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    ,,על מניות יקרעל מניות יקרבב

 

שנת שיא גם , 2008שנת אנו שמחים לחלוק עימך את התוצאות וההישגים שהשיגה פרוטרום ב

אסטרטגיית הצמיחה המשך המימוש המוצלח של משקפות את התוצאות . במכירות וגם ברווחים

יחד עם ביצוע , של עסקי הליבהורווחי מהיר המשלבת גידול פנימי , שלנווהרווחית המהירה 

  .הצבנו לעצמנוש ים השאפתניים מימוש היעדתוך המשך, ישותרכ

 

בשיעור גבוה משמעותית , התוצאות הנאות נובעות משילוב צמיחה פנימית דו ספרתית רווחית

 2007הרכישות שבצענו בשנת שבע מוצלח של המיזוג ה מ,מהצמיחה של התעשייה בה אנו פועלים

עליית מחירי חומרי הגלם המשמשים מוצרינו להפעולות שנקטנו להתאמת מחירי המכירה של מו

תוך ,  מליון דולר473.3והסתכמו ל  28.5% בשיעור חד של והמכירות על .ייצור אותם מוצריםל

 בתחום הטעםבעולם החברות הגדולות והמובילות עשר אחת מכ נומעמדביסוס וחיזוק המשך 

הסתכם ל  ו64%עלה ב ח התפעולי הרוו , דולר מליון176.3 ל 34.8%רווח הגולמי עלה ב ה. והריח

 . דולר מליון37.2הסתכם ל  ו53.9%עלה ב הרווח הנקי ו  דולר מליון56.6

 

 השתנה האקלים הכלכלי בעולם ומשבר פיננסי שגלש לכלכלה 2008בחודשים האחרונים של 

 שינה מהותית את מגמת הצמיחה שאפיינה את מרבית כלכלות העולם בשנים ,העולמית כולה

 כחברה ,פרוטרום נכנסה לתקופה הכלכלית המאתגרת והמשברית בה מצוי העולם .תהאחרונו

 מבחר לקוחות ועם הנהלה גלובלית מנוסה, בעלת מבנה הון איתן, גלובלית מובילה וחזקה מתמיד

 הננו שותפים בתהליכי יצירת –דפנסיבי ציב ועיקר פעילותנו בתחום המזון שנחשב י. מבוזרים

צרכים אלה אינם נעלמים . נים על צרכיהם הבסיסים של צרכנים ברחבי העולםהעו, מוצרים חיוניים

ניתוח משברים כלכליים קודמים מלמד כי על פי רוב גילו ענף המזון , אכןו. בעיתות משבר כלכלי

 רגישות נמוכה יחסית להשפעות האטה וחוסר יציבות בסביבה המקרו ממנווהענפים הנגזרים 

, פרוטרוםהנהלת ובטוחים שסמוכים אנו  .אחריםרבים ואה לענפים  וזאת בוודאי בהשו,כלכלית

תמודד בחכמה נערכת ות, אותה המשכנו לחזק ולהרחיב גם השנה כתשתית להמשך צמיחתנו

להכפיל שוב את ו ,נוכל להשיג את יעדנונו משוכנעים שא .עם השפעות המשבר הכלכליובנחישות 

 .2012  לשנתכמליארד דולר עד ולהביאו ל השנים הבאות4- בפרוטרוםמכירות של מחזור ה

 

 תוך חיזוק, נו שלבעסקי הליבהורווחית לפעול להשגת צמיחה פנימית מהירה נו  המשיכ2008בשנת 

ובהעמקת והן בביסוס , הן בשווקים המפותחים במערב אירופה ובארצות הברית, נוכחות פרוטרום

 נתחי השוק גדלת והשווקים נוספים תוך המשך חדירה ל,בשווקים המתפתחיםבאסיה ו נופעילות

לאומיים הגדולים והן בלקוחות -ן בלקוחות הרב הלהתמקדאנו ממשיכים  .קיימיםהנו בשווקים של

.  תוך מתן שירות מעולה ואיכותי בהתאם לצרכיהם הפרטניים והייחודיים,הבינוניים והמקומיים

 ממוצרים טבעיים ומוצרים המורכב ברובו,  סל מוצרים מגוון ורחבנומשיך להציע ללקוחותינ

אנו פועלים כל העת . המשלבים פתרונות טעם ובריאות, בטכנולוגיה מתקדמתחדשים וחדשניים 

עו להם יעל ידי פיתוח קווי מוצרים ייחודיים שיסגם לקוחותינו וליצור ערך מוסף גבוה ללתמוך 

 . המאתגרת שלפנינותקופה את הלעבור בהצלחה עלות מוצריהם ואת להוזיל 
 



יתרון מהותי ומנוע צמיחה , שלנו חוזק עיקריחדשנות בטכנולוגיה וב ,פיתוחבאנו רואים במחקר ו

בפיתוח רבים משאבים מרכזי המחקר והפיתוח שלנו ימשיכו להשקיע . במיוחד בעת הזו, חשוב

 בשנים הקרובות ויאפשרו לנו להמשיך נושיהוו אבני דרך להמשך צמיחת, מוצרים חדשים וחדשניים

מרכז נאים מ במהלך השנה ראינו פירות . ולהיענות לצורכיהם ערך מוסף גבוה ללקוחותינוולתת

, ובשותפות עם לקוחותינו, המהווה מקום ייחודי בו יחד, בשוויץ, החדשנות שהשקנו בשנה שעברה

 :התואמים את חזוננו, אנו בונים את הפתרונות המתקדמים ביותר בתחומי הטעם והבריאות

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

 

צמצום במספר ובשנים האחרונות חל , ותמשך נמשכת מגמת הקונסולידציה בענף בו אנו פועלים

 .כרוכשת, פעילות יותר בשוקו  המובילותפרוטרום ממשיכה להיות אחת מהחברות. השחקנים בענף

ר ומימוש רכישות פוטנציאליות נוספות אשר משאבים רבים לאיתותמשיך להשקיע נהלת פרוטרום ה

 - המשך יצירת ערך לכם תוך הבטחת  שלנווהרווחית המהירה אסטרטגיית הצמיחה לתתאמנה 

 .בעלי המניות שלנו

איחוד וניצול הסינרגיות הרבות משבע הרכישות שביצענו ,  התמקדנו במיזוג2008לאחר שבשנת 

בצע רכישות ועד כה ביצענו כבר שתי רכישות  ל,2009 ברבעון הראשון של , שבנו2007בשנת 

גר הלקוחות שלנו ברחבי העולם מא,  התומכות בהמשך הרחבת פריסתנו הגלובאלית,אסטרטגיות

מבנקים   שיש לנוחזקוגיבוי בנקאי  נומבנה ההון האיתן של. סל המוצרים שאנו מציעים ללקוחותינוו

המשיך באסטרטגיית  ולווצרנה מהמצב העולמילנצל הזדמנויות שנוצרות ושתי יאפשרו לנו ,מובילים

 .הרכישות שלנו

 

המשך אנו מאמינים כי . מאתגרתמאוד אין ספק כי אנו מצויים בתקופה , ולסיום בנימה אישית

כל עובדי פרוטרום בכל אתריה ועבודתם המעולה של יכולתם , מסירותםבזכות  יושגהצלחתנו 

אנו רואים חשיבות עליונה בקשר ההדוק . ולמצוינותיצירתיות בעולם ושאיפתם המתמדת ל

לספק לתת להם שירות מצוין ווביכולתנו  לקוחותינו הרבים והנאמנים ברחבי העולםאינטימי עם הו

כי בשיתוף , אנו בטוחים .לצורכיהם בתקופה זותאמים ו המ,מוצרים חדשניים ואיכותייםלהם 

בעלי ,  ושלכםהדירקטוריון בהנהגת הנהלת החברה ובתמיכתם המתמשכת של חברי, העובדים

  להתרחב,להתפתחאת השפעות המשבר הכלכלי העולמי ולהמשיך היטב נוכל לצלוח , המניות

תצא מהתקופה המאתגרת פרוטרום ש כך , דים ובאתגרים השאפתניים שלפנינוולעמוד בהצלחה ביע

 . מתמידמחוזקת 

 

 

 ,בברכה

 

 ון פרבר'ר ג"ד

 ר מועצת המנהלים"יו

  

 אורי יהודאי

  שיא ומנהל עסקים ראשינ

 

 2009 ,מרץ 18

   



 תיאור
עסקי התאגיד

חלק א‘



  מידע צופה פני עתיד
  
  

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד. דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד
אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין , כולל תחזית הערכה, 1968-ח"התשכ

אמירות הכוללות .  בשליטת החברה בלבדםעתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינ
כי הן כוללות ביטויים כגון , בשל העובדה, בין היתר, ניתנות לזיהוי, עתידמידע צופה פני 

, "בכוונת החברה", "החברה מעריכה"או " להערכת החברה", "החברה מאמינה"
אמירות הכוללות מידע צופה פני עתיד . וכיוצא באלו" החברה סבורה", "החברה צופה"

  . אירועים עתידיים וכוונות, יעדים, ותמטר, תוכניות, כוללות גם דיונים בנוגע לאסטרטגיה

התוצאות בפועל של פעילות . אינו ודאי וכולל סיכון, מטבעו, מידע צופה פני עתיד
 יםעשוי, לרבות מימוש האסטרטגיה שלה ויעדיה, והתפתחותה, מצבה הכספי, החברה

  .להיות שונים באופן מהותי מאלו המתוארים או נדונים בדוח זה

, מצבה הכספי, בגינם עשויות התוצאות בפועל של פעילות החברההגורמים העיקריים 
להיות שונים מהותית מאלו , לרבות מימוש האסטרטגיה שלה ויעדיה, והתפתחותה

תחרות ; השפעות המשבר הכלכלי העולמי: בין היתר, כוללים, המתוארים בדוח זה
יכולת החברה לפתח ; שינויים בביקוש למוצרי החברה; בשווקים בהם פועלת החברה

אי יכולתה של ; שינויים עתידיים במדיניות חשבונאית; לייצרם ולשווקם, מוצרים חדשים
אי יכולתה של ; החברה לזהות בהצלחה ולבצע רכישות עתידיות של פעילויות וחברות

, השפעה של חוקים; או ירכשו על ידה/ות שנרכשו ואו חבר/החברה למזג פעילויות ו
שינויים ; בריאות ובטיחות, מס, קניין רוחני, בעיקר בתחומי איכות סביבה, תקנות ותקנים
תנודתיות ; יכולת החברה להשיג את האישורים הדרושים לה לפעילותה; בשערי חליפין

ס ושימור עובדי גיו; םיכולת החברה להשיג וחברהבמחירי חומרי הגלם הדרושים ל
  .מפתח

או כנדרש על /או הבורסה בלונדון ו/אביב ו-בכפוף לדרישות הבורסה לניירות ערך בתל
אין בכוונת החברה לעדכן נתונים ביחס לשווקים בהם היא פועלת או מידע צופה , פי חוק

  . פני עתיד הכלולים בדוח זה
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   תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה- 1פרק 

  
  :בדוח זה להלן תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם

  
    -" דולר"

  
  דולר ארצות הברית

 31.12.2008 הדוחות הכספיים של החברה ליום   -" הדוחות הכספיים"
   זהלדוח ' המצורפים כפרק ג

  
   - " פרוטרום"או " החברה"

  
לרבות כל החברות , מ"ות בעפרוטרום תעשי
   המאוחדות שלה

   -" הפקודה"
  

  )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה 

   -" מניה"
  

  של החברה. נ.ע ₪ 1מניה רגילה בת 

 - "GDRs" 
  

Global Depositary Receipts 

   -" פלקסמן"
 

Emil Flachsmann AG 

"IFF "-   International Flavors & Fragrances Inc.  
  

"Nesse" ברת חGewürzMühle Nesse GmbH וחברת 
GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH  

 
"Acatris"  חברתAcatris Inc.  , חברתAcatris Specialities 

Holding B.V וחברת Acatris Belgium NV  
  

  "בלמיי"
  

Belmay Limited 

  "יופיטר"
  

Jupiter Flavours Limited  

  "ריחן"
  

  מ"ת מזון בעריחן בארות יצחק תעשיו

  "אדומים"
  

  מ"אדומים תוספי מזון בע

 Abaco וחברת Abaco Manufacturing LLCחברת   "אבאקו"
Incorporated  

  
 Blessing וחברת Gewurzmuller GmbHחברת   "קבוצת גוורצמולר"

Biotech GmbH  
  

  מ"ראד טכנולוגיות טבעיות בע  "ראד"
  

  Oxford Chemicals Limited  "אוקספורד"
  

"FSI"  Flavors Specialties Inc. 
  

  . אלא אם נאמר אחרת, כל הנתונים בדוח זה הינם בדולר



 

 2

 האור התפתחות עסקיי ותהחברהפעילות  .1

  כללי

 תחת 1995פרוטרום התאגדה בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות בשנת  1.1

שינתה החברה את  1996 בשנת .מ"בע) 1995(השם פרוטארום חברה חדשה 

 . מ"ם תעשיות בעשמה לפרוטרו

בה מרוכזת ,  המלאה של החברההחברה בת בבעלות, מ"פרוטרום בע 1.2

נוסדה בשנת , ובאמצעותה מוחזקת הפעילות העסקית והיצרנית של החברה

בראשית ימיה עסקה פרוטרום בגידול פרחים . מ"ינה בעשת כפרוטרום פל1933

 . ייםוצמחי ארומה לצורך מיצוי וזיקוק חומרי טעם וריח ושמנים אתר

מ על ידי חברת תעשיות " נרכשו נכסיה של פרוטרום בע1952בשנת  1.3

 ").ל"תא("מ "בע) 1952(אלקטרוכימיות 

נרשמו מניות  ,ל"במסגרת פיצולה של פרוטרום מחברת תא, 1996בחודש מאי  1.4

 . א"החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בת

תחום תמציות כיום קבוצת פרוטרום הינה קבוצה גלובלית מהמובילות בעולם ב 1.5

תמציות טעם  ,משקאות, מזוןהמשמשים לייצור  ,  הייחודייםהטעם וחומרי הגלם

מזון בריאות ומזון , (Pharma/Nutraceutical)נוטרה /מוצרי פארמה, וריח

 (Personal Care)טיפוח אישי , מזוןתוספי , )Functional Food(פונקציונלי  

בשנה  מוצרים 20,000 כומוכרת  משווקת ,פרוטרום מייצרת. ומוצרים נוספים

,  מפעילה אתרי יצור באירופה,מדינות 120 לקוחות ביותר מ 13,000ליותר מ 

  . עובדים1,500 ומעסיקה כ ישראל ואסיה, צפון אמריקה

 השלימה החברה גיוס הון ממשקיעים מוסדיים בארץ 2005חודש פברואר ב 1.6

ברשימה הראשית   GDRs למסחר שלובעולם על דרך של הנפקת מניות ורישום 

עתידיות אסטרטגיית רכישות מימון היתה   ההוןמטרת גיוס. של הבורסה בלונדון

 צמיחה פנימית של פרוטרום המשלבת המהירה כחלק מאסטרטגיית הצמיחה 

 ביחד עם רכישות ,בשיעורים גבוהים מהממוצע בתעשייה, של תחומי הליבה

עיקריים של פרוטרום וביעדים אסטרטגיות של פעילויות וידע בתחומי הפעילות ה

 Food Systemsמימון רכישת עסקי ה וכן , הגיאוגרפיים האסטרטגיים עבורה

  .2004מהלך המחצית השניה של אשר רכישתם הושלמה ב,  באירופהIFFשל 

 .לדוח זה 39ף לפירוט נוסף על אסטרטגית הצמיחה של החברה ראה סעי

 באירופה ראה IFF של Food Systemה עסקי לפירוט נוסף על עסקת רכישת 

  . לדוח זה1.15 סעיף
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 1ICC  המחזיקה באמצעותICCבחברה הינה קבוצת המניות העיקרית בעלת  1.7

Industries Inc. מהון המניות של  36.87 % מניות המהוות21,308,025 ב

  .החברה ומזכויות ההצבעה בה

                                                 
בעל השליטה  . עצמה ובאמצעות חברות בת שלהICC Industries Incל מתבצעת באמצעות "ההחזקה הנ  1
 של אשתו,מיה פרבר' גב. ר דירקטוריון החברה"פרבר המכהן גם כיו. ון ג'ר ג" הינו דICC Industries Inc -ב
  .מכהנת כדירקטורית בחברה, פרבר. ון ג'ר ג"ד



 

 4
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, וטרוםבמהלך המחצית השנייה של שנות השמונים עם החלפת ההנהלה של פר 1.8

פעילות החברה מהותי בגידול , ללהכהוחלט על אימוץ אסטרטגיה עסקית ש

 לאומית מובילה בתחומה-בינלאומיים והפיכת פרוטרום לחברה רבהבשווקים 

אשר הינו תחום הפעילות הרווחי , תמציות הטעםתוך הגדלה מהותית של תחום 

  .יותר של החברה

 על הרחבת הפעילות  החליטה הנהלת פרוטרוםתחילת שנות התשעיםב 1.9

של החברה על ידי ביצוע רכישות של חברות ופעילויות בתחומי גלובלית ה

 רכשה פרוטרוםבראשית שנות התשעים , בהתאם לאסטרטגיה זו. הפעילות

 רכישות אלו תרמו .באנגליהובארצות הברית קטנות בתחום התמציות חברות 

   . ת של פרוטרוםסל המוצרים וחוג הלקוחו, להרחבת הפריסה הגיאוגרפית

 ביצעה החברה את הרכישה האסטרטגית הראשונה שלה עם 1993בשנת  1.10

שיווק , אשר עסקה בייצור,  בארצות הבריתMeer Corporation רכישת חברת

רכישה זו . שרפים ומייצבים טבעיים, ומכירה של מיצויים טבעיים מצמחים

 תאאופן ניכר ב והרחיבה הקנתה לפרוטרום אחיזה משמעותית בשוק האמריקאי

  .סל המוצרים הטבעיים שלה

 קיבלה פרוטרום החלטה אסטרטגית לחדור ולהרחיב את 1998 ו 1997בשנים  1.11

על ידי הקמת חברות , (Emerging Markets)פעילותה בשווקים מתפתחים 

בהתאם להחלטה זו הקימה פרוטרום חברות בנות . נבחרותבנות במדינות 

, במקסיקו, סף הוקמו חברות בנות בברזילבנו. בקזחסטןו באוקראינה ,ברוסיה

הפעילות במדינות אלו גדלה מהותית והפכה לנתח חשוב . בתורכיה ובסין

בכוונת פרוטרום להמשיך ולהקים חברות  .בפעילות פרוטרום הנוכחית והעתידית

  .  בשווקים מתפתחים ולהרחיב פעילותהבנות נוספות

המהירה סטרטגיית הצמיחה פרוטרום ביישום אותמשיך  המשיכה 1999 משנת  1.12

 תוך התמקדות והשגת צמיחה פנימית בשיעורים גבוהים מאלו המקובלים שלה

בשנים אלו ביצעה פרוטרום מספר רכישות . בתעשייה בה פועלת החברה

, 1999מ בשנת "אסטרטגיות עם רכישתה של חברת בלטימור ספייס ישראל בע

 בשנת .CPL Aromas Ltd מחברת  התמציות וחומרי הגלםרכישת פעילות

 2003 השוויצרית בשנת פלקסמןרכישת חברת , ) להלן1.13ראה סעיף  (2001

 האירופאית של Food Systems רכישת פעילות ה ,) להלן1.14ראה סעיף (

, ) להלן1.15ראה סעיף  (2004יה של שנת י במהלך המחצית השנIFFחברת 

רכישת  ,)לן לה1.16ראה סעיף ( 2006בינואר הגרמנית  Nesseרכישת 

Acatris  רכישת בלמיי האנגלית , ) להלן1.17ראה סעיף  (2006באוקטובר

 2007רכישת יופיטר האנגלית באפריל , ) להלן1.18ראה סעיף  (2007במרץ 
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פעילות רכישת  ו) להלן1.20ראה סעיף  (ריחןרכישת , ) להלן1.19ראה סעיף (

רכישת אבאקו  ,2007שהושלמו באוגוסט )  להלן1.21ראה סעיף  (אדומים

רכישת קבוצת גוורצמולר , )להלן 1.22ראה סעיף ( 2007ביולי האמריקאית 

 רכישת פעילות ראד ,) להלן1.23ראה סעיף ( 2007הגרמנית באוקטובר 

האנגלית  אוקספורד נכסי ועסקי רכישת ,) להלן1.24ראה סעיף  (2007בנובמבר 

 במרץ FSI נכסי ועסקי  ורכישת2009 ינואר שהושלמה ב) להלן1.25ראה סעיף (

   .) להלן1.26ראה סעיף  (2009

,  רכשה פרוטרום2001 בשנת - CPL Aromas Ltd.פעילות מחברת רכישת  1.13

של   והנכסיםתיופעילוה את ,.Frutarom (UK) Ltd , הבתבאמצעות חברת

תמורת . .CPL Aromas Ltdחטיבת חומרי הגלם של חברת והטעמים חטיבת 

רכישה זו ביססה את מעמדה של .  מליון דולר16 הרכישה שילמה פרוטרום כ

: כגון(הרחיבה את נוכחותה בשווקים בינלאומיים נוספים , פרוטרום בשוק האנגלי

  .האת סל המוצרים שלו )ארצות הברית ואסיה, מערב אירופה

 באמצעות חברת,  השלימה פרוטרום2003 בחודש יוני - פלקסמןרכישת חברת  1.14

 מהון המניות המונפק של 100% את רכישת ,.Frutarom (UK) Ltd ,הבת

  .מליון דולר 18 -כעל סך של עמדה הכוללת מורת הרכישה  ת.פלקסמןחברת 

בייצור ובשיווק של ,  בפיתוחה והיא עסק1935פלקסמן נוסדה בשוויץ בשנת 

 ורכיבי מזון פונקציונלי  מיצויים טבעיים מצמחים,תמציות טעם וריח טבעיות

הפרמצבטיקה , הטעם והריח, המזון והמשקאותות  לשימוש בתעשיטבעיים

  .(Nutraceuticals)התרופות הטבעיות ו

 סינרגטית לפעילות פרוטרום וחיזקה באופן 2003פעילות פלקסמן שנרכשה ביוני 

כמו גם את סל המוצרים , משמעותי את עסקי התמציות וחומרי הגלם שלה

ת הידע ויכולות המחקר הרכישה תרמה להרחב. הטבעיים הייחודיים של פרוטרום

לגידול  משמעותית מהותרתוך הרחבת כושר הייצור ותוך , והפיתוח של פרוטרום

הרכישה תרמה . חוג הלקוחות ותשתיות השיווק והמכירה של פרוטרום

במדינות כגון , לחיזוק מיצובה של פרוטרום בשוק המערב אירופאיגם משמעותית 

בתחום .  לשווקים כגון קוריאה ויפןגרמניה ודנמרק וחיזקה את חדירתה, שוויץ

חומרי הגלם תרמה הרכישה בעיקר להרחבת מגוון המוצרים של פרוטרום 

כולל מיצויים טבעיים מצמחי מרפא לשימושים , בתחום התמציות הטבעיות

ה         ו) Functional Food( המזון הפונקציונלי ,בתחום תמציות הטעם

Pharma/Nutraceuticals .  

עליה , ארגון בפעילות פלקסמן-שה יישמה פרוטרום תוכנית רהלאחר הרכי

 פעילויות ולמזג את,  על מנת להשיג צמצום בהוצאות,החליטה עובר לרכישה
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 .ןניה הרבה הקיימת ביניצול הסינרגיהך ותהשיווק של פרוטרום ופלקסמן 

תוך ,  של פרוטרוםעם פעילותה הקיימת ומוזגפעילויות פלקסמן בקנדה ואירופה 

   .מצום מצבת כח האדם וסגירת פעילויות מסויימות של פלקסמןצ

רכישת פלקסמן היוותה ומהווה צעד אסטרטגי חשוב בהתפתחותה העסקית של 

  .פרוטרום

מהלך ב - IFF האירופאית של חברת Food Systemרכישת פעילות ה  1.15

, באמצעות חברות בנות בשוויץ,  פרוטרוםרכשה 2004יה של יהמחצית השנ

 סכום .IFFשל חברת ים יהאירופא Food Systemsה  עסקי את ,צרפתוגרמניה 

  ).  מליון דולר41.3 -כ( מליון יורו 33.5על עמד המוסכם הרכישה 

לפירוט  (Food Systems ביצור ובשיווק של, עוסקת בפיתוח שנרכשהפעילות ה

והיא כוללת שני אתרי , ) לדוח זה8.11 ראה סעיף Food Systemsעל פעילות ה 

, מכירה ומחקר ופיתוח בשוויץ, כמו גם פעילויות שיווק, יצור בשוויץ ובגרמניהי

  . גרמניה וצרפת

כפופה למנגנון תה יהילמה החברה י ששהתמור ה,בהתאם להסכם הרכישה

הרכוש הקבוע , התאמה המתבסס על השווי המאזני נטו של המלאי

ביחס לשוויץ ( 17.8.2004וההתחייבויות שנטלה על עצמה החברה נכון ליום 

 .31.12.2003שוויים ביום עומת ל) ביחס לצרפת (29.10.2004וליום ) וגרמניה

מליון יורו  25.1 הרכישה בגין שוויץ וגרמניה על  עלותעמדהלאחר התאמות 

 ,בנוסף ).מליון דולר 2.8( מליון יורו 2.2ובגין צרפת על ) מליון דולר 31.5(

 הקבוע בהסכם הרכישה הופחת (Earn-Out)מנגנון התאמת תמורה התאם לב

 מליון יורו בהתבסס על תוצאות הפעילות הנרכשת בשנים 3.5מחיר הרכישה ב 

   .2006 ו 2005

 הרחיבה משמעותית את IFF האירופאית של Food Systemsרכישת פעילות ה 

  שלההפריסה הגיאוגרפיתאת ,  של פרוטרוםבסיס לקוחות המזון והמשקאות

למדינות חדשות בהן הייתה לפרוטרום נוכחות דלה או לרבות כניסה , באירופה

 כולל מכירת מוצרים חדשים , שלהואת סל המוצרים, לא הייתה נוכחות כלל

 Foodרכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ו , אינטגרטיביים המשלבים תמציות טעם

Systems .עניקה לפרוטרום אפשרויות והזדמנויות ל ההרכישה , כן-כמוCross-

Sellingפעלה ופועלת לממש היא אותן  .  

יישמה פרוטרום תוכנית ,  בצרפתFood Systemsעם השלמת רכישת פעילות ה 

 לאתרי בצרפת IFFעל ידי ארגון במסגרתה הועברה פעילות הייצור שנעשתה -רה

וזאת במטרה להשיג ,  של פרוטרום בשוויץ ובגרמניהFood Systemsייצור ה 

פרוטרום מימשה את הסינרגיה  .ת הייצורצמצום בעלויות ולשפר את יעילו
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הקיימת ברכישה גם על ידי איחוד צוותי המכירה והשיווק והמחקר והפיתוח 

 Food Systems ועל ידי איחוד הפעילות התפעולית עם פעילות ה; באירופה

)Ripples(באנגליה  .  

 מהון %70 פרוטרוםרכשה  2006בחודש ינואר  – Nesse2רכישת חברת  1.16

חברת של  וGewürzMühle Nesse GmbHנפק והנפרע של חברת המניות המו

GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH , חברות בבעלותה של

 Frutaromהרכישה בוצעה באמצעות חברת. המוכרים, Krauseמשפחת 

Germany GmbH החברה שהינה חברה נכדה בבעלותה המלאה של .  

Nesse  ה בינלאומיתקבוצהפכה להיות  ו1880מאז שנת פעלה  .Nesse 

 מדינות נוספות 20פעילה שני אתרי ייצור בגרמניה ונציגויות שיווק ומכירות ב ה

שיווק ומכירה של , ייצור,  בפיתוחה עסקNesse. בעיקר במערב ובמזרח אירופה

 חדשניים וייחודיים הכוללים תמציות טעם שאינן מתוקות Savoryפתרונות 

 כלל מאות Nesseבסיס הלקוחות הרחב של . ייםוחומרי גלם פונקציונליים ייחוד

  . יצרני מזון בעיקר במערב אירופה  ובמזרחה

היו על פי ההסכם , בנוסף.  מליון יורו18.41ה שילמה פרוטרום רכישהתמורת 

 Nesse השיפור ברווח התפעולי של המבוסס על נוסףהמוכרים זכאים לתשלום 

   .2007 עד 2005במהלך השנים 

 לרכוש ולמוכרים Callכי לפרוטרום אופציית , רכישה נקבעבמסגרת הסכם ה

את , 2007למשך תקופה של שנתיים החל מתום שנת ,  למכורPutאופציית 

מחיר המימוש של . Nesse של הון המניות המנופק והנפרע של 30%יתרת 

 Nesseושג על ידי ה מהרווח התפעולי השנתי הממוצע ש30% ל נקבעהאופציה 

 .6.5מוכפל ב , בעונים שקדמו לרבעון בו תמומש האופציהבמהלך שמונת הר

בגין ושילמה Call  מימשה פרוטרום את אופציית ה 2008ברבעון הראשון של 

נכון למועד  .רויו מליון 18.89מימוש האופציה סך של ול "הנ השיפור ברווחיות

לפרטים  .Nesse מהון המניות של 100%ב החברה  מחזיקה פרסום דוח זה

 12.5.2008ראה דוח מיידי של החברה מיום ל "הנ מימוש האופציה בעניין נוספים

  .שפורסם באותו מועד

צעד משמעותי נוסף במימוש אסטרטגית היוו ומימוש האופציה  Nesseת רכיש

את היכולות  וחיזקומימוש האופציה הרכישה . הצמיחה המהירה של פרוטרום

 Savoryללקוחותיה בתחום ה הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום 

 חיזוקה ומיצובה של והמשיכה את מגמת, )הטעמים הלא מתוקיםתחום (

                                                 
דוחות תקופתיים (ב לתקנות ניירות ערך 8בהתאם לסעיף , Nesse  לפרטים בדבר הערכת שווי לגבי רכישת 2

 . להלן42ראה סעיף , 1970-ל"תש,)ומיידיים
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רכישת . פרוטרום במערב ובמזרח אירופה כספק מוביל בתחום תמציות הטעם

Nesse מדינות נוספות בהן הרחיבה את הפריסה הגיאוגרפית של פרוטרום ל

לטביה ומדינות , כיה'צ, ןכמו פולי, לפרוטרום לא הייתה נוכחות משמעותית

  . נוספות

ארצות בהן ב,  סינרגטית לפעילותה של פרוטרוםNesse של Savoryפעילות ה 

 את תשתית מנצלתפרוטרום . פרוטרום פועלת ובעיקר במערב ובמזרח אירופה

-Crossעל מנת לממש את אפשרויות ה , השיווק והמכירות הגלובלית שלה

Selling  י " הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידיהן ע, שרכישה זו מייצרתהרבות

  . הרחבת סל המוצרים

את  השלימה פרוטרום 2006בחודש אוקטובר  – Acatrisרכישת חברת  1.17

. Acatris Inc מהון המניות המונפק והנפרע של חברת 100% רכישת

 ההולנדית ושל Acatris Specialities Holding B.Vשל חברת , האמריקנית

הרכישה .  מליון יורו10.5בתמורה ל ,  הבלגיתAcatris Belgium NVחברת 

    .בוצעה באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה של פרוטרום

Acatris התחיפבמסגרתה  פעילות רב לאומית שמרכזה בהולנד ובבלגיה ניהלה ,

בעלי ערכים ,  חומרים פעילים ומיצויים טבעיים ייחודיים מצמחיםשיווקה וייצרה

והיא , הנתמכים במחקרים קליניים ומוגנים בפטנטים, ם מדעיתבריאותיים מוכחי

 ו Soylife, Fenulife: את המוצרים, בין היתר,  הכוללLifelineבעלת קו המוצרים 

Linumlife . קבוצתAcatris חלקם , לקוחות 350 את מוצריה למעל מכרה

בשווקי התרופות , ב"בעיקר במערב אירופה ובארה, מהמובילים בתחומם

  .המזון הפונקציונלי והקוסמטיקה, המזון, )Nutraceuticals(יות הטבע

צעד נוסף במימוש אשר היוותה רכישה אסטרטגית  אהי Acatrisרכישת 

באופן משמעותי את  חיזקהרכישה ה. אסטרטגיית הצמיחה המהירה של פרוטרום

בעיקר בשווקי , סל המוצרים הטבעיים הייחודיים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה

, והמזון הפונקציונלי הצומחים במהירות) Nutraceuticals(ופות הטבעיות התר

  . ואת מיצובה כיצרן עולמי מוביל בתחומים אלה

בעיקר ,  ופעילותה של פרוטרום סינרגטיות במידה רבהAcatrisפעילותה של 

 Acatrisהשלימה את מיזוגה של פרוטרום . בתחום המוצרים הטבעיים הייחודיים

 פעילותה של ובפרט עם הובלי של חטיבת חומרי הגלם שלמערך הגלעם ה

בתחום המיצויים ב "ופרוטרום ארה) Flachsmannלשעבר (פרוטרום שוויץ 

 Frutaromהיחידה העסקיתפעילות  במסגרת הטבעיים הייחודיים מצמחי מרפא

Health)  לפרטים נספים בדברFrutarom Health להלן16.8 ראה סעיף ( .  
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 Acatris של שמותיהן ו שונ,פרוטרום בפעילות Acatrisבה של  שילוכחלק מהליך

Inc.  ל האמריקניתFrutarom Inc., של Acatris Belgium NV  ל הבלגית

Frutarom Belgium NVושל Acatris Specialities Holding B.V. ההולנדית ל  

Frutarom Netherlands B.V..    

