 11מרס2019 ,

לכבוד,
דוד טרגין ,רו"ח
רשות ניירות ערך  -מחלקת תאגידים
רח' כנפי נשרים ,22
ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א (טופס לא פומבי)
ג.א.נ,.
הנדון :פנייה מקדמית בקשר עם הטיפול החשבונאי בהסכמי רכישת ומכירת גז טבעי בישראל
סימוכין :שיחתנו הטלפונית מיום  6במרס .2019
בהמשך לפנייה המקדמית שבנדון ולשיחתנו הטלפונית שבסימוכין ,להלן התייחסויותינו  -או פי סי אנרגיה
בע"מ ("החברה")  -לשאלות ההמשך של סגל הרשות ולנושאים הנוספים שאליהם נתבקשה החברה
להתייחס.
כללי
בטרם התייחסותנו לנושאים השונים שאליהם נתבקשנו להתייחס ,ברצוננו לתאר בקצרה את הרציונל אשר
להבנתנו עומד בבסיס סעיפי התחולה הרלוונטיים של התקן ,כפי שגם צוין בשיחתנו IFRS 9 .הינו תקן אשר
נועד לעסוק במכשירים פיננסיים ,אשר באופן עקרוני מוציא מתחולתו חוזים לרכישת או מכירת פריטים לא
פיננסיים .סעיפי התחולה אשר נדונו בהרחבה בפנייה המקדמית הינם בגדר חריגים לעיקרון האמור ,והם
נועדו להחיל את הוראות התקן לגבי חוזים מסוימים לרכישת או מכירת פריטים לא פיננסיים אשר מתנהגים
כמו מכשירים פיננסיים ,ובכללם חוזים שבבסיסם סחורות ( )commoditiesכגון זהב ,נפט וסחורות אחרות,
אשר לגביהם קיים שוק פעיל שבו ניתן לקיים מסחר באותן סחורות (ראו בהקשר זה הספרות המקצועית של
 EYבנספח א' ואת סעיף  .)IAS 32.AG20לפיכך ,החברה בדעה כי בחינת סעיפי התחולה של התקן שבבסיס
הדיון צריכים להיבחן באופן צר ואשר עולה בקנה אחד עם הרציונל העומד אחריהם ("לכלול" את אותם
חוזים שמבחינה מהותית מתנהגים כמו מכשירים פיננסיים) .פרשנות רחבה של סעיפי התחולה עשויה להביא
למצב ,לפחות מבחינה תיאורטית ,שבו חוזים רבים למכירת פריטים לא פיננסיים ייכנסו לכאורה לתחולת
התקן ויטופלו כנגזרים ,מבלי שהתקן התכוון לכך ובאופן שאינו קוהרנטי עם המטרה המקורית של אותם
סעיפי תחולה בתקן.
כמו כן ,בקשר עם סדר הפעולות שיש לבצע בעת יישום סעיפי התחולה ,ניתן להיעזר בתרשים מתוך הספרות
המקצועית של ( KPMGראו נספח ב') ,לפיו יש לבחון תחילה האם החוזה ניתן לסילוק נטו במזומן ,ורק אם
התשובה היא כן יש להמשיך ולבחון האם ההתקשרות בחוזה הייתה בהתאם לדרישות הרכישה ,המכירה או
השימוש החזויים של הישות (והם ממשיכים להיות מוחזקים למטרות אלה) .עמדת החברה ,כפי שתוארה
בהרחבה בפנייה המקדמית ,כי במקרה הנדון לא מתקיימים הקריטריונים לסילוק נטו במזומן ,ומכל מקום
בהסתכלות כוללת ,המתחשבת במהות המסחרית והכלכלית של הסכמי הגז מול אנרג'יאן והרוכש,
ההתקשרות בהסכמי הגז נעשתה במטרה לשרת את צרכי השימוש העצמי ( )own-useשל חדרה והיא נועדה
לשרת את צרכים אלו בלבד .מכירת כמויות הגז העודפות בתקופת החפיפה הינה כאמור לא יותר מפתרון
נקודתי של החברה להתמודדות עם כמויות הגז העודפות שנאלצה לקחת על עצמה על מנת להשיג את הסכם
אנרג'יאן ואת המחיר האטרקטיבי הגלום בו .לפיכך החברה בדעה שהסכמי הגז האמורים הינם מחוץ
לתחולת התקן ,וכי אין כוונת סעיפי התחולה של התקן "לכלול" חוזים מסוג זה.
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התייחסות נוספת לגבי סעיף (2.6ג) ל IFRS 9-ורכיביו
סעיף קטן (ג) לסעיף  2.6לתקן מתייחס לקיומו של נוהג של קבלת נכס הבסיס ומכירתו זמן קצר לאחר
קבלתו ,במטרה להפיק רווח מתנודות מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחר ( ,)dealer's marginכסממן לכך
שהחוזה מסולק נטו במזומן.
כפי שתואר בהרחבה בסעיפים  7.12ו 7.14-לפנייה המקדמית ,החברה סבורה כי לאור הסיבות שתוארו
בפנייה ,לא קיים נוהג מהעבר וגם לא התגבש נוהג עם הכניסה להסכמי הגז עם אנרג'יאן והרוכש ,של קבלת
גז טבעי ומכירתו תוך זמן קצר במטרה להפיק רווח תנודות מחיר בטווח הקצר או ממרווחי סחר ( dealer's
 .)marginלהלן התייחסות ספציפית נוספת בנוגע לרכיבי סעיף (2.6ג) לתקן:


