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 ישראלת מדינ

 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםמשרד 

 

 ופילוח לסוגי השירותים והלקוחות הגפ"מת וחישוב הרווחיות של חבר

 
 

 הגדרות במסמך זה:

מקור הגז בצובר ובין אם מקורו באוסף בין אם  ,ר לקוחות מתוך מערכת אחתאספקת גפ"מ למספ – מרכזיה

 על סמך קריאת מונים. צריכת הלקוחות מחושבתכאשר  ,מכלים

  אותו בלבד.לקוח בודד אשר הצובר משמש ל ספקת גזא -צובר

 ספקת המכל.אהחיוב נעשה בעת כאשר  ספקת גז במכליםא – מכלים

 

 –העברת מכלים ממתקן המילוי או ממחסן אל בית הלקוח )לקוח מכלים או לקוח מרכזיה(  - חלוקה

 במשאיות.

 במשאיות. מחסן הפצה של החברה או של הסוכן, לים ממתקן המילוי להעברת מכ - הובלת / הולכת מיכלים

 במכליות. – העברת הגז ממתקן הניפוק לצובר הלקוח - הובלת / הולכת צובר

 

  –החברות שנבדקו על ידינו 

 חברות בעלות רישיון לאספקת גפ"מ 30-במשק הגפ"מ קיימות כ

. חברות אלו מהוות את חמש חברות הגפ"מ הגדולות XXXXXבבדיקה זו נבחנו על ידינו החברות הבאות: 

. עם 6%-מהוות יחד עוד כ XXXXXמכלל המשק. חברות  85%-כבמדינה. שלוש החברות הראשונות מהוות 

ייצגו את כלל החברות הקטנות וקבלו במיצוע התוצאות משקל  שנבחנו על ידינו החברות הקטנותשתי זאת 

 יחד. 15%של 

 

 העלויותתיאור כללי של ייחוס 

, תוך פילוח פעילות כל חברה לפי פלחי כה על בדיקת רווחיות חברות הגפ"מבחינת הצורך בפיקוח הסתמ

 פעילות ולפי מוצרים.  

 פילוח לפלחי פעילות: .1

 .הלקוח העסקי .1.1

בכל הביתי בירושלים לבין הלקוח הביתי לצורך ניתוח הרווחיות הבחנו בין הלקוח  - יביתההלקוח  .1.2

 הארץ.

 .באמצעות סוכניםמכירה  .1.3

 

  בכל פלח פעילות: מוצריםסוגי  .2

 מכירת מכלים. .2.1
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 .מכירה בצובר .2.2

 מכירה באמצעות מרכזיות. .2.3

 

מבוצעת על ידי החברה  לצרכן הסופיבוצע בפלחי הפעילות בהם כל שרשרת העלויות עד  העלויותחישוב  .3

  ורשומה בספריה.

 

 רשימת מרכיבי העלויות שזוהו על ידינו: .4

 עלות הגז הנמכר. .4.1

 )עבור גז לצובר או מרכזיות בצובר(. אחזקת מתקנים ראשיים .4.2

 .)לרבות אחזקת מיכלים במתקנים הראשיים( מילוי מכלים .4.3

  :הובלת גז )בהפרדה בין מכלים וצוברים( .4.4

 .במיכליותהובלת גז מיוחסת להובלה למתקנים הראשיים  -

 הובלה במכליות אל הצוברים. -

 הובלה במשאיות אל הסניפים. -

 ינוע המכלים במשאיות לבתי הלקוחות.ש  –חלוקת גז  .4.5

 .אחזקת מכלים .4.6

 .אחזקת צובר .4.7

 .אחזקת מרכזיה .4.8

 .והליך הגבייה התחשבנות )בילינג( עם הלקוח .4.9

אבודים חובות בעלויות אלו כללנו גם שיווק ופרסום, חובות מסופקים ו –עלויות הנהלה וכלליות  .4.10

 שהוכרו, עלויות בנקים )ללא כרטיסי אשראי שנכללו בבילינג(. 