את רכישת פרוטרום מה השלי 2007 אפרילבחודש  – רכישת חברת בלמיי 1.18

 האנגלית בתמורה לתשלום במזומן של Belmay מהון המניות של חברת 100%

   .נורווגיה ודנמרק, לבלמיי חברות בנות בסינגפור.  מיליון דולר17.8

בייצור ,  בפיתוחשעסקה,  חברת תמציות טעם מובילה בשוק האנגליתהייבלמיי ה

לתעשיית , יות טעם טבעיותתוך התמקדות בתמצ, ובשיווק של תמציות טעם

המצוי בקרבת אתר , לבלמיי אתר בעל כושר ייצור משמעותי. המזון והמשקאות

 בסיס הלקוחות הרחב של בלמיי .אנגליה, הייצור הקיים של פרוטרום בקייטרינג

  . לל יצרני מזון ומשקאות מובילים במדינות בהן היא פועלתכ

חשובה הממשיכה את יישום רכישה אסטרטגית הייתה גם היא רכישת בלמיי 

את פרוטרום לחברת אשר הפכה ואסטרטגיית הצמיחה המהירה של פרוטרום 

 משמעותית את חיזקהבלמיי  רכישת. תמציות הטעם המובילה בשוק האנגלי

היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בתחום 

  . אות הקלים והאלכוהולייםעם דגש על תחום המשק, )Flavors(תמציות הטעם 

איחוד פעילותה של בלמיי עם זו ללמיזוג ופרוטרום פעלה השלמת הרכישה עם 

 יעילות וחיסכון תפעולי גילהשבמטרה של חטיבת הטעמים של פרוטרום באנגליה 

הליך  השלימה פרוטרום את 2007 של שנת רביעיבמהלך הרבעון ה .יםמירבי

ם באנגליה במסגרתו צומצמה מצבת כח הרה ארגון של פעילות חטיבת הטעמי

של יופיטר ,  של בלמיי–ופעילות חטיבת הטעמים של פרוטרום באנגליה  האדם

  .  מוזגה באתרה של בלמיי-וזו של פרוטרום אנגליה 

באמצעות חברת ,  חתמה פרוטרום2007אפריל חודש ב – רכישת חברת יופיטר 1.19

 מהון המניות של 100%על הסכם לרכישת , Frutarom (UK) Limitedהבת 

בייצור ובשיווק ,  בפיתוחשעסקה האנגלית Jupiter Flavours Limitedחברת 

תמורת הרכישה שילמה פרוטרום תשלום מזומן בסך של כ . של תמציות טעם

 שולמה תמורה נוספת בסך של כ ,בהתאם להסכם הרכישה.  מיליון דולר2.8

  . 2007במהלך שנת  אלף דולר בהתאם לתוצאות אותן השיגה יופיטר 600

לפרטים נוספים ראה (מתווספת לרכישת חברת בלמיי האנגלית ה ,רכישת יופיטר

  אתחיזקהופעילותה של פרוטרום באנגליה תרמה להרחבת  ,) לעיל1.18סעיף 

הרביעי  הרבעון מהלךב. מעמדה כיצרנית תמציות הטעם המובילה בשוק האנגלי
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עם פעילותה של יופיטר חוד פרוטרום את איכאמור  השלימה 2007של שנת 

    . פעילותה הקיימת באנגליה

 ריחן את רכישתפרוטרום השלימה  2007אוגוסט חודש ב – רכישת חברת ריחן 1.20

 מליון 1.2טילת חוב של ריחן בהיקף של כ  מליון דולר ונ1כ בתמורה לסך של 

קבלת אישורה הסופי של הממונה על התאפשרה לאחר השלמת העסקה . דולר

 .העסקייםההגבלים 

בייצור ובשיווק של תערובות טעם ובשיווק חומרי גלם ,  בפיתוחעסקהריחן 

סינרגטית במידה רבה לפעילותה של הייתה פעילותה של ריחן . לתעשיית המזון

שנרכשה על ידי פרוטרום , Nesseפרוטרום בישראל ולפעילותה של חברת 

חום הטעמים  את סל המוצרים והפתרונות בתוהרחיבה, 2006בראשית שנת 

והמוצרים הפונקציונאליים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה ) savory(הלא מתוקים 

תוך השגת , מיזוג ריחן והעברת פעילותה לאתר פרוטרום בעכו. ל"בארץ ובחו

  .2007שנת  במהלך הרבעון הרביעי של מוהסתיי,חסכונות תפעוליים

רכישת רום את  השלימה פרוט2007 אוגוסטב – חברת אדומיםפעילות רכישת  1.21

 פרוטרום את נכסי חברת אדומים רכשה על פי ההסכם .פעילות חברת אדומים

החייבים , למעט נכס המקרקעין ויתרות הלקוחותללא התחייבויות אדומים ו(

   . דולר מליון4.3וזאת בתמורה ל ) והמזומנים

פיתוח ייצור ושיווק של תוספים : אדומים עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים

ופיתוח וייצור תוספי ; חומרי גלם ייחודיים לתעשיית המזון והמזון הפונקציונליו

  . ויטמנים ומינרלים, תזונה המכילים תמציות צמחי מרפא

היא ופעילותה של אדומים סינרגטית ומשלימה לפעילותה של קבוצת פרוטרום 

 את סל המוצרים והפתרונות הטבעיים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה הרחיבה

 ומוצרי המזון הפונקציונאלי Nutraceuticalsה , במיוחד בתחומי המזון, ולםבע

, Clean Labelה הטבעיות ואת תחום מוצרי  יותסמולוהא את תחום חיזקהוכן 

, מוצרי אדומים.  בענףשהינם תחומים בעלי שיעורי צמיחה גבוהים מהממוצע

  .פרוטרוםשל  בסל המוצרים שולבו, אשר חלקם מוגני פטנט

תוך , עם פעילותה הקיימת של פרוטרום בישראלפעילות אדומים מת מיזוג השל

  .2008הראשון של שנת הרבעון  במהלך םהושל, השגת חסכונות תפעוליים

באמצעות חברת ,  חתמה פרוטרום2007בחודש יולי  – רכישת חברת אבאקו 1.22

הכוללת ( מהבעלות באבאקו 100%על הסכם לרכישת , ב"הבת פרוטרום ארה

חברה פרטית , )Abaco Incorporated ואת Abaco Manufacturing LLCאת 
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טילת  מליון דולר ונ4וזאת בתמורה לסך של , יה'ורג'אמריקאית הממוקמת בג

  . מיליון דולר1.1חוב החברה בגובה 

ייצור ובשיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם ,  בפיתוחסקהאבאקו ע

בה לפעילותה של חטיבת חומרי הגלם של והריח ופעילותה סינרגטית במידה ר

, ב"שמעבדות הפיתוח ומתקני הייצור העיקריים שלה הם בארה, פרוטרום

. ב" בעיקר את פעילותה של פרוטרום בארההרחיבה הרכישה. באנגליה ובישראל

את יכולותיה ומומחיותה של פרוטרום בתחום חומרי הגלם חיזקה הרכישה 

השירות והאיכות שמספקת שיפרה את והייחודיים לתעשיית הטעם והריח 

הליך המיזוג של אבאקו עם . ב"במיוחד בארה, פרוטרום ללקוחותיה בתחום

של ב הסתיים במהלך הרבעון הרביעי "פעילותה הקיימת של פרוטרום בארה

 .2007שנת 

 100%רכשה פרוטרום  2007 אוקטובר בחודש – 3קבוצת גוורצמולררכישת  1.23

 מיליון דולר 67בתמורה לתשלום במזומן של , צמולרקבוצת גוורמהון המניות של 

בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית כך ).  מליון יורו47.3כ (

שהתמורה הסופית שתשולם תשקף לקבוצת גוורצמולר שווי בהתבסס על מכפיל 

עשר - שתשיג קבוצת גוורצמולר במהלך שנייםEBITDA על ה 7.1של ממוצע 

 2008במהלך הרבעון השלישי של שנת . 31.12.2007מים ב החודשים המסתיי

שילמה פרוטרום את יתרת התמורה כאמור בגין רכישת קבוצת גוורצמולר בסך 

קבוצת רכישת לפרטים נוספים בעניין ). רוו י13.9כ ( מליון דולר 21.7של כ 

 שפורסם 17.10.2007של החברה מיום משלים גוורצמולר ראה דוח מיידי 

  .דבאותו מוע

וכיום הינה , 1896בשנת , המוכרת, גוורצמולר נוסדה על ידי משפחת רנדלן

 162 ,31.12.2008נכון ליום , המעסיקה, קבוצה בין לאומית מובילה בתחומה

 Savoryבייצור ובשיווק של פתרונות טעמי , גוורצמולר עוסקת בפיתוח. עובדים

, ללים תמציות טעםייחודיים וחדשניים הכו) ספקטרום הטעמים הלא מתוקים(

עם דגש מיוחד על , תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון

בלסינג ביוטק ). Convenience Food(תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות 

 מוצרים טבעיים מבוססי - Starter Cultureבייצור ובשיווק של , עוסקת בפיתוח

, טציה של מיקרואורגניזמים ואנזימיםתהליכים מיקרוביולוגים שעיקרם פרמנ

מוצרי ה . החלב והאפייה, בעיקר בתחום הבשר, המשמשים בייצור מוצרי מזון

Starter Cultureהמרקם ואורך חיי המדף , הצבע,  מאפשרים שליטה על  הטעם

   .בתהליך ייצור המזוןשל המוצר 

                                                 
דוחות (ירות ערך ב לתקנות ני8בהתאם לסעיף , לפרטים בדבר הערכת שווי לגבי רכישת קבוצת גוורצמולר 3

 . להלן42ראה סעיף , 1970-ל"תש,)תקופתיים ומיידיים
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, רה המרכזיאת. גרמניה,  שני אתרי ייצור בשטוטגרטהפעילהקבוצת גוורצמולר 

ויעיל ובעל אפשרות , מודרני, הינו אתר חדיש, שלוש שניםכלפני  ששופץ

אתר זה עומד בתקנים המחמירים של . להרחבת הייצור בצורה משמעותית

  .תעשיית המזון האירופאית

בסיס הלקוחות הרחב .  מדינות12לקבוצת גוורצמולר נציגויות שיווק ומכירה ב 

בעיקר , ביניהם מהמובילים בתחומם, פי יצרני מזוןשל קבוצת גוורצמולר כולל אל

, בשבדיה, בשוויץ, באוסטריה, ובמיוחד בגרמניה, במערב אירופה ובמזרחה

  . באוקראינה ובבולגריה ,ברוסיה, בדנמרק

עם   ומוזגהפעילותה של קבוצת גוורצמולר סינרגטית במיוחד לזו של פרוטרום

ל ידי פרוטרום בראשית שנת שנרכשה ע,  הגרמניתNesseפעילותה של חברת 

 משמעותית הן חיזקההרכישה .  וכן עם פעילות פרוטרום ישראל בתחום2006

 ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בעולם תאת היכולות הטכנולוגיו

בתחום הטעמים הלא מתוקים והמוצרים הפונקציונאליים והן את בסיס הלקוחות 

 crossלת ותמשיך לפעול לניצול אפשרויות ה פרוטרום פוע. הגלובלי הרחב שלה

sellingהמבססת את מעמדה של פרוטרום כאחת  הרבות מרכישה חשובה זו 

מחזקת את נוכחותה המעשר החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום הטעם ו

  . Savoryומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי 

באמצעות חברת ,  רכשה פרוטרום2007בחודש נובמבר  – רכישת חברת ראד 1.24

, ייצור, במחקר ופיתוח הראד עסק. את פעילות חברת ראד, מ"הבת פרוטרום בע

- הפצה ומכירה של מיצויים טבעיים ייחודיים מצמחים בעלי פעילות אנטי, שיווק

תוספים תזונתיים ומוצרי , לשימוש במוצרי מזון) נוגדת חמצון(אוקסידנטית 

 . בתחום זה, מוגן בפטנט, ע ייחודיקוסמטיקה והיא בעלת יד

בהתאם להסכם רכשה פרוטרום את נכסי ראד וזאת בתמורה לתשלום במזומן 

בהסכם הרכישה נקבע מנגנון לתשלום תמורה עתידית .  מליון דולר4.1בסך של 

לפיו ראד תהיה זכאית לתמורה נוספת אם סך המכירות המצטברות של מוצרי 

התמורה הנוספת .  מליון דולר4גבוה מ  יהיה 2009 ו 2008ראד בשנים 

המקסימלית לה תהיה ראד זכאית במקרה בו סך המכירות המצטברות של מוצרי 

  .  מליון דולר4.9 מליון דולר היא 11.1 יהיה גבוה מ 2009 ו 2008ראד בשנים 

רחיבה את הפעילותה של ראד סינרגטית ומשלימה לפעילותה של פרוטרום והיא 

בעיים בתחום הטעם והבריאות שמציעה פרוטרום ללקוחותיה מגוון הפתרונות הט

כולל , לראד צנרת פרוייקטים מרשימה בשילוב מגוון לקוחות רחב בעולם. בעולם

, שהינם מוגני פטנט, מוצרי ראד. לקוחות רב לאומיים גדולים מובילים בתחומם
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 בסל המוצרים המיוצרים ומשווקים על ידי פרוטרום במסגרת חטיבת שולבו

  . טעמים שלהה

שלימה פרוטרום את  ה2009ינואר בחודש  – אוקספורדועסקי נכסי רכישת  1.25

 מליון 12בתמורה לסך של כ , האנגלית אוקספורדחברת  נכסי ועסקי רכישת

 בשנתאוקספורד הסתכם  פעילות של המכירותמחזור  ).  מליון פאונד8.25(דולר 

 2008והרווח התפעולי לשנת )  מליון פאונד10.0כ ( מליון דולר 14.54 לכ 2008

רכישת לפרטים נוספים בעניין  ). מליון פאונד1.0כ ( מליון דולר 1.5עמד על כ 

 5.1.2009יום מ החברה של ים מיידייווחים ראה דנכסי ועסקי אוקספורד

יום מו 12.1.2009שפורסם ביום  12.1.2009יום מ, 5.1.2009שפורסם ביום 

  .2.2.2009 שפורסם ביום 2.2.2009

, בפיתוח עסקה,  עובדים70עסיקה כ ה 1973אשר נוסדה בשנת , אוקספורד

פעילותה של . בייצור ובשיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם והריח

לית של חטיבת חומרי הגלם נרגטית במידה רבה לפעילותה הגלובאוקספורד סי

, אנגליהב, ב"שלה מעבדות פיתוח ומתקני ייצור עיקריים בארה, של פרוטרום

 את סל המוצרים שמציעה חטיבת חומרי הרחיבההרכישה . בשוויץ ובישראל

. הגלם של פרוטרום ללקוחותיה ואת מאגר הלקוחות שלה ברחבי העולם

 הרבות הגלומות ברכישה Cross-Sellingל אפשרויות ה וצילנפועלת פרוטרום 

כירת מוצרי על ידי מכירת מוצרי פרוטרום ללקוחות אוקספורד ברחבי העולם ומ

בעיקר בשווקים בהם לאוקספורד לא הייתה , אוקספורד ללקוחות פרוטרום

לאוקספורד צנרת של מוצרים חדשניים ומעניינים  .פעילות משמעותית עד כה

  .עם דגש על תחום חומרי הטעם הטבעיים, בפיתוח

. לפרוטרום ולאוקספורד שני מפעלי ייצור ופיתוח הסמוכים זה לזה בצפון אנגליה

להשגת יעילות עסקית ותפעולית מרבית פרוטרום  פועלת, כון למועד דוח זהנ

תוך השגת חסכונות תפעוליים , באנגליהשבשני המפעלים ממיזוג הפעילויות 

כולל זה (גם עם מפעליה האחרים של פרוטרום בעולם , ויצירת סינרגיה מרבית

, השיווק, עולהתפ, איחוד מערכי המחקר והפיתוחעל ידי , בין היתר, )בישראל

 י השלמת הליך מיזוג הפעילויות צפו.הרכש והמכירות שלה ושל אוקספורד

  .2009במהלך הרבעון השני של שנת להסתיים 

באמצעות חברת ,  חתמה החברה2009בחודש מרץ  – FSIנכסי ועסקי רכישת  1.26

,  האמריקאיתFSIעל הסכם לרכישת נכסיה ועסקיה של , ב"הבת פרוטרום ארה

בהסכם הרכישה נקבע מנגנון .  מליון דולר17.2ם במזומן של בתמורה לתשלו

הממוצע שתשיג השנתי  EBITDAתשלום תמורה עתידית המבוסס על ה 

, 31.12.2010 במהלך עשרים וארבעה החודשים המסתיימים ב FSIפעילות 
                                                 

  .נכון למועד השלמת הרכישה 4
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 מליון דולר או 27כך שסך התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל , 5.5מוכפל ב 

 FSIרכישת עסקי ונכסי לפרטים נוספים בעניין .  מליון דולר13.15לקטון עד ל 

  . שפורסם באותו מועד4.3.2009ראה דוח מיידי של החברה מיום 

 הו  מליון דולר11.51הסתכם בכ  2008בשנת  FSIמחזור המכירות של 

EBITDA 6 מליון דולר3.57 הסתכם לכ 5המתואם.   

ל פרוטרום בתחום תמציות  מחזקת ומבססת את פעילותה שFSIרכישת פעילות 

עם השלמת הרכישה החלה פרוטרום ביישום . הטעם בשוק הצפון אמריקאי

  .ב"תכנית למיזוג ואיחוד הפעילות הנרכשת עם פעילותה של פרוטרום בארה

FSI בייצור ובשיווק של תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי , העוסקת בפיתוח

נוסדה בשנת , ית המזון והמשקאותבעיקר לתעשי) (Botanical Extractsמרפא 

 אתר ייצור   FSI ל.מעולהומוניטין רבות  שותפים בעלי שנות ניסיון 3 על ידי 1979

.  עובדים38ב והיא מעסיקה כ "בחוף המערבי של ארה, קליפורניה, בקורונה

 כולל יצרני מזון ומשקאות מובילים במדינות בהן היא FSIבסיס הלקוחות של 

  .פועלת

 בענף בו פועלת פרוטרום נמשכת ובשנים האחרונות חל הסולידצימגמת הקונ 1.27

 החברות 10אשר נמנית היום בין , פרוטרום . צמצום במספר השחקנים בענף

 ממשיכה להיות אחת ,הגדולות והמובילות בעולם בתחום הטעם והריח

הנהלת פרוטרום תמשיך . כרוכשת, מהחברות המובילות ופעילות יותר בשוק

ם רבים לאיתור ומימוש רכישות פוטנציאליות נוספות אשר להשקיע משאבי

  .התתאמנה לאסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית של

מוסדות פיננסים גיבוי בנקאי מה ומבנה ההון האיתן שלעריכה כי מהחברה 

 לנצל הזדמנויות שנוצרות ושתיווצרנה מהמצב העולמי היאפשרו ל, מובילים

  .הלולהמשיך באסטרטגיית הרכישות ש

                                                 
  . חברה פרטיתFSIבגין הוצאות חד פעמיות והתאמות שונות שנובעות מהיותה של   לאחר תיאומים5

קרו או סוקרו על ידי אשר בו, 2008 לשנת FSIנתונים אלו מתבססים על דוחות ניהוליים ודוחות לצרכי מס של  6
  .רואה חשבון מבקר ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהנתונים הכספיים לעיל
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  החברהחומי הפעילות של  .2

 (Flavors)  טעםמשווקת ומוכרת תמציות, מייצרת,  חברה גלובלית המפתחתאפרוטרום הי

 , תמציות טעם וריח,משקאות, המשמשים בייצור מזון (Fine Ingredients)וחומרי גלם 

  ומוצרים(Personal Care)טיפוח אישי , (Pharma/Nutraceutical)נוטרה /מוצרי פארמה

תחום פעילות , כל אחת, פעילות החברה נחלקת לשתי חטיבות עיקריות המהוות. נוספים

 6ראה גם באור (המדווח כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה , עיקרי

   :כמפורט להלן, )2008לדוחות הכספיים לשנת 

 עוסקת פרוטרום טעמיםהבמסגרת חטיבת  – )FLAVORS( טעמיםהחטיבת  2.1

 Food ו  מתוקות ושאינן מתוקותשיווק ומכירה של תמציות טעם, ייצור, חבפיתו

Systemsבעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספיםים המשמש  .

ברובן כאלו המותאמות , פרוטרום מפתחת אלפי תמציות שונות ללקוחותיה

 עוסקת באופן מתמיד בפיתוח תמציות חדשות והיא ,לקוח ספציפיצרכיו של ל

עתידיות של דרישות להעדפות צרכניות משתנות ולהתאים את מוצריה לבמטרה 

 היא הרווחית יותר מבין פעילותיה של פרוטרום טעמיםהחטיבת . לקוחותיה

גדלו הטעמים מכירות חטיבת . 2001מאז שנת מואצת ועברה תהליך של צמיחה 

צמיחה ה. 2008מליון דולר בשנת  339.8  ל2001מליון דולר בשנת  39.1מ 

 מהתמקדות בשווקים מפותחים בעיקרה ת נובעטעמיםהבמכירות חטיבת 

 אסטרטגיות  ומרכישותבינוניים ומקומיים, לאומיים-ומתפתחים ובלקוחות רב

 מסך טעמיםהחלקה היחסי של חטיבת . אשר בוצעו בהצלחה בשנים האחרונות

 .2008בשנת  71.8% ל 2001 בשנת 38.7%פעילותה של פרוטרום גדל מ 

במסגרת חטיבת חומרי  – )FINE INGREDIENTS( חומרי הגלםחטיבת  2.2

שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים , ייצור, הגלם עוסקת פרוטרום בפיתוח

(Natural Flavor Extracts) ,רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים                

(Natural Functional Food Ingredients) ,מרפא מיצויים טבעיים מצמחי 

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) ,מוצרי , שמנים אתריים יחודיים

מוצרי חטיבת חומרי . ומייצבים טבעייםשרפים , כימיקלים ארומטיים, הדרים

נוטרה /פארמה, הטעם והריח, הגלם נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות

(Pharma/Nutraceutical)בת חומרי הגלם צמחו  מכירות חטי. והטיפוח האישי

מליון דולר בשנת  124.3 ל 2001 מליון דולר בשנת 57.5באופן משמעותי מ 

הצמיחה במכירות חטיבת חומרי הגלם נובעת בעיקרה מפיתוח מוצרים . 2008

 ומהתמקדות שיעור רווחיות גבוה מהממוצע, חדשים וחדשניים בעלי ערך מוסף

אסטרטגיות אשר בוצעו בשנים ומרכישות , בינוניים, לאומיים-בלקוחות רב
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חלקה היחסי של חטיבת חומרי הגלם מסך פעילותה של פרוטרום  .האחרונות

 .26.3%ב  2008תכם בשנת הס

, עם זאת. ה נמכרים לצדדים שלישייםררוב חומרי הגלם המיוצרים על ידי החב

אך , יםמשמש, כמו למשל בתחום ההדרים, הייחודייםחלק קטן מחומרי הגלם 

יתרון  ומקנה לפרוטרום ייחודיות לצורך ייצור תמציות טעמיםהחטיבת את , ורק

  .חודייי

עוסקת מרי הגלם ות התמציות וחיובנוסף לפעילו – פעילות הסחר והשיווק 2.3

ללקוחותיה , שאינם מיוצרים על ידה, פרוטרום ביבוא ושיווק חומרי גלם שונים

,  ולפיכךלת החברהפעילות זו אינה נחשבת כפעילות ליבה על ידי הנה. בישראל

 2008 בשנת. לא ניתן לה ביטוי נפרד בדוח זה, ובשל היקפה הקטן יחסית

ך פעילותה של  מליון דולר וחלקה היחסי מס13.2הסתכמה פעילות זו לסך של 

 . 2.8% פרוטרום הסתכם ב

  הועסקאות במניותיהחברה השקעות בהון  .3

 שביצעה החברה במסגרת הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית 3.1

 מניות של החברה לשלושה 900,000  הקצתה החברה2004חודש ינואר ב

תוכנית מניות כחלק מ ,ביניהם נשיא החברה מר אורי יהודאי ,עובדים בכירים

  .)דוח זהל 29.10ראה סעיף (לעובדים בכירים 

 2004במסגרת הצעה פרטית שאינה מהותית שביצעה החברה בחודש יוני  3.2

 כתבי אופציה בלתי סחירים בהתאם 150,000עובד בכיר הקצתה החברה ל

 כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת .הלפקוד) 3)(ב(102להוראות סעיף 

 מימש 2007בחודש יוני .  מניות של החברה150,000של החברה ובסך הכל ל 

 מניות 30,000 כתבי אופציה כנגדם הקצתה החברה 30,000העובד הבכיר 

 40,000מימש העובד הבכיר  2008בחודש מאי  . 326,100₪וזאת בתמורה ל 

 434,800 מניות וזאת בתמורה ל 40,000כתבי אופציה כנגדם הקצתה החברה 

 כתבי אופציה 40,000סך כולל של מימש העובד הבכיר  2008בחודש יולי . ₪

  . 434,800₪ וזאת בתמורה ל 40,000כנגדם הקצתה החברה 

ורישום הנפקת מניותיה על דרך של רה גיוס הון השלימה החב 8.2.2005ביום  3.3

GDRs במסגרת גיוס ההון  .")גיוס ההון ("לונדוןב הבורסשל ה ברשימה הראשית

 GDR כאשר כל GDRsבצורה של מניות ו ( מניות 10,000,000הציעה החברה 

 נמכרו GDRsלמניה וה  ₪ 33.5המניות נמכרו במחיר של ). מייצג מניה אחת

 שקיבלה תמורת ההנפקה"). מחיר ההנפקה ("GDRדולר ל  7.63במחיר של 

 נטו אשר קיבלה החברה תמורת ההנפקה.  מליון דולר76.3החברה הסתכמה ב 



 

 18

 מליון 4.9 בסך של כ בניכוי עמלה לחתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה(

 . מיליון דולר71.4 כהסתכמה ב) דולר

חברה בת , ICC Handels AGמכרה , 3.3במסגרת גיוס ההון כאמור בסעיף  3.4

, )בעלת השליטה בחברה( .ICC Industries Incבבעלות מלאה של 

 . במחיר ההנפקה מניות של החברה2,000,000

 ICCלחברה ול ,  בגיוס ההוןבשם החתמים, UBS הודיע 16.2.2005ביום  3.5

Handels AGעל ידי החברה ו  על מימוש מלוא האופציה שניתנה לו ICC 

Handels AGמניות נוספות של החברה במחיר 1,200,000שת עד  לרכי 

 מניות נוספות ו 600,000עם מימוש האופציה הנפיקה החברה . ההנפקה

 .ICC Handels AG מניות קיימות נמכרו על ידי 600,000

 מניות של 13,200,000 מימוש האופציה הסתכם גיוס ההון במכירה של לאחר 3.6

 ICC על ידי 2,600,000י החברה ו  נמכרו על יד10,600,000החברה כשמתוכן 

Handels AG .במסגרת בגין המניות שהציעה החברה  תמורת ההנפקה

בניכוי עמלה (נטו  תמורת ההנפקה.  מליון דולר4.6  בהסתכמההאופציה 

אשר )  מליון דולר0.2 בסך של כ לחתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה

 75.8ב הסתכמה  ומוש האופציה עם מי מליון דולר4.4 כבגדלה  החברה קיבלה

 .מיליון דולר

במסגרת הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית שביצעה החברה  3.7

 כתבי אופציה בלתי סחירים 725,000 הקצתה החברה 2006בחודש ינואר 

. מר אורי יהודאי, ביניהם נשיא החברה, לארבעה עובדים בכירים של החברה

כל כתב . לפקודה) 3)(ב(102הוראות סעיף כתבי האופציה הוקצו בהתאם ל

 725,000אופציה ניתן למימוש למניה אחת רגילה של החברה ובסך הכל ל 

לפרטים בנוגע להצעה הפרטית האמורה ראה דוח מיידי של . מניות של החברה

החברה בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית מיום 

 ותיקון לדוח המיידי האמור מיום 3.1.2006 אשר פורסם ביום 3.1.2006

 . אשר פורסם באותו היום4.1.2006

 חלוקת דיבידנדים .4

מדיניות החברה לחלוקת דיבידנדים בעתיד לרבות סכום החלוקה תלויים במספר  4.1

בשנים . הרמת הרווחיות של החברה ותוכניות ההשקעה של, ביניהם, גורמים

 כמפורט בטבלה ניותיההאחרונות הכריזה החברה וחילקה דיבידנד לבעלי מ

 :להלן
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  שנה
  

סכום דיבידנד 
  למניה

סך הכל 
  דיבידנד

  )ח"באלפי ש(

 סך הכל דיבידנד
  )דולרבאלפי (

  
2007  0.18  10,382 2,572  
2008  0.18  10,387 3,041  

 .החלוקה האמורה לא הצריכה אישור בית משפט

החליט דירקטוריון , 31.12.2008 בד בבד עם אישור הדוחות הכספיים ליום 4.2

 10,402 כלמניה ובסך כולל של ₪  0.18החברה על חלוקת דיבידנד בשיעור 

  .₪אלפי 

, יחד עם זאת. בכוונת החברה להמשיך ולחלק דיבידנד לבעלי מניותיה גם בעתיד 4.3

אין כל וודאות שדיבידנד כאמור יוכרז ויחולק בעתיד וכמו כן אין וודאות שאם 

 .עתיד דיבידנד כאמור הוא יהיה בהתאם למתואר לעיליחולק ב
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  אחר מידע - 2פרק 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .5

 2008עד  2006ים  בחלוקה לתחומי פעילות לשנחברהלהלן נתונים כספיים של ה 5.1

  ):דולרהנתונים באלפי (

  8200שנת 

    תחום הפעילות
 לםחומרי ג  טעמים

התאמות 
  מאוחד  למאוחד

 473,286  13,175 120,292 339,819  מחיצוניים
מתחומי פעילות   הכנסות

  -  )4,047(  4,047  -  אחרים

 473,286  9,128 124,339 339,819  סך הכל הכנסות
עלויות המהוות 

הכנסות של תחומי 
  פעילות אחרים

4,047  -  )4,047(  -  

עלויות שאינן מהוות   עלויות
הכנסות בתחום 

  פעילות אחר
288,215 116,007 12,453  416,675 

 416,675  8,406 116,007 292,262  סך הכל עלויות
  56,611  722  8,332  47,557  רווח תפעולי
 510,792 156,495  74,726 279,571  סך נכסים

  

   2007שנת 

    תחום הפעילות
 חומרי גלם  טעמים

התאמות 
  מאוחד  למאוחד

 368,261  10,501 110,088 247,672  מחיצוניים
מתחומי פעילות   הכנסות

  -  )4,863(  4,863  -  אחרים

 368,261  5,638 114,951 247,672  סך הכל הכנסות
עלויות המהוות 

הכנסות של תחומי 
  פעילות אחרים

4,863  -  )4,863(  -  

  עלויות
עלויות שאינן מהוות 

הכנסות בתחום 
  פעילות אחר

215,986 107,047 10,702  333,735 

 333,735  5,839 107,047 220,849  סך הכל עלויות
  34,526  )201(  7,904  26,823  רווח תפעולי
 548,711 150,261  77,642 320,808  סך נכסים
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  2006שנת 

    תחום הפעילות
 חומרי גלם  טעמים

התאמות 
  מאוחד  למאוחד

 287,247  6,749  93,468 187,030  מחיצוניים
מתחומי פעילות   הכנסות

  -  )4,896(  4,896  -  אחרים

 287,247  1,853  98,364 187,030  סך הכל הכנסות
עלויות המהוות 

הכנסות של תחומי 
  פעילות אחרים

4,896  -  )4,896(  -  

עלויות שאינן מהוות   עלויות
הכנסות בתחום 

  פעילות אחר
152,286 91,078  6,828  250,192 

 250,192  1,932  91,078 157,182  סך הכל עלויות
  37,055  )79(  7,286  29,848  רווח תפעולי
 316,697 136,376  49,595 130,726  סך נכסים

פעילות הסחר והשיווק וקניות ומכירות בין  – מהות ההתאמות למאוחד 5.2

 . במסגרת ההתאמה למאוחדחטיבתיות מבוטלות 

 להסבר התפתחויות שחלו בנתונים המפורטים לעיל - הסבר התפתחויות שחלו 5.3

 .31.12.2008לשנה שנסתיימה ביום ח הדירקטוריון "ראה הסברים בדו

 גורמים חיצוניים על פעילות החברהסביבה כללית והשפעת  .6

  העולמיתתעשיית הטעם והריח  -סביבה כללית 

בשוק התמציות . פרוטרום פועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים 6.1

 ובתחום (Flavor Compounds) בתחום תמציות הטעםבעיקר פרוטרום פעילה 

בשוק חומרי הגלם פרוטרום פעילה בעיקר בתחומי מיצויי . Food Systems ה

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

(Natural Functional Food Ingredients) , מיצויים טבעיים מצמחי מרפא

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) , מוצרי , ודייםיחישמנים אתריים

  .הדרים וכימיקלים ארומטיים

 של העולמי מעריכה את השוק 7Leffingwell & Associates חברת המחקר 6.2

 מיליארד 20.5בכ  2008בשנת  וחומרי הגלם הריח תמציות ,תמציות הטעם

 רכיבי פעילה בשוק אך היא, הריח תמציות בשוק פעילה אינה פרוטרום. דולר

 ולפיכך להערכתה, )אינם כלולים בהערכה האמורהש(טבעיים  פונקציונלי מזון

על פי . דולר מיליארד 16 עומד על כ פועלת היא בהם בשווקים המכירות היקף

                                                 
7 2000-2007 by Leffingwell & Associates  
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 פרוטרום מדורגת כאחת מעשר Leffingwell & Associatesנתוני חברת 

 .החברות הגדולות בעולם בתחום הטעם והריח

היקף המכירות כי  8SRI Consultants  המחקר חברת העריכה2007בשנת  6.3

בשווקי תמציות הטעם וחומרי ) מערב אירופה ויפן, ב"ארה(במדינות המתועשות 

 במהלך השנים 4% ל 2%הגלם בהם החברה פועלת יגדל בקצב שנתי של בין 

בהם , שיעור הצמיחה בשווקים מתפתחים, לפי הערכות אלה. 2011עד  2006

הודו ודרום אמריקה צפוי להיות  ,סין ,רוסיה, אירופה מזרח כגון ,פועלת פרוטרום

והן  הגולמי הלאומי בתוצר הצפויה מהצמיחה גבוה משמעותית הן כתוצאה

שנתיים  ועשוי להגיע לשיעורים ,משינויים בהעדפות צרכנים בשווקים אלו

להערכת . 2011 עד 2006 במהלך השנים 8% ל 6%ממוצעים של בין 

 האטה 2009ך שנת צפויה במהל, לאור המשבר הכלכלי העולמי,החברה

השלכות המצב הכלכלי העולמי . שקשה לכמתה, משמעותית בשעורי הצמיחה

של וחולשה אי יציבות . עלולות להשפיע על רמות הביקושים למוצרי פרוטרום

חדים בשערי מטבע אחרים לעומת הדולר ויציבות  שינויים, מתפתחיםהשווקים ה

נכון למועד  . תוצאות החברה עלולים גם הם להשפיע עלגדולים וממשלות בנקים

 מידע עתידי בנושאים אלו והיא אינה יכולה להעריך את  איןלחברה, דוח זה

ניתוח משברים כלכליים קודמים מלמד , עם זאת .עתידב ההשפעתם על פעילות

כי על פי רוב גילו ענף המזון והענפים הנגזרים ממנו רגישות נמוכה יחסית 

יבה המאקרו כלכלית וזאת בוודאי בהשוואה בסבוהאטה להשפעות חוסר יציבות 

  .אחריםרבים לענפים 

פרוטרום נכנסה לתקופה הכלכלית המאתגרת והמשברית בה מצוי העולם 
מאגר , עם הנהלה גלובלית מנוסה, כחברה גלובלית מובילה וחזקה מתמיד

, טכנולוגיות ומוצרים מעולים וצנרת מצויינת של מוצרים בפיתוח, ומבחר לקוחות
כי בטווח הארוך ,  פרוטרום מעריכה.תוף עם לקוחותיה הרבים בעולםבשי

אולם נוכח , המגמות החיוביות שאפיינו את פעילותה בשנים האחרונות תמשכנה
לחברה אין יכולת להעריך בשלב זה את , אי הבהירות בשווקים הגלובליים

  . עוצמתו של המשבר והשפעותיו על פעילותה
 

, תמציות הריח וחומרי הגלם, תמציות הטעםהיצרנים הפועלים בתעשיית  6.4

חברות . 2 .לאומיות גדולות-חברות רב. 1: עיקריותנחלקים לשלוש קבוצות 

 . חברות מקומיות וקטנות. 3. בינוניות

בעלות גדולות פועלות בדרך כלל באופן גלובלי והן הלאומיות -רבהחברות ה

אשר , חברות כאלומש חהיו  2008בשנת .  דולר דמיליארמחזור מכירות גבוה מ 

וק  מש59%כ , במונחי מכירה,  ייצגוLeffingwell & Associates  הערכתעל פי
                                                 

8 SRI Consulting 2007 
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רכיבי מזון לא כולל מכירות של (רי הגלם תמציות הריח וחומ, תמציות הטעם

- חברות רב).מיצויים טבעיים מצמחי מרפא ומכירות של פונקציונלי טבעיים

לאומיים -הינם יצרני מזון ומשקאות רבלאומיות אלו מתמקדות בעיקר בלקוחות ש

    .גדולים

  מליון דולר100מחזור מכירות נמוך מ הינן בעלות קטנות המקומיות והחברות ה

כ היו  2008 בשנת .)ליוני דולרים בודדיםירובן קטנות הרבה יותר ומוכרות במ(

 & Leffingwellאשר על פי הערכת,  חברות מקומיות וקטנות300-400

Associates תמציות הריח ,  משוק תמציות הטעם24%כ , הבמונחי מכיר, ייצגו

 ומכירות של רכיבי מזון פונקציונלי טבעייםלא כולל מכירות של (מרי הגלם ווח

בלקוחות , בדרך כלל, חברות אלו מתמקדות). מיצויים טבעיים מצמחי מרפא

חודי י היתשירו יכולות מוגבלות בתחומי ההןלשהינם יצרני מזון מקומיים קטנים ו

  .פיתוחהמחקר וה וללקוח

 ל מליון דולר 100 הכנסות של בין הינן בעלות ,בדרך כלל, החברות הבינוניות

אשר על פי , חברות בינוניות בלבד שבעהיו  2008בשנת .  מליון דולר500

 משוק 17%כ , במונחי מכירה,  ייצגוLeffingwell & Associatesהערכת 

רכיבי מזון לא כולל מכירות של (חומרי הגלם תמציות הריח ו, תמציות הטעם

חברות כמחצית מ). מרפאמיצויים טבעיים מצמחי  ומכירות של פונקציונלי טבעיים

ספציפי כגון ארצות גיאוגרפי התמקדות בשוק חברות עם הינן בינוניות אלו 

חברות בעלות פריסה גיאוגרפית גלובלית והיצע מוצרים והיתר הינן , הברית ויפן

  . ומקיףמגוון

 כניסה בחסמישוק תמציות הטעם וחומרי הגלם בו פועלת החברה מאופיין  6.5

   :גבוהים

 השוק מאופיין במערכות יחסים ארוכות -מערכות יחסים ארוכות טווח  •

, טווח בין היצרנים לבין הלקוחות אשר נמנים ברובם על תעשיות המזון

ו ישנה בתעשיות אל. נוטרה/פארמהוהתמציות הטעם והריח , המשקאות

להיכרותם של  ולאיכות השירות, חשיבות רבה לאמינות הספקים

  . היצרנים עם צרכי הלקוחות

היות והעדפותיהם של הצרכנים הסופיים משתנות באופן  -מחקר ופיתוח  •

) בעיקר המזון והמשקאות(מתמיד והשווקים בהם פועלים הלקוחות 

וצרים חדשים השוק מאופיין במספר רב של מ, הינם דינמיים ותחרותיים

נדרשים היצרנים להשקעות במחקר ופיתוח , בהתאם לכך. וחדשניים

ולהיצע רחב של מוצרים חדשים אשר חלקם מיוצרים ביוזמתו של היצרן 

  .וחלקם בשיתוף עם הלקוח
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, תמציות הטעם וחומרי הגלם מיועדים -עמידה בתקני איכות ורגולציה  •

טרה אשר כפופות נו/פארמההמשקאות וה, לתעשיות המזון, בעיקרם

ולפיכך נדרשים היצרנים ,  איכות ורגולציהלסטנדרטים מחמירים של

  .לעמוד באותם סטנדרטים מחמירים

 היות ותמציות הטעם קובעות את -חשיבות תמציות הטעם במוצר הסופי  •

, בנוסף. טעמו של המוצר הסופי הן בעלות חשיבות מכרעת בהצלחתו

וייק ועלותן בעלות הכוללת של תמציות הטעם אינן ניתנות לחיקוי מד

המוצר הסופי היא זניחה ולכן ימנע הלקוח מהחלפתו של יצרן תמציות 

  . הטעם

 בתחום חומרי הגלם –השקעות בכושר ייצור בתחום חומרי הגלם  •

השקעות אלו מהוות חסם . נדרשת השקעת הון רבה בבניית כושר ייצור

  .כניסה משמעותי ליצרנים חדשים בתחום

מאופיין השוק בהעדר כניסה של יצרנים , לעילהכניסה המתוארים לאור חסמי 

ככלל מתאפיין השוק במגמה של . אלא על דרך של מיזוגים ורכישות, חדשים

    .קונסולידציה וקיטון במספר היצרנים
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   לפי תחומי פעילותהחברה תיאור עסקי - 3פרק 

  טעם תמציותמשווקת ומוכרת, מייצרת, פרוטרום הינה חברה גלובלית המפתחת 6.6

(Flavors) וחומרי גלם (Fine Ingredients)משקאות,  המשמשים בייצור מזון ,

טיפוח , (Pharma/Nutraceutical)נוטרה /מוצרי פארמה, תמציות טעם וריח

פעילות החברה נחלקת לשתי חטיבות .  ומוצרים נוספים(Personal Care)אישי 

  . 9תחום פעילות עיקרי, כל אחת, עיקריות המהוות

. פעילות שתי החטיבות של החברה הינה משלימה וסינרגטית במידה רבה 6.7

  :סינרגיה זו מוצאת ביטוייה במספר תחומים עיקריים

כי א י מדיניותה של פרוטרום בתחום השיווק והמכירות ה-שיווק מכירות  •

 מסויים ומוכר לו את כל מוצרי לקוחייעודי עובד מול איש מכירות אחד 

מוצרי חטיבת חומרי הגלם . על ידי שתי החטיבותפרוטרום המיוצרים 

 אנשי המכירות של באמצעותהמיועדים לשוק המזון והמשקאות נמכרים 

  . טעמיםהחטיבת 

 עם צרכיו של טעמיםה הידע וההיכרות של אנשי חטיבת -מחקר ופיתוח  •

שוק המזון והמשקאות מאפשרים לחטיבת חומרי הגלם לפתח ולייצר 

  . ם לתעשיית המזון והמשקאותמוצרים חדשים וחדשניי

אתרי הייצור של פרוטרום משותפים הן לחטיבת חלק מהותי מ -תפעול  •

  . והן לחטיבת חומרי הגלם וחולקים את אותם משאביםטעמיםה

רוב חומרי הגלם המיוצרים על ידי חטיבת חומרי הגלם  -חומרי גלם  •

 אך ,חלק קטן מחומרי הגלם משמש, עם זאת. נמכרים לצדדים שלישיים

 לצורך ייצור תמציות ייחודיות המקנה טעמיםהאת חטיבת , ורק

  .לפרוטרום יתרון ייחודי

לא תמיד , לאור הסינרגיה הרבה הקיימת בין שתי החטיבות ופעילותן המשלימה

   . הפעילות לפי המאפיינים השוניםתחומיניתן היה להפריד את 

                                                 
על שאינם מיוצרים ,  וחומרי הגלם עוסקת פרוטרום ביבוא ושיווק חומרי גלם שוניםטעמיםבנוסף לפעילויות ה 9

 13.2 -כלסך של  2008בשנת הסתכמה  ופעילות זו אינה נחשבת כפעילות ליבה. ללקוחותיה בישראל, ידה
 לאור היותה של פעילות זו בלתי .2.8%מליון דולר וחלקה היחסי מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם ב 

עסקי נפרד בדוחותיה על אף שהיא מדווחת כמגזר , מהותית לפרוטרום לא ניתן לה ביטוי נפרד בדוח זה
  .הכספיים
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 טעמיםהתחום 

