמודד עם השינויים הנקודתיים בהיקף הפעילות ,ניצלה הנהלת מטרופולין את תקופת הסגר

ירידה בהיקפי הפעילות ,ביצעה ההנהלה תהליכי התייעלות תפעולית נוספים שנועדו לשפר את שיעורי

הראשון על מנת לקדם ולבצע צעדי התייעלות תפעולית וניהולית משמעותיים ובעלי השפעה חיובית מהותית

הרווחיות של בון תור בטווח הארוך ,כגון שיפור בהסכמים מול ספקים ,שינויים ארגוניים בכוח אדם וצמצום

מיידית וארוכת טווח על רווחי מטרופולין.

שטחי משרדים .לאור ההליכים שביצעה הנהלת בון תור כאמור ,ועל אף הירידה בהיקף הפעילות בשנת ,2020

צעדי ההתייעלות המרכזיים אותם ביצעה מטרופולין הינם:

הצליחה בון תור לשמור על רווח דומה בפעילות ההיסעים ביחס לזה של שנת  2019ושאינו נמוך מהותית

•

מתכנית העבודה לשנת .2020

הראשון כדי לבצע שינויים במפות התנועה באופן שישפרו את היעילות התפעולית;

כמו כן ,בהמשך לתהליכי ההתייעלות התפעולית של החברה ,וכן בהתאם לקצב החזרה מהקורונה ,אשר טוב
•

משמעותית מתחזיות החברה ,בשנת  2021תוצאות פעילות ההיסעים טובות מתוכניות העבודה של בון תור,

שינוי המבנה הארגוני תפעולי  -באופן שיאפשר מוטת שליטה ניהולית מיטבית ומעבר לתגמול
מוכוון יעדים;

וכן תוצאות פעילות התחבורה הציבורית טובות משמעותית מתכניות העבודה של מטרופולין ,שכן חלו שיפורים
במדדי ביצוע ,אשר היו טובים יותר מתקציב החברה.
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הקבוצה
השלכות מגפת הקורונה על פעילות תחום התחבורה – המשך
המשך צעדי ההתייעלות:
•

הגדלת הגמישות בהעברת רכבים בין אשכולות  -משרד התחבורה אישר למפעילי התחבורה
הציבורית לעשות שימוש ברכבים של אשכול מסוים עבור אשכולות אחרים ,מה שמאפשר גמישות
רבה בשימוש בצי הרכבים של מטרופולין ומאפשר למצות את פוטנציאל שינוי המבנה הארגוני
תפעולי.

במקביל לתהליכים אלה ,וכתוצאה מהם ,חל שיפור במדדי השירות של מטרופולין בכל האשכולות שבהפעלתה.
ההתייעלות שביצעה הנהלת מטרופולין הובילה לצמצום בעלויות התפעוליות ולשיפור ברווחיות מטרופולין
בעיקר במחצית השנייה של שנת  .2020ההשפעה החיובית על הרווחים צפויה לקבל ביטוי גם בשנים הבאות.
בנוסף ,בשנת  2020הושגו הסכמות בין משרדי התחבורה והאוצר לפורום חברות התחבורה הציבורית
הפרטיות ,בו חברה מטרופולין ,אשר נועדו לתת מענה להשפעות משבר הקורונה על חברות התחבורה
הציבורית ובעיקר לפצות על הירידה בתמריץ הולידציות עקב הירידה החדה במספר הנוסעים בתחבורה
הציבורית .כמו כן ,בשנת  2021הושגה הסכמה נוספת ביחס לשנת .2021
לאור הפעולות שביצעה מטרופולין כמפורט לעיל ,כמו גם הפיצויים מהמדינה שקיבלו כל חברות התחבורה
הציבורית ,הרווח של מטרופולין לשנת  ,2020וכן לשנת  2021גבוה מהרווח שנכלל בתכנית העבודה שלה
לשנים אלו .כמו כן ,כאמור לעיל ,צפויה לפעולות אלה השפעה חיובית מהותית גם על רווחי מטרופולין בשנים
הבאות.
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סקירת שוק
כללי

1

ענף התחבורה הוא אחד הענפים הכלכליים המרכזיים במשק ,והתפתחותו היא תנאי הכרחי לתפקוד יעיל של

•

משק מודרני וצומח .מערכות התחבורה משמשות מנוף בעל חשיבות מכרעת בתהליך הצמיחה הכלכלית ,והן

המשך – יקר .לרוב הרכב הפרטי אינו בשימוש במרבית שעות היום ויש להקצות לו שטח גדול
לצורכי חניה .לכל רכב פרטי נדרשים כמה מקומות חניה  -במקום המגורים ,במקום העבודה,

תורמות ליעילות הכלכלית ולפיתוח העירוני והאזורי .כמו כן הן תורמות לשיפור רווחת אזרחי המדינה ואף

באזורי מסחר ,במרכזי בילוי ובקרבת שירותים שונים .כל אחד ממקומות החניה האלה נותר ריק

לצמצום פערים כלכליים וחברתיים .איכות התחבורה הציבורית היא אחד המדדים העיקריים לקביעת דרגת

במשך חלק משמעותי מהיממה ,והדבר גורם לבזבוז של קרקע יקרה .כמו כן ,הצורך בסלילת

הפיתוח של המדינה .הגידול הטבעי של האוכלוסייה ,הפיתוח הכלכלי והצמיחה משפיעים ישירות על ענף

כבישים רחבים שיאפשרו תנועה מהירה של כלי רכב פרטיים גורם לבזבוז נוסף של שטחים שהיו

התחבורה ובכלל זה על איכות השירותים שהוא מספק :הצמיחה גורמת לגידול בביקוש לנסיעות בכבישים -

יכולים לשרת את האוכלוסייה באופן יעיל יותר  -למסחר ,לפארקים ועוד;

משאיות ,כלי רכב ותחבורה ציבורית  -והדבר גורם להגדלת הגודש בכבישים ,מחמיר את זיהום האוויר וגורם
למטרדים אחרים .לנוכח קשרי גומלין אלה ,אספקת שירותי תחבורה איכותיים לאוכלוסיית המדינה היא בגדר

•

הפחתת השימוש באנרגיה והפגיעה בסביבה  -העלות למשק כתוצאה מזיהום האוויר

אתגר חשוב ביותר המוצב לפני הממשלה ,המחייב אותה לפעול בהתמדה לשיפור מערך התחבורה ולתכנון נכון

שמייצרים כלי התחבורה גבוהה מאוד .מאחר שהתחבורה הציבורית משרתת נוסעים רבים ,היא

של כלל הפעילות במשק.

מסייעת בהפחתתם של השימוש בדלקים ושל זיהום האוויר שמקורם בשימוש בכלי רכב פרטיים.

לשימוש בתחבורה הציבורית על פני השימוש ברכב פרטי מספר יתרונות ,כגון:

זאת בייחוד אם מערכות התחבורה הציבורית מונעות באמצעות אנרגיות ירוקות .יתרה מזו,

•

השימוש בתחבורה הציבורית מאפשר להפחית את מטרד הרעש מכלי הרכב הפרטיים ,הפוגע

הפחתת הגודש בכבישים  -הגידול במספר כלי הרכב במדינה יוצר עומס בכבישים שעלותו למשק

מאוד באיכות החיים בעיר;

גבוהה מאוד ,בין היתר בגלל ירידה בפריון העבודה ,פגיעה במערך האספקה של סחורות שגורמת
להתייקרות המוצרים ,זיהום אוויר ופגיעה באיכות החיים של תושבי המדינה .הגדלה נרחבת של

•

•

שיעור הנסיעות בתחבורה הציבורית מסך הנסיעות בכלל אמצעי התחבורה במשק ,בעיקר

מקומות עבודה ,השירותים הציבוריים ,אתרי הפנאי והמסחר וכו' לכלל האוכלוסייה ,במיוחד

במטרופולינים ,תפחית תופעות שליליות אלה;

בעבור בעלי הכנסה נמוכה ,בילדים ,בקשישים ,בתושבי הפריפריה ובתושבים שאין ברשותם

קישור הפרוורים למרכזי הפעילות  -הגידול הבלתי מבוקר של אוכלוסיית הערים והתייקרות מחירי

רכב לשימוש יום-יומי .מעבר לתחבורה ציבורית עשוי להפחית גם הוצאות של כלל המשק ולתרום

הדירות ושכר הדירה בהן גורם לאוכלוסייה לחפש פתרונות מגורים בפרוורי העיר ,אשר מתאפיינים

לצמצום פערים חברתיים;

בצפיפות אוכלוסין נמוכה יותר .תהליך הפִ רוור יוצר תלות של התושב ברכב הפרטי ונסיעותיו

•

מתארכות ,תכיפותן גדלה והן מתייקרות .תחבורה ציבורית יעילה מהפרוורים למרכזי הפעילות
בכבישים;

1

ייעול השימוש במרחב האורבני – בניגוד לתחבורה הציבורית ,הרכב הפרטי תופס מרחב אורבני

מקור :משרד מבקר המדינה ,דוח מיוחד :משבר התחבורה הציבורית ,מרץ .2019
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מערך התחבורה הציבורית בישראל

ענף התחבורה הציבורית בישראל

בישראל כיום קיימים  4מערכים עיקריים הנוגעים לתחבורה ציבורית והם כדלהלן:

לאורך השנים ,ועד לשנת  2001שלטו בכ 95%-מענף התחבורה הציבורית שני הקואופרטיבים המרכזיים

2

הגדולים – אגד – אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ (להלן" :אגד") ודן חברה תחבורה ציבורית
אוטובוסים

בע"מ (להלן" :דן").

אמצעי התחבורה הציבורית העיקרי; משרד התחבורה קובע את קווי השירות של האוטובוסים ,וחברות פרטיות

במהלך שנות התשעים התגבשה במשרד ההכרה בצורך לפתוח את ענף התחבורה הציבורית לתחרות.

מפעילות אותם באמצעות אוטובוסים ציבוריים .הקווים נחלקים לאשכולות אזוריים ,והחברה המפעילה כל אשכול

בהמשך לכך ולאחר ביצוע עבודת מטה בשיתוף משרד האוצר ,בשנת  1997התקבלה החלטת ממשלה

נבחרת במכרז .המדינה מכתיבה לחברות את הקווים שיפעילו ,את תדירותם ,את שעות הפעילות ועוד .להרחבה

 1301ולפיה הוחלט לפתוח את ענף התחבורה הציבורית בישראל לתחרות באמצעות הקצאת רישיונות

אודות שוק התחבורה הציבורית בישראל ראה להלן.

להפעלת קווי השירות בתחבורה הציבורית בתנאים תחרותיים .בהתאם לתוכנית הרפורמה ולהסכמים

מוניות שירות

שנחתמו עם אגד ודן ,פורסמו כ 20-הליכים תחרותיים להפעלת קווי שירות ,בהתאם לאשכולות גיאוגרפיים
שנקבעו (בתמצית ,אשכולות קווי שירות הינם אוסף קווים בעלי מכנה תחבורתי משותף והמהווים יחידה

קווי שירות הנקבעים על ידי משרד התחבורה ומופעלים על ידי חברות פרטיות באמצעות מוניות .להבדיל

תפעולית אחת) .עם תום שלב זה בתכנית הרפורמה ,פעלו בענף  15חברות תחבורה ציבורית (תח"צ) (ללא

ממרבית אמצעי התחבורה הציבורית האחרים ,הרישיון של מוניות שירות מאפשר להן לפעול בימי מנוחה.

חברות מזרח ירושלים) .חלקה של אגד בשוק במונחי ק"מ – עמד על כ 55% -וחלק דן עמד על כ.14%-

רכבת

בתחילת שנת  2009פרסם המשרד תכנית המשך לשנים  ,2009-2018אשר היוותה ,למעשה ,תכנית

הרכבת הכבדה בישראל משמשת בעיקר לנסיעות בין-עירוניות .הרכבת מופעלת על ידי החברה הממשלתית

להמשך הפעולה להגברת התחרות בענף .במסגרת התוכנית ,התפרסמו  11הליכים תחרותיים על אשכולות

רכבת ישראל ,העוסקת בהסעת נוסעים ,שינוע מטענים ופיתוח תשתיות הרכבת .ככלל ,משרד התחבורה מוביל

שנפתחו לתחרות בעבר ,ש"עובו" בקווים נוספים שהועברו מאגד ומדן ובאשכול נוסף חדש ,אשכול קווי

את התכנון והפיתוח של הרכבת ,בהשתתפות רכבת ישראל .ב 2004-נחתמו בין הממשלה לרכבת ישראל

חולון-שרון ,הכולל בעיקרו קווים המופעלים על ידי אגד.

הסכמי עקרונות ראשונים בעניין מימון פיתוח וסבסוד של רכבת ישראל וכן בנוגע לפעילותה השוטפת .מאז

נוסף לאמור ,ובהתאם לסיום תכנית הרפורמה ,בתחילת שנת  2009תמה תקופת הסכמי התחרות שנחתמו

נחתמו מפעם לפעם הסכמים עדכניים ,והאחרון שבהם נחתם בשנת .2014

עם אגד ודן .לאחר משא ומתן ממושך נחתם ביוני  2010הסכם תחרות חדש עם אגד .ביוני  2012נחתם

רכבת קלה

הסכם תחרות חדש עם דן.

רכבת להסעת נוסעים בנסיעות קצרות יחסית ,בסביבה עירונית .בישראל כיום פועל קו אחד של רכבת קלה

במהלך אוגוסט  2012נתקבלה החלטת ממשלה נוספת ( .)2226בהחלטת ממשלה זו נקבע ,בין היתר ,כי

בירושלים ,וקווים נוספים עתידים להיפתח בעתיד .רשת רכבת קלה מוקמת בתל אביב ,והקו הראשון שלה

מתן רישיונות לקווי שירות ולאשכולות שירות יתקיים בהליך תחרותי ,תוך הגבלת משך תקופת הרישיון

מתוכנן להתחיל לפעול בשנת  .2022הגופים המפעילים רכבות קלות שונים בכל פרויקט ופרויקט :הקו האדום,

לפרק זמן בן שש שנים הניתן להארכה ,וכן הגבלת יכולת ההשתתפות בהליך התחרותי למפעיל תח"צ

הקו הראשון של הרכבת הקלה בירושלים ,הוקם ומופעל על ידי חברת סיטיפס במסגרת שותפות ציבורית-

המחזיק מעל  40%מהיקף שירותי התח"צ בתנאים מסוימים.

פרטית בשיטת  .BOTהרכבת הקלה בתל אביב מוקמת במימון ממשלתי מלא על ידי החברה הממשלתית נת"ע.

 2מקור :תכנית תחרות ,ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים ,שנים  ,2018-2030לאחר הערות הציבור ,אוגוסט  ,2018משרד התחבורה
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ענף התחבורה הציבורית בישראל - 3המשך
בישראל פועלים כיום  16מפעילי תחבורה ציבורית ,המבצעים מדי יום כשני מיליון נסיעות באוטובוסים בעזרת

מבנה הענף הרצוי

יותר מ 9,700-אוטובוסים הפועלים בשירותי התחבורה הציבורית בארץ.4

מבנה הענף אליו הממשלה שואפת להגיע בתום תקופת התוכנית מושתת על מבנה של תמהיל בין מפעילים

דרישות ממפעיל תחבורה ציבורית (חסמי כניסה):

גדולים ,בינוניים וקטנים ,בעלי ניסיון ויכולת להפעלת קווי שירות ברמה גבוהה.

מפעילי תח"צ צריכים להיות גופים בעלי איתנות פיננסית לצד יכולות תפעוליות וניהוליות להפעיל מערך קווי
שירות גדול ומורכב ברמת שירות גבוהה .מפעילי התח"צ ידרשו להעסיק צוות ניהולי בעל ידע בתחום התח"צ.

לאורך כל התקופה ,באופן רציף יפורסמו הליכים תחרותיים בהיקפים נדרשים ,שיתרמו לשמירת המתח

כמו כן ,יידרשו המפעילים לספק מידע מהימן ורציף המבוסס על מערכות מידע מתקדמות הן לציבור הנוסעים

התחרותי בענף ויאפשרו למפעילים לייצור אופק פעילות לטווח רחוק.

והן למשרד התחבורה .להלן ריכוז חסמי הכניסה העיקריים:
•

פעילות בשלושת המטרופולינים הגדולים ,חיפה ,תל אביב וירושלים  -בין השנים  2021-2016צפויות

תקופת זיכיון ארוכה מהווה חסם בעיקר למפעילים חדשים ,אולם חסם זה מצטמצם לאור פרסום מכרזי

להתחיל לפעול מספר מערכות להיסעי המונים בשלושת המטרופולינים הגדולים ,הצפויות להביא לשינוי

תח"צ באופן שוטף ,כל שנה כ 8%-מהענף.
•

•

משמעותי באופן תפעול רשת קווי השירות בהם ,ובהיררכיה של הרשת התחבורתית.

גישות לידע ולטכנולוגיות בענף  -כיום נדרשים מפעילי התח"צ להפעיל מערכות מידע מתקדמות בתחום
ניהול הצי והכרטוס הייחודיות לענף והמהוות חסם למפעילים חדשים שאינם פעילים בתחום ואף לחברות

מרכזי שלושת המטרופולינים הגדולים ,בהם מרוכזת מרבית הפעילות הכלכלית בישראל ,הינם בעלי

תחבורה ציבורית מחו"ל שאינן מכירות את אופן ההפעלה בארץ.

חשיבות ייחודית ,ומחייבים שירותי תח"צ סדירים ואיכותיים ולכן כל מרכז מטרופולין יהווה תת אזור
לצורכי תחרות שחלקו של המפעיל המרכזי בו לא יעלה על  .50%לנוכח העובדה ,כי כיום התחבורה

ניסיון בהפעלת שירותי תחבורה ציבורית  -ישנו שוני רב בין הפעלת קווי שירות בתחבורה ציבורית לבין

הציבורית במרכזי שלושת המטרופולינים הגדולים מרוכזת בידי אגד ודן ,במהלך עשור זה ,בכוונת

הפעלת נסיעות מיוחדות או נסיעות סיור באוטובוסים ,כך שתחום התחבורה הציבורית באוטובוסים הינו

הממשלה להתמקד בשירות זה ולהוציא מהם קווי שירות לתחרות באזורים אלו.

מקצוע לכל דבר ועניין הדורש התמחות ספציפית .שוני זה בא לידי ביטוי כמעט בכל רובדי השירות :החל
מפעילויות הנדרשות מהנהג דרך תפעול מערך הקווים ברמת השירות הנדרשת באופן עקבי ורציף ,עבור

הנהגת תכנית התחרות הנוכחית תביא למצב שעד שנת  2030יפורסמו הליכים תחרותיים ביחס לכלל

במערכות מיוחדות המשמשות בתחבורה ציבורית בלבד או בעיקר (כגון כרטוס חכם וכד') וכלה בממשקים

הפעילות בענף .עם סיום מהלך זה ,אגד ,דן והמפעילים ההיסטוריים האחרים יפעלו כמפעיל תחרותי לכל

האינטנסיביים מול משרד התחבורה והציבור (בענייני התחשבנות ,רישוי ,בקרה תפעולית ,מידע ,הסברה

דבר ועניין ,והיקף פעילותן ייגזר מתוצאות ההליכים התחרותיים.

ועוד).
•

מפעילים שכיום הם מעל ל 25% -מהענף ,היקף פעילותם יצומצם בהדרגה להיקף הנ"ל ,כך שעד סוף שנת

חוסן פיננסי  -אשכולות התח"צ כוללים הפעלה של כ 300-אוטובוסים ,לשם כך נדרשת השקעה ראשונית

 2029לא יהיה מפעיל שיחרוג ממגבלה זו.

של כ 350-250-מיליון ש"ח ,כולל כל המערכות הטכנולוגיות .מפעיל השירות נדרש להיות בעל חוסן פיננסי
משמעותי על מנת שיוכל לגייס את סכומי ההשקעה הנדרשים.

 3מקור :תכנית תחרות ,ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים ,שנים  ,2018-2030לאחר הערות הציבור ,אוגוסט  ,2018משרד התחבורה
 4מקור :מרכז המחקר והמידע ,דף מידע :התחבורה הציבורית בישראל והגודש בכבישים ,נובמבר .2019
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ענף התחבורה הציבורית בישראל - 5המשך
הפיקוח על התחבורה הציבורית בישראל:
הפיקוח נעשה על ידי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית שבמשרד התחבורה .הרשות הוקמה בשנת 2014
ועוסקת ,בין היתר ,בתכנון מערך קווי השירות ,במכרזים לאשכולות התחבורה הציבורית ובפיקוח על החברות
המפעילות אותן .כמו כן ,היא יוזמת ומבצעת רפורמות רחבות בתחום התחבורה הציבורית ,כגון הנהגת כרטיס
נוסע חכם (רב-קו) ,רפורמה בתעריפי הנסיעה ועוד .המדינה מעניקה לתחבורה הציבורית תקציבים ,והם
משמשים בעיקר לתמיכה בחברות המספקות שירותי תחבורה ציבורית ולפיתוח התחבורה הציבורית .לתחבורה
הציבורית באוטובוסים נדרשות תשתיות מיוחדות לפעילותה :מסלולי נסיעה ,תחנות האוטובוס ,חניונים
תפעוליים ,תחנות מרכזיות ועוד .ככל ששירות התחבורה הציבורית מתרחב ,כך גוברות דרישות התשתית,
לרבות השטח הנדרש.
תשתיות התחבורה הציבורית:
אחד החסמים להרחבת השימוש באוטובוסים הוא אי-עמידה בלוחות זמנים ,כלומר חוסר ודאות באשר למועד
שבו אוטובוס של קו מסוים אמור להגיע לתחנה ולמשך הזמן שייקח להגיע מהתחנה אל היעד .על פי דוח "ישראל
עומדת ,קידום התחבורה הציבורית בישראל" ,אי-עמידה בלוחות הזמנים נובעת במידה רבה מכך שהאוטובוסים
נוסעים באותו הכביש עם יתר כלי הרכב ולכן הם מתעכבים בעומס הכללי ,המשתנה לפי שעה ומקום ,באופן
שלא תמיד אפשר לצפות מראש .לפי החברות המפעילות ,במצב דברים זה אי-אפשר לדרוש שהאוטובוסים
יעמדו בלוח זמנים מדויק פתרון לסוגיה זו הוא השימוש בצירי העדפה לתחבורה ציבורית נתיבים לתחבורה
ציבורית (נת"צים)  ,שבהם מותרת התנועה רק לתחבורה הציבורית ,ואשר אוטובוסים הנוסעים בהם יקבלו
העדפה ברמזורים .היתרון שבצירי העדפה הוא מרבי כאשר הציר נמשך לאורך כל המסלול של הקו ,או לכל
הפחות בכל האזורים העמוסים שבו ,שכן הפעלת ציר העדפה חלקי ,שלא נותן מענה לכל הצמתים העמוסים
שבמסלול ,רק תזיז את הפקק ,ותפחית מהתועלת של ציר ההעדפה.

5

תכנית תחרות ,ענף התחבורה הציבורית באוטובוסים ,שנים  ,2018-2030לאחר הערות הציבור ,אוגוסט  ,2018משרד התחבורה
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משרד התחבורה
השקעות הממשלה בתחבורה משמשות בסיס לקידום הפיתוח הכלכלי של המשק כולו ,ומאפשרות התפתחותם

בין הפרויקטים שיצאו לביצוע :הוספת שני קווי רכבת קלה נוספים בתל אביב (הקו הסגול והקו הירוק)

של ענפים אחרים במשק .יעילות ההשקעות בתחבורה הציבורית נבחנת במידת תרומתן ליעדים הלאומיים

שהיקפם התקציבי נאמד בכ 29-מיליארד ש"ח ,שני קווי רכבת קלה נוספים בירושלים (קו ירוק וקו כחול)

ובהיענות לצורכי המשק ותושבי המדינה.

שהיקפם התקציבי נאמד בכ 18.5-מיליארד ש"ח ,קו רכבת קלה נצרת-חיפה בהיקף של כ 7.6-מיליארד
ש"ח וכן הארכה והרחבה של פרויקט המטרונית במטרופולין חיפה בהיקף של כ 2.2-מיליארד .לצד אלו

תקציב משרד התחבורה לשנת ( 2018שאושר במסגרת התקציב הדו-שנתי לשנים  )2017-2018נאמד בכ-

מתוכנן הקמתו של קו רכבת כבדה בתוואי אלטרנטיבי לקו החוף המכונה "המסילה המזרחית" בהיקף של

 18.5מיליארד ש"ח( 6הוצאה נטו) מתוך תקציב שנתי כולל בסך  460מיליארד ש"ח .תקציב המשרד בשנת

כ 9.7-מיליארד ש"ח .נוסף לכך ,יחל קידומו של השלב הבא במערכת הסעת ההמונים במטרופולין גוש דן

 2019גדל לכ 20.8-מיליארד ש"ח( 7הוצאה נטו) מתוך תקציב כולל בסך  479.6מיליארד ש"ח ,המבטא תוספת

– תכנון וקידום מערכת מטרו.

תקציבית של  8%למשרד בשנת  .2019כמו כן ,תקציב המשרד לשנת ( 2022שאושר במסגרת התקציב הדו-

מעבר לגידול בתקציבי התחבורה הציבורית המתאורים ,ניתנה עדיפות לתחבורה ציבורית גם בפיתוח

שנתי לשנים  )2021-2022גדל בכ 15.9-מיליארד ש"ח 8לעומת שנת ( 2019כ 5.3-מיליארד בממוצע לשנה),

הכבישים .במסגרת תוכנית החומש של חברת נתיבי ישראל הוקצו כ 3.3-מיליארד ש"ח לנתיבי תחבורה

המבטא תוספת תקציבית של  20.9%למשרד בשנת .2022

ציבורית בכבישים בעלי עומסי תנועה גבוהים ,אשר יאפשרו קיצור משמעותי של זמני הנסיעה בתחבורה

השוואה בין-לאומית של מדדים לאיכות התחבורה הציבורית מצביעה על פער מהותי בין תשתית התחבורה

הציבורית ושירות טוב יותר למשתמשים בה .בנוסף ,מקודמים פרויקטי נתיבים מהירים נוספים לתל אביב,

הציבורית בישראל בהשוואה למדינות המפותחות בעולם .פער זה מתבטא בשימוש נמוך יחסית בתחבורה

כולל חניוני חנה וסע בשפיים ובראשון לציון בהיקף של כ 7.7-מיליארדי ש"ח .במסגרת התקציב לשנת

הציבורית ,בשל כדאיות נמוכה לפרט בשימוש בתחבורה הציבורית בהשוואה לשימוש ברכב הפרטי .כך ,יחס

 2022נכללת גם תוכנית ליצירת רצף צירי העדפה במטרופולין ירושלים ,וכן ציר תחבורה ציבורית מורחב

הפיצול בישראל (שיעור הנסיעות בתחבורה ציבורית מתוך הנסיעות הממונעות) נמוך בהשוואה עולמית .בעוד

בשדרת הקריה בתל אביב.

שבמטרופולינים תל אביב ,ירושליםוחיפה עומד יחס הפיצול על  20% ,11%ו 15%-בהתאמה ,מטרופולינים

בפיתוח מערך הכבישים ,הצעת התקציב כוללת את התוכניות הרב-שנתיות של חברות הביצוע של משרד

מפותחים שונים בעולם מציגים יחס פיצול של כ .40%-מצב זה מוביל לעלייה בגודש הדרכים ,לזיהום אוויר,

התחבורה .חברת נתיבי ישראל פועלת במסגרת תוכנית חומש .התוכנית הנוכחית נקבעה בשנת 2016

לגידול במספר תאונות הדרכים ולאובדן שעות עבודה רבות של אזרחי ישראל .כל אלו אחראים לאובדן כלכלי

לשנים  2017-2021והוארכה לשנת  .2022במסגרת הצעת התקציב הוסדרו תוכניות רב-שנתיות לחברות

שנאמד בכ 35-מיליארד ש"ח בשנה .המשך המגמה הקיימת ,במקביל לגידול מתמיד במספר הרכבים החדשים

חוצה ישראל ונתיבי איילון ולמטרופולין ירושלים .תוכנית הפיתוח ארוכות הטווח מאפשרות יציבות לחברות

בכל שנה ,עלול להגדיל את הגודש בקטעי הדרכים המרכזיות בשעות השיא .בהיעדר פעילות ממשלתית רחבה

הביצוע כמו גם לשוק המקומי והבין-לאומי לגבי הפרויקטים המבוצעים בשנים הקרובות .תיאום מועדי

לטיפול בבעיה ,האובדן הכלכלי עלול להגיע לכ 70-מיליארד ש"ח.

תוכניות הפיתוח של חברות הביצוע השונות יאפשר את בניית התוכנית האסטרטגית לכלל הדרגים בישראל,

במסגרת תקציב המדינה לשנים  2021-2022יוקצו תקציבים משמעותיים לפיתוח תשתית תחבורה ציבורית

תוך סנכרון בין הכבישים במטרופולונים ,כבישים בין-עירוניים ותשתיות התחבורה הציבורית.

בדגש על הקמת מערכות הסעת המונים בשלושת המטרופולינים הגדולים.

 6מתוך :אתר אגף התקציבים  -תקציב משרד התחבורה לשנים 2017-2018
 7מתוך :אתר אגף התקציבים  -תקציב משרד התחבורה לשנת 2019
 8מתוך אתר אגף התקציבים – תקציב משרד התחבורה לשנים 2021-2022
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משרד התחבורה  -המשך

שינויים ופיתוחים טכנולוגיים בתחבורה הציבורית בישראל

לצד הגידול הצפוי בהשקעה בתשתית התחבורה הציבורית ,אשר השפעתה צפויה רק בעוד מספר שנים,

תכנית לאומית לתחבורה חכמה

התוכנית הכלכלית לשנת  2022כוללת שורת צעדים לקידום ולפיתוח התחבורה הציבורית בישראל בטווח הקצר
במטרה לעודד מחקר ופיתוח ,יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל ועל מנת לייעל את מערך

והבינוני:

באמצעות שילובן של טכנולוגיות ניטור ועיבוד מידע תחבורתי ,קיבלה ממשלת ישראל בשנת  2017החלטה
•

מס לניהול הביקוש לנסיעה ברכב פרטי בגוש דן;

•

רכבות קלות בגוש דן וירושלים ותוכנית המטרו.

על הקמת ועדה שמטרתה לקדם תכנית לאומית לתחבורה חכמה בין השנים  ,2017-2021אשר יישומה
כולל בין היתר קידום פיילוטים .של טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשות במערכי התחבורה בעלות פוטנציאל
להקטנת גודש ,הפחתת תאונות דרכים ,צמצום השימוש בנפט ועידוד מעבר לתחבורה ציבורית  -בתקצוב
של כ 125-מיליון ש"ח על פני השנים כאמור .
ליישום התכנית ותוצאותיה עשויות להיות השפעות בטווח הבינוני-ארוך על מפעילות התחבורה הציבורית
בישראל ,באופן שידרוש מהן לעמוד בסטנדרטים שייקבעו במסגרת המעבר לתחבורה חכמה ונקייה יותר.
כרטיס רב קו
הרחבה ואיחוד השירותים – כרטיס הרב קו מאפשר נסיעה בעלות מסובסדת בכל אמצעי התחבורה
הציבורית בישראל (על מפעיליהם) :אוטובוסים ,רכבות ,רכבת קלה וכן מוניות שירות אשר החלו להצטרף
בהדרגה במחצית השניה של שנת .2019
כרטוס חכם  -בעקבות רפורמת 'כרטוס חכם' שהוביל משרד התחבורה ,החל מחודש אוגוסט  2018לא ניתן
עוד לטעון כרטיסי רב-קו באוטובוסים בחלק הולך וגדל של הערים; תחת זאת נדרשים הנוסעים לדאוג
לטעינה מוקדמת של הכרטיס ובכך לחסוך מהנהג את ההתעסקות בטעינה וכסף בזמן הנסיעה.
בדומה למדינות נוספות במערב ,בעתיד אף לא ניתן יהיה לרכוש עוד מהנהג כרטיס לנסיעה מזדמנת ,והכל
כאמור במטרה למנוע את התעסקות הנהגים עם כספים ,תוך הסחת דעתם בזמן הנהיגה ,וכן לצורך
התייעלות ושיפור זמני הנסיעה והדיוק בלוחות הזמנים .טעינת הכרטיס מתאפשרת בדרך מקוונת
(באינטרנט או דרך האפליקציה הסלולרית) ובעמדות טעינה הממוקמות בתחנות שונות.
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סקירת שוק
נהגי האוטובוסים

הסדר ענפי

נהג אוטובוס הוא נהג מקצועי הנדרש להכשרה מיוחדת .נהגי אוטובוס עובדים שעות רבות ברצף ,משעות

בתאריך  23ביוני  2019הושלמה החתימה על הסכמי ההסדרה הענפית ,לאחר שנחתמו על ידי המורשים

הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה ,ולעיתים גם בסופי שבוע ובחגים .בשנים האחרונות נשמעות תלונות מצד

מטעם ממשלת ישראל.

מפעילות התחבורה הציבורית על מחסור בנהגים ,הנובע מקושי בגיוס נהגים חדשים ובשימור נהגים קיימים.

על פי ההסכמים ,לתשלומים שחברת מטרופולין מקבלת משרד התחבורה בגין שירותיה יתווספו תמריצי

על כן  ,לצורך מתן שירות טוב במצב הקיים ,נדרשים נהגים נוספים .המחסור בנהגים מקשה על המפעילות

איסוף נוסעים ,תשלומים בגין עדכון הצמדות (ביטוח ושכר) ,דמי ניהול פרויקטים טכנולוגיים ,סובסידיית

לתגבר קווים בהתאם לצרכים שבשטח ,מגביר את הלחץ על הנהגים לעבוד שעות רבות יותר ,במקומות רחוקים

שכר נהגים נוספת על הקיימת כיום וכן תמיכה בגין הכשרת נהגים חדשים ,בתוקף רטרואקטיבי החל מיום

יותר מביתם ,ומקשה על המפעילות לפטר נהג שנוהג באופן לא בטיחותי או שעבר עבירות משמעת .לפי אומדן

 1בינואר .2018

שהתבסס על נתוני המפעילות והוצג לוועדה ,מספר הנהגים הנדרש כדי לאפשר שירות מיטבי בהתחשב

על פי הדיווח ,להסכמי ההסדרה הענפית השפעה חיובית מהותית מאוד על תוצאות פעילות מטרופולין.

בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית המתוכננת הוא כ.3,500-
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סקירת שוק
שוק ההיסעים -כללי
.להלן הרכב ההוצאות העיקריות של שחקני השוק מהפעלת רכבים:

מנתונים של חברת  BDIבכל הנוגע לשוק ההיסעים עולה כי:
הכנסות שוק ההיסעים בישראל הסתכמו בשנת  2018בכ 4.46 -מיליארדי שקלים (לא כולל מע"מ) ,גידול של

פרמטר

כ 5% -ביחס לשנת  .2017מספר האוטובוסים והאוטובוסים הזעירים בשנת  2018עמד על  19,658אוטובוסים.

הוצאות שכר

35%-30%

כ 52% -מהאוטובוסים בשוק הינם אוטובוסים עם מעל ל 20 -מושבים .המחזור החודשי הממוצע לאוטובוס גדול

הוצאות דלק

30%-25%

המונה כ 50-מושבים עמד בשנה החולפת על כ 40,000-שקלים (לא כולל מע"מ) ,ואילו המחזור החודשי

הוצאות פחת

25%-20%

הממוצע של אוטובוס זעיר (עד  20מושבים) עמד על כ 21,500 -שקלים (לא כולל מע"מ) .מדובר במחזורים

הוצאות אחזקה

12%-8%

ממוצעים של רכבים אשר עבדו בפעילות מלאה.

הוצאות ביטוח ורי שוי

9%-6%

להלן סיכום הכנסות השוק בין הסעות קבועות להסעות מזדמנות בשנת :2018
פרמטר

הכנסות (מיליארדי

סוג לקוח /מ שך

)₪

נסיעה

הסעות קבועות

2.94

הסעות מזדמנות

1.52

שיעור מההוצאות

קיים הבדל בין שיעור ההוצאות מהפעלת אוטובוס גדול לעומת אוטובוס זעיר :באוטובוס גדול מרכיב השכר
פחות משמעותי מאשר באוטובוס זעיר ,ואילו הוצאות הדלק והפחת תופסות נתח גבוה יותר בקרב

הכנסות (מיליארדי )₪

אוטובוסים גדולים .הרווח הגולמי הממוצע בשוק מהווה כ 17%-15% -מסך מחזור ההכנסות של החברות

עובדים

1.56

הפועלות בו ,ואילו הרווח התפעולי הממוצע (לאחר הוצאות פחת) עומד על כ 7%-5% -מההכנסות .נציין

תלמידים

1.38

כי החרפת התחרות בשנים האחרונות גרמה לשחיקה קלה ברווחיות השוק.

חד יומיות

0.88

רב יומיות

0.64

4.46

במקרים רבים מקור ההתקשרות בין חברות ההיסעים לבין לקוחות השוק נעשה בהליכי מכרזים .לרוב ,זמן
ההתקשרות בדרך זו הינו לתקופה של  3-5שנים .מוערך כי כ 80% -מהנסיעות הקבועות ,מקורן בזכייה

4.46

במכרזים פומביים .ההתקשרות בתחום הסעות תלמידים היא לאחר ביצוע מכרז ,וכן חלק לא מבוטל
מההתקשרות בתחום הסעות עובדים ,מקורו בהליכי מכרז.

מהתפלגות ההכנסות מהסעות קבועות לפי סוגי לקוחות עולה כי ,תחום ההסעות הקבועות מהסעות עובדים
הסתכמו בשנת  2018בכ 1.56 -מיליארדי שקלים ,והיוו נתח כספי של כ 53% -מתחום ההסעות הקבועות.
הכנסות תחום ההסעות הקבועות מהסעות תלמידים עמדו בשנה החולפת על כ 1.38 -מיליארדי שקלים .הכנסות
אלו התחלקו כמעט שווה בשווה בין הסעות לחינוך רגיל לעומת הסעות לחינוך מיוחד.
מהתפלגות ההכנסות מהסעות מזדמנות לפי סוג הנסיעה עולה כי ,בשנת  2016הסתכמו הכנסות השוק
מנסיעות מזדמנות ,חד יומיות ,בכ 0.88 -מיליארדי שקלים ,המהוות נתח כספי של כ 58% -מסך הכנסות תחום
ההסעות המזדמנות .נציין כי נכון ליום  30בספטמבר  ,2021לא קיימים נתונים מעודכנים יותר.
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דוחות כספיים
בון תור – מאזן
להלן המאזן המאוחד של בון תור לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן מאזן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

אלפי ש"ח

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019

נכסים שוטפים

אלפי ש"ח

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019

התחייבויות שוטפות

מזומנים ושווי מזומנים

49,686

55,510

126,680

מלאי

14,469

14,117

4,277

לקוחות

59,218

36,875

135,987

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות
חלויות שוטפות הלוואת בעלים
ספקים ונותני שירותים

60,138

49,111

149,930

–

–

1,000

97,568

69,686

123,115

חייבים ויתרות חובה

17,516

18,340

41,227

זכאים ויתרות זכות

15,227

25,961

61,308

רכוש קבוע המיועד למימוש

3,175

3,089

2,206

סה"כ התחייבויות שוטפות

172,933

144,758

335,353

144,064

127,931

310,377

פקודות מוגבלים בבנקים לז"א

–

453

454

סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

נכסים שאינם שוטפים

53,064

57,762

503,849

2,000

1,000

–

חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

3,726

5,675

5,114

מיסים נדחים

–

–

39,349

השקעות בחברות כלולות ואחרות

70,980

83,780

3,181

עתודה לסיום יחסי עובד-מעביד ,נטו

–

–

1,686

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו

24,081

23,875

100,432

55,064

58,762

544,884

הוצאות נדחות

–

–

93,748

רכוש קבוע ,נטו

86,986

73,952

486,705

יעודה לפיצויים נטו

2,025

2,047

–

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

187,798

189,782

689,634

סה"כ נכסים

331,862

317,713

1,000,011

הלוואת בעלים

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
זכויות מיעוט
סה"כ הון עצמי

103,234

114,193

119,774

סה"כ התחייבויות והון

331,861

317,713

1,000,011

הדוחות הכספיים של חברת בון תור מוצגים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.Israeli GAAP -
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דוחות כספיים
בון תור – רווח והפסד
להלן דוח רווח והפסד מאוחד של בון תור לשנים  2019-2020וכן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

2019

2020

2021 H1

351,318

283,713

348,223

19.2%-

145.5%

הוצאות הפעלה

()299,794

()236,314

()281,603

 %מההכנסות

-85.3%

-83.3%

-80.9%

רווח גולמי

51,524

47,399

66,620

שיעור רווח גולמי

14.67%

16.71%

19.13%

הוצאות מכירה ושיווק

()2,778

()1,882

()1,145

 %מההכנסות

-0.79%

-0.66%

-0.33%

הוצאות הנהלה וכלליות

()25,777

()20,694

()23,178

 %מההכנסות

-7.34%

-7.29%

-6.66%

רווח תפעולי

22,969

24,823

42,297

שיעור רווח תפעולי

6.5%

8.7%

12.1%

הכנסות
צמיחה
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דוחות כספיים
בון תור – מאזן
להלן המאזן המאוחד של פעילות ההיסעים(*) לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן מאזן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

31.12.2019

31.12.2020

אלפי ש"ח

30.06.2021

נכסים שוטפים

התחייבויות שוטפות

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

מזומנים ושווי מזומנים

47,989

52,110

18,287

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות

49,629

35,231

57,672

לקוחות

57,082

60,831

74,305

ספקים ולנותני שירותים

83,671

98,931

91,310

חייבים ויתרות חובה

9,805

25,666

19,700

זכאים ויתרות זכות

12,547

24,076

12,573

רכוש קבוע המיועד למימוש

3,175

3,089

2,206

סה"כ התחייבויות שוטפות

145,846

158,238

161,555

118,051

141,696

114,499

סה"כ נכסים שוטפים

התחייבויות לא שוטפות

נכסים לא שוטפים
פקדונות מוגבלים בבנקים לז"א
חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

–

320

321

197

2,365

2,443

השקעות בחברות כלולות ואחרות

70,980

102,492

194,837

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו

24,068

10,318

10,186

רכוש קבוע נטו

86,878

76,072

72,355

2,025

2,047

2,271

יעודה לפיצויים נטו
סה"כ נכסים לא שוטפים

184,147

193,615

282,413

סה"כ נכסים

302,198

335,311

396,911

הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים (**)

53,064

56,477

115,580

הלוואות בעלים

2,000

–

–

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

55,064

56,477

115,580

זכויות מיעוט

630

–

–

הון עצמי

100,658

120,596

119,775

סה"כ התחייבויות והון

302,199

335,311

396,911

(*) הנתונים המוצגים הינם ללא חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכה בנפרד בהערכת השווי הנוכחית ,וכן ללא ניטרול יתרות בין החברות הפועלות בתחום ההיסעים.
(**) הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים כוללות הלוואות מוכר בגין עסקת מטרופולין.

