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 סקירת הפעילותא. 

והפכה לחברה ציבורית  1933בשנת  ( היא חברה גלובלית שנוסדה בישראל"החברה"פרוטרום תעשיות בע"מ )

נרשמה החברה  2005אביב. בחודש פברואר -עם רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 1996בשנת 

" פרוטרוםלמסחר גם ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון. החברה, בעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה )"

 (Fine Ingredients)וחומרי גלם יחודיים  (Flavors)טעמים  "(, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק שלהקבוצהאו "

, (Pharma/Nutraceutical)המשמשים בייצור מזון, משקאות, תמציות טעם וריח, מוצרי פארמה/נוטרה 

פרוטרום מפעילה אתרי ייצור באירופה, צפון אמריקה, אמריקה . (Personal Care)וטיפוח אישי  קוסמטיקה

-לקוחות ביותר מ 15,500-מוצרים ליותר מ 31,000 מעלהלטינית, ישראל, אסיה ואפריקה, משווקת ומוכרת 

 .העולםעובדים ברחבי  2,700 -ומעסיקה כ מדינות 145

: פעילות הטעמים ופעילות חומרי שהן פעילויות הליבה שלה פרוטרום פועלת במסגרת שתי פעילויות עיקריות

  –"( הליבה עסקי)" הגלם היחודיים

  פעילות הטעמים)FLAVORS( –  במסגרת פעילות הטעמים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק

, לרבות תמציות טעם ומוצרים Savory)ומכירה של פתרונות טעמים מתוקים וטעמים שאינם מתוקים )

, Food Systems)המכילים, בנוסף לתמציות הטעם, גם רכיבי פרי, ירק או רכיבים טבעיים אחרים )

המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים. פרוטרום מפתחת אלפי פתרונות טעם 

 עוסקתבנוסף,   .(Tailor-Made)מותאמים לצרכיו של הלקוח הספציפי מרביתם שונים ללקוחותיה, 

בפיתוח מוצרים חדשים ובהתאמתם להעדפות צרכניות משתנות ולדרישות העתידיות של לקוחותיה. 

מהווה פעילות הטעמים של פרוטרום צמחה בצורה מהירה ורווחית בשילוב צמיחה פנימית ורכישות ו

  (.2000בשנת  33% -מסך מכירות פרוטרום )לעומת כ 70%-מ למעלה כיום

 מפיתוח, הטבעייםשל הטעמים  במהירותהצומח  בתחוםתוצאה מהתמקדות  היא זו מואצת צמיחה

 לאומיים רב לקוחות של השוק לפלחטעם ובריאות  המשלבים חדשנות מבוססי יחודיים פתרונות

מיקוד מיוחד  עם ,ומתפתחים מפותחים בשווקים ומקומיים בינוניים לקוחותב מהתמקדות, גדולים

תוך שימת דגש על מתן שירות המותאם לצרכיהם היחודיים,  ,(private label) המותג הפרטי בלקוחות

 ומוצרים גבוהה שירות רמת הצעת ,והכולל תמיכה טכנולוגית, עזרה בפיתוח מוצרים, עזרה שיווקית

 רכישות מביצוע תוצאהוכ ,גדולים לאומיים רב ללקוחות כלל בדרך ניתנים שהם כפי, אישית מותאמים

 . פרוטרום של הגלובלית פעילותה עם בהצלחה וממוזגות שמוזגו אסטרטגיות

  פעילות חומרי הגלם היחודיים)SPECIALTY FINE INGREDIENTS( –  במסגרת פעילות

 חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של 

 טבעיים, רכיבי מזון פונקציונלי (Natural Flavor Extracts)מיצויי טעם טבעיים 

(Natural Functional Food Ingredients)מיצויים טבעיים מצמחי מרפא , 

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) , ,כימיקלים מוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות

ארומטיים, שמנים אתריים, מוצרי הדרים יחודיים ושרפים ומייצבים טבעיים. מוצרי פעילות חומרי 

התרופות ו נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח, הפארמה  ודיים הגלם היח

 והטיפוח האישי.  , הקוסמטיקה (Pharmaceutical/Nutraceutical)הטבעיות

יתרון  המעניקים לה וסףמבפעילות חומרי הגלם הייחודיים, מתמקדת פרוטרום בסל מוצרים בעלי ערך 

 בתחומי הטעם והבריאות מוצרי פעילות חומרי הגלם היחודיים מרבית. תחרותי על פני מתחרותיה

פרוטרום הינם מוצרים טבעיים שהביקוש להם גדל בקצב ממוצע גבוה יותר ממוצרים שאינם טבעיים. 

סל המוצרים הטבעיים שהיא מציעה ללקוחותיה תוך שימת  הרחבת לע שמה בשנים האחרונות דגש

 הפונקציונאלי והבריאותי.  ,דגש מיוחד על תחום המזון הטבעי
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עוסקת פרוטרום גם ביבוא ושיווק חומרי גלם שונים,  ,הליבה שלהלפעילויות  בנוסף – פעילות הסחר והשיווק

. , הכולל מתן פיתרון כולל לצרכיהםמעניקה ללקוחותיההיא וזאת כחלק מהשירות ש ,שאינם מיוצרים על ידה

, שרשרת ממנפת את מערך המכירות ,בפעילות הליבה של פרוטרוםסינרגטית ותומכת ר והשיווק הסחפעילות 

וערך מוסף פתרונות  ,ומאפשרת לה להציע מגוון רחב יותר של מוצרים הוהניהול הגלובלי שלהאספקה, הרכש 

 גדלהש ,והמקומיים, ולהעמיק את שיתוף הפעולה עם לקוחות אלה. פעילות זו הבינונייםללקוחותיה, בעיקר 

 במחצית הראשונה שלמתמקדת בעיקר במרכז ובמזרח אירופה ובישראל.  ,PTI -אתול ושל  תובעקבות הרכיש

   .פרוטרוםמסך פעילות  9.0%-כזה  בתחוםהמכירות  היוו השנה

 

 צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות -אסטרטגיית הצמיחה המהירה 

שלה, תוך חיזוק מערכי  והרווחיתפרוטרום ממשיכה לפעול בנחישות ליישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה 

הייצור, השיווק והמכירות לצד המשך בחינה של רכישות אסטרטגיות והאספקה  שרשרתהפיתוח, ו המחקר

 נוספות. 

 פשר יא והרווחיתהיישום המוצלח של אסטרטגיית הצמיחה המהירה  - נתח פעילות הטעמים הגדלת

 תוך, יהרווחי יותר מבין פעילויותהתחום הטעמים,  שלהפעילות  נתחאת  מהותית להגדיללפרוטרום 

 71.5%-כ כיום מהוות זה בתחום המכירות. פועלת היא בהם יםקוצמיחת השו קצבהשגת צמיחה גבוהה מ

 .(2000בשנת מסך מכירותיה  33%-כ לעומת) פרוטרוםמסך מכירות 

 

  ובריאותפרוטרום מפתחת פתרונות טעם  - ובריאות טעםפיתוח מוצרים חדשים ופתרונות המשלבים 

מספקים מענה  יה. פתרונותדרישות לקוחותיה וצרכיהם העתידייםמבוססי חדשנות התואמים את 

שוק המזון העולמי ובכללן השילוב של טעם ובריאות, תוספים  שלהעיקריות ולמגמות המרכזיים לצרכים 

 מציעההערך המוסף ש .מסויימות גיל וקבוצותרפואיים, מוצרי אנטי אייג'ינג ומזון ייעודי לאוכלוסיות 

גלם בעלי ערכים  וחומרי , מירקםטעם פתרונותהייחודיות לשלב  ויכולותיהפרוטרום ללקוחותיה 

יתרון תחרותי חשוב בקרב לקוחותיה בשווקים המפותחים  המעניקים ל ,בריאותיים מוספים

יותר ולכן תורמים לא  יםמוצרים חדשים אלו הינם לרוב בעלי שיעורי רווחיות גבוה והמתפתחים כאחד.

 רק לגידול במכירות אלא גם לשיפור בתמהיל המוצרים וברווחיותה של פרוטרום. 
 

 פורבשנים האחרונות פעלה פרוטרום לשי - היחודייםחטיבת חומרי הגלם  של המוצרים בתמהיל שיפור 

. מערך המו"פ של פרוטרום פיתח בהצלחה מוצרים היחודייםבפעילות חומרי הגלם גם תמהיל המוצרים 

טבעיים יחודיים וחדשניים המיועדים הן לתחום הטעם והן לתחום הבריאות. החדרה מוצלחת של 

 יה במכירות פעילות חומרי הגלם היחודיים והן לשיפור ברווחיותה. מוצרים אלה תורמת הן לעל

 

יישומה המוצלח של אסטרטגית פרוטרום בשנים האחרונות,  - הגאוגרפי  בתמהיל אסטרטגי שינוי

בעלי שיעורי צמיחה  מתפתחים םוקיוהכוללת בין היתר הרחבה מהותית בהיקף המכירות ונתח השוק בש

שולשו בשווקים  2014הראשונה של  תבמחציגבוהים יותר ובארה"ב, הביאה לכך שמכירות פרוטרום 

. בו בזמן, פעילות הטעמים בארה"ב 2010שנת ב המקבילה תקופההמתפתחים והוכפלו בארה"ב ביחס ל

 . 5.5גדלה פי 

 

 23%-)שצמחו בכמכירות במערב אירופה השמחוץ למערב אירופה, הוביל לכך שבפעילות המואץ הגידול 

בתקופה  51%-כלעומת , במחצית מסך מכירות פרוטרום 35%-כ תמהוו (2010-בהשוואה לרמתן ב

רוטרום פ .43%-כל 25%-כמ עלה המתפתחים בשווקים המכירות נתחתקופה  באותה. 2010-המקבילה ב

בשווקים ובהגדלת נתח המכירות שלה האצת צמיחתה ב ולהתמקדלהשקיע מתמקדת ותמשיך 

 השיווק, הייצור, והפיתוח המחקר מערכי של ממוקד חיזוק ידי על, היתר ביןהמתפתחים ובארה"ב, 

 .נוספות אסטרטגיות רכישות ביצועהמשך ו חשובות יעד במדינות והמכירות
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 Aroma ,ברוסיה PTI, בדרום אפריקה JannDeRee) 2014ובתחילת  2013בשנת  וצעושב הרכישות חמש

 CitraSource  -ו ובאמריקה הלטינית, באפריקה גםמכירות  , שלההאמריקאיתהגלין  ,גואטמלהב

 פרוטרוםהשוק של המכירות ונתח  תהאצת הצמיחה ולהגדללגם הן מנה ותתרתורמות ו (האמריקאית

 .ובארה"ב בשנים הבאות בשווקים המתפתחים

  

 במערב מרכזיות מדינותממשיכה ותמשיך להרחיב את פעילותה גם בשווקי מערב אירופה.  פרוטרום

 תתרוםמשך ישאם ת מגמהעל סימנים של יציאה ממיתון ותחילת צמיחה איטית,  מדווחותאירופה 

 .אלה חשובים בשווקיםלשפור במגמת הצמיחה במכירות 

 תהביאה לכך שמכירות פרוטרום בישראל מהוופעילות פרוטרום בשווקים הגלובלים הצמיחה המואצת ב

 .(2000בשנת  30%-לעומת כ) מכלל מכירותיה 5%-היום פחות מ

 

  לאומיים גדולים וללקוחות בינוניים -במתן שירות איכותי ובפיתוח מוצרים ללקוחות רבהתמקדות

להרחיב את השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה ואת סל המוצרים  ממשיכהפרוטרום  - ומקומיים

, בדגש מיוחד על לאומיים גדולים והן ללקוחות בינוניים ומקומיים-שלה, הן ללקוחות רבוהפתרונות 

 . השוק הצומח במהירות של המותג הפרטי

 מקדתמשיך להתלאומיים הגדולים, פרוטרום -פלח השוק של יצרני המזון והמשקאות הרבב 

 שלה.  יםהטבעיהטעם והבריאות את סל פתרונות ולהרחיב במוצרים יחודיים 

  את אותה רמת שירות  מציעהבפלח השוק של הלקוחות הבינוניים והמקומיים, פרוטרום

-, כפי שהם ניתנים בדרךלדרישות הספציפיות של הלקוחמותאמים ופתרונות גבוהה ומוצרים 

וסף מציעה פרוטרום ללקוחות הבינוניים והמקומיים לאומיים גדולים. בנ-כלל ללקוחות רב

 הגדולים ללקוחות ביחס מוגבלים משאבים בעלי לרוב הינם אשרוללקוחות המותג הפרטי, 

גמישות בכמויות המינימום ו שיווקית תמיכה מתן תוך, מוצריהם בפיתוח סיוע, לאומיים והרב

 ספקה.אומועדי ה

 

 לפרוטרום ניסיון רב בביצוע רכישות ומיזוגים והיא  - ותרומתם להשגת צמיחה רווחית ומיזוגים רכישות

ת והעסקי ותפועלת לשילוב החברות והפעילויות הנרכשות עם פעילותה הקיימת, תוך ניצול הסינרגי

המשך חסכון בעלויות ו, הרבות Cross-Selling -יות הת, על מנת להשיג ניצול מירבי של אפשרוווהתפעולי

  .בשיעורי רווחיותהשיפור 

שכולן שולבו בהצלחה עם , 2012שנת בתחילת שלוש ו 2011חמש רכישות אסטרטגיות בשנת   ביצועלאחר 

פרוטרום המשיכה , וברווחיות פעילותה הגלובלית ותורמות הן לגידול במכירות והן לשיפור ברווח

שלה, עם מיקוד בהרחבת נתח המכירות והשוק בשווקים המתפתחים  אסטרטגיית הרכישות במימוש

 Aromaהרוסית, את  PTIבדרום אפריקה, את  JannDeReeאת  2013ורכשה בשנת  ובארה"ב,

מיזוגן של חמש . האמריקאית CitraSourceאת  2014הגואטמלית ואת הגלין האמריקאית ובתחילת שנת 

התוכנית תוך מיצוי סינרגיות תפעוליות, שיווקיות  הרכישות האחרונות מתקדם בהצלחה ועל פי

  .בוא לידי ביטוי ברבעונים הקרובים ובשנה הבאהתשעיקר השפעתן וטכנולוגיות, 

 

 רכישת  PTI -  מהון המניות של  %75-השלימה פרוטרום את רכישת כ 2013בנובמבר  20ביום

Vantodio Holdings Limited "( הקפריסאיתVantodioהמחזיקה ,)" בקבוצתProtein 

Technologies Ingredients "( הרוסיתPTI"(מיליון דולר  50.3-, בתמורה לתשלום במזומן של כ

 ארה"ב. 