  הטעמים שוקמידע כללי על  .7

  כללי

 ,מרכזיות בהקניית טעם למוצרי מזון ומשקאותה היסוד הינן אבני עם הטתמציות 7.1

בהם נעשה  ,המוצריםמתקבלים על האופן שבו מהותית וככאלה יש להן השפעה 

 . הצרכנים הסופייםעל ידי  ,שימוש בתמציות הטעם

בתחום תמציות הטעם הסתכמו בשנת המכירות העולמיות ,  החברהלהערכת 7.2

מוצרי התמציות נמכרים בדרך כלל ליצרני מזון . מיליארד דולר 10בכ  2008

, מוצרי מתיקה, מוצרי בשר ודגים, מוצרי מאפה, מוצרי חלב, משקאות, מוכן

 .ומוצרים פרמצבטיים

 :דוגמאות למוצרים סופיים בהם משתמשים בתמציות טעם הם

, משקאות אנרגיה, משקאות נטולי גז,  משקאות מוגזים-משקאות  •

 .מיציםמשקאות אלכוהוליים ו

 .גבינה וקינוחים מקוררים, גלידה, משקאות יוגורט,  יוגורט-מוצרי חלב  •

 .קרקרים ודגני בוקר,  עוגות ועוגיות-מוצרי מאפה  •

 .ריבות וגומי לעיסה, שוקולדים,  ממתקים-מוצרי מתיקה  •

רטבים , מרקי אינסטנט,  ארוחות מוכנות-מלוחים ומזון נוחות מוצרים  •

 .הירהמוכנים ואטריות להכנה מ

 .יפסים וחטיפים מלוחים אחרים' צ-חטיפים  •

 .ונקניקים נקניקיות -בשר  •

ויטמנים , מי פה,  משחות שיניים-מוצרי היגיינת פה ופרמצבטיקה  •

 .תרופותו

 . טבק ומזון לחיות-אחרים  •

בעיקר ,  השנים האחרונות60שוק תמציות הטעם העולמי גדל במהירות במשך  7.3

 מהמגוון הגדל של מוצרי צריכה סופיים כמו גם, כתוצאה מהביקוש הגובר

הביקוש הגדל למוצרים סופיים המכילים תמציות טעם . המכילים תמציות טעם

הוא תוצאה של הגידול באוכלוסיה העולמית ושל השינוי בהעדפות צרכנים הנובע 
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מודעות , היווצרות תרבות פנאי, שינויים דמוגרפיים, מגידול בהכנסה האישית

גורמים אלו הובילו לעליה במספר מוצרי . יאות ואורבניזציהגוברת לנושאי בר

בביקוש למוצרי מזון מהותית המזון והמשקאות המכילים תמציות טעם ולעליה 

 .מוצרים המכילים רכיבים טבעיים ורכיבי בריאות ולנוחות

להלן טבלה המציגה את המכירות של תמציות טעם לפי אזורים גיאוגרפיים  7.4

הגידול השנתי הממוצע הצפוי באזורים גיאוגרפיים ואת שעור  2006ת נבש

  :10אלה

צפוי גידול ממוצע 
 2006-2011בשנים 

צריכה עולמית 
  2006משוערת בשנת 

 במליוני דולרים
 מדינה

 ארצות הברית 2,602 3.0 – 4.0%
 אירופה המערבית 2,886 2.0 – 3.0%
 יפן 1,345 1.0 – 2.0%

  סין  1,120  9.0 – 10.0%
 אסיה אחר 522 4.0 – 5.0%
 אחר 450 4.0 – 5.0%

  כ"סה 8,925 -

 74% היוו כ ןמערב אירופה וביפ, מכירות תמציות הטעם בארצות הברית 7.5

על אף שהאוכלוסייה במדינות , 2006ממכירות תמציות הטעם העולמיות בשנת 

הביקוש לתמציות טעם בארצות .  בלבד מאוכלוסיית העולם10%אלו מהווה כ 

עם זאת צפוי גידול מהיר יותר בביקוש . ול באופן מתוןמפותחות צפוי לגד

  כי,מעריכהפרוטרום . סין והודו, רוסיה, בשווקים מתפתחים כגון מזרח אירופה

 צפויים להיות פועלת שיעורי הגידול בביקושהיא  בהם פתחיםבשווקים מת

 צפויות לגדול כתוצאה שווקים מתפתחים אלוהמכירות ב.  יותר עודגבוהים

, כאמור . צפוי בתוצר הלאומי הגולמי ומשינויים בהעדפות צרכניםמגידול

 2009צפויה במהלך שנת , לאור המשבר הכלכלי העולמי, להערכת החברה

השלכות המצב הכלכלי . שקשה לכמתה, האטה משמעותית בשעורי הצמיחה

על העולמי עלולות להשפיע על רמות הביקושים למוצרי פרוטרום ובכלל זה 

, מתפתחיםהשווקים השל וחולשה אי יציבות . יות טעםתמצהביקוש ל

גדולים  חדים בשערי מטבע אחרים לעומת הדולר ויציבות בנקים שינויים

  . עלולים גם הם להשפיע על תוצאות החברהוממשלות

תחום זה . Food Systemsהינו הטעם תמציות  בשוקתחום פעילות חשוב נוסף  7.6

 רכיביםירקות ו,  אחרים המורכבים מפירותכולל מילויים מוכנים ומוצרים מוכנים

, גלידה, טבעיים אחרים המשמשים מגוון רחב של מוצרי מזון כגון מוצרי חלב

 . מוצרי מזון נוחות ומזון מוכן אחר, מוצרי מאפה מלוחים, ממתקים

                                                 
  .SRI Consultantsהערכות מבוססות על     10 
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 תמציות הטעםמאפייני שוק 

של יצרני הלקוחות העיקריים שהינם ,   יצרני מזון ומשקאות- איכותישירות אמין ו 7.7

 ומועדיתמיכה להעונה על צרכיהם , ואיכותימצפים לשירות אמין ,  הטעםתמציות

 תקני בטיחותסטנדרטים רגולטוריים ו, ה גבוהתוך שמירה על איכות, הספקה

  הטעםתמציות טווח בין יצרני- יחסים ארוכיה זו מייצרתייצפ. מחמירים

ם ובאופן הולך וגובר גם לאומיים גדולי-לקוחות רב, כתוצאה מכך. ולקוחותיהם

 שלהםהטעם מספר ספקי תמציות מצמצמים יותר ויותר את , לקוחות בינוניים

 חסם ובכך יוצרים  הספקים הנותרים לרשימות ספקים מאושרים אתכנסיםמו

 . קטניםטעם כניסה ליצרני תמציות 

יצירתי , מורכבתהליך חדשה הינו טעם פיתוחה של תמצית   -מחקר ופיתוח  7.8

אנשי המחקר והפיתוח של יצרן  של  רביםתידע ומיומנומצריך הי וגולוטכנ

 יצירה עקבית של מהותי להבטחת  הינו גורם מחקר ופיתוח יעיל. הטעםתמציות

 של יצרני הן על הצמיחההרווחיות וה הן על חדשניים ולשמירחדשים ומוצרים 

ת יצרן תמציוגיע מ לה עשויה חדשהתמציתהיוזמה לפיתוח .  הטעםתמציות

 המצוימסויימת עבור מוצר סופי טעם זקוק לתמצית ש, לקוחמהעצמו או הטעם 

המחקר והפיתוח של אנשי , צרכי השוקכדי לחזות את , פיכךל. וח פיתבתהליך

  שווקי המטרה הטעם שלהעדפות את  היטבנדרשים להכירהטעם יצרן תמציות 

ותאמות  מעם הטמכיוון שרוב תמציות, בנוסף. הסופייםכמו גם של המוצרים 

נדרשים יחסי שיתוף פעולה הדוקים עם , ספציפילקוח במיוחד לצרכיו של 

ודות מסחריים והן נשארות אלו הינן סטעם תמציות פורמולות של ה. הלקוחות

מותאמות במיוחד הטעם רוב תמציות היות ו.  הטעםקניינו של יצרן תמציות

 לפת ספק תמציותהלקוחות בדרך כלל ימנעו מהח, לצרכיו של לקוח ספציפי

 . במשך חייו של המוצר הסופי בו הן משמשותהטעם

היות ותמציות הטעם קובעות את טעמו של המוצר הסופי  -רגישות נמוכה למחיר  7.9

תמציות הטעם אינן ניתנות לחיקוי , בנוסף. הן בעלות חשיבות מכרעת בהצלחתו

יקוש הבמדוייק ועלותן בעלות הכוללת של המוצר הסופי היא זניחה ולכן 

היות והלקוחות , הוא בדרך כלל פחות רגיש לשינויים במחיריםטעם לתמציות 

האיכות , מוניטין שלוהעל טעם תמציות בעת בחירת ספק שמים דגש רב יותר 

 .מאשר על המחיר ,והעקביות

חומרי גלם מספר גדול של מכלל מורכבות בדרך טעם תמציות  –תהליכי ייצור  7.10

שנוצרו על ידי ייחודיות מעורבבים לפי נוסחאות ה, )30 מעל בדרך כלל( שונים

פחות ם ינההטעם תמציות תהליכי הייצור של .  של היצרןאנשי המחקר והפיתוח

לייצורם קטן מההון מורכבים מתהליכי הייצור של חומרי הגלם וההון הנדרש 
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מצריך מיומנות וידע טעם ייצור תמציות , עם זאת.  לייצור חומרי הגלםהנדרש

 . יכות והעקביות הנדרשותלהשגת הא

מאופיין ביחסים ארוכי הטעם  תמציות היות ושוק –רווחיות גבוהה ויציבה יחסית  7.11

שוק מאופיין , תהליכי ייצור פשוטיםבנוסף ל,  למחירברגישות נמוכה יחסיתוטווח 

 .) חומרי הגלםשוקבהשוואה לגם ( ים ויציביםרווח גבוהבשולי הטעם תמציות 

  המשקאותהמזון ומאפייני שוק 

הינם יצרני מזון ומשקאות ולפיכך מושפע טעם הלקוחות העיקריים של תמציות  7.12

על ידי מגמות המאפיינות את הצרכן הסופי בשוק המזון הטעם שוק תמציות 

בשוק  2007 בשנת המכירות העולמיהיקף , Euromonitorעל פי . והמשקאות

יצרני מזון , חברהלהערכת ה.  מיליארד דולר1,484ם ב המזון והמשקאות הסתכ

 מסך המכירות 50% למעלה מ מהויםמקומיים וקטנים , ומשקאות בינוניים

על אף מגמת הקונסולידציה המאפיינת את שוק המזון והמשקאות . העולמי

ת  שנתיבעלי הכנסה(ון ומשקאות בינוניים יצרני מזכי , העולמי מעריכה פרוטרום

יצרני מזון ומשקאות מקומיים וקטנים ו)  דולר מיליארד3  מליון דולר ל100 של בין

 נתח נכבד להוות ימשיכו)  מיליון דולר100  מהשנתית הנמוכבעלי הכנסה (

, צרנים בינוניים ייכו,  המזון והמשקאות העולמילשחק תפקיד משמעותי בשוקו

  .היכנס לשוקקטנים חדשים ימשיכו לומקומיים 

מזון  ביצרני עיקרתמקד בלאומיים הגדולים נוטים לה- הרב הטעםתמציותיצרני  7.13

 שירות ברמה גבוהה  אלולאומיים גדולים והם מציעים ללקוחות-רבומשקאות 

פרוטרום להערכת . המותאמות באופן פרטני לצרכיהםטעם תמציות ופיתוח של 

בלקוחות במידה מועטה מתמקדים לאומיים הגדולים -הרב  הטעםיצרני תמציות

אינם משקיעים משאבים בפיתוח מוגבל ו שירות  ללקוחות אלובינוניים ומציעים

מזון להערכת החברה יצרני , עם זאת. המותאמות לצרכיהםטעם תמציות 

התאמה של רמת שירות גבוהה ואת אותה  בינוניים ומקומיים דורשים ומשקאות

בנוסף דורשים . לאומיים הגדולים- לצרכיהם בדומה ליצרנים הרב הטעםתמציות

כמויות המיוצרות י הספקה קצרים וגמישות בזמניצרני מזון ומשקאות אלו 

 את יכולות , בדרך כלל,הקטנים איןו המקומיים  הטעםיצרני תמציותל. עבורם

 מצב זה . של לקוחות אלוהשירות ומגוון המוצרים הנדרשים לתמיכה בצרכים

שוק  לשרת פלח תםיכולבבינוניים שטעם מציות יוצר הזדמנות עסקית ליצרני ת

  .זה

מתאפיין במספר מגמות עיקריות המשפיעות על שוק המשקאות המזון ושוק  7.14

  :כמפורט להלן,  הטעםתמציות
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 כיוון שטעמים משתנים בין אזורים -טעמים מקומיים וגלובליים  •

יצרני תמציות הטעם נדרשים , גיאוגרפיים שונים ובין תרבויות שונות

להכרות מעמיקה וידע נרחב בטעמים המקומיים של כל אחת מהמדינות 

תהיה הגלובלי חשוב שליצרן תמציות הטעם , לפיכך. בהן הם פועלים

נוכחות פיזית בשווקי המטרה שלו וקשר בלתי אמצעי עם הלקוחות 

המקומיים כדי שיוכל להבין את הטעמים המקומיים ועל מנת שיהיה 

, בנוסף. מסוגל להגיב במהירות וביעילות לשינויים בהעדפות הצרכנים

ינת את שוק תמציות הטעם ובאה לידי ביטוי מגמת גלובליזציה מאפי

בהשקת אותו מוצר במספר שווקים בו זמנית על ידי יצרני מזון ומשקאות 

 .רב לאומיים

הביקוש למוצרי מזון ומשקאות המכילים  -מוצרים טבעיים העדפת  •

, מלח, מופחתי שומן(ובעלי ערכי בריאות ותזונה כיבים טבעיים ר

 ,כלל בדרך, יםסשמוצרים טבעיים נתפכיוון , הולך וגדל) ב"כולסטרול וכיו

. ידידותיים יותר לסביבהבריאים יותר ו, כנים כאיכותיים יותרידי הצר על

חלה עליה בדרישה למוצרים אורגניים ומוצרים שהם בעלי , כן-כמו

כתוצאה מכך מוצרי מזון ומשקאות ). Clean Label" (תווית נקייה"

 מגמה.  מחירים גבוהיםבעלירמיום כלל כמוצרי פים בדרך סטבעיים נתפ

בתחום ,  הטעם הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציותמייצרתזו 

 החברה מעריכה כי חרף .חדשניים וטבעייםטעם פיתוח מוצרי תמציות 

השפעות המשבר הכלכלי מגמה זו של העדפת צרכנים מזון טבעי ובריא 

 .תמשך

,  לרוב יצרני מזון בינונייםשהינם,  יצרני המותגים הפרטיים-מותג פרטי  •

מהווים את אחד מפלחי השוק ההולכים וגדלים לשוק , מקומיים או קטנים

צרכנים של מוצרי מזון הפכו , במהלך העשור האחרון. תמציות הטעם

קצב הצמיחה של מוצרי המותג  ויותר ויותר מודעים למחיר המוצר

 המזון בהשוואה לקצבי הצמיחה של תעשייתגבוה יותר הפך הפרטי 

, מגמה זוכתוצאה מ. מגמה זו הואצה בעקות המשבר הכלכלי. הממותגת

רשתות המרכולים וקמעונאים אחרים הגדילו את מגוון מוצרי המותג 

רשתות המרכולים וקמעונאים אחרים נעשו מודעים , בנוסף. הפרטי

הדרישה מצד רשתות . לחשיבות התמיכה בדימוי המותג הפרטי שלהם

אים למוצרי מותג פרטי הדומים למוצרים הקיימים המרכולים והקמעונ

מייצרים הזדמנויות עסקיות חדשות , בשוק ולמוצרי פרימיום ייחודיים

  .ליצרני תמציות הטעם

 קיימת עלייה בביקוש למזון מעובד -צריכה הולכת וגדלה של מזון נוחות  •

עלייה זו בביקוש ). הנצרך בבית ומחוצה לו(המספק נוחות גבוהה יותר 
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בישול ואפייה והן , ואצה הן בגלל פיתוח טכנולוגיות חדשות של אריזהה

דוגמאות למזון . בגלל שינויים בהרגלי הצריכה ובהעדפות הצרכנים

בשר ועופות טריים , פסטה טרייה, נוחות הן ארוחות מוכנות לאכילה

. סלטים ורטבים נוזליים, מתובלים או מושרים במרינדות  ומוכנים לבישול

בעיקר , יוצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטעםמגמה זו 

 האחראיים ם וחומרי גלם פונקציונלייבתחום תמציות טעם שאינן מתוקות

שיכולים לפתח ולשווק , ליצירת מרקם המזון ולהארכת חיי המדף שלו

 . לפלח שוק גדל זהחודייםי וחומרי גלם ימוצרי תמציות טעם

טעם בצריכת תמציות גידול  האחרונות בשנים ה- מתפתחים שווקים  •

, )לשעברת המועצות ברי(מדינות חבר העמים בשווקים מתפתחים כגון 

 הינו גבוה מהשיעור הממוצע בשוק תמציות, סין והודו, מזרח אירופה

צריכה גוברת בנוסף שווקים מתפתחים אלו מתאפיינים ב.  העולמיהטעם

מקומיות , ן בינוניותחברות מזולצמיחתן של  הביאהשל מזון מעובד ש

 . הטעםוקטנות ויצרה הזדמנויות עסקיות חדשות בשוק ליצרני תמציות

החברה צופה כי המשבר הכלכלי העולמי יאט את קצת הצמיחה 

השינוי המהותי שחל בחודשים האחרונים בשערי החליפין . בשווקים אלה

 עלול להשפיע גם הוא על, אוקראינה וקוריאה, של המטבעות של טורקיה

 . צמיחת שוק המזון במדינות אלה

 תמציות הטעםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום 

תמציות להערכת הנהלת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות  7.15

 :הינם םהטע

מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחות ושתופי  - יחסים ארוכי טווח  •

   .פעולה בתחום פיתוח מוצרים חדשים

הכרות עם העדפות הטעם  -לית בשווקי היעד גלובלית ולוקאנוכחות  •

השונות בשווקים השונים והיכולת לתת תמיכה גלובלית ולוקאלית 

 .ללקוחות

 היכולת לתת שירות ברמה גבוהה ואמינותו של –שירות איכותי ואמין  •

במתן השירות הינם קריטיים הן עבור הלקוחות הטעם יצרן תמציות 

 .וחות הבינלאומייםוהן עבור הלקוהמקומיים הבינוניים 

 שווקים מתפתחים גדלים בקצבים גבוהים –נוכחות בשווקים מתפתחים  •

ההכרות , שווקים מפותחים והנוכחות בשווקים אלולעומת משמעותית 
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אלו ים בשווקים נעם הצרכים היחודיים שלהם והיכולת לתת תמיכה ליצר

 .מהווים גורם הצלחה קריטי

ת רבה ליכולת לפתח מוצרים  ישנה חשיבו–מחקר ופיתוח וחדשנות  •

והן תוך שיתוף פעולה עם הטעם חדשים הן ביוזמתו של יצרן תמציות 

 .הלקוחות

מיועדות הטעם  היות ותמציות –רגולציה ובטיחות , עמידה בתקני איכות •

הן נדרשות לעמוד , קר לשוק המזון והמשקאות ולשוק הפרמצבטיקהיבע

 .תרגולציה ובטיחו, בתקנים מחמירים של איכות

 הטעמיםרותים בתחום ימוצרים וש .8

שיווק ומכירה של , ייצור, פיתוח מורכבת הן מטעמיםהפעילותה של חטיבת  8.1

שיווק ומכירה של , ייצור, מפיתוחוהן ) ושאינן מתוקותמתוקות (תמציות טעם 

Food Systems . 

 היא הרווחית יותר מבין פעילותיה של פרוטרום ועברה תהליך טעמיםהחטיבת 

 מליון 39.1גדלו מ הטעמים מכירות חטיבת . 2001 מואצת מאז שנת של צמיחה

 הצמיחה במכירות חטיבת .2008 מליון דולר בשנת 339.8 ל 2001דולר בשנת 

 נובעת בעיקרה מהתמקדות בשווקים מפותחים ומתפתחים ובלקוחות טעמיםה

 .ותורכישות אסטרטגיות שבוצעו בשנים האחרונ, בינוניים ומקומיים, לאומיים-רב

 38.7% מסך פעילותה של פרוטרום גדל מ טעמיםהחלקה היחסי של חטיבת 

  .2008 בשנת 71.8% ל 2001בשנת 

 שונות עבור לקוחותיה ועוסקת באופן מתמיד  טעםהחברה מייצרת אלפי תמציות 8.2

חדשות על מנת לעמוד בצרכים ובהעדפות טעם בפיתוח וייצור תמציות 

לחברה מערכות יחסים ארוכות . סופיים של לקוחותיה ושל הצרכנים היםהמשתנ

עבורם טווח ושיתופי פעולה הדוקים עם לקוחותיה ורבים ממוצריה מותאמים 

הרגולציה והבטיחות , מוצרי החברה עומדים בתקני האיכות. באופן ספציפי

 . יצרני מזון ומשקאות, הנדרשים על ידי לקוחותיה

,  טווח עם הלקוחות מערכות יחסים ארוכות:טעמיםהמאפייניה של חטיבת 

 נמוכה של הלקוחות למחיר רגישות,  הטעם תמציותליצרןנאמנות הלקוחות 

 להשיג שולי רווח טעמיםהותהליכי ייצור זולים באופן יחסי מאפשרים לחטיבת 

 .  לעומת חטיבת חומרי הגלם יותרגבוהים ויציבים

יות המיוצרות על ידי החברה תלוהטעם כיוון שהצלחתן של רבות מתמציות  8.3

פרוטרום מעבדות מחקר ופיתוח ומשרדי ל, בהיכרותה עם טעמים לוקאליים
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הפריסה הגלובלית של , בנוסף. שיווק ומכירה בקרבה ללקוחותיה בשווקי היעד

פרוטרום מאפשרת לה למלא את צרכי לקוחותיה מתחום המזון והמשקאות 

 . המשיקים מותג גלובלי במספר שווקים בו זמנית

לצמיחה המואצת של  יעיל ואיכותי מענה נותנתפרוטרום של  טעמיםהחטיבת  8.4

. רים ובפן השיווקיוצתוך מתן סיוע ותמיכה בפיתוח המ, פרטיהמותגים מוצרי ה

. יצרני המותגים הפרטיים הינם לרוב יצרני מזון ומשקאות בינוניים ומקומיים

שירות המותאם לצרכיהם , פרוטרום מציעה ללקוחות אלה מגוון מוצרים רחב

  רכישת בלמיי.מועדי הספקהיחודיים וגמישות בכמויות המינימום המוזמנות ובהי

 קבוצת גוורצמולר , וראד בישראלאדומיםפעילות , ריחן, באנגליהיופיטר ו

הרחיבו , השנתיים האחרונותאשר בוצעו במהלך , ב" בארהFSI ו בגרמניה

  .הפרטייםליצרני המותגים מציעה פרוטרום אשר באופן ניכר את סל המוצרים 

מגמה הגדלה של ביקוש הצרכנים הסופיים לין מצונותנת מענה פרוטרום  8.5

המיוצרות על ידי פרוטרום מבוססות על הטעם רוב תמציות . למוצרים טבעיים

 היא לתת לה מענהמגמה נוספת אשר פרוטרום ערוכה . חומרי גלם טבעיים

מגוון המוצרים . (Convenience Food) הדרישה ההולכת וגוברת למוצרי נוחות

 Food Systemsוהן ושאינן מתוקות   מתוקותשל פרוטרום כולל הן תמציות טעם

ורכיבים טבעיים אחרים המשמשים את יצרן המזון  פירות, המבוססים על ירקות

פרוטרום חיזקה משמעותית את סל מוצריה בתחום תמציות . בייצור מזון הנוחות

ים ייחודיים לתחום מזון הנוחות עם הטעם שאינן מתוקות ומוצרים פונקציונאלי

 .וקבוצת גוורצמולר ראד, ריחן, Nesseרכישת 

נחלקת לשתי קטגוריות הטעם פעילותה של פרוטרום בתחום תמציות , כאמור

  :2 .Food Systems. (Flavor Compounds)תמציות טעם . 1: עיקריות

יועדות רחב של תמציות טעם הממציעה מגון חטיבת הטעמים   - תמציות טעם 8.6

ת טעמים מסויימים או להסוו  קיימיםטעמיםהדגיש ל ,טעמים חדשיםליצור 

 תמציות. תמציות הטעםבמוצרי מזון ומשקאות מעובדים אליהם מוסיפים את 

מוצרי צריכה בעיקר כמרכיבים בות משמשהטעם המיוצרות על ידי החברה 

, מוצרי חלב, מיצים, משקאות קליםהמיוצרים על ידי יצרני מזון ומשקאות כגון 

מגוון מוצרים שאינם מתוקים וגומי לעיסה , מוצרי מתיקה, מוצרי מאפה, גלידות

  . ותחליפי בשרדגים,  רטבים לסלט וכן בשר, מוכניםמרקים, כגון חטיפים

) 30לרוב מעל (של חומרי גלם  רב מספרמרבית תמציות הטעם מכילות  8.7

אנשי ברה על ידי  ייחודיות שפותחו במעבדות הח לפי נוסחאותמשולביםה

פיתוח תמצית טעם חדשה הינו פרי יוזמה של  .חטיבהפיתוח של ההמחקר וה

 . החברה עצמה או בהתאם לדרישות ספציפיות של לקוחותיה
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 Nature-Identical,  אורגניות,פרוטרום מציעה תמציות טעם טבעיות 8.8

 תמציות הטעם הטבעיות מיוצרות מחומרי גלם טבעיים בלבד. ומלאכותיות

 Nature-Identicalתמציות טעם שהינן . אתרייםושמנים צויים טבעיים מי

חלק מתמציות הטעם . ומלאכותיות מיוצרות על ידי שימוש בחומרי גלם סינטטיים

המיוצרות על ידי פרוטרום מכילות חומרי גלם ייחודיים המיוצרים על ידי חטיבת 

  .טעמיםהחומרי הגלם של החברה באופן בלעדי עבור חטיבת 

ייצור חטיפי  המשמשות ל(Savory)שאינן מתוקות טעם חברה מייצרת תמציות ה 8.9

תמציות הטעם שמייצרת החברה עבור . קרקרים וחטיפים מלוחים אחרים, יפס'צ

 יבשים מוכנים כוללים תמציות טעם מלוחות ותבלינים למרקים  מזוןמוצרי

ף מייצרת בנוס. רטבים יבשים לפסטה ומוצרי מזון יבש מוכן אחרים, מוכנים

תערובות תבלינים ייחודיות ,  (Savory) תמציות טעם שאינן מתוקותפרוטרום 

(Seasonings) והעופות, ומוצרי גלם פונקציונליים ייחודיים ליצרני הבשר 

מגוון תמציות טעם עבור תחליפי בשר המיועדים מייצרת גם החברה . והדגים

 . בשרמכיליםשאינם לסייע ביצירת טעם בשרי במוצרים 

גרגרים או , אמולסיה, אבקה, תמציות הטעם של פרוטרום נמכרות בצורת נוזל 8.10

חומרי גלם אשר  (emulsifiersמשחה ולעיתים מעורבבים עם מייצבים ו 

 ).מוצרים אליהם הם מוספיםשל המאפשרים שינוי מרקם ותכונות 

8.11 Food Systems -של  רחב מייצרת מגווןטעמים חטיבת ה Food Systems .

Food Systemsמוצרים , ים מוכניםמילוי,  מלוחים ומתוקים רטבים כוללים

יועדים לשימוש ירקות ורכיבים טבעיים אחרים המ, העשויים מפירותאחרים 

, קינוחים קרים, גלידות, יוגורטים(במגוון רחב של מוצרי מזון כגון מוצרי חלב 

מזון י  ומוצרארוחות מוכנות, מאפה מלוחיםממתקים ומוצרי , )חמאה וגבינה

 של פרוטרום מאפשרים לה לשלב Food Systemsעסקי ה . נוחות אחרים

 מיוצרים לרוב בשילוב עם Food Systemsמספר תחומי מומחיות היות ו 

מיצויי טעם טבעיים וכן רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים המיוצרים על , תמציות טעם

ללקוחותיה שילוב זה מאפשר לפרוטרום להציע . ידי חטיבת חומרי הגלם

 . הם מקיפים המותאמים לצרכיFood Systems פתרונות

 טעם תמציותתכונות ייחודיות כגון   בעליFood Systemsפרוטרום מפתחת  8.12

מוצרים בעלי כושר מילוי מהיר , או רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים/מיוחדות ו

, )למוצר הסופי באופן מהיר ויעייות משולב ב להFood Systems  ליםהמאפשר(

מופשר מבלי או /המאפשרים למוצר להיות מוקפא ו(הפשרה /מייצבי הקפאה

ומוצרים המכילים אחוז גבוה של ) במרקם שלו ובדחיסות שלו, טעמובם לפגו

 מלוחים על בסיס ירקות Food Systems רחב של מציעה מגווןפרוטרום . פרי

ספים של אוכל וסוגים נומילויים לפסטה , סלטים ,פיצהלשימושים כגון רטבים ל
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 המבוססים על Food Systemsפרוטרום מציעה מגוון רחב של פתרונות . מוכן

בנוסף מציעה החברה . שוקולד וטופי, הונילפירות מתוקים ורטבים על בסיס 

לכל המוצרים האמורים ניתן להוסיף רכיבי מזון . קלוריותמופחתי רטבים 

 .הם מוספיםתיות למזון אליו איכויות בריאו שמטרתם להקנות פונקציונלי טבעיים

  רותיםיפילוח הכנסות ורווחיות מוצרים וש .9

הנובעות מתחום  2008עד  2006בשנים ) במיליוני דולר(ן מכירות החברה ללה 9.1

 והתפעוליסכום הרווח הגולמי , שיעורן מסך הכנסות החברה,  הטעםתמציות

  :ושיעורםהטעם ם תמציות בתחו

  2008  2007  2006  
  287,247  368,261  473,286  הסך הכנסות החבר
הכנסות הנובעות 
  187,030  247,672  339,819  מתחום הטעמים

שיעור מסך הכנסות 
  65.1%  67.3%  71.8%  החברה

  71,831  89,656  131,551  רווח גולמי
  38.4%  36.2%  38.6%  שיעור הרווח הגולמי

  29,848  26,823  47,557  רווח תפעולי
  16.0%  10.8%  14.0%  שיעור הרווח התפעולי

 

 מוצרים חדשים .10

 .כחלק מפעילותה השוטפת מפתחת מוצרים חדשים רבים טעמיםהחטיבת  10.1

נעשה בשיתוף פעולה עם לקוח מסויים או המוצרים החדשים פיתוחם של מרבית 

אף אחד מהמוצרים החדשים שמפתחת . מותאמים לצרכיו של לקוח מסויים

או מבחינת הוצאות /הצפוי ו אינו מהותי מבחינת היקף המכירות טעמיםהחטיבת 

 . הפיתוח

  לקוחות .11

 לאומיים-לקוחות רבמאות בסיס לקוחות נרחב המורכב מ טעמיםהלחטיבת  11.1

בעיקר יצרני הינם  טעמיםהחטיבת לקוחות .  וקטניםמקומיים, בינוניים, גדולים

מדינות  120 מפוזרים על פני כ טעמיםהלקוחות חטיבת . משקאותההמזון ו

 .שונות ברחבי העולם

 10% אין אף לקוח שהיקף הרכישות שלו מהווה למעלה מ טעמיםהלחטיבת  11.2

כי היא אינה תלויה במי , הנהלת החברה מעריכה. ממחזור המכירות של החברה

 .מלקוחותיה
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הטעם  לעיל תחום תמציות תואר שכן כפי ש,ללקוחות קבועיםברובן הן המכירות  11.3

,  הטעםמקובל בשוק תמציות כ.לקוחותהמאופיין ביחסים ארוכי טווח ובנאמנות 

   .אין חוזי הספקה לטווח ארוך

 צבר הזמנות .12

 ההזמנות מתקבלות באופן שוטף בסמוך למועד הטעםכמקובל בשוק תמציות  12.1

  ".  צבר הזמנות"ההספקה ולפיכך אין משמעות ל

 תחרות .13

- תמציות רבהחברה הינם יצרניהמתחרים העיקריים של ,  הטעםתמציותשוק ב 13.1

התחרות מבוססת במידה רבה על .  ויצרנים מקומיים קטניםיםבינוני, לאומיים

, מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחר בנות ולשמהיכולת ל, איכות המוצר

ים מותאמים באופן ספציפי לצרכיו  ופיתוח מוצראמינות, שירות בעל ערך מוסף

מהווה מרכיב זניח בעלותו של המוצר הטעם  מאחר ועלות תמצית .של הלקוח

 מגורם יםפחות מושפעלהיות הטעם ים הלקוחות בשוק תמציות נוט הסופי

נדרשים לבדל את עצמם על ידי בניית מערכת הטעם יצרני תמציות . המחיר

יכולות , הכרות והבנה מעמיקה עם שווקי המטרה, יחסים קרובה עם הלקוחות

אותו הם אמין ויעיל , על שירות עקבימבוסס המוניטין מחקר ופיתוח גבוהות ו

  . םעניקים ללקוחותיהמ

  בעלות נסיון,לאומיים הגדולים הינם חברות מבוססות-הרבהטעם יצרני תמציות  13.2

הטעם  תמציותיצרני . גבוהותויכולות טכניות ומסחריות גלובלית  נוכחות ,רב

, Givaudan : כוללים אתפרוטרוםגדולים עימם מתחרה לאומיים ה-רבה

Firmenich ,IFF Inc. , Symriseו-  .Takasago   

ביצרני  נוטים להתמקד הןהבינוניים עימם מתחרה החברה הטעם יצרני תמציות  13.3

יצרני מזון ומשקאות בינוניים וקטנים בן הלאומיים גדולים ו-מזון ומשקאות רב

 בינוניים עימם  טעםיצרני תמציות. באזור גיאוגרפי מצומצםיותר הפועלים 

          - וRobertet ,Wild Flavors , Mane :מתחרה החברה כוללים את

Kerry Ingredients . 

קטנים ומקומיים בעלי יכולות מחקר ופיתוח טעם  יצרני תמציות 300-400כ  ישנם 13.4

בשנים האחרונות . ולקוחות מקומייםלח שוק צר  יותר המתמקדים בפמוגבלות

הגורמת לגידול בריכוזיות הטעם קונסולידציה בין יצרני תמציות  מגמת קיימת

  .השוק



 

 37

 שר ייצורכו .14

תהליכי הייצור הינם פשוטים ואינם דורשים הטעם בתחום תמציות היות ו 14.1

כושר הייצור אינו מהווה גורם משמעותי ומגבלה על , השקעה הונית משמעותית

יכולת החברה לעמוד בדרישות מצד לקוחותיה וביכולת הגידול שלה בתחום 

  .לדוח זה 27 עוד על כושר הייצור ראה בסעיף .התמציות

 ום חומרי הגלםתח
 

  שוק חומרי הגלםמידע כללי על  .15

  כללי

בשוק חומרי הגלם בו פועלת החברה מיוצר מגוון רחב של מוצרים לתעשיות יעד  15.1

פיתוח ,  בייצור,בעיקר, חברהחומרי הגלם מתמקדת החטיבת במסגרת . שונות

, חומרי הטעם והריח, המשקאותוושיווק של חומרי גלם טבעיים לתעשיות המזון 

חומרי הגלם .  והטיפוח האישי(Pharma/Nutraceuticals)נוטרה /הפארמ

ייצור אשר משתמשים בהם לישירות ליצרני המזון והמשקאות עיתים נמכרים ל

תמציות הטעם והריח משתמשים בחומרי הגלם כאבני יסוד יצרני .  צריכהמוצרי

   .ריחהטעם וה ליצירת תמציות

מיצויי טעם טבעיים :  הםגלםשוק חומרי התחומי הפעילות של פרוטרום ב 15.2

(Natural Flavor Extracts) , רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים                

(Natural Functional Food Ingredients) , מיצויים טבעיים מצמחי מרפא

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) ,מוצרי , שמנים אתריים יחודיים

  . ומייצבים טבעייםשרפים , כימיקלים ארומטיים, הדרים

מיצויים של  2006בשנת  המכירות העולמיות SRI Consultants  הערכותעל פי 15.3

. מיליארד דולר 4.4  במוערכותיים שמנים אתריים וכימיקלים ארומט, טבעיים

 למעט מכירות של רכיבי מזון פונקציונלי(רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים מכירות 

מיצויים טבעיים רית ולאירופה ולמעט מכירות של  מחוץ לארצות הבטבעיים

המכירות בשוק חומרי .  מיליארד דולר2.8 הוערכו ב 2003בשנת ) מצמחי מרפא

, 2003 מיליארד דולר בשנת 7.7כ הוערכו בפועלת פרוטרום בו העולמי הגלם 

של מיצויים טבעיים  36%, רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים היו של 37%מתוכם 

  .יםשל כימיקלים ארומטי 27%שמנים אתריים ו מצמחים ו

במדינות מערב יצמחו  מכירות שמנים אתריים SRI Consultantsעל פי הערכות  15.4

שוק ו 2011 ו 2006בין השנים  4%-3%בשיעור שנתי של ב "אירופה וארה

כירות העולמיות של המ. בשיעור גבוה יותראף  עשוי לגדול המיצויים הטבעיים
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ב "במדינות מערב אירופה וארה, 2011 ו 2006בין השנים  ,םייכימיקלים ארומט

 שמנים, מיצויים טבעייםמכירות . 2.5% –1.5% צפויות לגדול בשיעור שנתי של

, מזרח אירופהאתריים וכימיקלים ארומטיים בשווקים מתפתחים מסויימים כמו 

 צפויים לגדול בשיעור גבוה משמעותית משיעור הצמיחה בשווקירוסיה והודו 

לאור המשבר , לאור ערכת החברה, כאמור.צפון אמריקה ויפן, מערב אירופה

,  האטה משמעותית בשעורי הצמיחה2009צפויה במהלך שנת , הכלכלי העולמי

השלכות המצב הכלכלי העולמי עלולות להשפיע על רמות . שקשה לכמתה

י על הביקוש לרכיבי מזון פונקציונאלהביקושים למוצרי פרוטרום ובכלל זה 

  .מיצויים טבעיים וכימיקלים ארומטיים, שמנים אתריים, טבעיים

  מאפייני שוק חומרי הגלם

מחקר .  גורם מפתח להצלחה בשוק חומרי הגלםנה חדשנות הי-מחקר ופיתוח  15.5

רמה גבוהה של מורכב הדורש חדשים הוא תהליך חומרי גלם ופיתוח של 

 אורך זמן חומר גלם חדש של ופיתוח,  רביםבמקרים. ניסיון והשקעה, מומחיות

במקרים מסויימים חומרי הגלם הטבעיים . תמצית טעם של הפיתוחלעומת רב 

 טווח והם דורשים מערכת יחסים ארוכתמפותחים בהתאמה לדרישות הלקוח 

  . ושיתוף פעולה במאמצי הפיתוחעם הלקוח

 מתהליךמתוחכם ומורכב יותר תהליך  של חומרי הגלם הוא לרוב ם ייצור-ייצור  15.6

ייצור חומרי הגלם דורש השקעת , בנוסף. ידע מעמיק ודורשייצור תמציות טעם 

.  הייצור כאשר יש צורך בכךכושר מתקני הייצור ובהגדלת רבה בבנייתהון 

איכות סביבה בתקני פיקוח ועמידה חייב מ הגלם תהליך הייצור של חומרי

  .מחמירים

אי יצירת מלמחפשים באופן מתמיד דרכים ל לקוחות -שרשרת הספקה  15.7

יצרני חומרי הגלם נדרשים לעמוד , לפיכך. יםדי צמצום המלאיעל אופטימלי 

, בנוסף.  העיקרייםםהספקה קצרים יותר ולהחזיק מלאי מקומי בשווקיבמועדי 

. משתנות קטנות בכמויותלקוחות בינוניים ומקומיים רוכשים מאות חומרי גלם 

מים מדיניות נוקשה של כמות מיישלאומיים הגדולים - הרביצרני חומרי הגלם

לעומתם ליצרני חומרי הגלם . הזמנה מינימלית ושימוש באריזות סטנדרטיות

 ושרשרת הספקה עולמית הדרושה על  מספקתהקטנים אין גמישות תפעולית

יצר מימצב זה . מנת לתמוך בצרכים אלו של הלקוחות הבינוניים והמקומיים

  .לתמוך בשוק זה בינונייםם ה חומרי הגלליצרניעסקיות ת יוהזדמנו

הנרכשים לאורך שנים רבות הינם , מיתוג מוניטין מבוסס ו- כניסה גבוהיםחסמי  15.8

תמציות טעם יצרני . של יצרנים בשוק חומרי הגלם יםמרכזיהצלחה  מיגור

 ליצירת תמצית טעם אשר מיועדת למוצר מזון מסוייםהמשתמשים בחומר גלם 
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גלם על מנת שלא לפגוע באיכותה של ימנעו מהחלפת ספק חומר ה, או משקה

. תמצית הטעם וידרשו מיצרן חומר הגלם רמה גבוהה של אמינות ועקביות

יכולות גבוהות דורש לאומי -יתרון תחרותי ליצרן חומר גלם רבבניית , בנוסף

גורמים אלו . עולמיתהספקה ההייצור ושרשרת ה, בתחומי המחקר והפיתוח

  .עותייםמהווים חסמי כניסה משמ

טבעיים בקרב הצרכנים וצרים בביקוש למהעלייה  - למוצרים טבעיים גדלביקוש  15.9

 טבעיות  טעם תמציותגוןכ, טבעייםביקוש למגוון חומרי גלם  לגידול בהמביא

גלם ה חומרי .אתריים טבעיים ייחודיים אשר משמשים במוצר הסופיושמנים 

הולכת  ביא לעליהדבר זה מ. החלפה-ופחות ברינוטים להיות ייחודיים טבעיים ה

 הארי של חומרי הגלם הטבעיים מפותח םחלק. הלקוחותשל בנאמנות גדלה ו

  .בהתאמה לצרכי הלקוח

,  שינויים בהעדפות הצרכנים-  טבעייםפונקציונלימזון  גידול בביקוש לרכיבי 15.10

ן לגידול מהיר בביקוש למזומובילים , המעדיפים מזונות עם יתרונות בריאותיים

המספקים או , רכיבים ו שהוספו לינו מוצר מזון פונקציונלי הן מזו.פונקציונלי

כמו מיצים ויוגורטים עם תוספים , הנתפשים כמספקים יתרונות בריאותיים

בתחום מוצרי החלב והמשקאות ניכרת הצמיחה הגדולה ביותר . בריאותיים

רבים מחומרי הגלם הפעילים . בשימוש ברכיבי מזון פונקציונלי טבעיים

בתעשיית המזון הפונקציונלי הינם מיצויים טבעיים מצמחי ועשבי המשמשים 

יצרני . המופקים בתהליכי מיצוי דומים לאלו המשמשים במיצוי תמציות, מרפא

רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים נדרשים פעמים רבות על ידי יצרני המזון 

בריאותיים ליתרונות ה, כגון מחקרים קליניים, והמשקאות לספק בסיס מדעי מוכח

  .הגלומים ברכיבי המזון

הן את תעשיית גלם המשמשים חומרי  - אישוריםבטיחות ו, בריאות, רגולציה 15.11

מוכפפים יותר ויותר לתקנות נוטרה /פארמההמזון והמשקאות והן את תעשיית ה

של כללית המגמה זו משתלבת במגמה .  מחמיריםולתקני בריאות ובטיחות

לקוחות חומרי  .נוטרה/פארמה המשקאות וה,רגולציה בענפי המזוןהגברת ה

הגלם דורשים מהיצרנים לספק אישורים לעמידת חומרי הגלם המיוצרים על ידם 

, וכחותמבעלי תכונות ביקוש למוצרים ישנה עליה ב,  בנוסף.בתקנות ובתקנים

 - Genetically Modified Organism)מהונדסים גנטית מוצרים שאינם גון כ

GMO free) ים שאינם מכילים מרכיבים שרוססו בחומרי הדברהאו מוצר        

(Pesticide free) . אישור עם או במקביל ישנה עליה בדרישה למוצרים כשרים

  נדרשיםכתוצאה מכך. אלו מתרחבוהבסיס הדמוגרפי של צרכני מוצרים לאל 'ח

. תקנים מחמיריםב עמודיצרני חומרי הגלם לתעד את תהליכי הייצור שלהם ול

סטנדרטים שונים של על פי יצרני חומרי הגלם נדרשים להיות מאושרים , סףבנו
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 BRC) British למזון של בריטי והתקן הISO 9001 ,Swiss GMPייצור כגון 

Retail Consortium -איחוד הקמעונאים הבריטיים .(  

מוצר גבוהה ועל מנת  לשמור על איכות על מנת – Raw Materialsמקורות  15.12

יחסים ארוכים ,  לייצוריםבצורה ובמועד הנדרש Raw Materials להבטיח זמינות

 הינם בעלי חשיבות Raw Materialsאו יצרנים של /מגדלים ו, טווח עם ספקים

 Rawיחסים אלו חשובים במיוחד במקרה של . רבה ליצרני חומרי גלם

Materialsבשל היותם גידולים חקלאייםשהספקתם היא עונתית ,  טבעיים.   