במאזן המאוחד של החברה ל 30 -ביוני  2021החברה מאחדת את מטרופולין וזאת בניגוד לשנים קודמות בהן ההשקעה במטרופולין טופלה כנכס "השקעות בחברות כלולות" .לצורך ניתוח פעילות ההיסעים בלבד ,המאזן
המוצג לעיל ליום ה 30-ביוני כולל את פעילות ההיסעים בלבד כאשר היתרות הקשורות למטרופולין ובי.ג'י סווגו לסעיף "השקעה בחברות כלולות" ,וזאת לצורך השוואתיות והניתוח המוצג בעבודה זו.
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דוחות כספיים
בון תור  -ניתוח מאזן

פעילות היסעים – רווח והפסד
להלן דוח רווח והפסד של פעילות ההיסעים(*) לשנים  2019-2020וכן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

הטבלה להלן מציגה את המאזן הכלכלי המאוחד של פעילות ההיסעים לימים  31בדצמבר 2019-2020
וכן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

אלפי ש"ח

2019

2020

2021 H1

324,253

271,797

137,765

16.2%-

1.4%

הוצאות הפעלה

()277,071

()229,728

()113,318

 %מההכנסות

הכנסות

אלפי ש"ח

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

הון חוזר

)(34,044

)(52,086

)(26,014

נכסים תפעוליים אחרים

114,121

89,479

84,747

-85.4%

-84.5%

-82.3%

חוב ,נטו

)(49,769

)(19,290

)(133,795

רווח גולמי

47,182

42,069

24,446

חברות מוחזקות

שיעור רווח גולמי

14.6%

15.5%

17.7%

הון עצמי

70,980
101,288

102,492
120,596

194,837
119,775

הוצאות מכירה ושיווק

()1,869

()661

()165

-0.6%

-0.2%

-0.1%

()22,967

()19,480

()9,882

 %מההכנסות

-7.1%

-7.2%

-7.2%

רווח תפעולי

22,346

21,928

14,399

שיעור רווח תפעולי

6.9%

8.1%

10.5%

צמיחה

 %מההכנסות
הוצאות הנהלה וכלליות

להלן פירוט הרכב ההון החוזר של פעילות ההיסעים לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן ליום  30ביוני,
( 2021אלפי ש"ח):

(*) הנתונים המוצגים הינם ללא חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכה בנפרד בהערכת השווי הנוכחית ,וכן ללא ניטרול יתרות
בין החברות הפועלות בתחום ההיסעים.

אלפי ש"ח
לקוחות נטו (**)

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

57,081

62,326

76,154

ספקים נטו (**)

)(82,550

)(98,747

)(91,305

הון חוזר אחר

)(8,575
)(34,044

)(15,665
)(52,086

)(10,864
)(26,014

סה"כ הון חוזר

(**) סעיפי הלקוחות והספקים מוצגים בנטו ,בניכוי מקדמות מלקוחות ומקדמות לספקים.

ההון החוזר של פעילות ההיסעים ליום ה 30-ביוני  2021הינו שלילי בגובה של כ 26-מיליון ש"ח ,כאשר
יתרת הלקוחות נטו הסתכמה לכ 76-מיליון ש"ח ויתרת הספקים נטו הסתכמה לסך של כ 91-מיליון
ש"ח.
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דוחות כספיים
בון תור  -ניתוח מאזן  -המשך
הטבלה להלן מציגה ימי הלקוחות והספקים של פעילות ההיסעים לימים  31בדצמבר  2019-2020וליום 30

להלן פירוט הרכב הנכסים התפעוליים האחרים של פעילות ההיסעים לימים  31בדצמבר 2019-2020

ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

וליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

נכסים תפעוליים אחרים
רכוש קבוע המיועד למימוש

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

3,175

3,089

2,206

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו

24,068

10,318

10,186

86,878
114,121

76,072
89,479

72,355
84,747

רכוש קבוע נטו
סה"כ נכסים תפעוליים אחרים

כפי שניתן לראות ,חלה ירידה הדרגתית בעלות המופחתת של הרכוש הקבוע וזאת בהתאם לצמצום
כלי רכב בבעלות החברה ,וכן הגדלת רכיב קבלני המשנה.
הטבלה להלן מציגה את הרכב ההשקעה של חברת בון תור בחברות המוחזקות על ידה ליום  30ביוני,
( 2021אלפי ש"ח):
ניתן לראות כי ימי הספקים גבוהים מימי הלקוחות ,דבר אשר מוביל להון חוזר שלילי כפי שהוצג לעיל.

אלפי ש"ח

30.06.21

פיק פק

269

אייבס

600

טרמינל אקספרס

96

לימו

1,761

לימון ב.ע .שירותי תחבורה בע"מ

99

מ.ז.ל מוניות לב העיר

120

ש.ב.ב.ש.א אחזקות בע"מ  -הלוואת בעלים

236

מטרופולין

185,216

בי.ג'י מוטורס

6,440
194,837

חברות מוחזקות

מרבית ההשקעות מטופלות על ידי החברה בשיטת העלות וחלקן לפי שיטת השווי המאזני .מטרופולין
ובי.ג'י מוטורס ,כאמור ,מאוחדות.

פרק  - 3דוחות כספיים
הערכת שווי חברת בון תור בע"מ | ליום  30בספטמבר 2021
ג'נריישן קפיטל בע"מ

21

דוחות כספיים
פעילות ההיסעים  -ניתוח רווח והפסד

בון תור  -ניתוח מאזן  -המשך

התרשים להלן מציג את שיעורי הרווח הגולמיים והתפעוליים של פעילות ההיסעים לשנים 2019-2020

הטבלה להלן מציגה את הרכב חוב נטו של פעילות ההיסעים לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן ליום 30

וליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
חוב נטו
מזומנים ושווי מזומנים

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

47,989

52,110

18,287

–

320

321

יעודה לפיצויים נטו

2,025

2,047

2,271

חייבים אחרים

2,000

–

–

351

160

191

3,940

24,248

18,271

601

88

100

662

637

623

)(2,100

–

–

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות

)(49,629

)(35,231

)(57,672

הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים (**)

פקדונות מוגבלים בבנקים לז"א

הלוואות לעובדים
חברות קשורות
פקדונות
פקדונות לז"א
הלוואה לחברות קשורות

)(53,064

)(56,477

)(115,580

הלוואות בעלים

)(2,000

–

–

צדדים קשורים

)(543

)(7,192

)(606

סה"כ חוב נטו

)(49,769

)(19,290

)(133,795

בשנת  ,2020הכנסות החברה ירדו בכ ,19%-בעיקר לאור ירידה בהיקף הפעילות אשר הינו תוצאה
ישירה של משבר הקורונה ומגבלות התנועה שהוטלו בעקבותיו .במחצית הראשונה של שנת ,2021
הכנסות החברה עמדו על כ 142-מיליון ש"ח.
החברה הציגה שיפור בשולי הרווח הגולמי בשנת  2020של כ 2%-לעומת שנת  ,2019למרות הירידה

כפי שניתן לראות ,סך החוב נטו של החברה ליום  30ביוני 2021 ,הסתכם לכ 153-מיליוני ש"ח ,גידול של

בהכנסות בתקופה זו ,וזאת בעיקר בשל המשך תהליכי שיפור רווחיות החברה מול קבלני המשנה,

כ 105-מיליוני ש"ח לעומת  31בדצמבר  .2020עיקר הסיבה לגידול נובעת מלקיחת הלוואה לטובת עסקת

שיפור רווחיות השכירים על ידי טיוב סידורי עבודה וצמצום המתנות ונסיעות ריקות וכן צמצום עלויות

רכישת יתרת מניות מטרופולין אשר מתבטאת בגידול בסעיף הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים וכן קיטון

מטה .דבר זה השפיע לחיוב גם על שולי הרווח התפעולי ,אשר השתפרו בנוסף מקיצוץ בהוצאות המכירה

במזומנים.

והשיווק .בשנת  ,2021החברה המשיכה להציג שיפור בשולי הרווח הגולמי והתפעולי ,אולם העלייה
בשיעור הרווחיות נובעת מאירועים חד פעמיים ולפיכך אינה מייצגת את שיעורי הרווחיות של החברה
לשנים הבאות.
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דוחות כספיים
פעילות ההיסעים  -ניתוח רווח והפסד  -המשך
כאמור ,החברה הגדילה באופן מתמיד את היקף הפעילות מול קבלני המשנה ביחס לסך הנהגים של

להלן פילוח של הוצאות ההפעלה של פעילות ההיסעים לשנים  2019-2020וליום  30ביוני( 2021 ,אלפי

החברה ,דבר התרם לשיפור בשיעורי הרווחיות כפי שהוצג לעיל ,לאור העובדה ששיעור הרווחיות

ש"ח):

אלפי ש"ח
הוצאות שכר
דלק ושמן
קבלני משנה
הוצאות פחת
עלות מכר רכבים
אחר
סה"כ הוצאות הפעלה

בעבודה מול קבלני המשנה גבוה משיעור הרווחיות שהחברה משיגה על ידי העסקת נהגים שכירים

31.12.2019
57,138
14,661
153,485
16,874
22,026
35,610
299,794

31.12.2020
33,372
7,046
127,598
15,838
35,721
16,740
236,314

30.06.2021
16,024
4,106
60,367
6,662
23,169
4,905
115,234

העובדים בחברה .כמו כן ,היקף העבודה הניכר מול קבלני משנה איפשר לחברה לפעול בגמישות רבה
מאוד בתקופת הקורונה .שיעור הוצאות השכר מהכנסות החברה ירד בהדרגה מכ 16%-לכ11%-
מההכנסות ,בשנת  2019ובמחצית הראשונה לשנת  ,2021בהתאמה .במקביל ,שיעור ההוצאה עבור
קבלני משנה מסך ההכנסות ירד מכ 44%-לכ ,42%-בשנת  2019ובמחצית הראשונה לשנת ,2021
בהתאמה.

כפי שניתן לראות ,תשלומי החברה עבור שכר וקבלני משנה מהווים חלק משמעותי מהוצאות ההפעלה של
החברה ,כ 68%-בממוצע בכל שנה .ההוצאות האחרות של החברה כוללות ,בין היתר ,עלויות אחזקה
וחלפים ,עלויות דלק ,ביטוחים ועוד.

התרשים להלן מציג את שיעור הוצאות השכר וקבלני משנה של החברה מסך הכנסותיה בכל שנה:
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דוחות כספיים
בי.ג'י מוטורס  -מאזן
הטבלה להלן מציגה את המאזן של חברת בי.ג'י מוטורס לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן מאזן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

31.12.2019

31.12.2020

אלפי ש"ח

30.06.2021

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

התחייבויות שוטפות

נכסים שוטפים
1,697

3,400

6,646

הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות

10,509

13,880

11,052

מלאי

14,469

14,117

4,277

ספקים ולנותני שירותים

13,898

9,718

7,608

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות

2,134

5,058

5,402

זכאים ויתרות זכות

2,680

7,859

5,526

חייבים ויתרות חובה

7,711

8,596

10,437

סה"כ התחייבויות שוטפות

27,087

31,457

24,186

סה"כ נכסים שוטפים

26,011

31,171

26,762

התחייבויות לא שוטפות

נכסים לא שוטפים

הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

–

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

–

פקדונות מוגבלים בבנקים לז"א

–

133

133

חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

3,530

6,810

6,171

14

38

28

108

109

131

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
רכוש קבוע נטו
סה"כ נכסים לא שוטפים

3,652

7,090

6,463

סה"כ נכסים

29,663

38,261

33,225
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2,576

29,663

2,284
2,284

4,520

38,261

2,598
2,598

6,440

33,224

דוחות כספיים
בי.ג'י מוטורס  -ניתוח מאזן

בי.ג'י מוטורס – רווח והפסד

הטבלה להלן מציגה את המאזן הכלכלי של חברת בי.ג'י מוטורס לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן

להלן תוצאות הפעילות של חברת בי.ג'י מוטורס לשנים  2019-2020וכן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

2019

2020

2021 H1

33,480

43,713

35,399

30.6%

62.0%

אלפי ש"ח
הון חוזר

הוצאות הפעלה

()28,809

()37,741

()30,639

נכסים תפעוליים אחרים

 %מההכנסות

-86.0%

-86.3%

-86.6%

חוב ,נטו

4,671

5,971

4,760

הון עצמי

13.95%

13.66%

13.45%

הכנסות
צמיחה

רווח גולמי
שיעור רווח גולמי

()909

()1,221

()686

 %מההכנסות

-2.72%

-2.79%

-1.94%

הוצאות הנהלה וכלליות

()2,810

()2,428

()1,871

 %מההכנסות

-8.39%

-5.55%

-5.28%

הוצאות מכירה ושיווק

רווח תפעולי
שיעור רווח תפעולי

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

5,983

16,492

5,676

122

147

159

)(3,529
2,576

)(12,119
4,520

606
6,441

הטבלה להלן מציגה את הרכב ההון החוזר של חברת בי.ג'ימוטורס לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן
ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

951

2,322

2,204

לקוחות נטו (*)

577

4,806

2,929

2.8%

5.3%

6.2%

ספקים נטו (*)

)(10,716

)(2,498

467

מלאי

14,469

14,117

4,277

הון חוזר אחר

1,653
5,983

67
16,492

)(1,997
5,676

סה"כ הון חוזר

(*) סעיפי הלקוחות והספקים מוצגים בנטו ,בניכוי מקדמות מלקוחות ומקדמות לספקים.
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דוחות כספיים
בי.ג'י מוטורס – ניתוח מאזן  -המשך
הטבלה להלן מציגה את העלות המופחתת של הנכסים התפעוליים האחרים בחברת בי.ג'י מוטורס לימים
 31בדצמבר  2019-2020וכן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
נכסים תפעוליים אחרים

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

נכסים בלתי מוחשיים ,נטו

14

38

28

108
122

109
147

131
159

רכוש קבוע נטו
סה"כ נכסים תפעוליים אחרים

הטבלה להלן מציגה את הרכב החוב נטו של חברת בי.ג'י מוטורס לימים  31בדצמבר  2019-2020וליום 30
ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
חוב נטו

31.12.2019

31.12.2020

30.06.2021

1,697

3,400

6,646

פקדונות מוגבלים בבנקים לז"א

–

133

133

הלוואות לעובדים

–

8

4

1,598

187

1,926

7

12

12

חייבים עבור מניות

198

–

–

חייבים לזמן ארוך

–

2,597

2,035

3,500

3,500

3,500

מזומנים ושווי מזומנים

חברות קשורות
פקדונות

הלוואה לחברות קשורות
הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות

)(10,509

)(13,880

)(11,052

הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

–

)(2,284

)(2,598

צדדים קשורים

)(20

)(5,792

–

סה"כ חוב נטו

)(3,529

)(12,119

606
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דוחות כספיים
מטרופולין  -מאזן
הטבלה להלן מציגה את המאזן של חברת מטרופולין לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן מאזן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019

נכסים שוטפים

אלפי ש"ח

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019

התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר

69,256

87,192

82,206

מזומנים ושווי מזומנים

40,441

115,063

101,747

66,913

71,109

67,926

לקוחות

84,609

92,268

83,903

ספקים ונותני שירותים

45,379

50,949

חייבים ויתרות חובה

22,675

28,046

34,936

זכאים ויתרות זכות

50,301

203,680

201,081

סה"כ נכסים שוטפים

147,725

235,377

220,586

סה"כ התחייבויות שוטפות

186,470

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

נכסים שאינם שוטפים
רכוש קבוע נטו

503,424

452,106

417,862

הוצאות נדחות

108,401

98,633

93,748

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

611,825

550,739

511,611

סה"כ נכסים

759,550

786,116

732,197

438,988

420,225

385,671

39,699

39,601

39,349

2,681

3,418

3,957

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

481,368

463,244

428,977

סה"כ התחייבויות

667,838

666,924

630,058

סה"כ הון עצמי

91,712

119,192

102,139

סה"כ התחייבויות והון

759,550

786,116

732,197

מיסים נדחים
התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו

הדוחות הכספיים של חברת מטרופולין מוצגים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.Israeli GAAP -
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דוחות כספיים
מטרופולין  -ניתוח מאזן

מטרופולין – רווח והפסד

הטבלה להלן מציגה את המאזן הכלכלי של חברת מטרופולין לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן ליום

להלן תוצאות הפעילות של חברת מטרופולין לשנים  2019-2020וכן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

 30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

אלפי ש"ח

2019

2020

2021 H1

713,399

722,182

402,438

מאזן כלכלי

1.23%

11.45%

)(639,920

)(626,404

)(333,826

73,479

95,778

68,612

שיעור רווח גולמי

10.30%

13.26%

17.05%

מיסים נדחים

הוצאות הנהלה וכלליות
 %מהכנסות

)(39,012
-5.5%

)(47,642
-6.6%

)(25,560
-6.4%

הון עצמי

הכנסות
צמיחה
הוצאות תפעול ואחזקה
רווח גולמי

הוצאות אחרות

)(7,179

)(2,624

)(838

רווח תפעולי

27,288

45,512

42,214

שיעור רווח תפעולי

3.83%

6.30%

10.49%

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019

הון חוזר

)(12,242

828

)(3,836

נכסים תפעוליים אחרים

611,825

550,739

511,611

)(470,753

)(395,921

)(370,086

חוב נטו

)(37,118

)(36,454

)(35,549

91,712

119,192

102,139

המיסים הנדחים מיוחסים בעיקר לרכוש הקבוע והינם בגין הפרשי שיעור הפחת המוכר :מס הכנסה
מעניק פחת בשיעור של  20%בשנה ,בעוד החברה מפחיתה בשיעור שנתי של .13%-7%
הטבלה להלן מציגה את הרכב ההון החוזר של חברת מטרופולין לימים  31בדצמבר  2019-2020וכן
ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019

לקוחות ,נטו (*)

95,388

105,498

99,733

ספקים ,נטו (*)

)(66,773

)(71,071

)(67,926

חייבים ויתרות חובה ,נטו

9,175

11,631

15,306

זכאים ויתרות זכות ,נטו

)(50,032

)(45,230

)(50,949

סה"כ הון חוזר

)(12,242

828

)(3,836

(*) סעיפי הלקוחות והספקים מוצגים בנטו ,בניכוי מקדמות מלקוחות ומקדמות לספקים.
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דוחות כספיים
מטרופולין – ניתוח מאזן  -המשך
התרשים להלן מציג את ימי ההון החוזר של מטרופולין בשנים  ,2019-2020וכן ליום  30ביוני:2021 ,

התרשים להלן מציג את שיעור ההון החוזר מתוך סך ההכנסות של מטרופולין בשנים  2019-2020וכן ליום
 30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

הן ימי הלקוחות והן ימי הספקים של החברה יציבים יחסית בין השנים  ,2019-2021כאשר ימי הלקוחות
נעים בין  45-53ימים וימי הספקים נעים בין  37-41ימים.
כפי שניתן לראות ,בשנת  2019הציגה החברה שיעור הון חוזר שלילי של כ .1%-שיעור ההון החוזר של
החברה עלה עקב כניסה לפעילות של תתי-אשכולות חדשים באשכול שרון-חולון בינואר וביולי  ,2019אשר
גרם לגידול בסעיף הלקוחות והקטין את ההון החוזר של החברה.
העלייה בהון החוזר המשיכה גם בשנת  ,2020כאשר ההון החוזר היה חיובי ,אשר נבע ,בין היתר ,כתוצאה
משנת פעילות מלאה לראשונה של אשכול שרון-חולון .כמו כן ,כפי שניתן לראות ,במחצית הראשונה של
שנת  ,2021הציגה החברה שיעור הון חוזר אפסי.
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דוחות כספיים
מטרופולין – ניתוח מאזן  -המשך
הטבלה להלן מציגה את העלות המופחתת של הנכסים התפעוליים האחרים בחברת מטרופולין לימים 31

הטבלה להלן מציגה את הרכב החוב נטו של חברת מטרופולין לימים  31בדצמבר  2019-2020וליום

בדצמבר  2019-2020וכן ליום  30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

 30ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019

רכוש קבוע נטו

503,424

452,106

417,862

הוצאות נדחות

108,401

98,633

93,748

סה"כ נכסים תפעוליים אחרים

611,825

550,739

511,611

מזומנים ושווי מזומנים

30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019
40,441

115,063

101,747

אשראי לזמן קצר

)(69,256

)(87,192

)(82,206

הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

)(438,988

)(420,225

)(385,671

)(2,681

)(3,418

)(3,957

)(273

)(149

–

התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
זכאים שונים
מוסדות
סה"כ חוב נטו

4

–

–

)(470,753

)(395,921

)(370,086

כפי שניתן לראות ,החוב נטו של מטרופולין הסתכם לכ 370-מיליוני ש"ח בשנת  ,2021לעומת כ396-
מיליוני ש"ח בשנת  ,2020ירידה של כ 26-מיליוני ש"ח .הירידה בחוב נטו הינה בזכות הרווח התזרימי
השוטף של החברה במחצית זו ,בקיזוז דיבידנד שהוכרז בגובה של  40מיליון ש"ח.
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דוחות כספיים
מטרופולין – ניתוח רווח והפסד
התרשים להלן מציג את הכנסות חברת מטרופולין (אלפי ש"ח) ,ומתוכן את שיעורי הרווח הגולמי והתפעולי

להלן פילוח של הוצאות ההפעלה של חברת מטרופולין לשנים  2019-2020וכן ליום  30ביוני2021 ,

של החברה לשנים  2019-2020וכן ליום  30ביוני:2021 ,

(אלפי ש"ח):

אלפי ש"ח
שכר עבודה ונלוות
דלק
פחת והפחתות
אחר
סה"כ הוצאות הפעלה

2019
278,030
118,608
82,833
160,448
639,919

2020
266,887
101,865
93,971
163,681
626,404

2021 H1
141,336
60,369
45,590
86,531
333,826

ההוצאה התפעולית המשמעותית ביותר עבור החברה הינה עלויות שכר ,המהווה בממוצע כ43%-
מהוצאות ההפעלה בשנים  .2019-2021כפי שניתן לראות ,הוצאות השכר ירדו בשנת  2020לעומת
שנת  2019וזאת כחלק מצעדי התייעלות תפעולית שביצעה החברה .עם זאת ,במחצית הראשונה לשנת
 ,2021הוצאות השכר עלו .הוצאה תפעולית עיקרית נוספת הינה הוצאות דלק ,אשר היוותה כ17.6%-
בממוצע בשנים  2019-2021מסך ההוצאות ,אולם עמדה על כ 16.5%-בלבד מסך ההוצאות בשנת
 2020וזאת בעקבות ירידה בפעילות עקב משבר הקורונה וירידת מחיר הסולר .בשנת  2021הוצאות
הדלק עמדו על כ 18%-מסך ההוצאות .נציין כי ההתייעלות התפעולית של החברה השפיעה גם על שנת
 ,2021וכן הובילה לשיעורי רווחיות גבוהים מבעבר.
כפי שניתן לראות ,בשנת  ,2020הכנסות החברה הסתכמו לכ 722.2-מיליוני ש"ח ,גידול של כ 1.2%-לעומת

יתר ההוצאות הינן הוצאות פחת והפחתות (כ 14%-בממוצע) והוצאות תפעול אחרות ,המהוות כ-

 .2019למרות מגבלות התנועה המחמירות שהוטלו בשנת  2020עקב התפרצות נגיף הקורונה ,הכנסות

 25.7%בממוצע ,וכוללות בין היתר הוצאות ביטוח ,אחזקה ,שכירויות ועוד.

החברה לא נפגעו בשנה זו ,וזאת לאור השגת הסכמות עם משרדי התחבורה והאוצר לפורום חברות
התחבורה הציבורית הפרטיות ,בו חברה מטרופולין ,לטובת מענה להשפעות אירוע הקורונה על חברות
התחבורה הציבורית ובעיקר לפצות על הירידה בתמריץ הולידציות עקב הירידה החדה במספר הנוסעים
בתחבורה הציבורית .כמו כן ,הושגו הסכמות מול משרדי הממשלה גם ביחס לשנת .2021
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מתודולוגיה
שיטות הערכת שווי מקובלות

שיטת השווי הנכסי

קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסקים וחברות:

שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו ,כפי שהם משתקפים במאזנו .ההערכה יכול
שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים ,בניסיון לאמוד את שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות .שיטה

•

שיטת השווי הנכסי;

•

שיטת ההשוואה לעסקאות דומות (שימוש במכפילים);

•

שיטת היוון תזרימי המזומנים (.)DCF Method
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זו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים ,כדוגמת חברות נדל"ן.
הגישה מתאימה גם להערכה של עלות ההקמה של עסק דומה ,אך לא בהכרח להערכת פוטנציאל הרווח
הצפוי לנבוע מנכסי העסק .החיסרון העיקרי של השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל
הרווחים הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרים.
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מתודולוגיה
שיטת ההשוואה לעסקאות דומות

שיטת המכפיל

שיטת ההשוואה לעסקא ות דומות עושה שימוש במחיר בפועל ,לפיו בוצעה עסקת מכר של העסק נשוא

בשיטת המכפיל מוערך העסק על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל בין שווי השוק או שווי הפעילות

ההערכה ,או של עסקים דומים ,וזאת בתנאי שעסקה כזו בוצעה בפרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.

לבין פרמטר חשבונאי ו/או תפעולי נבחר .הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי ,הרווח התפעולי,
 ,EBITDAמכירות ,ההון העצמי ,שטח מסחר נטו ומספר עובדים .היחס הממוצע בענף בין שווי השוק

כדי להשוות לעסקאות שנעשו בעסקים דומים ,יש למצוא עסקאות הדומות מבחינת תחום הפעילות,

לפרמטר החשבונאי ו/או התפעולי הרלבנטי מכונה "מכפיל".

מאפיינים תפעוליים ,מידת הסחירות ונתונים פיננסיים.
השיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן כללי ראשוני לגבי שווי העסק אך לא להערכה מדויקת .יתרונה של
השיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה ,יחסית לשיטות אחרות .החיסרון העיקרי של שיטה זו נעוץ בעובדה

שלבי ההערכה בשיטת ההשוואה לעסקאות דומות הינם:
.1

איתור עסקאות המתייחסות לעסקים בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים לעסק נשוא ההערכה;

.2

מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של העסקים הדומים והעסק נשוא הערכה;

.3

חישוב מכפיל ממוצע של העסקאות הדומות והשוואת השווי של העסק נשוא ההערכה על-ידי

שהיא אינה לוקחת בחשבון שורה של גורמים העשויים להשפיע על השווי הספציפי של העסק .בשונה
מעסקים "דומים" באותו תחום .כגון :שיעור צמיחה שונה ,מבנה הון שונה וכדומה .חסרון נוסף נובע מן
העובדה שבמרבית המקרים קיים תחום רחב של מכפילים ,אשר מיצועו אינו מביא בהכרח לתוצאה נכונה.

שימוש במכפיל זה.
יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת בצורה נאותה ,דרך המחירים שנקבעו בפועל בין קונים ומוכרים
מרצון ,את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי ,ומונעת את הצורך להתבסס על תחזיות העלולות להיות
שנויות במחלוקת .כמו-כן ,התבססות על עסקאות ,שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת השווי ,מבטיחה כי
השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית דומות ,המשתקפות נאמנה דרך
מחיר השוק .החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים ,בדרך-כלל ,במציאת עסקאות דומות ,מהן
ניתן לגזור את שווי העסק המוערך.
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מתודולוגיה
שיטת היוון תזרים מזומנים ()Discounted cash flow
שיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולתו של העסק להפיק מזומנים .בהתאם לכך ,מוערך
שווי העסק באמצעות היוון זרמי המזומנים ,אשר צפוי כי יפיק בעתיד .זרמי המזומנים העתידיים מהוונים
במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות העסק ,ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה
לקבל מעסק בעל סיכון דומה.
שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי המוצק ביותר .לצורך שימוש
בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי ,אשר יחזה את המכירות ,עלות המכירות ,הוצאות ההנהלה והמכירה,
המסים וההשקעות ,וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי.
יתרונה העיקרי של השיטה נובע מהתאמתה לעסק הספציפי והתייחסותה לגורמים ייחודיים בעסק נשוא
ההערכה .מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.
חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות ,ההוצאות וההשקעות העתידיות הרלבנטיות,
ולקבוע את מחיר ההון המתאים.
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מתודולוגיה
קביעת מחיר ההון המשוקלל
כדי לקבוע את שווי החברה על פי מודל היוון תזרימי המזומנים ,יש לקבוע את מקדם ההיוון הרצוי להיוון

מחיר ההון העצמי ) – (Keאחת הדרכים המקובלות לחישוב מחיר ההון העצמי היא באמצעות מודל

תזרימי המזומנים החופשיים ,קרי תזרים המזומנים התפעולי ולאחר ההשקעות ברכוש קבוע ושינוי בהון

השוק –  .(Capital Asset Pricing Model( C.A.P.Mמודל זה מחשב את מחיר ההון העצמי בהתבסס

חוזר ,במחיר הון המשקף את הסיכון בפעילות החברה .מקדם ההיוון מהווה את הבסיס להיוון תזרימי

על שיעור התשואה על מקורות ההון חסרי הסיכון (כגון אג"ח ממשלתיות) ,בתוספת פרמיה הנדרשת בגין

המזומנים העתידיים ותרגומם לערכים נוכחיים.

סיכון החברה וסיכוני השוק .סיכון השוק מוגדר כתוספת המבוקשת על ידי המשקיעים מעל לשער הריבית
חסר הסיכון במשק .ההתאמה לסיכוני החברה נעשית על ידי הכפלת פרמיית הסיכון של השוק במקדם

לצורך קביעת מחיר ההון המשוקלל של החברה ,נעשה שימוש בנוסחת ה WACC-ובמודל ה.CAPM-

הסיכון השיטתי של החברה .הסיכון השיטתי מייצג את גמישות ההשתנות במניות הקבוצה בהשוואה
להשתנות כלל מניות השוק .מחיר ההון העצמי לפי גישה זו מחושב על פי הנוסחה הבאה:

הנוסחה לקביעת מחיר ההון המשוקלל של החברה הינה:

Ke = Rf +β(Rm-Rf)+SCP+SRP

WACC = D/(D + E) * Kd * (1-T) + E/(D + E) * Ke
כאשר :

מחיר ההון המשוקלל של החברה מורכב מעלות ההון של החברה ,קרי עלות החוב ומחיר ההון העצמי.
העלות החיצונית מוכרת לצורכי מס ,כך שהעלות האפקטיבית נמוכה יותר בגלל זיכוי המס.

ריבית חסרת סיכון ( – )Rfזוהי תשואת המינימום הנדרשת על ידי משקיע בגין השקעה "חסרת סיכון".
שיעור הריבית חסרת הסיכון שנבחרה לחברה מבוססת על שיעור הריבית חסרת הסיכון הנומינלית

להלן פירוט המשתנים המשמשים לחישוב מחיר ההון המשוקלל של החברה:

בישראל ,ממערכת מרווח הוגן.

מרכיב ההון הזר – הינו החלק היחסי של החוב המשוערך ( )Debtמתוך שווי החברה (שווי ההון העצמי

מקדם הביטא ( – )βמקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס על רמת

 + Equityחוב חיצוני .)Debt

המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו .כאשר מקדם זה גדול מ ,1-לחברה רגישות

מרכיב ההון העצמי – הינו החלק היחסי של ההון העצמי ( )Equityמתוך שווי החברה (שווי ההון העצמי

גבוהה לשינויים במצב השוק (מניה אגרסיבית ,קרי ,השינוי בה גדול מהשינוי בתשואת השוק ,לטוב או

 + Equityחוב חיצוני .)Debt

לרע) .כאשר מקדם זה קטן מ 1-שווי החברה רגישה פחות מהממוצע לשינויים במצב השוק .כאשר מקדם
זה שלילי (מקרים נדירים ביותר) ,החברה מגיבה בצורה הפוכה למצב השוק.

 – Tשיעור מס חברות של החברה.
עלות ההון הזר ( –)Kdהינה מחיר האשראי שבעלי החברה היו משלמים בגין חובותיהן החיצוניים
הנאמדים באמצעות שיעורי הריבית האפקטיבית על התחייבויותיהן של החברה .עלות המימון מוכרת
לצורכי מס ולכן העלות נטו הינה לאחר ניכוי מס.
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מתודולוגיה
קביעת מחיר ההון המשוקלל (המשך)
פרמיית הסיכון של השוק ( – (Rm – Rfהתשואה הצפויה העודפת מעבר לריבית חסרת הסיכון ,אותה
מצפים לקבל מהשקעה מבוזרת בשוק המניות.
פרמיית הסיכון שנבחרה לחברה הינה פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ .Damodaran
פרמיית גודל ) (SCPופרמיית סיכון ספציפי ( - )SRPלמחיר ההון העצמי ניתן להוסיף פרמיה המשקפת
את עודף הסיכון בהשקעות בפעילויות קטנות וכן פרמיית סיכון ספציפית המשקפת את מכלול הסיכונים
המגולמים בפעילות והכוללים בעיקר ,אך לא רק ,את מכלול סיכוני השוק ,האיומים והחולשות אשר
החברה תיאלץ להתמודד עימם לצורך מימוש המודל העסקי והתחזיות.
פרמיית הגודל של החברה נקבעה על פי פרסום  Duff&Phelpsוכן לפי שיקול דעת מקצועי שהפעלנו.
נציין כי ,פרמית הגודל של כל חברה נבחנת בפני עצמה וכן בחברות פרויקטליות נהוגה פרמית גודל נמוכה

יותר מאשר חברות שאינן פרויקטליות.
נדגיש כי בהערכת שווי זו הערכנו שתי פעילויות שונות לחלוטין ,פעילות ההיסעים ופעילות
מטרופולין .כל פעילות הוערכה בצורה נפרדת ,עם פרמטרים ושיקולים שונים לחלוטין.
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מתודולוגיה
קביעת מחיר ההון המשוקלל (המשך)
שיעור ההיוון למטרופולין נאמד בכ 6.25%-בהתבסס על מודל  WACCובהתבסס על הפרמטרים הבאים:
פרמטרים
חוב ()%

סימון ערך נומינלי מקור
) 50.0% D/(E+Dלפי שיעור החוב המייצג של חברת מטרופולין
לפי שיעור החוב המייצג של חברת מטרופולין

שווי הון ()%

)E/(E+D

50.0%

מחיר הון זר

Kd

2.3%

שיעור המס

1-t

77.0%

ריבית חסרת סיכון

Rf

0.4%

Rm-Rf

4.91%

Beta

0.81

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ  ,Damodaranנכון ליום  1ביולי 2021
לפי בטא של סקטור ) ,Utility (Generalדמודארן ,יולי 2021

פרמיית גודל

SCP

3.16%

 Duff& Phelps 2020ושיקול דעתנו

פרמיית סיכון ספציפית

SRP

3.00%

פרמיה ספציפית בהתאם לנסיוננו

Ke

10.6%

Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRP

WACC

6.25%

(D/V)*(1-T)*Kd + (E/V)*Ke

פרמיית הסיכון של השוק
ביטא

מחיר ההון העצמי
מחיר הון ממוצע משוקלל לאחר מס

מחיר חוב לטווח ארוך ממטריצת מרווח הוגן נומינלית ליום  30בספטמבר  ,2021לתקופה של  4שנים בהתאם למח"מ המשוקלל של אשכולות מטרופולין הקיימים
על פי שיעור המס בישראל23% ,
ריבית חסרת סיכון נומינלית בישראל 30 ,בספטמבר  ,2021לתקופה של  4שנים בהתאם למח"מ המשוקלל של אשכולות מטרופולין הקיימים

כאמור ,הביטא המייצגת לחברת מטרופולין נלקחה מהביטא של סקטור ה .General Utility -לדעתנו ,סקטור זה משקף בצורה הטובה ביותר את הסיכונים שבמטרופולין .המכנה המשותף של חברות המשויכות
לסקטור זה הן לרוב פועלות כשלוחה של המדינה בנתינת שירות מסוים ,בין אם כחברה ממשלתית ובין אם כחברה מהמגזר הפרטי אשר קיבלה זיכיון מהמדינה לספק את השירות הדרוש .השירות או התשתית
שאותן חברות מספקות הוא לרוב ניתן לציבור הרחב בדרך של בלעדיות באזור מסוים או בשירות מסוים ,דבר אשר מקטין בצורה משמעותית את סיכוני הביקוש ביחס לחברה שפועלת בשוק חופשי.
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קביעת מחיר ההון המשוקלל (המשך)
שיעור ההיוון לפעילות ההיסעים(*) נאמד בכ 9.5% -בהתבסס על מודל  WACCובהתבסס על הפרמטרים הבאים:

פרמטרים

סימון

ערך

חוב ()%

D/V

24%

בהתאם לנתוני דמודארן ,יולי 2021

הון עצמי ()%

E/V

76%

בהתאם לנתוני דמודארן ,יולי 2021

מחיר הון זר

Kd

4.04%

שיעור המס

1-T

77%

ריבית חסרת סיכון

מקור

מחיר החוב נומינלי לתקופה של  15שנים ,דירוג  ,A2נכון למועד הערכת השווי ,מערכת מרווח הוגן
ע"פ שיעור המס הסטטוטורי בישראל לטווח הארוך 23%

Rf

1.92%

תשואה נומינלית של אג"ח ממשלתי בישראל למועד הערכת השווי (מח"מ  ,)15ממערכת מרווח הוגן

Rm-Rf

4.91%

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ  ,Damodaranנכון ליום  1ביולי 2021

ביטא

Beta

0.87

פרמיית גודל

SCP

4.42%

פרמיית סיכון ספציפית

SRP

1.00%
11.63%

פרמיית הסיכון של השוק

מחיר ההון העצמי
מחיר הון ממוצע משוקלל  -לאחר מס

Ke
WACC

9.50%

לפי בטא של סקטור  ,Transportationדמודארן ,יולי 2021
Duff& Phelps 2020
פרמיה ספציפית בהתאם לנסיוננו
Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRP
(D/V)*(1-T)*Kd + (E/V)*Ke

(*) פעילות ההיסעים ללא חברת ב.ג מוטורס אשר הוערכה בנפרד בהערכת השווי הנוכחית.
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קביעת מחיר ההון המשוקלל (המשך)
שיעור ההיוון לבי.ג'י מוטורס נאמד בכ 14% -בהתבסס על מודל  WACCובהתבסס על הפרמטרים הבאים:

פרמטרים

סימון

ערך

חוב ()%

D/V

28%

בהתאם לנתוני דמודארן ,יולי 2021

הון עצמי ()%

E/V

72%

בהתאם לנתוני דמודארן ,יולי 2021

מחיר הון זר

Kd

4.79%

שיעור המס

1-T

77%

ריבית חסרת סיכון

מקור

מחיר החוב נומינלי לתקופה של  15שנים ,דירוג  ,A3נכון למועד הערכת השווי ,מערכת מרווח הוגן
ע"פ שיעור המס הסטטוטורי בישראל לטווח הארוך 23%

Rf

1.92%

תשואה נומינלית של אג"ח ממשלתי בישראל למועד הערכת השווי (מח"מ  ,)15ממערכת מרווח הוגן

Rm-Rf

4.91%

פרמיית הסיכון של ישראל ע"פ  ,Damodaranנכון ליום  1ביולי 2021

ביטא

Beta

1.07

פרמיית גודל

SCP

10.91%
18.09%

פרמיית הסיכון של השוק

מחיר ההון העצמי
מחיר הון ממוצע משוקלל  -לאחר מס
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WACC

14.00%

לפי בטא של סקטור ) ,Retail (Automotiveדמודארן ,יולי 2021
Duff& Phelps 2020
Rf+β*)Rm-Rf(+SCP+SRP
(D/V)*(1-T)*Kd + (E/V)*Ke
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הערכת השווי
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הערכת השווי
הנחות כלליות  -מטרופולין
שנות התחזית – מייצגות את התקופה החל מ 30 -ביוני 2021 ,ועד חודש יולי  2032וכן שנה מייצגת (להלן:

המודלים הפיננסים של החברה ,של כל אשכול בנפרד ,שעליהם הסתמכנו ,מבוססים על מספר

"שנות התחזית").