"מטרה"
 ראשית נציין כי החברה בדעה שמטרת הסכם הגז מול אנרג'יאן צריכה להיבחן ברמת ההסכם ,תוךהתחשבות במכלול הנסיבות אשר הביאו להתקשרות בהסכם; "צביעת" המטרה של חלק כזה או
אחר בהסכם והתמקדות בחלק זה בלבד (במנותק מהמכלול) ,עשויה להביא לתוצאה חשבונאית
אשר לא תשקף באופן מהימן את המהות הכלכלית של החוזה ואת מטרתו .לגישת החברה ,המטרה
שלשמה מתבצעות המכירות של נכס הבסיס הינה הפקטור המרכזי אשר דורש בחינה בהתאם לסעיף
קטן (ג) ,ואין לשים את הדגש על עצם קיומן של מכירות או נוהג לביצוע מכירות בהתעלם מהמטרה.
 מטרת ההתקשרויות הקיימות בין החברה למאגרי הגז השונים ,ובכללם מאגר אנרג'יאן ,היא אךורק לצורך ייצור סדיר של חשמל בתחנות הקיימות והעתידות לקום של החברה .באופן עקבי לכך,
המטרה הבלעדית של חדרה בהתקשרותה עם אנרג'יאן הינה לשרת את צרכי השימוש העצמי (own-
 )useשל חדרה בתחנה .מכירות הגז העודפות אינן מהוות את מטרה של ההתקשרות ,אלא אמצעי
להתמודדות עם כמויות הגז העודפות שנאלצה חדרה לקחת על עצמה.
 מטרת ההתקשרות ,ובכפוף לה גם הגדלת הכמויות ,הייתה הבטחת עתיד אנרגטי לתחנות בד בבדעם השגת מחירים נמוכים משמעותית מאלו שהחברה משלמת נכון להיום למאגר המתחרה .צריכת
הגז הכוללת (על פני  15שנים) של שתי תחנות הכוח ממאגר אנרג'יאן ,גבוהה בקירוב פי  6מכמות הגז
העודפת שישנה ב DCQ-של חדרה .ניתן אפוא להבין כי מבחינה כלכלית החברה הייתה מוכנה לקחת
על עצמה את הכמות העודפת ,גם אם היא הייתה יכולה להפטר ממנה בעלות או אף בהפסד כלשהו,
שכן המחיר הנמוך בו היא תרכוש את כלל הכמות מהמאגר (שבראייה כוללת תשרת את השימוש
בתחנות) מהווה אינטרס עסקי ראשון במעלה.