PTI עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי 1996, שנוסדה בשנת ,Savory  ספקטרום(

הלא מתוקים( ייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי  הטעמים

המזון )בהם חומרי גלם ייחודיים מבוססי פרוטאין המיוצרים על  לתעשיית םגלם פונקציונאליי
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שני  PTI-לידה בטכנולוגיה מתקדמת(, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. 

מעבדות פיתוח  הכוללמו"פ שיווק ומכירות חדיש במוסקבה  מרכזוסקבה ואתרי ייצור סמוך למ

אוחדה לדוחותיה של  PTIבאזור.  נוספותמרכזי הפצה ברחבי רוסיה ובמדינות  17 -וכואפליקציות 

 .1.10.13פרוטרום בתאריך 

אתרי יצור  לה תוהיחיד ותהגלובליות הטעמים יצרנימ תאח אהיפרוטרום  PTIבעקבות רכישת 

מהגדולים והמובילים בתחום  , מכירות, שיווק והפצהחקר ופיתוחמ  כיברוסיה ומערמהותיים 

הרבות שרכישה זו   Cross-Selling-ה אפשרויות את ולממש למנף מנת על. במדינות האזור

 פרוטרום פועלת ,סל המוצרים שלה הרחבתמייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידי 

שרשרת האספקה הייצור, השיווק, המכירות, המו"פ, מערכי  ולניצול מירבי שללמיזוג 

, תוך ובמדינות נוספות באיזורברוסיה  PTI, עם אלה של שלה Savoryוהלוגיסטיקה של פעילות ה

מתן תמיכה טכנולוגית מאתריה השונים לפעילות הממוזגת. איחוד הפעילות של פרוטרום עם 

מרכז ומזרח אירופה בהן שתי החברות פועלות, יתרום למימוש , במדינות PTIהפעילות של 

 .משמעותיים סנרגיות נוספות תוך השגת חסכונות תפעוליים

-2013-01)אסמכתאות  2013בנובמבר  20-ו 18ראו דיווחי החברה בעניין מהימים  נוספיםלפרטים 

 בהתאמה(. ,2013-01-198309 -ו 194109

 

 רכישת Aroma SA - חברת הטעמים את  פרוטרום רכשה 2013בנובמבר  25 ביוםInternational 

Aroma Group  הפנמית, המחזיקה בקבוצתAroma "( הגואטמליתAroma ,)"לתשלום בתמורה 

. החברה אוחדה לדוחותיה של ותשלום עתידי מבוסס ביצועים "בארה דולר מיליון 13-כ של

  .1.12.13פרוטרום בתאריך 

Aroma ,הכוללים  םבפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי עוסקת, 1990 בשנת שנוסדה

 . נוחות ומזון חטיפים, מתיקה מוצרי, חלב מוצרי, למשקאות מתוקים טעמים בעיקר

 מזון יצרני גם הכולל רחב לקוחות ובסיס סיטי בגואטמלה ושיווק פיתוחאתר ייצור,  Aroma -ל

, ריקה קוסטה, הונדורס, בגואטמאלה מקומיים ומשקאות מזון ויצרני מובילים"ל בינ ומשקאות

 .   אמריקה מרכז באיזור בעיקר, נוספות מתפתחות ומדינות סלבדור אל

 

 2012בתחילת  Mylnerמצטרפת לרכישת חברת הטעמים הברזילאית  הגואטמלית Aromaרכישת 

ולפעילות עצמאית שהקימה פרוטרום בקוסטה ריקה, הכוללת מעבדת פיתוח ומערך שיווק 

נתח השוק שלה בשווקים את ושל פרוטרום את נוכחותה מחזקת ומעמיקה ומכירות. הרכישה 

מערך המחקר וחיזוק החשובים של מרכז ודרום אמריקה, תוך הרחבת היצע מוצריה, הגדלת 

ק והמכירות שלה, בתמיכה של מעבדות הפיתוח של פרוטרום בארה"ב, תוך חיזוק והפיתוח, השיוו

 אפשרויות היצור המקומי ושיפור השירות ללקוחות האזור.

 (.2013-01-201792)אסמכתא:  2013בנובמבר  25לפרטים נוספים ראו דיווח החברה בעניין מיום 

 

 רכישת Hagelin - מהון המניות של חברת  %100רכשה פרוטרום  2013בדצמבר  12 ביוםHagelin 

& Company Inc.  ב ההחזקותכלל  ואתהאמריקאית-BRC Operating Company LLC 

לדוחותיה אוחדה  הגליןמיליון דולר.  52.4לתשלום של  בתמורה"(, הגלין" -האמריקאית )ביחד 

 .31.12.13  החל מיוםשל פרוטרום 

ועוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של טעמים וטכנולוגיות טעם ייחודיות  1967נוסדה בשנת הגלין 

. להגלין שיעורי רווחיות תלתעשיית המזון, בדגש על התחום הצומח של הטעמים למשקאו

הגבוהים משיעורי הרווחיות של חטיבת הטעמים של פרוטרום )הרווחית יותר מבין פעילויות 

 . שולבהה פרוטרום(, אשר במסגרת

פעילותה של הגלין באנגליה מוזגה במהלך הרבעון הראשון עם פעילותה של פרוטרום, תוך העברת 

הייצור מאתר הגלין לאתר של פרוטרום באנגליה וחיבור מערכי המחקר והפיתוח, השיווק 
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ניצול מירבי של ל.פרוטרום פועלת עם מערכיה של פרוטרום באנגליה ובארה"ב והמכירות

בארה"ב של הגלין השיווק והמכירות  המו"פ,מערכי  .הרבות שרכישה זו מאפשרת הסינרגיות

סינרגיות תפעוליות תוך השגת חסכונות  מימושלפועלת  היאו ,פרוטרוםאוחדו עם מערכיה של 

 2013בדצמבר  12החברה בעניין מיום  דיווחראו אודות רכישת הגלין לפרטים נוספים  .מהותיים

  (.2013-01-094975)אסמכתא:

 

 רכישת CitraSource -  רכשה פרוטרום את הפעילות העיסקית ואת 2014בפברואר  42ביום ,

ותשלום  נטו מיליון דולר 7.1-לכ בתמורה מפלורידה CitraSourceנכסיה של החברה האמריקאית 

 . עתידי מבוסס ביצועים

רכישה זו מחזקת את מעמדה של פרוטרום כיצרן עולמי מוביל בתחום מוצרי ההדרים הייחודיים. 

CitraSource  מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של פתרונות יחודיים בתחום ההדרים

 CitraSource-ל ,בנוסףבשווקי הטעם והריח, המזון והמשקאות.  מוביליםללקוחות גלובליים 

לחזוק מערך הרכש הגלובלי של פרוטרום. שתורמות ם ההדרים כש גלובליות בתחויכולות ר

 .  1.3.14-מאוחדה לחטיבת חומרי הגלם היחודיים החל  CitraSourceפעילות 

 (.2014-01-046204)אסמכתא: 2014בפברואר  25החברה בעניין מיום  דיווחלפרטים נוספים ראו 

 

היו מכירות פרוטרום בשנת  1.1.13 -מאוחדות החל מה 2014ותחילת  2013לו היו הרכישות שבוצעו בשנת 

מליון  70.9-כ והרווח נקי היה מליון דולר 134.5-היתה כ EBITDA-, המליון דולר 791.5-מגיעות לכ 2013

   .דולר

 

 לצד הצמיחה בהכנסות,  להשיגהאחרונות הצליחה פרוטרום  בשנים – וברווח הרווחיות בשיעורי גידול ,

חזוק פרוטרום פועלת ותמשיך לפעול לגם גידול משמעותי ברווח ובשולי הרווחיות הגולמית והתפעולית. 

 :, במטרות הבאותהגדלת הרווח והרווחיות על ידי מיקוד, בין היתרכושר התחרות שלה תוך 

o ו 2011-ב שנרכשומיזוג שמונה הפעילויות  - הסינרגיות מיקסוםמוצלח של הרכישות תוך  מיזוג-

לשיפור ברווח ולתרום לגידול במכירות  תמשכנהו תורמותהן המתוכנן ועל פי  ,הצליח 2012

 הנובעות הרבות Cross-Selling -ה אפשרויות למימוש לפעול ממשיכה פרוטרוםוברווחיות. 

 למימוש, ובעיקבותיהןלחברה  שנוספו הרבותהטכנולוגיות  היכולותשל  מירביולניצול  מהרכישות

, שרשרת האספקה, התפעול והרכש. השיווק "פ, המכירות,המו מערכי מאיחוד הנובעים החסכונות

ותמשכנה  תורמותמתקדם בהצלחה והן  2014ובתחילת  2013 -מיזוג חמש הרכישות שבוצעו ב

 בשנים הבאות. ו השנהרווח של פרוטרום בלהמשך הצמיחה במכירות ולתרום 

o הפיתוח, החדשנות ו של יכולות המחקר מירביפועלת לניצול  פרוטרום - "פהמו מערכי איחוד

של מערכת  ולישוםוהיכולות הטכנולוגיות הרבות שנוספו לה בשנים האחרונות בעקבות הרכישות 

את  שפרהרחיב את סל המוצרים, לבמטרה ל מו"פ ואפליקציות פרוייקטי ,חדשה לניהול לקוחות

 הרלבנטיים הידע למרכזי הפרויקטים ניתוב תוך, יהותללקוחהשירות  ורמתהפתרונות איכות 

   .בעשרות השנים האחרונות באתרי פרוטרום השוניםשפותחו הידע והמומחיות ומינוף 

o הגלובלי הרכש מערך לחיזוקו לבניית פועלת פרוטרום  -וחיזוק של מערך הרכש הגלובלי  בניה 

שנוסף לה כתוצאה מהרכישות שביצעה לאחרונה ותוך המשך  המהותיהקניה  כח ניצולתוך  שלה

( הטבעיים)במיוחד  הגלם חומרי של המקור בארצות קנייהעל  דגשהרחבת מעגל הספקים ו

 הרכש יכולותאיחוד מערכי המו"פ של החברה תורם גם הוא לחיזוק  .מוצריה ביצור המשמשים

המשמשים את פרוטרום  והספקים הגלם חומרי של ההרמוניזציהניצול אפשרויות  תוךהגלובלי 

 בפיתוח ויצור מוצריה.

o  נוספים לאיחוד וחיבור אתרי  פרוייקטיםביישום ובמימוש ממשיכהפרוטרום  - התייעלות תוכניות

שיתרמו  ,ושרשרת האספקה , הרכשבתחומי הלוגיסטיקהמירבית ייצור ופעילויות ולהשגת יעילות 

 .הברווחיברווחיותה וגם בשנים הבאות לחזוק כושר התחרות שלה ולשיפור 
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 יוניב 30דולר ליום  מליון 557-כ של עצמי והון דולר מיליארד כ של נכסים היקף) פרוטרוםשל האיתן  מבנה הונה

 188-רמת החוב נטו שלה )סך הלוואות בניכוי מזומנים( העומדת על כ ,מסך המאזן( 55.8%-, המהווה כ2014

, , יאפשרו להביחד עם גיבוי בנקאיו , בתמיכת תזרים המזומנים שהיא משיגה2014 יוניב 30מליון דולר ליום 

על ידי ביצוע רכישות  כוללשהיא מיישמת בשנים האחרונות,  הצמיחהלהמשיך ולממש את אסטרטגיית 

מעמדה כאחת החברות המובילות בעולם בתחום ו שלה התחרות כושרתוך המשך חיזוק , נוספות אסטרטגיות

 הטעם וחומרי הגלם היחודיים ולפעול למימוש חזונה:

"To be the Preferred Partner for Tasty and Healthy Success" 

 

 מצב כספיב. 

 ליוםמליון דולר  777.1-כמיליון דולר, בהשוואה ל 997.2-כהסתכם ל 30.6.2014ליום פרוטרום של סך הנכסים 

 .31.12.2013 ליוםמליון דולר  970.8-כו 30.6.2013

 30.6.2013 ליוםמליון דולר  315.3-כ מליון דולר, לעומת 405.0-כ של סךהסתכם ל פרוטרוםהרכוש השוטף של 

 .31.12.2013 ליוםמליון דולר  375.0-כו

-כ מליון דולר, לעומת 588.4-לכהסתכם  30.6.2014הרכוש הקבוע בניכוי פחת שנצבר ורכוש אחר נטו ליום 

 .31.12.2013 ליוםמליון דולר  592.3-כו 30.6.2013 יוםמליון דולר ב 458.3

 .2014תחילת בו 2013הרכישות שבוצעו בשנת מאיחוד הנכסים של העלייה בהיקף הנכסים הושפעה בעיקר 
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 4102של שנת  שניתוצאות הפעילות ברבעון ה. ג

 8התפתחות המכירות והרווח של פרוטרום

 

 ברווח ,הגולמי ברווח, דולר מליון 218.1 -לכבמכירות, שהגיעו נוסף שיא היה רבעון  2014של שנת  שניהרבעון ה

מליון  25.5-לשהגיע הנקי רווח ב, מהמכירות 19.9% -כמליון דולר  43.4-כל שהגיעה, EBITDA - ב, התפעולי

 .פרוטרוםביותר בתולדות  יםהגבוה ושהי ,וברווח למניה דולר

 24-שבוצעה ב CitraSourceואת  2013-שבוצעו בהרכישות  כל ארבעאת  השני כוללות התוצאותברבעון 

 .פרוטרום שיפור בתוצאותההמשך מגמת לגם הן תרמו אלה רכישות  .2014פברואר ב

 מכירות

-ליון דולר לעומת כמ 218.1-כשיא של והגיעו ל 29.3%-בכ צמחו 2014שנת  של שניברבעון ה מכירות פרוטרום

 .2013 שנתשל  שנימליון דולר ברבעון ה 168.6

  .זניחה, כאשר השפעת המטבעות לעומת הרבעון המקביל 6.2%-כברבעון מגיעה להצמיחה   1במונחי פרופורמה

 ,מליון דולר 156.7-לכ, הגיעו 25.3%-גדלו בכ 2014של שנת  שניה ברבעוןכירות פרוטרום בתחום הטעמים מ

 . המכירות מסך 71.9%-כ יוווה ,אשתקד המקביל ברבעון דולר מיליון 125.1 -לעומת כ

 השפעת, כאשר לעומת הרבעון המקביל 5.5%-כל מגיעהבתחום הטעמים ברבעון הצמיחה  במונחי פרופורמה

 .זניחההמטבעות 

 42.6-כוהסתכמו ל 13.1%-בכ 2014של  שניה ברבעון גדלומכירות פרוטרום בתחום חומרי הגלם היחודיים 

 בשנה הקודמת.  שנידולר ברבעון ה מליון 37.6-מליון דולר לעומת כ

, לעומת הרבעון המקביל 8.9%-כמגיעה לבתחום חומרי הגלם היחודיים ברבעון הצמיחה  במונחי פרופורמה

של רווח בולשיפור בשיעורי הרווחיות והרווחית  לצמיחה. 2.5%-כ לצמיחה תרמה המטבעות השפעתכאשר 

בעלי ערך מוסף גבוה, שפותחו במעבדות טבעיים תרמו מוצרים חדשניים פעילות חומרי הגלם הייחודיים 

 בשנים האחרונות.והושקו בהצלחה  המו"פ

                                                 
, שבוצעה ברבעון הראשון של ציטרסורס רכישת, ו1.1.13 -מה החל מאוחדות היו 2013שבוצעו בשנת  שהרכישותבהנחה  1

 ."(פרופורמה מונחי)" 1.3.13-החל מ מאוחדת היתה, 2014
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 PTIמהותית בעקבות רכישת גדלו  (פרוטרוםפעילות ליבה של  שאינו) והשיווק הסחר בתחום פרוטרום מכירות

 זה בתחוםמכירות פרוטרום גדלו  2014והן מתמקדות בעיקר במרכז ומזרח אירופה ובישראל. ברבעון השני של 

דולר ברבעון המקביל  מליון 7.2-לעומת כ 2014של  שנימליון דולר ברבעון ה 20.8-לכ והגיעו 190.2%-בכ

 אשתקד.