הנחות יסוד.
מצד ההכנסות – ההכנסות נקבעות בעיקר כפונקציה של מפת הק"מ הבסיסי בהתאם לתנאי המכרז

בניית תזרים מזומנים חזוי בשנות התחזית – תזרים המזומנים החזוי לשנות התחזית הוערך על ידנו,

כפול התעריף לק"מ -כפי שנקבע במכרז .הכנסות נוספות כוללות נסיעות מעבר לק"מ הבסיסי ,שעליהן

בהתבסס על המודלים הפיננסים והתקציבים של אשכולות מטרופולין (הנגב ,השרון והשרון-חולון) ,בהתאם

חל תעריף נמוך יותר ( 65%מהמחיר הרגיל לק"מ ,מעבר ל 25%-ממפת הבסיס יעלה ל 100%-מהמחיר

לנמסר לנו מהנהלת החברה המודלים מעודכנים ליום ה 30 -בספטמבר.2021 ,

הרגיל לק"מ) וכן הכנסות מתמריצים שונים כגון הכנסות מתמריצי ואלידציות ,מענקים בגין החלפת

תחזית נומינלית – תזרים המזומנים בשנות התחזית מוצג בערכים נומינליים .משכך ,שיעור ההיוון הינו

אוטובוסים ועוד .עיקר הכנסות החברה באשכולות השונים (כ )90%-נובעים מהוצאות ההפעלה השוטפות

בערכים נומינליים.

של החברה וזאת בהתאם לתנאי המכרזים שסוכמו מול המדינה ,יתר ההכנסות הנובעות מהתמריצים
השונים עומדות על כ ,10% -יחס זה נשמר לאורך שנות התחזית .ההכנסות כאמור נחזו בהתאם למודלים

תזרים מצרפי – תזרים המזומנים נבנה כאיחוד מצרפי של שלושת האשכולות השונים של מטרופולין .הנחת

הפיננסים של החברה .בשנת  ,2022צפויים עדכונים למפות הבסיס עקב עליה של מעל  25%בכמות

העבודה הינה כי בשלושת המכרזים המדינה תממש את הארכת הסכם ההפעלה באשכולות הרלוונטיים כך

הק"מ ביחס למפת הבסיס הקיימת גם באשכול הנגב וגם באשכול שרון-חולון.

שבסך הכל יופעל כל אשכול במשך  12שנים מרגע התחלת הפעלתו וזאת לאור ניסיון העבר של 100%

מצד ההוצאות – עיקר ההוצאות של החברה כוללות עלויות כח אדם (בעיקר שכר נהגים) ,דלק ופחת

חידושים וכן בהתאם להערכת הנהלת החברה הסיכוי לאי-חידוש הינו נמוך .כמו כן ,בעת סיום הפעלת אשכול

בגין האוטובוסים .הוצאות נוספות כוללות הוצאות אחזקת אוטובוסים שוטפת (אשר מתייקרות ככל

מסוים מתבצע מימוש של מצבת האוטובוסים הנותרת וכן יתרות ההון החוזר נפרעות.

והאוטובוס ישן ובעל קילומטראז' רב יותר) ,ביטוח ,רישוי אוטובוסים ועוד.

מעבר לאמור לעיל ,ובהתאם לאומדן הנהלת החברה המתבסס על ניסיון העבר בחברה ובענף ישנה סבירות
גבוהה שהמכרזים ימשיכו לשנה  13בהתאם לזכות המדינה להאריך את המכרז בשנה נוספת .התזרים
המצרפי כולל את התרומה של שנה  13עבור כל אחד מהאשכולות ,למעט אשכול שרון ,אשר הונח שלא יוארך
לאור העובדה שמועד סיום האשכול מתקרב וטרם התקבלה הודעה על הארכת הזיכיון.
שיעור מס  -שיעור המס שנלקח בחשבון הינו שיעור מס החברות בישראל.23% ,
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הערכת השווי
מטרופולין – תחזית רווח תפעולי
הטבלה להלן מציגה את תחזית הרווח התפעולי של מטרופולין לשנות התחזית (אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

2021 H2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Terminal

413,193

893,935

949,382

840,558

728,042

764,047

462,956

487,114

518,729

551,364

480,109

117,871

–

116.35%

6.20%

-11.46%

-13.39%

4.95%

-39.41%

5.22%

6.49%

6.29%

-12.92%

-75.45%

הוצאות תפעול

)(350,751

)(754,446

)(772,782

)(702,896

)(635,924

)(670,665

)(415,814

)(441,200

)(452,403

)(472,827

)(409,553

)(99,895

 %מההכנסות

-84.89%

-84.40%

-81.40%

-83.62%

-87.35%

-87.78%

-89.82%

-90.57%

-87.21%

-85.76%

-85.30%

-84.75%

62,442

139,489

176,600

137,662

92,118

93,382

47,142

45,914

66,325

78,537

70,555

17,977

 %רווח גולמי

15.11%

15.60%

18.60%

16.38%

12.65%

12.22%

10.18%

9.43%

12.79%

14.24%

14.70%

15.25%

הוצאות הנהלה וכלליות

)(27,267

)(53,845

)(52,893

)(48,089

)(43,222

)(43,573

)(30,910

)(31,137

)(31,374

)(31,617

)(22,021

)(6,360

 %מההכנסות

-6.60%

-6.02%

-5.57%

-5.72%

-5.94%

-5.70%

-6.68%

-6.39%

-6.05%

-5.73%

-4.59%

-5.40%

רווח תפעולי

35,175

85,645

123,708

89,574

48,896

49,809

16,232

14,778

34,951

46,919

48,534

11,617

 %רווח תפעולי

8.51%

9.58%

13.03%

10.66%

6.72%

6.52%

3.51%

3.03%

6.74%

8.51%

10.11%

9.86%

הכנסות
 %צמיחה

רווח גולמי

–
–
–
–

הוצאות תפעול ואחזקה – הוצאות אלו מורכבות בעיקר מהוצאות בגין שכר נהגים ,רכישת דלק ,עלויות אחזקה ותחזוקה וכן הוצאות פחת בגין מצבת הרכבים של החברה .תחזית הוצאות אלו בוצעה בהתאם למודלים
הפיננסים של החברה .להלן פירוט בקשר להוצאות העיקריות של החברה:
הוצאות הדלק של החברה (בעיקר סולר ובניכוי הישבון) משתנה מידי חודש בהתאם למחירי הסולר בשוק אשר משתנה בעיקר בהתאם למחירי הנפט .במודל הפיננסי ,מחיר הסולר נקבע לפי תעריף הסולר בפועל בחודש
האחרון המדיד .הונח כי מחיר זה יישאר קבוע לאורך המודל הפיננסי .כמו כן ,הונח כי ההישבון (החזרי סולר שהחברה מקבלת) ילך ויקטן עם השנים עד לאיפוסו וזאת בהתאם להוראות החוק ולפיכך מחירי הדלק האפקטיביים
של החברה צפויים לגדול .נציין כי גידול במחירי הדלקים צפוי מצד אחד להגדיל את הוצאות החברה ,אך מנגד ,צפוי גם להגדיל את הכנסותיה לאור העובדה שחלק ניכר מההכנסות ( 25%במודל הנגב לדוגמה) צמוד למדד
הדלקים .בהתאם להנהלת החברה ,לאור המנגנון אשר צויין לעיל ,ישנה אדישות כלפי מחירי הדלק מאחר וההשפעות מקזזות .יחד עם זאת ,באחד האשכולות ורק בו ,עליה במחיר הדלק גוררת עליה בהכנסות מעט יותר
מההוצאות ולפיכך עליה בו גוררת רווח עבור החברה .לאור האמור הפחתת ההישבון הצפוי כפי שתואר לעיל צפויה להטיב עם החברה בסכומים לא מהותיים.
הוצאות כח האדם של החברה מורכבות בעיקרן מהוצאות שכר הנהגים .החברה שומרת על יחס של נהגים לאוטובוס תחת האשכולות על מנת לתמוך בכמות הנסיעות הנדרשת .בשנת  ,2020עמד יחס זה על 1.3
יחס נוסף אשר משפיע הן על עלויות הדלק והן על עלויות כוח האדם הינו יחס ק"מ "ברוטו-נטו" אשר מודד את היחס בין ק"מ שירות (אשר ניתן לחייב בגינו) לבין ק"מ של נסיעות ריקות (כגון נסיעות לתחנה הראשונה ,נסיעות
למוסך וכיוצ"ב) .לדברי הנהלת החברה ,יחס זה נקבע בהתאם לתוצאות בפועל של החברה לשנה האחרונה ,וכן הוא צפוי להמשיך גם בעתיד .בנוסף ,הוצאה נוספת אשר משפיעה על תוצאותיה של מטרופולין הינה הוצאות
ביטוח המהוות בממוצע כ 5%-מהוצאות התפעול של החברה ,הוצאות אלו מתייקרות ככל שהאוטובוסים מתיישנים וצוברים קילומטראז' ופוחתות כאשר מחדשים את הצי ,עלייה בעלויות הביטוח עשויה להשפיע על תוצאותיה
של מטרופולין ,עם זאת ,בהתאם להסדר הענפי שנחתם ,המדינה הוסיפה סל הצמדות למדד הביטוחים על מנת לפצות את המפעילים על עליה במחיר באם תחול.
הוצאות הנהלה וכלליות – הוצאות אלו כוללות בעיקר הוצאות שכר של תפקידים שונים כגון :עובדי מטה ,שירות ,מפקחים ועוד .תחזית הוצאות אלו בוצעה בהתאם למודלים הפיננסיים של החברה.
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הערכת השווי
מטרופולין -תחזית תזרים תפעולי
הטבלה להלן מציגה את תחזית התזרים התפעולי לשנות התחזית (אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

2021 H2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Terminal

רווח תפעולי

35,175

85,645

123,708

89,574

48,896

49,809

16,232

14,778

34,951

46,919

48,534

11,617

–

 %רווח תפעולי

8.51%

9.58%

13.03%

10.66%

6.72%

6.52%

3.51%

3.03%

6.74%

8.51%

10.11%

9.86%

הוצאות מס

)(6,940

)(19,402

)(27,091

)(25,458

)(19,873

)(19,225

)(8,116

)(5,714

)(7,630

)(8,734

)(8,470

)(1,459

רווח לאחר מס

28,235

66,243

96,616

64,116

29,023

30,584

8,117

9,064

27,321

38,185

40,064

10,157

–

התאמות:
שינוי בהון חוזר
פחת
CapEx
סה"כ התאמות

)(589

)(101

)(4,461

3,210

4,183

839

)(1,181

903

)(2,421

)(1,050

)(764

)(2,403

–

52,593

101,167

77,688

65,345

61,293

62,521

46,656

46,065

43,446

41,066

27,528

6,924

–

)(10,602

)(20,076

)(14,431

348

)(23,280

)(5,886

)(39,536

)(73,221

)(57,288

)(13,726

55,635

45,468

–

41,402

80,990

58,795

68,903

42,196

57,474

5,939

)(26,253

)(16,263

26,290

82,399

49,988

–

–

–

4,103

–

–

4,412

–

–

–

–

4,979

–

1,306

69,637

147,233

159,514

133,019

71,219

92,470

14,055

)(17,189

11,058

64,476

127,442

60,146

1,306

שווי תוספתי מכרזים חדשים
תזרים להיוון

 – CapExכחלק מתנאי ההתמודדות במכרזים בארץ ,ישנן הגבלות על גילאי האוטובוסים אשר נעשה בהם שימוש באותו אשכול וכן הגבלות על כמות הקילומטראז' שאוטובוס באשכול יכול לעבור .לכן מטרופולין נדרשת
להשקיע באופן שוטף ברכישת אוטובוסים חדשים וכן אחת לכמה שנים מטעמי חיסכון בעלויות תפעוליות לבצע החלפה משמעותית של אוטובוסים ,כמו ההחלפה המשמעותית של אוטובוסים שביצעה החברה באשכול הנגב
בשנת  .2019ההשקעות הנדרשות לאורך המודל מבוססות על מחירי האוטובוסים השונים היום בתוספת אינפלציה .נדגיש כי שינוי במחיר האוטובוסים במידה ויחול אינו משפיע בצורה מהותית על שווי החברה .בסעיף ה
 CAPEXכלול גם תזרם חיובי מערך הגרט ממכירת אוטובוסים ישנים ובניכוי תשלומי מסי רווחי הון.
הוצאות פחת – הוצאות הפחת בגין האוטובוסים מבוססות על לוח סילוקין מדויק בהתאם לתחזית ההשקעות של החב רה ,בה נקבעים כמות האוטובוסים העירוניים וכן הבינעירוניים (ישנם הבדלים בפחת ובגרט על פי סוג
האוטובוס) שיש לרכוש על פי יתרות הקלימוטראז' של כל אוטובוס וכן גילו וזאת על מנת לעמוד בתנאי המכרז .שיקול נוסף להחלפת האוטובוסים הינו העובדה כי הוצאות התחזוקה של האוטובוסים מתייקרות ככל שגילו
והקילומטראז' עולה .כמו כן ,החברה זכאית לפחת מואץ בגין האוטובוסים ועל כן המודלים לוקחים בחשבון את הקיזוז בין הפחת החשבונאי לפחת המיסויי ונותנים ביטוי לרווח ההון הנוצר בעת מימוש האוטובוסים בעקבות
הפרשי פחת אלו .הוצאות הפחת נחזו בהתאם למודלים הפיננסיים של מטרופולין.
שינויים בהון חוזר – יתרות ההון החוזר של מטרופולין נחזו בנפרד על פי ימי ההון החוזר הממוצעים בתקופות שנבחנו .הימים הבאים הונחו במודל:
•

ימי ספקים –  39ימים;

•

ימי לקוחות –  49ימים;

•

הון חוזר אחר –  5.7%מהוצאות הפעלה.
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הערכת השווי
מטרופולין -תחזית תזרים תפעולי (המשך)
שווי תוספתי ושנה טרמינלית -לאורך שנות התחזית הונח כי בעת סיום חוזה של אשכול מסוים תוכל מטרופולין לחדש  /להשיג אשכול נוסף בשווי תוספתי .השווי התוספתי חושב על פי שיעור התשואה להון של מטרופולין
המתאים לשיעור ההיוון .השווי התוספתי נובע מהעובדה כי ישנו פער בין שיעור התשואה להון אותה השיגה מטרופולין לבין שיעור התשואה להון המתאים לסיכון .בשנה המייצגת הונח כי מטרופולין ,בשל ניסיונה ומומחיותה
בתחום התחבורה הציבורית ובטווח הארוך תמשיך להפעיל  3אשכולות אשר השווי התוספתי בגינם יהיה על פי משקלו הסגולי של האשכול מסך אשכו לות שאותם מטרופולין מפעילה כיום .השווי התוספתי של שלושת
האשכולות חולק ב 12-שנים (אורך חיים של המכרז) על מנת לייצג תוספת שנתית .על פי אומדני ההנהלה עקב הידע והמנגנון שברשותה להפעלת תחבורה ציבורית וכן עקב המצב התחרותי בשוק ,תוכל לעלות מהפעלת 3
אשכולות בלבד למספר גבוה יותר של אשכולות .נדגיש כי תוספת זו לא קיבלה ביטוי בהערכת השווי ,השווי התוספתי בשנה המייצגת הינו בגין  3אשכולות בלבד.
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הערכת השווי
שווי מטרופולין
הטבלה להלן מציגה את התזרים המהוון וסיכום השווי של מטרופולין בכללותה (אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

2021 H2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Terminal

תזרים להיוון

69,637

147,233

159,514

133,019

71,219

92,470

14,055

)(17,189

11,058

64,476

127,442

60,146

1,306

תקופה להיוון

0.13

0.75

1.75

2.75

3.75

4.75

5.75

6.75

7.75

8.75

9.75

10.50

10.50

תזרים מהוון

69,111

140,688

143,458

112,592

56,736

69,332

9,919

)(11,416

6,913

37,933

70,568

31,824

18,185

שווי פעילות

755,842

חוב נטו

)(385,421

סה"כ שווי מטרופולין

370,422

שווי פעילות – כפי שפורט לעיל ,שיעור ההיוון בו נעשה שימוש במודל מטרופולין הינו  .6.25%שווי הפעילות הסתכם בכ 755.8-מיליון ש"ח.
חוב נטו – החוב נטו של מטרופולין מורכב בעיקר מהלוואות מבנקים וכן יתרות מזומנים .נכון ליום ה 30 -ביוני ,2021 ,החוב נטו של מטרופולין הסתכם בכ 370-מיליון ש"ח (להרחבה ראו פרק "דוחות כספיים") .כמו כן ,לחוב
נטו התווספו התאמות בגין שווי הלוואות החברה .להלן טבלה המפרטת את הרכב החוב נטו של החברה נכון ליום ה 30-ביוני( 2021 ,אלפי ש"ח):
אלפי ש"ח

30.06.2021

חוב נטו

)(370,086

התאמת שווי הוגן הלוואות

)(15,335

סה"כ חוב נטו

)(385,421

שווי מטרופולין – סה"כ שווי מטרופולין הסתכם בכ 370.4-מיליון ש"ח.
להלן ניתוח רגישות המציג את השינוי בשווי מטרופולין למול שינוי בשיעור ההיוון:

שיעור היוון
שווי מטרופולין

5.25%

5.75%

6.25%

6.75%

7.25%

404,903

386,717

370,422

355,492

341,617
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הערכת השווי
בון תור  -כללי
הנחות עבודה עיקריות כלליות
•

שנות התחזית -שנים  2021-2025וכן השנה המייצגת (להלן" :שנות התחזית") .תחזית תזרים
המזומנים נעשתה בהתאם לתקציב החברה לשנת  ,2021לאחר דיונים עם הנהלת החברה
ובהתאם לשיעורי צמיחה היסטוריים אשר נבחנו על ידינו.

•

תחזית נומינלית -תזרים המזומנים בשנות התחזית מוצג בערכים נומינליים .משכך ,שיעור ההיוון
( )WACCהינו בערכים נומינליים.

•

שיעור מס –  23%מייצג את מס החברות בישראל;

•

שיעור צמיחה בטווח ארוך – שיעור הצמיחה לטווח הארוך הינו  ,3.7%המייצג את הצפי לגידול
בטווח הארוך בתוספת אינפלציה של כ.2.2%-

•

שיעור היוון -נא ראו פרק מתודולוגיה.
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הערכת השווי
בון תור  -הערכת השווי
להלן תחזית תזרים המזומנים של פעילות ההיסעים של בון תור לשנות התחזית:

אלפי ש"ח

2021 H2

2022

2023

2024

2025

שנה מייצגת

הכנסות

106,435

254,400

267,521

279,982

291,445

302,106

20.5%

5.2%

4.7%

4.1%

3.7%

הוצאות הפעלה

)(89,029

)(212,901

)(223,476

)(233,644

)(243,175

)(252,069

 %מההכנסות

-83.6%

-83.7%

-83.5%

-83.4%

-83.4%

-83.4%

רווח גולמי

17,407

41,499

44,046

46,338

48,271

50,036

שיעור רווח גולמי

16.4%

16.3%

16.5%

16.6%

16.6%

16.6%

הוצאות הנהלה וכלליות

)(6,243

)(15,686

)(16,417

)(17,115

)(17,764

)(18,372

 %מההכנסות

-5.9%

-6.2%

-6.1%

-6.1%

-6.1%

-6.1%

רווח תפעולי לפני מס

11,164

25,813

27,629

29,222

30,507

31,664

שיעור רווח תפעולי

10.5%

10.1%

10.3%

10.4%

10.5%

10.5%

הוצאות מס

)(2,568

)(5,937

)(6,355

)(6,721

)(7,017

)(7,283

8,596

19,876

21,274

22,501

23,490

24,382

)(4,184

)(17,135

)(17,916

)(18,657

)(19,339

)(17,974

6,332

15,135

15,916

16,657

17,339

17,974

שינוי בהון חוזר

)(4,738

4,236

1,316

1,250

1,150

1,069

סה"כ התאמות

)(2,590

2,236

)(684

)(750

)(850

1,069

תזרים להיוון לאחר התאמות

6,007

22,112

20,590

21,751

22,640

25,451

תקופה להיוון

0.13

0.75

1.75

2.75

3.75

3.75

תזרים מהוון

5,939

20,657

17,566

16,947

16,109

309,971

צמיחה

רווח תפעולי לאחר מס
התאמות:
CapEx
פחת

שווי פעילות היסעים

387,189
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הערכת השווי
בון תור  -הערכת השווי (המשך)
•

הכנסות

דלקים ושמנים -במחצית הראשונה של שנת  2021סך הוצאות בגין דלקים ושמנים הסתכם

סך הכנסות החברה בשנת  2020הסתכמו לכ 271.8-מיליוני ש"ח אל מול  324.3מיליוני ש"ח בשנת ,2019

לכ 4-מיליון ש"ח ,שיעור של כ 3%-מסך ההכנסות במחצית זו .בסוף שנת  ,2021יחד עם

כאשר הירידה נבעה כאמור מהשלכות התפשטות נגיף הקורונה .במחצית הראשונה של שנת  2021סך

הנחת החזרה ההדרגתית לשגרה ,החברה צופה ששיעור הוצאות דלקים ושמנים יעמוד על כ-

הכנסות החברה הסתכמו לכ 137.8-מיליוני ש"ח .כמו כן ,בסוף שנת  ,2021סך ההכנסות הצפויות על פי

 4.3%על פי תקציב החברה.

תחזית החברה לשנה זו ,יסתכמו לכ 244.2-מיליוני  .₪תחזית ההכנסות ביתר שנות התחזית נבנתה בהמשך

•

להנחה של חזרה איטית והדרגתית לפעילות מלאה מהרבעון השלישי לשנת  ,2021ואשר צפויה להתפרס על

מטה ,הוצאות ארנונה ועוד .החברה צופה ששיעור זה יעמוד על כ 5.8%-בסוף שנת .2021

פני שנתיים ,עד שנת  .2023החזרה ההדרגתית כוללת חזרה להיקפי פעילות הדומים בהיקפם לשנים קודמות,

כמו כן ,הונח כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור קבוע של כ 8%-מהכנסות החברה ביתר שנות

טרום משבר הקורונה .בשנת  2024וביתר שנות התחזית נקבעו ההכנסות תחת הנחת פעילות בהיקף מלא

התחזית .שיעור זה נבחן על ידינו ונמצא כסביר ,על כן הוחלט ששיעור זה יישאר קבוע לאורך

וכן תחת הצפי שבון תור תמשיך להשיג חוזים חדשים בשיעורי צמיחה פוחתים עד להתכנסות לשיעור הצמיחה

כל שנות התחזית.

לטווח ארוך של כ.3.7%-

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות הפעלה

•

סך הוצאות ההפעלה הסתכמו במחצית הראשונה של שנת  2021לכ 113.3-מיליון ש"ח ועל כן ,שיעור הרווח

שכר עבודה ונלוות -הוצאות אלו היוו כ 2.9%-מהכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת
 ,2021לעומת כ 2.7%-מההכנסות בשנת  .2020הנחנו כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור קבוע

הגולמי עמד על כ .17.8%-הוצאות ההפעלה מורכבות מהסעיפים הבאים:
•

הוצאות אחרות -כוללות בעיקר הוצאות בגין אחזקה וחלפים ,ביטוח רישוי ואגרות ,תשלומי

של כ 2.8%-מהכנסות החברה בהתאם לתקציב החברה לשנת .2021

שכר וקבלני משנה -כאמור ,סעיף זה כולל בעיקר את שכרם של נהגי האוטובוס ותשלומים עבור
קבלני משנה .במחצית הראשונה לשנת  2021סך הוצאות בגין שכר וקבלני משנה בפעילות

•

דמי ניהול -דמי הניהול כוללים את שכרם של נושאי משרה בבון תור ,כאשר כ 2-מיליון ש"ח

ההיסעים הסתכם לכ 95.4-מיליון ש"ח .על מנת לחזות את הוצאות אלו ביתר שנות התחזית ביצענו

מתוך הסכום הינם דמי ניהול אשר משולמים לבעלי המניות לפי חלקם בהון המניות של

ניתוח היסטורי של אחוז הוצאות אלו מסך הכנסות פעילות ההיסעים ובחנו את סבירות שיעורי

החברה  ,ולכן נוטרלו מהתחשיב .על פי הנהלת החברה ,הוצאות אלו הינן קבועות ,הונח כי

הוצאות אלו בתקציב  .2021כפי שהוצג לעיל ,שיעור הוצאות השכר מהכנסות החברה נמצא במגמת

יצמחו בהתאם לגובה האינפלציה החזויה.

ירידה בין השנים  .2018-2021על פי תקציב החברה לשנת  ,2021שיעור הוצאות השכר יעמוד על

•

כ 16%-ואילו שיעור ההוצאות לקבלני משנה יעמוד על כ.51.9%-

אחר -הוצאות אחרות כוללות בין היתר נסיעות לחו"ל ,טלפון ושירותי תקשורת ,אחזקת רכב,
שכר דירה וכו' ,הונח כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור קבוע של כ 2%-מהכנסות החברה

לאור האמור ,הוחלט שהוצאות השכר יעלו לאורך שנות התחזית ב 4%-לשנה עד לשנת ,2025

בהתאם לתקציב החברה לשנת .2021

המשקף עלייה נומינלית בשכר השנתי ,ואילו בשנה המייצגת שיעור הוצאות השכר יישאר קבוע
•

ויעמוד על כ 13.6%-מההכנסות .שיעור ההוצאות לקבלני משנה יישאר קבוע ויעמוד על כ,51.9%-

הוצאות פחת – הוצאות הפחת של החברה היוו שיעור של כ 0.3%-במחצית הראשונה לשנת
 .2021הונח כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור קבוע של כ 0.2%-מהכנסות החברה בהתאם

בדומה לתקציב החברה לשנת .2021

לתקציב החברה לשנת .2021
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הערכת השווי
בון תור  -הערכת השווי

פעילות ההיסעים -סיכום הערכת השווי וניתוחי רגישות

הוצאות מס -בהתאם לשיעור המס בישראל.23% ,

כפי שניתן לראות ,שווי פעילות ההיסעים ליום  30בספטמבר  2021נאמד בכ 387.2-מיליוני ש"ח.

 – CapExהחברה צופה בשנת  2021השקעות נמוכות יותר לעומת רמת ההשקעות הנורמטיבית של החברה,

הטבלה שלהלן מציגה ניתוח רגישות של שווי פעילות ההיסעים ביחס לשיעור ההיוון למול שיעור הצמיחה

וזאת בהמשך לצמצום רכישות שנעשה בשנת  2020כתגובה להאטה בפעילות המשק .החל משנת 2022

הנומינלי בטווח הארוך בשנה המייצגת:

ולמשך שנות התחזית ,הונח כי השקעות החברה יהיו שוות לפחת השנתי על מנת לתמוך בצמיחה הצפויה,
שיעור היוון

וזאת בהתאם למדיניות החברה לפיה בכל הנוגע להשקעה ברכוש קבוע החברה מבצעת השקעות בגובה
הפחת.
הוצאות פחת – הוצאות הפחת נחזו בהתאם לשיעורן מההכנסה.

שיעור
צמיחה

שינויים בהון חוזר – יתרות ההון החוזר של בון תור נחזו בנפרד על פי ימי ההון החוזר בפועל בשנים 2019-
 .2021לאור האמור ,להלן ימי ההון החוזר המייצגים:
•

ימי ספקים –  186ימים;

•

ימי לקוחות –  83ימים;

•

הון חוזר אחר – שיעור של כ 4%-מההכנסות.
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387,189

8.50%

9.00%

9.50%

10.00%

10.50%

2.7%

392,555

362,143

336,182

313,762

294,205

3.2%

425,716

389,866

359,675

333,902

311,644

3.7%

465,724

422,778

387,189

357,218

331,633

4.2%

514,947

462,486

419,853

384,525

354,773

4.7%

576,981

511,340

459,263

416,943

381,874

הערכת השווי
בי.ג'י מוטורס  -כללי
הנחות עבודה עיקריות כלליות
•

שנות התחזית -שנים  2021-2025וכן השנה המייצגת (להלן" :שנות התחזית") .תחזית תזרים
המזומנים נעשתה בהתאם לתקציב החברה לשנת  ,2021לאחר דיונים עם הנהלת החברה
ובהתאם לשיעורי צמיחה היסטוריים אשר נבחנו על ידינו.

•

תחזית נומינלית -תזרים המזומנים בשנות התחזית מוצג בערכים נומינליים .משכך ,שיעור ההיוון
( )WACCהינו בערכים נומינליים.

•

שיעור מס –  23%מייצג את מס החברות בישראל;

•

שיעור צמיחה בטווח ארוך – שיעור הצמיחה לטווח הארוך הינו  ,3.7%המייצג את הצפי לגידול
בטווח הארוך בתוספת אינפלציה של כ.2.2%-

•

שיעור היוון -נא ראו פרק מתודולוגיה.
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הערכת השווי
בי.ג'י מוטורס  -הערכת השווי
להלן תחזית תזרים המזומנים של בי.ג'י מוטורס לשנות התחזית:
2021 H2

2022

2023

2024

2025

שנה מייצגת

36,710

99,742

161,315

168,829

175,741

182,170

אלפי ש"ח

37.0%

61.7%

4.7%

4.1%

3.7%

הוצאות הפעלה

)(31,968

)(86,314

)(142,136

)(148,757

)(154,847

)(160,511

 %מההכנסות

-87.1%

-86.5%

-88.1%

-88.1%

-88.1%

-88.1%

4,742

13,428

19,179

20,072

20,894

21,658

הכנסות
צמיחה

רווח גולמי
שיעור רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק

12.9%

13.5%

11.9%

11.9%

11.9%

11.9%

)(577

)(2,386

)(3,034

)(3,175

)(3,305

)(3,426

 %מההכנסות

-1.6%

-2.4%

-1.9%

-1.9%

-1.9%

-1.9%

הוצאות הנהלה וכלליות

)(1,994

)(4,843

)(5,937

)(6,214

)(6,468

)(6,705

 %מההכנסות

-5.4%

-4.9%

-3.7%

-3.7%

-3.7%

-3.7%

רווח תפעולי לפני מס

2,171

6,199

10,208

10,684

11,121

11,528

שיעור רווח תפעולי

5.9%

6.2%

6.3%

6.3%

6.3%

6.3%

הוצאות מס

)(499

)(1,426

)(2,348

)(2,457

)(2,558

)(2,651

רווח תפעולי לאחר מס

1,671

4,773

7,860

8,226

8,563

8,876

)(16

)(42

)(69

)(72

)(75

)(78

16

42

69

72

75

78

שינוי בהון חוזר

)(7,918

)(4,777

)(11,818

)(1,406

)(1,294

)(1,203

סה"כ התאמות

)(7,918

)(4,777

)(11,818

)(1,406

)(1,294

)(1,203

תזרים להיוון לאחר התאמות

)(6,246

)(4

)(3,957

6,820

7,270

7,673

תקופה להיוון

0.13

0.75

1.75

2.75

3.75

3.75

תזרים מהוון

)(6,145

)(3

)(3,146

4,757

4,448

45,393

שווי פעילות בי.ג'י מוטורס

45,303

התאמות:
CapEx
פחת

חוב נטו
שווי חברה

606
45,909
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הערכת השווי
בי.ג'י מוטורס  -הערכת השווי (המשך)
הוצאות מס -בהתאם לשיעור המס בישראל.23% ,

הכנסות
סך הכנסות החברה בשנת  2020עמדו על כ 47.7-מיליוני ש"ח ואילו בשנת  2021צפויות לעמוד על כ72-

 – CapExהונחו השקעות בגובה הפחת.

מיליוני ש"ח .צמיחה של כ .51%-הכנסות החברה נקבעו בהתאם לתחזיות החברה עד לשנת  .2023החל
משנת  2024נקבעו ההכנסות בהתאם לשיעורי צמיחה פוחתים עד להתכנסות לשיעור הצמיחה לטווח ארוך

הוצאות פחת – הוצאות הפחת נחזו בהתאם לשיעורן מהכנסה.

של כ.3.7%-

שינויים בהון חוזר – יתרות ההון החוזר של בי.ג'י מוטורס נחזו בנפרד בהתאם למעגל המלאי ,לקוחות

הוצאות הפעלה

וספקים של החברה .לאור האמור ,להלן ימי ההון החוזר המייצגים:

הוצאות ההפעלה מורכבות בעיקר מהוצאות יבוא רכבים .במחצית הראשונה של  2021הוצאות יבוא רכבים

•

ימי ספקים –  60ימים;

הסתכם לכ 31 -מיליון ש"ח ,המהווה כ 87% -מהכנסות ממכירת רכבים .בשנות התחזית הונח כי עלות המכר

•

ימי לקוחות –  5ימים;

•

ימי מלאי 10 :ימים;

•

הון חוזר אחר – שיעור של כ 0.75%-מההכנסות.

תעמוד על  87%בהמשך  87% ,2021בשנת  ,2022ויתכנס ל  88%החל משנת .2023
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות כוללות בעיקר שכר עבודה ונלוות ,דמי ניהול ,הוצאות פחת ואחרות .הוצאות אלו נחזו

בי.ג'י מוטורס -סיכום הערכת השווי וניתוחי רגישות

בהתאם לתחזית ההנהלה .הוצאות אלו היוו כ 5.3%-מהכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת  .2021הנחנו

כפי שניתן לראות ,שווי בי.ג'י מוטורס ליום  30בספטמבר  2021נאמד בכ 45.9-מיליוני ש"ח.

כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור קבוע של כ 3.7%-בהתאם לתחזית החברה לשנת .2023

הטבלה שלהלן מציגה ניתוח רגישות של שווי פעילות ההיסעים ביחס לשיעור ההיוון למול שיעור הצמיחה

הוצאות מכירה ושיווק

הנומינלי בטווח הארוך בשנה המייצגת:

הוצאות אלו כוללות הוצאות שכר ,פרסום ,עמלות וכו' .במחצית הראשונה לשנת  2021הוצאות אלו הסתכמו
שיעור היוון

לכ 686-אלפי ש"ח ,המהוות כ 2%-מהכנסות החברה .צפי החברה לשנת  2021הינו לשיעור של כ.1.6%-
הנחנו כי הוצאות אלו ישמרו על שיעור קבוע של כ 1.9%-בהתאם לתחזית החברה לשנת .2023
שיעור
צמיחה
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45,909

13.00%

13.50%

14.00%

14.50%

15.00%

2.7%

49,131

46,034

43,219

40,648

38,293

3.2%

50,809

47,499

44,502

41,776

39,288

3.7%

52,666

49,112

45,909

43,009

40,371

4.2%

54,733

50,897

47,459

44,360

41,554

4.7%

57,048

52,885

49,175

45,849

42,852

הערכת השווי
סיכום שווי

רכישה במחיר נמוך מהשווי ההוגן  -מטרופולין

סיכום שווי בון תור

ביום  28בינואר  2021דיווחה ג'נריישן על התקשרות בון תור בעסקה לרכישת מלוא החזקות השותף
( )50%במטרופולין תמורת סכום כולל של  120מיליון ש"ח ,המשקף שווי של  240מיליון ש"ח למטרופולין.

בהתאם לאמור לעיל ,שווי פעילות ההיסעים נאמד בכ 387.2-מיליון ש"ח ,שווי בי.ג'י מוטורס נאמד ב45.9-

לעמדת החברה ,עסקת הרכישה בוצעה במחיר נמוך מהשווי ההוגן ,וזאת לאור מספר סיבות; ראשית,

מיליון ש"ח ,שווי חלקה של בון תור במטרופולין ( )100%נאמד בכ 370.4-מיליון ש"ח ,ולכן ,שווי חברת בון

המשא ומתן בין הצדדים החל כבר בחודש אפריל  ,2020אז הוערכה מטרופולין בספרי ג'נריישן בשווי

תור נאמד בכ 658-מיליון ש"ח ,כולל חוב נטו ושווי חברות מוחזקות (ראה נספח א' לגבי אופן חישוב שווי

קרוב מאוד לתמורת העסקה .דרישתו של המוכר באותה עת ,קרי בימי אי ודאות של פרוץ הקורונה,

חברות מוחזקות) ,כדלקמן:

אלפי ₪
שווי פעילות ההיסעים
חוב נטו
שווי בי.ג'י מוטורס ()100%
שווי מטרופולין ()100%
שווי חברות מוחזקות
סה"כ שווי בון תור

הייתה לתמורה זו ( 120מיליון ש"ח) .כלומר ,סכום זה הוצג באופן ברור כגבול העליון לביצוע העסקה.

שווי ליום 30
בספטמבר2021 ,
לפני השקעות Q3
387,189

השקעות חדשות
והחזרי השקעות
Q3 2021
–

שווי לאחר השקעות
חדשות והחזרי
השקעות
387,189

הקושי הרב בהשלמת עסקה מהירה עם צד ג' שאינו מכיר את פעילות החברה ,ודאי בשנה מורכבת זו,

()133,795

3,000

()130,795

העמידה את בון תור בעמדה נוחה במשא ומתן ,כך שגם כאשר התבררו התוצאות הכספיות הטובות של

45,909

–

45,909

מטרופולין לשנת  2020וכן ההשפעות החיוביות ארוכות הטווח של תהליכי ההתייעלות שהיא ביצעה,

370,422

()18,000

352,422

עלה בידה להשלים את העסקה באותה תמורה שהוגדרה בתחילת המשא ומתן כגבול עליון ,זאת על אף

3,181

–

3,181

672,906

)(15,000

657,906

חלקה של ג'נריישן בבון תור ()49%

בנוסף ,במסגרת תהליך המשא ומתן ,ניכר היה שהמוכר מעוניין לבצע עסקה מהירה ככל שניתן על מנת
לקבל את תשלום המזומן בהקדם ,כעסקת " "AS ISללא מצגים ושיפויים מצד המוכר .עובדה זו ,כמו גם

עליית הערך שנוצרה במהלך שנת .2020
במהלך החודשים האחרונים ,ולאחר העסקה האמורה ,חלו התפתחויות חיוביות משמעותיות במטרופולין

322,374

אשר להערכתנו תרמו בצורה משמעותית לשווי שלה .בין היתר ניתן לציין את הסיכום להארכת אשכול
שרון בכשנה וחצי בממוצע ,צפי להגדלת ק"מ הבסיס באשכול שח"מ תוך הקדמה ב 5-שנים מתחזיות

לאור האמור ,חלקה של ג'נריישן ( )49%בבון תור נאמד בכ 322.4-מיליון ש"ח.

קודמות לאור שינוי שחל מול הרגולטור ,וכן נושאים נוספים כגון הגידול במחירי הדלק ,הגידול בצפי
האינפלציה ,פתיחת הסכמי ביטוח ועוד.
מחיר העסקה שתואר לעיל משקף שווי נמוך בכ 32%-משווי חברת מטרופולין שנאמד בעבודה זו (שווי
של  240מיליון ש"ח המשתקף ממחיר העסקה לעומת שווי של כ 352-מיליון ש"ח כפי שנאמד בעבודה
זו) .בהתאם להסברים והסיבות שפורטו לעיל ,ובהתאם לגידול שחל בשווי מטרופולין לאחר העסקה ועד
למועד הערכת השווי ,אנו בדעה כי הפער בין השוויים הינו סביר בנסיבות העניין.
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הערכת השווי
פער בשווי מועד הערכת השווי נוכחית אל מול הערכת שווי קודמת ל31.12.2020 -
להלן השוואה בין הערכת השווי הנוכחית לבין הערכות שווי קודמות אשר בוצעו על ידינו:

בהערכת השווי הנוכחית נכון ליום ה 30.09.2021-שווי החזקות החברה בקבוצת בון תור הסתכם לכ322.4-
מיליון ש"ח .בהערכת השווי הקודמת שביצענו נכון ליום ה ,31.12.2020-שווי זה הסתכם לכ 248.4-מיליון

אלפי ש"ח

ש"ח .להלן עיקרי הסיבות לשינוי בשווי בין התקופות:

•

שיעור ההיוון קטן בפעילות ההיסעים עקב שינוי בפרמטרים מאקרו כלכליים ונתוני שוק;

•

הערכת שווי זו הסתמכה על מודלים פיננסים של מטרופולין אשר מעודכנים למועד הערכת השווי.