 

  –בניית רכיבי העלויות  .5

פחת, שכירות הוצאות שכר,  -ות הכספיים )לדוג'לפי הפירוט בדוחהיו  ותמהחבר התקבלוהנתונים ש .5.1

חות התמחיריים לא כללו הפרדה באותם מצבים בהם הדוחלוקה ומילוי כמספר אחד(.  ,ן הובלהוכ

)עסקי, פרטי יחוס של ההוצאות לפי פלח פעילות היבין תהליכי השירות, החברה העבירה לנו פירוט 

  וסוכנים( ולפי מוצר )מכלים, מרכזיות וצוברים(.

 

יוחסה עלות לכל אחד מהשלבים בשרשרת האספקה )כמפורט בסעיף  להלן שנבנה על ידנובתחשיב  .5.2

 ( בהבחנה לסוגי המוצרים השונים ופלחי הפעילות השונים.4

  

 הןדוחות התמחירים של, הותהבוחן שהתקבלו מהחבר ב: מאזניהאסמכתאות ששימשו לתחשי .5.3

במקרים  .הןומתודולוגיית הייחוס של ותהחבר שביצעו , תחשיבים לייחוסי העלויותהחברה

 .מצאנו לנכון לנקוט מתודולוגיית ייחוס  שונה  מסויימים
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 :להלן מתודולוגיית הייחוס .5.4

 זיהוי עלויות ספציפיות לסוג הפעילות ולמקבל השירות.  .5.4.1

 התבססות על ייחוס החברה לגבי עלויות שלא היה ניתן לזהות אותן עם הליך אספקה כלשהו.  .5.4.2

בהתאם למהות השירות הניתן ובחלק  או כמות צוברים  לקוחות מספרייחוס לפי טון נצרך או   .5.4.3

 מהמקרים לפי תמהיל ביניהם.

במקרים מסויימים ייחוס לפי ייחוס עיסוקים שהעבירו החברות וייחוס עלויות כלליות לפי   .5.4.4

 שיוחסו בשלבים קודמים. )למעט גפ"מ( יתרת עלויות התפעול

 
  – הוצאות שנוטרלו .6

 מימון.  הכנסות/הוצאותהוכרה תשואה על ההון של החברה, כמפורט להלן. לא הוכרו  .6.1

 הרווחיות בחישובלא נכללה ( , גז טבעי)כגון פעילות נדל"ןפעילות שלא בתחום הליבה הנבדק  .6.2

 ובחישוב העלויות המוכרות.

 לא נכללה בתחשיב פעילות מול הרש"פ. .6.3

להלן תחומים בהם הוצאות, הכנסות או נכסים והתחייבויות ייחודיים אשר מצאנו מקום להרחיב  .6.4

 בנוגע להכללתם בתחום ליבת הפעילות:

 -פיקדונות מלקוחות   .6.4.1

)בדומה לעקרונות רכוש ומוצגים בעלות מופחתת קדונות נכללו כהקטנה של רכוש קבוע יהפ

ות המופחתת קדונות נכלל לפי אותו שיעור של העליקבוע(. שיעור העלות המופחתת מכלל הפ

 הרכוש הקבוע.ביחס לעלות המלאה של 
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 -צורכי גפ"מ מכשיריםמכירת  .6.4.2

ממומנות  ולא נכללו בחישוב רווחיות הגפ"מ מאחר והן בהון הפעילעלויות אלו לא נכללו 

מטרת מכירת המוצרים נטען כי אף אם  . נוסף על כך,ום ישיר של הלקוחבחלקן על ידי תשל

הרי שלהגברת הצריכה של צרכן אחד אין כביכול תרומה להפחתת  ,היא הגברת הצריכה

 העלויות של צרכן אחר ועל כן אין הוא אמור לשאת בעלויות החסר של מכירת המוצר. 

 

 .תשלום עבור השירות נוטרלו החברה עלויות שירותים בגינם גבתה – שירותים בתשלום .6.4.3

 .במסגרת חישוב רווחיות החברה בהתאם נוטרלה גם ההכנסה בגינם

 

  –תשלומים לקבלני בניין עבור הזכות לספק גפ"מ לבניין   .6.4.4

לפיכך לא פק את מערכת הגז ביחד עם הדירה, כי על הקבלן לסבתקנות התכנון והבניה נקבע 

, אין היא לשלם לקבלן, משיקוליההחברה ברור מדוע על החברה לשלם לקבלנים. משבחרה 

 הצדקה לגלגל תשלום זה על הצרכן.