 .10.0%-כמגיעה לברבעון הצמיחה  פרופורמהבמונחי 

 

 ובאחוזים(: )במיליוני דולרים 4200-1420שנים ב השנירבעון ת ביוילוח המכירות לפי פעילופ 

 

 
  

Q2 

4102 

Q2 

4101 

Q2 

4104 

Q2 

4100 

Q2 

4101 

Q2 

4117 

Q2 

4116 

Q2 

4115 

Q2 

4114 

Q2 

4113 

Q2 

4112 
  

 מכירות 23.7 43.1 49.5 61.7 98.1 75.8 77.4 92.7 122.5 125.1 156.7
 הטעמים פעילות

71.9% 74.2% 74.3% 71.0% 67.7% 71.0% 74.0% 67.3% 68.4% 64.2% 53.1% )%( 

 מכירות 19.7 23.7 22.5 28.9 32.5 29.7 36.2 37.2 36.5 37.6 42.6
 היחודייםחומרי הגלם  פעילות

19.5% 22.3% 22.2% 28.5% 31.7% 27.9% 24.5% 31.5% 31.1% 35.3% 44.2% )%( 

 מכירות -0.8 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.4 -0.9 -0.5 -1.2 -1.9
 פעילויותמכירות בין 

0.9%- 0.7%- 0.3%- 0.7%- 0.4%- 0.8%- 0.7%- 1.1%- 1.6%- 1.8%- 1.8%- )%( 

 מכירות 42.6 65.6 70.9 89.6 129.7 104.7 113.2 129.0 158.5 161.5 197.3
 פעילות עסקי הליבהסך כל 

90.5% 95.8% 96.2% 98.8% 99.0% 98.1% 97.8% 97.7% 97.9% 97.8% 95.8% % 

 מכירות 1.9 1.5 1.5 2.1 2.9 2.0 1.1 1.6 6.3 7.2 20.8
 סחר ושיווק

9.5% 4.2% 3.8% 1.2% 1.0% 1.9% 2.2% 2.3% 2.1% 2.2% 4.2% )%( 

 כירותמ סה"כ  44.6 67.1 72.3 91.7 132.6 106.7 114.3 130.6 164.8 168.6 218.1



 

 

  9 

 )במיליוני דולרים(: 2014- 2013 שניםב השנירבעון ב תמצית דוחות רווח והפסדלהלן 

-בהתפעולי,  ברווחרווח הגולמי, ב, במכירותפרוטרום לנוסף  שיאהיה רבעון  2014 של שנת שניההרבעון 

EBITDA ,בתולדות פרוטרום , שהיו הגבוהים ביותרלמניה וברווח הנקי ברווח. 

 

 פעילות הסחר ושיווק כלל קבוצת פרוטרום
 עיסקי הליבהפעילות 

 היחודיים הגלם וחומרי טעמים 

% 
 Q2 2014 Q2 2013 צמיחה

% 
 Q2 2014 Q2 2013 צמיחה

% 
 Q2 2014 Q2 2013 צמיחה

 מכירות 161.5 197.3 22.2% 7.2 20.8 190.2% 168.6 218.1 29.3%

         
 

 רווח גולמי 66.3 82.1 24.0% 0.6 3.8 496.4% 66.9 85.9 28.5%

 רווחיות 41.0% 41.6%  8.8% 18.2%  39.6% 39.4% 

 רווח תפעולי 24.7 34.6 39.8% 0.2 0.7 278.4% 24.9 35.3 41.7%

 רווחיות 15.3% 17.5%  2.7% 3.5%  14.8% 16.2% 

33.5% 43.4 32.5 315.5% 0.8 0.2 31.8% 42.6 32.3 EBITDA 

 רווחיות 20.0% 21.6%  2.7% 3.9%  19.3% 19.9% 

 הוצאות מימון       2.3 2.3 0.8%-

 רווח לפני מס       22.6 33.1 46.0%

 רווח נקי       17.6 25.5 44.5%

 

  יהרווח הגולמ

 82.1-לכוהגיע  24.0%-בכ, עלה )הטעמים וחומרי הגלם הייחודיים( פרוטרוםהגולמי מעסקי הליבה של  הרווח

 .2013של שנת  שניברבעון ה 41.0%-לעומת כ 41.6%-לכ הגיעההגולמית  הרווחיותכש ,דולר מליון

-מליון דולר )כ 85.9-כלוהגיע  28.5%-בכ, עלה פרוטרוםכלל פעילות  לש 2014של  שניה ברבעוןהרווח הגולמי 

וזאת על ) 2013ת בשנ המקביל רבעוןמההכנסות( ב 39.6%-מיליון דולר )כ 66.9-כלעומת  ,מההכנסות( 39.4%

להן רמת רווחיות שאינה פעילות ליבה של פרוטרום,  ,ר והשיווקאף הגידול בחלקן היחסי של מכירות הסח

 . (נמוכה יותר

הצמיחה הפנימית במכירות, השיפור  תרמו שניברבעון העסקי הליבה בלשיפור ברווח וברווחיות הגולמית 

השגת לממשיכה לפעול  החברה. פרוטרום שנוקטתהתייעלות התפעולית הפעולות לובתמהיל המוצרים 

, תוך יצירת חסכונות תפעוליים שביצעה האחרונות , גם בעקבות הרכישותהמשאבישל  האופטימיזצי

  .שלהוחיזוק כושר התחרות מהותיים 

חיזוק ובניית מערך הרכש הגלובלי שלה, תוך ניצול כח הקניה שנוסף לה כתוצאה בנוסף, פועלת פרוטרום ל

מהרכישות שביצעה לאחרונה ותוך המשך הרחבת מעגל הספקים ודגש על קנייה בארצות המקור של חומרי 

הטבעיים( המשמשים ביצור מוצריה. מערך הרכש הגלובלי יתרום גם הוא להמשך מגמת הגלם )במיוחד 

 השיפור ברווח וברווחיות.

 

 , ואחרותהכלליותוההנהלה  המחקר והפיתוח, ,והשיווק הוצאות המכירה

 2014של  שניהמכירה והשיווק, ההנהלה והכלליות והאחרות הסתכמו ברבעון ההמחקר והפיתוח, הוצאות 

ברבעון המקביל  (מהמכירות 24.9%-מליון דולר )כ 41.9-לעומת כ (מהמכירות 23.2%-כמליון דולר ) 50.6-כל

 .אשתקד
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הוצאות  שיעורב הירידה .2014ובתחילת  2013איחוד חמש הפעילויות שנרכשו בשנת עקב בעיקר  עלוהוצאות ה

רובן , שהתפעוליות הסינרגיותמ חלק ממימושבמכירות והן הפנימית מהצמיחה  הן אלו מסך ההכנסות נובעת

 של מוצלחה ןמיזוגפרוטרום פועלת כאמור להמשך . 2012ובתחילת  2011בשנת  הרכישות שבוצעו באו בעקבות

חיזוק ו שיפור מבנה העלויות השגת התייעלות מירבית,תוך בשנה האחרונה האחרונות שביצעה  הרכישות

 של אתריה בעולם. מירבי ניצול תוךכושר התחרות העתידי שלה, 

 2014 שנת של השני ברבעון כללו ואחרות והכלליות ההנהלה, והפיתוח המחקר, והשיווק המכירה הוצאות

 2.1 -בהשוואה להוצאות חד פעמיות בסך של כ, בגין רכישות מליון דולר 0.2-כ של בסך פעמיות חד הוצאות

  .2013מליון דולר ברבעון השני של 

 

 EBITDA-וה הרווח התפעולי

-כ לעומת( מהמכירות 17.5%-)כ דולר מיליון 34.6-לכוהגיע  39.8%-בכהתפעולי מעסקי הליבה  עלה  הרווח

 אשתקד. שניה ברבעון( מהמכירות 15.3%-)כ דולר מיליון 24.7

מליון  35.3-כלהגיע ו 41.7%-בכעלה  2014 של שנת שניה, ברבעון פרוטרוםכלל פעילות  שלהרווח התפעולי 

 מהמכירות( ברבעון המקביל אשתקד. 14.8%-מיליון דולר )כ 24.9-מהמכירות( לעומת כ 16.2%-כדולר )

 
 21.6%-דולר )כ מליון 42.6-והגיע לכ 31.8%-עלה בכ 2014של שנת  שניברבעון ה הליבה מעסקי EBITDA-ה

 מהמכירות(. 20.0%-דולר בתקופה המקבילה אשתקד )כ מליון 32.3-מהמכירות(, לעומת כ

 19.9%-כמליון דולר ) 43.4-כ שיא שללוהגיע  33.5%-בכ עלה פרוטרוםשל כלל פעילות  EBITDA-ה

 מהמכירות(.  19.3%-כמליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ) 32.5-כמהמכירות(, לעומת 

 

 המימון / הכנסותהוצאות

הוצאות לבדומה מהמכירות(  1.0%-מליון דולר )כ 2.3-הסתכמו הוצאות המימון לכ 2014של  שניברבעון ה

 .2013של שנת  שנימהמכירות( ברבעון ה 1.4%-)כ מליון דולר 2.3 -מימון של כה

 

 הרווח לפני מסים

מהמכירות(,  15.2%-מליון דולר )כ 33.1-כל והגיע 46.0%-כעלה ב 2014 שנת של שניההרווח לפני מסים ברבעון 

  .מהמכירות( 13.4%-מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד )כ 22.6-בהשוואה לכ

 

 מסים על ההכנסה

מהרווח לפני מס(  22.9%-כמליון דולר ) 7.6-לכהסתכמו  2014של שנת  שניהברבעון מסים על ההכנסה ה

 . מהרווח לפני מס( 22.1%-כ)אשתקד ברבעון המקביל מיליון דולר  5.0-כ לעומת

 

 הרווח הנקי

, מהמכירות( 11.7%-)כ מיליון דולר 25.5-כשיא של ל והגיע 44.5%-כעלה ב 2014של  שניברבעון ההרווח הנקי 

-)כמיליון דולר  17.6-כשל נקי רווח  לעומת , זאתתולדותיהבפרוטרום שהשיגה ביותר הגבוה הרווח הנקי 

 .  2013 שנת של שניברבעון המהמכירות(  10.5%
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 הרווח למניה

ברבעון  דולר 0.30דולר לעומת  0.43-כשיא של ל הגיעו 44.2%-עלה בכ 2014של שנת  שניהברבעון הרווח למניה 

  .אשתקדהמקביל 
 

 : )במיליוני דולרים( 4201 - 1120תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים בשנים להלן 

 

 עונתיות

מכירות וברווחיות ב, PTI לרכישת, עד והתבטאשתנודות עונתיות מ הושפעה האחרונות בשניםפרוטרום  פעילות

רכישת  בעקבות. וחזקות יותר ברבעון השני)שהיה החלש ביותר בשנה( נמוכות יותר ברבעון הראשון והרביעי 

PTI ,שהוא ראשון רבעון ו ביותר חזקשהוא הרביעי  רבעוןמתבטאת בעונתיות מכירותיה בשנים האחרונות ש

של עונתיות בתמהיל המסוים שינוי  חל, והרווחיות הרווח מבחינתוהן  המכירות היקף מבחינתביותר, הן  חלשה

  .פרוטרום

  

  

Q0 

4100 

Q4 

4100 

Q1 

4100 

Q2 

4100 

Q0 

4104 

Q 4 

4104 

Q 1 

4104 

Q2 

4104 

Q0 

4101 

Q4 

4101 

Q1 

4101 

Q2 

4101 

Q0 

4102 

Q4 

4102 

 218.1 188.5 191.8 161.0 168.6 152.2 144.9 157.1 164.8 151.2 131.6 135.3 130.6 121.0 הכנסות

 85.9 73.5 70.2 62.6 66.9 57.2 51.5 58.1 61.8 54.9 46.8 47.7 48.5 45.7 רווח גולמי

הוצאות מו"פ, 

מכירה, הנהלה 

 וכלליות ואחרות

29.0 31.5 34.8 34.6 37.1 40.0 38.5 37.8 38.3 41.9 40.0 49.9 49.6 

 

50.6 

 

 35.3 23.9 20.3 22.6 24.9 18.9 13.7 19.5 21.8 17.8 12.2 12.9 17.0 16.6 רווח תפעולי

EBITDA 21.5 22.2 18.6 18.1 25.0 28.5 26.3 20.7 25.8 32.5 29.4 28.3 32.1 43.4 

 2.3 1.5 2.5 1.3 2.3 1.4 1.4 0.6 4.3 0.9 3.2 2.6 0.8 0.9- הוצאות מימון

 33.1 22.5 17.8 21.3 22.6 17.5 12.3 18.9 17.5 16.9 8.9 10.3 16.2 17.5 רווח לפני מס

 43.3 06.1 03.1 05.1 05.4 02.1 01.3 02.2 01.3 01.3 5.7 6.5 04.1 01.0 רווח נקי
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 2410תוצאות הפעילות במחצית הראשונה של שנת ד. 