"נוהג"
 בהמשך לאמור בפנייה המקדמית ,החברה פועלת בתחום ייצור החשמל (ייזום ,פיתוח ,הקמהותפעול) .בהתאם לכך ,באותם מקרים בודדים בהם החברה נדרשת למכור גז לצדדים שלישיים (כגון
תקופות תחזוקה ,תקלות והמקרה המתואר) ,הרי שהמכירה היא למעשה "תוצר לוואי" של פעילות
החברה .עד לחתימה על ההסכם מול אנרג'יאן היו מכירות ספורדיות ועל כן אין בהן בכדי לבסס
"נוהג" ,אשר משמעותו פעילות תדירה ,עקבית ולרוב מתוכננת היטב ,אשר עשוי ללמד גם על העתיד.
לעניין הפרשנות הצרה של המונח "נוהג" ,כמו גם שיקול הדעת הכרוך בפרשנות של מונח זה ,ראו
את נספח ג' שצורף לפנייה המקדמית.
 יודגש כי החברה בדעה שלא ניתן "לנתק" בין קיומו של "נוהג" לבין "המטרה" שעומדת בבסיס אותונוהג .לאמור ,אף אם קיים נוהג של קבלת גז טבעי ומכירתו לאחר מכן ,הרי שככל שאין בנוהג זה
מטרה של הפקת רווחים בטווח הקצר ,לעמדת החברה לא להחיל את סעיף קטן (ג) לסעיף  2.6בתקן.



 Dealer/Brokerומרווחי סחר
2

מגדל עזריאלי שרונה ,דרך מנחם בגין  ,121תל-אביב ,ת.ד Azrieli Sarona Tower, Menachem Begin 121, Tel-Aviv, P.O.B 20709| 20709
טל  | Tel +972-73-250-5600פקס Fax +972-73-250-5606

-

-

-

כאמור ,החברה רוכשת גז במטרה לצרוך אותו בתחנות שבבעלותה ולא למטרות מסחר בגז טבעי או
הפקת "מרווחי סחר".
לא נראה כי קיימת הגדרה ברורה ב IFRS-למונח "מרווחי סחר" .עם זאת ,הספרות המקצועית
(ראה את פרשנות  EYבנספח ג') מלמדת כי במצבים רבים נדרשת הפעלת שיקול דעת לעניין קביעת
הנפח של פעילות המסחר אשר אינו מאפשר עוד להיכנס לחריג ה .'own-use'-לצורך כך ,יש לבחון
בין היתר את כוונתה העסקית של החברה והדרך בה היא מתכוונת להפיק רווחים מההתקשרות
(יתר הקריטריונים בפרשנות נראים כפחות רלוונטיים לעניינה של החברה) .עוד עולה מהפרשנות כי
ניתן להניח הנחה שהסכמים שההתקשרות בהם נעשתה על-ידי סוחרים (ברוקרים) בסחורות יסוד
( ,)commodity broker-traderשמודדים את המלאי שלהם בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה בהתאם
ל( IAS 2-סעיף (3ב)) ,הינם בתחולת .IFRS 9
בהתאם לסעיף  5ל ,IAS 2-סוחרים (ברוקרים) הם אלה שקונים או מוכרים סחורות יסוד
( )commoditiesעבור אחרים או על חשבונם .מלאי ,המוזכר בסעיף (3ב) ל ,IAS 2-נרכש בכוונה
למכור אותו בעתיד הקרוב ולהפיק רווח מתנודות מחיר או ממרווח של סוחר (ברוקר).
כפי שתואר בהרחבה בפנייה המקדמית ,החברה פועלת לפי מודל עסקי במסגרתו היא מקימה
ומפעילה תחנות כוח בישראל ,בהן היא מייצרת חשמל עבור צרכנים שונים .על אף שהחברה מוכרת
גז טבעי בנסיבות מסוימות ומצומצמות ,מסחר בגז טבעי והפקת רווחים מפעילות מסחר כזו אינם
מהווים חלק מהמודל העסקי של החברה וממטרותיו .מכירת הגז העודף במקרה הנדון הינה בגדר
פעולה תפעולית גרידא ,שמטרתה היחידה היא להפטר מכמויות הגז שלא נדרשות לצורך ייצור
החשמל השוטף .כאמור לעיל ,על מנת להשיג את הסכם אנרג'יאן החברה הייתה מוכנה להתקשר
במכירת הגז העודף לפי עלות (ואף בהפסד מסוים) ,דבר אשר יש בו בכדי להצביע על כך שמנקודת
המבט של החברה הרווח שיופק מהסכם אנרג'יאן מקורו במכירת החשמל שייוצר באמצעות הגז
הטבעי שבהסכם ולא ממכירת הגז הטבעי (כאמור ,הרווח שנוצר ממכירת הכמויות העודפות
לסופרגז קטן מאוד והחברה הייתה מתקשרת בעסקה זו גם במחירי עלות) .לפיכך ,החברה אינה
מהווה סוחר (ברוקר) של גז טבעי ,לא כמשמעותו ב IAS 2-ולא כמשמעותו ב.IFRS 9-