 

  -זכויות להפצת הגז  .6.4.5

זכויות להפצת גז מהוות בעיקרן את הסכומים ששולמו לבעלי המניות הפרטיים בחברות הפצה 

ום כחלק מקבוצת חברת הגז אשר עולים על עלות פרטיות שנקנו על ידי חברת הגז ונכללות הי

הנכסים של אותן חברות הפצה. הסכומים העודפים ששולמו על ידי החברה לבעלי המניות של 

 הסוכנויות יוחסו לזכות למכור ללקוחות חברות ההפצה.

 הזכויות נרשמות כנכס בספרים ומופחתות בדוח הרווח והפסד לאורך השנים.

יכוי רווחים עודפים שהוערכו לפי יחס שיעור התשואה המוכר זכויות הפצה הוכרו בנ

)הנורמטיבי( לשיעור הרווחיות העודף )רווחיות על ההון מעבר לשיעור התשואה המוכר( , לפי 

 משקל המניח כי שיעור הסיכון של רווחיות עודפת הינו כפול מהסיכון על רווחיות הנורמטיבית.

 .הפצה וההפחתה בגינןמזכויות הכמחצית לאור זאת לא הוכרו 

 

 . נוטרלו הוצאות עודפות שלא הוכרו לצרכי מס הכנסה  .6.4.6

 

שיכות בעלים נחשבים כחלק מממלש"ח  XXXשעלו על לחברה קשורה, שולמו שדמי הניהול   .6.4.7

 העלויות המוכרות.ולא הוכרו בחישוב 

 

  –  הפעילהיקף ההון   .7

 ההון הפעיל כולל:

במקרה הנדון מדובר בעיקר במתקנים לאחסון  -מימון התשתיות להפעלת החברה )רכוש קבוע(   .7.1

הגז ומילוי המכלים אצל החברה, מכליות ומשאיות לשינוע הגז, המתקנים בסביבת הלקוח 

 והמכלים עצמם. 

בניכוי היתרה המופחתת של גין עלות מופחתת של הרכוש הקבוע במסגרת זו חושבה תשואה ב

 הפיקדונות, כאמור לעיל.
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היות והתשואה על הנכסים הינה במונחים ריאליים )צמודי מדד( הותאמו הנכסים והפחת לאומדן 

 .2011לשנת  2003עליית מדד משנת 

מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות  ,בגין  פעילות שוטפת ומלאי גז הלקוחותיתרת  -הון החוזר נטוה .7.2

כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים  הספקים והעובדיםיתרת בניכוי  להבטחת תשלום לספק

 . ובמאזני הבוחן

 .והשקעות פיננסיותבחישוב ההון החוזר האמור לעיל לא הוכרו  הלוואות לזמן קצר,   .7.3

 

 על ההון הפעיל התשואהמתודולוגית קביעת   .8

 -העצמי ההון מחיר .8.1

 כדלהלן: CAPMשיטת שיעור התשואה על ההון העצמי חושב ב

β      Ke=Rf+(Rm- rf)* 

Ke-  ה על ההון העצמיתשוא. 

Rf-  שער ריבית נטול סיכון. 

Rm- תיק השוק  תתשוא. 