 

 ברווחדולר,  מליון 406.5 -לכבמכירות, שהגיעו היתה מחצית שיא נוספת  2014המחצית הראשונה של שנת 

-לשהגיע רווח הנקי , במהמכירות 18.6% -מליון דולר כ 75.5-לכ שהגיעה, EBITDA -ב, התפעולי ברווח ,הגולמי

 .פרוטרוםביותר בתולדות  הגבוהים ושהי ,וברווח למניהמליון דולר  43.8

-משאוחדה  CitraSourceואת  2013-שבוצעו בהרכישות  כוללות התוצאות את כל ארבע הראשונהבמחצית 

 .רכישות אלה תרמו גם הן להמשך מגמת השיפור בתוצאות פרוטרום .1.3.14

 

 מכירות

 406.5-של כ למחצית והגיעו לשיא מכירות 26.7%-בכגדלו  2014במחצית הראשונה של שנת מכירות פרוטרום 

 .2013במחצית הראשונה של שנת מיליון דולר  320.8-כ לעומת, מליון דולר

   .זניחההשפעת המטבעות , כאשר לעומת המחצית המקבילה 4.6%-כמגיעה לבמחצית הצמיחה במונחי פרופורמה 

מליון  290.9-כ הגיעו לו 23.4% -בכ 2014הראשונה של השנה במחצית מכירות פרוטרום בתחום הטעמים גדלו 

 .מסך המכירות 71.5%-והיוו כ אשתקדמיליון דולר במחצית הראשונה  235.7לעומת  דולר

השפעת  , כאשרלעומת המחצית המקבילה 3.8%-כמגיעה לבתחום הטעמים במחצית הצמיחה במונחי פרופורמה 

 . זניחה המטבעות

 83.5 -כוהגיעו ל 11.2% -בכ 2014במחצית הראשונה של  גדלומכירות פרוטרום בתחום חומרי הגלם היחודיים 

  .אשתקדמיליון דולר במחצית הראשונה  75.1לעומת  מליון דולר

, לעומת המחצית המקבילה 7.9%-כמגיעה לבתחום חומרי הגלם הייחודיים במחצית הצמיחה במונחי פרופורמה 

רווח בולשיפור בשיעורי הרווחיות והרווחית  צמיחהל מכירות.צמיחה בל 2.3%-כ תרמההשפעת המטבעות  כאשר

בשנים והושקו בהצלחה  המו"פבעלי ערך מוסף גבוה, שפותחו במעבדות טבעיים תרמו מוצרים חדשניים 

 האחרונות.

 PTIמהותית בעקבות רכישת גדלו   (פרוטרוםפעילות ליבה של  שאינו) והשיווק הסחר בתחום פרוטרום מכירות

מכירות גדלו  2014 במחצית השנה הראשונה שלוהן מתמקדות בעיקר במרכז ובמזרח אירופה ובישראל. 

 במחצית הראשונהדולר  מליון 12.4 -מליון דולר לעומת כ 36.4-לכ והגיעו 192.6% -בכ זהפרוטרום בתחום 

 אשתקד.
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 .לעומת המחצית המקבילה 9.2%-כמגיעה לבתחום הסחר והשיווק במחצית הצמיחה במונחי פרופורמה 

 :(ובאחוזים )במיליוני דולרים 4200-4120שנים במחצית הראשונה בת יוילוח המכירות לפי פעילופ

 

 
  

H1 

4102 

H1 

4101 

H1 

4104 

H1 

4100 

H1 

4101 

H1 

4117 

H1 

4116 

H1 

4115 

H1 

4114 

H1 

4113 

H1 

4112 
  

 מכירות 42.6 83.4 94.2 111.6 182.5 143.1 152.8 172.9 231.4 235.7 290.9
 הטעמים פעילות

71.5% 73.5% 73.2% 68.7% 67.1% 69.8% 71.7% 64.8% 65.7% 63.3% 48.1% )%( 

 מכירות 43.6 47.1 48.0 58.0 67.8 59.3 73.8 76.3 74.0 75.1 83.5
 היחודייםחומרי הגלם  פעילות

20.5% 23.4% 23.4% 30.3% 32.4% 28.9% 26.6% 33.7% 33.5% 35.7% 49.3% )%( 

 מכירות -1.3 -2.0 -1.8 -2.1 -2.3 -1.5 -1.2 -1.5 -1.1 -2.5 -4.3
 פעילויותמכירות בין 

1.1%- 0.8%- 0.3%- 0.6%- 0.5%- 0.8%- 0.9%- 1.2%- 1.2%- 1.5%- 1.5%- )%( 

 מכירות 84.9 128.5 140.4 167.5 248.0 200.9 225.4 247.7 304.3 308.4 370.1
 הליבה סך כל פעילות עסקי

91.0% 96.1% 96.3% 98.4% 99.0% 97.9% 97.4% 97.3% 98.0% 97.5% 95.9% % 

 מכירות 3.6 3.3 2.9 4.7 6.6 4.2 2.3 3.9 11.7 12.4 36.4
 סחר ושיווק

9.0% 3.9% 3.7% 1.6% 1.0% 2.1% 2.6% 2.7% 2.0% 2.5% 4.1% )%( 

 כירותמ סה"כ  88.5 131.8 143.3 172.2 254.6 205.1 227.7 251.6 316.0 320.8 406.5
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 )במיליוני דולרים(: 2014 - 3201של המחצית הראשונה בשנים תמצית דוחות רווח והפסד להלן 

 ברווח הגולמי, ברווח התפעולי,במכירות,  למחצית יםשיאפרוטרום  הגיהש 2014ל שנת ש הראשונה במחצית

 ברווח הנקי וברווח למניה. ,EBITDA -ב

 

 פעילות הסחר ושיווק פרוטרוםכלל קבוצת 
 עיסקי הליבהפעילות 

 היחודיים הגלם וחומרי טעמים 

% 
 H1 2014 H1 2013 צמיחה

% 
 H1 2014 H1 2013 צמיחה

% 
 H1 2014 H1 2013 צמיחה

 מכירות 308.4 370.1 20.0% 12.4 36.4 192.6% 320.8 406.5 26.7%

         
 

 רווח גולמי 122.7 152.8 24.6% 1.4 6.6 386.2% 124.0 159.4 28.5%

 רווחיות 39.8% 41.3%  11.0% 18.2%  38.7% 39.2% 

 רווח תפעולי 43.5 58.2 33.9% 0.4 1.0 178.0% 43.8 59.3 35.2%

 רווחיות 14.1% 15.7%  3.0% 2.9%  13.7% 14.6% 

29.6% 75.5 58.3 199.7% 1.2 0.4 28.5% 74.3 57.9 EBITDA 

 רווחיות 18.8% 20.1%  3.2% 3.3%  18.2% 18.6% 

 הוצאות מימון       3.7 3.7 0.6%

 רווח לפני מס       40.1 55.5 38.4%

 רווח נקי       31.6 43.8 38.3%

 

 הרווח הגולמי

 ,דולר מליון 152.8-לכוהגיע  24.6%-בכבמחצית הראשונה עלה  פרוטרוםהגולמי מעסקי הליבה של  הרווח

 .2013של  במחצית הראשונה 39.8%-לעומת כ 41.3%-לכ הגיעההגולמית  הרווחיותכש

 159.4-כל והגיע 28.5%-עלה בכשל כלל פעילות פרוטרום  2014שנת במחצית הראשונה של הרווח הגולמי 

במחצית הראשונה מההכנסות(  38.7%-)כמיליון דולר  124.0-כלעומת מההכנסות(,  39.2%-)כמליון דולר 

 ,שאינה פעילות ליבה של פרוטרום ,וזאת על אף הגידול בחלקן היחסי של מכירות הסחר והשיווק) 2013 תבשנ

 . (להן רמת רווחיות נמוכה יותר

הצמיחה הפנימית במכירות,  תרמו במחצית הראשונההליבה  עסקיבלשיפור ברווח וברווחיות הגולמית 

לפעול  ממשיכה החברה. פרוטרום שנוקטתלהתייעלות התפעולית  והפעולותהשיפור בתמהיל המוצרים 

, תוך יצירת חסכונות תפעוליים האחרונות שביצעה , גם בעקבות הרכישותמשאביה של הלהשגת אופטימיזצי

 . שלהוחיזוק כושר התחרות  מהותיים

הקניה שנוסף לה כתוצאה  כחלחיזוק ובניית מערך הרכש הגלובלי שלה, תוך ניצול  פרוטרום, פועלת בנוסף

מהרכישות שביצעה ותוך המשך הרחבת מעגל הספקים ודגש על קנייה בארצות המקור של חומרי הגלם 

)במיוחד הטבעיים( המשמשים ביצור מוצריה. מערך הרכש הגלובלי יתרום גם הוא להמשך מגמת השיפור 

 וחיות.ברווח וברו

 

 , ואחרותהכלליותוההנהלה  המחקר והפיתוח, ,והשיווק הוצאות המכירה

של ראשונה ה מחציתהסתכמו ב הוצאות המכירה והשיווק, המחקר והפיתוח, ההנהלה והכלליות והאחרות

מהמכירות(  25.0%-מליון דולר )כ 80.2-, לעומת כמהמכירות( 24.6%-כמליון דולר ) 100.2-כל 2014שנת 

 .בתקופה המקבילה אשתקד
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הוצאות  שיעורב הירידה. 2014ובתחילת  2013איחוד חמש הפעילויות שנרכשו בשנת עקב בעיקר  עלוהוצאות ה

, שרובן התפעוליות הסינרגיותמ חלק ממימושבמכירות והן הפנימית מהצמיחה  הןאלו מסך ההכנסות נובעת 

 של המוצלח מיזוגן. פרוטרום פועלת כאמור להמשך 2012ובתחילת  2011בשנת  הרכישות שבוצעו באו בעקבות

חיזוק ו, שיפור מבנה העלויות השגת התייעלות מירבית, תוךבשנה האחרונה האחרונות שביצעה  הרכישות

  .של אתריה בעולם מירבי ניצול תוךכושר התחרות העתידי שלה, 

ההנהלה והכלליות ואחרות כללו במחצית הראשונה של שנת הוצאות המכירה והשיווק, המחקר והפיתוח, 

הוצאות  נרשמו. בתקופה המקבילה אשתקד בגין רכישות מליון דולר 0.2-הוצאות חד פעמיות בסך של כ 2014

 מליון דולר. 2.2-חד פעמיות בגין רכישות בסך של כ

 

 EBITDA-וה הרווח התפעולי

 דולר מיליון 58.2 -לכוהגיע  33.9% -בכעלה  2014של שנת מחצית הראשונה ב התפעולי מעסקי הליבה הרווח

 אשתקד.בתקופה המקבילה ( מהמכירות 14.1%-)כ דולר מיליון 43.5-כ לעומת( מהמכירות 15.7%-)כ

 59.3-לכוהגיע  35.2%-כב עלה 2014של שנת מחצית הראשונה בשל כלל פעילות פרוטרום הרווח התפעולי 

מהמכירות( בתקופה המקבילה  13.7%-מליון דולר )כ 43.8-לעומת כ מהמכירות( 14.6%-כמליון דולר )

 .אשתקד

  
-דולר )כ מליון 74.3-והגיע לכ 28.5%-עלה בכ 2014של שנת  מחצית הראשונהב הליבה מעסקי EBITDA -ה

  מהמכירות(. 18.8%-דולר בתקופה המקבילה אשתקד )כ מליון 57.9-מהמכירות(, לעומת כ 20.1%

מהמכירות(,  18.6%-כמליון דולר ) 75.5-לכהגיע ו 29.6%-עלה בכפרוטרום  של כלל פעילות EBITDA-ה

 מהמכירות(.  18.2%-כמליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ) 58.3-כלעומת 

 המימון / הכנסותהוצאות

 אשתקד והן, לא היה שינוי מהותי בהוצאות המימון בהשוואה לתקופה המקבילה 2014במחצית הראשונה של 

 .מליון דולר 3.7-הסתכמו  לכ

 

 הרווח לפני מסים

 13.7%-מליון דולר )כ 55.5-והגיע ל 38.4%-בכעלה  2014 שנת שלבמחצית הראשונה הרווח לפני מסים 

 .מהמכירות( 12.5% -מליון דולר במחצית המקבילה אשתקד )כ 40.1-מהמכירות(, בהשוואה לכ

 

 מסים על ההכנסה

מהרווח לפני  21.2%-כמליון דולר ) 11.8-לכהסתכמו  2014שנת במחצית הראשונה של מסים על ההכנסה ה

 . מהרווח לפני מס( 21.2%-כ)במחצית המקבילה אשתקד מיליון דולר  8.5-כ מס( לעומת

 

 הרווח הנקי

מיליון דולר  43.8-כ שללמחצית  לשיאוהגיע  38.3%-בכ עלה 2014של שנת  הרווח הנקי במחצית הראשונה

 בהשוואה 10.8%-כל הגיעההרווחיות הנקייה  .2013הראשונה של שנת  במחציתמיליון דולר  31.6-לעומת כ

  .2013במחצית המקבילה של שנת  9.9%-לכ

 הרווח למניה

 0.54-כדולר לעומת  0.74-כ של שיאוהגיע ל 36.8%-עלה בכ 2014הרווח למניה במחצית הראשונה של שנת 

            .במחצית המקבילה אשתקדדולר למניה 



 

 

  06 

 נזילות. ה

פרוטרום ממשיכה לייצר תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת שמסייע לה להקטין את רמת החוב שלה 

השיגה   2014של  שניולהמשיך לבצע רכישות אסטרטגיות תוך שמירה על רמת חוב סבירה. במהלך הרבעון ה

מליון דולר ברבעון  16.4-מליון דולר, לעומת תזרים של כ 20.5-כ שלתזרים מזומנים מפעילות שוטפת החברה 

 . זאת למרות הגידול במכירות לעומת הרבעון הקודם, 24.8%-עלייה של כ, המקביל אשתקד

 מליון דולר. 29.5-לכ דולר מליון 20.8-מכ ,41.7%-בכ שוטפת מפעילות המזומנים תזרים גדל במחצית

המתאימה לקצב הצמיחה הצפוי, תוך  אופטימליתהון חוזר  רמתלשמירת ותמשיך לפעול פרוטרום פועלת 

 התייחסות לעונתיות, להיצע חומרי הגלם השונים ולמחיריהם הנוכחיים והעתידיים הצפויים.