שווי החזקות ג'נריישן קפיטל

מודלים אלו מעודכנים בכל ההיבטים לרבות קיבוע ההצמדות שחלו בפועל בתקופה זו ,עדכון מחירי
הדלק ועדכון נתונים תפעוליים וביצועיים כפי שמופרט בפרק הערכת השווי .כמו כן ,במודלים
הפיננסיים ניתן ביטוי לתהליכי ההתייעלות במטרופולין ובון תור שבוצעו בשנת  ,2020אשר צפויים
להשפיע בצורה חיובית על תוצאות הפעילות גם בשנים הקרובות ,וכן ניתן ביטוי להתפתחויות
חיוביות משמעותי ות במטרופולין כפי שצוין קודם הכוללת בעיקר את הארכת אשכול שרון בכשנה
וחצי בממוצע והקדמת צפי להגדלת ק"מ בסיס באשכול שח"מ ב 5-שנים לנוכח שינוי שחל מול
רגולטור.
•

רכישת יתרת מניות מטרופולין על-ידי החברה;

•

נתוני  2021 H1ותקציב מעודכן לשנת .2021

פרק  - 5הערכת השווי
הערכת שווי חברת בון תור בע"מ | ליום  30בספטמבר 2021
ג'נריישן קפיטל בע"מ

55

31.12.2019

31.12.2020

30.09.2021

193,293

248,406

322,374

נספח א'
בון תור-חברות מוחזקות
להלן טבלה המפרטת את שווי החברות המוחזקות של החברה ליום  30ביוני ( 2021אלפי ש"ח) ,על פי
דוחותיה הכספיים (למעט מטרופולין):
אלפי ש"ח
פיק פק

30.06.21
269

אייבס

600

טרמינל אקספרס

96

לימו

1,761

לימון ב.ע .שירותי תחבורה בע"מ

99

מ.ז.ל מוניות לב העיר

120

ש.ב.ב.ש.א אחזקות בע"מ  -הלוואת בעלים

236

שווי חברות מוחזקות

3,181
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נספח ב'
הערכת שווי של חברת רפק אנרגיה בע"מ ליום  30בספטמבר 2021

 .1מתודולוגיה
לדוח השנתי של ג'נריישן קפיטל בע"מ )"החברה"( שפורסם ביום  30במרץ  2021צירפה החברה הערכת שווי
שביצע מעריך שווי חיצוני לחברת רפק אנרגיה בע"מ ליום  31בדצמבר ") 2020הערכת השווי החיצונית"(.
החברה ביצעה בחינה של ההנחות העיקריות שהשפעת שינוי בהן על שווי חברת רפק אנרגיה בע"מ )"רפק
אנרגיה"( עשויה להיות מהותית .מסקנת הבחינה שביצעה החברה היא שפוטנציאל השפעת כלל השינויים
בהנחות העיקריות על הערכת השווי החיצונית אינה מהותית .משמעות הדבר היא שבתקופה שחלפה ממועד
הערכת השווי הקודמת ) 31בדצמבר  (2020ועד ליום  30בספטמבר  2021קיבלו בעלי המניות ברפק אנרגיה
את התשואה לבעלים הצפויה על השקעתם.
התשואה הצפויה לבעלים ברפק אנרגיה על השקעתה בפעילות הסולו של רפק אנרגיה ובתחנות הכוח
איי.פי.פי אלון תבור בע"מ ואיי.פי.פי רמת גבריאל בע"מ )"התחנות הצפוניות"( הינה  9%ובחברת MRC
 ("MRC") Alon Tavor Power Ltdהינה  .7.5%כמו כן ,התשואה הצפויה לבעלים ברפק אנרגיה על
השקעתה באיי.פי.פי .דלק שורק בע"מ ובאי.פי.פי דלק אשקלון בע"מ )"התחנות החופיות"( ,אשר הושלמה
במהלך הרבעון הראשון ,הינה .10%
לאור האמור ,נדרשת החברה להכיר בשינוי בשווי ההוגן של חלקה בפעילות הסולו של רפק אנרגיה ,בתחנות
הצפוניות וב MRC-בגובה מכפלת השווי ההוגן של חלקה בהתאם להערכת השווי החיצונית בתשואה
לבעלים )כאשר התשואה לבעלים מתואמת לתקופה שחלפה ממועד הערכת השווי החיצונית( ,ובתוספת
חלקה בתחנות החופיות בגובה מכפלת עלות ההשקעה בתחנות החופיות בתשואה לבעלים )כאשר התשואה
לבעלים מתואמת לתקופה שחלפה מתם הרבעון בו הושלמה ההשקעה( ,בניכוי דיבידנד ו/או החזר הלוואות
בעלים שקיבלה החברה על חלקה ברפק אנרגיה ,ככל שקיבלה.
החברה תמשיך לפעול לפי מתודולוגיה זו עד למועד ביצוע הערכת שווי נוספת על ידי מעריך שווי חיצוני.
הערכת שווי נוספת על ידי מעריך שווי חיצוני תבוצע עד לחלוף  12חודשים ממועד הערכת השווי החיצונית
או עד המועד בו בחינת ההנחות העיקריות תצביע על כך שפוטנציאל השפעת כלל השינויים בהנחות אלה על
הערכת השווי החיצונית הינה מהותית ,לפי המוקדם.

נספח ב'
 .2הערכת השווי
רפק
אנרגיה
סולו
)שווי חוב
נטו(

התחנות
הצפוניות

MRC

התחנות
החופיות

אלפי ש"ח
שיעור החזקה של החברה

50%

שיעור ההחזקה של רפק אנרגיה בנכסים

לא רלוונטי

86.2%

33.33%

35%

שווי ההשקעה בחברות בהתאם להערכת
שווי חיצונית

19,784

208,896

143,393

לא רלוונטי

תשואה צפויה לבעלים בהערכת שווי
חיצונית  /במודל רכישת הנכס )ביחס 9%
לתחנות החופיות(

9%

התקופה שחלפה ממועד הערכת שווי
חיצונית  /ממועד רכישת הנכס )ביחס  9חודשים
לתחנות החופיות(

7.5%

10%

 9חודשים

 9חודשים

 6חודשים

חלק החברה בהשקעות נוספות בתקופה

)(65,135

-

-

65,135

חלק החברה בתשלומי הלוואות בעלים

)(43,790

)(38,761

)(10,000

)(5,000

חלק החברה בתקבולי הלוואות בעלים

53,761

-

-

-

חלק החברה בשווי הנכסים )בחוב נטו(

)(36,498

182,331

140,994

63,078

סיכום
אלפי ש"ח
שווי ההשקעה ברפק אנרגיה )(50%

349,905

אני נותן בזאת הסכמתי לצירוף הערכת שווי זו לדוח הרבעוני לרבעון השלישי לשנת  2021של החברה.
25/11/2021
תאריך

נועם רובינזון
סמנכ"ל כספים
ג'נריישן קפיטל בע"מ

הערכת שווי חלקה של
ג'נריישן בהון העצמי של
חברות לחלוקת גז טבעי
ליום ה  30 -לספטמבר 2021

וריאנס אסכולה בע"מ
נובמבר 2021

הגדרת שווי הוגן

 18בנובמבר 2021
לכבוד,

שווי הוגן הוא מחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או משולם להעברת התחייבות בעסקה

ג'נריישן קפיטל בע"מ

רגילה בשוק העיקרי (או הכדאי ביותר) במועד המדידה בתנאי שוק נוכחיים (כלומר מחיר

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

יציאה) מבלי להתחשב אם מחיר זה ניתן לצפייה במישרין או אם מחיר זה נאמד תוך שימוש
בטכניקת הערכה אחרת .לצורך הערכת שווי הנכסים השונים נקטנו בשיטות שונות

בהמשך לבקשת ג'נריישן קפיטל בע"מ (להלן" :ג'נריישן קפיטל""/הקרן") ,ביצעה וריאנס

המתאימות לאופי הנכס המוערך ,וכפוף לישימות השיטה.

אסכולה בע"מ (להלן" :וריאנס") הערכת שווי ליום  30בספטמבר ( 2021להלן" :מועד
ההערכה") ,לחלקה של הקרן בהון העצמי של נגב גז טבעי בע"מ ,גז טבעי דרום בע"מ

שיטות ההערכה

והחברה לתשתיות גז טבעי אי.פי.סי בע"מ (להלן" :חברות החלוקה") אשר עוסקות בחלוקת

הערכת השווי התבססה על שיטת היוון תזרימי המזומנים לבעלי המניות .תזרימי המזומנים

גז טבעי ללקוחות קצה בלחץ נמוך.

העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות העסק ובהיקף החוב של

חברות החלוקה עוסקות בחלוקת גז טבעי ללקוחות קצה בלחץ נמוך ()Downstream

החברות ,ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון דומה.

ממערכת ההולכה הארצית ,המתופעלת על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

תחזית תזרימי המזומנים הצפויים לבעלי המניות התבססה על המודלים הפיננסיים

ופעילותה העיקרית של אי.פי.סי הינה הענקת שירותי תכנון ,הקמה ,תפעול ותחזוקה של

המפורטים של כל אחת מחברות החלוקה ,מעודכנים ליום  30ביוני  ,2021אשר התקבלו

תשתיות לחלוקת גז לחברות החלוקה .חברות החלוקה מחזיקות ברישיון בלעדי להקמה

מהנהלת החברות .כפי שנמסר לנו מהנהלת הקרן ,לא חלו שינויים מהותיים בחברות

והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור פעילותם ,קרי אזור הנגב והדרום ,לתקופה של 25

החלוקה בין מועד עדכון המודלים למועד ההערכת השווי .בנוסף ,בעבודתנו הסתמכנו על

שנים מיום מתן הרישיון ,אשר בסיומה יוחזרו נכסי רשת החלוקה למדינה ,תמורת שווי השוק

נתונים נוספים הכוללים את התוצאות ההיסטוריות של פעילות החברות ונתונים ציבוריים על

שלהם ,כפי שיהיה באותו מועד.

הענף.

דו"ח הערכה זה נועד אך ורק לצורכי המידע והשימוש של ג'נריישן קפיטל ,המבקרים הבלתי

מקורות המידע

תלויים והיועצים המשפטיים של ג'נריישן קפיטל .מוסכם כי ג'נריישן קפיטל תהא רשאית
לצרף דוח הערכה זה לדיווחיה לבורסה עפ"י דיני ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-או תקנות על

במסמך ההערכה שלהלן התבססנו על נתונים שנתקבלו מהנהלת חברות החלוקה .כמו כן,

פיו ,ולכל דיווח אחר המוגש עפ"י דיני ניירות ערך ,וכן במסגרת הליכים משפטיים בישראל

התבססנו על נתונים ממקורות חיצוניים שאנו מאמינים כי הם מהימנים.

ו/או בפני כל רשות מוסמכת בישראל .מלבד זאת ,אין להשתמש בדו"ח זה ,להפיצו או לצטטו

מקורות המידע העיקריים ששימשו אותנו בביצוע הערכת השווי מפורטים להלן:

בכל מסמך שהוא ,ללא קבלת אישור בכתב ומראש מוריאנס אסכולה.

-

דוחות כספים מבוקרים של ג'נריישן קפיטל ושל חברות החלוקה לשנים ;2017-2020

מטרת העבודה

-

דוחות דירקטוריון של ג'נריישן קפיטל לרבעון הראשון והשני לשנת ;2021

מטרת העבודה שלהלן הינה לקבוע את השווי ההוגן של חלקה של ג'נריישן קפיטל בהון

-

דוחות כספיים בלתי מבוקרים של חברות החלוקה ליום ה 30-ליוני ;2021

העצמי של חברות החלוקה.

-

מצגת שוק ההון ג'נריישן קפיטל לאוגוסט ;2021
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-

תוכנית עבודה רב שנתית של חברות החלוקה ,עליה מבוססים המודלים הפיננסיים;

-

מודל פיננסי של נגב גז טבעי בע"מ מעודכן נכון ל 30-ליוני ;2021

-

מודל פיננסי של גז טבעי דרום בע"מ מעודכן נכון ל 30-ליוני ;2021

-

שיחות עם מנכ"ל חברות החלוקה ,מר משה שפיצר וסמנכ"ל הכספים הגב' מורן עזריה;

-

שיחות עם הנהלת ג'נריישן קפיטל;1

-

מקורות מידע פומביים;

מסקנה
להלן טבלה המציגה את שווי ההון העצמי של חברות החלוקה ואת השווי ההוגן של חלקה
של ג'נריישן קפיטל(באלפי ש"ח):

שווי הוגן (באלפי ש"ח)

מסקנתנו בעבודה זו מסתמכת על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו נמסר לנו

שווי חברות החלוקה
()100%

שווי חלקה של הקרן
()33.3%

474,602

158,201

בשלמותו וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו/או רלוונטי כלשהו ו/או פרט מידע מהותי

לאור האמור לעיל ,שווי חברות החלוקה נאמד בכ 474.6-מיליוני ש"ח .שווי חלקה של

ו/או רלוונטי כלשהו .כמו כן ,התבססנו על כך שכל הנתונים שהועברו לנו הינם סופיים וכי לא

ג'נריישן קפיטל ,בשיעור של  ,33.3%נאמד בכ 158.2-מיליוני ש"ח.

נעשו בהם שינויים לאחר שנמסרו לנו .כמו כן ,הנחנו ,כי המידע והנתונים שהועברו אלינו
הינם נכונים ,שלמים ומדויקים .וריאנס אסכולה לא נדרשה ולא לקחה על עצמה לבצע כל
אימות או סקירה של המידע כאמור.

ניסיון מקצועי של וריאנס אסכולה ושל מעריך השווי

עיגול ספרות

לוריאנס ניסיון רב בעבודות כלכליות לחברות ועסקים בישראל .וריאנס ביצעה מספר רב של
הערכות שווי לצרכים חשבונאיים ואחרים .העבודה נוהלה על ידי אמנון אלון ,שותף מנהל

עקב עיגול ספרות ,תיתכן סטייה קלה בעת סכימה  /הכפלה של המספרים המוצגים במסמך.

תחום הערכות השווי בוריאנס .לאמנון ניסיון רב בניהול ובביצוע הערכות שווי של חברות והינו
בעל השכלה מתאימה וניסיון רלוונטי עשיר בתחום (ראה פירוט בנספח ד').
אי תלות והגבלת אחריות
עבודה זו בוצעה לבקשת ג'נריישן קפיטל ,על פי ההגדרות והתנאים שנקבעו בהסכם
ההתקשרות בין ג'נריישן קפיטל לבין וריאנס מאוקטובר  .2021אנו מצהירים בזאת כי אין לנו
כל תלות בג'נריישן קפיטל או בחברות חלוקת הגז ,ואיננו בעלי עניין בחברות או צפויים להפוך
לבעלי עניין בהן בעתיד.
ג'נריישן קפיטל התחייבה כלפי וריאנס כי במקרה בו נתבע בהליך משפטי או הליך אחר,
לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר לעבודה שבוצעה עבור החברה ,לשפות את וריאנס

 1נציגי ההנהלה :נועם רובינזון סמנכ"ל הכספים (ג'נריישן קפיטל) ,תם אלמוג מנהל השקעות.
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בגין כל סכום שתחויב בו מעבר ל 3 -פעמים שכר הטרחה ששולם בגין עבודה זו .חובת

מסמך זה אינו מהווה בשום אופן הזמנה או הצעה להשקיע לקנות או למכור או להחזיק ניירות

השיפוי לא תחול אם ייקבע ע"י בית המשפט בפסק דין חלוט כי פעלה בקשר למתן השירות

ערך או מכשירים פיננסיים הקשורים בתאגיד בו עוסק מסמך זה.

ו/או העבודה נשוא חוות הדעת ברשלנות רבתית או בזדון או במתכוון .כמו כן ,מתחייבת

עבודה זו מוגבלת לביצוע הערכת השווי של חברות החלוקה ,והיא בוצעה בכפוף לתנאים

החברה שלא לנקוט כנגד וריאנס הליכים משפטיים בקשר עם התקשרות זו.

והגבלות נוספים המתוארים בנספח ב'.

שכר הטרחה אותו קיבלנו עבור ביצוע העבודה אינו תלוי בתוצאות הערכת השווי אותה

כל הזכויות שמורות לוריאנס-אסכולה בע"מ.

ביצענו וכן אינו תלוי בביצועי החברה או בהצלחתה של פעולה עסקית הקשורה בהערכת

אנו מתכבדים לספק בזאת לג'נריישן קפיטל הערכת שווי זו של חברות החלוקה ובכל שאלה

השווי.

ועניין הקשורים לעבודה ,אנא פנו לוריאנס בטלפון .03 - 5025155

תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו קיבלנו עבור

בכבוד רב,

ביצועה.
המידע המופיע בעבודה זו אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שידרוש משקיע
פוטנציאלי ואינו מיועד לקבוע את שווי החברה ו/או נכסיה למשקיע ספציפי .למשקיעים
שונים עשויים להיות מטרות ושיקולים שונים ושיטות בדיקה על בסיס הנחות אחרות,

וריאנס-אסכולה בע"מ

ובהתאם ,המחיר אותו יהיו מוכנים לשלם עבור החברה ו/או נכסיה השונים שונה.
עוד חשוב לציין כי מסקנתנו בהערכת שווי זו מסתמכת במידה רבה על מידע צופה פני עתיד
המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת בחברה ו/או בג'נריישן קפיטל .במועד כתיבת
הערכת שווי זו וכולל הערכות ,הנחות או כוונות נכון למועד כתיבת הערכת שווי זו העשויות
שלא להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד .לפיכך ,התוצאות בפועל ,כולן או חלקן,
עשויות להיות שונות באופן מהותי ,לחיוב או לשלילה ,מן התוצאות המוערכות ,הנגזרות או
המשתמעות מהמידע שקיבלנו מהנהלות חברות החלוקה וג'נריישן קפיטל.
עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ( )Due Diligenceואינה מתיימרת לכלול את המידע,
הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת נאותות ,לרבות בדיקת חוזים
והתקשרויות של חברות חלוקת הגז.
תוצאות הערכת השווי הנן רלוונטיות למועד הערכה בלבד ולמטרה עבורה היא בוצעה.
כאמור ,אין לעשות בהערכת השווי שימוש כלשהו למעט למטרה זו.
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ג'נריישן קפיטל בע"מ

מילון מונחים
הפניה

הגדרה

אלקטרה

אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ

אמישראגז

אמישראגז בע"מ

ג'נריישן/הקרן

ג'נריישן קפיטל בע"מ

הנהלת החברות

הנהלת חברות נגב גז טבעי ,גז טבעי דרום בע"מ וחברת ההקמה

וריאנס

וריאנס-אסכולה בע"מ

חברות החלוקה

נגב גז טבעי בע"מ ,גז טבעי דרום בע"מ והחברה לתשתיות גז טבעי אי.פי.סי בע"מ

חברת ההקמה/אי.פי.סי

החברה לתשתיות גז טבעי אי.פי.סי בע"מ

חמו אהרון

חמו אהרון בע"מ

מועד ההערכה

 30בספטמבר 2021

נתג"ז

חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

BCM

מיליארד מ"ק של גז טבעי

PRMS

מתקן למדידה והורדת לחץ ()Pressure Reducing and Metering Station
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 .1ג'נריישן קפיטל

2

נכון למועד דוח זה ,מחזיקה רפק אנרגיה ,באמצעות חברות ייעודיות ,במספר תחנות כוח
בהספק כולל של כ 950-מגה וואט ,כמפורט להלן :החזקה בשיעור של  86.2%בשתי תחנות

ג'נריישן קפיטל הינה קרן סחירה להשקעה בתשתיות ואנרגיה .החברה התאגדה בישראל

כוח בטכנולוגיית קוגנרציה ברמת גבריאל ובאלון תבור ,החזקה בשיעור של  33.33%באתר

במאי  2018כחברה פרטית על רקע זיהוי מגמת ההשקעה המואצת בתחום התשתיות

ייצור החשמל אלון תבור וכן החזקה בשיעור של  ,35%באמצעות שותפות ייעודית ,בתחנות

בישראל ובהשראת ההסדרה התאגידית של קרנות הריט .במרץ  2019מניות ג'נריישן קפיטל

הכוח שורק ואשקלון ,תחנה קונבנציונלית במחזור משולב ותחנה בטכנולוגיית קוגנרציה,

החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובכך למעשה הפכה לקרן הסחירה הראשונה

הממוקמות בשטחם של מתקני ההתפלה שורק ואשקלון ,בהתאמה.

בתחום התשתיות והאנרגיה בישראל.

חלוקת גז טבעי  -פעילות החברה בתחום חלוקת הגז הטבעי מתבצעת באמצעות החזקתה

נכון למועד כתיבת הערכת השווי ,לקרן שבעה תחומי פעילות עיקריים :תחבורה ,אנרגיות

בכ 33.33%-מהון מניותיהן של כל אחת מהחברות נגב גז טבעי בע"מ ,גז טבעי דרום בע"מ,

מתחדשות ,ייצור חשמל (תחנות כוח) חלוקת גז טבעי ,מים ,שפכים וסביבה ,תחום האחסון

שהינן בעלות רישיון בלעדי להקמה והפעלה של תשתיות לחלוקת גז טבעי באזור פעילותן

הלוגיסטי ותחבורה באנגליה .הקרן מתמקדת בהשקעה בנכסים ובפרויקטים בעלי תזרימי

(נגב ודרום הארץ) ,וכן בנגב החברה לתשתיות גז טבעי אי.פי.סי בע"מ ,המעניקה לחברות

מזומנים יציבים ,צפויים וארוכי טווח אשר מגובים בחלקם בהסכמים עם המדינה.

החלוקה שירותי הקמה ,תפעול ותחזוקה.

תחבורה  -פעילות החברה בתחום התחבורה מתבצעת באמצעות החזקתה ב 49%-מהון

מים ,שפכים וסביבה  -פעילות החברה בתחום המים ,השפכים והסביבה מתבצעת

מניותיה של חברת בון תור בע"מ ,הפועלת בתחום הסעת ההמונים ,אשר לה שתי פעילויות

באמצעות החזקתה במלוא ( )100%הון מניותיה של ג'י.אי.אס גלובל אנוירומנטל סולושנס

מרכזיות )1( :תחבורה ציבורית ,באמצעות החזקתה במלוא הון מניותיה של מטרופולין

בע"מ (" ,)"GESהפועלת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות על ידה ,כמפורט להלן :בתחום

תחבורה ציבורית בע"מ ,ו )2(-היסעים.

המים והשפכים  -באמצעות ייזום ,תכנון ,מימון ,הקמה והפעלה של מתקני טיהור ,מתקני

אנרגיות מתחדשות  -פעילות החברה בתחום האנרגיות המתחדשות מתבצעת באמצעות

התפלה וטיפול במים ובשפכים ,לרבות זכיינות על מתקנים כאמור במסגרת הסכמי ,BOT

החזקתה בחברת הבת ( )50.53%סולגרין בע"מ ,חברה ציבורית ,המחזיקה ומפעילה

תפעול מתקנים כאמור שהינם בבעלות צדדים שלישיים ,וביצוע פרויקטים בסגמנטים שונים

מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ופועלת בייזום והקמה של מתקנים חדשים

בתחום המים והשפכים וכן באמצעות החזקה של  ,51%באמצעות שותפות ייעודית  ,במתקן

בארץ ובחו"ל.

להתפלת מי ים בפלמחים בשיטת  .BOOבתחום הטיפול בפסולת  -באמצעות החזקה ()50%

ייצור חשמל (תחנות כוח)  -פעילות החברה בתחום ייצור החשמל באמצעות תחנות כוח

במתקן למיון אשפה ביתית מוצקה באזור ירושלים ,וכן באמצעות החזקה ( )50%בפרויקט

מתבצעת באמצעות החזקתה ב 50%-בחברת רפק אנרגיה בע"מ ("רפק אנרגיה") ,העוסקת

 BOTלתכנון ,מימון ,הקמה והפעלה של מתקן לטיפול בפסולת עירונית באזור השפד"ן ("זירו

בתכנון ,הקמה והפעלה של תחנות כוח לייצור חשמל.

וויסט") ,ובאמצעות החזקה ( )50%במתקן לטיפול בקרקעות מזוהמות .בתחום הכימיקלים
לתעשייה  -טיפול בתשטיפים תעשייתיים באמצעות איוד וייבוש בוצה ומתן פתרונות ייחודיים

 2מקור :דוח תקופתי ג'נריישן קפיטל בע"מ לשנת  ,2020דו"ח הדירקטוריון ליום  30ביוני  .2021דיווח זכיה
במכרז לרכישת מתקן התפלה באשדוד ,אוקטובר  ,2021והנהלת החברה.
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להלן תרשים מבנה האחזקות בהתאם לתחומי הפעילות של ג'נריישן קפיטל:

בנושאים הקשורים לטיפול ולמחזור תשטיפים תעשייתיים וחומרים מסוכנים ,וכן ייצור ,שיווק
והפצה של כימיקלים לתהליכי התפלת מים וייצור כימיקלים לשימושים תעשייתיים.

ייצור חשמל
רפק אנרגיה בע"מ

תחום האחסון הלוגיסטי  -פעילות החברה בתחום הלוגיסטיקה מתבצעת באמצעות
החזקתה במחצית מהון מניותיה של פרידנזון מרכזים לוגיסטיים בע"מ ("פרידנזון") ,זאת

אנרגיה מתחדשת
סולגרין בע"מ

לאחר שביום  26באוגוסט  ,2021הושלמה עסקת השקעה כנגד רכישה בהקצאה של 50%
מהון המניות של פרידנזון .פעילותה של פרידנזון כוללת אחסנה ,ניהול ,פיתוח ,תפעול
ואחזקה של מתחמים לוגיסטיים ,הממוקמים בסמוך לנמלי ים בישראל (באשדוד ובחיפה)

תחבורה
בון תור בע"מ
מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ

תחבורה באנגליה – לאחר תאריך המאזן השלימה קבוצה בה חברות החברה יחד עם קרן
ההשקעות הבריטית  ,Dalmore Capitalאת רכישת  30%מהון מניותיה של חברת
 ,Porterbrook Holdings I Limitedשהינה חברת מובילה בתחום הרכבות באנגליה.
 .)Rolling Stock Companyההשקעה מבוצעת על ידי הקבוצה באמצעות תאגיד אנגלי
משותף בו תחזקנה דלמור והחברה ב 66.67%-ו ,33.33%-מהון מניותיו ,בהתאמה.
פורטברוק פועלת בתחום ה )"Rolling Stock Company"( ROSCOs-בבריטניה .תפקידן של
ה ROSCOs-בשוק הרכבות הבריטי ,הינו להעמיד לשימוש הציבור באמצעות הזכיינים
המפעילים את קווי הרכבות רכבות באיכות גבוהה ,פועלות ומתוחזקות העומדות
בסטנדרטים הנקבעים על ידי המדינה.

חלוקת גז טבעי
נגב גז טבעי בע"מ ,גז טבעי דרום בע"מ,
אי.פי.סי בע"מ

ומשרתים את פעילותם ,לרבות מתחמים נוספים אשר נמצאים בהליכי תכנון ופיתוח.

ג'נריישן קפיטל בע"מ

התפלה וטיפול במים ושפכים
Global Enviromental Solutions
דרך הים התפלה

איכות הסביבה וטיפול בפסולת
Zero Waste
גרין נט

לוגסטיקה
פרידנזון

תחבורה באנגליה
Porterbrook Holdings
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 .2חברות חלוקת הגז הטבעי ופעילותן
2.1

3

חברות ההולכה בלחץ נמוך הנן חברות פרטיות הפועלות תחת רישיון שמוענק מהמדינה.
הרישיונות הראשונים ניתנו בנובמבר  ,2009לחברת נגב גז טבעי ,שזכתה במכרז ברישיון

כללי

בלעדי לחלוקת גז טבעי באזור הנגב וכן לחברת סופר אן.ג’י בע"מ שבבעלות סופר גז טבעי

בשנת  ,2009עקב הגילוי של מאגר 'תמר' ,החל משרד האנרגיה לקדם תוכנית להקמת

ושפיר הנדסה ,אשר זכתה במכרז לחלוקה

מערכת הולכה פנים-ארצית בלחץ נמוך ,כזאת שתמשיך מהמקום שבו נעצרת מערכת

באזור המרכז שבין גדרה וחדרה ,כולל תל

ההולכה של חברת נתג"ז .לפי התוכנית ,משרד האנרגיה חילק את המדינה לשישה

אביב וגוש דן.

מחוזות ,כך שבכל מחוז יצא מכרז תחרותי המעניק זיכיון בלעדי לתקופה של  25שנים,

בפברואר  ,2012ניתן רישיון לחברת גז

להקמה והפעלת רשת לחלוקת גז טבעי באותו מוז ,תוך קביעת תעריפי חיבור וחלוקה

טבעי דרום לחלוקה באזור הדרום .באפריל

שהזכיין רשאי לגבות וכן תנאים נוספים.

 ,2013זכתה שוב חברת סופר אן.ג'י בע"מ

הגז הטבעי עובר בצינור תת ימי ממאגרי הגז בים התיכון אל מתקן הקבלה באשדוד ,שם

במכרז להקמה ותפעול רשת החלוקה

עובר הגז ניקוי וסינון ועובר אל מתקני חברת ההולכה הממשלתית  -נתג"ז אשר מוליכה

באזור חדרה והעמקים .במקביל ,באזור

את הגז בלחץ גבוה אל מתקני מדידה והפחתת לחץ ( .)PRMSממתקנים אלו עובר הגז

חיפה והגליל זכתה חברת מרימון גז טבעי

למתקני חברות החלוקה בלחץ נמוך ,והן בתורן מוליכות אותו בתשתית החלוקה בצינורות

בע"מ שבבעלות רימון שרותי יעוץ וניהול

תת קרקעיים שהקימו ,אל מתקני המפעל או הצרכן ,שם משמש בין היתר לייצור חשמל,

בע"מ .תוצאות המכרז האחרון התפרסמו

שימושים ביתיים ,שימושים תעשייתיים וכן תדלוק רכבים.

באוקטובר  ,2015בו זכתה חברת רותם גז
טבעי בע"מ ברישיון בלעדי לחלוקת גז טבעי
באזור ירושלים .נכון למועד הערכה ,טרם
הוסדרו אזורי יו"ש ואילת.
בהסכמיהן עם המדינה ,התחייבו הזוכות
לפרוס תשתית לאורך  1,200ק"מ של קווי
חלוקה במטרה לשרת  627צרכנים ,אך עד סוף שנת  2017עמדו בכ 30%-בלבד
מהתחייבותן .על כן ,במאי  2019הציב משרד האנרגיה יעד חדש ,של חיבור כ250-

 3מקורות :אתרי חברות החלוקה; דוח תקופתי ג'נריישן קפיטל לשנת  .2019מצגת ג'נריישן קפיטל ,אוגוסט
.2020
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הטבלה שלהלן מפרטות את תעריפי החיבור של חברות נגב גז טבעי וגז טבעי דרום ,נכון

מפעלים בתוך שנתיים ,שהוכרז כחלק מתוכנית מענקים חדשה שתפורט בהרחבה בפרק

4

למאי  2021ולאוגוסט  ,2021בהתאמה  .תעריפי המגזר הביתי הינם בהתאם להוראת

 3.4.2להלן.

השעה בנושא תנאי חלוקת גז טבעי למשקי הבית ,כמופיע בפרק ( 3.4.3בש"ח):

חברת נגב גז טבעי הוקמה בשנת  2008והחלה לפרוס את רשת החלוקה ולחבר לקוחות
באזור הנגב החל מנובמבר  .2009חברת גז טבעי דרום הוקמה בשנת  2010והחלה לפרוס

סוג וגודל הלקוח
צרכן גדול מאוד
צרכן גדול
צרכן בינוני
צרכן קטן
צרכן קטן מאוד
צרכן ביתי

את רשת החלוקה ולחבר לקוחות באזור פעילותה -אזור הדרום ,החל מפברואר  .2012עם
היווסדן ,חברות החלוקה נשלטו באופן שווה ( )33.3%על ידי שלושה בעלי שליטה:
אלקטרה ,אמישראגז וחמו אהרון.

2.2

רישיון לחלוקת גז טבעי

חברות החלוקה מחזיקות ברישיון בלעדי להקמה והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור

נגב גז טבעי בע"מ
1,421,923
660,255
608,672
2,579
1,547
 4,300ש"ח ליח"ד

גז טבעי דרום בע"מ
1,414,761
399,414
237,490
2,699
1,619
 4,300ש"ח ליח"ד

בהתאם למתואר בהסכמי הרישיון ,צרכנים מרוחקים מחויבים בתשלום נוסף עבור חיבורם

פעילותן  -אזור הנגב והדרום ,לתקופה של  25שנים מיום מתן הרישיון ,אשר בסיומה

לרשת החלוקה לפי תעריף של  712ש"ח למטר ,באזור הפעילות של גז טבעי דרום ,ו1,193 -

יוחזרו נכסי רשת החלוקה למדינה ,תמורת שווי השוק שלהם ,כפי שיהיה באותו מועד

ש"ח למטר באזור הפעילות של נגב גז טבעי ,נכון למועדי קבלת הרישיונות .המרחק לפיו

("ערך הגרט") ,כאשר שלוש שנים לפני תום תקופת הרישיון המדינה תקבע את דרך

יתבצע החישוב ייקבע לפי המרחק בין המונה של הצרכן לבין הנקודה הקרובה ביותר בקו

חישוב סכום התמורה .כמו כן ,מערך הגרט ינוכו סכומים שניתנו כמענקי האצת פריסת

אווירי על רשת החלוקה הקיימת במועד הזמנת החיבור.

הרשת ומענקי לקוחות מרוחקים כפי שיתוארו בפרק .3.4.2

בנוסף ,קיימת תמיכה ממשלתית בתחום שנועדה לעודד חיבור של צרכני קצה נוספים

לפי הסכם הרישיון ,חברות החלוקה יקימו תשתית חלוקה ממערכת ההולכה הארצית אל

לרשת החלוקה ,הכוללת מגוון הסדרות ,מכסות ומענקים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

הלקוחות הכוללים :תעשייה ,תחנות קוגנרציה ,תחנות תדלוק ( ,)CNGמרכזים מסחריים

לצורך פריסת הרשת ,חיבור לקוחות מרוחקים וחיבור שכונות מגורים כפי שיתואר

וצרכנים פרטיים ,בהשקעה מינימלית ובתוך זמן קצוב הקבועים בהסכם.

בהרחבה בפרק .3.4

מבנה ההכנסות ,מבוסס על גביית תעריפי חיבור חד-פעמיים וכן תעריף חלוקה בגין
השירות השוטף של העברת הגז לפי צריכתם בפועל ,כתלות בגודל הצרכן .התעריפים
צמודים לסל מדדים כפי שנקבע בכל הסכם.

 4תעריפי החיבור והחלוקה בהתאם לעדכון התעריפים האחרון בכל אזור ,כפי שהתפרסמו בהודעת משרד
האנרגיה.

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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להלן תיאור גרפי של אזורי הפעילות ופריסת קווי החלוקה של חברות החלוקה:

להלן פירוט תעריפי החלוקה המעודכנים למועד הערכה וכן תעריפי החלוקה לצרכן ביתי
כמתואר בהוראת השעה (בש"ח למ"ק):
סוג וגודל הלקוח
צרכן גדול מאוד
צרכן גדול
צרכן בינוני
צרכן קטן
צרכן קטן מאוד
צרכן ביתי עד  8מ"ק
צרכן ביתי בין  8ל 20מ"ק
צרכן ביתי  20מ"ק ומעלה

ג'נריישן קפיטל בע"מ

גז טבעי דרום בע"מ
נגב גז טבעי בע"מ
0.047
0.047
0.112
0.067
0.056
0.067
0.150
0.413
0.226
0.516
 4.32ש"ח עבור כל מ"ק נצרך בטווח זה
 2.5ש"ח עבור כל מ"ק נצרך בטווח זה
 1ש"ח עבור כל מ"ק נצרך בטווח זה
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2.3

חברת נגב גז

טבעי5

בשנת  2020בלבד הוקמו  43ק"מ צינורות גז ,ונגב גז טבעי ממשיכה בפיתוח העסקי
להארכת קווי צינורות הגז במטרה לספק שירות לכל לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים.

חברת נגב גז טבעי הוקמה ביולי  2008וקיבלה רישיון לחלוקת גז לאחר זכייתה במכרז

בשנת  ,2020כמות הגז שנצרכה על ידי הלקוחות המחוברים לרשת החלוקה של נגב גז

שפרסמה המדינה .תקופת הרישיון החלה בנובמבר  2009לתקופה של  25שנים .אזור

טבעי עמדה על  125.5מיליוני מ"ק .נכון ל-לתאריך הערכה  ,לנגב גז טבעי  53לקוחות

פעילותה משתרע מאופקים ,נתיבות ובאר שבע עד ים המלח וכן אזור הערבה ומצפה רמון

תעשייתיים חתומים ,מתוכם חוברו  36לקוחות ,בנוסף חתמה נגב גז טבעי על אספקת גז

בדרום .נכון ליום  30בספטמבר  ,2021הקימה החברה תשתית של  296ק"מ צינורות גז

ב 7-פרויקטים במגזר ביתי הכוללים כ 29,500-יחידות דיור.

בלחץ נמוך 43 .ק"מ נוספים בהקמה ,ו 57-ק"מ נוספים בתכנון על בסיס תוכנית החברה.

לחברת נגב גז טבעי יתרונות על פני שאר החברות בענף חלוקת הגז הטבעי בישראל,

החברה מפעילה  4מתקני מדידה והפחתת לחץ ( :)PRMSאשל הנשיא ,דימונה ,נאות

הנובעים בעיקר מכך שאזור פעילותה רחב גאוגרפית .רשת החלוקה שלה ,אשר חולשת

חובב ומישור רותם .מכל אחד מהמתקנים יוצאת מערכת צינורות גז טבעי בלחץ נמוך אל

על פני קילומטרים רבים ,מאפשרת לחברה גביית תעריפי חיבור מוגדלים מהצרכנים .כמו

הלקוחות .ממתקן אשל הנשיא נפרשת מערכת חלוקה המחברת בין היתר את אזורי

כן ,הקמת הרשת בתוואי תת-קרקעי מתאפשרת בקלות ובמהירות ביחס לאזורים

התעשייה אופקים ונ.ע.ם ,משמר הנגב ושדרות .מערכת החלוקה החלה לפעול במאי

גאוגרפיים אחרים בישראל ,זאת משום שתהליך קבלת האישורים לחפירת התשתית

 ,2013והפכה למערכת החלוקה הראשונה שפעלה בישראל.

מתנהל מול מספר מצומצם של רשויות מקומיות ,וכן כי חלק גדול מהשטח ריק

מערכת קווי החלוקה היוצאת מתחנת דימונה מחברת ,בין היתר ,את מפעלי כימיקלים

מאוכלוסייה .לראיה ,חברת נגב גז טבעי היא החברה הראשונה שפרסה והפעילה את

לישראל באזור נחל צין ואת הערים דימונה וירוחם .כמו כן ,מחוברת דרך מערכת זו שכונת

רשת החלוקה שלה ,וכן הראשונה לחבר צרכנים באזור פעילותה.

מגורים בדימונה ,שהינה השכונה הראשונה בישראל שחוברה לגז טבעי.

2.4

מערכת קווי החלוקה היוצאת מתחנת נאות חובב ,החלה את פעילותה באוגוסט .2013

חברת גז טבעי דרום הוקמה בפברואר  2010וקיבלה רישיון לחלוקת גז לאחר זכייתה

באמצעות מערכת זו ,מתאפשר חיבור גז טבעי לכלל צרכני המועצה התעשייתית רמת

במכרז שפרסמה המדינה .תקופת הרישיון החלה בפברואר  2012לתקופה של  25שנים.

חובב וכיום הרשת משרתת מספר רב של צרכנים ברחבי המועצה .בנוסף ,הרשת

אזור פעילותה משתרע מחוף אשקלון עד אשדוד ושדרות עד גבעת ברנר .נכון ל30-

מתפרשת לכיוון צפון ומספקת גז טבעי לעיר באר שבע ,ואילו בחלקה הדרומי מספקת

לספטמבר  ,2021הקימה גז טבעי דרום תשתית של  82ק"מ צינורות גז בלחץ נמוך16 ,

הרשת גז לתחנת הכוח התרמו-סולארית באזור אשלים.

ק"מ נוספים בהקמה ו 67-ק"מ נוספים בתכנון על בסיס תוכנית החברה.

מערכת קווי החלוקה היוצאת מתחנת מישור רותם מחברת מפעלים באזור התעשייה

החברה מפעילה  3מתקני מדידה והפחתת לחץ ( :)PRMSאשקלון ,אשדוד וקריית גת.

מישור רותם ובעיר ערד .בין היתר ,מחברת רשת החלוקה את המפעלים רותם אמפרט,

מכל אחד מהמתקנים יוצאת מערכת צינורות גז טבעי בלחץ נמוך אל לקוחותיה .ממתקן

חיפה כימיקלים ופריקלס.

אשקלון נפרשת מערכת חלוקה המחברת את אזור התעשייה הדרומי בעיר אשקלון וכן

 5מקורות :אתר החברה ,דו"ח תקופתי ג'נריישן קפיטל לשנת .2020

ג'נריישן קפיטל בע"מ

חברת גז טבעי

דרום6

 6מקורות :אתר החברה ,דו"ח תקופתי ג'נריישן קפיטל לשנת .2020
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עתידה לחבר לקוחות חקלאיים ,את בית החולים ברזילי ,וצרכנים ביתיים כחלק מתנופת

על פי יעדי חברות החלוקה ,השנים הבאות יתאפיינו בהמשך פיתוח עסקי תוך פריסה

הבנייה של העיר.