במהלך השנים  –ומרי גלם בנפחים גדולים עם שולי רווח נמוכים ייצור ח 15.13

, בעיקר כימיקלים ארומטיים, חלה עליה בייצור חומרי גלם מסויימים האחרונות

 יותר זול להיות נוטהת יושבהן מבנה העלו, ימות כמו סין והודוימסובמדינות 

בדרך , ינם חומרי גלם המייצרים מוצרים בעלות נמוכה ה יצרני.יצרניםעבור ה

 והם מתמקדים  מוגבלות ויכולות מחקר ופיתוח פחותבעלי תחכום טכני, כלל

ליצרנים , בנוסף. בעיקר בייצור מוצרים בנפחים גדולים בעלי שולי רווח נמוכים

או מעמד /מותג ידוע ו, תשתיות שיווק ומכירה גלובליות, בדרך כלל, אלו אין

אותם יצרנים  עצמם מבדללחומרי גלם יצרני הדבר הוביל . כספק מאושר

, פיתוח יחסי שיתוף פעולה הדוקים עם לקוחותעל ידי , המייצרים בעלויות נמוכות

חקר ופיתוח  ערך מוסף גבוה יותר והשקעה במבעליהספקת מוצרים ושירותים 

 .יותרגבוהים רווח שולי לפתח חומרי גלם ייחודיים בעלי במטרה 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום חומרי הגלם

להערכת הנהלת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות חומרי הגלם  15.14

 :הינם

,  קיימת חשיבות רבה למהימנות השירות-מיצוב ומוניטין כספק מהימן  •

 .ובניית מערכת היחסים והמוניטין בשוק כספק

 בשוק חומרי הגלם ישנה חשיבות רבה -  חדשים וייחודייםהיצע מוצרים •

 .יים ובעלי ערך מוסף העונה על צרכי הלקוחותחדשנ, למוצרים חדשים

 הספקים נדרשים להיות בעלי יכולות גבוהות -מחקר ופיתוח וחדשנות  •

בתחום המחקר והפיתוח והחדשנות ולספק מוצרים חדשניים כגון רכיבי 

 .לצרכי הלקוח, טבעייםהבעיקר , מזון פונקציונלי והתאמת המוצרים

 היות וחומרי הגלם מיועדים -ות רגולציה ובטיח, עמידה בתקני איכות •

נוטרה הם נדרשים לעמוד /לשוק המזון והמשקאות ולשוק הפארמה

 .רגולציה ובטיחות, בתקנים מחמירים של איכות
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 Raw Materials ישנה חשיבות רבה ליכולת לרכוש -שרשרת הספקה  •

 .קה מהירים ובכמויות משתנותפאיכותיים ולספק חומרי גלם בזמני הס

 ותים בתחום חומרי הגלםמוצרים ושיר .16

שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים , ייצור, חטיבת חומרי הגלם עוסקת בפיתוח 16.1

(Natural Flavor Extracts) ,רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים                

(Natural Functional Food Ingredients) , מיצויים טבעיים מצמחי מרפא

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) ,מוצרי , שמנים אתריים יחודיים

 . ומייצבים טבעייםשרפים , כימיקלים ארומטיים, הדרים

 מליון דולר בשנת 57.5מכירות חטיבת חומרי הגלם צמחו באופן משמעותי מ 

הצמיחה במכירות חטיבת חומרי הגלם . 2008מליון דולר בשנת  124.3 ל 2001

שיעור , ים וחדשניים בעלי ערך מוסףנובעת בעיקרה מפיתוח מוצרים חדש

  וגם בלקוחותלאומיים- בלקוחות רב גםרווחיות גבוה מהממוצע ומהתמקדות

חלקה היחסי של חטיבת חומרי הגלם מסך . ומרכישות אסטרטגיות, בינוניים

  .26.3% ב 2008פעילותה של פרוטרום הסתכם בשנת 

תמציות ,  והמשקאותמוצרי חטיבת חומרי הגלם נמכרים בעיקר לתעשיות המזון 16.2

לפרוטרום מוניטין מבוסס בשוק . נוטרה והטיפוח האישי/פארמה, הטעם והריח

לאומיים גדולים והן של -חומרי הגלם ובסיס לקוחות רחב הן של לקוחות רב

לקוחות בינוניים הנתמך על ידי אנשי השיווק והמכירה של פרוטרום ועל ידי 

מרבית חומרי הגלם אף שעל .  היעילה שלה הגלובליתשרשרת ההספקה

לרבות יצרנים מתחרים של (המיוצרים על ידי החברה נמכרים לצדדים שלישיים 

חלק מחומרי הגלם משמש לתצרוכת פנימית ומשמש את חטיבת , )תמציות טעם

חומרי גלם מסויימים נשמרים לשימושה , בנוסף. לייצור תמציות טעםהטעמים 

ומקנים , כלל לצדדים שלישייםואינם נמכרים הטעמים הבלעדי של חטיבת 

כגון תמציות טעם של , לפרוטרום יתרון יחודי בייצור תמציות טעם מסויימות

 . כי היא מובילה עולמית, תחום בו פרוטרום מאמינה, הדרים

בטיחות ואיכות ,  עומדת בתקני בריאותפרוטרוםחטיבת חומרי הגלם של  16.3

מרבית חומרי , בנוסף. ISO 9000 ו Swiss GMP ,British RBCכגון , מחמירים

                הגלם המיוצרים על ידי פרוטרום אינם מהונדסים גנטית

(Genetically Modified Organism - GMO free) , אינם מכילים מרכיבים

או עומדים בדרישות / והינם כשרים ו(Pesticide free)שרוססו בחומרי הדברה 

לאל הולכת 'רים העומדים בדרישות חאו מוצ/הדרישה למוצרים כשרים ו. לאל'ח

 .וגדלה מצד קבוצות דמוגרפיות שונות
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 מיצויים סטנדרטיים מצמחים, לפרוטרום נסיון רב בייצור חומרי גלם טבעיים 16.4

 הפונים לשוק המוצרים הטבעיים ההולך מוצריםח ובהפניית משאבים לפיתו

למיים כי פרוטרום הינה אחד המובילים העו, הנהלת החברה מאמינה. וגדל

, שנות נסיונה בייצור והספקת חומרי גלם טבעייםוחמש בתחום זה בשל שבעים 

היצע מוצרים רחב ויכולות מחקר , שיטות מיצוי ייחודיות בהן היא משתמשת

  .ופיתוח

כי יחסיה והיכרותה העמוקה עם שוק המזון והמשקאות , פרוטרום מאמינה 16.5

יתרון זה נתמך על . נקציונלי מוצרי המזון הפובשוקמעניקים לה יתרון תחרותי 

שיטות ייצור ייחודיות ונסיון בעריכת , ידי יכולות המחקר והפיתוח של החברה

 Acatris - ו2003 שנתמחקרים קליניים שהורחבו בעקבות רכישת פלקסמן ב

 .2006בשנת 

 Rawספקים ויצרנים של , לפרוטרום מערכות יחסים קרובות עם מגדלים 16.6

Materialsהספקת .  את הספקתם המהימנה והאפקטיבית על מנת להבטיח

Raw Materialsועקביותה הינה חשובה על מנת לשמר איכות מוצרים גבוה , 

 Rawהדבר נכון בעיקר ביחס ל . ועל מנת להבטיח ייצור חומרי גלם רציף

Materials גידולים חקלאיים ולפיכך הספקתם הינה המבוססים על טבעיים 

לחומרי גלם יעילה שרת הספקה גלובלית לפרוטרום שר, בנוסף. עונתית

למועדי  בנוגע  המשתנותהמאפשרת לה להגיב במהירות לדרישות הלקוח

 .הספקה

 2007אבאקו ביולי  ,2006 באוקטובר Acatris ,2003רכישת פלקסמן ביוני  16.7

מרי הגלם של באופן משמעותי את עסקי חוחיזקו  2009ואוקספורד בפברואר 

כולל ,  של מיצויים טבעייםותמוכר הן יצרניות Acatrisו פלקסמן . פרוטרום

בין , כולל Acatris  שלLifelineהמוצרים קו  .מיצויים טבעיים מצמחי מרפא

, בעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית, מיצויים טבעיים יחודיים מצמחים, היתר

 אבאקו ,Acatris , פלקסמןרכישת. הנתמכים במחקרים קלינים ומוגנים בפטנטים

הרחיבו בנוסף .  שלהולסל המוצרים  של החברה וליכולות לידעותרמקספורד ואו

 .  של החברהאת בסיס הלקוחות ואת תשתיות השיווק והמכירההרכישות 

 מירבי  למימושאת פעולותיה , חטיבת חומרי הגלםהשלימה 2008במהלך שנת  16.8

 של  חטיבת חומרי הגלםכלל פעילויות משילוב הנובעתהסינרגיה פוטנציאל של 

 הכולל בעיקר את , בתחום המיצויים הטבעיים הייחודיים מצמחי מרפאפרוטרום

 Acatris ו ב" פרוטרום ארה,)Flachsmannלשעבר ( של פרוטרום שוויץ ןפעילות

 מעניקה סל פתרונות כולל Frutarom Health .2006שנרכשה באוקטובר 

רת את ריכוז ללקוחות פרוטרום בתחומי המיצויים הטבעיים והבריאות ומאפש

 .פעילות המחקר והפיתוח של מוצרים חדשים בתחום תחת מסגרת ייעודית אחת
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הגלובלית וזאת את פריסתה  Frutarom Health חיזקה2008במהלך שנת 

העמקת  .ב ואירופה"ארה, בשווקי מזרח אסיה ה פעילותארגוןבעיקר על ידי 

 Frutarom Healthשל את יכולותיה באופן משמעותי שיפרה הפריסה הגלובלית 

.  ולדרישות הלקוחותהאזורייםלמתן מענה מהיר ותכליתי לצרכי השווקים 

Frutarom Health של פרוטרום הממותגים מוצריה  עוסקת גם בניהול פעילות

 המוצריםקווי את , בין היתר,  הכוללים המיצויים הטבעיים והבריאותמיבתחו

EFLA ,LifeLine ,SelectLine ,ו- TopicPure.  

  :נחלקת למספר קטגוריות עיקריותפעילותה של חטיבת חומרי הגלם , כאמור

הינה יצרנית פרוטרום  – )Natural Flavor Extracts( מיצויי טעם טבעיים 16.9

צמחים ,  מפירותיםהמופק, ים טעם טבעימיצויימובילה של  מגוון רחב של 

 חברהעל ידי ה יםהמיוצרים טעם טבעימיצויי דוגמאות ל. וחומרים בוטניים אחרים

הלקוחות . ינסנג'וג (Liquorice)ש ירוליק, תה, קקאו, המונילמיצויים כוללות 

הינם יצרני מזון מיצויי הטעם הטבעיים המיוצרים על ידי החברה העיקריים של 

 ובמידה פחותה )החברהשל הטעמים  חטיבתכולל (חברות טעם וריח , ומשקאות

, המותאמים מוצרים החטיבה הינםשל  ים הטעם הטבעימיצויי. יותר חברות טבק

 על יהעם לקוחותהדוק  פעולה לצרכי לקוח והחטיבה עובדת בשיתוף, בדרך כלל

  .הטעם הנדרשמיצוי פיתוח וייצור 

 )Natural Functional Food Ingredients(  טבעייםלירכיבי מזון פונקציונ 16.10
צור רכיבי מזון  מיצויים טבעיים המשמשים כחומרי גלם ביימציעה מגווןחברה ה -

מזון פונקציונלי הינו מזון המכיל חומרי גלם מסויימים שהוספו לו . פונקציונלי

: דוגמאות למוצרי מזון יומיומיים שכאלה הם. והמעניקים לו תכונות בריאותיות

ם כגון  גלחומרייוגורטים ומשקאות קלים המכילים , מוצרי חלב, דגני בוקר

 אישורים כפופים לבי מזון פונקציונלי טבעייםרכי. ינסנג'אלוורה וג, צאהיאכינ

. מצמחי מרפאאך עם זאת כפופים לפחות מגבלות ביחס למיצויים , שונים

דוגמאות נוספות לרכיבי מזון פונקציונלי טבעיים המיוצרים על ידי פרוטרום 

 ובלוטי גוארנה, )צמח דרום אמריקני (המאט, ינסנג'ג,  תה ירוקמיצויי ותכולל

רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים הינה תעשיית המזון ות העיקריים של הלקוח. אורן

  .והמשקאות

)Nutraceuticals /Natural Pharmaמיצויים טבעיים מצמחי מרפא  16.11
)Extracts –  רחב של מיצויים טבעיים מצמחי מרפא מייצרת מגווןפרוטרום 

, ת במרשםיצור תרופויהמשמשות ב,  מסויימותתות ובריאותיות רפואיו תועלבעלי

מיצויים טבעיים מצמחי מרפא .  ותוספי תזונה טבעייםתרופות ללא מרשם

, קליפת ערבה, צאהיאכינ, זרעי דלעת,  עלי גפןים על ידי החברה כולליםהמיוצר

המיצויים הלקוחות העיקריים של . עודינסנג ו'ג, עלי זית, אספרגוס, קמומיל
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 המייצרות מוצרי נוטרהחברות , הינן חברות תרופותהטבעיים מצמחי מרפא 

  . ויצרני תוספי תזונה

 ומוצרי הדרים )Specialty Essential Oils (אתריים ייחודיים שמנים  16.12
)Citrus Products( - אתריים ייחודיים מייצרת מגוון רחב של שמנים חברהה, 

ים ידוחי יאתרייםשמנים . ייחודייםוהינה יצרנית מובילה של מוצרי הדרים 

,  תפוזכגון( שמנים המיוצרים מהדרים כולליםפרוטרום  המיוצרים על ידי

. שמני עץמעשבי מרפא ומ, תבליניםמ, פרחיםמ, ממנטה, )לימוןאשכולית ו

ם מוצריב,  במוצרי טעם וריח,מזון ומשקאותה משמשים במוצרי מוצרים אל

  .אישי אחריםטיפוח ובמוצרי קוסמטיקה במוצרי , פרמצבטיים

דרים המוצרי היצרן עולמי מוביל בתחום היא ום פרוטר, הנהלת החברהלהערכת  16.13

בבשמים ,  משקאותב, מזוןיצירת טעמי הדרים בהמשמשים ל, הייחודיים

פרוטרום החלה את פעילותה בתחום תמציות . אישימוצרים אחרים לטיפוח בו

החברה משקיעה בטכנולוגיות חדשניות . 1933ההדרים הייחודיות בשנת 

 הינה ספק מאושר החברה. ייחודייםמוצרי הדרים יקוק מיצוי וז, וייחודיות בעיבוד

לאומיים הגדולים -תמציות הטעם והריח הן הרב ליצרני ייחודייםשל מוצרי הדרים 

, ים כוללים תפוזפרוטרוםמוצרי הדרים מיוחדים המיוצרים על ידי . והן הבינוניים

ודיים של הייחהדרים המוצרי חלק מ. ומנדרינהליים , לימון, פומלית, תואשכולי

צדדים  ואינם נמכרים לבלבדהטעמים חטיבת נשמרים לשימוש פרוטרום 

תמציות טעם של  יתרון תחרותי ביצור פרוטרוםובכך הם מקנים לשלישיים 

ים ש המשמ מנטה טבעייםמגוון שמניבנוסף מתמחה פרוטרום בייצור . הדרים

 .   סוכריות ומוצרי טיפוח אישי, בעיקר בייצור גומי לעיסה

מ  המעללמייצרת פרוטרום  – )Aroma Chemicals( טייםיקלים ארומכימ 16.14

מזון , מזון, תמציות טעם וריחהמשמשים בייצור , טייםסוגי כימיקלים ארומ 600

מתמקדת פרוטרום .  אחריםמוצרים ו היגיינת פהמוצרי, קוסמטיקה, לבעלי חיים

 לי ערך מוסףטיים מיוחדים בעייצור ומכירה של כימיקלים ארומ, במחקר ופיתוח

המיוצרים מוצרים ומשנה באופן עקבי את תמהיל המוצרים שלה בתחום זה ל

המיוצרים טיים מגוון הכימיקלים הארומ. לי רווח גבוהיםוים קטנים בעלי שבנפח

דיקאטונים את תעשיית הטעם והריח כוללים  המשמשים על ידי פרוטרום

, בנוסף. ם וקלויים ניחוחות צלויי ולהעצמתהמשמשים ליצירת, ופיראזינים

 תחושת צינון כאשר הם עניקיםהמ, מייצרת  אלדהידים לא רווייםפרוטרום 

צור י בי, בין השאר,אלה משמשים. נצרכים דרך הפה או נמרחים על העור

  .   פהרים לטיפוח העור ומוצרי היגיינת מוצ, גומי לעיסה, ממתקים

שרפים יעה מגוון מצפרוטרום  – )Natural Gums(שרפים ומייצבים טבעיים  16.15

עצי גומי לרבות , המיוצרים ממגוון צמחים, מסיסים במים ומייצבים טבעיים
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השרפים והמייצבים הטבעיים המסיסים . אצות ים וסלק סוכר, זרעים, ימיםימסו

שרפים ומייצבים . תרופות וקוסמטיקה, משקאות, יצור מזוןי ביםמשמשבמים 

 ,Emulsifying Agents: כולליםטבעיים המיוצרים על ידי החברה 

Agglomeration Aids, Encapsulation Agents ו  .Coating Agents 

וחברות תמציות טעם יצרני ,  ומשקאותיצרני מזוןהלקוחות העיקריים הם 

  . פרמצבטיות

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .17

חום הנובעות מת 2008עד  2006בשנים ) במיליוני דולר(להלן מכירות החברה  17.1

 והתפעולי  סכום הרווח הגולמי, שיעורן מסך הכנסות החברה, חומרי הגלם

 :בתחום חומרי הגלם ושיעורם

  2008  2007  2006  
 287,247 368,261 473,286  סך הכנסות החברה

הכנסות הנובעות 
 98,364 114,951 124,339  מתחום חומרי הגלם
שיעור מסך הכנסות 

 34.2% 31.2% 26.3%  החברה
 33,721 40,401 41,543  גולמירווח 

 34.3% 35.1%  33.4%  שיעור הרווח הגולמי
 7,286 7,904 8,332  רווח תפעולי

 7.4% 6.9% 6.7%  שיעור הרווח התפעולי

  מוצרים חדשים .18

חטיבת חומרי הגלם מפתחת מוצרים חדשים כחלק מפעילותה השוטפת על מנת  18.1

וצרים בעלי שולי רווח לשפר את תמהיל המוצרים של החטיבה על ידי החלפת מ

אף אחד  .חדשניים ויחודיים בעלי שולי רווח גבוהים, נמוכים במוצרים חדשים

אינו מהותי מבחינת היקף חומרי הגלם מהמוצרים החדשים שמפתחת חטיבת 

 .או מבחינת הוצאות הפיתוח/המכירות הצפוי ו

  לקוחות .19

, ם גדוליםלאומיי-חטיבת חומרי הגלם מוכרת את מוצריה ללקוחות רבים רב 19.1

חומרי , נוטרה/הפארמה, מקומיים וקטנים מתעשיות המזון והמשקאות, בינוניים

 . הטעם והריח והטיפוח האישי

 10%לחטיבת חומרי הגלם אין אף לקוח שהיקף הרכישות שלו מהווה למעלה מ  19.2

כי היא אינה תלויה במי , הנהלת החברה מעריכה. ממחזור המכירות של החברה

 . מלקוחותיה
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מספר חוזי הספקה לתקופות שאינן עולות על שנה ואשר היקפם אינו למעט  19.3

 ועל סמך לקוחותרוב המכירות נעשות על בסיס הזמנות ספציפיות של , מהותי

המכירות ברובן הן ללקוחות קבועים אשר הקשר עימם קיים . תחזיות החברה

  . זמן רב

 צבר הזמנות .20

שוטף בסמוך למועד כמקובל בשוק חומרי הגלם ההזמנות מתקבלות באופן  20.1

  מספר הסכמי הספקהמיםקיי". צבר הזמנות"ההספקה ולפיכך אין משמעות ל

אך אלו אינם מהותיים ביחס לסך פעילות , לתקופות שאינן עולות על שנה

   .החברה

  תחרות .21

 .התחרות בשוק חומרי הגלם משתנה בהתאם לקטגוריות המוצרים השונות 21.1

ברה הינם יצרני תמציות טעם וריח בתחום מיצויי טעם טבעיים מתחריה של הח 21.2

לאומיים גדולים ויצרנים בינוניים המייצרים מיצויי טעם טבעיים לשימוש עצמי -רב

בתחום זה נוספים מתחרים . Givaudanו   IFFמתחרים אלו כוללים את . בעיקר

                       ,גון מיצויי טעם טבעיים ככוללים יצרנים המתמקדים בייצור 

Naturex ,בעלי כושר ייצור מוגבלנוטרה /פארמהים בתחום הנוכן יצר . 

נוטרה מתחריה של /הפארמהים ובתחום  הטבעיבתחום רכיבי המזון הפונקציונלי 21.3

 Indena כגון  זה המתמחות בתחוםנוטרה/ פארמההינם בעיקר חברותפרוטרום 

S.P.A ,Naturex ,Martin Bauer GmbH & Co. ,KG ו Botanicals 

International , המתמחות במוצרים קטנות אפ -סטארטחברות וכן מספר

  .ייחודייםחדשניים וגיות ווטכנול

  .Treatt plc חברות כגוןןהינפרוטרום מתחריה של , האתרייםתחום השמנים ב 21.4

יצרני , בנוסף. אתריים ייחודיים לרבות שמנים ,אתרייםהמתמקדת בייצור שמנים 

בעיקר , אתריים ייחודייםים מייצרים שמנים  ובינוניים גדוליםלאומי- רבתמציות

בעיקר , םאתריישל שמנים מגדלים ומעבדים ישנם , כמו כן. עצמילשימוש 

אשר בדרך כלל , אתרייםבמדינות מפותחות וכן סוחרים ומפיצים של שמנים 

 . האתריים הייחודייםאינם מתחרים בשוק השמנים 

לאומיים -צרני תמציות רביעם החברה מתחרה , בתחום הכימיקלים הארומטיים 21.5

מתחרים נוספים בתחום זה  . עצמיגדולים המייצרים כימיקלים ארומטיים לשימוש

, Aromorכגון ם המתמחים בייצור כימיקלים ארומטיים יצרניהינם 

KankorGivaudan ,Takasago  וBedoukian Research . יצרנים אחרים של

 ובעלויות נמוכות היקפים גדוליםיים כוללים יצרנים המייצרים בכימיקלים ארומט
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, תשתית שיווק ומכירה מצומצמתליצרנים אלו יש .  באסיה, בעיקר,והממוקמים

מוגבלים  תמיכה ימומחיות טכנולוגית ושירותיכולות מחקר ופיתוח מוגבלות וכן 

 בהיקפים  ארומטייםישנן חברות כימיקלים המייצרות כימיקלים, בנוסף. בלקוחות

אינן , ברוב המקרים, אך חברות אלו, כחלק מהיצע המוצרים הרחב שלהןגדולים 

פרוטרום אינה מתחרה עם ,  על פי רוב.מייצרות כימיקלים ארומטיים ייחודיים

יצרנים אלו מאחר והיא מתמקדת בכימיקלים ארומטיים ייחודיים בעלי שולי רווח 

  .גבוהים

 כושר ייצור .22

יית מתקני הייצור ובהגדלת כושר ייצור חומרי הגלם דורש השקעת הון בבנ 22.1

 הגלם ומתקני תהליך הייצור של חומרי, כן-כמו.  בכךצורךהייצור אם וכאשר יש 

הייצור מחייבים עמידה בתקני פיקוח ואיכות סביבה מחמירים ולכן כושר הייצור 

 לדוח 27עוד על כושר הייצור ראה בסעיף . מהווה חסם כניסה לשוק חומרי הגלם

 .זה

  ר והשיווק של החברהפעילות הסח .23

שאינם , כאמור לחברה פעילות נוספת בתחום יבוא ושיווק חומרי גלם שונים 23.1

 , התרופות והכימיה, בישראל בתעשיות המזוןללקוחותיה, מיוצרים על ידה

 . רגנטיםטהדוהקוסמטיקה 

חומרי הגלם המשווקים ונמכרים על ידי פרוטרום במסגרת פעילות הסחר  23.2

 את חומרי הגלם אותם רוכשת פרוטרום לפעילות הייצור והשיווק כוללים בעיקרם

 צוברכיוון שפרוטרום רוכשת ומייבאת מוצרים אלו ב. שלה בחטיבת חומרי הגלם

ומוכרת אותם בפרמיה נמוכים רוכשת אותם במחירים היא , או בכמויות גדולות

 . לצדדים שלישיים

ום ואחראית לחלק פעילות הסחר והשיווק אינה חלק מפעילויות הליבה של פרוטר 23.3

-הסתכמה פעילות זו לסך של  2008בשנת . שלהוהרווח קטן ממחזור המכירות 

 .2.8% מליון דולר וחלקה היחסי מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם ב 13.2

לאור היותה של פעילות זו בלתי מהותית לפרוטרום לא ניתן לה ביטוי נפרד בדוח 

 .זה
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   - החברה תיאור עסקי - 4פרק 

   בכללותההחברהעניינים הנוגעים לפעילות 

  שיווק והפצה .24

 מערך זה מבוסס. מכירות ותמיכה בלקוחות, גלובלי של שיווקמערך לפרוטרום  24.1

מערך הלהערכת החברה . ים בכל שווקי היעד מקומיהמכיר ושיווקעל אנשי 

באסטרטגיית הצמיחה מרכזי גורם המהווה מעניק לה יתרון תחרותי הגלובלי 

נשי א 293 ככלל מערך השיווק והמכירות של פרוטרום  31.12.2008ום בי. שלה

, הממוקמים בשווקי היעד שלה  ומכירותמשרדי שיווק 47 ושיווק ומכירות 

, ברזילב, מקסיקוב, קנדהב, צות הבריתבארלרבות , בקרבת לקוחותיה

, רומניהב, ישראלב, בספרד, באיטליה, צרפתב, גרמניהב, שוייץב, בריטניהב

. הודוב ובאינדונזיה, הונג קונגב, סיןב, בלרוסב, קזחסטןב, אוקראינהב, סיהרוב

כירות מאנשי השיווק וההחברה משווקת ומוכרת את מוצריה בעיקר באמצעות 

  . בשירותיהם של סוכנים ומפיצים פרוטרוםבמדינות מסויימות משתמשת . שלה

 של באסטרטגיה מרכזי גורם והינפרוטרום של הגלובלי והמכירה מערך השיווק  24.2

מוצרים , לצרכי לקוחותיה" תפורים"ומוצרים מותאמים  תספקהלהחברה 

הן , לאומיים גדולים-הן ללקוחות רב, ושירות איכותייםתמיכה ו ושירותים ייחודיים

   .ללקוחות בינוניים והן ללקוחות מקומיים

 על ידי כך שהיא מציעה ,בין היתר, פרוטרום מבדלת את עצמה ממתחרותיה 24.3

קוחות בינוניים ומקומיים את אותה רמה ואיכות של שירות והתאמת מוצריה לל

אנשי  מכל אחד. לאומיות גדולות-כפי שהיא מעניקה לחברות רב, לצרכי הלקוח

באופן צמוד הן עובדים השיווק והמכירה של פרוטרום ומאנשי המחקר והפיתוח 

ים המקומיום הבינוניי והן עם הלקוחות לאומיים הגדולים-עם הלקוחות הרב

פיתוח תמציות לרבות ,  ייחודיפיתוחומציעים להם את אותו שירות נגיש וזמין של 

 וחומרי גלם ייחודיים המותאמים אישית לדרישות הלקוח" תפורות "טעם ייחודיות

כ להערכת החברה פלח שוק זה של לקוחות בינוניים ומקומיים מייצג . ולצרכי

  . משוק המזון והמשקאות העולמי50%

מכירה , שיווק והן לחטיבת חומרי הגלם ישנו צוות נפרד של טעמיםההן לחטיבת  24.4

לקוחות כל אחד מליעודי החברה מקצה איש מכירות , עם זאת. ותמיכה בלקוחות

פעילות זו באמצעות איש . תי החטיבות רוכשים מוצרים מש חלקםהחברה אשר

באופן טוב יותר  שכזה לחברה להגיב לצרכי לקוח תמאפשר, מכירות אחד ללקוח
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 מוצרי  הרחב שלמגווןהאת אפשרויות המכירה של כל  מצותוכן לזהות ול

  .פרוטרום לאותו לקוח

 מתמקדות טעמיםההמכירה והתמיכה בלקוחות של חטיבת , שיווקהפעילויות  24.5

בעוד שאצל חטיבת חומרי , משקאותהמזון ויצרני הבעיקר בלקוחות הנמנים על 

,  בעיקר בלקוחות מתעשיות הטעם והריחהגלם מתמקדות פעילויות אלו

טעמים מוכרים ה אנשי המכירות של חטיבת .נוטרה והטיפוח האישיהפארמה וה

   .ללקוחותיהם מתחום המזון גם את מוצרי חטיבת חומרי הגלם

 חשובה בין לקוחות  מקשרתמהווה חוליהפרוטרום צוות השיווק והמכירות של  24.6

בשיתוף פעולה הדוק עם  על ידי עבודה , שלהוהפיתוחהחברה ובין צוות המחקר 

צרכיהם המיוחדים והעברת המידע לצוות המחקר לקוחותיה בכדי להבין את  

לעתים , אותו לקוחצרכי מוצרים המותאמים לאת האשר מפתח , והפיתוח

 . בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי הפיתוח שלו

ייעוץ , פתחיםמתבמיוחד בשווקים , במקרים מסויימים החברה מציעה ללקוחותיה 24.7

. הייצורתהליכי ואת היצע מוצריהם על מנת לסייע להם לשפר את , טכנישיווקי ו

 תסייעמחסיה עם אותם לקוחות ו את ימחזקתגישה זו כי , פרוטרום מאמינה

  .יה הדרישה למוצרתללהגד

 מחקר ופיתוח .25

 ליבה מיכולות הו אחד המחקר והפיתוח שלה הינכי מערך,  מאמינהפרוטרום 25.1

 של פיתוחבמחקר ורבים בומשקיעה משאבים שלה והיא מתמקדת  החשובות

מעובדי פרוטרום  227כ  31.12.2008נכון ליום  .מוצרים חדשים וחדשניים

 במחקר שנת נסיון 75  מלמעלה לפרוטרום. עוסקים בתחום המחקר והפיתוח

 בתחום  תוך דגש מיוחד והתמקדות,וחומרי הגלםהטעם ופיתוח בתחום תמציות 

המחקר והפיתוח של פרוטרום . הטבעיות וחומרי הגלם הטבעייםהטעם  תמציות

ים אמותהטבעיים מובעיקר ממוצריה מרבית . העתידית להצלחתה יםקריטי

כחלק מפעילות המחקר והפיתוח שלה  .יהבהתאמה לצרכי לקוחות" תפורים"ו

החדשניים והייחודיים שלה , ועל מנת להביא להרחבת סל המוצרים הטבעיים

מכוני מחקר ,  פרוטרום ליצירת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאייםפועלת

פרוטרום יצרה מספר שיתופי פעולה שכאלה אשר . וחברות הזנק בארץ ובעולם

מחזקים ומעבים את צנרת המוצרים החדשים והחדשניים שבכוונתה להשיק 

  . בשנים הבאות

ידי החברה חומרי הגלם הינה במקרים רבים יזומה על פעילות הפיתוח של  25.2

תוך הסתכלות על פיתוח מוצרים בעלי ,  והמגמות בוהשוקלאחר ניתוח צרכי 
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לי רווח גבוהים יותר על מנת לשפר את תמהיל המוצרים של החברה ולהבטיח וש

  .יכולות וכושר הייצורהאופטימיזציה של 

הן חדשות והן כאלו המותאמות לצרכיו הספציפיים של טעם  של תמציות פיתוחן 25.3

 של Flavoristsינו תהליך מורכב המשלב ידע ומומחיות של המדענים וה ה, לקוח

מדענים מדיסיפלינות שונות עובדים בצוותים פרוייקטאליים הכוללים . החברה

Flavorists לפתח תמציות טעם חדשות המשקפות בתכונותיהן את בכדי 

דה במי, אלא גם, "מדע"פיתוח תמציות טעם חדשות אינו רק . העדפות הצרכנים

של , דורש הבנה מעמיקה של מאפייני ותכונות התמציתוא הואומנות , רבה

ובמידה רבה מתבצע תהליך , חומרי הגלם השונים המשמשים ליצירת התמצית

  .של ניסוי וטעייה בפיתוח תמצית

מעבדות מחקר ופיתוח הממוקמות  19 לפרוטרום  הטעםבתחום תמציות 25.4

 Nesseלאחר רכישת  ארבע (מניהגרב, צרפתב, )שתיים (שווייץב, בבריטניה

, אוקראינהב, קזחסטןב, רוסיהב, )שתיים (צות הבריתארב, )וקבוצת גוורצמולר

מתקני מחקר  8ישנם בתחום חומרי הגלם . סיןבטורקיה וב, )ארבע (ישראלב

, צות הבריתאר, שווייץ, )שניים(בריטניה , )שניים (ופיתוח הממוקמים בישראל

 .בלגיהו הולנד

מרכזי אירופאי   ופיתוחחדשנותמרכז פרוטרום חנכה  2007 ברספטמבחודש  25.5

הן מפתחות   הייחודיהחדשנותמרכז ב. שוויץ, Wadenswilבאתר החברה ב 

 מגווןבין משלבים ה מוצרים חדשניים  והן חטיבת חומרי הגלםטעמיםהחטיבת 

המזון הפונקציונלי ו חומרי הגלם,  בתחומי תמציות הטעםיכולותיה של החברה

יכולות המחקר מרכז החדשנות תורם להרחבת . יצירת סינרגיה ביניהןתוך 

בתחומי עולמי מוביל וספק  מיצובה כיצרן קוזיחלומסייע והפיתוח של פרוטרום 

     .הטעם והבריאות

  עונתיות .26

  מתאפיינת בתנודות עונתיות המתבטאות בדרך כלל במכירותחברהפעילות ה 26.1

 במחצית הראשונה של השנה ותר גבוהות י)מוצריםעקב תמהיל (ורווחיות 

במיוחד ברבעון (יה של השנה י במחצית השנ יותרנמוכותורווחיות ומכירות 

את לקוחותיה לייצור מרבית ממוצרי החברה משמשים ).  של השנהרביעיה

 ביקושמוצרים אשר ה, גלידה ויוגורטים, כגון משקאות קליםמשקאות ומוצרי חלב 

המכירות של תמציות , כתוצאה מכך. הקיץי עולה באופן ניכר במהלך חודשלהם 

מחצית מהלך ה בימים המיוצרים על ידי החברה עולותוחומרי גלם מסויטעם 

שכן יצרני משקאות ומוצרי חלב מגדילים מראש את , הראשונה של השנה

  .   ודשי הקיץת הביקוש המוגבר הצפוי בחאלקרהייצור המלאים ואת 
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. הרבעון השלישי עם סיומו של הקיץמכירות מוצרי החברה יורדות במהלך  26.2