 

 מקורות המימון. ו

 מקורות ההון

מסך המאזן(, בהשוואה  55.8%-מליון דולר )כ 556.9-הסתכם לכ 2014 יוניב 30ליום  פרוטרוםההון העצמי של 

מסך המאזן(  53.7%-דולר )כ מליון 521.1-ולכ (המאזן מסך 60.1%-)כ 2013 יוניב 30 ליוםמליון דולר  467.0-לכ

 . 2013בדצמבר  31ליום 

  -)ממוצע( הלוואות 

  (כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך)זמן ארוך 

מליון דולר  208.3-כ של סךהסתכם ל 2014של שנת  שניההאשראי הממוצע לזמן ארוך מבנקים ברבעון 

 . 2013מליון דולר ברבעון המקביל בשנת  142.0-לעומת כ

  (ללא חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך)זמן קצר  

-לכהסתכם  2014של שנת  שניההאשראי הממוצע לזמן קצר מבנקים שהועמד לרשות החברה ברבעון 

 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  36.8-כמליון דולר, לעומת  37.6
 

 .שבצעה רכישותהפרוטרום לצורך מימון שלקחה מהלוואות  נובע בהיקף החוב נטו הגידול

 

 אשראי ספקים ולקוחות )ממוצע(

-מליון דולר, לעומת כ 112.9-השתמשה החברה באשראי ספקים וזכאים בסך של כ 2014של שנת  שניהברבעון 

החברה העמידה ללקוחותיה  2014של שנת  שניהבמהלך הרבעון  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 84.8

הגידול באשראי ספקים  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 126.0-מליון דולר, לעומת כ 155.1-אשראי של כ

 .2014ובתחילת  2013בשנת  פרוטרוםשביצעה  הרכישות חמשבעיקר עקב  ולקוחות נובע 

 

 משיגה שהיא החיובי המזומנים תזרים, נזילותה, החברה של הכספי מצבה לגבי זה בדוח למפורט בהתאם

/או ו שלה במכירות מהותית הרעה תהיה שלא לכך ובכפוף, שלה המימון ומקורות השוטפת מפעילותה

 המלא פירעונן את לאפשר צפוי ידה על שיושג שוטפת מפעילות המזומנים תזרים כי, מעריכה החברה, ברווחיותה

  .חיצוניים מימון למקורות שתזדקק מבלי, הצפויות התחייבויותיה של
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פח י ל הש ו ה י נ י  כ ר ד ו ק  ו ש י  נ ו כ י ס  םל

לא חלו שינויים מהותיים בדבר חשיפת החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, לרבות  2014של שנת  שניברבעון ה

, אשר פרסמה 2013השפעת מאזן ההצמדה של החברה, ביחס לדיווח החברה בנושא זה בדוח התקופתי לשנת 

רוך לקבוצה הלוואות לזמן א 2014 יוניב 30נכון ליום  .(2014-01-017445)אסמכתא:  2014במרץ  19החברה ביום 

דולר והיקף החוב לזמן קצר, כולל חלויות שוטפות של  מליון 152.9-בניכוי חלויות שוטפות בהיקף כולל של כ

 דולר. מליון 49.1-דולר. לחברה יתרות מזומן בהיקף של כ מליון 84.5-כ הינוהלוואות לזמן ארוך, 

 מבחני רגישות. ז

 שקל חדש –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

  

)הפסד( רווח 
 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 3.094 3.266 3.438 3.610 3.782 שע"ח

  

 באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים

 

(1) - 9 - 1 

 לקוחות

 
(1,167) (583) 11,666 583 1,167 

 חייבים אחרים

 
(115) (57) 1,148 57 115 

 אחרים לזמן ארוךחייבים 

 
(4) (2) 42 2 4 

  
(1,287) (642) 12,865 642 1,287 

  
     

 אשראי מתאגידים בנקאיים

 

79 39 785 (39) (79) 

 ספקים ונותני שירותים

 

697 348 6,968 (348) (697) 

 זכאים אחרים

 
703 351 7,027 (351) (703) 

  
1,479 738 14,780 (738) (1,479) 

  

     

 חשיפה, נטוסך 

 
192 96 (1,915) (96) (192) 

 

 לירה שטרלינג –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

  

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.528 0.557 0.587 0.616 0.645 שע"ח

  

 באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים

 

(543) (271) 5,427 271 543 

 לקוחות

 

(1,781) (891) 17,811 891 1,781 

 חייבים אחרים

 

(107) (53) 1,069 53 107 

  

(2,431) (1,215) 24,307 1,215 2,431 

  

     

 אשראי מתאגידים בנקאיים

 

708 354 7,076 (354) (708) 

 ספקים ונותני שירותים

 

734 367 7,335 (367) (734) 

 אחריםזכאים 

 

1,045 523 10,454 (523) (1,045) 

  

2,487 1,244 24,865 (1,244) (2,487) 

  

     

 סך חשיפה, נטו

 

56 29 (558) (29) (56) 
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 אירו –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 

  

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.659 0.696 0.732 0.769 0.806 שע"ח

  

 באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים

 

(1,509) (754) 15,087 754 1,509 

 לקוחות

 

(5,143) (2,572) 51,434 2,572 5,143 

 חייבים אחרים

 

(364) (182) 3,640 182 364 

 חייבים אחרים לזמן ארוך 

 

(3) (1) 25 1 3 

  

(7,019) (3,509) 70,186 3,509 7,019 

  

     

 אשראי מתאגידים בנקאיים

 

2,911 1,456 29,114 (1,456) (2,911) 

 ספקים ונותני שירותים

 

2,575 1,288 25,752 (1,288) (2,575) 

 זכאים אחרים

 

1,575 787 15,745 (787) (1,575) 

  

7,061 3,531 70,611 (3,531) (7,061) 

  

     

 סך חשיפה, נטו

 

42 22 (425) (22) (42) 

 

 פרנק שוויצרי –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

       

  

רווח )הפסד( 
 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 
 0.801 0.846 0.890 0.935 0.979 שע"ח

  

 באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים
 

(345) (172) 3,448 172 345 

 לקוחות
 

(839) (420) 8,393 420 839 

 חייבים אחרים
 

(168) (84) 1,683 84 168 

  

(1,352) (676) 13,524 676 1,352 

  

     

 אשראי מתאגידים בנקאיים
 

8,425 4,213 84,250 (4,213) (8,425) 

 ספקים ונותני שירותים
 

333 166 3,325 (166) (333) 

 זכאים אחרים
 

914 456 9,142 (456) (914) 

 (2,322) (1,161) 23,217 1,161 2,322  לזמן ארוך זכאים אחרים

  

11,994 5,996 119,934 (5,996) (11,994) 

  

     

 סך חשיפה, נטו
 

10,642 5,320 (106,410) (5,320) (10,642) 
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  רובל רוסי –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 
   

       

  

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן מהשינוייםרווח )הפסד( 

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 
 30.602 32.302 34.002 35.702 37.402 שע"ח

  

 באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים
 

(363) (181) 3,628 181 363 

 לקוחות
 

(1,992) (996) 19,921 996 1,992 

 חייבים אחרים
 

(198) (99) 1,975 99 198 

  

(2,553) (1,276) 25,524 1,276 2,553 

  

     

 ספקים ונותני שירותים
 

101 50 1,008 (50) (101) 

 זכאים אחרים
 

652 326 6,522 (326) (652) 

 זכאים אחרים ז"א
 

1 1 10 (1) (1) 

  

754 377 7,540 (377) (754) 

  

     

 סך חשיפה, נטו
 

(1,799) (900) 17,984 900 1,799 

 

   מטבעות אחרים –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

       

  

רווח )הפסד( 
 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים
 

(1,253) (626) 12,527 626 1,253 

 לקוחות
 

(1,988) (994) 19,879 994 1,988 

 חייבים אחרים
 

(180) (90) 1,797 90 180 

  

(3,421) (1,710) 34,203 1,710 3,421 

  

     

 אשראי מתאגידים בנקאיים
 

110 55 1,104 (55) (110) 

 ספקים ונותני שירותים
 

382 191 3,824 (191) (382) 

 זכאים אחרים
 

413 207 4,134 (207) (413) 

 זכאים אחרים לזמן ארוך 
 

126 63 1,264 (63) (126) 

  

1,031 516 10,326 (516) (1,031) 

  

     

 סך חשיפה, נטו
 

(2,390) (1,194) 23,877 1,194 2,390 
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 סיכום טבלאות מבחני רגישות. ח

מטבע הפעילות של רוב חברות הקבוצה הוא המטבע המקומי במדינתן ולכן להפרשי התרגום של יתרות מאזניות 

השפעה על דו"ח רווח והפסד והם נזקפים ישירות להון העצמי של החברה )קרן הון מהפרשי של חברות אלו אין 

 תרגום(.

 שקל חדש: –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 

  

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 3.094 3.266 3.438 3.610 3.782 שע"ח

  

 באלפי דולר

(21921) 99 291 סך חשיפה, נטו  (99)  (291)  

 

 לירה שטרלינג: –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

 

  

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.528 0.557 0.587 0.616 0.645 שע"ח

  

 באלפי דולר

(115) 19 19 נטוסך חשיפה,   (19)  (19)  

 

 אירו: –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

 

  

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.659 0.696 0.732 0.769 0.806 שע"ח

  

 באלפי דולר

 (42) (22) (425) 22 42 נטו סך חשיפה,

 

 :פרנק שוויצרי –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

       

  

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.801 0.846 0.890 0.935 0.979 שע"ח

  

 באלפי דולר
 (10,642) (5,320) (106,410) 5,320 10,642 סך חשיפה, נטו
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 רובל רוסי: –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

  

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 30.602 32.302 34.002 35.702 37.402 שע"ח

  

 באלפי דולר

 1,799 900 17,984 (900) (1,799)  סך חשיפה, נטו

 

 :מטבעות אחרים –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

       

  

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 באלפי דולר

 2,390 1,194 23,877 (1,194) (2,390)  סך חשיפה, נטו
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י ד י ג א ת ל  ש מ מ י  ט ב י  ה

 

  הליך אישור הדוחות הכספיים    

שהוא האורגן המופקד על בקרת העל  ,הדוחות הכספיים של החברה מובאים לאישורו של הדירקטוריון

וגיבשה הכספיים דנה בדוחות "( ועדת המאזן)"לאחר שהוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  , מספר ימיםבחברה

הדוחות הכספיים(, בהתאם לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור לדירקטוריון  ותהמלצ

 . "(תקנות אישור דוחות)" 2010 - תש"ע

 
 דירקטוריון החברהחברי 

דירקטוריון החברה מונה שמונה חברים, אשר שישה מתוכם הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

ד' לדוח התקופתי של החברה  לפרק 26 תקנה ראו. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים של החברה ופיננסית

 (2014-01-017445  )אסמכתא: 2014במרץ  19על התאגיד(, אשר פורסם ביום  נוספים רטים)פ 2013לשנת 

  ."(4101הדוח התקופתי לשנתי )"

 

 ועדת המאזןחברי 

ליידנר, ל, דח"צ, וגיל ', יצחק אנגויו"ר הועדה יעקב אלינב, דח"צ ה"ה נםיהשל החברה  ועדת המאזן חברי

, ונתנו בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית והיכולת לקרוא ולהבין דוחות כספייםהינם חברי הועדה  .דירקטור

 .דח"ציםמכח היותם הינם דירקטורים בלתי תלויים ה"ה יעקב אלינב ויצחק אנג'ל . על כך ותלחברה הצהר

 2011 במאי 19 מיוםהביקורת של החברה  ועדתשל  םלקביעת בהתאםמר גיל ליידנר הינו דירקטור בלתי תלוי 

ועדת  חברי של והשכלתם ידיעותיהם, ניסיונםאודות  לפרטים. 2011באוגוסט  17 החברה מיום קטוריוןרודי

ד'  לפרק 26 תקנה ראו ,ופיננסית חשבונאית מומחיות כבעלי אותם רואה החברה עליהם שבהסתמךהמאזן, 

 . 2013התקופתי לשנת לדוח 

 לדירקטוריון המלצתה גיבוש לצורך ועדת המאזן ידי על שננקטו התהליכים

 עסקים ימי שני. 2014 באוגוסט 17ביום  שהתקיימהועדת המאזן  בישיבת נדונו החברה של הכספיים הדוחות

 השתתפו דיון. ב2014 ביוני 30 ליום החברה של כספייםה ותהדוח הועדה חברי לבחינת ונשלח לפני הישיבה

 נשיאמר אורי יהודאי, , החברה של המבקרים החשבון רואי בדיון נכחו חברי ועדת המאזן ובנוסף שלושת

 סגן הנשיאמר גיא גיל, , CFO-המשנה לנשיא והמר אלון גרנות, החברה ומנהל העסקים הראשי שלה, 

 של מצגות הוצגו בישיבה. גלובלית ומזכירת חברה משפטית יועצתסגנית נשיא, , טלי מירסקי' גבו ,כספיםל

הערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הועדה דנה, בין היתר, ב .החשבון רואי ושל החברה

הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, המדיניות החשבונאית  הבקרות הפנימיות

 ת שווי, לרבות ההנחותוצה והערכוהטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של הקבו שאומצה

 המלצות גובשוהמאזן  במסגרת הדיון בועדת נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. ן, שעליהןוהאומדנים שבבסיס

 ימישני . המלצות ועדת המאזן הועברו לחברי דירקטוריון החברה דוחות בהתאם לתקנות אישור לדירקטוריון

 , אשר לדעת חברי הדירקטוריון מהווים זמן סבירהדוחות הכספייםבה נדונו  לפני ישיבת הדירקטוריון עסקים

 .לאור היקף ומורכבות ההמלצות

 הליך אישור הדוחות על ידי הדירקטוריון

 חברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים מספר ימים לפני מועד קיום ישיבת

 הדירקטוריון בה נדונים ומובאים לאישור הדוחותהדירקטוריון בה מובאים הדוחות לאישור. לישיבת 

החברה,  הכספיים של החברה מוזמנים גם רואי החשבון המבקרים של החברה וכן חברי ההנהלה הבכירה של

מר  ,CFO -והלנשיא  משנהמר אלון גרנות, יא ומנהל העסקים הראשי של החברה, נשמר אורי יהודאי, לרבות 

 טלי' וגב סגן הנשיא לכספיםמר גיא גיל,  ,גלובלית אספקה ושרשרת תפעול ומנהלמשנה לנשיא עמוס ענתות, 
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ישיבה ל. או יועץ משפטי אחר מטעם החברה גלובלית ומזכירת החברה גנית נשיא, יועצת משפטית, סמירסקי

דן הדירקטוריון בהמלצות ועדת המאזן הישיבה  המבקר הפנימי של החברה. במהלךמר יואב ברק, גם מוזמן 

מציגים בפני  CFO -הוהראשי והמשנה לנשיא  נשיא החברה ומנהל העסקיםהדוחות הכספיים ולגבי 

בתקופה הרלבנטית, תוך השוואה לתקופות  הקבוצהשל  והכספיות את התוצאות העסקיותהדירקטוריון 

ים עונהקבוצה תקופה. במהלך הצגת תוצאות ה מהלךקודמות ומתן דגש לאירועים מיוחדים אשר אירעו ב

להערותיהם של הדירקטורים. לאחר הצגת התוצאות הכספיות  יםומתייחס הנהלת החברה על שאלותחברי 

החשבון המבקרים של החברה לשאלות הדירקטורים. לבסוף דירקטוריון החברה  של החברה משיבים רואי

בה  ,2014 באוגוסט 19. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום הדוחות הכספייםבנוגע לאישור  מקיים הצבעה

 התקבלה אישור הדוחותוההחלטה על  הדירקטורים כלהשתתפו , 2014 ביוני 30יום ל יםהכספי ותהדוח ואושר

 .פה אחד

 

ד י ג א ת ה ל  ש י  ס נ נ י פ ה ח  ו ו י ד ה ם  ע ר  ש ק ב י  ו ל י  ג

 4102חלוקת דיבידנד  בשנת א. 