אופטימלית של קווי צינורות הגז בשטחי הפעילות שלהן ,בהתאם לתנאי רישיונן ולתנאי
הסכמי המענקים עם המדינה ,כך שניתן יהיה לשרת היקף רחב יותר של לקוחות ותוך

מערכת קווי החלוקה היוצאת מתחנת אשדוד מחברת מפעלי תעשייה באזורי התעשייה

עמידה בלוחות הזמנים הדרושים לטובת קבלת המענקים כפי שיתוארו בהמשך בפרק

של העיר אשדוד .בעתיד החברה מתכננת להוסיף כ 30-ק"מ נוספים אשר יחברו ריכוזי

 .3.4.2החברה הציבה לעצמה את היעד של סיום בניה של כל קווי הגז הראשיים וחיבור

צריכה נוספים כמו אזור התעשייה עד הלום וקיבוצים ממזרח לעיר אשדוד.

כל הלקוחות התעשייתים הגדולים עד סוף שנת 2022

מערכת קווי החלוקה היוצאת מתחנת קריית גת מחברת מפעלים באזור התעשייה קריית

במקביל ,בעוד היעדים כוללים חיבור רחב היקף של לקוחות תעשייתיים ,קוגנרציה ,תחנות

גת ,ביניהם את מפעל אינטל .חברת גז טבעי דרום מתכננת להוסיף לרשת חלוקה זו כ-

תדלוק ושכונות מגורים בכל הערים הגדולות באזור הנגב והדרום ,חברות החלוקה

 40ק"מ לכיוון צפון אשר יחברו אזורי תעשייה נוספים כגון קיבוץ גת ,קריית מלאכי ,באר

ממשיכות להתכונן לקראת תפעול רשת החלוקה בהיקף מהותי נוכח הגידול הצפוי תוך

טוביה וכנות ,וכן לקוחות חקלאיים רבים.

שימור וטיוב של רמת השירות וכן ייעול מנגנוני התפעול.

בשנת  2020בלבד הוקמו  45ק"מ צינורות גז ,וחברת גז טבעי דרום ממשיכה בפיתוח

בכוונת חברות החלוקה לפעול מול רשות הגז בנוגע לעדכון תעריפי החלוקה ולטובת

העסקי להארכת קווי צינורות הגז במטרה לספק שירות לכל לקוחותיה הקיימים

הארכת תקופת רישיונות החלוקה .במקביל ,בכוונתן לבחון ביצוע מימון מחדש של

והפוטנציאליים .בשנת  ,2020כמות הגז שנצרכה על ידי הלקוחות המחוברים לרשת

הלוואותיהן ,בתנאים מיטביים מאלו של ההלוואות הנוכחיות ,וכן לבחון אפשרות להגדלת

החלוקה של גז טבעי דרום עמדה על  42.5מיליוני מ"ק .נכון לתאריך הערכה ,לחברה 49

החוב הקיים.

לקוחות תעשייתיים חתומים ,מתוכם חוברו  25לקוחות.

2.5

2.7

חברת אי.פי.סי

החל מחודש פברואר  2020פרצה במדינות רבות בעולם ,ובכללן בישראל ,התפשטות של

פעילותה העיקרית של חברת אי.פי.סי הינה הענקת שירותי תכנון ,הקמה ,תפעול

נגיף הקורונה ( .)COVID-19בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף ,נוקטת הממשלה

ותחזוקה של תשתיות לחלוקת גז .נכון למועד הערכה ,החברה מעניקה שירות לחברות

בצעדים המשפיעים באופן משמעותי על המשק הישראלי ,הכוללים הגבלות על תנועה

החלוקה נגב גז טבעי וגז טבעי דרום בלבד.

2.6

השפעות נגיף הקורונה ()COVID-19

והתקהלות והשבתת עסקים .צעדים אלו עלולים להשפיע על פעילותן חברות החלוקה.

יעדים ואסטרטגיה עסקית של חברות החלוקה

במהלך משבר הקורונה ,פעילות חברות החלוקה המשיכה כסדרה ,גם בזמן שיא השבתת

נכון ליום  30בספטמבר  ,2021מתפרסים קווי רשת החלוקה של חברות החלוקה על פני

המשק .עם זאת ,מהנהלת חברות החלוקה נמסר כי חלה ירידה בהיקף צריכת הגז של

כ 378-ק"מ 59 ,ק"מ נוספים בשלבי הקמה שונים ,ואילו  124ק"מ נוספים בשלבי תכנון.

לקוחות ,אם כי מצומצמת ויחסית זניחה .פעילות פריסת קווי צינורות הגז המשיכה

למעשה ,שתי חברות החלוקה מפעילות למעלה מ 80%-מתשתית החלוקה הארצית

כמתוכנן ,פרט לדחייה נקודתית לתקופה קצרה של חיבור חלק מהלקוחות החדשים .פרט

בלחץ נמוך .כמו כן ,באזורי פעילותן של חברות החלוקה נרשמה כמות הצרכנים הגבוהה

לאמור לעיל ,הנהלת חברות החלוקה לא צופה השפעות נוספות על פעילות חברות חלוקת

ביותר לעומת אזורי חלוקה אחרים.

הגז בעקבות משבר הקורונה החל בישראל ובעולם.

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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2.8

הסכם רכישת חברות החלוקה ע"י הקרן

ביום  29בספטמבר  2019הושלמה העסקה בין ג'נריישן ואלקטרה לפיה רכשה ג'נריישן
את חלקה של אלקטרה בשיעור של  33.3%בחברות החלוקה ,בתמורה ל 133.5-מיליוני
ש"ח .יתרת מניות החברות מוחזקות בחלוקה שווה בין שני בעלי מניות נוספים כמתואר
בסעיף  2.1לעיל.
במסגרת הסכם הרכישה סוכם כי הקרן תיכנס בנעליה של אלקטרה בהסכם בעלי המניות
בחברות הגז הטבעי ,וכן תיטול על עצמה התחייבויות של אלקטרה כבעלת מניות כלפי
מממנים (במסגרתן שועבדו החזקות הקרן בנגב גז ובגז טבעי דרום) ,לרבות ערבויות
להלוואות שנטלו אותן חברות ,כאשר חלקה של הקרן בערבויות אלו עומד על כ23.3-
מיליוני ש"ח.

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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בשנת  2004החלה הזרמת הגז הטבעי למערכת ההולכה .בתחילה חוברו למערכת הגז

 .3ניתוח שוק
3.1

הטבעי מתקני חברת החשמל ומפעלי תעשייה גדולים אשר צורכים גז טבעי בלחץ גבוה.

רקע7

בהמשך חוברו עשרות מפעלים לרשת החלוקה בלחץ נמוך ,ולאחר מכן חוברו גם צרכנים

גז טבעי הוא מקור אנרגיה שמקורו במאובנים ,בדומה לנפט ,אשר נוצר בתהליך טבעי

בינוניים וקטנים ,וכאמור בעתיד מתוכנן חיבור גם למגזר החקלאי והביתי.

במעמקי האדמה .מאגרי הגז הגדולים בעולם מצויים ברוסיה ובמדינות המפרץ הפרסי .גז

המשק הישראלי עובר שינויים משמעותיים בתחום האנרגיה .תוך שנים ספורות הפך הגז

טבעי משמש כמקור אנרגיה יעיל ונקי בתחנות כוח ,בתעשיות הכימיה והפטרוכימיה,

הטבעי למקור האנרגיה העיקרי והמועדף לייצור חשמל ולשימוש בתעשיות הגדולות.

במפעלי מתכת ונייר ,במתקני התפלה ובתעשיות נוספות .במדינות מסוימות משמש גז

בשנת  2020כ 67%-מייצור החשמל בישראל יוצר בגז טבעי.

טבעי גם לצריכה ביתית ולעסקים קטנים ,בעיקר לצרכי חימום ובישול ,ובמספר מדינות

על פי הערכת רשות הגז הטבעי ,החיסכון למשק בשנים  2020 - 2004הנובע ממעבר לגז

גם לתדלוק כלי רכב פרטיים וציבוריים.

טבעי הינו  78.7מיליארדי ש"ח .ראוי לציין כי הערכה זו הינה כלכלית בלבד ואינה מביאה

ישראל ,כמו מדינות רבות בעולם ,מעודדת מעבר לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה עיקרי

בחשבון את התועלות הסביבתיות.

המעניק יתרונות רבים לצרכן ,למשק ולסביבה ,ביניהם הוזלת עלויות ייצור החשמל ומוצרי

3.2

תעשייה ,הפחתת זיהום האוויר ופליטת גזי החממה ,צמצום השימוש במשאבי קרקע,
שיפור התחרות במשק ,קידום הייצוא ,וחיזוק הכלכלה הישראלית.

היצע הגז הטבעי

בישראל8

בתקופה שבין  2020-2004סופקו למשק הישראלי כ BCM 110-של גז טבעי .אספקת

חיפושים אחר נפט וגז טבעי בשטחה הימי של ישראל החלו בשנות ה ,70-אך רק בשנת

הגז ממאגרי "ים תטיס" הסתכמה בכ BCM 25-בין  2004-2013אשר שימשו בעיקר

 1999נמצאו השדות הראשונים (מאגרי "ים תטיס") ,ששימשו כמקור הגז הטבעי העיקרי

לייצור חשמל .כ BCM 4.7-סופקו ממצרים (חברת  (EMGלישראל משנת  2008ועד

בעשור הראשון של המאה ה .21-עקב הפסקת הזרמת הגז ממצרים לישראל באפריל

אפריל  ,2012אז בוטל הסכם אספקת הגז ,בין היתר ,בשל חבלות רבות בצינור ההולכה.

 ,2012הפכו מאגרים אלו לספקים בלעדיים של גז טבעי לישראל .על מנת להתגבר על

החל מחודש אפריל  ,2013מקור האספקה העיקרי של גז טבעי למשק המקומי הינו מאגר

הפער אשר נוצר במשק בין הביקוש למקורות האספקה ,הוחלט על תוכנית להקמת מתקן

"תמר" ,שסיפק מאז ועד סוף שנת  2020קרוב ל BCM 70-במצטבר .במקביל ,בתחילת

לקליטת גז טבעי נוזלי בשיטת המצוף ( .)Bouyבשנים  2010- 2009התגלו השדות "תמר"

 2013הוקם מול חופי חדרה מסוף ימי ( )Bouyלקליטה של גז טבעי נוזלי ( )LNGשמהווה

ו"ליוויתן" ,שני מאגרים בהיקף גדול ,המכילים עתודות גז מוכחות של  BCM 282ו500-

גיבוי לאספקת הגז ממאגר "תמר" במקרה של הפסקה זמנית בהזרמת הגז .בחודש

 BCMבהתאמה .בשנים האחרונות ,התגלו מאגרי גז טבעי נוספים אשר נמצאים בשלב

דצמבר  2019החל גם מאגר "לוויתן" לספק גז טבעי לישראל עד סוף  2020סופקו לישראל

הפיתוח.

כ BCM 7.2-ממאגר זה.

 7מקורות :רשות הגז ואגף הכלכלה -סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי ,סיכום לשנת  .2020משק הגז
הטבעי באתר משרד האנרגיהhttps://www.gov.il/he/departments/guides/natural_gas_basics -

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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במאגרי הגז הטבעי שהתגלו בישראל בשנים האחרונות ,יש די גז כדי לספק את כל צרכי

הגרף להלן מציג את התפתחות היצע הגז הטבעי בישראל בשנים :2004-2020

המשק המקומי במהלך העשורים הבאים ,ובכך להקטין בצורה משמעותית את התלות
לוייתן

המצוף הימי

EMG

ים תטיס

תמר

של המדינה במקורות אנרגיה זרים .על פי החלטת ממשלה בעקבות מסקנות ועדת אדירי
שפורסמו בדצמבר  ,2018כמות הגז שתישמר למשק המקומי לתקופה של  25שנים (עד
 )2042היא  ,BCM 540בעוד הביקוש המצטבר החזוי לאותה תקופה לפי רשות הגז עומד
על .BCM 452

7.24
0.67 0.80

0.34 0.52

0.67

8.20

10.46 10.48
9.32 9.83

0.13

3.3

ביקוש לגז טבעי

בישראל9

0.06

בשנים האחרונות עובר משק הגז הטבעי בישראל תמורות משמעותיות .תוך שנים

0.51
0.89
7.55 8.28
5.49

0.06

2.10 0.69

ספורות הפך הגז הטבעי למקור מרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וכן למקור אנרגיה

0.32
1.51

משמעותי לתעשייה בישראל ,ובהתאם ,בראייתה של המדינה ,הבטחת זמינות מתמדת

3.45 2.67 3.24 4.26 2.49
2.29 2.74
1.19 1.64

של מספר מקורות גז טבעי הינה בעלת חשיבות אסטרטגית וכלכלית רבה.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

הביקוש לגז טבעי נמצא בעלייה בשנים האחרונות ,בין היתר בעקבות גידול בהיצע,
הטבלה להלן מציגה את סטטוס פיתוח המאגרים בשטח הכלכלי הימי של ישראל ,לשנת

תמריצים של המדינה לשימוש בגז טבעי ,והיתרונות התפעוליים והסביבתיים שלו,

 2012ולשנת :2020

כמתואר בסעיף .3.1

שדה
נעה ,ומרי B
תמר ותמר SW
לוויתן
דלית
כריש
כריש צפון
תנין
שמשון
ישי
סה"כ

סטטוס 2012
BCM 2
~BCM 280
~BCM 490
BCM 8
טרם נקדח
טרם נקדח
BCM 23
טרם נקדח
טרם נקדח
BCM 803

סטטוס 2020
כמויות זניחות
BCM 297
BCM 646
BCM 8
BCM 40
BCM 33
BCM 25
BCM 5
BCM 7
BCM 1,061

משק החשמל מהווה מקור ביקוש עיקרי לגז טבעי בישראל .יצרנית החשמל העיקרית היא
חברת החשמל לישראל .בשנת  2020צריכת הגז הטבעי לצורך ייצור חשמל ()BCM 9.3
היוותה כ 78%-מכלל הצריכה במשק .בסוף שנת  ,2019מלבד תחנות כוח של חברת
החשמל המחוברים לרשת הולכת הגז הטבעי ,קיימות  8תחנות כוח של יצרני חשמל
פרטיים גדולים ו 5-מפעלים תעשייתיים המשתמשים בגז טבעי לייצור חשמל ולמכירתו
דרך הרשת .החלטת המדינה להפרטת ענף ייצור החשמל ומעבר לאנרגיה ירוקה יותר,
עשויה להגביר את השימוש בגז טבעי.
הביקוש לגז טבעי במגזר התעשייה מצוי אף הוא בעלייה ,ובשנים האחרונות חלה הסבה
משימוש בתזקיקי נפט לגז טבעי .נכון לסוף שנת  ,2020צריכת הגז הטבעי בסקטור

 9מקור :רשות הגז ואגף הכלכלה -סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי ,סיכום לשנת .2020

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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התעשייה הסתכמה בכ ,BCM 2.5-גידול של כ 13%-בהשוואה לשנת  .2019הגידול נובע

3.4

מביקושים גבוהים יותר של צרכני תעשייה גדולים .לפי הערכת רשות הגז ,הביקוש לגז

רגולציה10

 3.4.1כללי

טבעי יתפתח בעתיד למגזרי התחבורה ,החקלאות וכן למגזר הביתי.

במדינות רבות בעולם ,שוק הגז הטבעי הוקם על ידי הממשלה או חברות בבעלותה ,ולאחר

הגרף להלן מתאר את שימושי הגז הטבעי בישראל בין השנים  2020- 2005לפי מגזרי

מכן הופרט .לכן ,למקבלי ההחלטות הייתה אפשרות לקבוע את הרגולציה בתחום תוך כדי

החשמל והתעשייה:

התפתחות השוק .בישראל ,לעומת זאת ,השוק הוקם על ידי חברות פרטיות ,כאשר
תעשייה

הרגולציה של השוק לא הייתה מוסדרת ולמעשה התפתחה יחד עם השוק ,ועל כן עוררה

חשמל

סערה בקרב החברות הפרטיות אשר המציאות הכלכלית שבה פעלו השתנתה באופן
משמעותי.
2.51

1.89 2.22

משק הגז הטבעי עבר בעשור האחרון שלושה מהלכי רגולציה בולטים )1( :הוועדה
1.73

לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל ,הידועה בשם ועדת

1.62
1.67
1.68

9.08 8.81 9.29
8.04 8.54

ששינסקי ,בעקבותיה הוגדל שיעור חלקה של המדינה ברווחים ממכירת הגז הטבעי; ()2

1.23

0.35
0.67

6.73

5.89
4.97 4.30 0.57 5.61
1.99

הוועדה הבין-משרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל,

0.19 0.20
0.04 0.05
3.58 3.99

הידועה בשם ועדת צמח ,בעקבותיה אושר ייצוא גז בכמות מוגבלת בלבד; ( )3פעולות
0.01

רשות ההגבלים העסקיים בניסיון לייצר תחרות במכירת גז בישראל ,בפרט באמצעות

0.00 1.63 2.26 2.68
1.19

הכרזה כהסדר כובל על החוזה של רכישת זכויות במאגר לוויתן על ידי דלק ונובל אנרג'י,

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ומתווה הגז שגובש בצל איום אסדרה זו.
ניתן לראות כי שימושי הגז הטבעי בתעשייה נמצאים במגמת עלייה בשנים האחרונות,

האסדרה של משק הגז היא במרכז השיח בישראל – הן בהיבטים משפטיים ,הן בהיבטים

ומשנת  2016לשנת  ,2020צריכת הגז הטבעי בתעשייה עלתה ביותר מ ,50%-בעיקר

פוליטיים והן בהיבטים ציבוריים אחרים .העיכובים ואי-הוודאות שיוצרת הרגולציה מביאים

בעקבות פריסת רשת החלוקה .על אף שמגזרי החשמל והתעשייה מהווים את מקורות

לעיכובים בפועל – הן בפיתוח המאגרים הקיימים ,הן בביצוע אקספלורציה למציאת

הביקוש העיקריים לשוק הגז הטבעי בישראל ,שינויים תפעוליים ורגולטורים אשר יתוארו

מאגרים נוספים ,והן בפיתוח תשתיות אחרות של משק הגז הטבעי.

בהרחבה בסעיף  ,3.4צפויים להעלות ביקושים במגזרים נוספים כגון :התחבורה,

בשנת  ,2009החל משרד האנרגיה לקדם תוכנית להקמת מערכת הולכה פנים-ארצית

החקלאות ומשקי הבית ,אשר בהם הביקוש לגז טבעי כיום יחסית זניח.

בלחץ נמוך ,כזאת שתמשיך מהמקום שבו נעצרת מערכת ההולכת של חברת נתג"ז .לפי

 10רגולציה של מחירי הגז הטבעי בישראל ,מכון אהרן למדיניות כלכלית ,הבינתחומי בישראל ,אפריל .2017
עיקרי תקציב משרד האנרגיה לשנת  2019ולשנת  .2022דוח תקופתי ג'נריישן קפיטל לשנת .2020

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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התוכנית ,משרד האנרגיה חילק את המדינה לשישה מחוזות ,כך שבכל אזור יצא מכרז

אישור המפרט ההנדסי על החברות (בתיאום ואישור של ועדה אזורית או מקומית) שינויים

למפעיל אחר ,כמתואר בפרק  2.1לעיל.

אילו צפויים לזרז באופן משמעותי את הפיתוח של שכונות חדשות ולהוזיל עלויות עודפות
אשר נוסעות מעליות

בהסכמיהן עם המדינה ,התחייבו הזוכות לפרוס תשתית לאורך  1,200ק"מ של קווי

רגולציה11.

חלוקה ,אך עד סוף שנת  2017עמדו בכ 30%-בלבד מהתחייבותן .על כן ,במאי 2019
הכריז משרד האנרגיה על תוכנית מענקים חדשה במטרה להאיץ את פריסת רשת
החלוקה הארצית .בתקציב מדינת ישראל לשנים  2021-2022מופיעים מענקים נוספים
לפריסת רשת החלוקה וחיבור לקוחות תעשייתיים לגז טבעי.
להלן תיאור גרפי על ציר זמן המתאר את התפתחות השוק בהתאם למועדי הענקת
הרישיונות וכן פרסום החלטות בנוגע למענקים ואסדרות כפי שיפורטו בהמשך פרק זה:

נכון למועד הערכה החברה צופה שעד לסוף שנת  2021יפורסם תקן רשמי לחיבור יחידות
דיור למערכת גז טבעי ,בנוסף רשות הגז התחילה הליך של דה-רגולציה על ידי העברת

 11יצוין כילא נלקחו צפיות אילו בהערכת שווי זו.

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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 3.4.2מענקים

כתוצאה מחוסר היציבות הממשלתית המתמשכת בבמהלך שנת ,2019-2020

12

שבעקבותיה לא עבר תקציב לשנים  2020ו 2021-חל עיקוב בתשלומי המענקים .ע"פ

(א) מענקים להאצת פריסת רשת החלוקה

החברה ,לאחר כינון ממשלה במחצית השנייה של  2021חלה האצה בתשלום המענקים.

תכנית פריסת רשת החלוקה ,בגובה  600מיליוני ש"ח ,גובשה במטרה לזרז באופן

ושארית המענקים בהם זכתה החברה שבהן הושלמו העבודות בגינן צפויים להיות

משמעותי את פריסת הרשת ולהביא לחיבורם של כ 300 -צרכני גז טבעי נוספים לרשת

משולמים במלואם עד לסוף רבעון הראשון של  2022לאור העברת תקציב המדינה.

החלוקה .התוכנית מחולקת לשלוש פעימות לקידום פריסת הצנרת ,חיבור לתחנות תדלוק

(ב) מענקי לקוחות מרוחקים

ושיפור יתירות המערכת .הפעימה הראשונה כוללת שלושה חלקים :מענקים לפריסת

במסגרת רישיונות חברות החלוקה ,הוגדרה קטגוריה של צרכנים "מרוחקים" (לפי

קווים ,מענקים להגדלת ספיקות קווים ומענקים להקמת תחנות .PRMS

קריטריוני מרחק מרשת החלוקה) ,אשר נדרשים לתוספת תשלום כדין לצורך חיבורם

החלק הראשון של התוכנית הינו לצורך האצת פריסת רשת החלוקה וחיבור צרכנים.

לרשת .במקרים רבים ,תוספת התשלום הפכה את החיבור עבור הצרכנים ללא כדאי

המענק יינתן בהתאם להתקדמות הביצוע .החלק השני של התוכנית כולל מענקים

כלכלית .כחלק מהמאמץ לפריסת הרשת ,החליטה המדינה על תוכנית מענקים לחיבור

להגדלת ספיקות של קווים מתוכננים ברשת החלוקה .הגדלת הספיקה תאפשר לחברות

צרכנים מרוחקים בתקציב של כ 80-מיליוני ש"ח ,שיינתנו בדרך של סבסוד קווים להקמה

החלוקה לספק גז טבעי לצרכנים עתידיים (תחנות תדלוק ,תחנות קוגנרציה ועוד) וכן

באמצעות מכרז ייעודי.

להוסיף יתירות משמעותית למערכת.
החלק השלישי של התוכנית כולל מענק בגובה של כמיליון שקל להקמת תחנות מדידה

נכון ל 31-בדצמבר  ,2020קיבלו חברות החלוקה מענקים בגין חיבור לקוחות מרוחקים על

והפחתת לחץ .הקמת התחנות כאמור תשפר את יתירות המערכת ותפחית את עלות

פי מכרזים שפורסמו בשנים  2017ו ,2018-סכום כולל של כ 34-מיליוני ש"ח ,ובכפוף

חיבור צרכנים לרשת החלוקה .הפעימה השנייה של התוכנית כוללת אף היא שלושה

להשלמת חיבור לקוחות נוספים צפויים לקבל סכום נוסף של כ 38-מיליוני ש"ח.

חלקים בדומה לפעימה הראשונה של תכנית ההאצה.

(ג) מענקי שכונות מגורים

נכון ל 31-בדצמבר  ,2020במסגרת שתי הפעימות הראשונות של תוכנית המענקים,

השימוש הנפוץ בישראל לגז בישול הוא גפ"ם ,שהוא תזקיק נפט מיובא .השימוש בגז

קיבלו חברות החלוקה כ 26-מיליוני ש"ח וצפויות לקבל כ 30-מיליוני ש"ח נוספים בכפוף

טבעי הן באופן ישיר -בישול ,חימום ,מיזוג וכדומה ,והן באופן עקיף למרכזי אנרגיה של

להשלמת אבני דרך נוספים.

בניין או שכונה לאספקת חשמל ,מים חמים ועוד ,עשוי להיות כלי מרכזי בהגדלת הכדאיות

בחודש מאי  2021פורסם קול קורא עבור פעימה נוספת בתוכנית להאצת רשת החלוקה.

לפריסת רשת החלוקה .בהחלטה שהתקבלה בשנת  ,2019החליט משרד האנרגיה

על פי הקול הקורא ,יחולקו  200מיליון ש"ח נוספים עבור המשך פריסת רשת החלוקה

להקצות  40מיליוני ש"ח כסיוע לחיבור שכונות לגז טבעי .במקביל ,הוחלט להקים צוות

וחיבור צרכני עוגן לרשת .נכון למועד עריכת הערכה זו עדיין ניתן לגשת לקול הקורא

אשר יבחן צעדים נוספים ,לרבות הקלות תכנוניות.

והמענקים המופיעים בו טרם חולקו.

 12מקור :אתר משרד האנרגיה.
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נכון לסוף שנת  ,2020חברות החלוקה מיפו כ 80,000-יחידות דיור בפרויקטים שונים

כן ,בשנים האחרונות חלה התקדמות לעבר מדיניות מס התומכת במעבר מסולר לגז טבעי

באזור הנגב והדרום הנמצאים בשלבים שונים של תכנון או הקמה ,ואשר ניתן לחברם

דחוס בתחבורה.

לרשת החלוקה .חברות החלוקה פועלות מול רשות הגז ,משרדי הממשלה ורשויות

בכוונת חברות החלוקה לפעול מול משרד האנרגיה ,וכן מול חברות תחבורה ציבורית

מקומיות בכדי לקדם את פיתוח תחום הדיור.

ורשויות מקומיות ,לפיתוח תחום תחנות התדלוק בגז טבעי באזור הנגב והדרום ,בהתאם

נכון ל 31-בדצמבר  ,2020קיבלו חברות החלוקה מענקים בגין מענקי פיילוט חיבור שכונות

למכרז ולהחלטה המתוארים לעיל ,במסגרתן זכו  14תחנות דלק באזור פעילותן במענקי

מגורים ,סכום כולל של כ 7-מיליוני ש"ח ,ובכפוף להשלמת חיבור לקוחות נוספים צפויים

הקמה.

לקבל סכום נוסף של כ 38-מיליוני ש"ח.

בנוסף למתואר לעיל פרסם משרד האנרגיה קול קורא במסגרתו יחולקו מענקים להקמת
תחנות תדלוק בגז טבעי עבור ציי אשפה וציי רכב כבד .נכון למועד עריכת הערכה זו עדיין

 3.4.3אסדרות נוספות
(א) תחנות תדלוק בCNG-

ניתן לגשת לקול הקורא והמענקים המופיעים בו טרם חולקו.

13

14

(ב) הוראת השעה בנושא תנאי החלוקה למשקי בית

נכון לסוף שנת  ,2020שיעור כלי הרכב בישראל המונעים בגז טבעי הינו נמוך ,בעוד
במדינות שונות בעולם ניתן לראות גידול ניכר במספר כלי הרכב מונעי גז טבעי ,בפרט

בהוראת שעה שפורסמה על ידי רשות הגז הטבעי באפריל  ,2019הוסדרו התנאים לחיבור

בתחום התחבורה הציבורית ובהתאם בתשתית לתדלוק רכבים אלו .נכון לדצמבר ,2019

וחלוקת גז טבעי עבור שכונות מגורים ומשקי בית .בין היתר ,הוראת השעה מגדירה

ברחבי העולם פועלים כ 28.5-מיליון כלי רכב מונעי גז טבעי ,וכ 33.4-אלף תחנות תדלוק

צרכנים ביתיים לגביהם תקפה האסדרה – שכונות שטרם אוכלסו ,תוכנית סטטוטורית

בגז טבעי (במצב דחוס או נוזלי) .יישום תמריצים כלכליים שנועדו לעודד מעבר לתחליפי

לפיתוח תשתית הגז הטבעי בשכונה הרלוונטית ,מרחקים מוגדרים מתחנת הפחתת לחץ

נפט בתחבורה ,יחד עם מחירו הנמוך של הגז הטבעי ביחס לסולר ובנזין ,צפויים לעודד

של רשת החלוקה ,מספר יח"ד מינימלי וכן שלפחות  75%מיח"ד המתוכננות הן בבנייה

את המעבר לרכבים מסחריים ואוטובוסים ממונעי גז טבעי.

רוויה.
בנוסף ,הוראת השעה הסדירה את תעריפי החיבור והחלוקה .תעריף החיבור יעמוד על

בשנת  ,2018הוצא מכרז לתוכנית משולבת מענקים ורשת ביטחון להקמת תחנות תדלוק

סכום של  4,300ש"ח ללא תלות בכמות הצריכה השנתית .תעריף החלוקה יהיה מורכב

ב( CNG-גז טבעי דחוס) הכוללת מענקי הקמה ,סיוע שנתי ,מענק חיבור ומענקים מיוחדים

מתשלום קבוע של  14ש"ח לחודש ותעריפי צריכה כדלקמן:

נוספים בהיקף כולל של כ 100-מיליוני ש"ח .במכרז זכו  37תחנות תדלוק ברחבי הארץ.
בנוסף ,פרסמה מועצת הגז הטבעי החלטה בעניין תעריפי חיבור וצריכה לתחנות תדלוק,
המאפשר גמישות נוספת לבעלי התחנות ,הנדרשת לכדאיות הכלכלית של הקמתן .כמו

 13מקור :מרכז המחקר והמידע של הכנסת -תיאור וניתוח התפתחות שוק גז טבעי לתחבורה בישראל,
ספטמבר  .2019וקול קורא מספר  12/2021מיום .23.8.21
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•

עבור צריכה שלא תעלה על  8מ"ק גז טבעי –  4.32ש"ח למ"ק.

•

עבור כל מ"ק נוסף נצרך אך לא עולה על  20מ"ק גז טבעי 2.5 -ש"ח .

•

עבור כל מ"ק נוסף נצרך העולה על צריכה של  20מ"ק –  1ש"ח.

 14מקור :רשות הגז הטבעי -החלטת המועצה מספר  7/2019בנושא קביעת קטגוריית צרכן חדשה בתחום
החלוקה  -צרכן ביתי.
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כמו כן ,כלל התעריפים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.
(ג) אסדרת מתקני קוגנרציה קטנים

ברשימת הזוכים נמצאים רבים מצרכני החשמל הגדולים בישראל -מפעלי כתר ,טמפו
וישקר; בתי החולים תל השומר ,בילינסון ,שערי צדק וסורוקה; נמל אשדוד; חברת רפאל,

15

מקורות ובסיסי צה"ל.

בעקבות התפתחות רשת ההולכה והחלוקה של הגז הטבעי ,הוחלט ברשות החשמל על

באזור הפעילות של חברות החלוקה (הנגב והדרום) ,נמצאים  53מיצרני החשמל שזכו

הרחבת ייצור החשמל גם לתחנות ייצור מקומיות בקוגנרציה במתקנים קטנים .היוזמה

במכסה להקמת מתקני קוגנרציה בהיקף מצטבר של כ 156-מגה-ואט.

מכוונת להקמת תחנות כוח קטנות סמוך למפעלים ,מבני ציבור ,שכונות מגורים ,בתי
חולים וכדומה ,ובכך לאפשר צריכה עצמית לאותם מקומות ו/או אספקה לרשת הארצית

מאז ההחלטה מנובמבר  2018נוספו ארבע רישיונות ייצור חשמל בקוגנרציה בנוסף

ומכירה לחברת החשמל .הייצור המקומי מאפשר ניצול של החום במקומות בהם הוא

ליצרנים הקיימים.

נדרש ,ואף מאפשר להמיר את החום לקור ולהשתמש בו לצרכי מיזוג או קירור .לייצור

16

(ד) עדכון תעריפים

המקומי במתקנים קטנים יתרונות משמעותיים בניצול הדלקים ,בפיזור יצרני החשמל

הסכם הזיכיון הניתן לחברות חלוקת הגז הטבעי ,קובע תעריפים מוגדרים לחיבור ולצריכה,

ובהפחתת אובדנים ברשת בכך שצריכת החשמל נעשית במקום הייצור.

המשתנים לפי גודל הצרכן וצמודים לסל מדדים (כפי שתואר בפרק  2.2לעיל) ,זאת

בנובמבר  2018פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין הסדרת פעילותם של מתקני ייצור

בהתאם לתעריפים ולהצמדות שהוצעו על ידו בהצעתו במכרז .כמו כן ,התעריפים יעודכנו

חשמל בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקה החשמל .האסדרה מאפשרת לזוכים הקמת

כמפורט להלן:

תחנת כוח המופעלת בגז טבעי ,בגודל של עד  16מגה-ואט ,כאשר המכסה הכללית

א .במידה ועלתה הכמות הכוללת של הגז המועבר ברשת לצרכנים בשנה מסוימת

שאושרה במסגרת האסדרה עמדה על  300מגה-ואט ,ועודכנה לאחר מכן ל 450-מגה-

על  150מיליון מ"ק ,יופחתו תעריפי החלוקה בסוף שנה קלנדרית ,בשיעור של

ואט עקב עודפי ביקוש.

( 3%תקף עבור חברת נגב גז טבעי בלבד).

היצרנים יזכו לקבל מענק שנתי קבוע ,לפי ההספק המותקן של המתקנים למשך עשר

ב .אחת ל 6-חודשים ,יעודכנו התעריפים בהתאם לשינויים שיחולו בסל המדדים או

שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית ,הנע בין  410ש"ח לקילו-ואט למתקנים זעירים

במדד המחירים לצרכן ,כקבוע בכל הסכם.

עד  1מגה-ואט מותקן ,ועד  235ש"ח לקילו-ואט עבור מתקנים הגדולים מ 7-מגה-ואט

ג.

אחת ל 5-שנים ייבדקו התעריפים על ידי מנהל רשות הגז הטבעי ,אם החליט כי

מותקן .מלבד צריכה עצמית ,האסדרה מאפשרת מכירת עודפים למנהל המערכת (כיום

ישנם שינויים בדין הנוגעים לחברות החלוקה ,הוא רשאי לעדכנם באופן מלא או

חברת החשמל).

חלקי.

 15מקור :אתר רשות החשמל ,החלטת רשות החשמל מישיבה , 551מיום  ;21.11.2018רשיונות ייצור
קבועים ,4/2021 ,רשות החשמל.
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 16מקור :הסכמי הזיכיון של חברות החלוקה.
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3.5

תחזית שוק הגז הטבעי

17

תחבורה

תעשייה

חשמל

טיוטת דו"ח משרד האנרגיה מיוני  ,2021בא כעדכון לאחר הדו"ח משנת  2018אשר הציג
את מסקנות ועדת אדירי שבחנה את מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי .בטיוטת

25

דו"ח נזכרו  10תרחישים שונים לתחזית התפתחות הביקושים לגז הטבעי בישראל בשנים

20

 2021-2045לפי שימושים שונים :תעשייה ,תחבורה וחשמל .ההנחות העיקריות שעמדו

15

בבסיס התחזית הן :סגירה של כל היחידות הפחמיות בהדרגה עד לשנת  ,2026חדירת

10

 1.5מיליון רכבים חשמליים עד לשנת  2032ואיסור על מכירת רכבי בנזין וסולר משנת

5

 ,2030גידול ממוצע של  1.5%בצריכת התעשייה וביקוש בתחבורה בהתאם לתוכניות
עידוד ממשלתיות.

2045

על פי התחזית שהוצגה בטיוטת הדו"ח ,צפוי הביקוש לגז טבעי לעלות מכ BCM 12-בשנת
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ביקוש חזוי במשק החשמל

 2021לכ BCM 19.5-בשנת ( 2034תום תקופת הרישיון של נגב גז טבעי) ,לBCM 21.5-

לפי התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת שהוציא משרד האנרגיה במרץ ,2019

בשנת ( 2037תום תקופת הרישיון של גז טבעי דרום) ,ול BCM 27.5-בשנת  ,2045תום

הוחלטו צעדים משמעותיים לצמצום חלקו של הפחם המזהם בייצור חשמל בתחנות

תקופת התחזית .כמו כן ,ניתן לראות עלייה הדרגתית בשימושים הנובעים מענף

הכוח ,במטרה להפסיק כליל את השימוש בתחנות כוח פחמיות עד שנת  .2030התוכנית

התחבורה ,בשיעור ממוצע שנתי של כ.19%-

הציבה בין היתר ,יעדים בתחום החשמל כך שאחוז השימוש בגז טבעי לצורך ייצור חשמל
בשנת  2030יעמוד על ( 80%לעומת  67%בשנת  )2018ואילו שאר ייצור החשמל יתבצע
באמצעות אנרגיות מתחדשות .באוקטובר  2020הממשלה אישרה את הצעת משרד
האנרגיה לעדכון היעד ל 30%-ייצור חשמל מאנרגיות המתחדשות מתוך כלל ייצור
החשמל בשנת .2030
כחלק מתוכנית זו יוסבו יחידות פחמיות ליחידות דו-דלקיות העושות שימוש בגז טבעי
כדלק העיקרי המשמש בשגרה ופחם כדלק משני לעתות חירום .כמו כן ,סגירת יחידות

 17מקורות :טיוטת דוח הצוות המקצועי לבחינה תקופתית שנייה של מדיניות הממשלה בנושא משק הגז
הטבעי ,יוני  .2021משרד האנרגיה -יעדי משק האנרגיה לשנת  ,2030מרץ  .2019מצגת ג'נריישן קפיטל,
אוגוסט .2020
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פחמיות קיימות והקמת מתקני ייצור בגז טבעי במקומם .תוכנית זו עשויה לתרום באופן

הסדרת תעריפי החיבור והחלוקה לתחנות התדלוק ,צפויים לעודד הקמתן של תחנות

משמעותי לעלייה בביקוש לגז טבעי מצד משק החשמל ,המהווה צרכן עיקרי בשוק זה.

נוספות בעתיד.

ההחלטה של משרד האנרגיה להסבת הייצור לשימוש בגז טבעי ,בנוסף לאסדרה בנושא

מחירי הגז הטבעי הנמוכים ביחס לסולר ובנזין ,יחד עם תמריצים כלכליים ורגולציה

פעילותם של מתקני קוגנרציה קטנים בגז טבעי שתוארה לעיל בפרק  ,3.4.3צפויות

הנועדה לעידוד מעבר לשימוש בגז טבעי בענף התחבורה ,צפויים להגביר את הביקוש

להעלות את הביקוש לגז טבעי במשק החשמל בישראל בשנים הקרובות .תחזית משק

בשנים הקרובות.

החשמל לשנים  2017-2030צופה גידול שנתי ממוצע של  3.3%בשיא הביקוש לחשמל

ביקוש חזוי בדיור

ולשם הגדלת ההיצע מתוכננות בין היתר ,הקמתן של תחנות קוגנרציה זעירות בהספק

בשנים האחרונות חוברו מספר שכונות מגורים לגז טבעי ,באופקים ,בנתיבות ,בדימונה

כולל של  800מגה-ואט ,נוסף על ההספק שנקבע במסגרת האסדרה המתוארת.

בערד ובבאר שבע .בעקבות תהליכי רגולציה ועידוד ממשלתי ,צפויות שכונות חדשות

ביקוש חזוי בתעשייה

נוספות להתחבר לרשת חלוקת הגז הטבעי

בשנת  ,2018מעל  90%מהצרכנים של גז טבעי בסקטור התעשייה מתוך כלל החיבורים

תחזית הצריכה עבור משקי הבית משתנה כתלות בכמות המוצרים הביתיים העובדים על

בישראל ,חוברו באזורי החלוקה הנגב והדרום .על בסיס תוכניות קיימות ,רשת החלוקה

גז טבעי .המעבר למוצרים ביתיים מבוססי גז טבעי צפוי להביא לחיסכון משמעותי

באזורים אלו צפויה לחבר  69%מהשוק התעשייתי בשנים הקרובות ,בין היתר בהתבסס

בהוצאות הצרכנים השוואה למוצרים מבוססי גפ"מ או חשמל ,כך למשל מעבר לשימוש

על קצב פריסה מהיר ביחס לאזורי החלוקה האחרים.

