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מימון פרוייקטים  -כללי הבסיס
Special Purpose Entity
• מימון פרוייקטים נעשה ברוב המקרים במסגרת (SPE)Special Purpose Entity
•  SPEהנה ישות משפטית העומדת בפני עצמה ופועלת בכפוף לחוזי התקשרות ,כגון:
•  - PPAהסכם לרכישת חשמל
•  - Land Leaseהסכם לחכירת הקרקע
•  - Resource Rights agreementזכויות שימוש במשאב מהשדה הגיאותרמי
•  - O&M Agreementהסכם לתחזוקה ולתפעול של תחנת הכוח הגיאותרמית

Non Recourse Financing
• הגוף המלווה מקבל את החזר ההלוואה על בסיס תזרים המזומנים של הפרוייקט בלבד
• הביטחונות להלוואה ניתנים על ידי שיעבוד נכסי הפרוייקט וללא ערבות הבעלים
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מבנה החוזים בפרוייקט
OrCal Geothermal Inc.
(“Issuer”)
Debt Service

PPA
Energy + Capacity
Energy/Capacity
+ Bonus Payment

O&M
Agreement
O&M Services

Heber 1, 2 & Gould
Monthly Payments

HFC

Steam Extraction

Geothermal
Resources

Monthly Royalties

Energy Payment

Transmission Service

Energy Only

Cost Reimbursement

Ormat
Nevada,
Inc.

Transmission
Service
Agreement

IID
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מרכיבי הסיכון בפרוייקט
בכל פרוייקט קיימים מספר גורמים היכולים לסכן ולהשפיע על תזרים המזומנים:
• טכנולוגיה
• חוזה החשמל
• אתר הפרוייקט
• הולכת החשמל
• EPC
• עלות התפעול
• סיכונים פוליטיים
• מקור האנרגיה הגיאותרמי
?
בלבד?
הפרוייקט בלבד
בסיס הפרוייקט
על בסיס
מלווים על
סים מלווים
פינננסים
גופים פינ
מדוע גופים
שאלה  ::מדוע
שאלה
לסיכון..
יותר לסיכון
בוהה יותר
לחשיפה גגבוהה
ורה לחשיפה
בתמורה
יותר בתמ
גבוהה יותר
ריבית גבוהה
לקבל ריבית
מנת לקבל
על מנת
תשובה  ::על
תשובה
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חלוקת הסיכון בפרוייקט
מימון פרוייקטים הינו "אומנות" חלוקת הסיכונים בין הגופים המעורבים בתכנון,
בבנייה ובמימון הפרוייקט ,בנוסף לסיכון בו נושא הגוף הרוכש את החשמל.
EPC
Contractor

Sponsor/
Lender

X

X

X

X

X

X

X

X

Insurance

Fuel Supplier

Off‐taker
)(PPA

X

X
X

X

O&M
Operator

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risk/Risk Taker
Completion of Construction
Delays in Completion
Cost Overruns
Operating Risks
Fuel Supply
PPA Payment Risk
Environmental
Regulatory Risks/ Changes in Law
Interest Rate Risk
Exchange Rate Risk

• בדרך כלל חלוקת הסיכונים נעשית בשלב המשא ומתן ולפני סגירת עסקת המימון
• במקרים מסוימים הבעלים יהיה מוכן להיחשף לסיכון גבוה יותר בשלב בניית
הפרוייקט על מנת שיוכל לממן את הפרוייקט בשלב התפעול בריבית נמוכה יותר
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תהליך המימון  -בנית הצוות
הוצאה לפועל של מימון פרוייקט מחייבת לבנות "צבא" של יועצים:
• יועצים פיננסים  -לרוב יהיו אלו בנקאי השקעות
• יועצים משפטיים  -אלו אחראים על ניסוח מסמכי מימון הפרוייקט ,חוזי נדל"ן וכולי
• יועצים טכניים  ,GeothermEx ,IE -יועצים סביבתיים וכולי
• רואי חשבון
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תהליך המימון  -מסמכי העסקה
לאחר ההתקשרות עם הגוף המממן ובניית צוות העסקה מתמקדים
ביצירת המסמכים הבאים:
•  - Financial Projectionsמודל פיננסי המכיל את הנחות תזרים המזומנים הצפוי
של הפרוייקט
• - Legal Agreementsהסכמי המימון של הפרוייקט
• - Due Diligence Materialsדוחות מקצועיים ,חוזים וכדומה
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תהליך המימון  -תחזית פיננסית
במהלך העסקה על החברה להכין מודל פיננסי המכיל את תזרים
המזומנים הצפוי מהפרוייקט
• לשם כך החברה בונה מודל פיננסי המבוסס על הנחות התפעול של החברה
• ההנחות של המודל הפיננסי מכתיבות את יכולת הפרוייקט להחזיר את ההלוואה
לאורך זמן
•...ולכן ,העסקה נבנית סביב הנחות המודל הפיננסי
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תהליך המימון  -מודל פיננסי
מודל פיננסי לדוגמא )באלפי :($
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תהליך המימון  -מפל התשלומים )(waterfall
לאחר סגירת חוזה המימון וקבלת ההלוואה כל ההכנסות מהפרוייקט נכנסות
לחשבון הפרוייקט ומחולקות לפי סדר קבוע מראש.

מבנה בסיסי של מפל התשלומים:
 .1תשלום עבור עלויות התפעול והתחזוקה של הפרוייקט
 .2תשלומי ריבית של ההלוואה
 .3תשלומי הקרן של ההלוואה
 .4חלוקת יתרת ההכנסות כדיבידנד לבעלים
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סוגי מימון
Bank Debt
• בדרך כלל הלוואה בינונית לטווח קצר
• תשלום עמלה גבוהה ביחס לסכום ההלוואה

Capital Markets Debt
• הלוואה לטווח ארוך הנעשית בדרך כלל על ידי הנפקת אג"ח פרטית או ציבורית
• יתכן ויידרש דירוג לפרוייקט
• האג"ח יתומחר בהשוואה להצעות אחרות באותה רמת סיכון הנמצאות בשוק

Tax Monetization
• מאפשר לנצל הטבות מס עם פגיעה מינימלית בתזרים המזומנים של הפרוייקט
• אפשר ליצור מבנה של שותפות מס מתחת לחברה בו קיים כבר חוב

Tax Lease
• הבעלים מוכר את הפרוייקט ומחכיר אותו בחזרה כך ש  100%מעלות הפרוייקט ממומנת
• המחכיר יכול לנצל את הטבות המס ולהחכיר את הפרוייקט בריבית נמוכה יותר
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תודה רבה

BURDETTE
GEOTHERMAL POWER PLANT, NEVADA
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