 4,712-כ"כ סה) ש"ח למניה 0.28דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד, בסך של  החליט 2014 ץבמר 18ביום 

  .2014במאי  4הדיבידנד שולם ביום . אלפי דולר(

 הענקת כתבי אופציה לעובדים ונושאי משרהב. 

. לפרטים נוספים ראו המתאר לעובדים ונושאי משרההחברה כתבי אופציה  העניקה 2014באפריל  20 ביום

 -ו 2014-01-035280 :ות)אסמכתא 2014באפריל  20-ו באפריל 1 מיםשפרסמה החברה בי המיידיוהדיווח 

באוגוסט אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, בהתאמה, הענקת  19-ו 17בימים  (.בהתאמה, 2014-01-047640

 19והמתאר שפרסמה החברה ביום המיידי  כתבי אופציה לעובדים ונושאי משרה. לפרטים נוספים ראו הדיווח

 (.____)אסמכתאות:  2014באוגוסט 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים. ג

                האומדנים הדוח לעומת  בתקופתבאומדנים החשבונאיים הקריטיים של החברה חל שינוי מהותי  לא

 .2013 לשנת התקופתי בדוחשהוצגו 

 ג לתקנות )"דוח סולו"(7על פי תקנה של תאגיד כספי נפרד דוח אי הכללת  .ד

ניירות ערך )דוחות  ג לתקנות9התקופתי מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה החברה לא כללה בדוח 

( בשל זניחות תוספת המידע של דוח ", בהתאמההתקנות"-ו "דוח סולו)" 1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

כאמור והעובדה שדוח סולו לא יוסיף כל מידע מהותי למשקיע הסביר, שאינו כלול בדוחות המאוחדים של 

 רה.החב

החברה החליטה כי המידע זניח מכיוון שלחברה אין פעילות מסחרית מסוג כלשהו ולכן לתוצאות הפעילות של 

אין ושל הקבוצה. החברה אינה מעסיקה עובדים המאוחדים החברה אין כל השפעה על דוחות הרווח וההפסד 

 .לה מכירות או הוצאות לצדדים שלישיים

( נובעות מפרוטרום שערוך שטרי הון מול פרוטרום בע"מהכנסות מימון על דיבידנד וכל הכנסותיה של החברה )

 בע"מ.

אין לחברה יתרות מול צדדים שלישיים. היתרות היחידות  ,מס הכנסה התחשבנות מולמבחינה מאזנית, למעט 

 אלף דולר. 139בסך של  וקרקעשלה הינן הלוואות ויתרות מול חברות הקבוצה )באחזקה מלאה( 

החברה קבעה, כי כל עוד ההכנסות מחיצוניים או מחברות שאינן באחזקה מלאה של החברה נמוכות הנהלת 

מסך ההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים וכל עוד ההוצאות לחיצוניים או לחברות שאינן באחזקה  5%-מ

ל מסך ההוצאות בדוחות הכספיים המאוחדים, המידע הכספי הנפרד ש 5%-מלאה של החברה נמוכות מ
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ג לתקנות הינו זניח והעדרו לא יפגע בסיכוייו של משקיע במניות החברה להעריך את 9החברה בהתאם לתקנה 

 סיכויי הנזילות של החברה ולא יוסיף כל מידע מהותי למשקיע הסביר.

( לתקנות וקבעה, כי אלו אינם 14)10הנהלת החברה בחנה עוד את סימני האזהרה המופיעים בתקנה 

 מתקיימים.

  .ותישיב שתי החברהדירקטוריון קיים  2014של שנת השני הרבעון לך במה

 

 .על ההישגים הנאים שהושגו לעובדיהפרוטרום והנהלת מודה ל דירקטוריון החברה

 

 

____________________ 

 

____________________ 

 אורי יהודאי

 נשיא ומנהל עסקים ראשי

 

 ד"ר ג'ון פרבר

 יו"ר הדירקטוריון

 

   2014 באוגוסט 19 תאריך:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ פרוטרום תעשיות

 

 בינייםמידע כספי לתקופת  

 )בלתי מבוקר(

 4302ביוני  03

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ פרוטרום תעשיות

 

 בינייםמידע כספי לתקופת 

 )בלתי מבוקר(

 4302ביוני  03
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
ף   ד
  

 2 המבקר החשבון הדוח סקירה של רוא

  בדולרים של ארה"ב: -ים מאוחד םתמציתיידוחות כספיים 

על המצב הכספי תמציתי מאוחד דוח   3-4 

יםמאוחד יםתמציתי ותרווח והפסד ודוחעל ה יםמאוחד יםתמציתי ותדוח   

לעל הרווח הכול  5-6 

על השינויים בהון  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח  7-9 

על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח  01-00 

חות הכספיים התמציתייםרים לדוהסבר נבחביאורי   02-05 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פרוטרום תעשיות בע"מ
 
 
 

 מבוא
 

הקבוצה(,  -וחברות בנות שלה )להלן  מ"פרוטרום תעשיות בע של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 התמציתיים הדוחות ואת 2104ביוני  31ליום  ידוח התמציתי המאוחד על המצב הכספל את ההכול

 6לתקופות של  המזומנים ותזרימי הרווח הכולל, השינויים בהון על רווח והפסד, המאוחדים
 אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה תאריך. הדירקטוריון אותוו בהחודשים שהסתיימ 3-החודשים ו

 לתקופות כספי "דיווח IAS 34בינלאומי  לתקן חשבונאות בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של
ערך  תקנות ניירות של פרק ד' ו לפים זביניי לתקופת כספי מידע לעריכת ביניים", וכן הם אחראים

 לתקופת כספי מידע על סקנהע מהיא להבי אחריותנו .0971 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים )דוחות

 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים
 

 נכסיהן הכלולים אשר חברות שאוחדו של התמציתי הביניים לתקופת הכספי עהמיד את סקרנו לא
 הכלולות , והכנסותיהן2104ביוני  31הנכסים המאוחדים ליום  מכלל 02.2%-כ הוויםד מבאיחו

 3-החודשים ו 6לתקופות של  המאוחדות ההכנסות כללמ 03.7%-וכ 04.2%-כמהוות  באיחוד
 אותן של התמציתי הביניים הכספי לתקופת . המידעהתאמה, באריךו תבאות החודשים שהסתיימו

שהיא  ומסקנתנו, ככל לנו הומצאו שלהם הסקירה דוחותם שחשבון אחרי רואי ידי על נסקר חברות
 .האחרים החשבון רואי הסקירה של דוחות לת עחברות, מבוסס אותן בגין הכספי למידע מתייחסת

 
 היקף הסקירה

 
 כספי מידע של חשבון בישראל "סקירה רואי לשכת של 0 סקירה קןלת בהתאם סקירתנו את ערכנו

 כספי מידע של היישות". סקירה של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
הכספיים והחשבונאיים,  לעניינים האחראים אנשים עם מבירורים, בעיקר ביניים מורכבת לתקופות
 מאשר ניכרת בהיקפה במידה הינה מצומצמת סקירהואחרים.  אנליטיים סקירה נהלי ומיישום
ביטחון  להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת
 אנו לכך, אין מזוהים בביקורת. בהתאם להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע

 .ביקורת של דעת חוות מחווים
 

 מסקנה
 

 דבר ליבנו בא לתשומת אחרים, לא חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס

 לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות ערוך, מכל ל אינו"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם

  .IAS 34בינלאומי  חשבונאות
 

ם, אחרי חשבון רואי של דוחות הסקירה ועל סקירתנו על הקודמת, בהתבסס בפיסקה לאמור בנוסף
 הבחינות ממלא, מכל אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא

 ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות ניירות תקנות ד' של פרק לפי הגילוי המהותיות, אחר הוראות

 .0971 -ל "התש
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן     ,חיפה
 אי חשבוןרו               2104באוגוסט  09

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב פירמה חברה     
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

 2104ביוני  31ליום 

 

 

 בדצמבר 00 ביוני 03 

 4302 4300 4300 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 

    נכסים
    :נכסים שוטפים

 57,602 41,240 49,192 ניםמזומנים ושווי מזומ
    חייבים ויתרות חובה:

 038,373 027,927 060,181 לקוחות
 02,442 03,754 04,673 אחרים

 00,813 7,845 00,899 הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקים
 054,720 025,512 068,275 מלאי

 415,109 305,269 374,950 
    

    נכסים שאינם שוטפים:
 218,567 085,567 203,128 בוע רכוש ק

 383,729 272,764 375,327 נכסים בלתי מוחשיים 
 3,424 3,226 3,777 מסי הכנסה נדחים

 005 227 67 אחרים

 592,099 460,784 595,835 

 971,786 777,153 997,208 סך נכסים
 
 

 
 

  
 ד"ר ג'ון ג'. פרבר, (  
 יו"ר הדירקטוריון (  
  
 דאי,אורי יהו (  
 נשיא ומנהל עסקים ראשי  (  
  
 אלון גרנות, (  
 משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי (  

 
 
 
 

 4302 ,באוגוסט 01המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה: תאריך אישור 
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 בדצמבר 00 ביוני 03 

 4302 4300 4300 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 

    יבויות והוןהתחי

    התחייבויות שוטפות:

    אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות
 018,226 011,543 84,452 לזמן ארוך

    זכאים ויתרות זכות:
 58,417 48,679 61,005 ספקים ונותני שירותים  
 52,763 41,964 59,098 אחרים  

 213,765 091,086 209,396 

    :שאינן שוטפותבויות התחיי
 041,003 71,972 052,935 הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות

 23,026 24,219 23,234 מעביד, נטו -סיום ביחסי עובד התחייבויות בשל 
 34,184 23,786 27,362 מסי הכנסה נדחים 

 27,522 - 25,854  התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי מניות בחברת בת
 5,486 951 7,088 אחרים

 236,573 009,907 231,330 

 449,727 301,013 441,338 התחייבויות סך
    

    הון:
    :הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 06,780 06,728 06,788 רגילות הון מניות
 014,293 012,981 015,053 אחרות קרנות הון

 27,296 9,602 23,779 הפרשי תרגום 
 370,867 337,991 401,358  עודפיםרת ית

    עלות מניות החברה המוחזקות בידי החברה -בניכוי 
 (0,980) (2,873) (2,422) וחברה מאוחדת

 553,656 464,437 508,256 

 2,813 2,503 3,224 זכויות שאינן מקנות שליטה

 520,159 466,951 556,881 סך הון 

 971,786 777,153 997,208 התחייבויות והוןהסך 
 

 
 
 
 
 
 

 אלה.תמציתיים דוחות כספיים מהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 הרווח והפסד  י מאוחד עלתמציתדוח 

 2104ביוני  31ביום   והחודשים שהסתיימ 3-החודשים ו 6לתקופות של 

 
  

 חודשים שהסתיימו  6
 ביוני 03-ב

 
 יימו חודשים שהסת 0

 ביוני 03-ב

השנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר  00-ב
 4302 4300 4302 4300 4300 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ה(י)למעט נתוני הרווח למנ אלפי דולרים 
 

 673,693 068,648 208,180 321,803 416,548  הכנסות
 406,897 010,798 032,093 096,787 247,021 המכרעלות 

 256,796 66,851 85,888 024,126 059,428 מירווח גול
 005,223 27,412 34,628 52,919 69,340 נטו –מכירה ושיווק, מחקר ופיתוח  הוצאות

 52,030 02,524 05,746 25,285 31,568 וכלליותהנהלה הוצאות 
 2,685 0,992 091 0,995 262 נטו – הוצאות אחרות
 86,757 24,932 35,324 43,837 59,257 רווח מפעולות 

 7,528 2,290 2,273 3,701 3,733 נטו – מימון הוצאות
 79,229 22,640 33,150 41,027 55,524 רווח לפני מסים על ההכנסה

 05,618 5,119 7,570 8,487 00,764 על ההכנסה  מסים
 63,620 07,632 25,481 30,641 43,761 רווח לתקופה

      
      ייחוס הרווח לתקופה:

 63,029 07,498 25,159 30,415 43,213 לבעלים של חברת האם
 492 034 420 235 557 הזכויות שאינן מקנות שליטה לבעלי
 63,620 07,632 25,481 30,641 43,761 סך הכל

      
      רווח למניה:
 0.19 1.31 1.43 1.54 1.74 בסיסי

 0.18 1.31 1.43 1.54 1.73 בדילול מלא
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עשיות בע"מפרוטרום ת  

 דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל

 2104 ביוני 31החודשים שהסתיימה ביום  3-החודשים ו 6לתקופה של 

 

  

חודשים שהסתיימו  6
ביוני 03-ב  

 
חודשים שהסתיימו  0  

ביוני 03-ב  

שנה 
שהסתיימה 

בדצמבר 00-ב  

 4302 4300 4302 4300 4300 
בלתי מבוקר()   )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 

 63,620 07,632 25,481 30,641 43,761 רווח לתקופה

      רווח כולל אחר:

      סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח והפסד 

      מדידה מחדש של התחייבות )נטו( בשל 

 2,053 - - - - סיום יחסי עובד מעביד

אשר עשוי להיות מסווג  ףסעי       

      מחדש לרווח והפסד

(3,563) הפרשי תרגום  (7,195) 2,895 2,699 01,622 

 76,396 21,330 28,375 24,545 41,097 סך רווח כולל לתקופה

      ייחוס הרווח הכולל לתקופה:

 75,829 21,055 27,948 24,268 39,686 לבעלים של חברת האם

 567 076 427 277 500 לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

 76,396 21,330 28,375 24,545 41,097 סך הכל
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 על השינויים בהון דוח תמציתי מאוחד 

 2104ביוני  31החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 6לתקופות של 
 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
  

מניות 
 רגילות

 
קרנות הון 

 אחרות

 
הפרשי 
 תרגום

 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה המוחזקות 

 בידי החברה

סך הכל מיוחס 
לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

 
 

 סך ההון

 אלפי דולרים 
 520,159 2,813 508,256 (0,980) 370,867 27,296 014,293 06,780 )מבוקר( 4302בינואר  0יתרה ליום 

         4302י ביונ 03החודשים שהסתיימה  ביום  6תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 

         רווח כולל:
 43,761 557 43,213 - 43,213 - - - רווח לתקופה

 (3,563) (46) (3,507) - - (3,507) - - הפסד כולל אחר לתקופה
 41,097 500 39,686 - 43,213 (3,507) - - סך הרווח הכולל לתקופה

         רה מאוחדת:תוכניות הקצאת מניות לעובדי חב
 (582) - (582) (582) - - - - רכישה עצמית של מניות 

 47 - 47 040 - - (94) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים

 721 - 721 - - - 721 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 240 - 240 - - - 234 7 ת מניות לעובדים בכיריםתמורה מהנפק