בכיריים ובמחמם מים הפועלים על גז טבעי צפויים להביא לחיסכון שנתי בטווח של כ-

בהתאם לתוכנית העבודה של חברות החלוקה ,כפי שתוארה בדו"ח התקופתי של

 1,246-2,077ש"ח ,ושימוש במוצרים נוספים כגון מייבש כביסה וקמין ,יכול להגדיל את

ג'נריישן לשנת  ,2020צריכת הגז הטבעי של לקוחות תעשייתיים ומתקני קוגנרציה צפויה

החיסכון השנתי עד לכ 3,018-6,615-ש"ח.18

לעלות מ 168.6-מיליוני מ"ק בשנת  2020לכ 469-מיליוני מ"ק בשנת  ,2027המהווה

לאור היתרונות הכלכליים ,ולצד יתרונות סביבתיים ובטיחותיים ,ספקי הגז הטבעי וכן

צמיחה שנתית צפויה של כ.19%-

ספקי המוצרים צפויים להשקיע רבות בשיווק מוצרים אלו .לאור האמור ,שוק המוצרים
הביתיים המשתמשים בגז טבעי צפוי לצמוח בקצב מהר בשנים הקרובות ,וכפועל יוצא

ביקוש חזוי לתחנות תדלוק בגז טבעי

להביא לגידול משמעותי בצריכת הגז הטבעי במגזר הביתי .יחד עם זאת ,מאחר ושוק

נכון למועד עריכת מסמך זה ,קיימות בישראל עשרות תחנות תדלוק בגז טבעי .לפי קול

המוצרים מבוססי גז טבעי בישראל נמצא בתחילת דרכו ,קיימת חוסר ודאות לגבי מידת

קורא שפורסם בשנת  ,2018כמפורט בסעיף  ,3.4זכו במענקים  37תחנות תדלוק בגז

וקצב השימוש במוצרים אלו ,ובתוך כך על כמות הגז הטבעי שאותם לקוחות צפויים לצרוך.

טבעי דחוס ( ,)CNGמתוכן  14ממוקמות באזור הנגב והדרום .מענקים אלו ,יחד עם

 18בהתאם לחישוב המופיע באתר של חברת נגב גז טבעי בע"מ.
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נכון למועד ההערכה ,השולמו כ -6,700-יחידות דיור בשכונות מגורים לגז טבעי בעיר
ערד ,יחידות הדיור הינם בשלבי איכלוס ,החל מחודש מאי ועד ונכון למועד הערכה חוברו
לרשת למעלה מ 200-יחידות.
כמו כן ,נכון למועד הערכה ,המגזר הביתי מתקדם בהתאם ואף מעבר לציפיות הראשונות
של החברה ,הן ברמת היקף הפרויקטים המזוהים והן מבחינת פרויקטים חדשים .כפי
שציינו לעיל ,מכון התקנים קרוב לפרסום תקן לטווח ארוך עבור דירות בגז טבעי ,וקיומו
של תקן קבוע מהווה צעד קדימה משמעותי בתחום .התקן יספק יציבות ויקל על החברה
ועל משרד השיכון לאפשר חיבור של עוד עשרות אלפי דירות בשכונות חדשות.
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 .4תוצאות עסקיות לחברות החלוקה

דוחות פרופורמה לרווח והפסד

בפרק זה יוצגו התוצאות העסקיות ההיסטוריות של חברות החלוקה כפי שמפורטות

להלן סיכום של דוחות הפרופורמה ,והדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים ,לרווח והפסד של

בדוחות הפרופורמה של החברות .ראוי לציין כי בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומי,

כל אחת מחברות החלוקה ,לשנים  2020-2018ולששת החודשים הראשונים של שנת

מדיניות ההכרה בהכנסות מדמי חיבור הינה החל ממועד חיבור הלקוחות החדשים לרשת

:2021

החלוקה ועד לתום תקופת הרישיון .לכן ,בדוחותיהן של החברות לא הוכרו כל ההכנסות

אלפי ש"ח

2018

2019

2020

2021H1

הכנסות

54,038

86,442

81,497

30,268

בהתאם ,גם עלויות ההקמה מוכרות בדוחות באופן דומה .כמו כן ,מדיניות ההכרה בהכנסות

עלות ההכנסות

36,165

63,286

59,216

20,518

ממענקים דומה ,ועל כן הכנסות אלו אינן מוצגות במלואן בדוחות.

רווח גולמי
 %מההכנסות

17,873
33%

23,156
27%

22,281
27%

9,750
32%

הוצאות הנהלה וכלליות
רווח תפעולי

5,709
12,164

6,511
16,645

7,202
15,079

3,789
5,961

 %מההכנסות

23%

19%

19%

20%

הוצאות מימון ,נטו
רווח (הפסד) לפני מיסים

6,475
5,689

6,323
10,322

6,473
8,606

4,095
1,866

 %מההכנסות

11%
1,339

12%
2,385

11%
2,021

6%
445

4,350
8%

7,937
9%

6,585
8%

1,421
5%

מחיבור לקוחות בפועל בגין עבודות שבוצעו והסתיימו עקב מדיניות ההכרה בהכנסה כאמור.

על פי נתוני המאזן של החברות כפי שיוצגו בהמשך הפרק ,נכון ליום ה 30-ביוני  ,2021סך
ההכנסות מראש ,המשקפות את ההכנסות שטרם הוכרו ,מסתכמות בכ 214.8-מיליוני ש"ח
מתוכן כ 25.8-מיליון ש"ח בוצעו במהלך שנת  .2020הרחבה בנושא זה מפורטת בפרק 6.2
להלן.

הוצאות מיסים
רווח כולל לתקופה
 %מההכנסות

הכנסות
עיקר הכנסות חברות החלוקה נובעות מדמי חיבור וחלוקה הקבועים בהסכם הרישיון
כמתואר בפרק  ,2.2וכן ממענקים נוספים המתוארים בפרק  3.4.2לעיל .לחברות החלוקה
ארבעה סוגי לקוחות עיקריים :לקוחות תעשייתיים ,לקוחות תעשייתיים בשילוב קוגנרציה,
תחנות תדלוק וכן המגזר הביתי.
בשנת  2019הסתכמו ההכנסות בכ 86.4-מיליוני ש"ח ,המהווה גידול של כ 60%-בהכנסות
לעומת שנת  .2018בשנת  2020הסתכמו ההכנסות בכ 81.5-מיליוני ש"ח המהווה ירידה
של כ 6%-בהכנסות לעומת שנת  .2019בחציון הראשון של שנת  2021הסתכמו ההכנסות
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רווח תפעולי

בכ 30.2-מיליוני ש"ח .הקיטון בהכנסות הינו ברובו לאור עיכוב בקבלת תשלומי המענקים
הממשלתיים .כפי שצוין לעיל ,המענקים צפויים להיות משולמים במלואם עד לסוף הרבעון

ניתן לראות כי קיימת מגמת עליה ברווח התפעולי של חברות החלוקה מכ 12-מיליוני ש"ח

הראשון של  2022לאור העברת תקציב המדינה לשנים  . 2021-2022יש לציין שהחברה

בשנת  2018לכ 16-15-מיליוני ש"ח בשנים  ,2020-2019במחצית הראשונה של שנת

דאגה לכך שקצב הפריסה של התשתית יתאם לקצב קבלת המענקים וזאת כדי לשמור על

 2021הסתכם הרווח התפעולי בכ 6-מיליוני ש"ח.

מקורות תזרימים מספקים .

כשיעור מהמחזור ניתן לראות כי קיימת יציבות של הרווח התפעולי שהיווה כ 19%-בשנים

בשנת  2018התאפיינה בשוק חלוקת הגז הטבעי כשנת המתנה לפרסום קולות קוראים

 2020-2019וכ 20%-בחציון הראשון של שנת .2021

חדשים ,ולכן פעילות ההקמה צומצמה משמעותית ,מנגד ,חל גידול בהכנסות מדמי חיבור
ודמי חלוקה ,המאופיינים בשיעור רווחיות גבוה מזה של פעילות ההקמה ,לאור הגידול

השיפור ברווח התפעולי נובע כאמור מהרחבת הפעילות של חלוקת הגז במהלך השנים

במספר הלקוחות שחוברו לרשת חלוקת הגז .בשנת  ,2019לאחר קבלת תוצאות קול קורא

האחרונות המאופיינת בשולי רווח גבוהים יותר מפעילות ההקמה.

להאצת פריסת רשת החלוקה ,חברות החלוקה האצו את היקף עבודות ההקמה.

הגרף שלהלן מציג את התפתחות הרווח התפעולי ושיעור הרווח התפעולי מתוך ההכנסות

עלות ההכנסות

של חברות החלוקה בשנים ( 2018-2020באלפי ש"ח ובאחוזים):

בשנת  2018הסתכמה עלות ההכנסות בכ 36.1-מיליוני ש"ח ,בשנת  2019הסתכמה
עלות ההכנסות בכ 63.3-מיליוני ש"ח ובשנת  2020הסתכמה בכ 59.2-מיליוני ש"ח.

ושנת  2020וירדה לכ 68%-בשנת  .2021כאמור ,התנודתיות בשיעור עלות ההכנסות
נובעת בעיקר מקצב ביצוע עבודות חברת ההקמה אשר מאופיינות ברווחיות גולמית
נמוכה יותר מהכנסות מחלוקה.
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות כוללות בעיקר הוצאות שכר ,דמי שכירות ,הוצאות רכב ,תחזוקת

16,645
15,079

16,000

30.0%

12,164

25.0%
23%
19%

19%

8,000
6,000

10.0%

4,000

5.0%

2,000

0

0.0%
2020

משרד ואחרות .בשנת  2019הסתכמו ההוצאות בכ 6.5-מיליוני ש"ח ,בשנת  2020בכ-

12,000
10,000

20.0%
15.0%

14,000

רווח תפעולי (אלפי ש"ח)

ההכנסות כשיעור מהמחזור הייתה כ 67%-בשנת  ,2018עלתה לכ 73%-בשנת 2019

35.0%
שיעור רווח תפעולי

בחציון הראשון של שנת  2021הסתכמה עלות ההכנסות בכ 20.5-מיליוני ש"ח .עלות

40.0%

18,000

2019

2018

 7.2מיליוני ש"ח .במחצית הראשונה של שנת  2021הסתכמו ההוצאות הנ"ל בכ3.8-
מיליוני ש"ח.
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מאזן

ניתן לראות כי סך החוב הפיננסי של חברות החלוקה נכון ל 30-ביוני  ,2021עומד על כ76-

להלן סיכום המאזנים הנפרדים של חברות החלוקה ליום  31בדצמבר  2020וליום 30
ביוני ( 2021אלפי ש"ח):

מיליוני ש"ח (כולל חלויות שוטפות) ,כ 21%-מסך המאזן .שיעור המינוף הנמוך נובע בין היתר

אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
מקדמה לספק קשור
חייבים ויתרות חובה
מס הכנסה לקבל
מלאי
סה"כ נכסים שוטפים
פקדון זמן ארוך
מיסים נדחים
רכוש קבעו ,נטו
נכס זכות שימוש
נכסים בלתי מוחשיים
סה"כ נכסים
חלויות שוטפות לתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות בגין חכירה
ספקים ונותני שירות
ספקים-צדדים קשורים
הכנסות מראש
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לבעלי שליטה
מס הכנסה לשלם
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לתאגידים בנקאיים
התחייבות בגין חכירה
הכנסות מראש
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון עצמי

2020
13,087
17,022
4,047
308
814
196
35,474
0
175
2,170
3,407
312,966
354,192
6,790
558
8,848
17,471
12,431
2,258
5,847
0
54,203
72,062
2,978
205,181
280,221
19,768
354,192

מתקבולים מראש בגין מענקים ודמי חיבור המשמשים בעיקר למימון עלויות הקמת רשת
החלוקה ובכך מצמצים את הצורך בהיקף חוב זר .ראוי לציין כי שיעור המינוף של חברות

H12021
10,195
18,589
1,458
3,644
1,828
180
35,894
3,261
218
1,941
3,184
315,369
359,867
6,891
558
7,111
14,864
13,854
2,150
5,847
345
51,620
69,499
2,778
214,782
287,059
21,188
359,867

החלוקה נמוך גם ביחס לשיעור המינוף הנאמד בחברות ציבוריות דומות שנבחנו במסגרת
עבודה זו.
בנוסף ,נכון למועד הדוחות ,חברות החלוקה סיימו הקמה של חלקים נרחבים מתשתית
החלוקה ולאור העובדה כי ההכרה בהכנסות מחיבור לקוחות נפרסת עד לתום תקופת
הרישיונות ,התקבולים נרשמים כנגד הכנסות נדחות .עם זאת ,על פי שיחות שקיימנו עם
הנהלת החברות ,אין לחברות החלוקה עלויות תזרימיות כלשהן הכרוכות בהתחייבויות
בגין הכנסה מראש.
תזרימי מזומנים
הטבלה להלן מתארת את סכימת תזרימי המזומנים הנפרדים של חברות החלוקה לשנים
 2019-2020ולששת החודשים הראשונים של שנת ( 2021אלפי ש"ח):
2019

2020

H12021

אלפי ש"ח
רווח לתקופה

7,937

6,559

1,421

עלייה בהכנסות מראש

32,096

25,813

10,064

מזומנים ,נטו ,מפעילות שוטפת

55,711

42,478

16,341

מזומנים ,נטו ,מפעילות השקעה

)(30,772

)(34,067

)(12,172

מזומנים ,נטו ,מפעילות מימון

)(29,511

)(15,787

)(3,800

סה"כ שינוי ביתרת מזומנים

)(4,572

)(7,376

369

ניתן לראות כי במהלך השנים האחרונות תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה
גבוה משמעותית מהרווח החשבונאי לתקופה .הפער בין הרווח החשבונאי לתזרים
המזומנים מפעילות שוטפת נובע בעיקר משינוי בסעיף הכנסות מראש.
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בשנת  ,2020הרווח לתקופה הסתכם בכ 6.5-מיליוני ש"ח ,התזרים מזומנים מפעילות
שוטפת הסתכם בכ 42.5-מיליוני ש"ח ,מתוכם כ 25.8-מיליוני ש"ח נובעים מעליה
בהכנסות מראש .בחציון הראשון של שנת  ,2021הרווח לתקופה הסתכם בכ 1.4-מיליוני
ש"ח ,התזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ 16.3-מיליוני ש"ח ,מתוכם כ10-
מיליוני ש"ח נובעים מעליה בהכנסות מראש.
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הפרמטרים המשפיעים על השווי ,ומונעת את הצורך להתבסס על תחזיות העלולות להיות

 .5מתודולוגיה

שנויות במחלוקת .כמו כן ,התבססות על עסקות שמועד ביצוען סמוך למועד הערכת השווי,

קיימות מספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי:

מבטיחה כי השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית דומות,

•

שיטת היוון תזרימי מזומנים;

המשתקפות נאמנה דרך מחיר השוק .החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים ,למצוא

•

שיטת ההשוואה לעסקאות דומות (מכפיל);

עסקאות דומות ,מהן לגזור את שווי העסק המוערך.

•

שיטת המכפיל;

שיטת המכפיל

•

שיטת השווי הנכסי.

בשיטת המכפיל מוערך העסק על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל בין שווי השוק

שיטת היוון תזרימי המזומנים

לבין פרמטר חשבונאי נבחר .הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי ,הרווח התפעולי,
המכירות וההון העצמי .היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר החשבונאי הרלבנטי

שיטת היוון תזרימי המזומנים ) )Discounted Cash Flow methodמבוססת על הערכת

מכונה "מכפיל" .השיטה טובה בעיקר לקבלת אומדן כללי ראשוני לגבי שווי העסק אך לא

יכולתו של העסק להפיק מזומנים .בהתאם לכך ,מוערך שווי העסק באמצעות היוון תזרימי

להערכה מדויקת .יתרונה של השיטה נעוץ בפשטותה ובמהירותה ,יחסית לשיטות אחרות.

המזומנים ,אשר צפוי כי יפיק בעתיד .תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון

החיסרון העיקרי של שיטה זו נעוץ בעובדה שהיא אינה לוקחת בחשבון שורה של גורמים

המשקף את הסיכון הגלום בפעילות העסק ,ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה

העשויים להשפיע על השווי הספציפי של העסק ,בשונה מעסקים "דומים" באותו תחום,

לקבל מעסק בעל סיכון דומה .שיטת היוון תזרמי המזומנים הנה השיטה המקובלת ובעלת

כגון :שיעור צמיחה שונה ,מבנה הון שונה וכדומה .חסרון נוסף נובע מן העובדה שבמרבית

הבסיס התיאורטי המוצק ביותר להערכת שווי חברות ונכסים .לצורך שימוש בשיטה זו יש

המקרים קיים תחום רחב של מכפילים ,אשר מיצועו אינו מביא בהכרח לתוצאה נכונה.

לבנות מודל פיננסי ,אשר יחזה את המכירות ,עלות המכירות ,הוצאות ההנהלה והמכירה,
המיסים וההשקעות ,וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי .יתרונה של השיטה נובע

שיטת השווי הנכסי

מהתאמתה לעסק הספציפי והתייחסותה לגורמים ייחודיים בעסק נשוא ההערכה .מאפיין

שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו ,כפי שהם משתקפים במאזנו.

זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית .חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את

ההערכה יכול שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים ,בניסיון לאמוד את שווי השוק של

ההכנסות ,ההוצאות וההשקעות העתידיות הרלבנטיות ,ולקבוע מחיר הון מתאים.

הנכסים וההתחייבויות .שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים,

שיטת ההשוואה לעסקות דומות

כדוגמת חברות נדל"ן .הגישה מתאימה גם להערכה של עלות ההקמה של עסק דומה ,אך
לא בהכרח להערכת פוטנציאל הרווח הצפוי לנבוע מנכסי העסק .החיסרון העיקרי של

שיטה זו עושה שימוש במחיר בפועל ,לפיו בוצעה עסקת מכר של העסק נשוא ההערכה ,או

השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל הרווחים הקיים בעסק מעבר לנכסים

של עסקים דומים ,וזאת בתנאי שעסקה כזו בוצעה בתוך פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.

הרשומים בספרים.

כדי להשוות לעסקות שנעשו בעסקים דומים ,יש למצוא עסקות הדומות מבחינת תחום
הפעילות ,מאפיינים תפעוליים ,מידת הסחירות ונתונים פיננסיים .יתרונותיה של השיטה בכך
שהיא משקפת נאותה ,דרך המחירים שנקבעו בפועל בין קונים ומוכרים מרצון ,את כל
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שיטת הערכה שנבחרה במסגרת העבודה
לצורך ביצוע הערכת שווי חלקה של ג'נריישן בחברות החלוקה התבססנו על שיטת היוון
תזרים המזומנים ( (DCFלבעלי המניות .שיטת היוון תזרים המזומנים לבעלי המניות דומה
במהותה להיוון תזרים המזומנים בהערכת שווי לחברה ,אך כוללת התייחסות שונה במספר
נקודות:
 .1היוון תזרים המזומנים הינו לאחר מרכיב החוב ,כלומר מהוונים את תזרים המזומנים
בשכבת בעלי המניות בפרויקט ,לאחר תשלום החוב למממנים.
 .2מאחר ושכבת החוב למממנים נלקחת בחשבון במסגרת תזרים המזומנים החזוי
לפרויקט ,לא נדרש לבצע התאמה נוספת בגובה החוב לשווי הפעילות המהוון
(בדומה לחישוב בהערכת שווי חברה).
 .3שיעור ההיוון משקף את מרכיב ההון בלבד ( ,)Keהמשקף את הסיכון והתשואה
הנדרשת על ידי בעלי המניות.
בחרנו בשיטת היוון תזרים המזומנים מאחר והחברות פועלות במסגרת הזיכיון ואסדרה
להפעלת רשת חלוקה באזור הנגב והדרום לתקופה מוגבלת המוגדרת בהסכם עם המדינה.
בנוסף ,לחברות תחזית תזרים מזומנים צפויה לכל אחד מאזורי החלוקה בתקופת הרישיון
ובחישוב ערך הגרט .התחזית מתבססת ,בין היתר ,על הסכמים עם לקוחות קיימים ועתידיים
ותעריפים ידועים במסגרת האסדרה .לפיכך ,בחרנו בשיטת היוון תזרים המזומנים לבעלי
המניות בהתבסס על נתוני המודלים הפיננסיים המפורטים של חברות החלוקה לתקופת
התחזית .בשיטה זו הוונו את תזרים המזומנים הצפוי לבעלי המניות מחברות החלוקה
בשיעור היוון המגלם את רמת הסיכון לבעלי המניות ,הגלום בתחום פעילות חלוקת הגז.
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6.2

 .6הערכת השווי
6.1

תחזית תזרים מזומנים

להלן פירוט ההנחות העיקריות ששימשו אותנו בהערכת השווי:

הנחות כלליות

הכנסות

בעבודתנו הערכנו את חלקה של ג'נריישן בשווי של חברות החלוקה בהתבסס על תחזית

ההכנסות בתקופת התחזית נובעות משלושה מקורות עיקריים:

תזרים המזומנים הצפוי לבעלי המניות בהתבסס על המודלים הפיננסיים המפורטים של כל

(א) הכנסות מדמי חיבור לקוחות לרשת החלוקה ,המתבססות על תעריפי חיבור לכל סוג

אחת מחברות החלוקה .נציין ,כי התזרים הצפוי מפעילות חברת ההקמה ,נכלל במסגרת

לקוח כפי שפורטו בפרק  2.2לעיל.

המודלים הפיננסיים של חברות החלוקה .ההערכה באמצעות מודל זה מתבססת על אומדן

(ב) הכנסות ממענקים ,בהתאם לתוכנית רשות הגז להאצת פריסת רשת החלוקה ,כפי

תזרימי המזומנים הצפויים לבעלי המניות על פני תקופת הרישיון ובתוספת ערך הגרט בניכוי

שפורטה בפרק .3.4.2

מענקים ,של כל אחת מחברות החלוקה.

(ג) הכנסות מחלוקת גז טבעי ,הנגזרות מהצריכה השוטפת של הלקוחות בהתאם לתעריפי

המודלים עליהם התבססנו בהערכת השווי מעודכנים ליום  30ביוני  .2021כפי שנמסר לנו

החלוקה כפי שפורטו בפרק  2.2לעיל.

מהנהלת הקרן והנהלת חברות החלוקה ,לא חלו שינויים מהותיים בחברות החלוקה בין מועד

הכנסות מחיבור ומחלוקה נובעות מארבעה מגזרים עיקריים של חברות החלוקה :לקוחות

עדכון המודלים למועד ההערכת השווי .בנוסף ,בעבודתנו הסתמכנו על נתונים נוספים

תעשייתיים ,לקוחות תעשייתיים בשילוב קוגנרציה ,תחנות תדלוק ,והמגזר הביתי.

הכוללים את התוצאות ההיסטוריות של פעילות החברות ונתונים ציבוריים על הענף.

(א)

על פי הסכם הרישיון ,תקופת ההפעלה של כל אחת מחברות החלוקה הינה  25שנים ממועד

הכנסות מחיבור לרשת החלוקה

הכנסות מחיבור מתבססות על תעריפי החיבור הנקובים בהסכמי הרישיון של חברות

קבלת הרישיון .לפיכך ,נכון למועד ההערכה ,תקופת ההפעלה של נגב גז טבעי צפויה

החלוקה ,כתלות בגודל ובסוג הלקוח ובהתאם להצמדות המפורטות בכל הסכם .התעריפים

להסתיים בספטמבר  2034ותקופת רישיונה של גז טבעי דרום צפויה להסתיים בסוף שנת

מתעדכנים אחת לחצי שנה בהתאם להצמדות .תעריפי החיבור של חברות החלוקה

 .2036יתרת אורך תקופת הזיכיון לחברות החלוקה הינו  13ו 15.25-שנות הפעלה,

מתוארים בפרק  2.2לעיל.

בהתאמה.

בהתאם לתחזית החברה כפי שבאות לידי ביטוי במודלים הפיננסיים ,סך ההכנסות של

פריסת רשת קווי חלוקת גז טבעי באזורי הפעילות של חברות החלוקה נמצאת בעיצומה,

חברות החלוקה משתנה בתקופת התחזית בהתאם ליכולת המימוש של החיבורים

וצפויה להגדיל משמעותית את היקף לקוחותיהן של החברות בשנים הבאות .בהתאם

הפוטנציאליים באזור פעילותן .ההכנסות מחיבור נובעות מכל אחד מארבעת המגזרים

למתואר לעיל בפרק  ,3.4.3הנהלת החברה צופה גידול משמעותי בהיקף הפעילות בשנים

המתוארים לעיל ,כאשר עיקר ההכנסות נובעות מחיבור המגזר הביתי .בשלושת המגזרים

הבאות ,כתוצאה מהרחבת פריסת רשת החלוקה ,הוספת לקוחות רבים בתחום הקוגנרציה

האחרים :לקוחות תעשייתיים ,תעשייתיים בשילוב קוגנרציה ותחנות תדלוק ,ההכנסות

וכן כניסה משמעותית למשקי הבית אשר מהווים פלח שוק נוסף אשר נמצא בהתהוות.

מחיבור צפויות להסתיים עד שנת .2025

תחזית תזרים המזומנים בה השתמשנו לצורך הערכת השווי מתבססת בעיקרה על תחזיות
הנהלת החברות ,כמפורט בתחזיות המודלים הפיננסיים ,למעט גידול בהוצאות התפעול וכן

בהתאם לאסדרה שפורסמה המאפשרת הפעלת מתקני קוגנרציה קטנים בשטחי מפעלים,

שינוי בהנחות לחישוב ערכי הגרט ,כפי שיתואר בהרחבה בפרק .6.2

מבני ציבור ובתי חולים ,כמפורט בפרק  ,3.4.3ומאחר והיקף משמעותי מהזוכים באסדרה
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נמצאים בשטחן של חברות החלוקה ,תחזית ההכנסות למגזר זה צופה גידול משמעותי

(ב)

בביקושים ואת חיבורם עד לשנת  .2025כמו כן ,האסדרה להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי

הכנסות ממענקים

ההכנסות ממענקים כוללות מענקים כחלק מהפעימה השלישית של תוכנית האצת פריסת

דחוס ( ,)CNGשבה זכו  14תחנות באזור הפעילות של חברות החלוקה ,צפויה גם היא להניב

רשת החלוקה המתוארת בהרחבה בפרק  .3.4תחזית ההכנסות ממענקים מבוססת על

הכנסות מחיבור עד לשנת  .2024על אף הצפי לאסדרות נוספות בענף וכי צפוי מעבר

הערכות הנהלת חברות החלוקה כפי שבאות לידי ביטוי בנתוני המודלים הפיננסים .סך

לרכבים מסחריים וציבוריים מונעים בגז טבעי דחוס בעקבות עידוד ממשלתי וכן יתרונות

ההכנסות ממענקים צפויות להסתכם בכ 132-מיליוני ש"ח הנפרסים על פני השנים 2021

כלכליים וסביבתיים ,הנחות הבסיס במודלים הפיננסיים כוללות תחזית מתונה יותר לענף זה.

ועד  ,2024בהתאם לתחזית העמידה באבני הדרך והצפי לחיבור הלקוחות לרשת החלוקה.

לאור האמור ,הכנסות מחיבור תחנות תדלוק נלקחו בהיקפים נמוכים יחסית לשאר המגזרים.

(ג)

כפי שפורט בפרק  3.4.3לעיל ,המדינה מקדמת פריסה של צנרת גז טבעי לשכונות חדשות

הכנסות מחלוקת גז טבעי

בישראל .עיקר ההכנסות מדמי החיבור צפויות לנבוע מתחום חיבור בתי האב ,כאשר שכונות

הכנסות מחלוקה מתבססות על כמות הגז שהוזרמה ללקוח בפועל ,מוכפלת בתעריפי

מגורים רבות יחוברו לגז טבעי בטווח הבינוני והארוך ,בהתבסס על צפי היקפי הבניה של

החלוקה הנקובים בהסכמי הרישיון של חברות החלוקה ובהתאם לתעריפים המופיעים

שכונות חדשות ,אשר צפויות להיות חלק מרשת החלוקה בגז טבעי בתחומן של חברות

בהוראת השעה בנוגע לחלוקה למגזר הביתי ,כמפורט בפרק  .2.2תעריפי החלוקה משתנים

החלוקה בשנים הקרובות .ההכנסות מחיבור מתחום הדיור נפרסות על פני כל תקופת

כתלות בגודל ובסוג הלקוח .כמו כן ,התעריפים צמודים לסל המדדים שנקבע בהסכם

הרישיון.

ומתעדכנים אחת לחצי שנה.

ע"פ הנחות הנהלת החברה 12 ,שכונות באזור הנגב צפויות להתחבר לרשת ההולכה וכן 12

בכל מגזרי הפעילות המתוארים לעיל ,למעט המגזר הביתי ,נלקחה בחשבון בהערכת השווי

שכונות באזור הדרום ,בין היתר בערים אשדוד ,אשקלון ,גדרה ,אופקים ,באר שבע ,דימונה

הנחת הבסיס של חברות החלוקה כי בשנים הראשונות לפעילות ועד למועד סיום כלל

וקריית גת .נכון למועד הערכה ,חלק מהשכונות הנ"ל בשלבי הקמה ,חלקן קיבלו היתרי

החיבורים בשנת  ,2025תחזית הצמיחה הינה בהתאם לקצב חיבור הלקוחות אשר צופה

בנייה ,ולכל השכונות תכנון מפורט הכולל את חיבורן לרשת החלוקה .השכונות הנ"ל צפויות

החברה .החל משנת  2026ואילך ,הונח גידול בשיעור של  3%בהיקף אשר משקף גידול

להכיל  81,674יחידות דיור בסך הכל ,והחיבור צפוי להתבצע באופן הדרגתי בשני אזורי

בצריכה.

הפעילות עד לשנת .2034

בהתאם למנגנון עדכון התעריפים המתואר בהרחבה בפרק  3.4.3לעיל ,תעריפי החלוקה

ההכנסות מחיבור כלל המגזרים הינן בהתאם לתחזית החברה כפי שמשתקפות במודלים

יעודכנו אחת לחצי שנה בהתאם לסל המדדים הקבוע בהסכם .בהערכת השווי נלקחו

הפיננסיים של החברות ,וצפויות לעלות בהדרגה מכ 22.4-מיליוני ש"ח בשנת  ,2022לכ-

בחשבון הנחות הנהלת החברות כי צפוי גידול שנתי ממוצע של  1.9%במדד המחירים לצרכן

 37.2מיליוני ש"ח בשנת  2027ולאחר מכן לקטון בהדרגה לכ 6.4-מיליוני ש"ח בשנת .2033

ובמדד תשומות הבנייה ,לאורך כל תקופת התחזית ובהתאמה גידול דומה בתעריף .עבור
חברת נגב גז טבעי ,אשר תעריפיה מוצמדים בשיעור של  50%בלבד למדדי המחירים
ובשיעור של  50%לדולר ,הונח שיעור גידול שנתי של ההכנסות מחלוקה בגין עדכון התעריף
של חברת נגב גז טבעי הינו .0.75%
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בנוסף ,כפי שצוין בפרק  2.6לעיל ,בכוונת חברות החלוקה לפעול לעדכון תעריפי החלוקה

והתשתיות באזור השכונה .יחד עם זאת במודלים הפיננסים הניחה הנהלת החברה קצב

בעקבות שינויים בדין .נציין כי ע"פ המידע שנמסר לנו מהחברה ,בשנת  2014קיבלה חברת

אכלוס איטי יותר .סך ההכנסות מחלוקה למגזר הביתי לשנת  2022צפוי להסתכם בכ3.2-

נגב גז טבעי אישור להעלאת תעריף החלוקה בכ 2-אגורות בגין שינויים בדין .במודלים

מיליוני ש"ח ולעלות בהדרגה ככל שיצטרפו עוד שכונות לרשת החלוקה ולהגיע עד לכ54.4-

הפיננסים נלקחה הנחה אשר להערכת החברה הינה שמרנית ביחס לתוספת שתתקבל

מיליוני ש"ח בשנת  ,2033שנת התחזית האחרונה הכוללת פעילות מלאה של שתי חברות

לתעריפי החלוקה עבור לקוחות תעשייתיים ולקוחות תעשייתיים בשילוב קוגנרציה ,החל

החלוקה.

משנת  ,2021על אף שהחברות החלוקה צופות עלייה גבוהה יותר בתעריפי החלוקה של

סך ההכנסות מגביית דמי החלוקה מכלל המגזרים ,צפוי לעלות בהדרגה מכ 23.2-מיליוני

החברות.

ש"ח בשנת  2022לכ 109.2-מיליוני ש"ח בשנת .2033

הנחת הקרן בנוגע לתחנות התדלוק ,בהמשך לאמור בסעיף א' לפרק זה ,כפי שבאה לידי

הוצאות

ביטוי במודלים הפיננסיים של חברות החלוקה ,מביאה בחשבון צמיחה מתונה יותר המהווה
שליש מאומדן ההכנסות המופיע בתוכנית העסקית של חברות החלוקה ,זאת לאור צמיחה

הוצאות הקמה  -עלויות הנובעות מביצוע עבודות הקשורות לפריסת רשת החלוקה בהתאם

מהירה בשוק הרכבים החשמליים ,המהווים מוצר תחליפי לרכבים המונעים באמצעות גז

ליעדים המוגדרים בהסכם הרישיון של כל אחת מחברות החלוקה וכן חיבורים ספציפיים של

טבעי.

לקוחות לרשת החלוקה .על פי נתוני המודלים הפיננסיים ,חיבור כלל הלקוחות
הפוטנציאליים באזורי הפעילות ,צפוי להסתיים עד שנת  ,2025למעט המגזר הביתי שחיבורו

הנחות הנהלת חברות החלוקה בנוגע לפעילות במגזר הביתי כוללות צריכה שנתית צפויה

צפוי להימשך עד שנת .2034

של  170מ"ק לכל משק בית ,המבוססות על צריכה עבור בישול וחימום מים בלבד .זאת על
אף שהחברות עוסקות בהתקשרות מול ספקי גז טבעי ,וכן מול ספקי מוצרים ביתיים

הוצאות ההקמה הצפויות בתקופת התחזית ,בהתאם להנחת החברות ,מסתכמות בכ205-

המותאמים לשימוש בגז טבעי ,במטרה לעודד צריכה בקרב צרכנים ביתיים .מוצרים נוספים

מיליוני ש"ח ,מתוכם כ 121.5-מיליוני ש"ח צפויות עד לסוף שנת  ,2025עם סיום חיבור

אשר בכוונת החברה לשווק ללקוחותיה כוללים בין היתר הסקה ,קמין ביתי ,מייבש כביסה,

הלקוחות התעשייתיים ותחנות התדלוק )יצויין כי הנחות אלה אינן כוללות את הצפי לירידה

גריל ועוד.

בעליות כתוצאה מההקלות ברגולציה כפי שפורטו לעיל בסעיף  3.4.1וזאת לאור אי הודאות
והקושי לכמת אותן נכון למועד הערכה).

הכנסות מחלוקת גז טבעי למגזר הביתי מביאות בחשבון חיבור הדרגתי של  24שכונות
מגורים לאורך תקופת התחזית ,בנוסף נכון למועד ההערכה ,חוברו  3שכונות (בערים

הוצאות תפעול הנהלה וכלליות  -הוצאות תפעול הנהלה וכלליות כוללות ,בעיקר ,שכר

אופקים ,דימונה ,וערד) בנוסף הושלמו השכונות "חורשת נוח" ו"-אפיקי נחל" באופקים

ושוטפות עבור מנהלה ,הנדסה ותפעול .להערכת הנהלת חברות החלוקה ,במהלך השנים

והחברה מתחילה בתהליך חיבור השכונות .בבאר שבע החלה החברה בהתקשרויות מול

הקרובות ,עם התקדמות הנחת תשתית רשת הגז וחיבור רוב הלקוחות התעשייתיים ,צפויה

יזמים לחיבורי תשתית עבור בנייה רוויה ופרטית בשכונת פארק נחל.

ירידה הדרגתית בהוצאות התפעול ,כאשר עיקר הירידה צפויה עד שנת  ,2025עם חיבור רוב
הלקוחות התעשייתיים .בנוסף ,הנחת החברות היא כי ההוצאות הנ"ל לא תהינה צמודות

תחזיות הנהלת חברות החלוקה להכנסות מחלוקה למגזר הביתי מבוססות על תוכניות

לשיעור האינפלציה.

העבודה של החברה בהתאם לקצב החיבור החזוי של השכונות ואכלוסן ,ע"פ הנהלת
החברה תחזית זאת נבנתה בהתאם למצב הסטטוטורי של כל שכונה ,והתקדמות הבניה
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בהערכת השווי ,הוצאות התפעול הנהלה וכלליות לשנת  2022ולחציון הראשון של ,2023

מחיר ההון  -קביעת מחיר ההון התבססה על נתוני חברות ציבוריות בענף בו פועלות
חברות החלוקה ,כמתואר בהרחבה בנספח ג' .מחיר ההון שנקבע עבור פעילות חברות
החלוקה הינו .10.5%

בהוצאות התפעול .מחד ,עיקר עלויות התפעול הינן בגין עלות שכר שהינה קבועה במהותה

ערך הגרט

מבוססת על תחזית הנהלת החברה ,כאמור לעיל .החל מהחציון השני  2023הונח כי עם
הגידול הצפוי בחיבור מספר רב של לקוחות תעשייתיים וכן לקוחות במגזר הביתי יחול גידול
וע"פ הנהלת החברה מצבת כוח האדם הקיימת יכולה להתמודד עם היקפי פעילות גדולים

לפי הסכם הרישיון של חברות החלוקה ,המדינה מחויבת לרכוש את תשתיות החלוקה
באזור פעילותן על פי שווין ההוגן ,בניכוי סך המענקים שהתקבלו בגין תוכניות ההאצה עד
למועד סיום הזיכיון.

משמעותית ,אך יחד עם זאת לאור הגידול בהיקף הפעילות ,הערכנו כי היקף כוח האדם
הנדרש לחברה על מנת לתת שירות ותחזוקה יגדל באופן הדרגתי .לאור האמור הונח כי
הוצאות התפעול יגדלו בשיעור של כ 33%מקצב הגידול בהכנסות החברה מתעריפי

תחזית החברה עבור ערך הגרט ,המפורטת במודלים הפיננסיים של חברות החלוקה,
משתמשת בשיטת היוון תזרימים עתידיים שינבעו מתשתית החלוקה לתקופה נוספת של
 30שנים החל ממועד תום הרישיון של כל אחת מחברות החלוקה.

החלוקה.
סך הוצאות התפעול והנהלה וכלליות צפויות להסתכם בכ 10.3-מיליוני ש"ח בשנת 2022
ולעלות בהדרגה לכ 17.8-מיליוני ש"ח בשנת  ,2034שנת התחזית האחרונה הכוללת

תחזית החברות כוללת שיעור גידול הכנסות קבוע בטווח הארוך של  3%והצמדה
לאינפלציה בשיעור של  .1.9%בהערכת השווי ,חושבו ערכי הגרט לכל אחת מחברות
החלוקה בהתאם להנחות ההנהלה המפורטות לעיל ,למעט שיעור גידול הכנסות מתון
יותר של  1.5%בתקופת הגרט .שיעור ההיוון שנקבע בחישוב ערך הגרט נאמד בכ9.0%-
וזאת לאור העובדה שפעילות החברה בתקופה זאת אינה ממונפת והתזרים הינו תזרים
ברמת הפרויקט ולא ברמת בעלי המניות .כמו כן ,מאחר והצמיחה החזויה משקפת גידול
של  1.5%בלבד בפעילות הקיימת ואינה לוקחת בחשבון לקוחות חדשים/הארכת קווים.
בנוסף ,בחישוב ערך הגרט הופחת החלק המיוחס למענקים שהתקבלו מהמדינה בגין
תוכניות ההאצה ,מסך היקף ההשקעות לאורך חיי הפרויקט .חלק המדינה בערך הגרט,
מסתכם בכ 11%-ו 51%-עבור נגב גז טבעי וגז טבעי דרום ,בהתאמה .לאור האמור ,שווי
ערך הגרט בניכוי חלק המדינה ,הינו כ 423-מיליוני ש"ח עבור חברת נגב גז טבעי וכ221-
מיליוני ש"ח עבור חברת גז טבעי דרום ,אשר צפויים להתקבל בהתאמה בשנים  2034ו-
 ,2036במקביל לסיום תקופת רישיונן של חברות החלוקה.

פעילות מלאה של שתי חברות החלוקה.
מיסים  -הונח כי שיעור המס על פי מס החברות הנהוג בישראל (בהתאם לשיעור המס
במודל הפיננסי של החברות) יעמוד על .23%
שינויים בהון החוזר  -הנחות ההון החוזר מבוססות על הנחת החברות של  30ימי לקוחות
ו 30-ימי ספקים ,לכל תקופת התחזית.
השקעות הוניות – תחזית הוצאות ההקמה של החברה כוללות את ההשקעה בפריסת
הרשת ועל פי הערכות הנהלת החברות לא צפויות השקעות משמעויות נוספות.
שירות החוב הבכיר – נכון למועד ה 30-ביוני  2021היקף החוב הכולל של חברות החלוקה
מסתכם בכ 76-מיליוני ש"ח .החזר החוב מבוסס על תשלומי קרן וריבית בהתאם ללוח
הסילוקין המגולף של חברות החלוקה ,כפי שהונח במודל הפיננסי .תשלומי החזרי הקרן
והריבית של נגב גז טבעי וגז טבעי דרום צפויים להסתיים עד שנת  2032ועד שנת ,2035
בהתאמה.