β-  השוק.אל מול תיק  תיקהסטיית התקן של 

 

 25) לאג"ח ארוכת טווחישראל  גיוס חוב של מדינתריבית  חושב לפי  -ריבית חסר סיכון  רועיש

  .3% שיעור שלב – שנה(

 

ליה ממוצעת עהנסחרות בישראל. התשואה הממוצעת של חברות חושבה לפי –תשואת תיק השוק 

נומינלית ולאחר מס. שיעור התשואה  9.5%שנים אחרונות היא ה 10 -ב 100שנתית של מדד תל אביב 

 . 9.4% ינוושיעור התשואה הריאלית לפני מס ה 7% ינוהריאלית ה

 .6.5% -שיעור התשואה מעבר לשיעור הריבית חסרת הסיכון 

 

 ..680 -נאסד"ק ופועלות בענף הולכת הגז חושבה לפי נתוני הביטא של חברות הנסחרות ב   -בטא 
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 החברות שנכללו בחישוב הבטא:

1.01 Niska Gas Storage Partners LLC (NKA) 

1.85 China Natural Gas, Inc. (CHNG) 

0.45 Nicor Inc. (GAS) 

1.2 Transportadora de Gas Del Sur S.A. (TGS) 

0.61 Southwest Gas Corporation (SWX) 

0.39 Corning Natural Gas Corp. (CNIG.OB) 

0.51 Piedmont Natural Gas Co. Inc. (PNY) 
 ממוצע 0.86

 

 

 חישוב שיעור התשואה על ההון העצמי:

 :, לפי החישוב8.564%= שיעור התשואה על הון עצמי

Ke= 3%+(6.5%)*0.856 = 8.564% 

 

 :WACC –שיעור תשואה משוקלל  .8.2

  -מנוף 

 . 50%  -בענף  הממוצע בהתאם למבנה המימון חושב  המנוף

 WACC  -שיעור התשואה המשוקלל של החברה מחושב ע"פ מודל ה

V

B

V

E

T
WACC k

k
b

e **
1




 

Ke=    נטו לאחר מס 8.564%הוא  על הון עצמי תשואהשיעור. 

Kb=    ע"ס אג"ח שהנפיקו חברות הגז.  4.8%שיעור התשואה על הון זר  הוא 

T =  25% שיעור מס חברות. 

V= E+B=100% 

B 50%=  שיעור ההון הזר מתוך כלל ההון של החברה. נקבע נורמטיבית לפי . 

E  =  50%= יחס שיעור ההון העצמי מתוך סך ההון של החברה. 

WACC = 50%*8.564%/(1-25%)+50%*4.8% = 8.11%  

 

 .8.11% ההון הכולל של החברה הואהתשואה המשוקלל על  שיעור
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 להלן עיקרי תוצאות הבדיקה: .9

 שיעור רווחיות החברות: .9.1

       

       

       
       

       
       

      
       

       
       

      
       

      
       

      

       

       

       
       

       
       

      
       

       
       

      
       

      
       

      
 

מאספקת הגפ"מ( לגבי  85%-מהתוצאות עולה כי שיעור הרווחיות בחברות הגדולות )המהוות למעלה מ

מעל הרווחיות שירותי גז מרכזי במונה ללקוחות פרטיים בעלי צריכה נמוכה הינו גבוה משמעותית 

 (.8.1%-הסבירה )שנמדדה על ידינו כאמור ב

לעומת זאת בתחום המיכלים הגם שהרווחיות הינה מעט מעל הרווחיות הסבירה הסטייה אינה מהותית 

 במרבית החברות.

 

 בנוסף מבדיקת השוק ניתן להבחין בנתונים הבאים: .10

ה רבה מול ספק השירות. ניתן שירותי גז מרכזי במונה הינם שירות בו הצרכן הבודד שבוי במיד .10.1

לעבור בין ספקים רק אם קיים רוב של צרכני השירות מאותה מרכזייה מדובר במקרים רבים 
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לאור עלות הגפ"מ הכוללת נראה כי המאמץ שנדרש  –במספר בתים משותפים למרכזיה אחת 

 להשקיע עבור המעבר עולה על התועלת מהפחתת המחירים.

נמוכה מאוד גם ביחס לשירותים בעלי מאפייני תחרות נמוכים  שיעורי המעבר בין ספקי הגז .10.2

כדוגמת קופות החולים ובודאי ביחס לתחומים אחרים גם אם הם בתחרות מעטים כמו טלויזיה 

 או ספקי אינטרנט )בזק והוט(.