 הרביעי עם ההתקררות במזג האוויר והעובדה שרבים ברבעוןהירידה נמשכת 

נים את הייצור ואת כמויות המלאי לקראת סוף ימלקוחותיה של החברה מקט

 . השנה ותקופת החגים

השפעת התנודות העונתיות על תוצאות החברה ופעילותה התמתנו במהלך  26.3

 עם הגידול במכירות של מוצרים כגון תמציות טעם שאינן השנים האחרונות

רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא , (Savory)מתוקות 

נוטרה אשר מושפעים פחות מתנודתיות עונתית /המיועדים לתעשיית הפארמה

  . בביקוש

   וכושר ייצור מתקנים,רכוש קבוע .27

הטבלה להלן מפרטת . צור ברחבי העולםי יעשר מתקני-תשעהפרוטרום מפעילה  27.1

את אתרי הייצור העיקריים של פרוטרום ואת הפעילות התבצעת בכל אחד 

  :מהאתרים

  ר"גודל במ  תחום פעילות  מיקום  מדינה
  35,490 תמציות טעם וחומרי גלם חיפה ישראל
  9,273  תמציות טעם  עכו  ישראל
  13,464 תמציות טעם וחומרי גלם Wadenswil  שוויץ
  Reinach Food Systems 15,532  שוויץ

  Emmerich  Food Systems  19,000  גרמניה
  10,812  תמציות טעם Nesse-Loxstedt  גרמניה
  10,001  תמציות טעם Sittensen  גרמניה
 13,600  תמציות טעם  )גוורצמולר( שטוטגרט   גרמניה
  1,650  תמציות טעם  )בלסינג(שטוטגרט   גרמניה
  21,500  חומרי גלם Teesside  אנגליה
  31,971  חומרי גלם Hartlepool  אנגליה
  8,090  תמציות טעם Wellingbourough  אנגליה
  32,000 תמציות טעם וחומרי גלם North Bergen (NJ)  ב"ארה

  14,000  תמציות טעם Corona (CA)  ב"ארה

  15,000  תמציות טעם Kunshan  סין

 .ותיים ביחס להיקף פעילות החברהאינם מהאשר לחברה מתקני ייצור , בנוסף

  :להלן יובא תיאור של מפעלי החברה המהותיים

,  תמציות טעםת החברהבמפעל בחיפה מייצר - ישראל, המפעל בחיפה •

מוצרי , שמנים אתריים ייחודיים( וחומרי גלם טעמיםהבמסגרת חטיבת 

  .במסגרת חטיבת חומרי הגלם) כימיקלים ארומטייםוהדרים ייחודיים 
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חמישה ימים ייצור תמציות טעם במפעל מתבצע  – ייצור ומשמרותכושר 

 לעיתים מתקיימת הפסקה יזומה לצורך עבודות .במשמרת אחת, בשבוע

 למפעל כושר ייצור ).או פסח/בתקופת חול המועד סוכות ו(תחזוקה 

  .באם יעבוד בשתי משמרות 100%של כ   נוסףפוטנציאלי

, בשלוש משמרות, מים בשבועישישה במפעל נעשה חומרי הגלם ייצור 

או /בתקופת חול המועד סוכות ו(למעט הפסקה יזומה לצורך עבודות החזקה 

  .10% נוסף של כ  פוטנציאלילמפעל כושר ייצור. )פסח

הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה או כפופה לחוזי חכירה 

 אותו ר" מ7,031למעט שטח של כ (ארוכי טווח עם מנהל מקרקעי ישראל 

  ).שוכרת החברה

הועברה חלק מפעילותה של אדומים  2007של שנת במהלך הרבעון הרביעי 

 הועברה חלק 2008 במהלך הרבעון הרביעי של שנת .לאתר החברה בחיפה

  .מפעילותה של ראד לאתר החברה בחיפה

בעיקר (טעם  ערובותתת החברה במפעל בעכו מייצר - ישראל, המפעל בעכו •

 .טעמיםהבמסגרת חטיבת ) Seasoningsן מתוקות ו שאינטעם  תערובות

ריחן פעילות הייצור של מוזגה  2007במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

  . מפעל בעכול

, במשמרת אחת,  חמישה ימים בשבועעובדהמפעל  - כושר ייצור ומשמרות

למעט הפסקה יזומה שנתית של כשבוע במהלך חול המועד פסח לצורך 

 70%עד  60%כ ל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של למפע. עבודות תחזוקה

   . משמרותתיבאם יעבוד בש

הקרקע עליה ממוקם המפעל כפופה לחוזי חכירה ארוכי טווח עם מנהל 

  .מקרקעי ישראל

ת החברה  מייצרWädenswilבמפעל ב  - שוויץ, Wädenswilהמפעל ב  •

יבת  ומיצויים טבעיים במסגרת חטטעמיםהתמציות טעם במסגרת חטיבת 

  .חומרי הגלם

, בשתי משמרות, חמישה ימים בשבועעובד המפעל  - כושר ייצור ומשמרות

למפעל . ע עבודות תחזוקהו ביצךלצור, מעת לעת, למעט הפסקות יזומות

באם יעבוד שבעה ימים  40% עד 30%של כ  כושר ייצור פוטנציאלי נוסף

  .בשבוע

  .הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה
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 Foodת החברה  מייצרReinachבמפעל ב  - שוויץ, Reinachל ב המפע •

Systems הטעמים במסגרת חטיבת.  

במשמרת וחצי , חמישה ימים בשבועעובד המפעל  - כושר ייצור ומשמרות

למעט הפסקה יזומה לצורך עבודות החזקה למשך , ) שעות ביממה14(ליום 

של כ  נוסף וטנציאלי פלמפעל כושר ייצור.  שעות בשבוע מדי יום שישי4כ 

  .באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות 25%-20%

  .הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה

 מייצרת החברה Emmerichבמפעל ב  - גרמניה, Emmerich המפעל ב •

Food Systems הטעמים במסגרת חטיבת.  

, ותבשתי משמר, המפעל מופעל חמישה ימים בשבוע - כושר ייצור ומשמרות

 שעות בשבוע 4עבודות החזקה למשך כ ביצוע למעט הפסקה יזומה לצורך 

באם  35%-30%של כ למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף . מדי יום שישי

 .יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות

  .הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה

eessN- במפעל ב - )Nesse(גרמניה , Loxstedt-Nesseהמפעל ב  •

Loxstedt טעם שאינן מתוקות  תערובות מייצרת החברה)Savory (

 .הטעמיםבמסגרת חטיבת 

. במשמרת אחת,  המפעל מופעל חמישה ימים בשבוע- כושר ייצור ומשמרות

באם יעבור לייצור רציף  30-35%של כ למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף 

  .בשלוש משמרות

בעלות החברה וחלקו מושכר על ב והקרקע עליה ממוקם המפעל הינחלק מ

   .ידה

 מייצרת Sittensenבמפעל ב  - )Nesse(גרמניה , Sittensenהמפעל ב  •

 במסגרת חטיבת Seasoningsו טעם שאינן מתוקות  תערובותהחברה 

 .טעמיםה

בשתי משמרות ,  המפעל מופעל חמישה ימים בשבוע-  כושר ייצור ומשמרות

למפעל כושר ייצור פוטנציאלי . )חתביום שישי בו מתקיימת משמרת אלמעט (

 . באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות 35%-30%של כ נוסף 

  . החברההינם בבעלותהקרקע והמפעל הקיים 
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במפעל בשטוטגרט מייצרת  - )גוורצמולר(גרמניה , המפעל בשטוטגרט •

 במסגרת חטיבת Seasoningsטעם שאינן מתוקות ו  תערובותהחברה 

 .הטעמים

משמרת ב, ימים בשבוע 5 המפעל מופעל - צור ומשמרותכושר יי

למפעל כושר ייצור . עבודות התחזוקה מתבצעות מעת לעת לפי הצורך.אחת

 . באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות 100%של כ פוטנציאלי נוסף 

 . על ידי החברהמושכריםהקרקע והמפעל הקיים עליה 

 המשמש את בלסינגל במפע - )בלסינג(גרמניה , המפעל בשטוטגרט •

לפרטים בדבר מוצרי ה  (Starter Culturesבשטוטגרט מייצרת החברה 

Starter Cultures במסגרת חטיבת הטעמים)  לדוח זה1.23 ראה סעיף . 

עבודות . יצור רציףב, ימים בשבוע 5 המפעל מופעל - כושר ייצור ומשמרות

ר פוטנציאלי למפעל כושר ייצו. התחזוקה מתבצעות מעת לעת לפי הצורך

  20%כ של נוסף 

  .הקרקע והמפעל הקיים עליה מושכרים על ידי החברה

 במפעל ב - )בלמיי(אנגליה , Wellingbouroughהמפעל ב  •

Wellingbouroughמייצרת החברה תמציות טעם .  

 שעות 9במשמרת של ,  ימים בשבוע5 המפעל עובד - כושר ייצור ומשמרות

. באופן שוטףזוקה במפעל מתבצעות עבודות התח. לייצור תמציות טעם

באם יעבור לעבודה  100%למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ 

  .במשמרות

  .הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה

 במפעל ב - )אוקספורד(אנגליה , Hartlepoolהמפעל ב  •

 Hartepool מייצרת החברה כימיקלים ארומטיים במסגרת חטיבת חומרי

 . הגלם

 24( משמרות שלושב,  ימים בשבוע5 המפעל עובד - כושר ייצור ומשמרות

, בנות שבוע כל אחת ,ות יזומההפסקתקופות שתי למעט , )שעות ביממה

). חודש אוגוסט ואחת בסוף דצמברבמהלך אחת  (תחזוקהלצורך עבודות 

 ימים 7של (למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף באם יעבור לייצור רציף 

  .25% -20% של כ )בשבוע
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  .הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה

ת החברה מייצרTeesside  במפעל ב  -  אנגליה, Teessideהמפעל ב  •

וכימיקלים ארומטיים במסגרת עבור שמנים אתריים מיצויים טבעיים מצמחים 

  . חטיבת חומרי הגלם

 משמרות בשלוש, חמישה ימים בשבועעובד המפעל  - כושר ייצור ומשמרות

עד (ה לצורך עבודות החזקה הפסקה יזומתקופת למעט , ) שעות ביממה24(

של  למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף .) במהלך דצמבררך כללבד, שבועיים

  .) ימים בשבוע7של (באם יעבור לייצור רציף  25% -20%כ 

  .הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה

החברה בארצות במפעל  - ב" ארה, JN(North Bergen(המפעל ב  •

 שלה טעמיםההברית מייצרת החברה תמציות טעם במסגרת חטיבת 

ומיצויים טבעיים מצמחים ושרפים ומייצבים טבעיים במסגרת פעילות חטיבת 

  .חומרי הגלם

 חמישה עד שישה ימים בשבוע עובדהמפעל  - כושר ייצור ומשמרות

 למעט הפסקה יזומה לצורך ,בשתי משמרות, )בהתאם להזמנות מלקוחות(

עד (בתקופות בהן נעשות הפסקות יזומות של הייצור . עבודות החזקה

למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף . מתבצעות המכירות מהמלאי, )שבועיים

כ של )  ימים בשבוע7שלוש משמרות במהלך של (באם יעבור לייצור רציף 

30%- 40%.  

  .ת החברההקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלו

בקורונה  במפעל החברה -  )FSIאתר  (ב" ארה, Corona)CA(המפעל ב  •

ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא מייצרת החברה תמציות טעם ) קליפורניה(

  .במסגרת חטיבת הטעמים שלה

בהתאם להזמנות ( ימים בשבוע 5 המפעל עובד - כושר ייצור ומשמרות

ה ובמשמרת וחצי עד משמרת אחת במהלך רוב חודשי השנב, )מלקוחות

. למעט הפסקה יזומה לצורך עבודות החזקה, שתיים במהלך חודשי הקיץ

מתבצעות , )עד שבועיים(בתקופות בהן נעשות הפסקות יזומות של הייצור 

למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף באם יעבור לייצור . המכירות מהמלאי

  .40%-30%כ משמרות של בשתי 

 .ה מושכרים על ידי החברההקרקע והמפעל הקיים עלי
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תמציות  החברה החברה בסין מייצרתבמפעל  - סין, Kunshan המפעל ב •

 . במסגרת חטיבת הטעמיםטעם

. משמרת אחתב,  ימים בשבוע6 המפעל מופעל - כושר ייצור ומשמרות

 . עבודות התחזוקה מתבצעות מעת לעת לפי הצורך

   . החברהמוחכרת על ידיהקרקע עליה ממוקם המפעל 

שהינה חברה בת של , .Azur S.Aחברת , בנוסף לאתרי הייצור המפורטים לעיל 27.2

ICC Industries Inc. ,מספקת לפרוטרום שירותי ייצור , בעלת השליטה בחברה

  . רומניה לצורך ייצור כימיקלים ארומטיים, Azurבמתקניה ב 

 נכסים לא מוחשיים .28

) פורמולות(סחאות עסקי החברה תלויים בקניין רוחני הכולל בעיקר את הנו 28.1

. המשמשות ליצירת תמציות הטעם ואת תהליכי הפיתוח והייצור של חומרי הגלם

  ביותראך עם זאת הן סודיות, נוסחאות אלו כפטנטפרוטרום אינה רושמת 

. החשוף למספר מצומצם של אנשים בחברה, ונחשבות כסוד מסחרי של החברה

הינה נוהג מקובל , ינןשמירת הנוסחאות כסוד מסחרי ואי רישום פטנט בג

היות ורישומן כפטנט יהפוך אותן למידע ציבורי עם תפוגת הגנת , בתעשייה

באופן חלקי על הסכמי סודיות ואי תחרות עם , החברה  מסתמכת. הפטנט

בעיקר ביחס לתהליכי ייצור של (על פטנטים , ובמידה פחותה, עובדיה ויועציה

. להגן על הקניין הרוחני שלהכדי ) חומרי גלם אשר פותחו על ידי החברה

כי אינה תלויה באופן משמעותי באיזושהי זכות קניין רוחני , פרוטרום מאמינה

 . פטנט או רשיון, נוסחה, יחידה

 ."פרוטרום"את השם המסחרי פועלת רשמה החברה היא לא בכל המדינות בהן  28.2

בי לג" פרוטרום"ישנן מדינות בהן קיימים סימני מסחר רשומים הדומים לשם 

להערכת הנהלת החברה אי רישום השם המסחרי . טובין דומים למוצרי החברה

בכל המדינות בהן היא פועלת אינו מהווה סיכון מהותי לחברה " פרוטרום"

  . ולפעילותה

 הון אנושי .29

מפרטת הטבלה ן ללה. עובדים 1,450מעסיקה פרוטרום  31.12.2008ליום נכון  29.1

 :ש השנים האחרונותבשלו, לפי מדינות, את פריסת העובדים
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  31.12.2006  31.12.2007  31.12.2008  מדינה
  306  404 366 ישראל
  227 234 256  שוויץ

 200  391  385  גרמניה
  146 180 155  אנגליה
 123 132 133  ב"ארה

  30  30  37  בלגיה
  32  33  33  סין

  24  29  29  רוסיה
  13 14 11 אוקראינה
 11  11  11  קזחסטן
  15  17 12  צרפת

  15 15 17  רכיהתו
  2  2  2  מקסיקו
  5  1 1  רומניה
  3  2  2  ברזיל
  2  4 0  בלרוס

  1,154 1,499 1,450  סך הכל

לפי תחומי פעילות , להלן טבלה המפרטת את התפלגות העובדים בחברה 29.2

     :בשנתיים האחרונות

  

 

  

  

 

 :להלן המבנה הארגוני של החברה 29.3

  

  31.12.2007  31.12.2008  תחום
  289 293 שיווק ומכירה
  236  227  מחקר ופיתוח

  739  682  תפעול
  235  248  הנהלה

 1,499  1,450  סך הכל
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ארצות , (Reinach)שוויץ , מרבית עובדי פרוטרום העובדים באתריה בגרמניה 29.4

הסכמים אלו שונים . מכוסים על ידי הסכמים קיבוציים) חיפה(הברית וישראל 

תוכניות , קידום בעבודה, שכר, ממדינה למדינה ודנים בעיקרם בתנאי העסקה

 והליכים לפתרון עסקתםהוסיום קבלת עובדים , תוכניות תגמול אחרות, פנסיה

 מעובדי החברה בעולם מכוסים על ידי הסכמים 40%למעלה מ . סכסוכי עבודה

  .קיבוציים כאמור

העובדים אשר אינם מכוסים על ידי הסכמים קיבוציים כאמור מועסקים על פי 

הסכמים אלו משתנים ממדינה למדינה בהתאם לדינים . שייםהסכמי העסקה אי

 .הנהוגים בכל מדינה

 .םיחסי העבודה בחברה תקינים בעיקר 29.5

 נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה 29.6

לחברה . עובדים 11כוללת  31.12.2008ההנהלה הבכירה של החברה ליום  29.7

ם  כוללים סעיפיהסכמים אלו. הסכמי העסקה אישיים עם חברי ההנהלה הבכירה

כמקובל , העברת זכויות קניין רוחני לחברה, סודיות,  תחרות-גבי איסטנדרטיים ל

  .בתעשייה בה פועלת החברה

 במקרה של סיום העסקתם ,מספר מחברי ההנהלה הבכירה של החברה זכאים 29.8

 ICC Handelsעשר חודשים מהמועד בו תחזיק -בחברה בתוך תקופה של שניים
11AG להמשיך ולקבל שכר והטבות , ון המניות של החברה מה26% פחות מ

. עשר חודשים-נוספות מהחברה במשך תקופות הנעות בין שישה חודשים ושניים

זכאים למימוש מיידי של במקרה שכזה יהיו אותם חברי הנהלה בכירה , בנוסף

 ). ואשר כפופות לתקופות חסימה( או המניות שהוענקו להם בעבר/כל האופציות ו

של נושאי משרה בכירה בחברה ראה נוספים בנוגע לתנאי העסקתם לפרטים 

 . לדוחות הכספיים 23 ו 10לדוח זה וביאור '  בפרק ד21תקנה מספר 

ביטוח אחריות דירקטורים נושאי המשרה הבכירה בחברה מבוטחים בפוליסת  29.9

החברה העניקה לנושאי המשרה הבכירה התחייבות , בנוסף. ונושאי משרה

השיפוי . עשו בתוקף היותם נושאי  משרה בחברהיגין פעולות שבלשיפוי מראש 

                                                 
, .ICC Industries Inc הינה חברה בת בבעלותה המלאה של ICC Handels AG,  למיטב ידיעת החברה11

  .בעלת השליטה בחברה
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 בעת מתן השיפוי  מההון העצמי של החברה25%סכום שלא יעלה על מוגבל ל

) הסקורים או המבוקרים(כפי שמופיע בדוחות הכספיים , בפועל לנושא המשרה

  .האחרונים של החברה

 תוכנית לתגמול עובדים 29.10

 :המפורטות להלן, ול לעובדיםבחברה קיימות שלוש תוכניות תגמ

   1996תכנית האופציות משנת  •

 לחברה להעניק לחלק מחברי אפשרה 1996האופציות משנת תכנית 

אופציות המירות ולעובדים בכירים נוספים  לחברי ההנהלה הבכירה ,הדירקטוריון

 2003 הוחלפה התכנית בתכנית האופציות משנת 2003בחודש ינואר . למניות

  . 1996פי התכנית משנת נוספות על צתה אופציות והחברה לא הק

וקצה השנה קבע הדירקטוריון את הסכום אשר חצי בכל , 1996החל משנת 

סכום הכסף .  בהתבסס על המלצות ועדת השכר1996לתוכנית האופציות משנת 

. אביב-עליו הוחלט שימש לרכישת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל

, ת על ידי חברה בת בבעלותה המלאה של החברההמניות הנרכשות מוחזקו

 עד למימוש האופציות בגינן נרכשו עבור עובדי החברה, מ"פרוטרום נאמנות בע

 ניתנות למימוש 1996 אופציות שהוענקו על פי תכנית האופציות משנת .המניות

. בשלוש מנות שוות בתום כל שנה במשך שלוש השנים שממועד הענקתן

ישנה הסמכות הבלעדית להכריז על מימושן של האופציות לדירקטוריון החברה 

  .אף במועד מוקדם יותר

כפי שנקבע על ידי , מחיר המימוש של האופציות שהוענקו בהתאם לתכנית זו

ששולם על ידי החברה הרכישה הממוצע הינו שליש ממחיר , דירקטוריון החברה

 שנים תום ששבתכנית פוקעות לאופציות שהוענקו בהתאם . בגין מניות אלו

או ממימושן /כל חבויות המס הנובעות מהענקת האופציות ו. הענקתןממועד 

  . העובדחלות על

מספר מניות המימוש בגין כל אופציה כמו גם מחיר המימוש מותאמים בהתאם 

דיבידנד , איחוד מניות, לשינויים בהון המניות של החברה שמקורם בפיצול מניות

במקרה בו , למעט מספר חריגים. ות חדשיםאו יצירת סוגי מני/במניות ו

מסתיימים יחסי העבודה בין העובד לבין החברה יהיה העובד זכאי לממש את כל 
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 90מעביד בתוך תקופה של -האופציות הניתנות למימוש במועד סיום יחסי עובד

יתרת האופציות אשר הוענקו לאותו עובד ואשר לא מומשו על . יום מאותו מועד

 במידה והעסקתו של העובד בחברה מופסקת מסיבה .עותידו כאמור פוק

יתרת האופציות אשר לא מומשה על ידו עד לאותו מועד תפקענה , מוצדקת

  . באופן מיידי

מכח  אופציות עניקהפסיקה החברה לה, 2003 מינואר ההתיקון לפקודבעקבות 

. 2003 ואימצה את תכנית האופציות משנת 1996תכנית האופציות משנת 

 הוקצו על 1996 בהתאם לתכנית האופציות משנת הוענקויות האחרונות שהאופצ

החלה החברה להקצות אופציות אותו מועד  והחל מ2002ידי החברה באפריל 

  . 2003לפי תכנית האופציות משנת 

  2003תכנית האופציות משנת  •

  . 1996דומה במהותה לתכנית האופציות משנת , 2003תכנית האופציות משנת 

וקצה לתוכנית ה קובע הדירקטוריון את הסכום אשר מ שנ חציבכל, 2003משנת 

סכום הכסף עליו .  בהתבסס על המלצות ועדת השכר2003האופציות משנת 

המניות . אביב-הוחלט משמש לרכישת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל

פרוטרום , הנרכשות מוחזקות על ידי חברה בת בבעלותה המלאה של החברה

. עבור עובדי החברה עד למימוש האופציות בגינן נרכשו המניות, מ" בענאמנות

 ניתנות למימוש בשלוש 2003אופציות שהוענקו על פי תכנית האופציות משנת 

לדירקטוריון . מנות שוות בתום כל שנה במשך שלוש השנים שממועד הענקתן

עד החברה ישנה הסמכות הבלעדית להכריז על מימושן של האופציות אף במו

  .מוקדם יותר

כפי שנקבע על ידי , מחיר המימוש של האופציות שהוענקו בהתאם לתכנית זו

הינו שליש ממחיר הרכישה הממוצע ששולם על ידי החברה , דירקטוריון החברה

אופציות שהוענקו בהתאם לתכנית פוקעות בתום שש שנים . בגין מניות אלו

או ממימושן /האופציות וכל חבויות המס הנובעות מהענקת . ממועד הענקתן

  .חלות על העובד

מספר מניות המימוש בגין כל אופציה כמו גם מחיר המימוש מותאמים בהתאם 

דיבידנד , איחוד מניות, לשינויים בהון המניות של החברה שמקורם בפיצול מניות

במקרה בו , למעט מספר חריגים. או יצירת סוגי מניות חדשים/במניות ו
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דה בין העובד לבין החברה יהיה העובד זכאי לממש את כל מסתיימים יחסי העבו

 90מעביד בתוך תקופה של -האופציות הניתנות למימוש במועד סיום יחסי עובד

יתרת האופציות אשר הוענקו לאותו עובד ואשר לא מומשו על . יום מאותו מועד

 במידה והעסקתו של העובד בחברה מופסקת מסיבה .ידו כאמור פוקעות

יתרת האופציות אשר לא מומשה על ידו עד לאותו מועד תפקענה , מוצדקת

  .באופן מיידי

יתרת האופציות הקיימות תחת תכנית האופציות משנת  31.12.2008נכון ליום 

  .550,976 הינה 2003

   לעובדים בכיריםמניותתכנית  •

. ה חברי הנהלה בכירמניות למספר אימצה החברה תכנית 2003בדצמבר 

 כמות .אותם חברי הנהלה בכירה מליון מניות ל1.2  עדאתהחברה אישרה הקצ

מחיר המימוש ואופן הענקתן נקבע על ידי דירקטוריון החברה , המניות שיוענקו

 מניות וכן הקצתה 900,000 החברה הקצתה .השכרבהתבסס על המלצות ועדת 

חבות המס בגין . חברי הנהלה בכירהמספר  מניות נוספות ל150,000 אופציות ל

, קשר עם תוכנית זוב .תחול על העובדמימוש האופציות או /צאת המניות והק

 החברה לא תהיה רשאית לקזז הגיעה החברה להסכמה עם רשויות המס לפיה

  . את העלויות הקשורות עם הקצאת המניות מהכנסותיה

.  מניות900,000על פי תכנית המניות לעובדים בכירים הקצתה החברה עד כה 

ל "תקופת החסימה לגבי כל המניות הנ .קות על ידי נאמןמניות אלו מוחז

בחזרה מעובד שעבודתו החברה זכאית לרכוש . 1.1.2007הסתיימה ביום 

 עם .את יתרת המניות החסומות באותו מועד 1.1.2007הסתיימה לפני יום 

רכשה , 30.6.2005עזיבתו של אחד העובדים הבכירים את החברה ביום 

 יתרת . מניות שהיו חסומות באותו מועד125,000ד החברה בחזרה מאותו עוב

  .375,000היא  31.12.2008המניות המוחזקות על ידי הנאמן נכון ליום 

החברה העניקה לכל . למניה ₪ 5מד על סך של מחיר הרכישה של המניות ע

 הרכישה המלא של אחד מהזכאים למניות אלו הלוואה ללא ריבית לכיסוי מחיר

  .₪ מליון 4.5 שלובסך כולל , המניות

  לעובד בכירתחת תכנית המניות לעובדים בכירים העניקה החברה, בנוסף

האופציות .  מניות של החברה150,000 אופציות ניתנות למימוש ל 150,000
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 ו 9.10.2006, 9.10.2005, 9.10.2004ניתנות למימוש בארבע מנות שוות ב 

ב ות תפקענה פציהאו. למניה ₪ 10.87 מחיר המימוש הינו .9.10.2007

 כתבי אופציה 30,000 מימש העובד הבכיר 2007בחודש יוני  .17.5.2010

 בחודש . 326,100₪ מניות וזאת בתמורה ל 30,000כנגדם הקצתה החברה 

 כתבי אופציה כנגדם הקצתה החברה 40,000מימש העובד הבכיר  2008מאי 

מימש העובד  2008בחודש יולי ו  434,800₪ מניות וזאת בתמורה ל 40,000

  מניות40,000כנגדם הקצתה החברה נוספים  כתבי אופציה 40,000הבכיר 

  .  434,800₪ וזאת בתמורה ל נוספות

 725,000הקצתה החברה לארבעה עובדים בכירים , 2006בחודש ינואר 

 מתוך 600,000.  מניות של החברה725,000אופציות ניתנות למימוש ל 

 ו 1.1.2009, 1.1.2008ב ש בשלוש מנות שוות האופציות האמורות ניתנו למימו

 מתוך האופציות האמורות ניתנות למימוש בארבע מנות 125,000 ו 1.1.2010

 מחיר המימוש הינו .1.1.2010 ו 1.1.2009, 1.1.2008, 1.1.2007שוות ב 

לפרטים בנוגע להצעה . 1.2.2012האופציות תפקענה ביום . למניה ₪ 31.068

דוח מיידי של החברה בדבר הצעה פרטית מהותית הפרטית האמורה ראה 

 3.1.2006 אשר פורסם ביום 3.1.2006והצעה פרטית שאינה מהותית מיום 

 . אשר פורסם באותו היום4.1.2006ותיקון לדוח המיידי האמור מיום 

בהתאם לסעיף מוחזקות על ידי נאמן שהוענקו לעובדים תושבי ישראלי אופציות 

  .כנסהלפקודה מס ה) 3)(ב(102

30. Raw Materials וספקים 

,  שונים של ספקים מאוד ממגוון רחבRaw Materialsרוכשת אלפי פרוטרום  30.1

העיקריים  Raw Materialsה . כאשר למרבית המוצרים ישנו יותר מספק אחד

מהם מייצרת החברה  שורשיםו עלים, הנרכשים על ידי החברה כוללים צמחים

 .נוטרה/ טבעיים ומיצויי פארמהצונאלירכיבי מזון פונק, טבעיים טעם מיצויי

אתריים מהם היא מייצרת שמנים שמנים אתריים  חברהרוכשת ה, בנוסף

 נוספים שרוכשת Raw Materials. ייחודיים כגון שמני הדרים ושמני מנטה

חומצות , אסתרים, אלכוהול, החברה כוללים כימיקלים טבעיים וסינטטיים

רב של  חלה עליה מתמשכת במחירי  2006-2008במהלך השנים . ואולאורזינים

 עם עליה מהותית יותר ,המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריהחומרי הגלם 

חודשים ב .בהם עושה פרוטרום שימושהרכיבים שהם רוב , טבעייםחומרי גלם ב
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, מנהלי שרשרת האספקה .. נבלמה מגמת עליית המחיריםהאחרונים 

ש של החברה עוקבים בצורה אדוקה אחר ומחלקות הרכ, הגלובאליים והמקומיים

 .מחירי חומרי הגלםמגמות 

 10%בשנים האחרונות אף לא ספק אחד של פרוטרום סיפק לה יותר מ  30.2

עם זאת , קיים מספר מצומצם של חומרים להם קיים ספק בלעדי. מהתצרוכת

הגלם ומאחר וחומרי ,  מוצרים שונים20,000 כמאחר ולפרוטרום מגוון רחב של 

ים ספק בלעדי משמשים למספר מצומצם של המוצרים שמייצרת להם קי

הרי שלהערכת הנהלת החברה ) שאף לא אחד מהם הוא מהותי(פרוטרום 

  . תלותה של פרוטרום באותם ספקים היא בלתי מהותית

 Rawהבטיח הספקה שוטפת על ידי רכישת  שואפת להפחית עלויות ולחברהה 30.3

Materialsיחידת מטה לחברה יש . צים ומשווקים ישירות מהמקור ולא דרך מפי

 אשר משרתת את שתי Raw Materialsגלובלית של שרשרת ההספקה ורכישת 

כמויות גדולות תוך החטיבות ומאפשרת מינוף של כח הקניה של חומרים ב

  .השגת מחירים אטרקטיביים

 Rawהחברה מנהלת בקפידה את שרשרת ההספקה בכדי להבטיח זמינות של  30.4

Materialsפרוטרום שומרת באופן יחסי על מלאים . רי הייצור השונים באת

 מסויימים כיוון שרוב החומרים הטבעיים המשמשים Raw Materialsגדולים של 

 Rawזמן ההספקה של , בנוסף. את פרוטרום מקורם בגידולים חקלאיים

Materials הינם לרוב ארוכים יותר מזמני ההספקה להם מחוייבת פרוטרום כלפי 

 Rawעובדה המחייבת את פרוטרום להחזיק מלאים מספקים של , יהלקוחות

Materialsעם .  אשר יאפשרו לה לספק ללקוחותיה את ההזמנות בזמן קצר

רים סופיים המיוצרים צמלאי מצומצם של מו, בדרך כלל, פרוטרום מחזיקה, זאת

  ובמיוחד אלוRaw Materialsהזמינות והמחירים של רבים מה , בנוסף. על ידה

 .הטבעיים חשופים לשינויים כתוצאה מהיצע וביקוש עולמיים

  הון חוזר .31

המעקב מתבצע ברמת , ההון החוזרפריטי החברה מנהלת מעקב צמוד על  31.1

 שיעור ההון .מטה החברה וההנהלהתוך בקרה צמודה של , חברות הבנות

לעומת  34.6%עומד על  2008שנת לכאחוז ממכירות החברה הממוצע החוזר 
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בכל הקטנת צרכי ההון החוזר החברה פועלת ל. 2007 בשנת 29.9%ע של ממוצ

   :להלן תפורט מדיניות החברה לגבי פריטי ההון החוזר. הפרמטרים

החברה ).  לדוח זה26ראה סעיף ( פעילות החברה מאופיינת בעונתיות - מלאי 31.2

הביזור של לאור ).  לדוח זה27 סעיף ראה(מייצרת במספר אתרי יצור בעולם 

, והחשיבות הרבה שהחברה מעניקה לשירות הלקוחותרי הייצור של החברה את

 המבטיחה זמינות של מלאי באתרי הייצור החברה נוקטת במדיניות מלאי גמישה

מדיניות מלאי זו מאפשרת לחברה . השונים ונעשית תוך שיתוף פעולה ביניהם

סי על פרוטרום שומרת באופן יח. מהירים ללקוחותיה עמידה בזמני הספקה

 שזמינותם עלולה להיות בלתי  טבעייםRaw Materialsמלאים גדולים של 

 ספקיה מRaw Materialsהחברה מזמינה  .סדירה בשל טבעם העונתי

 .מגבלות הייצור ובעונתיותב, בנפח ובקצב המכירות, נסיון העברבהתחשב ב

בת בעיקר בחטי (היות ועיקר הייצור נעשה על פי הזמנות ספציפיות מלקוחות

 . של מוצרים גמוריםלא גדולמלאי , בדרך כלל,  פרוטרום מחזיקה)טעמיםה

 90.5כ לעומת , מיליוני דולר 94.9 תה כיהי 31.12.2008יתרת המלאי ליום 

   .)לדוחות הכספיים 16ראה ביאור ( 31.12.2007מיליוני דולר ליום 

רת  את התנאים למתן מסגם הקובעים נהלימיישמתהחברה  - אשראי לקוחות 31.3

החברה מקיימת באופן שוטף מעקב אחרי חריגות ממסגרת . ותיהאשראי ללקוח

עקב הביזור הגבוה של לקוחות . מעקב גביההאשראי שאישרה ללקוחותיה ו

החברה אינה , כלשהםהם היא פועלת ואי תלות בלקוחות בהחברה בשווקים 

  .נוהגת לבטח את אשראי הלקוחות

, מיליוני דולר 68.2 כ עמדה על 31.12.2008קוחות ליום יתרת האשראי לל

   .)לדוחות הכספיים 15ראה ביאור ( 31.12.2007מיליוני דולר ליום  78כ לעומת 

לחברה יש יחידת מטה גלובלית המנהלת את שרשרת  - אשראי ספקים 31.4

אשר משרתת את  מספקיםשל חומרים אסטרטגיים רכישות את הההספקה ו

 האשראי מספקים  הדיווח שלהיקף הממוצע בתקופת .שתי חטיבות החברה

   .  מליון דולר35.2על ו  ימים53ו על עמד

, מיליוני דולר 26.7תה כ יהי 31.12.2008יתרת חובות החברה לספקים ליום 

לדוחות  א19ראה ביאור ( 31.12.2007 מיליוני דולר ליום 38.8כ לעומת 

   .)הכספיים



 

 66

  .היקפי החזרת הסחורות לחברה אינם מהותיים לפעילותה 31.5

  שקעותה .32

השקעה , השקעות החברה נובעות בעיקרן מגידול והרחבת המתקנים הקיימים 32.1

הקמת משרדי מכירה ושיווק ומעבדות מחקר , בפיתוח מתקני ייצור חדשים

 . ופיתוח

 15ל  10השנים הקרובות סכום ממוצע של בין בשלוש ת להשקיע מתכננהחברה  32.2

 קשורות ם הבאות לשנימרבית ההשקעות המתוכננות. מליון דולר מדי שנה

הטמעת מערכת טכנולוגיית מידע חדשה המשך , מפעלי הייצור הקיימיםשדרוג ל

והשקעה בתחומי  שיפור והרחבת כושר הייצור במתקני פרוטרום ,בכלל החברה

החברה תבחן את ביצוע  . החיסכון באנרגיה ואיכות הסביבה,האקולוגיה

 .העולמיההשקעות השונות על פי הצורך ובהתאם למצב הכלכלי 

 31.12.2008 ליום  בספרי החברהיתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע 32.3

 לפרטים אודות .מיליוני דולר 125.7לאחר ניכוי מענקי השקעה הינה בסך 

  .לדוחות הכספיים 7השקעותיה של החברה ברכוש קבוע ראה ביאור 

 שוטפת שהיא תייצרהפעילות התזרים המזומנים מכי , מעריכההנהלת החברה  32.4

 על צרכי ההשקעות וההון החוזר הנדרשים לגידול האורגני של החברה היענ

  .בשנים הקרובות

  מימון .33

 .פעילות החברה ממומנת מהון זר המורכב מהלוואות מתאגידים בנקאיים 33.1

השלמת  לצורך  מתאגידים בנקאייםהחברה אשראיצרכה  2008במהלך שנת  33.2

ליום נכון . ותהשנים האחרונמימון הרכישות שבוצעו על ידה במהלך 

 . דולר מליון 142.2יתרת החוב לבנקים עמד על  31.12.2008

במהלך שנת  החברה חייבההת, כחלק מעדכון מסגרת האשראי העומד לרשותה 33.3

  :מממן לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות תאגיד בנקאי  כלפי2007

 180,000סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של  •

  .י דולראלפ
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 מסך מאזן 30%סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת מסכום השווה ל  •

  .החברה

היחס המתקבל מחלוקת יתרת ההתחייבויות הפיננסיות של החברה ברווח  •

רווח תפעולי לשרות החוב משמעו הסכום (התפעולי לשרות החוב 

המצטבר של הרווח התפעולי מפעילות שוטפת לפני הוצאות מימון ומיסים 

 .6לא יעלה על ) תוספת הוצאות פחת והפחתותוב

   .אמות המידה הפיננסיותעומדת החברה ב, נכון למועד פרסום דוח זה

ל "הנמממן הבנקאי התאגיד הכלפי לפרטים נוספים בדבר התחייבויות החברה 

 . לדוחות הכספיים9 ראה ביאור  באמות מידה פיננסיותהדילעמ

מסגרות  באנגליה ובשוויץ, ב"בארה, ולחברות מאוחדות שלה בישראללחברה  33.4

אשראי היתרות מסגרות  31.12.2008ליום נכון  .תאגידים בנקאייםאשראי אצל 

אלפי  36,583 כ הינו מאוחדות בישראל החברות החברה והבלתי מנוצלות של ה

 . דולר

 .לדוחות הכספיים 9 לפרטים נוספים על הלוואות החברה ראה ביאור 33.5

  מיסוי .34

לדוחות  13 דיני המס החלים על החברה ראה ביאור לפרטים בדבר הוראות 34.1

  .הכספיים

 .2006לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת  34.2

החלים שיעורי המס אמצעות חברות בנות ברחבי העולם אשר החברה פועלת ב 34.3

  .42%ל  12.5% שונים ונעים בין בהן

 23.4%לעומת  19.2%היה  2008בשנת ) במאוחד(שיעור המס האפקטיבי  34.4

שיעורי המס הסטטוטוריים של החברה ין לפרטים אודות השוני ב. 2007 בשנת

  .לדוחות הכספיים 13 לבין שיעורי המס האפקטיביים ראה ביאור
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  סביבהאיכות  .35