תחזית תזרים המזומנים
טבלת תחזית תזרים המזומנים עבור חברות החלוקה לתקופת התחזית ,מצורפת בנספח
א'.
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התאמות לשווי הפעילות

7.2

על פי סכימת המאזנים של חברות החלוקה ,כמתואר בפרק  4לעיל ,יתרות המזומנים

להלן פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 8ב(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים

מסתכמות בכ 10.2-מיליוני ש"ח .כ 7.7-מיליוני ש"ח מתוכן נלקחו בחשבון במודלים

ומידיים) ,התש"ל  ,1970-בנוגע להערכות שווי קודמות של חברות החלוקה שנערכו

הפיננסיים במסגרת יתרות המזומנים והקרנות לשירות חוב .יתרת מזומן בסך של כ2.5-

על ידי וריאנס אסכולה (במיליוני ש"ח):

השוואה להערכת שווי קודמת

מיליוני ש"ח בחברת ההקמה לא נלקחה ביתרות הפתיחה של המודלים .לפיכך ,ביצענו
התאמה בגין יתרת המזומן בחברת ההקמה בסכום הנ"ל.

 .7סיכום ומסקנות

נושא העבודה

מועד הערכה

שווי חלקה
של הקרן

שיטת
הערכה

פרמטרים עיקריים

הערכת שווי

30/09/2020

145.2

DCF

שיעור היוון – 10.5%

להלן טבלה המציגה את סיכום שווי ההון העצמי של חברות החלוקה וכן השווי ההוגן של
חלקה של ג'נריישן בהון העצמי:

שווי הוגן (באלפי ש"ח)

שווי חברות החלוקה
()100%

שווי חלקה של הקרן
()33.3%

474,602

158,201

לאור האמור לעיל ,שווי חברות החלוקה נאמד בכ 474.6-מיליוני ש"ח .שווי חלקה של
ג'נריישן קפיטל ,בשיעור של  ,33.3%נאמד בכ 158.2-מיליוני ש"ח.

7.1

ניתוח רגישות

ערכנו ניתוח רגישות לשווי חלקה של ג'נריישן קפיטל בהון העצמי של חברות החלוקה על ידי
בדיקת השפעת שני פרמטרים מרכזיים במודל :מחיר ההון ושיעור הצמיחה בתקופת הגרט.

שיעור
צמיחה
לטווח
ארוך

0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%

ג'נריישן קפיטל בע"מ

9.50%
172,004
173,527
175,177
176,966
178,907

מחיר ההון
10.00%
163,543
164,862
166,288
167,833
169,508

10.50%
155,821
156,965
158,201
159,538
160,985

11.00%
148,752
149,746
150,819
151,978
153,231

11.50%
142,263
143,129
144,062
145,068
146,155
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נספח א' -תחזית תזרים המזומנים של חברות החלוקה
להלן תחזית תזרים המזומנים המאוחד של חברות החלוקה (במיליוני ש"ח):
תקופה
הכנסות
סה"כ הכנסות מחיבור
סה"כ הכנסות מחלוקה
הכנסות ממענקים
הכנסות ריבית
מפקדונות
ערך גרט
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות תפעול הנהלה
וכלליות
עלויות הקמה
סה"כ הוצאות
שינויים בהון החוזר
תזרים תפעולי לפני מס
מיסים
קרן לשירות חוב  -שינוי
תקופתי
תזרים פנוי לשירות חוב
בכיר
הוצאות מימון הלוואה
מקורית
פירעון קרן חוב בכיר
תזרים פנוי שנתי
יתרת פתיחה מזומן
יתרת סגירה מזומן
תזרים פנוי לחלוקה

Q4-2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

1.05
4.00
30.15

22.43
23.23
51.15

24.98
35.62
39.24

22.99
44.46
18.38

39.62
53.41
-

35.59
61.26
-

37.23
75.86
-

6.76
85.89
-

31.47
93.46
-

7.77
101.06
-

7.17
102.62
-

9.85
105.21
-

6.37
109.18
-

14.83
100.43
-

57.82
-

59.88
-

0.01

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

-

-

-

-

-

-

35.22

96.83

99.86

85.85

93.05

96.87

113.11

92.67

124.95

108.85

109.79

115.06

115.55

432.13
547.39

57.82

220.51
280.39

()3.95

()10.31

()11.27

()12.25

()13.13

()13.82

()14.98

()15.70

()16.23

()16.68

()16.96

()17.26

()17.55

()17.86

()17.09

()17.39

()11.20
()15.15
()6.65
13.41
()1.99

()37.36
()47.67
()6.89
42.26
()4.80

()31.08
()42.35
()7.33
50.18
()7.88

()20.98
()33.23
0.57
53.19
()10.22

()20.83
()33.96
()1.24
57.86
()13.21

()17.29
()31.11
()3.31
62.45
()16.11

()18.50
()33.48
()0.58
79.05
()20.79

()15.70
1.38
78.34
()22.75

()17.84
()34.07
()1.46
89.42
()24.73

()3.31
()19.99
1.82
90.69
()26.72

()5.46
()22.42
0.44
87.82
()27.04

()8.43
()25.69
()0.16
89.21
()27.30

()3.50
()21.05
()0.51
93.98
()28.09

()9.18
()27.03
()0.87
519.49
()106.11

()17.09
1.62
42.34
()12.83

()17.39
3.42
266.42
()100.85

0.31

2.47

0.24

()0.02

()0.02

0.27

()0.01

()0.02

()0.01

()1.37

3.29

-

-

-

-

-

11.73

39.94

42.55

42.94

44.63

46.62

58.25

55.57

64.68

62.61

64.07

61.91

65.89

413.37

29.51

165.57

()0.71

()2.70

()2.51

()2.31

()2.10

()1.88

()1.65

()1.41

()1.16

()0.89

()0.56

()0.36

()0.17

()0.01

-

-

()1.86
9.16
18.27
27.42
-

()6.69
30.54
27.42
2.00
55.97

()6.70
33.34
2.00
2.00
33.34

()6.49
34.14
2.00
2.00
34.14

()6.82
35.71
2.00
2.00
35.71

()7.15
37.59
2.00
2.00
37.59

()6.88
49.73
2.00
2.00
49.73

()7.21
46.94
2.00
2.00
46.94

()7.57
55.95
2.00
2.00
55.95

()7.94
53.78
2.00
2.00
53.78

()7.71
55.79
2.00
2.00
55.79

()4.69
56.85
2.00
2.00
56.85

()4.94
60.77
2.00
2.00
60.77

()1.30
412.06
2.00
1.00
413.06

29.51
1.00
1.00
29.51

165.57
1.00
166.57
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נספח ב' -תנאים והגבלות
מסמך זה מיועד לצרכיהם של דירקטוריון והנהלת ג'נריישן קפיטל ,הגורמים המממנים של
ג'נריישן קפיטל ,מחזיקי האג"ח והנאמן .מלבד זאת ,אין להשתמש בו ,להפיצו או לצטטו
למטרה אחרת בכל מסמך שהוא ,ללא קבלת אישור בכתב ומראש מוריאנס-אסכולה בע"מ.
למרות האמור לעיל ,מוסכם כי תהיו רשאים לצרף את תוצר העבודה לדיווחים על פי חוק
ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-או תקנות על פיו ,ולכל דיווח אחר המוגש על פי דיני ניירות ערך
בארץ או מחוצה לה או הנחיות רגולטוריות אחרות ,לרבות של הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר ,ולכלול את תוכן תוצר העבודה בדיווחים כאמור ,ואנו נשתף פעולה
ככל הנדרש ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות על ידי חתימה על מסמכים הדרושים לצורך
דיווחים כאמור.
במסמך ההערכה התבססנו על נתונים שנתקבלו מג'נריישן קפיטל וחברות חלוקת הגז
הכוללים :דוחות כספיים ,תחזיות ,ניירות עבודה תפעוליים וחומר רקע נוסף .לא בחנו את
אמינות הנתונים שהתקבלו ולא ביצענו בדיקה כלשהיא כי מידע זה הינו שלם מדויק ומעודכן
ואנו מניחים כי מידע זה משקף נאמנה את תוצאות פעילות חברות חלוקת הגז ומצבה
הפיננסי.
מסמך זה מבוסס בין השאר על הנחות והערכות סובייקטיביות .שינויים בתשתית אשר
שימשה בסיס להנחות אלו ,עשויים להשפיע ,כמובן ,על תוצאות ההערכה .כל המידע
ששימש את חברת וריאנס בהערכת השווי כולל מסמכים ונתונים שנאספו בתהליך העבודה
יישמר במאגר המידע של וריאנס .התחזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומבוססות על
הנחות שלא בהכרח תישארנה תקפות במהלך תקופת התחזית הרלבנטית .כתוצאה מכך
לא ניתן להסתמך על נתוני התחזיות כאילו היו באותו היקף ותוקף של הדוחות הכספיים
המבוקרים.
נציין כי אין לנו כל תלות בג'נריישן קפיטל או חברות חלוקת הגז ואיננו בעלי עניין בחברות או
צפויים להפוך לבעלי עניין בעתיד .התשלום עבור שירותינו לא השפיע בכל צורה שהיא על
תוצאות הבדיקה שלנו .תוצאות ההערכה שהתקבלו במסמך זה לא כוללות חוות דעת הוגנות.
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נספח ג' – קביעת מחיר ההון
לצורך קביעת מחיר ההון העצמי של חברות חלוקת הגז חישבנו עפ"י מודל ה CAPM-מחיר
הון המשקף את רמת הסיכון של החברות .מאחר והפעילות הינה פרטית לגביה חסרים חלק
מהנתונים הנדרשים לקביעת מחיר ההון ,הסתמכנו על נתוני חברות ציבוריות העוסקות
בתחום הפעילות של החברות.
להלן חישוב מחיר ההון:
Ke= Rf + Rp * BETA+ Sp
כאשר:
הערך

החלק

משמעות

Rf

ריבית חסרת סיכון

Rp

פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון

BETA

סיכון החברות במדגם ביחס לשוק (ממונפת מחדש)

Sp

פרמיית סיכון ספציפית

1.16%

19

22

21

20

7.25%
0.70
4.21%

מחרי ההון העצמי של חברות החלוקה ( )Keהמתקבל ע"פ הנתונים הנ"ל נאמד ב10.5%-
(במעוגל).

 19תשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי שקלי לתקופת המח"מ של תזרימי חברות החלוקה ,ליום  30בספטמבר
( 2021מקור :מערכת .)Reuters
 20מקור2021 Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, LLC :
 21הביטא חושבה על בסיס נתוני הביטא הלא ממונפת של חברות המדגם ומונפה מחדש בהתאם לשיעור
המינוף של חברות החלוקה.
 22לאור תחזית הצמיחה המשמעותית המתוארת בפרק  ,6נלקחה פרמיית סיכון ספציפית הכוללת בין היתר
פרמיית גודל של כ 3.21%-בתוספת פרמיית סיכון ספציפית של  1%אשר נועדה לגלם ,בין היתר ,את מכלול
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הסיכונים הכרוכים בהתממשות תחזיות הצמיחה של החברה ,סיכוני השוק וסיכונים אחרים .יצויין כי
הפרמייה הספציפית שהונחה הינה נמוכה יותר ביחס להנחה בבהערכת השווי הקודמת וזאת לאור ירידה
מסוימת באי הוודאות בסביבה העיסקית שנובעת בין היתר מ( :א) קיום ממשלה והתקרבות לאישור סופי של
תקציב מדינה( ,ב) הגזה ואכלוס של השכונה החדשה הראשונה לגז טבעי והשלמת התשתית להקמת הרשת
במספר שכונות נוספות( ,ג) עמידת החברה בתקציב השנתי של חיבור לקוחות והכנסות מחלוקה( ,ד) ירידה
צפויה ברגולציה וקידום חקיקות ותקנים מטיבים עבור פעילות החברה.
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נספח ד' -פרטי מעריך השווי

אמנון אלון  -שותף מנהל

כללי

לאמנון ניסיון בתחומים פיננסיים נרחבים הכולל בין היתר ייעוץ לחברות פרטיות וציבוריות
בתחומים של הערכות שווי ,בחינות כדאיות כלכליות ,בחינת פרויקטים ובניית מודלים

וריאנס אסכולה הינה חברה מובילה ,בלתי תלויה ,המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי ,עסקי

פיננסים בתחום ה project finance -ויעוץ במיזוגים ורכישות .לפני הצטרפותו לוריאנס

ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות ,פרטיות וציבוריות ,בוגרות וחברות הזנק )(Start-up

אסכולה ,אמנון עבד בבנק דיסקונט במחלקה לליווי פרויקטים כאנליסט ומנהל פרויקטים

ומשרדי ממשלה .המקצועיות הרבה של צוות החברה בתחומי הייעוץ הכלכלי מסייעת

בתחום ה BOT-במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום הproject finance -

ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים ,הנפקה לציבור ,השקעה ,מיזוגים ורכישות וכן בדיווחים

( )BOT/PFIופרויקטי נדל"ן .לאמנון תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת מרילנד ותואר שני

הכספיים שלהם.

במנהל עסקים עם התמחות במימון ,מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס (בהצטיינות).

לחברה ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ והערכות שווי מסוגים שונים בהתאם לכללי התקינה
החשבונאית הבינלאומית ) (IFRSוהאמריקאי ) .(US GAAPכמו כן ,עבודותינו מבוצעות
וערוכות לפי דרישות ה.IRS ,AICPA ,)IFRS( IASB ,SEC -
פרטים נוספים אודות וריאנס אסכולה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
.www.variance-ascola.com
הצוות המוביל
רם לוי (רו"ח) – מייסד ,שותף מנהל.
לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק הישראלי .ניסיונו של רם כולל ייעוץ
עסקי לחברות מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק .ניסיונו של רם כולל הערכות שווי
חברות ,מיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים ,בחינת פרויקטי  BOTחוות
דעת לבתי משפט ,בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות והתכנות של פרויקטים .לפני
עבודתו

בוריאנס

אסכולה

שימש

כמנהל

בכיר

בקסלמן

פיננסיים

) .(PriceWaterhouseCoopers Corporate Financeכמו כן ,כיהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי
בחברת ספקטרוניקס בע"מ וכיועץ פיננסי בחברות ייעוץ פרטיות .לרם תואר ראשון
בחשבונאות מהמכללה למנהל (מסלול אקדמי) ,כמו כן ,תואר ראשון במדעי החיים ותואר
שני במנהל עסקים ( ,)MBAהתמחות במימון מאוניברסיטת בר-אילן.

ג'נריישן קפיטל בע"מ
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מסמך זה ,לרבות הנתונים ,המידע ,ההערכות ,הדעות והתחזיות המתפרסמים בה (להלן" :המ ידע") מסופק כשירות לקוראים וכולל מידע סובייקטיבי .במידע עשויות להיכלל טעויות והוא נסמך על מקורות מידע
חיצוניים שהינם פומביים וגלויים לציבור ואינו מהווה אימות או אישור לנכונות או אימות לנתונים אלה ו/או למהימנותם .יובהר ,כי המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע כשלם
וכממצה ,ובין השאר ,בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או ספציפיים המוזכרים בו ,במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפניה.
אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא ,או הצעה ,או הזמנה לק בלת הצעות ,או שיווק השקעות ,בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא ,מצבו הכספי ,נסיבותיו
ומטרות השקעות המיוחדים לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או עסקאות כלשהן לרבות באמצעות התייעצות מסוימת עם יועץ השקעות מוסמך.
קבוצת וריאנס -אסכולה אינה מחויבת להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד .קבוצת וריאנס -אסכולה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד ,ישיר או נסיבתי ,הנובע
מהסתמכות על המידע ,אם יגרמו ,ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש.
אין להפיץ ,להעתיק או לעשות שימוש אחר במסמך זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת וריאנס -אסכולה והעברה או פרסום מלאים או חלקיים של מסמך זה ללא קבלת אישור כאמור הינם אסורים בהחלט.
וריאנס-אסכולה בע"מ
תובל  40רמת גן

טל03-5025155 .
פקס1533-5025155 .

info@variance-ascola.com
www.variance-ascola.com

נספח ד'
הערכת שווי של חברת  GESליום  30בספטמבר 2021
 .1מתודולוגיה
לדוח רבעון שני של ג'נריישן קפיטל בע"מ )"החברה"( שפורסם ביום  28באוגוסט  2021צירפה החברה הערכת
שווי שביצע מעריך שווי חיצוני לחברת ג'י.אי.אס .גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ )" ("GESליום  30ביוני
") 2021הערכת השווי החיצונית"(.
החברה ביצעה בחינה של ההנחות העיקריות שהשפעת שינוי בהן על שווי חברת ג'י.אי.אס .גלובל אנוירומנטל
סולושנס בע"מ )" ("GESעשויה להיות מהותית .מסקנת הבחינה שביצעה החברה היא שפוטנציאל השפעת
כלל השינויים בהנחות העיקריות על הערכת השווי החיצונית אינה מהותית .משמעות הדבר היא שבתקופה
שחלפה ממועד הערכת השווי הקודמת ) 30ביוני  (2021ועד ליום  30בספטמבר  2021קיבלו בעלי המניות ב-
 GESאת התשואה לבעלים הצפויה על השקעתם.
התשואה הצפויה לבעלים ב GES-על השקעתם בפעילות ) GES COREלרבות חטיבות הפרויקטים ,תפעול
וכימיקלים וכפר מסריק( הינה  ,8.5%-14.04%התשואה הצפויה לבעלים ב GES-בפרויקט זירו וויסט
ובחברות דקל תשתיות ודרך הים ) ,O&Mזכיין וזכיין-גרט( )להלן "דרך הים אחזקות"( הינה ,12.75%
 12.29%ו ,6%-9.75%-בהתאמה .1
לאור האמור ,נדרשת החברה להכיר בשינוי בשווי ההוגן של חלקה בפעילות  ,GES Coreבפרויקט זירו וויסט
ובחברות דקל תשתיות ודרך הים אחזקות בגובה מכפלת השווי ההוגן של חלקה בהתאם להערכת השווי
החיצונית בתשואה לבעלים )כאשר התשואה לבעלים מתואמת לתקופה שחלפה ממועד הערכת השווי
החיצונית( ,בניכוי דיבידנד ו/או החזר הלוואות בעלים שקיבלה החברה על חלקה ב ,GES-ככל שקיבלה.
החברה תמשיך לפעול לפי מתודולוגיה זו עד למועד ביצוע הערכת שווי על ידי מעריך שווי חיצוני .הערכת
שווי על ידי מעריך שווי חיצוני תבוצע עד לחלוף  12חודשים ממועד הערכת השווי החיצונית או עד המועד
בו בחינת ההנחות העיקריות תצביע על כך שפוטנציאל השפעת כלל השינויים בהנחות אלה על שווי ההשקעה
ב GES-בכללותה הינה מהותית ,לפי המוקדם.

 1לפירוט מלא של שיעורי התשואה לבעלים בכל חטיבה של  GES COREובכל נכס מהותי של  GESראה את הערכת השווי
החיצונית שצורפה לדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני 2021

נספח ד'
 .2הערכת השווי
GES Core

דקל
תשתיות

זירו
וויסט

דרך
אחזקות

הים

אלפי ש"ח
שיעור ההחזקה של החברה

100%

שיעור ההחזקה של  GESבנכסים

לא רלוונטי

50%

50%

51%

235,520

36,909

124,451

188,897

תשואה צפויה לבעלים בהערכת שווי
חיצונית

8.5%-14.04%

12.75%

12.29%

6%-9.75%

שווי ההשקעה בחברות
להערכת שווי חיצונית

בהתאם

 3חודשים
השקעות נוספות

7,000

-

-

-

חלק החברה בדיבידנדים שחולקו

)(11,220

-

-

)(11,200

חלק החברה בדיבידנדים שהתקבלו

11,220

-

-

-

חלק החברה בתשלומי הלוואות בעלים

-

-

-

-

חלק החברה בתקבולי הלוואות בעלים

-

-

-

-

חלק החברה בשווי הנכסים

249,367

38,042

128,141

181,125

סיכום
אלפי ש"ח
שווי ההשקעה ב(100%) GES-

596,675

אני נותן בזאת הסכמתי לצירוף הערכת שווי זו לדוח הרבעוני לרבעון השלישי לשנת  2021של החברה.
25/11/2021
תאריך

נועם רובינזון
סמנכ"ל כספים
ג'נריישן קפיטל בע"מ

ג'נריישן קפיטל בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים
ליום  30בספטמבר 2021
(בלתי מבוקרים)

ג'נריישן קפיטל בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים ליום  30בספטמבר 2021

תוכן העניינים
עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון

2

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

3

תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים

4

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

5

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

6

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

7-15

סומך חייקין
רחוב נחום חת 7
תא דואר 15142
חיפה 3190500
04 861 4800

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
ג'נריישן קפיטל בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של ג'נריישן קפיטל בע"מ (להלן" :החברה") ,הכולל את הדוח
על המצב הכספי התמציתי ליום  30בספטמבר  2021ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל,
שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופת ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי
לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה
של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של
מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים
והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת
לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.
בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק
ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 25בנובמבר 2021

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה ב ארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מ פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
ל  , K P M G I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d -ח ב רה א נ ג ל י ת פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב א ח ר י ו ת .

ג'נריישן קפיטל בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים ליום

 30בספטמבר
2021
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

 30בספטמבר
2020
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2020
מבוקר
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

449,122
1,985

224,261
2,563

174,087
6,220

סה"כ נכסים שוטפים

451,107

226,824

180,307

באור

נכסים שאינם שוטפים
1,913,972

1,188,026

1,429,779

סה"כ נכסים

2,365,079

1,414,850

1,610,086

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של אגרות חוב
חלויות שוטפות של הלוואת מוכר
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

31,000
26,250
7,845
65,095

התחייבויות שאינן שוטפות
אגרות חוב
הלוואת מוכר
התחייבויות מסים נדחים

השקעות בחברות מוחזקות

3

539,269
26,250
129,751

122,301
52,500
49,248

122,439
52,500
92,677

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

695,270

224,049

267,616

סה"כ התחייבויות

760,365

230,840

276,446

1,143,834
17,316
443,564

986,390
11,237
186,383

986,390
14,060
333,190

סה"כ הון

1,604,714

1,184,010

1,333,640

סה"כ התחייבויות והון

2,365,079

1,414,850

1,610,086

הון
הון מניות ופרמיה
קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
עודפים

יוסף זינגר
יו"ר הדירקטוריון

4

6,791
6,791

8,830
8,830

5
5

ארז בלשה
מנכ"ל ודירקטור
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הכנסות
הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות
הכנסות מדיבידנדים והחזרי הלוואות בעלים
הכנסות מתקבולים מהלוואות מזנין
שינוי נטו בשווי הוגן של השקעות בחברות
מוחזקות בניכוי הכנסות מדיבידנדים
והחזרי הלוואות בעלים
הכנסות אחרות מחברות מוחזקות
סה"כ הכנסות (הפסדים) מהשקעה בחברות
מוחזקות

3

תשעה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2021
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

תשעה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2020
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

שלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2021
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

שלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2020
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2020
מבוקר
אלפי ש"ח

1,050
86,088
-

919
-

359
18,572
-

355
-

1,386
6,860
11,159

150,931
3,343

163,101
-

()27,965
-

138,025
-

349,637
-

241,412

164,020

()9,034

138,380

369,042

הוצאות

דמי ניהול
הוצאות תשלום מבוסס מניות ומענקים
הוצאות בגין עסקאות
הוצאות תפעוליות אחרות

()19,070
)(7,928
)(1,709
)(2,846

)(12,027
)(5,630
)(258
)(1,443

()6,681
)(2,643
)(1,057
)(1,443

)(4,634
)(5,630
)(48
)(751

()17,343
()11,275
()1,123
()2,806

סה"כ הוצאות

()31,553

()19,358

()11,824

()11,063

()32,547

רווח (הפסד) מפעולות רגילות

209,859

144,662

()20,858

127,317

336,495

הכנסות (הוצאות) מימון
הוצאות מימון
הכנסות מימון

)(10,803
94

)(3,007
242

)(6,100
84

)(2,131
54

()4,649
290

()10,709

()2,765

()6,016

()2,077

()4,359

רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

199,150

141,897

()26,874

125,240

332,136

הטבת מס (מסים על הכנסה)

()38,776

()32,638

9,524

()28,808

()76,068

סה"כ רווח (הפסד) כולל מיוחס לבעלי מניות
החברה

160,374

109,259

()17,350

96,432

256,066

0.140

0.114

()0.014

0.100

0.257

0.139

0.114

()0.014

0.100

0.257

רווח (הפסד) למניה בסיסי המיוחס לבעלי
מניות בחברה (בש"ח)
רווח (הפסד) למניה מדולל המיוחס לבעלי
מניות בחברה (בש"ח)
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הון מניות ופרמיה

קרן הון תשלום
מבוסס מניות

עודפים

סך הכל הון

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

986,390

14,060

333,190

1,333,640

157,444
1,143,834

3,256
17,316

()50,000
160,374
443,564

157,444
()50,000
3,256
160,374
1,604,714

847,956

8,422

77,124

933,502

138,434
986,390

2,815
11,237

109,259
186,383

138,434
2,815
109,259
1,184,010

יתרה ליום  30ביוני ( 2021לא מבוקר)
שינויים בתקופת שלושת החודשים
שהסתיימו ביום  30בספטמבר ( 2021לא
מבוקר)
הנפקת מניות ,נטו (*)
תשלום מבוסס מניות
הפסד כולל בתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר 2021

986,390

16,967

460,914

1,464,271

157,444
1,143,834

349
17,316

()17,350
443,564

157,444
349
()17,350
1,604,714

יתרה ליום  30ביוני ( 2020לא מבוקר)

847,956

8,422

89,951

946,329

יתרה ליום  31בדצמבר ( 2020מבוקר)
שינויים בתקופת תשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר ( 2021לא מבוקר)
הנפקת מניות ,נטו (*)
דיבידנד שהוכרז
תשלום מבוסס מניות
רווח כולל בתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר 2021

יתרה ליום  31בדצמבר ( 2019מבוקר)
שינויים בתקופת תשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר ( 2020לא מבוקר)
הנפקת מניות ,נטו (**)
תשלום מבוסס מניות
רווח כולל בתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר 2020

שינויים בתקופת שלושת החודשים
שהסתיימו ביום  30בספטמבר ( 2020לא
מבוקר)
הנפקת מניות ,נטו (**)
תשלום מבוסס מניות
רווח כולל בתקופה
יתרה ליום  30בספטמבר 2020

138,434
986,390

2,815
11,237

96,432
186,383

138,434
2,815
96,432
1,184,010

יתרה ליום  31בדצמבר ( 2019מבוקר)

847,956

8,422

77,124

933,502

שינויים בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
הנפקת מניות ,נטו (**)
תשלום מבוסס מניות
רווח כולל בשנה
יתרה ליום  31בדצמבר ( 2020מבוקר)

138,434
986,390

5,638
14,060

(*) כולל הטבת מס בסך של  1,701אלפי ש"ח בגין ניכוי הוצאות הנפקה מוכרות למס.
(**) כולל הטבת מס בסך של  1,721אלפי ש"ח בגין ניכוי הוצאות הנפקה מוכרות למס.
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256,066
333,190

138,434
5,638
256,066
1,333,640
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תמצית דוח על תזרימי המזומנים ביניים
תשעה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2021
בלתי מבוקר

תשעה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2020
בלתי מבוקר

שלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2021
בלתי מבוקר

שלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2020
בלתי מבוקר

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2020
מבוקר

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

160,374

109,259

()17,350

96,432

256,066

10,803
()94
)(86,088
-

3,007
()242
-

6,100
)(84
)(18,572
-

2,131
()54
-

4,649
()290
()6,860
()11,159

()150,931
3,256
38,776
()184,278

()163,101
2,815
32,638
()124,883

27,965
401
()9,524
6,286

()138,025
2,815
28,808
()104,325

()349,637
5,638
76,068
()281,591

312
()3,413
()3,101

()1,336
3,217
1,881

()474
937
463

269
2,646
2,915

()1,072
7,137
6,065

94
()4,597
90,009
85,506

242
()979
()737

84
()205
23,060
22,939

54
()804
()750

290
()4,314
11,159
2,939
10,074

58,501

()14,480

12,338

()5,728

()9,386

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
השקעה בפיקדונות מוגבלים
פירעון פיקדונות מוגבלים
מתן שטרי הון והלוואות לזמן ארוך לחברות
מוחזקות
פירעון הלוואות מזנין
השקעות בחברות מוחזקות
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()6,727
6,727

-

-

-

-

()69,700
()263,562
()333,262

()214,757
()124,820
()339,577

()14,000
()72,812
()86,812

()70,526
()70,526

()409,973
140,000
()124,821
()394,794

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תמורה מהנפקת הון מניות
עלות הנפקת מניות
תמורה מהנפקת אגרות חוב
עלות הנפקת אגרות חוב
חלוקת דיבידנד
משיכת אשראי מתאגידים בנקאיים
פירעון אשראי מתאגידים בנקאיים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

163,140
()7,397
450,000
()5,947
()50,000
74,000
()74,000
549,796

144,193
()7,429
124,000
()1,896
258,868

163,140
()7,397
155,743

144,193
()7,429
136,764

144,193
()7,480
124,000
()1,896
258,817

275,035
שינוי במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 174,087
449,122
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

)(95,189
319,450
224,261

81,269
367,853
449,122

60,510
163,751
224,261

()145,363
319,450
174,087

מידע נוסף בגין פעילות השקעה שאינה כרוכה
בתזרים מזומנים
רכישת חברה מוחזקת באשראי

52,500

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) נקי לתקופה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים
לפעילות שוטפת:
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הכנסות מדיבידנד והחזרי הלוואות בעלים
הכנסות מהלוואות מזנין
ירידה (עלייה) נטו בשווי הוגן של השקעות
בחברות מוחזקות בניכוי הכנסות מדיבידנדים
והחזרי הלוואות בעלים
הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות ומענקים
הוצאות מסים על הכנסה (הטבת מס)
שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות:
בחייבים ויתרות חובה
בזכאים ויתרות זכות
ריבית שהתקבלה
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה מהלוואות מזנין
דיבידנדים והלוואות בעלים שהתקבלו
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו)
מפעילות שוטפת של החברה

-

-
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באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  – 1כללי
תיאור כללי של החברה
ג'נריישן קפיטל בע"מ (להלן" :החברה") התאגדה בישראל והחלה את פעילותה העסקית ביום  15במאי  .2018משרדי החברה
ממוקמים בשדרות אבא אבן  ,12בהרצליה.
 .1פעילות החברה
מטרת פעילות החברה הינה ביצוע השקעות עבור השאת תשואות מעליות ערך הוניות והכנסות אחרות מהשקעות
(דיבידנדים וריבית).
פעילות החברה מתמקדת בהשקעות בחברות בתחום התשתיות כגון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ייצור חשמל ,תשתיות הולכה וחלוקה של מוצרי אנרגיה ,הפקת מוצרי אנרגיה ,זיקוק ומתקני אחסון של מוצרי
אנרגיה.
כבישים וחניונים ,הסעת המונים והסעים ,נמלי ים ונמלי תעופה.
פעילות הפקה ,טיהור וטיוב מים ,התפלת מים ,טיהור שפכים ,איסוף ,מיון וטיפול בפסולת.
תחום הבינוי הזכייני ,הכולל מבנים המוקמים בשיתוף פעולה בין המגזר הפרטי והציבורי.
תחום הלוגיסטיקה ,הכולל מרכזים לוגיסטיים המשרתים פעילויות באילו מתחומי התשתית המצוינים בסעיפים ()1
עד ( )4לעיל וכן זכיינות ותפעול של מרכזים לוגיסטיים עבור המגזר הציבורי.
כל תחום נוסף שייקבע בתקנון הבורסה כתחום השקעה מותר לחברה כקרן השקעה בתשתיות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ובכפוף לסמכות דירקטוריון החברה לקבוע מדיניות השקעה שונה ,יעדי ההשקעה יעמדו
בפרמטרים הבאים:
א .התמקדות בשלושה אפיקי השקעה כמפורט להלן:
 חברות פרויקט מבוססות רישיון או זכיון ("חברות פרוייקט"). חברות פורטפוליו המאגדות מספר חברות פרויקט ("חברות פורטפוליו"). חברות תפעול ותחזוקה ( )O&Mותאגידים אחרים בתחום התשתיות.ב .השקעה בנכסים בשלבים שונים  -תפעול ,הקמה ופיתוח ,תוך התמקדות בנכסים מניבים.
ג .החל מחודש ספטמבר :2021
 לפחות  65%מסך ההשקעות יהיו בנכסים ועסקים פעילים (מתוכם עד שליש בשלבי פעילות חלקית או קרובים לשלבההנבה) ,עד  25%יהיו פרויקטים בהקמה ועד  10%יהיו פרויקטים בפיתוח.
 לפחות  66%מהנכסים יהיו החזקות בחברות פרויקט ובחברות פורטפוליו (כהגדרתן לעיל). לפחות  70%מנכסי החברה יתבססו על התקשרויות ארוכות טווח בעלות מאפיינים יציבים (הסכמי זכיינות ,הסכמיזמינות ,הסדרה רגולטורית )Off-Takers ,ועד  30%מנכסי החברה יהיו עסקים תלויי ביקוש.
 סך ההשקעה בנכס תשתיות בודד מתוך סך שווי נכסי החברה לא יעלה על .20%ד .בכפוף למדיניות ההשקעות שלעיל ,תותר השקעה של עד  25%מנכסי החברה בחו"ל ובלבד ששווי הנכסים בדוחותיה
הכספיים של החברה יעלה על  600מיליון ש"ח.
כישות השקעה (ראה  2להלן) פעילות החברה מוכוונת להשבחת והעלאת שווי השקעותיה ומימושם וזאת במסגרת
אסטרטגיית יציאה ( )EXITכגון מכירה ,הצעת מכר לציבור ,חלוקה למשקיעים בטווחי זמן בינוניים או עם פקיעת הזכיון
או הרשיון (החזויים בטווח זמן ארוכים יותר).
במסגרת מדיניות ההשקעות של החברה נקבע כי החברה תפעל במסגרת תחומי פעילותה ביחס חוב פיננסי ברמת החברה
(סולו) לסך נכסיה שלא יעלה על .40%
 .2מדידת השקעות עפ"י שווי הוגן
החברה קבעה כי הינה ישות השקעה כמוגדר ב( IFRS 10-ראה באור 3א' לדוחות השנתיים) ולפיכך מודדת את השקעותיה
בחברות מוחזקות בשווי הוגן.
 .3השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה
החל מחודש פברואר  2020חלה במדינות רבות בעולם ,ובכללן ישראל ,התפשטות של נגיף הקורונה ("אירוע הקורונה").
בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף כאמור ,נקטה הממשלה בצעדים שהשפיעו באופן משמעותי על המשק הישראלי,
ובכללם הגבלות שונות על תנועה והתקהלות של אזרחים.
להערכת החברה ,לתנודות במחזור הכלכלי השפעה נמוכה יחסית על פורטפוליו הנכסים הקיים .העובדה כי השקעות
החברה הינן בתחומי התשתיות והאנרגיה להן חשיבות קריטית לתפקודן של המערכות השונות במדינה ,ובהתאם הן
נדרשות להמשיך ולספק את שירותיהן גם בעת הזו ,הפחיתה משמעותית את השפעות אירוע הקורונה על החברה ,כך
שההשפעה לא הייתה מהותית.
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באור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א .הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל ,IAS 34-דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע
הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר ( 2020להלן" :הדוחות השנתיים") .כמו כן ,דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
תמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  25בנובמבר.2021 ,
ב .שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן )"IFRS" :נדרשת
הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,לצורך ביצוע הערכות ,אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות
ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
ג .מדיניות חשבונאית
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ,הינה המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות
הכספיים השנתיים.