לפי בדיקת הרשות להגבלים עסקיים המעבר בין החברות הגדולות לבין עצמן נמוך עוד יותר  .10.3

 ן החברות הגדולות לחברות הקטנות.ביחס למעבר בי

 

 סיבות בגינן ניתן לשקול שלא לבצע פיקוח מחירים: .11

מתן פיקוח על מחירי הגפ"מ עלולה להביא לעליית מחירים בשירותי הגפ"מ האחרים הצורכים  .11.1

כך לגבי צרכנים תעשייתיים  –גפ"מ בכמויות גדולות יותר ורגישים יותר לשינוי במחירי הגפ"מ 

 מרכזיות הגפ"מ הכבדים )בירושלים(.ולגבי צרכני 

ניתן לנסות להפעיל צעדים חליפיים שייעודם הגברת התחרותיות כגון: פרסום מחירים ממוצעים  .11.2

במדיה או אפילו על גבי החשבוניות וחיוב חברות הגפ"מ לאפשר לכל לקוח שפונה לקבל לכל 

 הפחות את המחיר הממוצע שפורסם.

ל המחירים עלול להקטין את כמות השחקנים בשוק ולהביא חברות הגפ"מ התריעו כי הפיקוח ע .11.3

 להעמקת כניסת גורמים עבריינים לשוק.

כניסת הגז הטבעי לשוק צפוייה להקטין את המכירה למגזר העסקי ובכך להרע עוד את מצבן של  .11.4

 חברות הגפ"מ.

 

 לץ לשקולהומלאחר קיום של דיונים בצוותים שכללו את אנשי מנהל הדלק וחטיבת הכלכלה במשרד  .12

פיקוח על מחירי שירותי אספקת גפ"מ במרכזיה באמצעות קביעת מחירי מקסימום )על פי פרק ה' לחוק 

החלת דרישות דיווח על שירותי אספקת גפ"מ במיכלים )על פי פרק ז' לחוק ו הפיקוח על המחירים(

 הפיקוח על המחירים(.

 

 קביעת המחיר המפוקח:השיטה האפשרית ל .13

על סמך ממוצע משוקלל של עלויות החברות שנבדקו על ידינו  ניתן לחשב את המחיר המפוקח  .13.1

 כמפורט מעלה.

 במסגרת הבדיקה חילקנו את החיוב לשניים: .13.2

עלויות  –כגון  –מחיר קבוע המשקף עלויות הנדרשות לחברה מעצם חיבור הלקוח לשירות   .13.2.1

 הון ועוד.גבייה, בדיקה חמש שנתית )תקניות(, מרבית עלויות ה

מחיר רכישת   -כגון  –מחיר תלוי צריכה המשקף את העלויות הנגרמות עקב צריכת הגפ"מ  .13.2.2

 הגפ"מ מבתי הזיקוק או מיבוא, הובלה, מילוי ועוד.

 :התמחור לפי כל חברהלהלן תוצאות  .13.2.3

 

 

 לחיוב דו חודשי. ₪ 40-מהתחשיב עולה כי המחיר הקבוע הוא כ
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 .₪ 5.22ת הגפ"מ בבתי הזיקוק בתוספת מרווח של מ"ק גפ"מ הינו עלו 1המחיר לצריכת 

 

 להלן משמעות קביעת הפיקוח על המחירים על הלקוחות של החברות השונות: .14

 

 

ניתן לראות כי השינוי ללקוחות בצריכה מועטה )מרכזיה כלל ארצי למעט ירושלים( הינו הפחתה בחיוב 

אם יוחל המחיר המקסימלי החיוב עלול  ואילו ללקוחות בצריכה מרובה ₪ 15-30הדוח חודשי בטווח של 

 בממוצע. ₪ 50-לעלות עד ל

 

 

 בנוסף נבחנה על ידינו ההשפעה של החלת התעריף המפוקח על החברות: .15

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 ..…ניתן לראות כי החברה היחידה שעוברת בעקבות הפיקוח מרווח להפסד היא 

 יחד עם זאת אם מנטרלים את דמי הניהול שהחברה רושמת ועלויות שנוצרות לחברה שלא מתחום הגפ"מ

 גם חברה זו מגיעה בקירוב לאיזון.

 