קבוצת פרוטרום פעלה ופועלת באופן שוטף למניעת מפגעים סביבתיים ושמירה  35.1

. Responsible Care -החברה הוסמכה במסגרת תכנית ה. על איכות הסביבה

 ופועלת  ההגנה על הסביבההנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר נושא 

  .לצמצום הסיכונים הסביבתיים בכל אתרי הקבוצה

כחלק מיישום התכנית האסטרטגית של התאגיד לשמירה על איכות הסביבה מונו 

הנאמנים . נאמני איכות סביבה באתרי הייצור המרכזיים של הקבוצה בעולם

הכשרה והדרכה במטרה להגביר את המעורבות והמודעות וטף עוברים באופן ש

  . של העובדים בכל אתרי הקבוצה לנושא השמירה על איכות הסביבה

כל אתרי החברה מחזיקים ברישיונות הרלוונטיים למערכות החקיקה במדינותיהם 

האתרים בישראל מחזיקים ברישיון עסק . ולהערכת החברה פועלים על פי כל דין

 ובהיתר רעלים בר תוקף על פי חוק 1968-ח"התשכ,  רישוי עסקיםעל פי חוק

  .  1993-ג"התשנ, החומרים המסוכנים

בנושאי איכות הסביבה להלן רשימת פעילויות מרכזיות של קבוצת פרוטרום 

   :2008במהלך שנת 

באתר חיפה בוצעו עבודות תחזוקה ושדרוג משמעותיות לטיפול בנושאים  •

קירוי מתקני ייצור ושיפור , הדרכות עובדים,  היתרבין, הכוללותהסביבתיים 

 ,התמציותייצור התקנת פילטר פחם לטיפול בקו הייצור של , אטימתם

הפעלת וושפכים  התקנת משאבות וואקום יבשות המפחיתות פליטות 

  .ארובות וציוד תהליכי ,פרויקט תחזוקה מונעת למחברים

כל סוגי הפסולת באתרי החברה בשטוטגרט וריינך גרמניה נשלחים  •

קרטונים , פלסטיקים, פסולת משלב האריזה, פסולת אורגנית(המוצקה 

 .למחזור ולשימוש מחדש) ועצים

ב מיושמת תכנית רב שנתית לטיפול "ארהרזי ב'ניו גבאתר החברה ב •

כחלק . ב"בשיתוף ובהסכמת הרשויות הרלוונטיות בארה, בשפכי האתר

ג ודריש, בלת שפכים סגורהמערכת הו יתה שלימשך הליך בנמהתכנית נ

 האמורות למנוע בתשתית המפעל ויתר הפעולותמתקני אגירת השפכים 

 . לבין שפכי המפעלהגשמיםמגע בין מי 
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 התקיימה תחרות סביבתית בין כלל אתרי החברה 2008במהלך שנת  •

צמצום השמה למטרה את העלאת המודעות הסביבתית ואת בעולם 

  .בכל אחד מהאתריםהמים והדלקים , תצרוכת האנרגיה

) IPPC) 96/61/EC - נכנסה לתוקף דירקטיבת ה2007 באוקטובר 30ביום  35.2

תקינה זו קובעת סטנדרטים מחמירים בכל הקשור למניעת . באיחוד האירופי

בישראל . מפגעים סביבתיים וצפויה להיאכף על אתרי הקבוצה באירופה

שות על אתרי מקודמות מספר הצעות חקיקה אשר סביר  שיחמירו את הדרי

 . החברה בישראל

 באיכות הסביבה ראה סעיף והליכים משפטיים הקשוריםלפרטים בדבר תביעות  35.3

 . לדוח זה38

  מגבלות ופיקוח על עסקי החברה .36

מפתחת ומשווקת את מוצריה במספר מדינות ברחבי העולם , מייצרתהחברה  36.1

ות מהמדינתקינה ולפיקוח החלים על פעילותה בכל אחת , וכפופה לחקיקה

 U.S. Food andאת תקנות , בין השאר,  אלו כולליםותקנותחוקים . השונות

Drug Administration) "FDA ("צות הבריתביחס לפעילותה באר, EU 

Directivesכללים  המיושמים במדינות האיחוד האירופי בהן פעולת החברה ו

נים חוקים ותקנות אלו קובעים תק. הנקבעים על ידי משרד הבריאות בישראל

הנצרכים ציוד וכח האדם הדרוש לייצור מוצרים , מתקני הייצור, ייצור מזוןבנוגע ל

  . בני אדםעל ידי 

בטיחות בעבודה ,  לבריאות פועלת תחת כללים שונים בנוגעחברהה, בנוסף 36.2

. ברמה מקומית ובינלאומית במדינות השונות בהן היא פועלתסביבה ואיכות 

סין ו גרמניה, יץישוו, אנגליה, ישראל, בריתצות ההחברה בארשל מתקני הייצור 

טיפול ,  בכל אחת מאותן מדינות בנוגע לזיהום אוירפים לכללי איכות סביבהכפו

 .ניקוי זיהומים קיימיםו פסולתטיפול ב, שימוש בחומרים מסוכנים, במי שופכין

בשנים האחרונות חלה החמרה בדיני איכות הסביבה ובאכיפתם בכל אחת 

  . עלתה באופן משמעותיובעולם ועלויות קיום דינים אלולו ממדינות א

 היא מפעילה את מתקניה תוך קיום החוקים והתקנות ,להערכת פרוטרום 36.3

עמידה ,  בנוסף.בריאות ואיכות סביבה, בטיחות בעבודה, הרלוונטיים לייצור מזון
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בתקנות ובחוקים הקיימים להם כפופה החברה לא השפיעו באופן מהותי על 

 .רווחיה או מיצובה בשוק בו היא פועלת, החברהפעילות 

  לדוח 15.11בטיחות ואישורים ראה סעיף , בריאות, רגולציהלפרטים נוספים על  36.4

  .זה

  הסכמים מהותיים .37

 .1.14לפרטים בנוגע להסכם לרכישת פלקסמן ראה סעיף  37.1

 באירופה IFF של Food Systemלפרטים בנוגע להסכמים לרכישת פעילות ה  37.2

 .1.15ראה סעיף 

 .1.16 ראה סעיף Nesseלפרטים בנוגע להסכם לרכישת  37.3

 .1.17 ראה סעיף Acatrisלפרטים בנוגע להסכם לרכישת  37.4

 .1.18לפרטים בנוגע להסכם לרכישת בלמיי ראה סעיף  37.5

 .1.19לפרטים בנוגע להסכם לרכישת יופיטר ראה סעיף  37.6

 .1.20לפרטים בנוגע להסכם לרכישת ריחן ראה סעיף  37.7

 .1.21סכם לרכישת פעילות אדומים ראה סעיף לפרטים בנוגע לה 37.8

 .1.22לפרטים בנוגע להסכם לרכישת אבאקו ראה סעיף  37.9

 .1.23לפרטים בנוגע להסכם לרכישת קבוצת גוורצמולר ראה סעיף  37.10

 .1.24לפרטים בנוגע להסכם לרכישת פעילות ראד ראה סעיף  37.11

 .1.25 אוקספורד ראה סעיף נכסי ועסקילפרטים בנוגע להסכם רכישת  37.12

 .1.26 ראה סעיף FSIלפרטים בנוגע להסכם לרכישת נכסי ועסקי  37.13

, חתמה החברה על מספר הסכמים) 3.7 עד 3.4ראה סעיף (במסגרת גיוס ההון  37.14

, Morgan Stanley,  עם חתמי ההנפקהUnderwriting Agreementביניהם 
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UBS ו HSBC , וDepositary Agreement עם Bank of New-York . הסכמים

 .ם הוראות מקובלות להסכמים מסוגםאלו כוללי

לפרטים בנוגע להתחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי תאגיד  37.15

 .33.3בנקאי ממן ראה סעיף 

  .החברה אינה צד להסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים 37.16

  הליכים משפטיים .38

בהסתמך , אשר לדעת הנהלת הקבוצה, הוגשה תביעה, 2001בחודש ספטמבר  38.1

על ידי חברת פיקנטי , הינה משוללת כל יסוד עובדתי, ה המשפטייםעל יועצי

 -  בסעיף זהלהלן(מ "מ וחברת ניצולת הקרטל בע"בע) 1982(תעשיות בשר 

ועוד ) מקבוצת נסטלה העולמית(מ "כנגד חברת אסם תעשיות מזון בע) התובעות

  ביניהם גם פרוטרום, מפעלים מהמובילים במדינת ישראל בתעשיית המזון16

כי הנתבעות יצרו ביניהן קרטל על ,  התובעות טוענות.מ"בע) 1990 (סחר ושיווק

. להן סחורה לאחר תאריך מסויםשלם כך חדלו מלספק וכי רוס אותן מנת לה

 מליון דולר ולאחר מכן נמחקה התביעה והוגשה 25סכום התביעה עמד על כ 

בשנת .  כל נתבעתחלקה שלון ילא צל,  מליון דולר108תביעה דומה על סך של כ 

 נמחקה גם התביעה הנוספת שהוגשה לאחר שבקשות התובעות לפטור 2003

 .והתובעות לא שילמו את אגרת בית המשפט, מאגרה נדחו

 מיליון 217כ  על סך של  דומההגישו התובעות תביעה חדשה, 2004בינואר 

ותה  נתבעות אחרות בגין א28-מ ו"בע) 1990(דולר כנגד פרוטרום סחר ושיווק 

. עילת תביעה ובצירוף בקשה חדשה של התובעות לקבלת פטור מתשלום אגרה

בקשת התובעות לפטור מאגרה נדחו על ידי בתי המשפט הן בבית המשפט 

. המחוזי בחיפה והן בערעורים בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון

  .לאחר דחיית הבקשה נמחקה התביעה

, ד ערעור על ההחלטה למחיקת התביעהנכון למועד דוח זה נותר תלוי ועומ

בטענה כי לתובעות לא ניתנה הזדמנות לשלם את האגרה עד היום האחרון 

בערעור הוגשו סיכומים על . ומאז חלפה כבר למעלה משנה נוספת, שהקוצב להן

  .2009וקבוע לחודש יוני , ידי כל הצדדים והדיון נדחה פעם נוספת
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ציה המשפטיים הרי שמדובר בתביעה בהסתמך על יוע, לדעת הנהלת הקבוצה

משוללת כל יסוד עובדתי ואשר העובדות המיוחסות , מופרכת, טורדנית וקנטרנית

סיכויי התביעה להתקבל , אינן נכונות ובכל מקרה, כשלעצמן, בה לפרוטרום

 .קלושים

שעניינן נזקי גוף ונזקים ' כנגד הקבוצה הוגשו מספר תביעות והודעות צד ג 38.2

לטענת , אשר לו, ו לטענת התובעים כתוצאה מזיהום נחל הקישוןכלכליים שנגרמ

בהסתמך על חוות , לדעת הנהלת הקבוצה. אחראית גם הקבוצה, התובעים

להתקבל הינו , סיכוי התביעות כנגד הקבוצה, דעתם של יועציה המשפטיים

, וגם אם יקבע כי לקבוצה אחריות כלשהי בגין נסיבות התביעות האמורות, קלוש

, וזאת בשל מספרם הרב של הנתבעים, הסיכון לקבוצה הינו בלתי מהותיהרי ש

 0.01%-כ(כמויות השפכים המזעריות אותן הזרימה הקבוצה בשנים הרלבנטיות 

איכות השפכים שהוזרמו על ידי , )מסך השפכים שהוזרמו על ידי יתר הנתבעים

וזרמו הקבוצה אשר אינם מסוגלים לגרום לנזקים הנטענים ומשך הזמן בו ה

 הקבוצה 2000החל בשנת . השפכים על ידי הקבוצה לעומת הנתבעים האחרים

  .חדלה לחלוטין מהזרמת שפכים כלשהם לקישון

  :להלן פירוט התביעות שהוגשו כנגד הקבוצה בנושא זיהום נחל הקישון

 93על ידי ו בסכום לא קצוב שהוגש) שאוחדו( ותתביעמספר במסגרת   )1(

ועוד ) ל" חכ–בסעיף זהלהלן (מ "חיפה כימיקלים בעת חברכנגד חיילים לשעבר 

לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו ) הנתבעים –בסעיף זה להלן (שלושה נתבעים 

ו הנתבעים שלח, מי הקישון במהלך שירותם הצבאילטענתם עקב זיהום לתובעים 

כי הצדדים השלישיים ישאו ים הנתבעים לקבוצה ואחרים בהם דורש' הודעת צד ג

וזאת מאחר , כאמור בפיצוים במידה ובית המשפט יחייב, וי התובעיםבפיצ

  .לנזקי התובעיםאחראים הם ההצדדים השלישיים הנתבעים ולטענת 

, דייגים ושאריהם 41במסגרת תביעה שהוגשה בסכום לא קצוב על ידי   )2(

לפיצוי בגין נזקי גוף , ) הנתבעים–בסעיף זה להלן  (ל ונתבעים אחרים"כנגד חכ

נשלחו , עקב זיהום מי הקישון על ידי הנתבעים, לטענת התובעים, רמושנג

לקבוצה ואחרים על ידי הנתבעים בהם דורשים הנתבעים כי ' הודעות צד ג

במידה ובית , או ישפו אותם/ ישאו עמם בפיצוי התובעים והצדדים השלישיים

  . המשפט יחייבם בפיצוי כאמור
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הוגשה תביעה )  הנתבעות-בסעיף זה להלן (ל וגופים אחרים "כנגד חכ)   3(

) תביעות אזרחיות( לחוק מניעת מפגעים סביבתיים 10מכוח סעיף , ייצוגית

בתביעה נטען כי הנתבעות מזהמות את נחל הקישון באופן . 1992-ב"התשנ

וכן כי הזיהום גורם להרס אוצר טבע ולסכנה , המפריע את פעילות התובעים

 מבקשים מבית המשפט להורות על הפסקת התובעים. ממשית לבריאות הציבור

הזרמת השפכים לנחל הקישון ועל שיקום הנחל למצב שהיה עובר לתחילת 

' חלק מהנתבעות שלחו לקבוצה ולאחרים הודעות צד ג .הזרמת השפכים

הן תהיינה , כי במידה ויידרשו לשאת בעלויות שיקום הנחל, במסגרתן הן טוענות

  .זכאיות לשיפוי

סולקה התביעה על הסף עקב כך שחל שיפור משמעותי במצב , 2007באפריל 

 2007במאי . נחל הקישון ולפיכך אין התובעת עומדת בתנאי סף להגשת התביעה

  . נמחק הערעור בהסכמה2008בספטמבר . הגישה התובעת ערעור על פסק הדין

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כנגד החברה בגין 2007באוגוסט  38.3

 בסעיף להלן(ממפעל החברה בחיפה , לטענת התובעים,  אשר נגרםמפגע ריח

 להלן(בד בבד הוגשה בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית ). התובענה -זה 

התובעים טוענים כי מפגעי הריח שיצר המפעל ). הבקשה לאישור -בסעיף זה

גיעה גרמו להם פגיעה באוטונומיה של הפרט ובזכותו לנשום אוויר נקי עד כדי פ

הקבוצה בשמה מבקשים התובעים לפעול כתובעים ייצוגיים הינה . באיכות חייהם

מ " ק2או שמקום עבודתם ברדיוס של /מ ו" ק3.5תושבים שהתגוררו ברדיוס של 

או נסעו באופן תדיר /או שעשו שימוש תדיר ברכבם ו/ממפעל החברה בחיפה ו

הפיצוי . החברהחיפה בקטע הסמוך למפעל -בתחבורה ציבורית בכביש עכו

  .ח" מיליון ש225המבוקש לטובת הקבוצה כפי שהועמד בבקשה לאישור הינו 

גרת הבקשה על הסכם פשרה במסהחברה חתמה  2009בחודש פברואר 

  :הםאשר פרטיו , )ההסכם -  בסעיף זהלהלן(לאישור והתובענה 

בבקשה החברה מבלי להכיר או להודות בטענה כלשהי שהופנתה כלפי   )1(

 של  החברה במפרץ חיפהתחדל החברה מייצורם באתר,  ובתובענהלאישור

בתוך פרק זמן של וזאת  ,שהינם בעלי פוטנציאל ריח חזק,  חומרים)10(עשרה 

-שמונה חומרים נוספים בתוך פרק זמן של )6(שישה חודשים ושל ) 6( שישה

 . הכל ממועד אישור ההסכם על ידי בית המשפטו,  חודשים)18(עשר 
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מפעלה להודות בקיומם של מפגעי ריח שמקורם בפעילות החברה במבלי   )2(

 להמשיך את תוכנית ההשקעות שלה בתחום מתחייבת החברה, שבמפרץ חיפה

לא יהיו  1.1.2013אחרי ה שובכל מקרה להבטיח , איכות הסביבה והטיפול בריח

 ריחות חזקים או בלתי סבירים שמקורם מפעלה שבמפרץ חיפהמחוץ ל

 .ה שםבפעילות

 סכום כולל החברה ישולם על ידי  ולבאי כוחםלמבקשים בבקשה לאישור  )3(

 .ח" ש775,000בסך 

המבקשים בבקשה לאישור התחייבו שלא לנקוט בהליכים , בכפוף לאמור בהסכם

בגין איזו מן הטענות שהועלו במסגרת התובענה והבקשה לאישור או כל טענה 

רה במפרץ חיפה עד ליום שמקורם באתר החב" מפגעי ריח"אחרת הנוגעת ל

מטעם ) הבקשה - בסעיף זהלהלן( הוגשה בקשה 22.2.2009ביום . 1.1.2013

לבית המשפט לקבל את אישורו להסדר כהסדר פשרה בתביעה ייצוגית הצדדים 

  . הבקשה תלויה ועומדת לפני בית המשפט.ולמתן תוקף פסק דין להוראותיו

כתב אישום כנגד , חיפה-קריותהוגש לבית משפט השלום ה, 2008 במרס 6ביום  38.4

כתב ).  כתב האישום–בסעיף זה להלן (ובעלי תפקידים בחברה , מ"פרוטרום בע

עבירה (של ניהול עסק בניגוד לתנאי רישיון , לכאורה, האישום הוגש בגין עבירות

וגרימת מפגעי ריח שמקורם במפעל ) 1968-ח"תשכ, לפי חוק רישוי עסקים

  ).1961-א"תשכ, פי חוק מניעת מפגעיםעבירה ל(החברה במפרץ חיפה 

)  הסדר הטיעון–בסעיף זה להלן (על פי הסדר טיעון בין החברה לבין המדינה 

 פסק דין שבו הורשעה החברה על פי הודאתה 2009ניתן בחודש פברואר 

וטל עליה קנס כספי בסך של מיליון וחצי הועל החברה . בעובדות כתב האישום

של  על התחייבות להימנע מביצוע עבירה חתמההחברה  וכן ₪) 1,500,000(

או / ו1968-ח"תשכ, גרימת ריח חזק או בלתי סביר בניגוד לחוק רישוי עסקים

₪ ) 3,000,000(בסך של שלושה מיליון  1961-א"תשכ, החוק למניעת מפגעים

 בעלי התפקידים בחברה שהועמדו לדין נמחקו למעט .שנים) 3(במשך שלוש 

  .בעל תפקיד אחד שהודה

 4החברה להמשיך ולהאיץ במשך  התחייבההסכם הבמסגרת הסדר הטיעון ו

,  שלה באתרה שבמפרץ חיפההשקעותה תכנית השנים הקרובות את מימוש
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תוך , לטיפול בנושא מקורות הריח באתר, ח" מליון ש)8(שמונה בהיקף של מעל 

 .BATת בהתאם להגדרת הנדרשבטכנולוגיה באמצעים התפעוליים ושימוש 

לדוחות  12טים נוספים על התביעות בהן מעורבת החברה ראה באור לפר 38.5

 .הכספיים

למעט האמור לעיל החברה אינה מעורבת בהליכים משפטיים מהותיים בהם  38.6

 מרכושה השוטף על בסיס 10%עולה על ) בלא ריבית והוצאות(הסכום הנתבע 

 .דוחותיה הכספיים המאוחדים

  יעדים ואסטרטגיה עסקית, חוזקות .39

  חוזקות

כי היא נהנית ממספר חוזקות המקנות לה את היכולת להתחרות באופן , החברה מעריכה

 ולהמשיך להגדיל  בה היא פועלתאפקטיבי ולהשיג צמיחה בשיעור גבוה מהממוצע בתעשייה

 :נקודות חוזקה אלו כוללות. את שולי הרווח שלה

  גבוה  ערך מוסףמבודל ובעל , מגוון מוצריםסלעם ובילה חברה גלובלית מ 39.1

 עם נוכחות מקומית בשווקי היעד  ומובילההחברה היא חברה גלובלית מבוססת

 עם דגש על  מוצרים20,000 כסל המוצרים של החברה כולל . החשובים שלה

שמנים אתריים ייחודיים , כולל מיצויים טבעיים, תמציות וחומרי גלם טבעיים

טבעיים המגוון של רוב מכירות החברה נובעות מסל המוצרים ה .ומוצרי הדרים

משווקת פרוטרום  .נוטרה/המזון הפונקציונאלי והפרמה,  בתחומי הטעםהחברה

מדינות ומפעילה  120  לקוחות ביותר מ13,000 ומוכרת את מוצריה ליותר מ

מעבדות  27לפרוטרום . בישראל ובאסיה, בצפון אמריקה,  ייצור באירופהאתרי

משרדי השיווק  47 באמצעותמרבית מכירות החברה נעשות . מחקר ופיתוח

  .והמכירות שלה

- מוצרים רחב ללקוחות רבסלהתמקדות במתן שירות מעולה ובהצעת  39.2
  ללקוחות בינוניים ומקומייםכמו גם לאומיים גדולים 

 על ידי כך שאינה ,בין היתר, מתחריה העיקרייםמבדלת את עצמה מפרוטרום 

 בלקוחות בינוניים אלא גם, גדוליםהלאומיים -רבה יהקוחותבלרק מתמקדת 

פרוטרום מציעה את אותה רמת שירות גבוהה ומוצרים ייחודיים . ומקומיים
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 על השמורה בדרך כלל כמו זו והמקומייםללקוחות המזון והמשקאות הבינוניים 

של השיווק והמכירה  יצוות. לאומיות גדולות- רק לחברות רבידי מתחרותיה

הלקוחות כל יתוף פעולה הדוק עם עובדים בש המחקר והפיתוח צוותיופרוטרום 

. תאמים לצרכיהם הייחודיים בזמן קצרוהמייחודיים על מנת להציע להם פיתוחים 

רמה גבוהה של גמישות מקומיים לקוחותיה הבינוניים וההחברה מציעה ל, בנוסף

שוק להערכת הנהלת החברה . קף הזמנה מינימלי וזמני הספקהיהמבחינת 

 שהתמקדות בו ,יים מייצג שוק גדול ואטרקטיביהבינוניים והמקומהלקוחות 

י קושוגדיל את היקף מכירותיה ולהעמיק את אחיזתה ב להפרוטרוםמאפשרת ל

מהווים את אחד מפלחי ה, המותגים הפרטייםיצרני מיקוד מיוחד ניתן ל .היעד

 לאור התגברות מודעותם של .השוק ההולכים וגדלים לשוק תמציות הטעם

רשתות  וגדל מגוון מוצרי המותג הפרטי ,ן למחיר המוצרצרכנים של מוצרי מזו

לחשיבות התמיכה בדימוי יותר גם המרכולים וקמעונאים אחרים נעשו מודעים 

הדרישה מצד רשתות המרכולים והקמעונאים למוצרי . המותג הפרטי שלהם

מייצרים , מותג פרטי הדומים למוצרים הקיימים בשוק ולמוצרי פרימיום ייחודיים

 מגמת קצבי הצמיחה .ויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטעםהזדמנ

 .המוגברים של מוצרי המותג הפרטי הואצה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי

   טבעייםמזון פונקציונלי רכיביהתמקדות ב 39.3

שינויים בהעדפות הצרכנים וגידול באוכלוסייה המזדקנת הובילו לגידול מהיר 

מזון המספק או הנתפש כמספק יתרונות ן פונקציונלי שהינו בביקוש למזו

ויכולות רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים שמייצרת פרוטרום . בריאותיים

חברת רכישת  באופן משמעותי בעקבות התחזקוהמחקר והפיתוח שלה 

לדוח  1.24 ו 1.21, 1.17 ,1.14ראה סעיף (  וראדאדומים, אקטריס ,פלקסמן

חדשני ומתפתח הדורש עבודה ,  שוק חדששוק המזון הפונקציונלי הינו). זה

בשיתוף פעולה הדוק בין יצרן רכיבי המזון הפונקציונלי לבין יצרני המזון 

כי מערכות היחסים הארוכות שיש לה והכרותה , פרוטרום מאמינה. והמשקאות

המעמיקה עם שוק המזון והמשקאות והיצרנים הפועלים בו נותנים לה יתרון 

 בנוגע הוכחות מדעיותפרוטרום מסוגלת לספק , ףבנוס.  תחרותי משמעותי

לתרומה הבריאותית של רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים שהיא מייצרת כמו 

 אלו נדרשות לעיתים קרובות על ידי יצרני הוכחות מדעיות. מחקרים קליניים

כחלק מפעילות המחקר והפיתוח שלה ועל מנת להביא . המזון והמשקאות

החדשניים והייחודיים שלה פועלת פרוטרום , ם הטבעייםלהרחבת סל המוצרי
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מכוני מחקר וחברות הזנק בארץ , ליצירת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאיים

יבי המזון הפונקציונלי הטבעיים המיוצרים על ידי פרוטרום כר, בנוסף .ובעולם

  .British BRC ו Swiss GMPעומדים בתקני בריאות ובטיחות מחמירים כגון 

  שנות ובסיס טכנולוגי רחבחד 39.4

היא שמה על טכנולוגיה אותו הדגש כי אחת מחוזקותיה היא , פרוטרום מאמינה

באופן עקבי בבניית יכולות מחקר ופיתוח ורכישת פרוטרום משקיעה . וחדשנות

. שווקי היעד שלהחקר ופיתוח במעבדות מ 27פרוטרום ל. טכנולוגיות חדשות

וף פעולה הדוק עם הלקוחות כדי לפתח בשיתעובדים  אנשי המחקר והפיתוח

 .מתהדקים הקשרים עם הלקוחותובכך , צרכיהםחדשים תפורים למוצרים 

טכנולוגיות ייצור ייחודיות למיצוי מוצרים טבעיים אשר זכו לפרוטרום , בנוסף

פעילות המחקר והפיתוח של .  וראדת פלקסמןולחיזוק משמעותי עם רכיש

 ברחבי בשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאייםפרוטרום נעשית לעיתים קרובות 

טבעיים ייחודיים היא מובילה בפיתוחם של מוצרים   כי,פרוטרום מאמינה. העולם

  .נוטרה/ארמהלמזון פונקציונלי וליישומים בתעשיית הפ,  טעםתמציותל

  מיצוב ונוכחות במדינות מפותחות 39.5

 במדינות כי היא ממוצבת היטב ובעלת מוניטין מבוסס, פרוטרום מאמינה

אתרי ייצור וצוות גדול של אנשי מכירות , עם צוותי מחקר ופיתוח, המפותחות

הרכישות האסטרטגיות האחרונות של פרוטרום חזקו את . מנוסים ומסורים

הגדילו , נוכחותה ומעמדה בשווקים מערב אירופאיים ובשווקים אחרים נבחרים

 ומספקות לה את פריסתה הגיאוגרפית, מהותית את חוג הלקוחות שלה

  .שיבואו לידי ביטוי בשנים הקרובות, Cross-Sellingהזדמנויות משמעותיות ל 

  מיקוד ונוכחות בשווקים מתפתחים הצומחים בקצב גידול מהיר יותר 39.6

לפרוטרום נוכחות משמעותית בשווקים מתפתחים בהם הביקוש לתמציות טעם 

לפרוטרום . ם בקצב מהיר יותר מאשר בשווקים המפותחיגדלולחומרי גלם 

, בסין, בטורקיה, ברומניה, בקזחסטאן, באוקראינה, נוכחות מבוססת ברוסיה

אלה בין היתר את מיצובה בשווקים מחזקת החברה . בברזיל ובמקסיקו, בהודו

המספקים לה הן , על ידי הקמת מעבדות מחקר ופיתוח ומשרדי שיווק ומכירה

מיים ולקוחותיה והן את ההכרות והידע עם העדפותיהם של הצרכנים המקו

פרוטרום מעניקה גם שירותי ייעוץ טכניים ושיווקיים . אפשרות לספק שירות יעיל
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ליצרני מזון ומשקאות בשווקים אלה ועוזרת להם בשיפור סל המוצרים שלהם 

החברה צופה . וייצורם ובכך מחזקת את קשריה עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים

השינוי המהותי .  קצת הצמיחה בשווקים אלהכי המשבר הכלכלי העולמי יאט את

אוקראינה , שחל בחודשים האחרונים בשערי החליפין של המטבעות של טורקיה

 . עלול להשפיע גם הוא על צמיחת שוק המזון במדינות אלה, וקוריאה

  לצמיחה רווחיתהצלחה מוכחת בביצוע רכישות המובילות  39.7

טגרציה של רכישות של חברות ביצוע ואינ, זיהויב ות מוכחיכולותלפרוטרום 

 רכישת ביניהן יות וחברותופעיל 23  פרוטרום רכשה1990מאז שנת . ופעילויות

 .CPL Aromas Ltdוחטיבת חומרי הגלם של חברת הטעמים פעילות חטיבת 

 Foodרכישת פעילות ה  ,2003 פלקסמן בשנת  רכישת חברת,2001בשנת 

Systems האירופאית של IFFרכישת , 2004יה של שנת ישנ במהלך המחצית ה

 .A.M. Todd Botanical Therapeuticsפעילות המיצויים הטבעיים של חברת 

רכישת  ,2006 בינואר Nesse מהון המניות של 70% רכישת ,2005יוני ב

Acatris רכישת יופיטר , 2007רכישת בלמיי האנגלית במרץ , 2006 באוקטובר

רכישת , 2007ריקאית ביולי רכישת אבאקו האמ, 2007האנגלית באפריל 

 רכישת קבוצת ,2007רכישת ריחן שהושלמו באוגוסט  ופעילות אדומים 

 ,2007רכישת פעילות ראד בנובמבר  ,2007גוורצמולר הגרמנית באוקטובר 

ורכישת נכסי ועסקי  2009 ינואררכישת נכסי ועסקי אוקספורד אשר הושלמה ב

FSI רכישות . )לדוח זה 1.26עד  1.13ראה סעיפים ( 2009 האמריקנית במרץ

מעמדה של פרוטרום כשחקן עולמי מוביל באופן משמעותי את אלו חיזקו 

 ההפריסה הגיאוגרפית שלאת , בתחומי הטעם והריח וחומרי הגלם הייחודיים

את סל המוצרים רכישות אלו הרחיבו , בנוסף. לשווקים חדשיםכניסה  לה וואפשר

 ובתחום (Savory) והלא מתוקים  בתחום הפתרונות המתוקיםשל החברה

-הן הרב, חוג לקוחותיהאת , בעלי הערכים הבריאותייםים הטבעיים יהמיצו

-Crossלאומיים הגדולים והן הבינוניים והמקומיים ואפשרו לחברה אפשרויות 

Sellingהרכישות תרמו עוד לידע וליכולות הטכנולוגיות של.  משמעותיות 

  .שלהפרוטרום וליכולותיה הניהוליות 
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  הנהלה גלובלי מנוסהצוות  39.8

,  התמציות וחומרי הגלםשוקברב  עם ניסיון  בכירגלובליהנהלה לחברה צוות 

 רב ןניסיווכן המכירות והשיווק , התפעול, חקר והפיתוחובכלל זה בתחומי המ

  .פעילויות נוספות וביצוע אינטגרציהחברות וברכישת 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית

על ידי ,  הגדלת התשואה לבעלי מניותיה על פני זמןוטרום הינ של פרוהאסטרטגיהיעד 

 השגת צמיחה בשיעורים ,הפיכתה לאחת החברות המובילות בעולם לתמציות וחומרי גלם

המרכיבים העיקריים באסטרטגיה של . גבוהים מהממוצע בתעשייה והמשך שיפור הרווחיות

 :פרוטרום הינם כמפורט להלן

   ביניהםהסינרגיהוף ליבה ומינהעסקי בהתמקדות  39.9

 טעם תמציות , להמשיך ולהתמקד בשני עסקי הליבה שלהבכוונת פרוטרום 

לם הם מכיוון שחומרי הג.  ביניהםאת הסינרגיהולמנף יחודיים וחומרי גלם 

ניסיונה של החברה בחומרי גלם ,  טעםתמציותהמרכיבים העיקריים בייצור 

. ואיכותיות תפורות לפי הזמנה ייחודיותטעם טבעיים מאפשר לה לייצר תמציות 

 תמציות בתחום נצברתחום חומרי הגלם של החברה מרוויח מהניסיון ש, כן-כמו

של צרכיהם ובכלל זה , צורכי הלקוחותהמאפשר הבנה טובה יותר של , הטעם

כיוון שחלק מחומרי הגלם של החברה נמכר , בנוסף.  אחרים טעםיצרני תמציות

 אסטרטגיית החברה היא להשתמש באיש מכירות ,ישירות ליצרני מזון ומשקאות

חומרי הגלם ללקוחות אלה ובכך להשיג ו  הטעםאחד למכירת מוצרי תמציות

  .יעילות תפעולית

תחום ה פעילותה וסל המוצרים שלה בלהרחבת  פעילה אסטרטגיתפרוטרום 

Savory) מהממוצע בתעשייהצומח בקצבים מהיריםש )מוצרים שאינם מתוקים  .

 ורכישת קבוצת רכישת ראד, רכישת ריחן, Nesseרכישת , חברהלהערכת ה

הבשר והדגים ציע ליצרני שהיא מפתרונות משמעותית את סל החיזקו  גוורצמולר

באופן שיתרום  )Convenience Food( ומזון הנוחות החטיפים, המעובדים

  .המשך צמיחתהל
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יעה פרוטרום יחודיים שמציהרחיבה את סל המוצרים הטבעיים ה Acatrisרכישת 

התרופות הטבעיות המזון הפונקציונלי ובעיקר בשווקי , ללקוחותיה

)Nutraceuticals  .(  

לאומיים -ובפיתוח מוצרים ללקוחות רבאיכותי שירות מתן התמקדות בהמשך  39.10
  גדולים וללקוחות בינוניים ומקומיים

להרחיב את השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה ואת סל פרוטרום מתכוונת 

. ללקוחות בינוניים ומקומייםהן לאומיים גדולים ו-רבהן ללקוחות , המוצרים שלה

פרוטרום , לאומיים הגדולים-בפלח השוק של יצרני המזון והמשקאות הרב

בפלח . מתמקדת במוצרים ייחודיים ומרחיבה את סל הפתרונות הטבעי שלה

ך ולהציע את להמשיפרוטרום בכוונת , השוק של הלקוחות הבינוניים והמקומיים

כלל -כפי שהם ניתנים בדרך, אותה רמת שירות גבוהה ומוצרים מותאמים אישית

בנוסף מציעה פרוטרום ללקוחות הבינוניים . לאומיים גדולים-ללקוחות רב

  . ההספקהמועדיגמישות בכמויות המינימום ווללקוחות המותג הפרטי והמקומיים 

   בשווקים מפותחיםנוכחותהרחבת ה 39.11

הן להתרחבות עבורה הזדמנויות עסקיות נוספות כי ישנן , הינפרוטרום מאמ

-Crossאפשרויות ה בעיקר באמצעות מינוף , ב" והן בארהבמערב אירופה

Selling ועקב הזדמנויות לביצוע שביצעההרכישות האחרונות  שנוצרו בעקבות 

  . רכישות נוספות

  מתפתחיםבשווקים האחיזה המשך החדירה ו 39.12

ישנן אפשרויות צמיחה משמעותיות בשווקים מתפתחים כי , הפרוטרום מאמינ

פרוטרום . וחומרי גלםטעם תמציות  גידול משמעותי בדרישה לקייםאשר בהם 

הכוללים , היא כבר פועלתאחיזתה בשווקים מתפתחים בהם מתכוונת לחזק את 

, טורקיה, מזרח אירופה, )ברית המועצות לשעבר(את מדינות חבר העמים 

בכוונת החברה להיכנס , כן-כמו. הודו ומדינות אחרות באסיה, סין, מקסיקו, ברזיל

פרוטרום . לשווקים מתפתחים חדשים ולהנות מפוטנציאל הצמיחה בשווקים אלה

 .לה יתרון תחרותי משמעותימתפתחים תעניק בשווקים כי נוכחות , מאמינה

,  פרוטרום מתכוונת להקצות משאבים נוספים להקמת אתרי ייצור חדשיםפיכךל

מעבדות מחקר ופיתוח ולשכור אנשי שיווק ומכירות וכן להרחיב את שירותי 

    .נבחריםמתפתחים השיווקי ליצרני מזון ומשקאות בשווקים הטכני וייעוץ ה
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  מעמד מוביל בשוק הגדל של מוצרים בריאים וטבעייםהשגת  39.13

המגמה ההולכת וגוברת כי היא ממוצבת היטב בכדי להנות מ, הפרוטרום מאמינ

 רכישת. במוצריהםבריאים וטבעיים לשלב יותר רכיבים של יצרני מזון ומשקאות 

בשוק זה מובילה את מיצובה של פרוטרום כ וחיזק FSI ו ראד Acatris, ,פלקסמן

רכיבי מזון פונקציונלי , הטבעיותהטעם בתחום התמציות יכולותיה מינוף די יעל 

ונתה להקצות משאבים בנוסף בכו. טבעיים ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא

לצורך פיתוחם ושיווקם של , נוספים לתחום המחקר והפיתוח והשיווק והמכירות

במסגרת פעילות היחידה העסקית , פועלתפרוטרום . מוצרים בריאים וטבעיים

Frutarom Health)  לפרטים נוספים בדברFrutarom Health 16.8 ראה סעיף 

לה ואת המוצרים המיוצרים תחת סס את המוניטין שלהמשיך ולב ,)לדוח זה

 את קו שלבה פרוטרוםבמקביל  . בשוויץהבמתקני) של פלקסמן( "EFLA"המותג 

 .Acatris ה שלרכישתעם  שנוסף לסל מוצרי החברה Lifelineהמוצרים המוביל 

מכוני מחקר , פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאייםפרוטרום 

 הבריאים והטבעיים צנרת המוצרים וי לעיבוחברות הזנק בארץ ובעולם

יצרה פרוטרום מספר  2008במהלך שנת . שבכוונתה להשיק בשנים הבאות

   .שיתופי פעולה כאמור

  פתרונות טבעיים מקיפים לתעשיית המזון והמשקאות 39.14

טעם  תמציות לביםאינטגרטיביים מקיפים המשפרוטרום מציעה פתרונות 

.  שלהFood Systemsמוצרי ה ועם יים ות עם רכיבי מזון פונקציונלי טבעטבעי

 משמעותית את יכולות ה חיזקה, IFFל ש Food Systemsרכישת עסקי ה 

Food Systems של פרוטרום אשר שילובן עם יכולותיה בתחום תמציות הטעם 

מאפשרים לה , רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומיצויים טבעיים אחרים, הטבעיות

ביתרונה  משתמשתפרוטרום . יצרני המזון והמשקאותלהציע פתרונות ייחודיים ל

 ר מוצרים אינטגרטיביים חדשיםוייצ לFood Systemsהיחסי בתחום ה 

  . המותאמים לדרישות לקוחותיהוחדשניים
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  הרחבת ההשקעות במחקר ופיתוח 39.15

. לחתה העתידיתצכי טכנולוגיה וחדשנות הינם אבני יסוד בה, פרוטרום מאמינה

 טעמיםה במחקר ופיתוח הן בחטיבת  להמשיך ולהשקיעבכוונת החברה, לפיכך

  .והן בחטיבת חומרי הגלם

  שיפור הרווחיות 39.16

המשך ) 1 (שולי הרווח שלה על ידיאת ולהגדיל לפעול פרוטרום בכוונת 

 תוך ,כושר הייצור וניהול המלאי קסוםימובכלל זה , התמקדות ביעילות תפעולית

במסגרת הליך  .בשנים האחרונותהתמקדות במיזוג יעיל של הרכישות שבוצעו 

 בישראל ובאנגליה תוך השגת חסכונות אתרי ייצוראוחדו מיזוג הרכישות כאמור 

פעילות אוקספורד שנרכשה פרוטרום פועלת גם לאיחוד . תפעוליים מהותיים

, מערכי המכירותלמיזוג ,  עם אתר ייצור חומרי הגלם שלה באנגליה2009בינואר 

 ולאיחוד פעילות גרמניהב אשר  וגוורצמולרNesse בין אתרי השירות והרכש

FSI מינוף וניצול המשך ) 2(; ב" עם פעילותה בארה2009 שנרכשה במרץ

יתרון לגודל על ידי מינוף ההוצאות ניצול  )3(  ;ין החטיבותתוך ובהסינרגיות ב

 המשך שיפור תמהיל המוצרים )4(ו ; הקבועות לבסיס לקוחות ומוצרים רחב יותר

צעות הגדלת חלקה היחסי של חטיבת הטעמים מסך פעילות החברה שלה באמ

ופיתוחם ושיווקם של חומרי גלם חדשים ייחודיים בעלי ערך מוסף ושולי רווח 

  . ידי חטיבת חומרי גלם-גבוהים על

  באמצעות רכישות אסטרטגיותצמיחה מהירה המשך  39.17

ישות באמצעות אסטרטגיית הרכגם השיגה עד היום צמיחה מהירה פרוטרום 

שלה ובכוונתה להמשיך ולהעריך הזדמנויות רכישה אשר יענו על הקריטריונים 

 פרוטרום .המחמירים אותם היא מיישמת ואשר יבטיחו יצירת ערך לבעלי המניות

פריסתה את , מחפשת אפשרויות רכישה אשר ירחיבו את סל המוצרים שלה

תנו לה אפשרויות את בסיס הלקוחות שלה ואשר י,  באזורים נבחריםהגיאוגרפית

, בנוסף. Cross-Sellingחדשות להרחבת סל המוצרים האינגרטיביים ול 

שלב את החברות והפעילויות שרכשה לאחרונה עם לו ממשיכה לפעולפרוטרום 

-Crossפעילותה הקיימת על מנת להבטיח אופטימיזציה של אפשרויות ה 

Sellingולממש סינרגיות נוספות וחסכון בעלויות .  