הרחבה לגבי המונח "ניתן להמרה בנקל"
כפי שניתן להיווכח מהאמור בנספח ג' שצורף לפנייה המקדמית ,קיומו של שוק פעיל עבור הפריט הלא-
פיננסי (בהתאם לעקרונות  )IFRS 13מהווה אינדיקטור מרכזי בקביעה האם הפריט הלא פיננסי נשוא החוזה
ניתן בנקל להמרה במזומן ,כסממן לכך שהחוזה ניתן לסילוק נטו במזומן (ועל כן עשוי להיות בתחולת IFRS
 .)9החברה מודעת לכך שישנם קריטריונים נוספים בעניין זה בספרות המקצועית (כגון היות הפריט הלא-
פיננסי בר-חליפין וקיומן של עלויות עסקה שאינן משמעותיות) ,אך עם זאת מייחסת חשיבות עליונה
לקריטריון בדבר קיומו של שוק פעיל ונזיל עבור הפריט הלא-פיננסי ,שבו ישנו מחיר מצוטט זמין עבור הפריט
הלא-פיננסי .בהמשך לאמור בסעיפים  7.10-11בפנייה המקדמית בהקשר זה (לעניין היעדר שוק פעיל לגז
טבעי בישראל) ,ברצוננו להדגיש את הנקודות הבאות:
 בהתחשב במאפייני שוק הגז הטבעי בישראל ובהתבסס על חוות הדעת שצורפה לפנייה המקדמית ,בחינת
קיומו של "שוק פעיל" צריכה להתייחס לגז טבעי (שלא עבר תהליך הנזלה) ולשטח הגיאוגרפי של ישראל
בלבד.
 באופן כללי ,בשוק הגז בישראל קיים מספר מצומצם מאוד של צרכני גז .הגופים היחידים אותם החברה
מכירה שניתן למכור להם גז בהיקפים גדולים יחסית (לא צרכנים ביתיים) בתקופות התחזוקה הם רק
בז"ן וחברת החשמל אשר להם יש יכולת לצרוך כמויות אלו ולקבל הטבת מחיר ביחס למחיר אותו הם
משלמים לפי ההסכמים שסגרו מול ספקי הגז (כיום רק שותפי תמר) .המרווח על מכירת הגז ותקופה
המכירה מוגבלות בזמן והפרשי מחיר .העובדה שחדרה הסכימה להתקשר עם אנרג'יאן בכמויות שדרשה
רק לאחר שבדקה את אפשרויותיה והגיעה להסכמות מול הרוכש ולא לקחה את הסיכון הטמון בחיפוש
אחר לקוח שייקח את כל הכמות העודפת של חדרה בעתיד וויתרה על האופציה הפוטנציאלית לחכות עד
מועד הזרמת הגז בפועל מהמאגר ובכך להשיג מחיר אף גבוה מזה שנסגר מול הרוכש ,לכשעצמה מצביעה
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על הקושי למציאת לקוחות בשוק הגז בישראל ,דבר התומך בכך שאין מדובר בסחורה שניתנת להמרה
בנקל למזומן .לאור האמור ,החברה בדעה כי מכירות הגז הטבעי שמתבצעות כיום בחברה (בעתות
תחזוקה) כמו גם מכירות הגז שיתבצעו לרוכש בעתיד ,אינן מייתרות את שאלת קיומו של שוק פעיל לגז
טבעי בישראל ,והרי שבהיעדר שוק פעיל כזה לא ניתן לומר כי גז טבעי בישראל ניתן להמרה בנקל למזומן
באופן שאליו מתכוון התקן.
דוגמאות נוספות מהספרות המקצועית
מעבר לספרות המקצועית אשר נכללה בפנייה המקדמית ,ולבקשתכם החברה מצאה לנכון להתייחס לשתי
דוגמאות נוספות הקיימות בספרות המקצועית ולעמוד על ההבדלים בינן לבין המקרה הנדון .כאמירה
כללית ,ברצוננו להזכיר כי קיימת שונות משמעותית בין שוק הגז הטבעי בישראל לבין שווקים דומים
במקומות אחרים בעולם  -כגון באירופה וארה"ב  -שבהם יכול להתבצע מסחר "אמיתי" בגז טבעי ונגזריו
(כפי שנדון בהרחבה בפנייה המקדמית ובחוות הדעת) .בהתאם לכך ,השלכת העקרונות העולים מהספרות
המקצועית בהקשר הזה (שנכתבו בראייה בינלאומית) עשויה להיות רלוונטית ובעלת משמעות רבה יותר
בחברות הפועלות בשווקי גז טבעי מתקדמים ומשוכללים בעולם ופחות עבור החברה אשר פועלת בשוק הגז
הטבעי בישראל ,שהינו בעל מאפיינים שונים.