באור  - 3השקעות בחברות
א .הרכב ההשקעה בחברות:

שם החברה

השקעה
תמורת מניות

עלות ההשקעה
השקעה
השקעה
בשטרי הון
בהלוואות

ליום  30בספטמבר 2021
סכומים
שהוחזרו
מההשקעה (*)

שווי הוגן ()5

שיעור
ההחזקה

סה"כ

בון תור בע"מ
סולגרין בע"מ ()1
רפק אנרגיה בע"מ
חברות חלוקת הגז הטבעי ()2
)3( GES
פרידנזון-ג'נריישן מרכזים
לוגיסטיים בע"מ

102,313
350,670
22,000
129,103
104,891

139,018
4,397
80,062

37,500
237,962

102,313
350,670
198,518
133,500
422,915

34,122
504
43,790
3,211
25,143

)6( 322,374
)7( 410,005
)8( 349,905
)9( 158,201
)10( 596,675

49%
50.3%
50%
33%
100%

69,812

7,000

-

76,812

-

)11( 76,812

50%

סה"כ

778,789

230,477

275,462

1,284,728

106,770

1,913,972

השקעה
תמורת מניות

עלות ההשקעה
השקעה
השקעה
בשטרי הון
בהלוואות

שם החברה

ליום  30בספטמבר 2020
סכומים
שהוחזרו
מההשקעה (*)

שווי הוגן ()5

סה"כ

בון תור בע"מ
סולגרין בע"מ
רפק אנרגיה בע"מ
מזנין לתחנות הצפוניות ()4
חברות חלוקת הגז הטבעי
GES

102,313
156,941
22,000
129,103
104,891

139,018
140,000
4,397
-

37,500
60,107

102,313
156,941
198,518
140,000
133,500
164,998

11,871
308
126
-

213,360
271,587
239,987
147,794
145,201
170,097

סה"כ

515,248

283,415

97,607

896,270

12,305

1,188,026

השקעה
תמורת מניות

עלות ההשקעה
השקעה
השקעה
בשטרי הון
בהלוואות

שם החברה

בון תור בע"מ
סולגרין בע"מ
רפק אנרגיה בע"מ
חברות חלוקת הגז הטבעי
GES

102,313
156,920
22,000
129,103
104,891

139,018
4,397
80,062

37,500
175,262

ליום  31בדצמבר 2020
סכומים
שהוחזרו
מההשקעה (*)

שווי הוגן ()5

49%
51.9%
50%
33%
100%

שיעור
ההחזקה

סה"כ

102,313
156,920
198,518
133,500
360,215

16,067
354
3,211
-

19,632
951,466
212,762
223,477
515,227
סה"כ
(*) סכומים שהוחזרו מהשקעה כוללים דיבידנדים ,החזרי הלוואות בעלים ודמי ניהול.
8

שיעור
ההחזקה

248,406
293,095
372,073
145,962
370,243
1,429,779

49%
52%
50%
33%
100%

ג'נריישן קפיטל בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 3השקעות בחברות (המשך)
( )1החברה מחזיקה בהון המניות של סולגרין בע"מ ("סולגרין") באמצעות סולגרין החזקות בע"מ (חברה בבעלות מלאה
( ,)100%שלמעט ההחזקה כאמור ,אין לה פעילות נוספת).
( )2פעילות חלוקת הגז הטבעי מורכבת מחברות :נגב גז טבעי בע"מ ,גז טבעי דרום בע"מ ונגב החברה לתשתיות גז טבעי
אי.פי.סי בע"מ.
( )3החברה מחזיקה ,החל מרבעון שני בשנת  ,2020ב 100%-מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה של ג'י.אי.אס.
גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ (".)"GES
( )4הלוואת המזנין ניתנה לתחנות הכוח אלון תבור ורמת גבריאל ("התחנות הצפוניות") של רפק אנרגיה בע"מ ("רפק
אנרגיה") ונפרעה ב 30-בדצמבר .2020
( )5לפרטים אודות מדרג השווי ההוגן ראה ביאור  4להלן.
( )6שוויה ההוגן של בון תור בע"מ ("בון תור") נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום  30בספטמבר 2021
במודל היוון תזרימי מזומנים צפויים ( .)DCFהערכת השווי מצורפת לדוחות הכספיים של החברה ליום  30בספטמבר
.2021
הערכת השווי במודל היוון תזרימי המזומנים נסמכה על תחזיות הנהלת החברה והנהלת בון תור לסכומי ההכנסות,
ההוצאות וההשקעות הצפויות .שיעורי ההיוון ששימשו במדידת השווי ההוגן נאמדו ב( 9.5%-לפעילות ההיסעים בבון
תור) ו( 6.25%-לפעילות מטרופולין).
גידול של  0.5%בשיעור ההיוון היה מקטין את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 23.4-מיליון ש"ח.
קיטון של  0.5%בשיעור ההיוון היה מגדיל את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 27-מיליון ש"ח.
שיעור הצמיחה בטווח הארוך של פעילות ההיסעים ששימש במדידת השווי ההוגן נאמד ב.3.7%-
גידול של  0.5%בשיעור הצמיחה היה מגדיל את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 16.8-מיליון ש"ח.
קיטון של  0.5%בשיעור הצמיחה היה מקטין את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 14.2-מיליון ש"ח.
( )7ליום  30בספטמבר  ,2021שווי ההשקעה בסולגרין נקבע בהתאם למחירה המצוטט בבורסה לני"ע בתל אביב (רמה .)1
ראה פרטים נוספים בביאור  4להלן.
( )8ליום  30בספטמבר  ,2021שוויה ההוגן של ההשקעה ברפק אנרגיה נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום
 31בדצמבר  2020בשיטת ה ,)Free Cash Flow To Equity) FCFE-שיטת היוון תזרימי המזומנים לבעלי המניות ,ועל
קידום בשיעור התשואה לבעלים ממועד הערכת שווי זו ועד ליום  30בספטמבר  .2021הערכת השווי מצורפת לדוחות
הכספיים של החברה ליום  30בספטמבר .2021
הערכת השווי ליום  31בדצמבר  2020נסמכה על תחזיות הנהלת החברה לסכומי ההכנסות ,ההוצאות וההשקעות
הצפויות .מחירי ההון העצמי ששימשו במדידת השווי ההוגן נאמדו ב( 9%-לתחנות הכוח צפוניות)( 7.5% ,לתחנות הכוח
הקיימות באתר  )MRCו( 18%-לתחנת הכוח שבייזום באתר  .)MRCלהלן השפעת שינוי במחירי ההון ששימשו במדידת
השווי ההוגן של התחנות הצפוניות ותחנות הכוח הקיימות באתר  MRCעל שווי ההשקעה:
גידול של  0.5%בשיעור ההיוון היה מקטין את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 11.8-מיליון ש"ח.
קיטון של  0.5%בשיעור ההיוון היה מגדיל את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 12.6-מיליון ש"ח.
( )9שוויה ההוגן של ההשקעה בחברות חלוקת הגז נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום  30בספטמבר 2021
בשיטת ה ,)Free Cash Flow To Equity) FCFE-שיטת היוון תזרימי המזומנים לבעלי המניות .הערכת השווי מצורפת
לדוחות הכספיים של החברה ליום  30בספטמבר .2021
הערכת השווי נסמכה על תחזיות הנהלת החברה לסכומי ההכנסות ,ההוצאות וההשקעות הצפויות .מחיר ההון העצמי
ששימש במדידת השווי ההוגן נאמד ב.10.5%-
גידול של  0.5%בשיעור ההיוון היה מקטין את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 7.4-מיליון ש"ח.
קיטון של  0.5%בשיעור ההיוון היה מגדיל את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 8.1-מיליון ש"ח.
שיעור הצמיחה לטווח ארוך ששימש במדידת השווי ההוגן נאמד ב.1.5%-
גידול של  1%בשיעור הצמיחה לטווח ארוך היה מגדיל את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 2.8-מיליון ש"ח.
קיטון של  1%בשיעור הצמיחה לטווח ארוך היה מקטין את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 2.4-מיליון ש"ח.
( )10ליום  30בספטמבר  ,2021שוויה ההוגן של ההשקעה ב GES-נאמד באמצעות הערכת שווי חיצונית שבוצעה ליום 30
ביוני  ,2021חלקה במודל היוון תזרימי מזומנים צפויים ( )DCFוחלקה בשיטת הFree Cash Flow To Equity) -
 ,)FCFEשיטת היוון תזרימי המזומנים לבעלי המניות ועל קידום בשיעור התשואה לבעלים ממועד הערכת שווי זו ועד
ליום  30בספטמבר  .2021הערכת השווי מצורפת לדוחות הכספיים של החברה ליום  30בספטמבר .2021
הערכת השווי ליום  30ביוני  2021נסמכה על תחזיות הנהלת החברה והנהלת  GESלסכומי ההכנסות ,ההוצאות
וההשקעות הצפויות .שיעורי ההיוון המשוקללים ( )WACCששימשו במדידת השווי ההוגן נאמדו ב( 12.75%-לפעילות
חטיבת הפרויקטים)( 11.75% ,לפעילות חטיבת הכימיקלים)( 10.25% ,לפעילות חטיבת התפעול) ו( 9.25%-לפעילות
קבוצת דקל תשתיות).
מחירי ההון העצמי ( )keששימשו במדידת השווי ההוגן נאמדו ב( 8.5% -לפרויקט כפר מסריק)( 12.75% ,לפרויקט זירו
ווייסט)( 6.25% ,לפרויקט דרך הים – מפעיל)( 6% ,לפרויקט דרך הים – זכיין) ו( 9.75% -לפרויקט דרך הים – זכיין
לאחר תקופת הזכיון)
גידול של  0.5%בשיעור ההיוון (של כלל הנכסים) היה מקטין את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 22.4-מיליון ש"ח.
קיטון של  0.5%בשיעור ההיוון (של כלל הנכסים) היה מגדיל את שווי ההשקעה למועד ההערכה בכ 25.1-מיליון ש"ח.
( )11ליום  30בספטמבר  ,2021שווי ההשקעה בפרידנזון נקבע בהתאם לעלות ההשקעה .ראה פרטים נוספים בביאור  3ד' .5
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ג'נריישן קפיטל בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 3השקעות בחברות (המשך)
ב .הרכב הכנסות (הפסדים) מהשקעה בחברות:

שם החברה

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2021
דיבידנד
שינוי נטו בשווי הוגן של
והחזרי
השקעות בחברות מוחזקות
תקבולים
הלוואות
בניכוי הכנסות מדיבידנדים
מהלוואת מזנין
בעלים (*) דמי ניהול
והחזרי הלוואות בעלים

סה"כ

בון תור בע"מ
סולגרין בע"מ
רפק אנרגיה בע"מ
חברות חלוקת הגז הטבעי
GES

73,968
)(76,840
)(22,168
12,239
163,732

17,155
43,790
25,143

900
150
-

-

92,023
()76,690
21,622
12,239
188,875

סה"כ

150,931

86,088

1,050

-

238,069

שם החברה

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2020
דיבידנד
שינוי נטו בשווי הוגן של
והחזרי
השקעות בחברות מוחזקות
תקבולים
הלוואות
בניכוי הכנסות מדיבידנדים
מהלוואת מזנין
בעלים (*) דמי ניהול
והחזרי הלוואות בעלים

סה"כ

בון תור
סולגרין
רפק אנרגיה
מזנין לתחנות הצפוניות
חברות חלוקת הגז הטבעי
GES

20,067
104,291
17,707
7,794
8,143
5,099

-

775
144
-

-

20,842
104,435
17,707
7,794
8,143
5,099

סה"כ

163,101

-

919

-

164,020

שם החברה

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2021
דיבידנד
שינוי נטו בשווי הוגן של
והחזרי
השקעות בחברות מוחזקות
תקבולים
הלוואות
בניכוי הכנסות מדיבידנדים
מהלוואת מזנין
בעלים (*) דמי ניהול
והחזרי הלוואות בעלים

סה"כ

בון תור בע"מ
סולגרין בע"מ
רפק אנרגיה בע"מ
חברות חלוקת הגז הטבעי
GES

57,720
()101,591
7,178
4,830
3,898

7,352
11,220

300
59
-

-

65,372
()101,532
7,178
4,830
15,118

סה"כ

()27,965

18,572

359

-

()9,034

שם החברה

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2020
דיבידנד
שינוי נטו בשווי הוגן של
והחזרי
השקעות בחברות מוחזקות
תקבולים
הלוואות
בניכוי הכנסות מדיבידנדים
מהלוואת מזנין
בעלים (*) דמי ניהול
והחזרי הלוואות בעלים

סה"כ

בון תור
סולגרין
רפק אנרגיה
מזנין לתחנות הצפוניות
חברות חלוקת הגז הטבעי
GES

6,963
115,895
6,230
3,325
822
4,790

-

300
55
-

-

7,263
115,950
6,230
3,325
822
4,790

סה"כ

138,025

-

355

-

138,380
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ג'נריישן קפיטל בע"מ

באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  - 3השקעות בחברות (המשך)

שם החברה

שינוי נטו בשווי הוגן של
השקעות בחברות מוחזקות
בניכוי הכנסות מדיבידנדים
והחזרי הלוואות בעלים

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
דיבידנד
והחזרי
תקבולים
הלוואות
מהלוואת מזנין
בעלים (*) דמי ניהול

סה"כ

בון תור בע"מ
סולגרין בע"מ
רפק אנרגיה בע"מ
מזנין לתחנות הצפוניות
GES
חברות חלוקת הגז הטבעי

55,113
125,799
149,793
10,028
8,904

3,921
2,939

1,050
190
146

11,159
-

60,084
125,989
149,793
11,159
10,028
11,989

סה"כ

349,637

6,860

1,386

11,159

369,042

(*) בפרויקטים בתחום התשתיות נהוג כי השקעות בעלי המניות מבוצעות הן על ידי השקעה בהון המניות ובשטרי ההון של
החברות המוחזקות והן על ידי השקעה בהלוואות בעלים ,כאשר השקעות אלה נעשות על ידי כלל בעלי המניות בחברות
המוחזקות פרו רטה .השבת ההשקעה לבעלי המניות נעשית באמצעות החזר הלוואת בעלים ותשלומי דיבידנד ,ללא העדפה
מצד בעלי המניות.
ג .הכנסות אחרות מחברות מוחזקות
בינואר  2021קיבלה החברה שיפוי מרפק תקשורת בע"מ (בעלת המניות הנוספת ברפק אנרגיה) בסך  3,343אלפי ש"ח
בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הרכישה.
ד .שינויים מהותיים בהשקעות בתקופת הדוח:
 .1רפק אנרגיה
ביום  22בפברואר  2021הושלמה עסקת רכישת תחנות הכח דלק שורק ודלק אשקלון ,באמצעות שותפות ההשקעה בה
השותף הכללי הינו חברה בת של רפק אנרגיה ( ,)35%מדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ .הסכום ששולם במועד
ההשלמה (לאחר התאמות לשווי וריבית שנצברה) הינו  297.1מיליון ש"ח ,המשקף תמורה כוללת לעסקה בסך 372.2
מיליון ש"ח ,בניכוי חלוקת דיבידנד בסך של כ 15-מיליון ש"ח למוכרים בסמוך ולפני השלמת העסקה ולרבות התמורה
הנדחית ,אשר  30מיליון ש"ח ממנה שולמו לאחר תאריך הדוח והיתרה תשולם בהתאם להסכמות שנקבעו בין הצדדים.
ביום  19באפריל  2021פרעה רפק אנרגיה הלוואות בעלים שהועמדו לרפק אנרגיה על ידי בעלי מניותיה ,לרבות ריבית
שנצברה ,אשר חלקה של החברה בו מסתכם לסך של כ 43.8-מיליון ש"ח.
 .2סולגרין
ביום  31בינואר  2021השתתפה החברה בהנפקת מניות שביצעה סולגרין ,במסגרתה רכשה החברה  5,147,000מניות
תמורת השקעה של כ 190.8-מיליון ש"ח .סמוך למועד הדוח העבירה החברה כ 3-מיליון ש"ח לסולגרין החזקות לטובת
רכישת מניות נוספות של סולגרין .מתוך סכום זה נרכשו עד למועד הדוח מניות נוספות של סולגרין בהיקף של  661אלפי
ש"ח .נכון למועד הדוח ,מחזיקה החברה בכ 50.27%-מהונה המונפק והנפרע של סולגרין.
ביום  2ביולי  2021השלימה סולגרין את ההשקעה הראשונה בארה"ב באמצעות רכישה של  20.7%מהאחזקות ב-
)" ,Kuubix Global, LLC ("Kuubix Globalחברה המאוגדת במדינת דלאוור הפעילה בתחום המערכות הסולארית
המסחריות והביתיות בארה"ב ,בתמורה לסך של  30מיליון דולר ,והעמדת הלוואות המירות ליחידות Kuubix Global
בסך כולל של  34מיליון דולר .באותו מועד ,התקשרה סולגרין במתווה השקעה ב Kuubix Global-לשנים 2022-2021
בהיקף כולל של עד כ 104-מיליון דולר ,עם אופציה לביצוע השקעות נוספות במהלך השנים  2023-2022של עד כ 60-מיליון
דולר נוספים .עסקת ההשקעה נבנתה באופן אשר יאפשר לסולגרין לעלות לשליטה ב ,Kuubix Global-וזאת החל
מהרבעון הראשון לשנת  ,Kuubix Energy Inc .2022אשר פעילותה הועברה ל Kuubix Global-כחלק ממבנה עסקת
ההשקעה ,הינה חברה הפעילה בתחום הסולארי החל משנת  2016עם פעילות במדינות שונות בארה"ב ,לרבות
בקליפורניה ,טקסס ,פלורידה ונבדה .פעילותה של  Kuubix Globalנכון למועד דוח זה כוללת מכירה והקמה של מערכות
סולאריות ביתיות ללקוחות קצה וכן ייזום והקמה של מערכות סולאריות מסחריות על בסיס הסכמי מכירת חשמל ארוכי
טווח ללקוחות עסקיים .ל Kuubix Global-יכולות מכירה ,רישוי ,תכנון ,הקמה ,חיבור ותפעול של מספר רב של מערכות
סולאריות (ביתיות ומסחריות) במדינות בהן היא פעילה.
 .3בון תור
ביום  27בינואר  2021התקשרה בון תור עם בעלת יתרת המניות במטרופולין בהסכם לרכישת מלוא החזקות המוכרת
במטרופולין ("ההסכם") ,כך שלאחר השלמת העסקה מחזיקה בון תור במלוא הון מניותיה ( )100%של מטרופולין .תמורת
העסקה הינה סך כולל של  110מיליון ש"ח ("התמורה") ,וזאת בהמשך לחלוקת דיבידנד בסך  20מיליון ש"ח לבעלי המניות
הקיימים במטרופולין שעל חלוקתו החליט דירקטוריון מטרופולין בסמוך למועד החתימה על ההסכם ,כך שסך התמורה
בתוספת חלקה של המוכרת בדיבידנד כאמור הסתכמה לסך של  120מיליון ש"ח .ביום  17במרץ  2021הושלמה העסקה.
בימים  8באפריל  2021ו 2-בספטמבר  2021קיבלה החברה דיבידנדים מבון תור בסך של כ 9,803 -אלפי ש"ח וכ 7,352-אלפי
ש"ח בהתאמה.
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באור  - 3השקעות בחברות (המשך)
– GES .4
במהלך תקופת הדוח השקיעה החברה סך של כ 62.7-מיליון ש"ח לטובת הרחבת פעילות  .GESמתוך סכום זה ,כ 7-מיליון
ש"ח הושקעו ברבעון השלישי .במהלך תקופת הדוח קיבלה החברה דיבידנד והחזרי הלוואות בעלים בסך של  25,143אלפי
ש"ח ,מתוך סכום זה 11,220 ,אלפי ש"ח התקבלו ביום  25באוגוסט .2021
 .5פרידנזון מרכזים לוגיסטיים -
ביום  7ביולי  2021חתמה החברה עם פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ ("השותף") ופרידנזון מרכזים לוגיסטיים בע"מ,
חברה בבעלות מלאה של פרידנזון ,על הסכם השקעה כנגד רכישה בהקצאה של  50%מהון המניות של פרידנזון מרכזים
לוגיסטיים בע"מ .העסקה הושלמה ביום  26באוגוסט  2021והתמורה הכוללת ששילמה החברה בגין המניות הנרכשות
הסתכמה לכ 77-מיליון ש"ח ("התמורה") .לאחר השלמת העסקה שונה שמה של פרידנזון מרכזים לוגיסטיים בע"מ לפרידנזון-
ג'נריישן מרכזים לוגיסטיים בע"מ ("פרידנזון-ג'נריישן") .סכום התמורה הועבר לפרידנזון-ג'נריישן ,כאשר כ 18-מיליון ש"ח
מתוכו שימש לפירעון הלוואות בעלים וחלוקת דיבידנד לשותף ,כך שלאחר השלמת העסקה החברה והשותף מחזיקים בהון
של פרידנזון-ג'נריישן ובהלוואות המוכר בחלקים שווים .יתרת התמורה בסך  59מיליון ש"ח תשמש את פרידנזון-ג'נריישן
למימון פעילותה העסקית.
פעילות פרידנזון-ג'נריישן כוללת פעילות אחסנה ,ניהול ,פיתוח ,תפעול ואחזקה של מתחמים לוגיסטיים ,הממוקמים בסמוך
לנמלי ים בישראל (באשדוד ובחיפה) ומשרתים את פעילותם ,לרבות מתחמים נוספים אשר נמצאים בהליכי תכנון ופיתוח.
החל ממועד השלמת העסקה החברה תישא ב 50%-מערבויות השותף ,או מי מקבוצת השותף ,שניתנו לצדדים שלישיים בקשר
עם פעילות פרידנזון-ג'נריישן.
ה .השקעות בחברות שטרם הושלמו בתקופת הדוח:
( Porterbrook .1להלן "פורטרברוק")
ביום  15ביולי  2021קיבלה החברה הודעה על זכייתה בהליך תחרותי בו השתתפה להשקעה בתחום התחבורה הרכבתית
בבריטניה ("ההליך התחרותי") ,במסגרתו חברה החברה לקרן השקעות בריטית בעלת ניסיון ומוניטין בתחום התשתיות
הממוקדת בבריטניה( Dalmore Capital ,להלן "הקבוצה") ,במטרה לרכוש יחדיו מצדדים שלישיים  30%מהון מניותיה
של חברה בתחום כאמור ,Porterbrook Holdings I Limited ,שהינה חברת רכבות נוסעים מובילה (“ ROSCO
 .)”Rolling Stock Companyעם קבלת הודעת הזכייה חתמו הקבוצה והמוכרים על הסכם רכישת המניות ("ההסכם")
ומסמכי עסקה נוספים שנוסחם סוכם מבעוד מועד ,כאשר ההשקעה מבוצעת על ידי הקבוצה באמצעות תאגיד אנגלי
משותף בו תחזקנה דלמור והחברה ב 66.67%-ו ,33.33%-מהון מניותיו ,בהתאמה ("התאגיד המשותף") .חלקה של
החברה בהזרמת ההון להשלמת העסקה הינו סך של כ 111-מיליון פאונד .יתרת ההשקעה שולמה מחלקה של דלמור
בהזרמת ההון למימון העסקה ומהלוואה שנלקחה על ידי התאגיד המשותף.
פורטברוק פועלת בתחום ה ROSCOs-בבריטניה .תפקידן של ה ROSCOs-בשוק הרכבות הבריטי ,הינו להעמיד
לשימוש הציבור באמצעות הזכיינים המפעילים את קווי הרכבות ( )”Train Operation Companies, “TOCsרכבות
באיכות גבוהה ,פועלות ומתוחזקות העומדות בסטנדרטים הנקבעים על ידי המדינה .הפקת הכנסות ה ROSCOs-הינה
בחלקה הארי מהחכרת הרכבות והיתרה ממתן שירותי תחזוקה לציי הרכבות .הסכמי החכירה מתואמים לרוב למשך
הסכם הזכיינות ,ככלל ,בין  7ל 10-שנים ("תקופות הזיכיון") ,ואינם חשופים לסיכוני ביקוש לנסועה במהלך תקופת
הסכם החכירה ,כאשר ל ROSCOs -אפשרות להעביר את ציי הרכבות שלהן לזכיינים שונים בתום תקופת הזכיינות
בהתאם לצורך .בנוסף ,עבור ציי רכבות מסוימים קיימת הגנה מטעם ממשלת בריטניה ,אשר מאפשרת החכרה מחדש
של הצי למשך תקופה מוגדרת ,בתנאים זהים להסכם השכירות הראשון של אותו צי .פורטרברוק ,אשר נמנית על אחת
משלוש ה ROSCOs-הגדולות והמובילות בבריטניה המחזיקות יחדיו בכ 70%-משוק החכרת הרכבות ,מחכירה צי של
כ 4-אלפי קרונות ,המהוות כ 25%-מסך הרכבות בבריטניה.
בהתאם למנגנונים הקיימים בהסכם בעלי המניות בפורטרברוק תחתיו נכנסת הקבוצה ("הסכם בעלי המניות
בפורטרברוק") ,לקבוצה תהיינה זכויות וטו באישור נושאים מהותיים בדירקטוריון פורטרברוק ,אשר עיקרם ,חלוקת
רווחים ,כניסה לשותפויות או מיזמים ,לקיחת חובות מהותיים ,מכירת נכסים והקצאת הון ("זכויות הוטו") ,זאת בנוסף
להחלטות בעלי מניות מסוימות שמחויבות להתקבל פה אחד ,לדוגמה ,שינויים מהותיים במדיניות החלוקה ,בהסכם
בעלי המניות ,במבנה המשפטי או המימוני לרבות בזכויותיו של בעל מניות המשפיעות לרעה על מצבו וכן אישור הנפקה,
מיזוג ,העברת נכסים מהותית או פירוק .כמו כן ,נחתם הסכם בעלי מניות בין דלמור והחברה במסגרתו הוגדרה מערכת
היחסים בין בעלי המניות בתאגיד המשותף ,שעיקרם ,קבלת החלטות בהסכמה לעניין שימוש בזכויות הוטו לרבות
במקרה של דילול אחד הצדדים ,מינוי שני דירקטורים מדלמור ואחד מהחברה לדירקטוריון פורטרברוק והתאגיד
המשותף וכן הסכמה כי השקעות נוספות שייעשו בפורטרברוק מכוח זכויות בהסכם בעלי המניות בפורטרברוק ,ככל
שלא יעשו על ידי התאגיד המשותף ,ייעשו דרך תאגידים אחרים מבלי לפגוע בזכויות המוסדרות של החברה בקבוצה
ובפורטרברוק.
לפרטים אודות השלמת העסקה לאחר תאריך הדוח ראה ביאור  6ב'.
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באור  - 3השקעות בחברות (המשך)
 .2מתקן התפלה אשדוד
ביום  20באוקטובר  2021התקבלה הודעה בידי החברה בדבר החלטת ועדת המכרזים של מקורות פיתוח וייזום בע"מ
("מקורות ייזום") ,לפיה נבחרה הצעתה של הקבוצה המוחזקת על ידי שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ("שפיר") וג'י.
אי .אס .גלובל אנוירומנטל סולושנס בע"מ ,חברה בבעלות מלאה של החברה (" "GESו"הקבוצה" ,בהתאמה) ,בשיעור
של  54%ו ,46% -בהתאמה ,עם זכויות הצבעה שוות ,כהצעה הזוכה במכרז לרכישה של חברות הזכיין והמפעיל ("הודעת
הזכייה"" ,הזכיין" ו"המפעיל" ,בהתאמה) ,של מתקן להתפלת מי ים באשדוד מידי מקורות ייזום ,שיפוצו ושיקומו.
לפרטים נוספים ראה ביאור  6א'.

באור  - 4מכשירים פיננסיים
שווי הוגן
א.
הערך בספרים של מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים ויתרות חובה ,זכאים ויתרות זכות ,אשראי מתאגידים בנקאיים והלוואת
מוכר תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
ליום  30בספטמבר

2021
הערך בספרים

ליום  31בדצמבר
2020

2020
שווי הוגן
(רמה )1
(בלתי מבוקר)

שווי הוגן
(רמה )1

הערך
בספרים

שווי הוגן
(רמה )1

הערך
בספרים
(מבוקר)

אלפי ש"ח

אגרות חוב סחירות
סדרה א'
אגרות חוב סחירות
סדרה ב' ()1

123,994

134,081

122,301

130,572

122,439

130,361

)*( 448,389

463,204

-

-

-

-

(*) כולל ריבית שטרם שולמה.
ביום  20ביוני  2021הנפיקה החברה לציבור  441,609,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה .התמורה הכוללת
נטו (אחרי עלויות הנפקה בסך  5,947אלפי ש"ח) שקיבלה החברה בגין אגרות החוב (סדרה ב') שהוקצו על-פי דוח הצעת המדף
הסתכמה בסך של כ 444,053-אלפי ש"ח .ליום ההנפקה ,אגרות החוב (סדרה ב') דורגו  ilA+ע"י מעלות  S&Pבע"מ .אגרות
החוב (סדרה ב') נושאות ריבית שנתית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת בשיעור של  0.75%והינן צמודות (קרן וריבית) למדד
המחירים לצרכן .הריבית השנתית האפקטיבית של אגרות החוב (סדרה ב') למועד הנפקתן הינה  .0.66%קרן אגרות החוב
(סדרה ב') תעמוד לפירעון בתשעה תשלומים שנתיים ,כאשר שלושת התשלומים הראשונים ישולמו ביום  30ביוני של כל אחת
מהשנים  2023עד  ,2025באופן שכל אחד מבין שלושת התשלומים כאמור יהווה  7%מהערך הנקוב של אגרות החוב ,ארבעה
תשלומים נוספים ישולמו ביום  30ביוני של כל אחת מהשנים  2026עד  ,2029באופן שכל אחד מבין ארבעת התשלומים כאמור
יהווה  13%מהערך הנקוב של אגרות החוב ,ושני תשלומים נוספים אשר ישולמו ביום  30ביוני של כל אחת מהשנים  2030ו-
 ,2031באופן שכל אחד מבין שני התשלומים כאמור יהווה  13.5%מהערך הנקוב של אגרות החוב .הריבית על היתרה הבלתי
מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ב') ,כפי שתהא מעת לעת ,תשולם פעמיים בשנה בימים  30ביוני ו 31-בדצמבר של כל
אחת מהשנים  2022עד ( 2031כולל) ,למעט התשלום הראשון של הריבית אשר ישולם ביום  31בדצמבר  ,2021והתשלום
האחרון של הריבית ,אשר ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום  30ביוני  .2031תשלומי הריבית ישולמו בעד
התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום ,הריבית הרלוונטי ("תקופת הריבית") ,למעט תשלום
הריבית הראשון שייעשה ביום  31בדצמבר  .2021עד למועד הסילוק המלא ,החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ב') לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות :א) סך הונה העצמי של החברה לא יפחת מ 700-מיליון ש"ח ,ב) היחס בין
החוב הפיננסי נטו לבין סך הנכסים לא יעלה על  ,45%ג) השווי ההוגן של נכסי החברה ,בניכוי התחייבויות החברה לפי ערכן
הפנקסני ,כמוצג בדוחותיה הכספיים האחרונים של החברה ,לא יפחת מ 700-מיליון ש"ח .החברה מתחייבת כי עד למועד
הפירעון הסופי של אגרות החוב ,ביצוע חלוקה כמשמעה בחוק החברות על ידי החברה ,לרבות רכישה עצמית של מניות ,למעט
חלוקת דיבידנד בשיעור המינימלי אשר יידרש על מנת לעמוד בדרישות הוראות הדין שיחולו במועד החלוקה על קרן להשקעה
בתשתיות ,ככל שיחולו ,יהיה בכפוף לכך שהחברה תעמוד בתנאים המפורטים להלן :א) סך הונה העצמי של החברה בניכוי
החלוקה לא יפחת מ 765-מיליון ש"ח ,ב) השווי ההוגן של נכסי החברה ,בניכוי התחייבויות החברה לפי ערכן הפנקסני ,כמוצג
בדוחותיה הכספיים האחרונים של החברה ,לא יפחת מ 765-מיליון ש"ח ,ג) לא קיימת עילה לפירעון מידי בהתאם להגדרתו
בשטר הנאמנות ,ד) החברה אינה מצויה בהפרה של איזה מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר הנאמנות,
ה) דירקטוריון החברה דן וקבע כי לא קיים חשש סביר כי כתוצאה מהחלוקה לא תוכל החברה לפרוע את אגרות החוב .החברה
מתחייבת לפעול לכך שעד לאחר הפרעון הסופי של אגרות החוב ,ככל שהדבר בשליטתה ,אגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי
חברת דירוג אחת לפחות .ליום  30בספטמבר  ,2021החברה עומדת בהתחייבויותיה וביחסים הפיננסיים הקבועים בשטרי
הנאמנות של אגרות החוב שלה.
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באור  - 4מכשירים פיננסיים (המשך)
ב .סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים ,לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים ,למדרג
שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי ההוגן:
רמה  :1מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה  :2נתונים ,מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה  ,1שניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות ,במישרין או בעקיפין.
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
ליום 30
בספטמבר 2021

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד:
השקעות והלוואות בחברות מוחזקות
השקעות והלוואות בחברות מוחזקות

ליום 30
בספטמבר 2020

רמה

ליום  31בדצמבר
2020

אלפי ש"ח

1
3

410,005
1,503,967

271,587
916,439

293,095
1,136,684

לעניין השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן ,ראה באור .3
ג .פרטים בדבר מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים
בימים  31בינואר  2021ו 25-במרץ  2021ניצלה החברה מסגרת אשראי מבנק דיסקונט לישראל בע"מ בגובה  55,000אלפי ש"ח ו-
 19,000אלפי ש"ח ,בהתאמה .ההלוואות נשאו ריבית משתנה בשיעור של כ ,2.7%-אשר שולמה בתשלומים רבעוניים .ביום  22ביוני
 ,2021לאחר השלמת הנפקת אגרות חוב סדרה ב' (כמפורט בביאור  4א( )1לעיל) ,פרעה החברה את מלוא מסגרות האשראי שנוצלו
בסך כולל של  74,000אלפי ש"ח.
ביום  20באפריל  2021התקשרו החברה ובנק דיסקונט להגדלת מסגרת אשראי בסך של  70מיליון ש"ח ,לסך כולל של  170מיליון
ש"ח ,ותקופת הניצול של מסגרת האשראי הוארכה עד ליום  18באפריל  .2022הגדלת המסגרת באה כתוספת להסכם מסגרת
האשראי בין החברה לבנק דיסקונט מיום  7בספטמבר .2020
ליום  30בספטמבר  2021יתרת מסגרת האשראי הבלתי מנוצלת מבנק דיסקונט הסתכמה ל 170-מיליון ש"ח ,זאת בנוסף למסגרות
אשראי בלתי מנוצלות נוספות משני תאגידים בנקאיים נוספים בסך מצטבר של  20מיליון ש"ח .לאחר תאריך הדוח ניצלה החברה
 115מיליון ש"ח ממסגרת האשראי בבנק דיסקונט לטובת השלמת עסקת פורטרברוק ,כמפורט בביאור  6ב'.
ד .עדכון בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות
להבטחת פירעון האשראי הבנקאי ,הלוואת המוכר ואגרות החוב שלוותה החברה בשנת  ,2020התחייבה החברה לשמור על יחסים
פיננסים מסוימים .ליום  30בספטמבר  ,2021החברה עומדת בהתחייבויותיה וביחסים הפיננסיים הקבועים בהסכמי ההלוואות
ובשטרי הנאמנות של אגרות החוב שלה (להגדרת אמות המידה ,ראה ביאור  8בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31
בדצמבר  .)2020לפירוט בדבר אגרות החוב שהנפיקה החברה בשנת  ,2021ראה ביאור  4לעיל.

באור  – 5הון
א .הרכב ניירות ערך
 30בספטמבר  2021כמות ני"ע (אלפים)
רשום
מונפק ומוקצה

10,000,000
-

מניות רגילות
אופציות לא סחירות למניות

1,264,956
45,557

 30בספטמבר  2020כמות ני"ע (אלפים)
רשום
מונפק ומוקצה

10,000,000
-

מניות רגילות
אופציות לא סחירות למניות

1,101,816
31,008

 31בדצמבר  2020כמות ני"ע (אלפים)
רשום
מונפק ומוקצה

10,000,000
-

מניות רגילות
אופציות לא סחירות למניות
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באור  – 5הון (המשך)
( )1ביום  9במאי  2021הוקצו בפועל סך של  12,214,832אופציות למניות החברה לג'נריישן ניהול בע"מ בהתאם
לזכאותה למענקים ודמי ניהול (ראה ביאור  11ה' בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר .)2020
מספר האופציות שהוקצו נגזר משווי של  0.41ש"ח לכל כתב אופציה ,בהתאם להערכת שווי שבוצעה ע"י מעריך
שווי חיצוני בשיטת  .B&Sמתוך האופציות להן זכאית חברת הניהול ,הוקצו בתקופת הדוח לכל אחד מבין יו"ר
הדירקטוריון והמנכ"ל סך של  1,526,854אופציות למניות החברה ,ולעובדי חברת הניהול הוקצו ,בתקופת הדוח,
סך של  2,137,596אופציות למניות החברה .יתרת האופציות נותרה בידי חברת הניהול .הפרמטרים העיקריים
ששימשו להערכת שווי האופציות בגין שנת  2020הינם תנודתיות של  ,27.6%תקופת מימוש של  7שנים ממועד
ההקצאה ,מחיר מימוש של  0.839ש"ח המתואם לחלוקת דיבידנד וריבית חסרת סיכון של ( -0.8%צמוד).
( )2ביום  12ביולי  2021פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקת מניות רגילות .במסגרת הצעת המדף הנפיקה החברה
כ 163,140-אלפי מניות רגילות תמורת כ 163,140-אלפי ש"ח .עלויות ההנפקה הסתכמו בכ 7,397-אלפי ש"ח.
ב .חלוקת דיבידנד
ביום  29במרץ  2021הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ 50,000-אלפי ש"ח המהווה 4.5
אגורות למניה ,שמקורו מהכנסות דיבידנד והחזרי הלוואות בעלים שקיבלה החברה מהחברות המוחזקות .ביום 6
במאי  2021שולם הדיבידנד לבעלי המניות של החברה.

באור  – 6אירועים לאחר תאריך הדוח
א .ביום  20באוקטובר  2021התקבלה בידי החברה הודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים של מקורות פיתוח וייזום בע"מ
("מקורות ייזום") ,לפיה נבחרה הצעתה של הקבוצה המוחזקת על ידי שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ("שפיר") ו-
"( GESהקבוצה") ,בשיעור של  54%ו ,46% -בהתאמה ,עם זכויות הצבעה שוות ,כהצעה הזוכה במכרז לרכישה של
חברות הזכיין והמפעיל ("הודעת הזכייה"" ,הזכיין" ו"המפעיל" ,בהתאמה) ,של מתקן להתפלת מי ים באשדוד מידי
מקורות ייזום ,שיפוצו ושיקומו ("מתקן ההתפלה" או "המתקן" ו"המכרז" ,בהתאמה) ,כמפורט להלן .בעלות המניות
בקבוצה ,שפיר ו ,GES-חתמו על מזכר הבנות לפיו החל מהודעת הזכייה זכאית  GESלהשוות את החזקותיה בקבוצה
ל 50%-בכפוף לאישורים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ,ובכוונת  GESלממש זכות זו .ביום  2בנובמבר 2021
נחתם הסכם רכישת המתקן .מתקן ההתפלה הינו פרויקט תשתית לאומית שהוקם במסגרת הסכם זיכיון  BOTעל
ידי מקורות ייזום  ,אשר מנוהל ומופעל באמצעות הזכיין והמפעיל ,לתכנון ,מימון ,הקמה ,תחזוקה והפעלה של מתקן
להתפלת מי ים באשדוד בתפוקה של  100מיליון מ"ק לשנה ואספקת מים מותפלים באיכות ובכמות שתדרש על ידי
המדינה ,ולתקופת זיכיון שתסתיים ביום  8בדצמבר "( 2038תקופת הזיכיון").
במסגרת המכרז בו זכתה הקבוצה ,עתידה הקבוצה לרכוש את מניות הזכיין והמפעיל בתמורה לסך של כ 909-מיליון
ש"ח וכן לשפץ ולשקם את מתקן ההתפלה ולהעמידו בסטנדרטים כפי שנקבעו במכרז ,תוך  18חודשים ממועד השלמת
הרכישה ("השיקום" ו"תקופת השיקום" ,בהתאמה) .על פי נתוני המכרז ,לצורך שיקום המתקן קיימים בחשבונות
הזכיין מקורות בסך של כ 227-מיליון ש"ח ,זאת בנוסף לאפשרות קיימת לקבלת מסגרת ייעודית נוספת מהמממנים
בסך של  70מיליון ש"ח .כמו כן ,נקבע במכרז מנגנון לכיסוי חובות המפעיל על ידי מקורות ייזום.
במהלך תקופת השיקום יהיה רשאי המתקן לייצר כמויות מופחתות של מים מותפלים ,ובסיומה יידרש המתקן לעמוד
במבחני קבלה שיבוצעו על ידי מנהלת ההתפלה .הקבוצה ,באמצעות אחזקתה במפעיל ,תפעיל את מתקן ההתפלה
לאחר תקופת השיקום עד לתום תקופת הזיכיון בתנאים המפורטים לעיל.
בנוסף לאמור ,כולל המכרז אפשרות להקמת תחנת כוח בחצר מתקן ההתפלה בעלת תקופת זיכיון שתעמוד על המוקדם
מבין  20שנים ממועד הפעלתה או  25שנים ממועד החתימה בפועל על הסכמי המכרז ("מועד החתימה") ,כאשר בכוונת
הקבוצה לפעול למימוש אפשרות זו במטרה להקים פתרון אנרגטי שימלא את כלל הצרכים האנרגטיים של המתקן
באופן עצמאי ויוזיל משמעותית את עלויות האנרגיה שלו.
בכוונת  GESלממן את חלקה בהזרמת ההון לרכישת המתקן ממקורותיה העצמיים וכן באמצעות נטילת חוב והלוואות
גישור .השלמת רכישת המתקן מותנית בהתקיימות תנאים מתלים ,שעיקרם קבלת אישורי צדדים שלישיים מאת
המדי נה ,המממנים ,רשות התחרות והוועדה לצמצום הריכוזיות ("התנאים המתלים") .ככל שהתנאים המתלים לא
יתקיימו עד לחלוף ארבעה חודשים ממועד החתימה (כאשר למקורות ייזום אפשרות להאריך מועד זה בארבעה
חודשים נוספים) ,תתבטל זכיית הקבוצה במכרז.
ב .ביום  10בנובמבר  2021הושלמה עסקת ההשקעה בפורטרברוק .חלקה של החברה בהזרמת ההון לעסקה ,בסך כ111-
מיליון פאונד מומן ממקורותיה הפנימיים של החברה וכן מניצול מסגרת אשראי מבנק דיסקונט .בסמוך לפני מועד
ההשקעה רכשה החברה את סכום ההשקעה בפאונד תמורת כ 487-מיליון ש"ח ובמקביל התקשרה בעסקאות הגנה
מפני שינויים בשער החליפין .לפרטים נוספים אודות העסקה ראה ביאור  3ה .1
ג .בהמשך לחתימת החברה על מזכר הבנות מיום  5ביולי  2021עם אלקטרה בע"מ ("המוכרת") לרכישת מניות המוכרת
בפי אס פי השקעות בע"מ ,בעלת תחנת כוח במעלה גלבוע הפועלת בשיטת אגירה שאובה ("המתקן") .ביום  10בנובמבר
 2021מימשו בעלי המניות האחרים במתקן את זכות ההצעה הראשונה המוקנית להם ,במחיר ובתנאים שנקבעו
בעסקה ,דבר המהווה אי קיום תנאי מתלה בהתקשרות החברה במזכר הבנות עם המוכרת ,ובהתאם ההתקשרות
לרכישת  25.5%מהון המניות המונפק של חברת הפרויקט בתמורה לסך כולל של עד  245מיליון ש"ח בטלה.
ד .מיום  1באוקטובר ועד למועד אישור הדוח חלה עלייה במחיר המצוטט של סולגרין שהביאה לעלייה בשווי ההשקעה
בה בגובה של כ 41.3-מיליון ש"ח .לאור האמור ,שוויה ההוגן של השקעת החברה בסולגרין למועד אישור הדוח הינו
 451.3מיליון.
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ג'נריישן קפיטל בע"מ
דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
לפי תקנה 38ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של ג'נריישן קפיטל בע"מ )להלן – "התאגיד"( ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של
בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1יוסף זינגר ,יו"ר דירקטוריון פעיל;
 .2ארז בלשה ,מנכ"ל ודירקטור;
 .3נועם רובינזון ,סמנכ"ל כספים.
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל הכללי
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,
בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות
בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף,
מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר
ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל
את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה
מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני לתקופה
שנסתיימה ביום  30ביוני ) 2021להלן – "הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון"( ,נמצאה הבקרה הפנימית
כאפקטיבית.
עד למועד הדוח ,לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת
האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון.
למועד הדוח ,בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון ,ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת
ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל ,הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.
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הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג)ד():(1
אני ,ארז בלשה ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוח הרבעוני של ג'נריישן קפיטל בע"מ )להלן – "התאגיד"( לרבעון השלישי של שנת ) 2021להלן -
"הדוחות"(;
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ
כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות,
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים
הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה 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 –
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים
עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;
 .5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
)א( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוחות; וכן –
)ב( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח באופן
סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים;
)ג( לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי ,לפי
העניין( לבין מועד דוח זה ,אשר יש בו כדי 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.

 25בנובמבר 2021

ארז בלשה
מנהל כללי ודירקטור
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הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג)ד():(2
אני ,נועם רובינזון ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של ג'נריישן קפיטל
בע"מ )להלן – "התאגיד"( לרבעון השלישי של שנת ) 2021להלן – "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים"(;
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל מצג
לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס
על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות
לתקופת הביניים ,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 –
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים
עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 .5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
)א( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוחות; וכן –
)ב( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח באופן
סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים;
)ג( לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי ,לפי
העניין( לבין מועד דוח זה ,המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת
הביניים ,אשר יש בו כדי לשנות ,להערכתי 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.

 25בנובמבר 2021

נועם רובינזון
סמנכ"ל כספים