  



 

 83

  

   כספי לגבי מגזרים גיאוגרפייםמידע .40

להלן התפלגות . משווקת ומוכרת את מוצריה ברחבי העולם,  מייצרתחברהה 40.1

 :יםאוגרפייההכנסות המאוחדות מחיצוניים לפי מגזרים ג

 

  
2006 2007 2008 

(%)שינוי   
 לעומת 2007

2008 

 33.6 320.2 239.7 174.6  אירופה
 12.4 43.6 38.8 34.4 צפון אמריקה

 30.4 52.8 40.5 33.1  לישרא
 25.2 34.8 27.8 25.4 אסיה והמזרח  הרחוק

 1.9 21.9 21.5 19.7 מדינות אחרות

 28.5 473.3 368.3 287.2 כ"סה

 

 .לדוחות הכספיים 6ביאור למידע נוסף על מגזרים גיאוגרפיים ראה  40.2

  דיון בגורמי סיכון .41

 :להלן יפורטו גורמי הסיכון העיקריים 41.1

  כלכליים-גורמי סיכון מקרו

 השפעת המשבר בכלכלי העולמי על פעילות החברה •

 השתנה האקלים הכלכלי בעולם ומשבר 2008בחודשים האחרונים של שנת 

פיננסי שגלש וגולש לכלכלה העולמית שינה מהותית את מגמת הצמיחה 

בעקבות המשבר נקטו . שאפיינה את רוב כלכלות העולם בשנים האחרונות

ם בניסיון להביא לבלימת המשבר ולייצוב מדינות רבות בצעדים שוני

אך אין כל וודאות אם צעדים אלו יצלחו ומה תהיה מידת השפעתם , השווקים

פרוטרום נכנסה לתקופה הכלכלית המאתגרת . על הימשכות המשבר ועומקו
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עם , והמשברית בה מצוי העולם כחברה גלובלית מובילה וחזקה מתמיד

טכנולוגיות ומוצרים מעולים ,  לקוחותמאגר ומבחר, הנהלה גלובלית מנוסה

. בשיתוף עם לקוחותיה הרבים בעולם, וצנרת מצויינת של מוצרים בפיתוח

כתוצאה מהמשבר חל שינוי במגמת הצמיחה בסביבה העסקית בה פועלת 

לקוחות המקטינים את מגמה של גם ניכרת  ובחודשים האחרונים פרוטרום

כי השפעת המשבר על , כהפרוטרום מערי, עם זאת.רמות המלאי שלהם

 ממכירותיה מיועדות 80%שכן כ , פעילותה אינה צפויה להיות משמעותית

, כן-כמו. לתחום המזון שנחשב מוגן יותר ומושפע פחות ממיתון והאטה

כי בטווח הארוך המגמות החיוביות שאפיינו את פעילותה , פרוטרום מעריכה

,  בשווקים הגלובלייםאולם נוכח אי הבהירות, בשנים האחרונות תמשכנה

לחברה אין יכולת להעריך בשלב זה את עוצמתו של המשבר והשפעותיו על 

קרו כלכליים אבגורמים מ, בין היתר, תוצאותיה של החברה תלויות .פעילותה

המאפיינים את כלכלת המדינות השונות בהן פועלת החברה אשר העיקריים 

, מצב שוקי ההון,  הריביתשיעורי, שבהם הינם שיעור הצמיחה באותן מדינות

 גורמים אלו עשויים להשפיע .שיעור המועסקים ושינויים ברמות ההכנסה

לצריכה פרטית בכלל ועל רמות הביקושים רמות על במידה מהותית 

למשבר , להערכת החברה, בנוסף.  בפרטלמוצריה של החברההביקושים 

החברה הכלכלי ולהאטה בשווקים עלולה להיות השפעה על יכולתה של 

שתוכננו עובר המקוריים ליישם את תוכניותיה העסקיות על פי לוחות הזמנים 

 . למשבר הכלכלי

פעילות החברה בשווקים מתפתחים עלולה להיות מושפעת מהתפתחויות  •
 כלכליות ומשפטיות בשווקים אלו, פוליטיות

 ספר מדינות מחוץ לארצות הברית ומערב אירופה כגוןמהחברה פועלת ב

אוקראינה וסין ולפיכך הינה חשופה להתפתחויות , קזחסטן, ורקיהט, רוסיה

 בלתיאשר הינן בדרך כלל , ומשפטיות במדינות אלו, כלכליות, פוליטיות

 אתרי החברה במדינות אלו עלולים להיות .מדינות מפותחותל ביחסצפויות 

או פוליטית או כתוצאה /חשופים להפרעות כתוצאה מאי יציבות כלכלית ו

הסיכון המהותי עוד יותר . או החרמת נכסיה במדינות אלה/ ואמתמהל

אשר , מפעילות במדינות מתפתחות קשור במגבלות בנוגע למטבע חוץ

עלולות למנוע מהחברה את היכולת לממש את רווחיה ממדינות אלו או 

על אף שבכל המדינות המתפתחות בהן . למכור את נכסיה במדינות אלו
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בלות כאמור על מטבע חוץ אשר משפיעות על פועלת החברה לא קיימות מג

כי , מגבלות שכאלה היו קיימות בעבר הלא רחוק ואין כל וודאות, החברה

  .  מגבלות שכאלו לא יכנסו לתוקף שוב בעתיד

עלולות להשפיע על , אשר אינן ניתנות לחיזוי, תנודות בשערי החליפין •
 תוצאות הפעילות של החברה

בשל פעילותה הגלובלית . בדולריםכספיות תוצאותיה ההחברה מדווחת על 

, בפרט ביורו(נכסים והתחייבויות במטבעות אחרים , הוצאות, לחברה מכירות

אלו תנודות בשערי מטבעות ).  חדשבלירה שטרלינג ובשקל, בפרנק שוויצרי

 , בדרך כלל,למרות שהחברה. החברהתוצאות פעילות עלול להשפיע על 

 ,תיהווהתחייבויכמו גם את נכסיה , צאותיהמנסה להתאים את מכירותיה והו

 את השפעת לאזןתספיק כדי אין כל בטחון שפעילות זו , באותו מטבע

  .השינויים בשערי המטבעות על תוצאות פעילותה של פרוטרום

 נדרשתהחברה , תואמים  באותו מטבע וההוצאותהכנסותגם כאשר ה, בנוסף

את תוצאות , ם המאוחדיםלצורך עריכת דוחותיה הכספיי , לדולריםלתרגם

שמטבע הפעילות הנכסים וההתחייבויות של החברות הבנות שלה , הפעילות

תרגום לדולרים של סעיפים מאזניים נעשה על בסיס . העיקרי שלהן אינו דולר

שער החליפין של הדולר בסוף השנה ותרגום לדולרים של סעיפים בדוח 

 של הדולר במהלך הרווח וההפסד נעשה על בסיס שער חליפין ממוצע

, שינויים בשער הדולר ביחס למטבעות אחרים, כתוצאה מכך. התקופה

עלולים להשפיע על תוצאות הפעילות המדווחות של החברה ועל שווי נכסיה 

אפילו במצב בו לא חל כל , והתחייבויותיה בדוחותיה הכספיים המאוחדים

מים אלו עלולים תרגו. שינויי בשוויים על פי המטבע המקורי בו הם נמדדים

להשפיע על מידת היכולת להשוות את תוצאות הפעילות של החברה בין 

התחייבויותיה , או לגרום לשינויים משמעותיים בשווי נכסיה/תקופות שונות ו

  . והונה העצמי של החברה

.  פיננסייםמכשיריםבאמצעות מגדרת את חשיפתה המטבעית החברה אינה 

שלה  את הנכסים וההתחייבויות יבי באופן אקטעל אף שהחברה מנהלת

במטרה להקטין את החשיפה לתנודות בשערי החליפין בין הדולר למטבעות 

כי תנודות בשערי החליפין לא יהיו בעלי השלכות , אין כל וודאות, אחרים

  . מהותיות לרעה על תוצאות פעילות החברה ומצבה הכספי
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רב אירופאים התחזקות המטבעות המע הביאה 2008במהלך מרבית שנת 
בתרגום  לגידול ,ביחס לדולר) בהן נעשות מרבית מכירות פרוטרום(והשקל 

 .חודשים האחרוניםבמהלך ההתהפכה זו מגמה . מכירות החברההדולרי של 

 החברה עלולה להפגע כתוצאה מעליה בשערי הריבית •

, לזמן קצר ולזמן ארוך, במידת הצורך, מקורות המימון הבנקאיים של החברה

בהתאם (לפרנק השוויצרי וליורו , ללירה סטרלינג, ב"ם לדולר ארהצמודי

על פי . ונושאים ריבית ליבור משתנה, )למטבע הפעילות של החברה בת

. החברה אינה נוקטת בהגנות כנגד עלייה אפשרית של הריבית, מדיניותה

במידה ושערי הריבית . ע נגזרים"נכון ליום המאזן אין התאגיד מחזיק בני

ת למחזר את חובותיה בתנאים חברה עלולה שלא להיות מסוגלה, לויע

, עליה בשיעורי הריבית תגדיל את הוצאות המימון של החברה. אטרקטיביים

המשבר . על תזרים המזומנים של החברהדבר העלול להיות בעל השלכות 

ירידה בזמינות להעולמי הפיננסי הביא להתכווצות שווקי האשראי שהובילה 

 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת להערכת החברה. לעסקים מימוןמקורות 

, שיושג על ידה צפוי לאפשר את פירעונם המלא של התחייבויותיה הצפויות

כמו כן החברה שבה ואישררה את . מבלי שתזדקק למקורות מימון חיצוניים

 .לה ממוסדות פיננסים מוביליםגיבוי שיש זמינות קווי האשראי שלה ואת ה

משכות משבר האשראי עלולה להשפיע על יכולת החברה הת, עם זאת

  .למחזר חובותיה בתנאים אטרקטיביים

  גורמי סיכון ענפיים

החברה מתמודדת עם תחרות בשווקים בהם היא פועלת העשויה  •
 יכולתה להתמיד במגמת הצמיחהלהשפיע על עסקי החברה ועל 

ת גדולות לאומיו-החברה מתמודדת עם תחרות הולכת וגדלה מצד חברות רב

. כמו גם מצד חברות בינוניות ומקומיות בשווקים רבים בהם היא פועלת

, כספיים וטכנולוגיים גדולים יותרמשאבים יה של החברה יש ותלחלק ממתחר

ולפיכך , יותר והם בעלי מוניטין רב יותררחבות  שיווק ומכירה תשתיות

  .עשויים להסתגל לשינויים ולמגמות בתעשייה בצורה טובה יותר

הטעם ם הדוקים בין יצרני תמציות מאופיין ביחסיהעולמי הטעם תמציות שוק 

-רבלקוחות , יתרה מכך. לאומיים גדולים-בעיקר עם לקוחות רב, ולקוחותיהם

מגבילים את מספר הספקים , גדולים ולאחרונה גם לקוחות בינונייםלאומיים 
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 ב יתר טועל מנת להתחרות. "מאושרים" ועובדים רק עם ספקים שלהם

 ,ם עם לקוחותיהבתנאים אלו צריכה החברה להשקיע יותר ויותר ביחסי

במחקר ופיתוח ובהתאמת מוצרים לצרכי לקוחותיה על מנת להעניק שירות 

ביסוס , אי יכולת החברה לשמר את יחסיה הטובים עם לקוחותיה .טוב ויעיל

אצל חלק " מאושר"יחסים עם לקוחות חדשים והשגת מעמד של ספק 

, חותיה עלולים להיות בעלי השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברהמלקו

  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי

שוק חומרי הגלם רגיש יותר למחיר ומאופיין ,  טעםבהשוואה לתחום תמציות

מוצרים רבים בתחום חומרי , יתרה מכך. נמוכים יותר באופן יחסי רווח בשולי

יחודיים פחות וניתנים להחלפה על ידי יהגלם המיוצרים על ידי החברה הינם 

עודף כושר ייצור עולמי של חומרי גלם עלול להיות , בנוסף. מוצרי מתחרותיה

על אף . בעל השפעה לרעה על מכירותיה של פרוטרום ועל רווחיותה

ייחודיים בעלי בחומרי גלם כחלק מהאסטרטגיה שלה שהחברה מתמקדת 

 הרווח התפעולי לא ישחקו  כי שוליי,חוןאין כל בט, שולי רווח גבוהים יותר

דבר אשר עלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי , בעתיד

  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, החברה

כולתה לשווק ולמכור שינויים ברגולציה עלולים להשפיע על החברה ועל י •
 מוצרים חדשים

בינלאומיים , ניםואיכות סביבה שובטיחות , החברה פועלת תחת חוקי בריאות

ככלל ישנה מגמה לרגולציה . ומקומיים במדינות השונות בהן היא פועלת

מגמה זו נובעת מהרגישות הגוברת . מוגברת בתחום פעילותה של החברה

שוק ,  למשל.אצל ציבור הצרכנים באשר להכללת תמציות טעם במוצרי מזון

נעשה כפוף והמזון הפונקציונלי ) Nutraceuticals(התרופות הטבעיות 

התרופות הטבעיות מוצרי . בעיקר בארצות הברית, לרגולציה מוגברת

)Nutraceuticals( הינם תוספי מזון המספקים או הנתפשים כמספקים 

מזון פונקציונלי הוא מזון המוספים לו רכיבים . יתרונות בריאותיים מסויימים

כגון מיצים , המספקים או הנתפשים כמספקים יתרונות בריאותיים מסויימים 

מוצרי נוטרה ומזון , יםכתוצאה מאופיין ותכונותיהן הבריאותי. ויוגורטים

פונקציונלי נתפשים על ידי הרגולטור כבעלי תכונות תרופתיות ומדינות שונות 

. עשויות להכפיף מוצרים אלו לאותם כללים ורגולציה החלים על תרופות

נלי כשווקים לצמיחה פרוטרום זיהתה את שווקי הנוטרה והמזון הפונקציו
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הכפפתם של שווקים אלו לרגולציה מוגברת עלולה לגרור הוצאות . עתידית

תוצאות , נוספות אשר עשויות להיות בעל השלכות לרעה על עסקי החברה

  . פעילותה ומצבה הכספי

,  עשויים שלא להיות מושגים בזמןאישורים הדרושים בהתאם לחוק, בנוסף

עיכובים כאמור עלולים להגביל את . ל החברהלמוצריה החדשים ש, אם בכלל

בעל דבר אשר עלול להיות , יכולתה של החברה להוציא מוצרים חדשים

מצבה הכספי , תוצאות פעילותה, השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה

  .וצמיחתה העתידית

בריאות ובטיחות , עלויות הקשורות בעמידה בתקני איכות הסביבה •
 החברהי עלולות להשפיע על עסק

,  וחומרי הגלם כמו החברה הטעםחברות הפועלות בתעשיית תמציות

 מסוכנים ולפיכך  הנחשבים חומרים גםמוכרות ומפיצות, מייצרות, משתמשות

שימוש והשלכת , שינוע, ייצור, טיפול, כפופות לחקיקה רחבה בנוגע לאחסון

פעילות הדברים אמורים במיוחד לגבי . מרכיביהם ותוצרי לוואי, מוצריהם

, ארצות הברית, גרמניה, שוייץ, הייצור והמחקר ופיתוח של החברה באנגליה

סין ומדינות נוספות שהפעילות בהן כפופה לחקיקה ותקנים שונים , ישראל

שימוש וטיפול בחומרים , פליטה, טיפול במי שופכין, הקשורים לזיהום אויר

 ובכללים האמורים כל החמרה בחקיקה. מסוכנים וטיפול בזיהום סביבתי קיים

תוצאות , עלולה להיות בעלת השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה

  . פעילותה ומצבה הכספי

 לעמוד בדרישותבנוסף להוצאות השוטפות שהחברה מוציאה על מנת 

-עלולות להיות הוצאות חד, החקיקה והכללים הקשורים לאיכות הסביבה

לנקוט באתרי הייצור בהם פעמיות הקשורות לפעולות מתקנות שעל החברה 

היות והחברה אינה יכולה לצפות בביטחון אירועים הקשורים . היא פועלת

 שלא יםלאיכות הסביבה הסכומים שהחברה מקצה או תקצה לעניין זה עלול

הן להוצאות השוטפות והן להוצאות החד פעמיות הקשורות . יםלהיות מספיק

,  לרעה על עסקי החברהבאיכות הסביבה עלולות להיות השלכות מהותיות

  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי

החברה נדרשת לקבל אישורים שונים הקשורים באיכות הסביבה לגבי 

פעילותה במתקני הייצור השונים שלה ולעמוד בתנאים הקבועים באישורים 

הרחבת מפעלים קיימים כפופה אף היא לקבלת האישורים . שכאלה
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ן חד צדדי על פהיות מבוטלים או משונים באואישורים אלו עלולים ל. הדרושים

, שינוי. וכן עשויים להיות מוגבלים בזמן, ידי הגורם הרלבנטי שהנפיק אותם

או כשלון בהשגת אישור עלול להיות בעל השלכות /אי חידוש ו, ביטול

  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, מהותיות לרעה על עסקי החברה

 הדרושים לייצור מוצרי Raw Materialsמחירי ב לתנודתיותרגישות  •
 החברה

חלה עלייה מתמשכת במחירי חומרי הגלם  2006-2008במהלך השנים 

 עם עליה מהותית יותר במוצרים ,המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה

חודשים ב .שהם רוב המוצרים בהם עושה פרוטרום שימוש, טבעיים

מנהלי שרשרת .  נבלמה מגמת עליית המחירים2008של שנת האחרונים 

האספקה הגלובאליים והמקומיים ומחלקות הרכש של החברה מנהלים 

 .מחירי חומרי הגלםמגמות מעקב שוטף אחר 

אין כל בטחון כי , עליהל Raw Materialsמחירי ה שינוי מגמת במקרה של 

, Raw Materialsהחברה תוכל להתאים את מחירי מוצריה לתנודות במחירי 

תוצאות , ל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברהדבר העלול להיות בע

 Rawהאיכות והזמינות של , המחיר, כן-כמו .פעילותה ומצבה הכספי

Materialsבייחוד בתחום המוצרים , עיקריים בהם משתמשת החברה 

 . נתון לתנודתיות בשל היצע וביקוש עולמיים כאמור,הטבעיים

 הדרושים לייצור  Raw Materialsתלות בצדדים שלישיים להספקת  •

.  הדרושים להRaw Materialsהחברה תלוייה בצדדים שלישיים להספקת 

 ואף  ממגוון רחב מאוד של ספקיםRaw Materialsעל אף שהחברה רוכשת 

 של Raw Materialsסך תצרוכת ה  מ10%ספק אינו מייצג למעלה מ 

ש  הנרכשים על ידי החברה יRaw Materialsועל אף שלמרבית ה , החברה

מצב זה יימשך גם כי , אין כל וודאות, כלל זמינים-יותר מספק אחד והם בדרך

  .בעתיד
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החברה עלולה להיות חשופה לתביעות אזרחיות ופליליות כתוצאה מאי  •
ת ובטיחות ולתקנות החלות על בריאו, עמידה בחוקי איכות סביבה

 החברה

עלולים יחות בריאות ובט, הכללים והתקנות הנוגעים לאיכות סביבה, החוקים

או אזרחית בגין זיהום הסביבה ואי עמידה /להטיל על החברה חבות פלילית ו

בריאות ובטיחות , חוקי איכות סביבה . כללים ותקנים רלבנטיים,בחוקים

. בגין הפרתם) לרבות קנסות משמעותיים(עלולים לכלול סנקציות פליליות 

יות מוחלטת בגין חוקים מסויימים של איכות הסביבה כוללים הוראות אחר

דבר שעלול להוביל את החברה להיות , שחרור חומרים מסוכנים לסביבה

 חוקי איכות .אחראית לניקוי הסביבה מבלי שהייתה רשלנית או אשמה בכך

דבר שעלול לחשוף את החברה , ביחד ולחוד,  אחריותמטיליםסביבה אחרים 

מספר תביעות  .לאחריות לניקוי הסביבה מזיהומים שנגרמו על ידי אחרים

נזקי רכוש והפרת חוקי , והודעות צד שלישי הוגשו כנגד החברה בגין נזקי גוף

אין כל בטחון לגבי  .איכות סביבה בקשר עם זיהום נחל הקישון שבחיפה

היקף האחריות שייחס בית , תוצאות תביעות אלו או אם יוחלט כנגד החברה

ישנם חוקי איכות , ףבנוס.  לדוח זה38לפרטים ראה סעיף . המשפט לחברה

העלולים להטיל אחריות , בריאות ובטיחות בעלי תוקף רטרואקטיבי, סביבה

על אף שמעשים אלו נעשו בהתאם להוראות , בגין מעשים שנעשו בעבר

אחריות פלילית או אזרחית על . החוק הרלבנטיות שהיו בתוקף בעת עשייתם

, ה על עסקי החברהפי חוקים אלו עלולה להיות בעלת השלכות מהותיות לרע

  .תוצאות פעילותה ומצבה הכספי

החברה עלולה להיות חשופה לתביעות בגין נזקי גוף ונזקי רכוש , כמו כן

החוקים במדינות העיקריות בהן פועלת . הנובעים מחשיפה לחומרים מסוכנים

החברה מאפשרים פתיחה בהליכים משפטיים כנגד החברה במידה ולכאורה 

הליכים .  גוף מפעילות אתרי הייצור שלה במדינות אלונגרם זיהום או פגיעת

משפטיים שכאלו עלולים להיות יזומים על ידי אנשים פרטיים או על ידי 

  . ארגונים לא ממשלתיים

  גורמי סיכון ייחודיים לחברה

תלוייה באופן משמעותי ביכולתה אסטרטגיית הצמיחה של החברה  •
 םמתאימיעסקים לרכוש ולשלב , העתידית לזהות
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מרכיב מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של פרוטרום הינו צמיחה באמצעות 

גידול פנימי של עסקי הליבה ובאמצעות רכישות של יצרני תמציות טעם 

ביצעה החברה לאחרונה מספר  במסגרת אסטרטגיה זו. ויצרני חומרי גלם

נכסי , 2009 במרץ FSIנכסי ועסקי רכישת ביניהן , רכישות אסטרטגיות

, 2007פעילות ראד בנובמבר , 2009קספורד שהושלמה בפברואר ועסקי או

רכישת  ורכישת פעילות אדומים, 2007רכישת קבוצת גוורצמולר באוקטובר 

רכישת יופיטר , 2007רכישת אבאקו ביולי , 2007ריחן שהושלמו באוגוסט 

באוקטובר   Acatrisרכישת  ,2007רכישת בלמיי במרץ , 2007באפריל 

 Food Systems עסקי ה רכישת, 2006 בינואר Nesseרכישת , 2006

רכישת פלקסמן ביוני , 2004 במהלך המחצית השנייה של שנת IFFמחברת 

 .CPL Aromas Ltd ורכישת פעילות תמציות הטעם וחומרי הגלם של 2003

אין בטחון כי החברה תוכל להמשיך לזהות , עם זאת. 2001בפברואר 

צון או להשיג את המימון הנחוץ על מנת רכישות מתאימות בתנאים משביעי ר

כשלון בזיהוי וביצוע רכישות עתידיות עלול . להמשיך ברכישות כגון אלו

  .להשפיע לרעה על אסטרטגיית הצמיחה של החברה

מיזוג פעילויות שנרכשו כרוך בסיכונים לרבות השפעה אפשרית לרעה על 

י ותשומת לב צריכת זמן ניהול, אובדן לקוחות, תוצאות פעילות החברה

 במיזוג הפעילות אירועים בלתי צפויים,  אנשי מפתחאובדן, ההנהלה הבכירה

. המערכות והשירותים של העסק הנרכש, הטכנולוגיה, הקשורים עם התפעול

לרבות ( הצפויות החברה עשוייה שלא להצליח לנצל את הסינרגיות, כן-כמו

במיזוג רכישות לון כש. הגלומות ברכישות) כאלו הנובעות מחסכון בהוצאות

תוצאות פעילותה ומצבה , עלול להיות בעל השלכות לרעה על עסקי החברה

   .הכספי

פעילותה החברה עלולה שלא להסתגל לצמיחה המהירה המאפיינת את  •
 בשנים האחרונות

כפי , הן בפעילות החברה והן בפריסתה הגיאוגרפית, הצמיחה המהירה

כי היתרונות , יעיל על מנת להבטיחניהול  דורשת, שהייתה בשנים האחרונות

חוסר יכולת של החברה . ניצול הסינרגיה והיתרון לגודל ימומשו, הפיננסיים

עלויות רכישה לעלולים להוביל להפסד או , להתאים עצמה לצמיחה המהירה

לבעיות כאמור עלולות להיות . אם בכלל, אשר לא יוחזרו במהירות הצפויה

  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי,  החברההשלכות מהותיות לרעה על עסקי
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בגינם לא יהיה לה כיסוי ,  עלולה להידרש לשלם פיצויים ניכריםהחברה •
  כתוצאה מתביעה בגין אחריות למוצר,ביטוחי

 העובדה שהחברה חבעיקר נוכ, החברה חשופה לסיכון בשל אחריות מוצר

מזון , יחחומרי טעם ור, קת תמציות טעם לתעשיות המזון ומשקאותפמס

במקרה שהחברה תימצא אחראית . נוטרה וטיפוח אישי/פארמה, ליפונקציונ

הכיסוי הביטוחי של החברה עלול להיות לא מספיק , בתביעה גדולה מסוג זה

העדר כיסוי ביטוחי מספיק עלול . או הוצאות משפט/לשלם עבור פיצויים ו

עילותה תוצאות פ, להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה

תביעות בגין חבות מוצר אשר תובאנה כנגד החברה יפגעו . ומצבה הכספי

דבר העלול , במוניטין של החברה וידרשו מהנהלת החברה זמן ומאמץ רבים

להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה אף ללא קשר לתוצאות 

 . התביעה

  מפתחעובדיהעסיק ולשמר הצלחת החברה תלויה ביכולתה ל •

אנשי (וריסטים בהצלחת החברה בעתיד תלוייה ביכולתה למשוך ולשמר פל

טכנאי מעבדה וכח אדם מיומן ,  מיומנים(Flavorists)) פיתוח תמציות המזון

החברה פועלת בשוק מתמחה בו איכות התמצית והמוצר הינם . נוסף

מנת להבטיח הספקת מוצרים באיכות קריטיים וכח אדם מיומן הכרחי על 

, זמנית-במקרה בו מספר עובדים שכאלו יעזבו את החברה בו. בוההג

החברה עלולה להתקל בקשיים באיתור עובדים חלופיים בעלי אותו נסיון 

, בנוסף. דבר העלול לפגוע ביכולות המחקר והפיתוח של החברה, וכישורים

הצלחתה הנמשכת של פרוטרום תלוייה במידה רבה בצוות ההנהלה הבכירה 

י ההנהלה הבכירה או עובדי מפתח אחרים עלול להיות בעל אובדן חבר. שלה

השלכות שליליות על תוצאות פעילות החברה ועל יכולתה לממש את 

כשלון בגיוס ושימור כח אדם מיומן ואנשי הנהלה בכירה . האסטרטגיה שלה

תוצאות , עלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה

 .פעילותה ומצבה הכספי

 

 



 

 93

ברה ועלול להיות קושי בהגנה יין הרוחני הינו בעל חשיבות לעסקי החהקנ •
 עליו

) פורמולות(עסקי החברה תלויים בקניין רוחני הכולל בעיקר את הנוסחאות 

פרוטרום אינה רושמת נוסחאות אלו . המשמשות ליצירת תמציות הטעם

, אך עם זאת הן סודיות ביותר ונחשבות כסוד מסחרי של החברה, כפטנט

שפרוטרום אינה אף  על .שוף למספר מצומצם של אנשים בחברההח

, כי היא תלויה באופן משמעותי באיזושהי זכות קניין רוחני יחידה, מאמינה

אובדן הסודיות בנוגע לנוסחאות או אובדן הגישה , פטנט או רשיון, נוסחה

ת או פקיעה עתידית של זכויות קניין רוחני עלולים להיות בעלי השלכו/אליהן ו

 . תוצאות פעילותה או מצבה הכספי, מהותיות לרעה על עסקי החברה

, םבאופן חלקי על הסכמי סודיות ואי תחרות עם עובדי, החברה מסתמכת

ייתכן והסכמים אלו . ספקים וצדדים שלישיים על מנת להגן על קניינה הרוחני

ות סכסוכים בנוגע לבעל. יופרו ולחברה לא יהיה סעד מספק בגין הפרה שכזו

. בקניין הרוחני או בנוגע לתוקפם של הסכמי הסודיות עלולים להתעורר

או להיות /הסודות המסחריים של החברה עלולים להיוודע למתחריה ו, בנוסף

במצב זה החברה לא תוכל להנות . מפותחים על ידי המתחרים באופן עצמאי

מבלעדיות בשימוש בחלק מהנוסחאות שלה או לשמר את הסודיות בנוגע 

  . למוצריה

" פרוטרום"עלולה שלא להיות מסוגלת להשתמש בשם המסחרי החברה  •
  תבקש לפעול בעתידשבהן או מדינות מסויימות בהן היא פועלתב

השם המסחרי החברה את רשמה לא בכל המדינות בהן היא פועלת 

 ישנן מדינות בהן קיימים סימני מסחר רשומים הדומים לשם ."פרוטרום"

השם המסחרי , למשל. ובין דומים למוצרי החברהלגבי ט" פרוטרום"

בגרמניה , נרשם על ידי חברה גרמנית במדינות האיחוד האירופי" פרוטרום"

. ובמדינות נוספות ביחס לטובין מאותו סוג אליו משתייכים מוצרי החברה

כי החברה תהיה חשופה לתביעות לפיצוי בגין שימוש בעבר בשם , קיים סיכון

כי , אין כל בטחון, לפיכך.  מניעה משימוש עתידי בשםולצווי" פרוטרום"

בכל " פרוטרום"תהיה בעלת הזכות להשתמש בשם המסחרי החברה 

  .המדינות בהן היא פועלת או בהן תבקש לפעול בעתיד
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להלן טבלה המפרטת את גורמי הסיכון השונים ואת מידת השפעתם על 

  :החברה

  

כון על מידת ההשפעה של גורם הסי
  החברה

  
  גורם הסיכון

  קטנה  בינונית  גדולה  
   כלכליים- מקרוםגורמי

    √   השפעות המשבר הכלכלי
   √   יציבות בשווקים מתפתחים

   √    תנודות בשערי חליפין
   √    שינויים בשערי ריבית 

   גורמים ענפיים
   √   תחרות בשווקים
  √     שינויים ברגולציה
   √    עמידה בתקנים

    √    י הגלםחומרמחירי ב תנודתיות
 √      תלות בספקים

   √    חשיפה לתביעות
   גורמים ייחודיים לחברה
   √   זיהוי רכישות עתידיות

   √    הסתגלות לצמיחה המהירה
   √    תשלום פיצויים ללא כיסוי ביטוחי

  √     העסקת ושימור עובדי מפתח
  √     הגנה על קניין רוחני

  √      "פרוטרום"שימוש בשם המסחרי 
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  וקבוצת גוורצמולר Nesseלגבי הערכות שווי שבוצעו לגבי פרטים  .42

 וקבוצת גוורצמולר בהתאם להוראות Nesseלהלן פרטים לגבי הערכות שווי שבוצעו לגבי 
  :197012-ל"תש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ב לתקנות ניירות ערך 8תקנה 

  
  

  Nesse13  
  

  14קבוצת גוורצמולר

  .מוניטין ברכישת קבוצת גוורצמולר  .Nesseמוניטין ברכישת   נושא ההערכה
  

. 15.3.2009שווי המוניטין נכון ליום   עיתוי ההערכה
ההערכה בוצעה במהלך חודש מרץ 

2009.  
  

. 15.3.2009שווי המוניטין נכון ליום 
ההערכה בוצעה במהלך חודש מרץ 

2009.  
  

שווי נושא ההערכה 
סמוך לפני מועד 

  ההערכה

  .לפי דולר א100,046  . אלפי דולר74,601

שווי נושא ההערכה 
שנקבע בהתאם 

  לערכה

  . אלפי דולר124,678
  

   . אלפי דולר145,456
  

  
 משרד וצעה על ידיבהערכת השווי  • זיהוי המעריך ואפיוניו

Horwath OWP  המעניק למגוון 
, לקוחות שירותים בתחום הביקורת

, הערכות שווי, מיסוי, חשבונאות
ים ביקורת פנימית ושירותים כלכלי

המשרד פועל באמצעות . אחרים
משרד ראשי ברמת גן ושלושה 

. אשקלון ואילת, סניפים בחיפה
 המשרד חבר ברשת הבינלאומית של 

Horwath International . המשרד
 האמריקאי PCAOB -רשום כחבר ב

ומפעיל שלוחה אמריקאית ישראלית 
מיסים , הפעילה בתחומי חשבונאות

 המשרד כפוף. ועבודות כלכליות
לכללי בקרת האיכות הישראלים 
והאמריקאים ולאלה שמציבה הרשת 

  .הבינלאומית
המעריך מנוסה בביצוע הערכות שווי  •

לצרכים חשבונאיים בתאגידים 
מדווחים בעלי היקפים דומים לאלה 

 .של ההערכה המדווחת
ח "רו,  אריה עובדיה-שם מעריך •

 ).שותף מנהל(
 תואר ראשון בכלכלה -השכלת מעריך •

 ).אוניברסיטת חיפה( חשבון וראיית

 משרד צעה על ידיובהערכת השווי  
Horwath OWP  המעניק למגוון 

, לקוחות שירותים בתחום הביקורת
, הערכות שווי, מיסוי, חשבונאות

ביקורת פנימית ושירותים כלכליים 
המשרד פועל באמצעות . אחרים

משרד ראשי ברמת גן ושלושה 
. אשקלון ואילת, סניפים בחיפה

 המשרד חבר ברשת הבינלאומית של 
Horwath International . המשרד

 האמריקאי PCAOB -רשום כחבר ב
ומפעיל שלוחה אמריקאית ישראלית 

מיסים , הפעילה בתחומי חשבונאות
המשרד כפוף . ועבודות כלכליות

לכללי בקרת האיכות הישראלים 
והאמריקאים ולאלה שמציבה הרשת 

  .הבינלאומית
המעריך מנוסה בביצוע הערכות שווי  

ים לצרכים חשבונאיים בתאגיד
מדווחים בעלי היקפים דומים לאלה 

 .של ההערכה המדווחת
ח "רו,  אריה עובדיה-שם מעריך 
 ).שותף מנהל(
 תואר ראשון -השכלת מעריך 

אוניברסיטת (בכלכלה וראיית חשבון 
 ).חיפה

                                                 
  . 'נספח אהערכת השווי המלאה לגבי קבוצת גוורצמולר מצורפת לדוח תקופתי זה כ 12
  .  לפרק תיאור עסקי התאגיד1.16 ראה סעיף  Nesseם בדבר רכישת  לפרטי13
  . לפרק תיאור עסקי התאגיד1.23 לפרטים בדבר רכישת קבוצת גוורצמולר ראה סעיף 14
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למעריך אין עניין אישי בחברה והוא  •
אינו תלוי בחברה כמשמעותו של 

-ו"מונח זה בחוק רואי החשבון תשט
 . ובתקנות שהותקנו על פיו1955

בגין הוצאות סבירות בהן ישא  -שיפוי •
דרישה , המעריך בקשר לכל תביעה

  .או הליכים אחרים בשל חוות הדעת
  

למעריך אין עניין אישי בחברה והוא  
אינו תלוי בחברה כמשמעותו של 

-ו"מונח זה בחוק רואי החשבון תשט
 .תקנות שהותקנו על פיו וב1955

בגין הוצאות סבירות בהן ישא  -שיפוי 
דרישה , המעריך בקשר לכל תביעה

  .או הליכים אחרים בשל חוות הדעת
  

  . היוון תזרים מזומנים-DCF  מודל ההערכה
  

DCF-היוון תזרים מזומנים .  
  