דוגמה  – 1מתוך הספרות המקצועית של פירמת ראיית החשבון ( PwCראו נספח ד').
 דוגמה זו עוסקת בישות שהינה ספקית חשמל ב( UK-שם קיים שוק פעיל לחשמל) ,אשר התקשרהבחוזה לרכישת חשמל מישות אחרת .החוזה כולל כמות מוגדרת אשר תסופק בעתיד (במחיר קבוע
ליחידה) ,כאשר לישות ישנה אפשרות לרכוש  90-110%מהכמות החוזית .בדוגמה זו ביכולת הישות
למכור כמויות חשמל עודפות בשוק .בהתאם לדוגמה זו ,רכישת כמות חשמל העולה על הכמות
הנדרשת לשימוש עצמי ומכירת הכמות העודפת עשויה להביא לכך שהחוזה ייכנס לתחולת IFRS 9
ויטופל כנגזר.
 החברה בדעה כי המקרה הנדון שונה באופן משמעותי מהדוגמה לעיל בשני היבטים עיקריים.ראשית ,בעוד שבנסיבות המתוארות בדוגמה רכישת הכמות העודפת נתונה לבחירת הישות,
בנסיבות המקרה הנדון נוצרה מחויבות של חדרה לרכוש את כמות הגז העודפת במסגרת
ההתקשרות מול אנרג'יאן .שנית ,בעוד שבדוגמה מתקיים שוק פעיל לפריט הלא-פיננסי ,דבר
המאפשר את מכירת הכמות העודפת עם רכישתה ,בישראל כאמור לא קיים שוק פעיל לגז טבעי שבו
ניתן "להמיר" בקלות את הגז הטבעי למזומן.