 (91) (91) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (4,702) - (4,702) - (4,702) - - - דיבידנד ששולם, כולל שחיקה

 7 861 - (4,702) (440) (4,286) (91) (4,376) 
 556,881 3,224 553,656 (2,422) 401,358 23,779 015,053 06,788 )בלתי מבוקר( 4302ביוני  03יתרה ליום 

         
 527,980 2,887 525,194 (2,563) 385,339 21,891 014,647 06,780 )בלתי מבוקר( 4302באפריל  0יתרה ליום 

         4302ביוני  03חודשים שהסתיימה  ביום  0תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 

         רווח כולל:
 25,481 420 25,159 - 25,159 - - - רווח לתקופה

 2,895 6 2,889 - - 2,889 - - רווח כולל אחר לתקופה
 28,375 427 27,948 - 25,159 2,889 - - סך הרווח הכולל לתקופה 

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 47 - 47 040 - - (94) - ובדיםתקבולים בגין הקצאת מניות לע

         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים 
 366 - 366 - - - 366 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים

 240 - 240 - - - 234 7 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים
 (91) (91) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (41) - (41) - (41) - - - שחיקה בגין דיבידנד ששולם  
 7 516 - (41) 040 604 (91) 524 

 556,881 3,224 553,656 (2,422) 401,358 23,779 015,053 06,788 )בלתי מבוקר( 4302ביוני  03יתרה ליום 
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 4 -)המשך( 
 בע"מ פרוטרום תעשיות

 על השינויים בהון  דוח תמציתי מאוחד
 2104ביוני  31החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 6לתקופות של 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
  

מניות 
 רגילות

 
קרנות הון 

 אחרות

 
הפרשי 
 תרגום

 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה המוחזקות 

 בידי החברה

סך הכל מיוחס 
לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 

 ות שליטהמקנ

 
 

 סך ההון

 אלפי דולרים 
 445,231 2,235 442,995 (3,143) 301,477 06,749 012,199 06,703 )מבוקר( 4300בינואר  0יתרה ליום 

         4300ביוני  03החודשים שהסתיימה  ביום  6תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 

         רווח כולל:
 30,641 235 30,415 - 30,415 - - - רווח לתקופה

 (7,195) 42 (7,037) - - (7,037) - - הפסד כולל אחר לתקופה
 24,544 277 24,268 - 30,415 (7,037)   סך הרווח הכולל לתקופה

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (326) - (326) (326) - - - - רכישה עצמית של מניות

 064 - 064 496 - - (332) - גין הקצאת מניות לעובדיםתקבולים ב
         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים

 777 - 777 - - - 777 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 450 - 450 - - - 436 05 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 (97) (97) - - - - - - קנות שליטהדיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מ
 (3,892) - (3,892) - (3,892) - - - דיבידנד ששולם, כולל שחיקה

 05 880 - (3,892) 071 (2,826) (97) (2,923) 
 98 98 - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים

 466,951 2,503 464,437 (2,873) 337,991 9,602 012,981 06,728 )בלתי מבוקר( 4300ביוני  03יתרה ליום 
         

 446,237 2,336 443,910 (3,191) 321,578 6,955 012,731 06,728 )בלתי מבוקר( 4300באפריל  0יתרה ליום 
         4300ביוני  03חודשים שהסתיימה  ביום  0תנועה במהלך התקופה של 

         )בלתי מבוקר(: 
         רווח כולל:

 07,632 034 07,498 - 07,498 - - - רווח לתקופה
 2,699 42 2,657 - - 2,657 - - רווח כולל אחר לתקופה

 21,330 076 21,055 - 07,498 2,657 - - סך הרווח הכולל לתקופה 
         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:

 70 - 70 207 - - (046) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים 

 396 - 396 - - - 396 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
   - - - - - - תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 (97) (97) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (86) - (86) - (86) - - - גין דיבידנד ששולם  שחיקה ב

 - 251 - (86) 207 380 (97) 284 
 98 98 - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים

 466,951 2,503 464,437 (2,873) 337,991 9,602 012,981 06,728 )בלתי מבוקר( 4300ביוני  03יתרה ליום 
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 0 -( )סיום

 בע"מ פרוטרום תעשיות
 על השינויים בהון   דוח תמציתי מאוחד

 2104ביוני  31החודשים שהסתיימו ביום  3-החודשים ו 6לתקופות של 

 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
  

 
 
רגילות מניות  

 
 

 הוןקרנות 
 אחרות

 
 

הפרשי 
 תרגום

 
 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
חברההבידי   

ך הכל ס
מיוחס 

לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 

מקנות 
 שליטה

 
 
 
 הוןסך ה

)מבוקר( אלפי דולרים   
         

)מבוקר( 4300בינואר  0יתרה ליום   06,703 012,199 06,749 301,477 (3,143)  442,995 2,235 445,231 
         

         תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום
:4300בדצמבר  00           

         רווח כולל:
 63,620 492 63,029 - 63,029 - - - רווח לשנה

 02,775 75 02,711  2,053 01,547 - - רווח כולל אחר לשנה  
 76,396 567 75,829 - 65,282 01,547 - - סך רווח כולל לשנה

         
         

         תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
(850) - - - - רכישה עצמית של מניות  (850)  - (850)  

(0,276) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים  - - 0,903 637 - 637 
:אופציות לעובדים בכיריםמניות והקצאת           

 0,501 - 0,501 - - - 0,501 - הכרה מרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
ות לעובדים בכיריםתמורה מהנפקת מני  68 0,961 - - - 2,128 - 2,128 

(97) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  (97)  
ששולם דיבידנד  - - - (    3,892)  - (3,892)  - (3,892)  

 06,780 014,293 27,296 370,867 (0,980)  508,256 2,715 521,960 
ת מצירוף עסקיםזכויות שאינן מקנות שליטה הנובעו  - - - - - - 98 98 

4300 בדצמבר 00 ליום יתרה  06,780 014,293 27,296 370,867 (0,980)  508,256 2,813 520,159 

.         

 אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים
 2104ביוני  31החודשים שהסתיימו ביום  3-החודשים ו 6לתקופות של 

 
  

 חודשים שהסתיימו  6
 ביוני 03-ב

 
חודשים שהסתיימו  0

 ביוני 03-ב

השנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 4302 4300 4302 4300 4300 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 
      וטפות:זרימי מזומנים מפעילויות שת

 98,493 20,365 25,470 29,964 37,124 מזומנים שנבעו מפעילויות  )ראה נספח(
 (9,812) (4,923) (4,944) (9,066) (7,546) מסי הכנסה ששולמו

 88,690 06,442 21,527 21,798 29,478 זומנים נטו שנבעו מפעילויות  שוטפותמ
      
      זרימי מזומנים מפעילויות  השקעה:ת

 (21,000) (5,721) (6,384) (8,018) (00,227) כישת רכוש קבוער
 (868) (085) (449) (431) (733) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 276 - 060 43 270 ריבית שהתקבלה
 (004,621) (5,201) (792) (5,822) (01,882) (4רכישת חברות מאוחדות, בניכוי מזומנים שנרכשו )ראה ביאור 

 264 02 019 56 425 ממכירת רכוש קבוע מורהת
 (035,159) (00,013) (7,355) (04,260) (22,046) זומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה מ

      
      זרימי מזומנים מפעילויות )לפעילויות( מימון:ת

 (97) (97) (91) (97) (91) דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
 2,128 - 240 450 240 תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות

 (3,456) (0,108) (954) (0,899) (0,890) ריבית ששולמה 
 45,693 - - 22 - קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (40,751) (05,184) (08,531) (24,709) (28,449) פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 52,819 6,380 01,295 9,329 09,563 קבלת )פירעון( הלוואות ואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 (204) 70 47 (062) (535) רכישה עצמית של מניות בניכוי תקבולים בגין המניות

 (3,892) (3,892) (4,702) (3,892) (4,702) דיבידנד ששולם
 50,020 (03,639) (03,713) (21,967) (05,873) ימוןמזומנים נטו ששימשו לפעילויות מ

      
 4,753 (8,311) (530) (04,431) (8,540) גידול )קיטון( במזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי

 53,933 48,854 49,842 53,933 57,602 תקופהלתחילת ה ואשראי בנקאי שווי מזומנים, תרת מזומניםי
       , שווי מזומנים שער בגין מזומנים מהפרשי )הפסדים( רווחים

 (0,174) (303) (209) 738 20 ואשראי בנקאי
      
 57,602 41,240 49,192 41,240 49,192 תרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לגמר התקופהי

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים
 2104ביוני  31החודשים שהסתיימו ביום  3-החודשים ו 6לתקופות של 

 
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות: -ספח לדוח התמציתי המאוחד על תזרימי המזומנים נ

 
  

 
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 03-ב

 
 

 חודשים שהסתיימו  0
 וניבי 03-ב

 
השנה 

שהסתיימה 
 בדצמבר  00-ב

 4302 4300 4302 4300 4300 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי דולרים 
 

      
 79,229 22,640 33,150 41,027 55,524 רווח לפני מיסים על הכנסה

      
      התאמות בגין:

 27,693 7,075 7,700 03,649 05,545 פחת והפחתות
      במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות הכרה

 0,501 396 366 777 721 לעובדים
 066 008 037 074 201 מעביד, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

      ממכירת וגריעת רכוש קבוע   )רווח(  הפסד
 (051) 4 017 (23) (21) ורכוש אחר

      שחיקה )רווחים מהפרשי שער( של הלוואות 
 0,202 844 (216) 73 (327) לזמן ארוך

      שערוך התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי
 - - 0,347 - (627) מניות בחברת בת
 3,081 0,108 793 0,856 0,621 ריבית ששולמה, נטו

 07,020 06,516 01,255 9,555 33,600 
      

      :תפעוליים בהון חוזרשינויים 
      יבים ויתרות חובה:קיטון )גידול( בחי

 (8,966) (9,898) (00,715) (22,457) (23,681) לקוחות
 (848) 3,466 2,971 (0,116) (0,801) אחרים

 258 08 20 052 48 קיטון בחייבים אחרים לזמן ארוך
      גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:

 3,432 836 (5,917) 0,184 0,459 ספקים ונותני שירותים
 (2,999) (752) 2,507 477 2,328 אחרים

 (007) (34) (292) (34) (288) קיטון בזכאים אחרים לזמן ארוך
 (5,017) (4,467) (5,439) (4,885) (03,678) גידול במלאי

 (35,620) (26,669) (07,835) (01,830) (04,347) 
 98,493 20,365 25,470 29,964 37,124 מזומנים נטו שנבעו מפעולות 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים  ביאורי

 2104ביוני  31
 )בלתי מבוקרים(

 
 :כללי - 0 ביאור

 
 באמצעות פועלת החברה. 0933 בשנת מההוק אשר, גלובלית חברה היא מ"בע תעשיות פרוטרום .א

 הקבוצה. (הקבוצה להלן) שבשליטתה והחברות( מ"בע פרוטרום - להלן) בישראל מאוחדת חברה
ת ע"י הנהלת והנחשב גלם חומרי ופעילות הטעמים פעילות: עיקריות פעילויות שתי במסגרת פועלת

רי גלם שאינם מיוצרים על ידה בנוסף עוסקת החברה גם בייבוא ושיווק חומ החברה כעסקי הליבה.
כחלק מהשירות והענקת פתרון כולל ללקוחותיה, פעילות זאת מוצגת במסגרת פעילות הסחר 

 והשיווק.
 יצרני שימוש עושים בהם גלם וחומרי טעם תמציות ומוכרת משווקת, מייצרת, מפתחת הקבוצה

 היגיינה מוצרי, וריח טעם תמציות, מרפא צמחי על המבוססים מוצרים של יצרנים, ומשקאות מזון
 . אחרים מוצרים של יצרנים גם כמו, וקוסמטיקה

 
 Vantodio לרכישת, עד והתבטאשתנודות עונתיות מ פעילות פרוטרום בשנים האחרונות הושפעה .ב

Holdings Limited בקבוצת המחזיקה, הקפריסאית Protein Technologies Ingredients הרוסית 
"(PTI"( ,הראשון והרביעי  ברבעון נמוכות יותר ותרווחיוב במכירות)שהיה החלש ביותר בשנה( 

עונתיות מכירותיה בשנים האחרונות מתבטאת ש, PTIרכישת בעקבות  .וחזקות יותר ברבעון השני
והן  המכירות היקף מבחינתביותר, הן  חלששהוא הראשון רבעון ו ביותר חזקשהוא הרביעי  רבעוןב

 .פרוטרוםשל עונתיות בתמהיל המסוים שינוי  חל, והרווחיות הרווח מבחינת
 

 התמציתיים הכספיים הדוחות של העריכה בסיס - 4 ביאור
 

 6 של הביניים ולתקופת 2104 ביוני 31 ליום הקבוצה של המאוחד התמציתי הכספי המידע .א
"( הביניים לתקופת הכספי המידע" – להלן) תאריך באותו שהסתיימה החודשים 3-החודשים ו

 43" – להלן" )ביניים לתקופות כספי דיווח" - 34 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן אםבהת נערך

IAS" ,)תקופתיים חות"דו) ערך ניירות תקנותפרק ד' של ל בהתאם הנדרש הגילוי את וכולל 
 הכספיים הדוחות עם ביחד הביניים לתקופת הכספי במידע לעיין יש. 0971-ל"התש(, םומיידי

 בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי נערכו אשר, אליהם נלוו אשר הביאוריםו 2103 לשנת השנתיים
 דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי את וכללו"( IFRS -ה תקני" - להלן)

 .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע .2101 -( התש"ע שנתיים כספיים

 אומדנים .ב

יניים, דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש עריכת דוחות כספיים ב
חות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה ועל נבאומדנים חשבונאים וה

. התוצאות בפועל עשויות להיות , ההכנסות וההוצאות המדווחיםההתחייבויותומי הנכסים, כס
 .שונות מאומדנים אלו
כספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקוליי הדעת המשמעותיים בעריכת הדוחות ה

(Significant)  אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הוודאות
הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 

 .2103בדצמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 
 

 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 0 ביאור
 

 לתקופת הכספי המידע בעריכת יושמו אשר, החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי .א
 פרט, 2103 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם עקביים הינם, הביניים
 :להלן למתואר
    בנוגע ההנהלה של ביותר הטוב האומדן סבסי על מוכרים הביניים לתקופות ההכנסה על מסים

 .החזויים השנתיים הרווחים סך על שיחול הממוצע המס לשיעור
 

 בתוקף אינם עדיין אשר נוספים קיימים לתקנים ותיקונים חדשים של תקניםיישום לראשונה  .ב
 של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת פורטו, המוקדם ביישומם בחרה לא הקבוצה ואשר

 .2103 לשנת הקבוצה
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2104ביוני  31
 )בלתי מבוקרים(

 
 :)המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 0 ביאור

 
מאז מועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ועד למועד אישור דוחות כספיים ביניים  .ג

ו תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים, אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא אלה, פורסמ
 בחרה ביישומם המוקדם, כמפורט להלן:

 
 (IFRS 15 -"הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן  05תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
IFRS 15 תקני יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימות כיום ב

 הדיווח הכספי הבינלאומיים.
הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת את  IFRS 15עקרון הליבה של 

העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת החוזים, בסכומים 
 ירותים. המשקפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם סחורות או ש

IFRS 15  קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה, לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם לעיקרון הליבה
 האמור על ידי יישום חמישה שלבים:

 ( זיהוי החוזה עם הלקוח. 0)
 ( זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. 2)
 ( קביעת מחיר העסקה. 3)
 ה.( ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוז4)
 ( הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.5)

IFRS 15  ,מתייחס לטיפול החשבונאי במגוון רחב של נושאים הקשורים ביישום המודל האמור
ביניהם: הכרה בהכנסה מתמורה משתנה שנקבעה בחוזה, תיאום למחיר העסקה שנקבע בחוזה 

 יום של חוזה.בכדי לשקף ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה וק
התקן מרחיב את דרישות הגילוי ביחס להכנסות, ובין היתר דורש מתן מידע כמותי ואיכותי בנוגע 

 לשיקולי דעת משמעותיים של ההנהלה אשר הובאו בחשבון לשם קביעת ההכנסה שהוכרה.
או  2107בינואר  0התקן ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום 

 .IFRS 15 -יו, בהתחשב בהקלות המפורטות בהוראות המעבר ללאחר
הנהלת הקבוצה מעריכה כי ליישום התקן לא , יישומו המוקדם אפשרי. IFRS 15בהתאם להוראות 

 תהיה  השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים.
 

