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פרוטוקול כנס CFO BestPractice 2012
ערן וקנין  CFOטן חברה לדלק – מימון חברות קומודיטיז
טן פועלת בשוק תחנות הדלק בעיקר לרכב כבד ולפרטיים ,לא ציי רכב .כמו כן יש לה תחנות כח
הידראוליות בברזיל .החברה ציבורית עם שתי סדרות של אג"ח.
הענף שלנו עובר טלטלה קשה מאד ובספטמבר שנה שעברה ,מרווחי השיווק יורדים ב 52%-בבת אחת,
במהלך אגרסיבי .הרבה רגולציה של איכות סביבה ,בינוי ומועצות מקומיות .אנחנו חווים זינוקים במחירי
הדלקים ,אנחנו חיים בסביבה של זינוק במחיר הנפט בעולם ,במחנק אשראי המוביל לסיכוני אשראי
לקוחות משמעותי ,בתחרות עזה עם החברות המקבילות ,ובעולם של מחאה חברתית.
בקומודיטיז אנו מדברים על סחורה בלתי מבודלת ,הנסחרת בבורסה על בסיס חוזים עתידיים ,ועונה על
צורך או דרישה .זה שוק שבו יש אי ודאות מוחלטת .זה עיסוק בטווח ,יש מינימום ומקסימום.
האתגרים שלי בעולם הזה –
 .1התפתחות בתנאי המחיר ,הן מחיר חבית והן מחיר מכירה – שינויים מטורפים שחלקם מבוססים
על היצע וביקוש ,ופרמטרים אקסוגניים .אני מאמין שנחיה בקרוב במחיר שבין  09-159דולר
לחבית .אבל יש נקודות קצה –  129דולר ב .5992-היינו במינימום של  52-09דולר לחבית.
מחירי המכירה מטפסים ,אבל גם הבלו למדינה מטפס – ויחד עם המע"מ עולה על .29%
 .5התפתחות ימי אשראי – הפער בין הימים בהסכמה לימים בפועל שווה  099מיליון  ₪תוספת
מימון.
 .5התפתחות ההון החוזר והחוב הפיננסי – ההון החוזר הולך וגדל בממוצע חברות בענף הדלקים
בלבד .חברה ממוצעת מוצאת עצמה עם גידול של  09%בהון החוזר וחוב פיננסי ,ולאורך כל
הדרך שורת הרווח לא תוכל להשתפר ...דולר אחד במחיר חבית ,זה  5.2אגורות לליטר בנקודת
מכירה ,וזה  ₪ 0לחודש יותר לחודש לרכב ליסינג ממוצע ,יוצא תוספת הון חוזר של  19מיליון ₪
ותוספת חוב פיננסי של  09מיליון  .₪זה הפער של חברה שקונה במזומן ומוכרת באשראי שיכול
להגיע ל 199-ימים .על כל זה נוסף הדירוג של חברת האשראי.
פתרונות יישומיים במימון בנקאי –
 .1אישור מסגרות אשראי מדורגות וגמישות ,על בסיס ניתוח תרחישי קצה של שינוי מחירי הסחורות
והשפעתם על ההון החוזר וחוב הפיננסי ,וכן ניתוח אשראי צרכני על פני תקופה ,כולל שיאים.
 .5התאמת הקובננטים הפיננסיים לתנאי מחיר משתנים על סמך יחסי כיסוי לחוב ,לרבות השפעות
מלאי ,וקביעת ה EBITDA-כאומדן מוביל ללא ההשקעות המימוניות של הגידול בהון החוזר ,ועל
פי יחסי הון עצמי ,כולל ביטול התניות הכוללות התחייבות לשמירה על סך מאזן ,שהוא נתון שאי
אפשר לנהל.
פתרונות יישומיים במימון חוץ בנקאי –
 .1ביטוח אשראי – מנוע צמיחה ומקור למסגרות אשראי
 .5חברות כרטיסי האשראי – כמעגל שני ושלישי
 .5מימון פרוייקטלי – על בסיס תזרים מזומנים חזוי מהפרוייקט (כמו אחסנה למשל)
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פתרונות יישומיים של נזילות ותזרים –
 .1ניהול מלאי מינימלי
 .5שימוש בתחזיות של מחירי החבית  /הסחורות כמו מאיץ להגדלת מכירות כדי לשלוט בערכי
המלאי (להאיץ מכירה או להאט אותה).
קומודיטיז זה אי ודאות וקשה לשלוט במחיר ,אבל חשוב לבסס עקרונות שיגדילו סבירות לעבור תקופות
קשות.
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