דוגמה  – 2מתוך הספרות המקצועית של פירמת ראיית החשבון ( KPMGראה נספח ה').
 הדוגמה עוסקת בישות הפועלת כמתווכת בשוק הסיטונאי אשר התקשרה בחוזים לרכישתאלומיניום ,אותו היא מוכרת ללקוחותיה (קיים שוק נזיל לאלומיניום) .המטרה הספציפית של
החוזים בדוגמה הינה להפיק רווחים מהמרווח שבין מחירי הרכישה למחירי המכירה ,ועל כן הם
מטופלים כמכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בתחולת .IFRS 9
 על אף שבנתוני הדוגמה לא מסופקים שירותים משמעותיים עבור הלקוח (בדומה מקרה הנדון),ההבדל המרכזי והמהותי בין דוגמה זו לבין המקרה נשוא הפנייה נעוץ בעובדה שמטרת ההתקשרות
של החברה בהסכמי הגז אינה לצורך הפקת רווחים.

חלופות נוספות לרכישת גז טבעי בתנאים דומים (לרבות האפשרות להתחייב לכמות קטנה יותר)
חדרה ניגשה למשא ומתן עם אנרג'יאן עם דרישה לכמויות הגז התואמות את צרכיה ולא מעבר לכך .אולם,
אנרג'יאן לא הסכימה לדרישה זו היות ולאנרג'יאן היה אינטרס ברור למכור כמויות שיאפשרו לה להגיע
לסגירה פיננסית בהקדם האפשרי .אילו החברה לא הייתה סוגרת כמות חוזית כפי שסוכם בין הצדדים,
בהתאם לדרישה מצד אנרג'יאן ,היא לא הייתה יכולה כלל להשיג תנאים מסחריים מטיבים כפי שהשיגה
לאור היענותה לדרישות אלו מצד אנרג'יאן .בנוסף ,אילו הייתה חדרה מתעקשת ומוותרת על הכמות העודפת
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עד לסיום הסכם עם שותפי תמר ,כלומר סוגרת כמות חוזית של ( MMBTU 13,974ראה את מהטבלאות
שצורפו לנספח א' שבפנייה המקדמית) ,היא לא הייתה מקבלת את אישור המממנים שלה לעסקה עם
אנרג'יאן בכללותה ,היות ובמקרה כזה לא הייתה מבטיחה כמות מספקת של גז לתפעול תחנת הכוח לכל
תקופת המימון .לפיכך ,לחדרה לא היו חלופות פרקטיות אמיתיות להשגת חוזה לרכישת גז טבעי בתנאים
דומים.
תנאי ההסכם עם הרוכש
לעמדת החברה ,הטענה לפיה קיימים תנאים מסחריים זהים ( )back-to-backבין ההסכמים בהם התקשרה
חדרה עם אנרג'יאן והרוכש ,למעט המחיר (כפי שצוין בשיחתנו) ,אינה לגמרי מדויקת .החברה בהתאם
ליכולתה על מנת לגדר את עצמה בצורה מושלמת ,אך לא הצליחה לעשות זאת ב .100%-מבחינת התנאים
המסחריים ,כפי שניתן לראות מהטבלאות שצורפו לנספח א' שבפנייה המקדמית ,הכמות החוזית העודפת
שחדרה לקחה על עצמה מסתכמת ל MMBTU 9,700-ליום ,אולם הכמות החוזית שנסגרה מול הרוכש
עומדת על  MMBTU 8,500ליום .כמו כן ,כפי שעלה בשיחה ,קיים פער של שנתיים שבהן לא מתקיימת
חפיפה בין הסכם תמר לבין ההסכם עם הרוכש (ראה דיון נפרד להלן) .בנוסף ,התחייבות ה TOP-מול הרוכש
נעה עומד על  75%מהכמות החוזית לעומת  80%בהסכם אנרג'יאן של חדרה .בנוסף ,ההתחשבנות של חדרה
בגין הגז אשר נרכש על ידה עבור הרוכש תהיה באחריות חדרה כמו גם ההזמנה היומית של הכמויות
מאנרג'יאן דרך מערכת מנהלת להולכת גז של חברת נתג"ז .מבחינה טכנית ,אנרג'יאן אחראית על הבאת הגז
לנקודת חלוקה בחוף ,ממנה האחריות להולכת הגז לצרכני הגז השונים עוברת לאחריות חברת נתג"ז.
החשיפה לסיכון האשראי של הרוכש חלה על חדרה ולא על אנרג'יאן כמו גם ההתחייבות של חדרה מול
אנרג'יאן לצריכת הכמויות שנקבעו והתחשבנות בגינן ,שלא ניתן להעבירן לרוכש.
העדר התאמה (של שנתיים) בין תקופת הסכם תמר להסכם מול הרוכש והסכמת המממנים לכך
לעניין העדר התאמה (של שנתיים) בין תקופת ההסכם עם הרוכש לסיום תקופת הסכם מול שותפי תמר ,הרי
שחדרה ניסתה להגן באופן מלא על החשיפה שנוצרה לה מול אנרג'יאן כתוצאה מהכמויות העודפות אליהן
התחייבה .כפי שניתן לראות בטבלאות שצורפו לנספח א' שבפנייה המקדמית ,ההפרש בכמות החוזית
שנסגרה בהסכם מול אנרג'יאן לבין ההצעה המקורית של חדרה מסתכם ל .MMBTU 9,700-חדרה עשתה
כל מאמץ על מנת למכור את הכמות העודפת הזו לתקופה המלאה בה קיימת כמות עודפת .הלקוח היחיד
שהצליחה חדרה למצוא היה הרוכש ,אשר הסכים לרכוש כמות חוזית של  8,500בלבד ולתקופה כפי שנקבעה
בהסכם .חדרה הציגה למממניה את האפשרויות שעמדו בפניה ,כולל התנאים המסחריים שבהסכם אנרג'יאן