 צירופי עסקים – 2ביאור 
 

 :CitraSourceרכישת חברת  .א

על הסכמים לרכישת ם, באמצעות חברה בת בארה"ב, פרוטרוחתמה  2104בפברואר  24ביום 
מהון המניות המונפק של חברת  011% -ו CitraSource LLCהפעילות העסקית והנכסים של חברת 

CitraSource Holdings LLC "( מפלורידה, ארה"בCitraSource הכוללים, בין היתר, מפעל ,)"
י וכן על הסכם לרכישת חוות אחסון בקירור לעיבוד מוצרי הדרים ייחודיים, נכסים רעיוניים ומלא

בפעילותה השוטפת. הרכישה התבצעה בתמורה לתשלום במזומן  CitraSourceשנמצאת בשימוש 
 CitraSource רווחיותוכוללת גם תמורה עתידית נוספת המבוססת על נטו,  מיליון דולר 7.0-כשל 

 .2104-2108בשנים 

 הרכישה מומנה באמצעות מימון בנקאי.

CitraSource עוסקת במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של פתרונות 2113בשנת , שנוסדה ,
 ייחודיים בתחום ההדרים ללקוחות גלובאליים מובילים בשווקי הטעם והריח, המזון והמשקאות.

מיליון דולר ועל לקוחותיה נמנים יצרני טעמים,  7-כעל  2103-ב עמדו CitraSourceשל הכנסותיה 
ידע רב שנים ויכולות מצוינות  CitraSource -משקאות גלובאליים מהמובילים בעולם. למזון ו

להפקת חומרים ייחודיים וטעמים ממיני הדרים שונים )ובמיוחד תפוזים, לימונים, אשכוליות 
שתתרומנה לחזוק  יכולות רכש גלובאליות בתחומי ההדרים CitraSource-בנוסף, ל .(וקלמנטינות

 .ובלי של פרוטרוםמערך הרכש הגל

 .עם פעילות חומרי הגלם הייחודיים של פרוטרום אוחדה CitraSourceפעילות 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2104ביוני  31
 )בלתי מבוקרים(

 
 

 צירופי עסקים )המשך(: - 2ביאור 

 שווים על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישהעלות 
קביעת השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות כפופה להערכה סופית של  .הרכישה בעת ההוגן

, אשר טרם על ידי החברההקצאת מחיר הרכישה לשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המבוצעת 
 הושלמה למועד אישור דוחות כספיים אילו.

 למועד הרכישה: CitraSourceוהתחייבויות של  נכסים 
 

 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 2,011 מלאי

  נכסים שאינם שוטפים:
 3,011 רכוש קבוע

 3,882 נכסים בלתי מוחשיים
  התחייבויות שאינן שוטפות:

 (2,111) אחרים
 7,182 

 
 

 רכישת, ו0.0.03 -מה החל מאוחדות היו 2103נת שבוצעו בש שהרכישותבהנחה במונחי פרופורמה )  .ב
CitraSource מכירות פרוטרום  (,0.3.03-החל מ מאוחדת היתה, 2104, שבוצעה ברבעון הראשון של

וזאת בהתבסס על נתונים בלתי  מיליון דולר 388.5 -היו מגיעות לכ , 2103 שנת במחצית הראשונה של
לויות הנרכשות בהתאם למדיניות החשבונאית של מבוקרים אשר סופקו על ידי הבעלים של הפעי

 הפעילויות הנרכשות לפני הרכישה.
 
 

 דיבידנד - 5 ביאור

 4ביום ש"ח למניה.  1.28בסך של  הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד, 2104במרס  08ביום 
 אלפי דולר. 4,702 בסך של לבעלי המניותהדיבידנד שולם  2104במאי 
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 בע"מ תעשיות פרוטרום
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2104ביוני  31

 )בלתי מבוקרים(
 
 

 מידע מגזרי: - 6ביאור 
 

עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים: הטעמים וחומרי -לצרכי ניהול מאורגנת הקבוצה על בסיס כלל
 הפעילות נמדדים על בסיס הרווח התפעולי. גלם. תחום פעילות נוסף הינו סחר ושיווק. ביצועי מגזרי 

 להלן המידע המגזרי המסופק לנשיא ומנהל העסקים הראשי בגין המגזרים המדווחים:
 

  
פעילות 
 הטעמים

 
פעילות 

 חומרי גלם

 
פעילות  סחר 

 ושיווק

 
 

 ביטולים

 
סך הכל 
 מאוחד

 דולרבאלפי  

      ביוני  03-חודשים שהסתיימו ב 6
      וקר(:)בלתי מב 4302  
 416,548 (4,272) 36,402 83,532 291,876 הכנסות המגזר  

 59,257 (40) 0,148 01,942 47,318 המגזר רווחי  

      ביוני  03-חודשים שהסתיימו ב 6
      )בלתי מבוקר(: 4300  
 321,803 (2,482) 02,446 75,040 235,718 הכנסות המגזר  

 43,837 (44) 377 9,785 33,709 המגזר רווחי  

      :ביוני 03-החודשים שהסתיימו ב 0
      :)בלתי מבוקר( 4302  
 208,180 (0,945) 21,755 42,558 056,703 הכנסות המגזר  

 35,324 (051) 734 5,824 28,906 המגזר רווחי  

      :ביוני 03-החודשים שהסתיימו ב 0
      :)בלתי מבוקר( 4300  
 068,648 (0,246) 7,053 37,626 025,005 גזרהכנסות המ  

 24,932 (98) 094 5,629 09,217 המגזר רווחי  

בדצמבר  00-השנה שהסתיימה ב       
      :)מבוקר( 4300  
 673,693 (5,994) 39,717 045,590 494,389 הכנסות המגזר  

 86,757 (051) 906 07,237 68,754 המגזר רווחי  

      

 ין הרווחים המדווחים לבין סך הרווח לתקופות המדווחות לפני הוצאות מס מתוארת להלן:התאמה ב

  
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 03-ב

 
 חודשים שהסתיימו  0

 ביוני 03-ב

השנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר  00
 4302 4300 4302 4300 4300 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי דולרים 
 

 86,757 24,932 35,324 43,837 59,257 גזרים מדווחיםרווחי מ
 7,528 2,290 2,273 3,701 3,733 הוצאות מימון

 79,229 22,640 33,150 41,027 55,524 רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על



 
ימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנ רבעונידוח 

 ג)א( 83
 

אחראית לקביעתה והתקיימותה  "החברה"(, -להלן  פרוטרום תעשיות  בע"מ ) ההנהלה, בפיקוח הדירקטרויון של

 של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה. 

 נהלה הינם:לעניין זה, חברי הה

 ;נשיא ומנהל עסקים ראשיאורי יהודאי,  .1

 ;משנה לנשיא ומנהל כספים, אלון גרנות .2

 ;ומנהל תפעול ושרשרת אספקה גלובליתמשנה לנשיא , עמוס ענתות .3

 ;משאבי אנוש גלובליים -סגן נשיא , רמי פנחס .4

 כספים; -סגן נשיא , גיא גיל .5

 ;רת החברהסגנית נשיא, יועצת משפטית ומזכי, טלי מירסקי לכמן .6

 , מנהל מערכות מידע גלובלי;כהן יוסי  .7

 

נשיא ומנהל , אשר תוכננו בידי החברהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  עסקים ראשי

בהתייחס למהימנות הדיווח סביר אשר נועדו לספק ביטחון ו חברהפיקוח דירקטוריון ההתפקידים האמורים, ב

 מתא מפרסילגלות בדוחות שה תנדרש חברהבהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שה הכספי ולהכנת הדוחות

 על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

לותו כאמור, נצבר גל תנדרש חברהכוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שההבקרה הפנימית 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  נשיא ומנהל עסקים ראשי, לרבות לחברהומועבר להנהלת ה

תייחס לדרישת שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בה

 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.

לתקופה הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  הרבעוניבדוח 

בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון  רבעוניההדוח  -)להלן  2014, מרץב 31שנסתיימה ביום 

וההנהלה את הבקרה הפנימית בחברה; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי 

 .אפקטיבית היא 2014, מרץב 31כאמור, ליום  הפנימיתהבקרה 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע  עניין החברה הנרכשת, כהגדרתה להלן,למעט ל

 רבעוניהבמסגרת הדוח  שנמצאהאו עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון.

בדבר  הרבעוניסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח למועד הדוח, בהתבבכפוף לאמור לעיל ולהלן, 

הבקרה הפנימית  הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל

 .היא אפקטיבית

 

 

 

 



 

הרוסית  Protein Technologies Ingredients המחזיקה בקבוצת Vantodio Holdings Limitedחברת רכישת 

"(PTI)" והתייחסות ל-FAQ(sox)1  

 של החברה. 2013התקופתי לשנת בדוח  י'5ועסקת הרכישה ראה באור  PTIלגבי תאור 

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדיקרטוריון לא כללה 

 .PTIספי ועל הגילוי בחברת את הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכ

", ניתן להחריג תאגיד נרכש מדוח הערכת אפקטיביות FAQ(SOX)1, "2010בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיולי 

 בתאגיד הנרכש. הפנימית עד לדוח התקופתי של השנה העוקבת לשנה בה הושגה השליטההבקרה 

הפנימית לדוח תקופתי זה ולכך שלא עלה בידי הסיבות לאי הכללת החברה הנרכשת בדוח אפקטיביות הבקרה 

 החברה להעריך את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה הנרכשת למועד הדוח, הינן, בתמצית, כדלקמן: 

מאז מועד השלמת העסקה ועד  -מועד השלמת העסקה ותהליכי הבקרה הפנימית הנדרשים ליישום   (א)

 PTIלמפות את תהליכי הבקרה הפנימית הקיימים בלמועד הדוח לא חלף זמן מספיק על מנת לבחון ו

 בצורה מלאה. PTIוכן להטמיע את תהליכי הבקרה הפנימית של החברה ב 

לרכישת השליטה על ידי החברה נלוו מספר תהליכים, חלקם  -תהליכים נלווים להשלמת העסקה   (ב)

אימות בין מורכבים, הקשורים בטיפול והסדרת ממשקי עבודה למול החברה הנרכשת, יצירת ת

מערכות המידע של החברה והחברה הנרכשת, אשר יש בהם, בנוסף על האמור לעיל, להאריך את 

 התקופה הנדרשת לצורך יישום תהליכי הבקרה הפנימית.

מבצעת החברה, החל ממועד השלמת רכישת החברה הנרכשת,  PTIהערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של  לצורך 

הקיימים בחברה הנרכשת לעניין הדיווח הכספי והגילוי, מיפוי סיכונים, זיהוי  בחינה של התהליכים והבקרות

 תהליכים מהותיים.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



 הצהרות מנהלים

  הצהרת נשיא ומנהל עסקים ראשי

 , מצהיר בזה כי:אורי יהודאיהח"מ, 

 2014של שנת  שניהרבעון ל "החברה"(:להלןבע"מ ) פרוטרום תעשיותשל  רבעוניאת הדוח ה בחנתי .1

 "הדוחות"(;להלן:)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 שלוהדוחות הכספיים  ביקורתת הוועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ול .4

דירקטוריון החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

 ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א

סוף, של החברה לא העל הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

 -וכן הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

או מי  נשיא ומנהל עסקים ראשיהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

ם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש לה

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  .5

של בקרות ונהלים, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .א

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות 2010-"עהתשדוחות כספיים שנתיים(, ערך )

 -וכןהמאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

של בקרות ונהלים, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

ות הכספיים בהתאם להוראות להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוח

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרבעוני האחרון לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  .ג

לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את ( 2014במרץ,  31)הדוח לתקופה שנסתיימה ביום 

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  מסקנת הדירקטוריון וההנהלה

 .חברהשל ה

 לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור 

 

  ,אורי יהודאי  2014 באוגוסט 11תאריך: 

 נשיא ומנהל עסקים ראשי

 



 הצהרות מנהלים

 משנה לנשיא ומנהל כספיםהצהרת 

 , מצהיר בזה כי:גרנות אלוןהח"מ, 

של לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  .1

 "הדוחות"(;)להלן:  2014של שנת  השנילרבעון  "החברה"(בע"מ )להלן:  פרוטרום תעשיות

אינם ביניים לתקופת הוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2

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;

משקפים הביניים  לתקופתאחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 שלוהדוחות הכספיים  ביקורתת הוגיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועד .4

על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  דירקטוריון החברה, בהתבסס

 ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א

ולמידע הכספי האחר ביניים על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

של החברה  ה, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתהבינייםלתקופת  הכלול בדוחות

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 -והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או מי  ים ראשינשיא ומנהל עסקכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב ה .ב

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  .5

של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .א

יחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות להבטיח שמידע מהותי המתי

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות 2010-"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

, המיועדים של בקרות ונהליםתחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

הרבעוני האחרון הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד  .ג

ין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים לב( 2014במרץ,  31)הדוח לתקופה שנסתיימה ביום 

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 

 .חברההגילוי של ה

 מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או
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