והתנאים של "ההסכם מגדר" .לאחר ניתוח הסיכויים מול הסיכונים ולאחר הטמעת תרחישים שונים
במודלים ,הסכימו המממנים עם עמדת חדרה (הרי שהאינטרסים של החברה אינם מנוגדים לאלו של
המממנים) שמבחינת חדרה עדיף להתחייב מול אנרג'יאן לכמויות כפי שדרשה ובמחיר שנסגר ,גם אם הסכם
מול הרוכש אינו מספק הגנה מלאה של  .100%נציין שמנגנון ההתחשבנות של מחויבות ה TOP-בהסכם
אנרג'יאן הינו רב שנתי ,כך שככל שייצברו "עודפים" בשנים הראשונות ניתן יהיה להשתמש בהן לקיזוז בעת
התחשבנות סופית בסוף חיי ההסכם מול אנרג'יאן .גם מבחינת המממנים וגם מבחינת החברה ,החשיפה של
השנתיים שבהן חדרה לא תצרוך את התחייבות המינימלית שלה לא עולה על החיסכון בעלויות שתקבל
חדרה מעצם התקשרותה בהסכם מול אנרג'יאן.
כוונת אנרג'יאן בעתיד (למיטב ידיעת החברה)
למיטב ידיעת החברה ,אנרגיאן מכרה את כל כמות הגז שצפויה להפיק מהמאגר .ולכן להערכת החברה
אנרג'יאן לא תתקשר כיום בהסכמים נוספים .מכאן שלאנרג'יאן אין אינטרס "לחבר" השוק הישראלי
לשווקים אחרים בעולם .כמו כן ,לא ידוע לחברה על כוונות אחרות כלשהן של הממשלה או ספקי הגז לחיבור
שווקים נוספים לישראל.
נספחים
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4 CONTRACTS TO BUY OR SELL COMMODITIES AND OTHER NON-FINANCIAL ITEMS
Contracts to buy or sell non-financial items do not generally meet the definition of a financial
instrument (see 2.2.5 above). However, many such contracts are standardised in form and traded on
organised markets in much the same way as some derivative financial instruments. The application
guidance explains that a commodity futures contract, for example, may be bought and sold readily for
cash because it is listed for trading on an exchange and may change hands many times. [IAS 32.AG20].
In fact, this is not strictly true because such contracts are bilateral agreements that cannot be transferred
in this way. Rather, the contract would normally be ‘closed out’ (rather than sold) by entering into an
offsetting agreement with the original counterparty or with the exchange on which it is traded.
The ability to buy or sell such a contract for cash, the ease with which it may be bought or sold (or, more
correctly, closed out), and the possibility of negotiating a cash settlement of the obligation to receive or
deliver the commodity, do not alter the fundamental character of the contract in a way that creates a
financial instrument. The buying and selling parties are, in effect, trading the underlying
commodity or other asset. However, the IASB is of the view that there are many circumstances
where they should be accounted for as if they were financial instruments. [IAS 32.AG20].
Accordingly, the provisions of IAS 32, IAS 39, IFRS 7 and IFRS 9 are normally applied to those
contracts to buy or sell non-financial items that can be settled net in cash or another financial
instrument or by exchanging financial instruments or in which the non-financial instrument is
readily convertible to cash, effectively as if the contracts were financial instruments (see 4.1
below). However, there is an exception for what are commonly termed ‘normal’ purchases and sales or
‘own use’ contracts (these are considered in more detail at 4.2 below). [IAS 32.8, IAS 39.5, IFRS 9.2.4,
IFRS 7.5].
:IAS 32.AG20
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7A.1.200.30 The following flowchart illustrates when contracts to buy or sell a non-financial item are measured
at FVTPL.
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4.2.2

Commodity broker-traders and similar entities

IFRS 9 contains no further guidance on what degree of net settlement (or trading) is necessary
to make the normal sale or purchase exemption inapplicable, but in many cases it will be
reasonably clear. For example, in our view, the presumption must be that contracts entered into by a
commodity broker-trader that measures its inventories at fair value less costs to sell in accordance with
IAS 2 – Inventories (see Chapter 22 at 2) falls within the scope of IFRS 9. However, there will be
situations that are much less clear-cut and the application of judgement will be necessary.
Factors to consider in making this assessment might include:






how the entity manages the business and intends to profit from the contract;
whether value is added by linking parties which are normal buyers and sellers in the value chain;
whether the entity takes price risk;
how the contract is settled; and
the entity’s customer base.
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EXAMPLE 7B - INTERMEDIARY IN A WHOLESALE MARKET
7A.1.210.190 Company B is an intermediary in a wholesale market. B enters into fixedprice contracts to buy aluminium in the market and sells it in the same condition to
customers, who use it in their manufacturing processes. The market for aluminium is
liquid. All contracts are intended to be settled physically. The specific purpose of
these contracts is to generate stable profits from the margin between the
purchase and sale prices. Open positions are kept to a minimum.
7A.1.210.200 B aims to buy aluminium as cheaply as possible for its customers
and it does not provide the customers with any additional services. The contracts
are not and do not contain written options.
7A.1.210.210 B concludes that the contracts are entered into and held for the
purpose of generating profit from a dealer's margin, rather than for the purposes
of the receipt or delivery of a non-financial item in accordance with its expected
purchase, sale or use requirements. Accordingly, the contracts are in the scope
of IFRS 9 and are measured at FVTPL.
7A.1.210.220 Modifying the scenario, the conclusion may be different if B provided
significant services to its customers - e.g. shipping, distribution or repackaging of the
commodity into small retail units. Significant services are typically provided if the entity
buys and sells in different markets (e.g. buys wholesale and sells retail). If additional
services are provided, then determining whether a contract is entered into and held for
the purposes of the receipt or delivery of a non-financial item in accordance with its
expected purchase, sale or use requirements may involve significant judgement.
7A.1.210.230 For a related discussion of the definition of a broker-dealer,
see 3.8.70.25.
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