ההנחות לפיהן ביצע 
מעריך השווי את 

  הכההער

   13.16%: שיעור היוון 
 5%: יחהשיעור הצמ 
 5% עד -1%: רגישות לצמיחה 
 :היווןשיעור הרגישות  

  15.16% עד 11.16%   
: נתונים ששימשו בסיס להשוואה •

תוצאות הפעילות בשנים האחרונות 
  . והערכה לעתיד

  13.21%: שיעור היוון 
 5%: שיעור הצמיחה 
 5% עד -1%: רגישות לצמיחה 
 : היווןשיעור הרגישות  

  15.21% עד 11.21%   
: נים ששימשו בסיס להשוואהנתו •

תוצאות הפעילות בשנים האחרונות 
  . והערכה לעתיד

  
 



 

 

  
  2009 במר� 15

  לכבוד 

  משנה לנשיא ומנהל כספי� ראשי � אלו� גרנותמר 

  מ"בעתעשיות פרוטרו� 

  

  � לבחינת ירידת ער� מוניטי2008 בדצמבר 13ערכת שווי ליו� ה: הנדו�

      

 Gewurzmuller  קבוצתבהתא� למכתב התקשרות בינינו ביצענו הערכות שווי של פעילות

)Gewurzmuller GmbHו � Blessing Biotech GmbH( ) להל��לש� ) "מזומני�ה מניבת היחידה "

ואנו מציגי� את  )Business Combinations" (צירופי עסקי� "IFRS 3יישו� תק� דווח כספי בינלאומי 

  .עבודתנו בדוח זה

הל� ל(מ "מטרת העבודה הינה לבחו� את האפשרות של ירידת ערכו של המוניטי� שנרכש על ידי פרוטרו� בע

 �מזומני� על ידי מדידת הסכו� בר השבה של הת בהשקעתה ברכישת פעילות היחידה מניב) "פרוטרו� "

כולל (והשוואתו לער& בספרי� של הנכסי� , מזומני� אליה יוחס המוניטי� או חלקוהיחידה מניבה ה

  . היחידה מניבה תזרימי מזומני�הוההתחייבויות המיוחסי� לאות) המוניטי� הנרכש

  :זה כולל דוח 

  .מכתב  זה המפרט את מטרות והיק) העבודה ומציע את מסקנותיה  .1

שיטת ההערכה ומציג את , העסקיתהסביבה , דוח מפורט המתאר את מטרות העבודה והיקפה  .2

  . ההערכהתוצאות

  .ריות הגבלת אחהצהרת  .3

תק� דווח כספי בינלאומי ת  בחינת אפשרות ירידת ערכו של המוניטי� ישמנו את הוראולש� השווי הערכת

IFRS 3" צירופי עסקי�) "Business Combinations( נובע ה, הקובע כי ישות תבח� ירידת ער& של מוניטי�

 IAS("ירידת ער& נכסי� , 36 מספר תק� חשבונאות בינלאומיבטה שנקבעה  בהתא� לשיצירופי עסקי�מ

36.("  

 לטיפול החשבונאי IAS 36 ייש� את הוראות י�וחות מאוחד תאגיד העור& דIAS 36בהתא� להוראות 

לרבות השקעה בחברות מוחזקות , המופיעי� במאז� המאוחד של התאגיד, בירידת ער& של כל הנכסי�

  .מוניטי� הנובע מרכישת חברות בנות והתאמות שווי הוג�, שאינ� חברות בנות

, פיננסי, ר ובלתי מבוקר ומידע אחרנמסר לנו על ידי ההנהלה מידע היסטורי מבוק, במהל& ביצוע העבודה

מבלי לבחו� את אמיתות .  תזרימי מזומני�ההיחידה המניב הנוגע לפעילות, עסקי ותפעולי לרבות תחזיות

 של ואת מצבה הפיננסיאת תוצאות הפעילות ,  בי� השאר,הסתמכנו על מידע זה כמשק) נאמנה, המידע

ואי� אנו מביעי� חוות , דקנו את המידע באופ� בלתי תלוילא ביקרנו ולא ב. היחידה מניבה תזרימי מזומני�

 המניבה היחידההתוצאות  בפועל של . דעת או המלצה אחרת בדבר הנכונות או הנאותות של המידע האמור

  . עשויות להיות שונות מ� התחזיות והפרשי� אלה עלולי� להיות מהותיי�תזרימי מזומני�

על בסיס נתוני� , ה לשק) באופ� סביר והוג� מצב נתו� בזמ� מסוי� הערכה זו אמורא), ככל הערכה כלכלית

שינויי� במשתני� העיקריי� . ידועי� ותו& התייחסות להנחות יסוד ותחזיות שנאמדו על בסיס מידע זה

  .עשויי� לשנות את בסיס הנחות היסוד ובהתא� לכ& את המסקנות שגובשו ומוצגות להל�, או מידע נוס)/ו

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 בסטנדרטי� בינלאומיי� �מעניק למגוו� לקוחות שירותי") המשרד" �להל�  (Horwath OWP משרד

, ביקורת פנימית ושירותי� כלכליי� אחרי�, הערכות שווי, ימיסו, חשבונאות, גבוהי� בתחו� ביקורת

 NASDAQ �א ב"הממשלתי והציבורי לחברות שמניותיה� נסחרות בבורסה לניירות ער& בת, למגזר הפרטי

  . בלונדו�בורסהבו

חבר ברשת הבי�  ואשקלו� ואילת, חיפה: המשרד פועל  באמצעות משרד ראשי ברמת ג� ושלושה סניפי�

  .International  Horwath של לאומית 

 ומפעיל שלוחה אמריקאית ישראלית הפעילה בתחומי  האמריקאי �PCAOBהמשרד רשו� כחבר ב

  . מיסי� ועבודות כלכליות,חשבונאות

   .פו) לכללי בקרת האיכות הישראליי� והאמריקאיי� ולאלה שמציבה הרשת הבינלאומיתהמשרד כ

לרואה . את הערכת השווי ביצע רואה חשבו� אריה עובדיה שות) מנהל הזרוע הבינלאומית של המשרד

מת� שירותי� מקצועיי� כלכליי� וחשבונאיי�  ,  רב בביצוע הערכות כלכליות�חשבו� עובדיה ניסיו

,  והתקינה האמריקאית בחשבונאותIFRS  � בינלאומיי� וידע ניכר בתחו� התקינה בחשבונאות לתאגידי�

  . ב "לרבות דרישות הרשות לניירות ער& בישראל ובארה

מכה� כחבר הועדה לדיווח כספי של לשכת רואי , רואה חשבו� אריה עובדיה בעל תואר ראשו� בכלכלה

, ניהול פיננסי, מימו�: ראה של אוניברסיטת חיפה במקצועותחשבו� בישראל  ובעבר היווה חלק מסגל ההו

  .וביקורת חשבונות, ניתוח ניירות ער& ותיקי� מורכבי�

 -ו "הננו בלתי תלויי� בחברה כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבו� תשט, אי� לנו עניי� אישי בחברה

'  ב9 לנושא אי תלות בהתא� לסעי) ובהתא� להחלטת רשות ניירות ער&,  ובתקנות שהותקנו על פיו1955

בנוס) נציי� . למעט קבלת שכר טרחה בגי� הכנת חוות דעת כלכלית זו,  1968 -ח "התשכ, לחוק ניירות ער&

  .כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר ע� חוות דעת כלכלית זו

 השווי המייצג את ידינוהמבוססת על הניתוח המפורט ושיטת הערכה שיושמה על , בהתא� לחוות דעתנו

 אלפי יורו המהווה את 104,397מני� הינו  מזוהע של טווח השווי הסביר של היחידה המניבנקודת האמצ

 הסתכ� חלקה של 2008 בדצמבר 31 ליו� בהתא� לרישומי� בדוחות הכספיי�. חלקה של פרוטרו�

בתוספת ,  אלפי יורו21,395ל  לס& שGewurzmuller  קבוצתנטו של, בנכסי� תפעוליי�) 100%(פרוטרו� 

 קבוצת אלפי יורו המיוחס ל42,587 אלפי יורו ובתוספת מוניטי� בס& 7,823נטו בס& , קשרי לקוחות וידע

Gewurzmuller&קבוצת מסתכ� חלקה של פרוטרו� בער  Gewurzmullerאלפי יורו 71,805   לס& של.  

לא  Gewurzmuller  קבוצתתפרוטרו� בפעילול והשווי המייצג שנקבע לחלקה של "על בסיס הנתוני� הנ

  והמיוחס לפעילות2008 בדצמבר 31 ליו� פרוטרו�ה בערכו של המוניטי� הרשו� בספרי נדרשת הפחת

  .Gewurzmuller קבוצת

  
  

  ,בכבוד רב
      
      
      

   'עובדיה ולנשטי� פיק ושות
  רואי חשבו� ויועצי�

  

  



 

 

  

  

 2009 במר� 15
  לכבוד 

  משנה לנשיא ומנהל כספי� ראשי �נות מר אלו� גר

  מ" בע תעשיותפרוטרו�

  
  � לבחינת ירידת ער� מוניטי2008 בדצמבר 13הגבלת אחריות הערכת שווי ליו� : הנדו�

  

 � וGewurzmuller) Gewurzmuller GmbH  קבוצתבהתא� למכתב התקשרות בינינו ביצענו הערכת שווי של פעילות

Blessing Biotech GmbH() להל� � IFRS 3לש� יישו� תק� דווח כספי בינלאומי ) "מזומני� ההיחידה המניב "

  .ואנו מציגי� את עבודתנו בדוח זה) Business Combinations" (צירופי עסקי�"

פרט . ואי� לעשות בה שימוש אחר,  ולצור& המתואר במכתב הנלווה בלבד פרוטרו�עבודתנו מיועדת לשימוש הנהלת

או לאזכר את עבודתנו בלא קבלת הסכמתנו , אי� להעביר את חוות דעתנו לשו� צד שלישי, כל די�לדרישה  על פי 

לא נישא בשו� אחריות כלפי צד שלישי אליו , ג� א� נתנה הסכמה כאמור ובי� א� לאו, בשו� מקרה. מראש ובכתב

  .הועברה חוות דעתנו

למצגי� ולהסברי� , האחריות למידע. � או מי מטעמהמחברת פרוטרוהסברי� ומצגי� , במהל& עבודתנו קיבלנו מידע

לאור זאת . או אימות של הנתוני� שקיבלנו כאמור/מסגרת עבודתנו לא כללה בדיקה ו. ל הנה על נותני מידע זה"הנ

 בשו� מקרה לא נהיה .שלמות� או דיוק� של הנתוני� שהועברו אלינו, עבודתנו לא תחשב כאישור לנכונות�

מידע  מסירת, הטעיה, מצג שווא, עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופ� ודר& ממעשי הונאה,  נזק,אחראי� לכל הפסד

, או כל התבססות אחרת על מידע כאמור, או מי מטעמה/ו פרוטרו�שאינו נכו� ואינו מלא או מניעת מידע מציד� של 

  .בכפו) לאמור לעיל

 Gewurzmuller  קבוצתספריבודתנו לא כללה ביקורת של ע, & עבודתנו ניתחנו מידע פיננסי וחשבונאיללמרות שבמה

י� אחריות או מביעי� דעה בנוגע לנכונות המידע שסופק לנו על לאי� אנו נוט, לפיכ&, על פי כללי חשבונאות מקובלי�

  .או מי מטעמ�/ ופרוטרו�ידי 

הנחות אלה עשויות . התחזיתידיי� ומתבססות על הנחות סבירות ליו� ביצוע ככלל תחזיות מתייחסות למאורעות עת

על כ� תחזיות אשר נערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות , להשתנות על פני תקופת התחזית

לא נית� להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחו� , על כ�. או מהערכות שתעשינה במועד מאוחר יותר/בפועל ו

פרוטרו� באשר להתאמת התחזיות שנערכו על ידי  דעה מבעי�י� אנו א. המיוחסת לנתוני דוחות כספיי� מבוקרי�

  . שתתקבלנה בפועלהפיננסיות מי מטעמ� לתוצאות או/ו

הערכות פיננסיות אינ� מתיימרות להיות מדע מדויק והמסקנות הנובעות מה� תלויות במקרי� רבי� בשיקול דעת 

. ווי הוג� שובדר& כלל אנו קובעי� טווח סביר של, י מעורעראי� שווי הוג� יחיד בלת, לפיכ&. סובייקטיבי של המערי&

הרי שמערי& שווי אחר עשוי , למרות שאנו סבורי� שהשווי שנקבע על ידינו הנו סביר בהתבסס על המידע שסופק לנו

  .להגיע לשווי שונה

  לא תשמש כתחלי) לכלעבודתנו, בנוס). נו זו אינה מהווה בדיקת נאותות ואי� להסתמ& עליה כבדיקת נאותותתעבוד

 Gewurzmuller קבוצת   שלתוריק הרכישה המת היא מעורבת כיו� בקשר ע� עסקהלי& בו תנקוט פרוטרו� או בו

  .Gewurzmuller  קבוצתהתאמות עתידיות לעסקת הרכישה או מכירה צפויה של פעילות

מ " רשות מפורשת מראש ובכתב מהחאי� לעשות בה שימוש אחר בלא קבלת,  בלבדפרוטרו�הערכה זו נועדה לשימוש 

  .הכללתה ואזכורה בדיווח אשר מתחייב על פי די� או על פי דרישת רשות מוסמכת, לרבות

  
  
  
  
  
  



 

 

  
 

הדיו� הכלול בהערכה זו הנו תמציתי ומסתמ& א& ורק על הרקע עובדתי שהצגת� לנו בהתא� למצב  התקינה 

סות לתקינה החשבונאית הכלולה במסמ& זה אינה נוסח ההתייח. שבתוק) ליו� כתיבתוהבינלאומית החשבונאית 

  .רק הנוסח הרשמי של החקיקה והתקינה החשבונאית מחייב. רשמי

 המשרד  כי פרט למקרה בו יקבע על ידי בית משפט כילבי� פרוטרו�) "המשרד "� להל�  (Horwath OWPבי� מוסכ� 

בכל , לרבות בנזיקי�, קור שהוא ועל פי כל עילה שהיאמכל מ, פרוטרו�אחריות כלפי  המשרד בכל שאלא י,  בזדו�פעל

, או תביעה כלפי המשרד/טעמה כל טענהו או למי מלפרוטרו�ולא תהיה , הקשור לביצוע שירותי� שבהתקשרות זו

  .לפרוטרו�  המשרד על ידי�בכל הקשור לשירותי� הניתני, לרבות בדר& של הודעות צד שלישי

 במקרה של נזקי� שייגרמו לה כתוצאה ישירה פרוטרו�לפצות את  המשרד  שלותאחריו, מבלי לגרוע מהאמור לעיל

  .ב" דולר ארה10,000 תעלה עללא , במידה שיקבע על ידי בית משפט בהתא� לאמור לעיל,  המשרדמפעולת

כו� כלשהו לצד שלישי בקשר ע� ביצוע השירותי� המפורטי� א� נתבע בהלי& משפטי או בהלי& אחר לשל� ס

חוות ,  לשאת בכל ההוצאות הסבירות שנוציא או שנדרש לשל� עבור יעו� וייצוג משפטיפרוטרו� מתחייבת ,במכתב

דרישה או הליכי� אחרי� , בקשר לכל תביעה, ב"משא ומת� וכיו, התגוננות מפני הליכי� משפטיי�, דעת מומחי�

  .הדעת בזדו� לא תחול כל חובת שיפוי א� יקבע כי פעלנו בקשר לחוות .בשל חוות דעת זו

  
  

  ,בכבוד רב
      
      

  'עובדיה ולנשטי� פיק ושות
  רואי חשבו� ויועצי�
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  חשבונאיתהתקינה מסגרת ה  .1

      

כי ישות תבח� ירידת ,  קובע"צירופי עסקי� "IFRS 3דווח כספי בינלאומי  לתק� 55סעי)    •  

, 36תק� חשבונאות בינלאומי מספר בהתא� להוראות , הנובע מצירו) עסקי�, ער& מוניטי�

  .")IAS 36("ידת ער& נכסי� רי

  •   IAS 36 ,הנדרשי� במקרה של ירידת ער& נכסי�, שבונאי וההצגהקובע את הטיפול הח ,

עת ההפסד מירידת ער& של נכס בודד ויחידה מניבה עיתוי בחינת ירידת הער& ואופ� קבי

  .מזומני�

 לקבוע נהלי� שעל התאגיד לייש� על מנת להבטיח שנכסיו לא יוצגו IAS 36מטרתו של    •  

השבה �נכס מוצג בסכו� הגבוה מסכו� בר. השבה שלה��העולה על הסכו� בר, בסכו�

, לפיכ&וכס או ממכירתו כאשר ערכו בספרי� עולה על הסכו� שיתקבל מהשימוש בנ, שלו

 נדרש התאגיד להכיר בהפסד IAS 36חלה ירידה בער& הנכס אשר בהתא� להוראות 

 מפרט בנוס) מתי על התאגיד לבטל הפסד IAS 36. הגלו� בנכס כתוצאה מירידת ער& זו

אשר חלה ירידה בערכ� ולגבי השקעות בחברות , מירידת ער& ודורש גילוי לגבי נכסי�

ברות בנות המאוחדות בדוחות הכספיי� בסכו� העולה משמעותית על חמוחזקות שאינ� 

  .שווי השוק שלה� או על מחיר המכירה נטו שלה�

  •   IAS 36המופיעי� במאז� המאוחד ,  ייוש� לטיפול החשבונאי בירידת ער& של כל הנכסי�

ת  הנובע מרכיש�מוניטי, לרבות השקעות בחברות מוחזקות שאינ� חברות בנות, של התאגיד

 חל למעשה ג� על השקעות בחברות בנות וחברות IAS 36. חברות בנות והתאמות שווי הוג�

המוכרות בדוחות הכספיי� המאוחדי� בגי� , בשליטה משותפת כ) שהפרשות לירידת ער&

יוצגו , לרבות מוניטי� והתאמות שווי הוג�, נכסי חברת הבת או החברה בשליטה משותפת

 החברה הא� כהקטנה של חשבו� ההשקעה בחברה הבת או בדוחות הכספיי� הנפרדי� של

  .בחברה בשליטה משותפת

  •   IAS 36קיימי� סימני� המצביעי� על בכל עת שדייאמהשבה של נכס � קובע כי סכו� בר 

 מחייב הכרה בהפסד מירידת ער& של נכס בכל IAS 36.  ירידת ער& של נכסאפשרות של

הפסד מירידת ער& יוכר בדוח . השבה שלו�� ברשערכו של נכס בספרי� עולה על הסכו, עת

רווח והפסד לגבי אות� נכסי� המוצגי� לפי העלות ויטופל כהפחתה של הערכה חדשה רק 

בהתא� לתקני חשבונאות או בהתא� , לגבי נכסי� המוצגי� בסכו� שהוער& מחדש

  .להוראות כל די�

  •   IAS 36 הוג� שלו בניכוי עלויות כגבוה מבי� השווי ההשבה יחושב �קובע כי סכו� בר

  .למכירה לבי� שווי השימוש בו

 יחידה או נכס ממכירת לקבל שנית� הסכו� הוא �שווי הוג� בניכוי עלויות מכירה    •  

 קונה בי� הצדדי� בי� מיוחדי� מיחסי� מושפעת שאינה בעסקה זומני� ממניבה

  .מושמי עלויות בניכוי, מושכלת בצורה הפועלי�, מרצו� מוכר לבי� מרצו�

, הער& הנוכחי של תזרימי המזומני� העתידיי� הוא �שווי השימוש של הנכס    •  

  .או מיחידה מניבת מזומני�נכס מ לנבוע החזויי�
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  )המש� (חשבונאיתהתקינה מסגרת ה  .1

      

  :שתאגיד ישתמש בי� היתר  IAS 36קובע , בקביעת שווי השימוש של נכס   •  

ני� על בסיס הנחות סבירות ומבוססות אשר משקפות את תחזיות של תזרימי מזומ   •  

מצבו הנוכחי של הנכס ומייצגות את האומד� הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאי� 

 אומד� תזרימי .שישררו במהל& יתרת אור& חייו השימושיי� של הנכס, הכלכליי�

לי מסי� המזומני� לא יכלול תזרימי מזומני� מפעילויות מימו� או תשלומי או תקבו

  .על הכנסה

מ� של הכס) ואת משק) הערכות שוק שוטפות של ער& הזה, שיעור היוו� לפני מס   •  

שיעור ההיוו� לא ישק) סיכוני� אשר תזרימי . הסיכוני� הספציפיי� לנכס

  .המזומני� הותאמו בגינ�

ייב  מחIAS 36 , א� אי� זה אפשרי לעשות כ�.כו� בר השבה יחושב לכל נכס בנפרדאומד� ס   •  

 Cash("מזומני�  השבה עבור היחידה מניבה�את התאגיד לקבוע את הסכו� בר

Generating Unit(" ,מזומני� היא קבוצה של הנכסי�  יחידה מניבה. אליה שיי& הנכס

, משימוש מתמש&) Inflow(אשר מניבה תזרימי מזומני� חיוביי� , המזוהה הקטנה ביותר

, מני� החיוביי� שמפיק התאגיד מנכסי� אחרי�שה� בלתי תלויי� בעיקר� בתזרימי המזו

המיוצרת על ידי נכס או על ידי , בא� התוצרת, יחד ע� זאת. או מקבוצות נכסי� אחרות

מזומני� �הנכס או קבוצת הנכסי� יזוהו כיחידה מניבה, לנסחרת בשוק פעי, קבוצת נכסי�

מיועדת , בוצת הנכסי�ג� א� חלק או כל התוצרת המיוצרת על ידי הנכס או על ידי ק, נפרד

  .לשימוש פנימי

להביא בחשבו� מוניטי�  IAS 36 מזומני� מחייב בחינת ירידת ער& של יחידה מניבהב   •  

  .מזומני�� הקשורי� לאותה יחידה מניבהונכסי� משותפי� 

אפשרות השיטה המקובלת לבחינת , הואיל ומוניטי� אינו נית� למדידה בנפרד מהפעילות   •  

אליה , מזומני��השבה של כל היחידה מניבה�י� הנה מדידת השווי ברירידת ער& מוניט

כולל (והשוואתו לער& בספרי� של הנכסי� וההתחייבויות , יוחס המוניטי� שנרכש או חלק

השבה נמו& מהער& בספרי� �א� הסכו� בר.  המיוחסי� לאותה יחידה )המוניטי� שנרכש

א� נותר פער . � שיוחס לאותה יחידהיופחת הפער מהמוניטי, של היחידה מניבת מזומני�

, רטה�יש להפחית את יתר הנכסי� המיוחסי� ליחידה פרו, לאחר הפחתת כל המוניטי�

  .השבה של נכסי� אלה�בכפו) למגבלת ער& בר

  :נת ירידת ער& המוניטי� כוללת את  השלבי� הבאי�יבח   •  

. חייבויותיה�קביעת היחידות המניבות מזומני� וערכ� בספרי� של נכסיה� והת   •  

ויחוס , שלב זה כולל קביעה של היחידות הרלוונטיות למדידת שווי המוניטי�

  . שלרבות ייחוס המוניטי� שנרכ, הנכסי� וההתחייבויות ליחידות השונות

בהתחשב בתזרי� המזומני� הצפוי , מדידת הער& בר השבה של כל יחידה ויחידה   •  

  . ה�יהגבוה מבינ, או שווי מימושה/בגינה ו

  .נטו, השבה לער& הפנקסני של נכסי היחידה המניבה�השוואת הער& בר   •  
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  פרוטרו�פעילות   .2

     

  תחומי פעילות  2.1  

משווקת ומוכרת תמציות , מייצרת,  חברה גלובלית המפתחתנה הי")החברה "�להל�  (פרוטרו�    

, נוטרה/מוצרי פארמה,  וריחתמציות טע�, משקאות, טע� וחומרי גל� המשמשי� בייצור מזו�

  :כמפורט להל�, פעילותה של החברה נחלקת לשתי חטיבות.  טיפוח אישי ומוצרי� נוספי�

        

שיווק ומכירה של תמציות טע� , ייצור,  חטיבה זו עוסקת בפיתוח�חטיבת הטעמי�   2.1.1    

 מתוקות ושאינ� מתוקות ומערכות מאכל המשמשי� בעיקר לייצור מזו� ומשקאות

  .ומוצרי צריכה נוספי�

שיווק ומכירה של מיצויי טע� , ייצור,  חטיבה זו עוסקת בפיתוח�חטיבת חומרי גל�   2.1.2    

שמני� , מיצויי� טבעיי� מצמחי מרפא,  טבעיי�ירכיבי מזו� פונקציונאל, טבעיי�

  .שרפי� ומייצבי� טבעיי�, �כימיקלי� ארומאטיי, מוצרי הדרי�, �אתריי� ייחודיי

, בייבוא ושיווק של חומרי גל� שוני�,  פרוטרו� עוסקת בנוס)�פעילות הסחר והשיווק   2.6.3    

  .ללקוחותיה בישראל, שאינ� מיוצרי� על ידה

      

  תקינה ואילוצי� מיוחדי� , מגבלות חקיקה  2.2  

 וכפופה העול� ברחבי מדינות במספר מוצריה את ומשווקת מפתחת, מייצרת החברה  2.2.1    

 חוקי�.  השונותמהמדינות אחת בכל פעילותה על החלי� ולפיקוח תקינה, לחקיקה

 U.S Food and Drug Administration תקנות את, השאר בי�, כוללי� אלו ותקנות

("FDA") בה� האירופי האיחוד במדינות המיושמי� הברית בארצות לפעילותה ביחס 

 אלו ותקנות חוקי� .בישראל הבריאות משרד ידי על הנקבעי� וכללי� החברה פעולת

 לייצור הדרוש האד� וכח ציוד ,הייצור מתקני ,מזו� לייצור בנוגע תקני� קובעי�

  .�אד בני ידי על הנצרכי� מוצרי�

 סביבה ואיכות בעבודה בטיחות ,לבריאות בנוגע שוני� כללי� תחת פועלת החברה  2.2.2    

 של הייצור מתקני. עלתפו היא בה� השונות במדינות ובינלאומית מקומית ברמה

 איכות לכללי כפופי� וסי� גרמניה ,שוויי�, אנגליה, ישראל ,הברית בארצות החברה

 שימוש ,שופכי� במי טיפול ,אויר לזיהו� בנוגע מדינות מאות� אחת בכל סביבה

 חלה האחרונות בשני�. קיימי� זיהומי� וניקוי בפסולת טיפול ,מסוכני� בחומרי�

 קיו� עלויות בעול� .ואל ממדינות אחת בכל ובאכיפת� סביבהה איכות בדיני החמרה

  .משמעותי באופ� עלתה אלו דיני�

, מזו� לייצור הרלוונטיי� והתקנות החוקי� קיו� תו& מתקניה את מפעילההחברה   2.2.3    

 הקיימי� ובחוקי� בתקנות עמידה ,בנוס). סביבה ואיכות בריאות ,בעבודה בטיחות

 מיצובה או רווחיה ,החברה פעילות על מהותי באופ� שפיעוה לא החברה כפופה לה�

 .פועלת היא בו בשוק
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  )המש�(פרוטרו� פעילות   .2

     

  לקוחות  2.3  

�חטיבת הטעמי�  2.3.1      

מקומיי� , בינוניי�, בסיס הלקוחות מורכב ממאות לקוחות רב לאומיי� גדולי�

 120 �הלקוחות מפוזרי� על פני כ. � ומשקאותעיקר הלקוחות הינ� יצרני מזו. וקטני�

  .מדינות

�חטיבת חומרי הגל�   2.3.2      

מקומיי� וקטני� , בינוניי�, בסיס ללקוחות מורכב מלקוחות רב לאומיי� גדולי�

  .חומרי הטע� והריח והטיפוח האישי, נוטרה/הפארמה, מתעשיות המזו� והמשקאות

      

  שיווק והפצה  2.4  

 שיווק אנשי על מבוסס זה מער&. בלקוחות ותמיכה מכירות, שיווק של גלובלי מער& לפרוטרו�    

 תחרותי יתרו� לה מעניק הגלובלי המער& החברה להערכת. היעד שווקי בכל מקומיי� ומכירה

 השיווק מער& כלל 31.12.2008 ביו�. שלה הצמיחה באסטרטגיית מרכזי גור� המהווה

, שלה היעד בשווקי הממוקמי� ומכירות שיווק שיאנ 293 �כ� מונה פרוטרו של והמכירות

, �בשוויי, בריטניהב, בברזיל, במקסיקו, בקנדה, הברית בארצות לרבות, לקוחותיה בקרבת

, בקזחסט�, באוקראינה, ברוסיה, ברומניה, בישראל, בספרד, באיטליה, בצרפת, בגרמניה

 בעיקר מוצריה את ומוכרת משווקת החברה. ובהודו באינדונזיה, קונג בהונג, בסי�, בבלרוס

 של בשירותיה� פרוטרו� משתמשת מסוימות במדינות. שלה והמכירות השיווק אנשי באמצעות

  .�ומפיצי סוכני�

      

  עונתיות  2.5  

מתאפיינת בתנודות עונתיות המתבטאות בדר& כלל במכירות ורווחיות גבוהות פעילות החברה     

. רווחיות נמוכות יותר במחצית השנייה של השנהיותר במחצית הראשונה של השנה ומכירות ו

תנודות העונתיות על תוצאות החברה ופעילותה התמתנו במהל& השני� האחרונות ע� הגידול 

  . ועודיפונקציונאלרכיבי מזו� , במכירות של מוצרי� כגו� תמציות טע� שאינ� מתוקות

      

  מתקני� וכושר ייצור, רכוש קבוע  2.6  

 מתקני ייצור ברחבי העול� אשר משתרעי� על פני שטח כולל של 19 � למעלה מפרוטרו� מפעילה    

 3 עד 2 �בהיק) של כ, במרבית המתקני� עובדי� כחמישה ימי� בשבוע .ר" מ209,300 �כ

  .כאשר למרבית המתקני� קיי� כושר ייצור פוטנציאלי נוס), משמרות

      

  מחקר ופיתוח  2.7  

פרוטרו� . מוצרי� חדשי� וחדשניי� ובפיתוח של במחקר משקיעה משאבי� רבי� פרוטרו�    

  .מכוני מחקר וחברות הזנק באר� ובעול�, משתפת פעולה ע� מוסדות אקדמיי�
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  )המש�(פרוטרו� פעילות   .2

     

  הו� אנושי  2.8  

 ,לפי מדינות, להל� טבלה המפרטת את פריסת העובדי�.  עובדי�1,450 �פרוטרו� מעסיקה כ    

  :בשתי השני� האחרונות

  מדינה  2008  2007

  ישראל  366  404

  שווי�  256  234

  גרמניה  385  391

  אנגליה  155  180

  ב"ארה  133  132

  סי�  33  33

  רוסיה  29  29

  אוקראינה  11  14

  קזחסט�  11  11

  צרפת  12  17

  תורכיה  17  15

  רומניה  1  1

  ברזיל  2  2

  מכסיקו  2  2

  בלגיה  37  30

  בלרוס  �  4

  כ עובדי�"סה 1,450 1,499

  
  :לפי תחומי פעילות , להל� טבלה המפרטת את התפלגות העובדי� בחברה    

  
  2007  2008  תחו�

  289  293  שיווק ומכירה
  236  227  מחקר ופיתוח

  739  682  תפעול

  235  248  הנהלה

  1,499  1,450  ס& הכל

  
  חומרי גל�   2.9  

. ר מגוו� רחב של מוצרי� לתעשיות יעד שונותוצביי חומרי הגל� בו פועלת החברה בשוק     

פיתוח ושיווק של חומרי גל� , בייצור, במסגרת חטיבת חומרי הגל� מתמקדת החברה בעיקר

. נוטרה והטיפוח האישי/פארמה, חומרי הטע� והריח, טבעיי� לתעשיות המזו� והמשקאות

שתמשי� בה� לייצור חומרי הגל� נמכרי� לעיתי� ישירות ליצרני המזו� והמשקאות אשר מ

יצרני תמציות הטע� והריח משתמשי� בחומרי הגל� כאבני יסוד ליצירת תמציות . מוצרי צריכה

  .הטע� והריח
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� ת  הנרכשהקבוצהפעילות   .3 Gewurzmuller  

  
 לתשלו� בתמורה, Gewurzmuller קבוצת של המניות מהו� 100% פרוטרו� כשה ר2007 אוקטובר בחודש  

 כ&בהסכ� הרכישה נקבע מנגנו� תשלו� תמורה עתידית ).  מיליו� יורו47.3 �כ (דולר מיליו� 67 של במזומ�

 � על ה7.1 מכפיל ממוצע על בהתבסס שווי Gewurzmuller לקבוצת תשק) שתשול� הסופית שהתמורה

EBDITAקבוצת שיג שת  Gewurzmuller התמורה הסופית לאחר הפעלת המנגנו� .2007במהל& שנת  

 הסתכ�Gewurzmuller  קבוצת של המכירות מחזור.  מיליו� אירו61 �מתואר לעיל הייתה בס& של כה

  ).יורו מליו� 46 �כ ( דולר מליו� 65 �בכ 2006 בשנת

    

  Gewurzmullerלאומית בי� קבוצה הינה וכיו�, 1896בשנת , המוכרת, רנדל� משפחת ידי על  נוסדה 

 בייצור, בפיתוח וסקת עGewurzmuller .עובדי� 162 � כ31.12.08 �ליו נכו� המעסיקה, בתחומה מובילה

 הכוללי� וחדשניי� ייחודיי�) מתוקי� הלא הטעמי� ספקטרו�( Savory טעמי פתרונות של ובשיווק

 תחו� על מיוחד דגש ע�, המזו� לתעשיית פונקציונאליי� גל� וחומרי תבליני� תערובות, טע� תמציות

 של ובשיווק בייצור, בפיתוח עוסקת  בלסינג ביוטיק.)Convenience Food (ותהנוח ומזו� המעובד הבשר

Starter Culture ,של פרמנטציה עיקר�מוצרי� טבעיי� מבוססי תהליכי� מיקרוביולוגי� ש 

. והאפייה החלב, הבשר בתחו� בעיקר, מזו� מוצרי בייצור המשמשי�, ואנזימי� מיקרואורגניזמי�

 ייצור בתהלי& המד) חיי ואור& מרק�ה, הצבע, הטע� על שליטה אפשרי�מ Starter Culture �ה מוצרי

  .�המזו

    

 לפני שנבנה, המרכזי אתרה. גרמניה, בשטוטגרט ייצור אתרי 2 מפעילה Gewurzmuller קבוצת  

 זה תרא. משמעותית בצורה הייצור להרחבת אפשרות ובעל ויעיל, מודרני, חדיש אתר הינו, כשנתיי�

  .תהאירופאי המזו� תעשיית של המחמירי� בתקני� עומד

    

 קבוצת של הרחב הלקוחות בסיס. מדינות 12 �ב ומכירה שיווק נציגויות Gewurzmuller לקבוצת  

Gewurzmuller  ובמזרחה אירופה במערב בעיקר, בתחומ� מהמובילי� ביניה�, מזו� יצרני אלפי כולל ,

  .ובבולגריה באוקראינה, ברוסיה, בדנמרק ,בשבדיה, בשווי�, באוסטריה, בגרמניה ובמיוחד

    

 פעילותה של חברת ע� ותשולב פרוטרו� של לזו במיוחד סינרגטית Gewurzmuller קבוצת של פעילותה  

Nesse בתחו� ישראל פרוטרו� פעילות ע� וכ� 2006 שנת בראשית פרוטרו� ידי על שנרכשה, הגרמנית .

 פרוטרו� שמציעה המוצרי� סל ואת כנולוגיותהט היכולות את ה� משמעותית מחזקת הרכישה

 הלקוחות בסיס את וה� הפונקציונאליי� והמוצרי� מתוקי� הלא הטעמי� בתחו� בעול� ללקוחותיה

  .השל הרחב הגלובלי

    

 ע� Gewurzmuller קבוצת פעילות למיזוג תוכנית ביישו� פרוטרו� החלה הרכישה השלמת ע�  

 ובארצות בגרמניה הקיימת הסינרגיה ושל Cross Selling �ה ותאפשרוי של מרבי ולניצול פעילותה

, המכירה מערכי, כמתוכנ�, אוחדו כה עד. מרביי� וחסכונות תפעולית יעילות להשיג מנת על השונות

 שנקבעו ביעדי� עמידה תו& ומוצלחת יעילה בצורה המתנהל המיזוג לתוכנית בהתא� והרכש השירות

  .שמרא
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� בוצה הנרכשת הקפעילות   .3 Gewurzmuller) המש�(  

    

  

  

 והינה פרוטרו� קבוצת של המהירה הצמיחה אסטרטגיית יישו� המש& היוותה Gewurzmuller רכישת

 החברות מעשר כאחת פרוטרו� של מעמדה את המבססת ומשמעותית חשובה אסטרטגית רכישה

 של מובילה עולמית כיצרנית ובהומיצ נוכחותה את ומחזקת הטע� בתחו� בעול� והמובילות הגדולות

  .Savory טעמי פתרונות

    

  :להל� התייחסות לפרמטרי� העיקריי� ששימשו לתחזית תזרימי המזומני�  

    

  הו� חוזר  

  . ימי מלאי105  � כ ממוצע של� מלאי מוצרי� וחומרי גל�   •  

  . ימי אשראי35 � כ ממוצע של� אשראי לקוחות   •  

  . ימי אשראי35 � כ ממוצע של� אשראי ספקי�   •  

    

  השקעות  

השקעה בפיתוח מתקני ייצור , השקעות החברה נובעות בעיקר� מגידול והרחבת המתקני� הקיימי�  

 מדיניות ההשקעות של החברה הינה עד .הקמת משרדי מכירה ושיווק ומעבדות מחקר ופיתוח, חדשי�

  .סכו� הוצאות הפחת

    

  מימו�  

נכו� . עצמי ומהו� זר המורכב מהלוואות לזמ� ארו& מתאגידי� בנקאיי�פעילות החברה ממומנת מהו�   

  . מיליו� אירו4 � יתרת החוב לבנקי� עומד על כ31.12.08ליו� 

    

  הכנסות  

 הצפוי בהתא� לתחזיות עור הצמיחהי בהתא� לש וזאת5% הינו חושבששעור הצמיחה של ההכנסות   

  .הצמיחה שהציגה החברה בשני� קודמות ובהתבסס על שעורי 2009ותקציב החברה לשנת 

    

  רווח גולמי  

נתוני הרווח הגולמי  על ות בתקופת התחזית מתבססתחזית שיעור הרווח הגולמי מתו& המכירות הצפוי  

התוא� את תקציב , 43.9%שיעור הרווח הגולמי הממוצע שנלקח בתחזית הינו .  האחרונות בשני�הממוצע

  .2009החברה לשנת 

    

  ת מכירה ושווקהוצאו  

 ממחזור 15.2% ונקבעו בשיעור של בהתבסס על הנתוני� בשני� קודמות לתקופת התחזית נקבעו  

  .2009התוא� את תקציב החברה לשנת , המכירות

    

  הוצאות הנהלה וכלליות  

  . ממחזור המכירות 5.2%בשיעור של  לתקציב החברהבהתא�   

    

  פחת  

ביחס למחזור המכירות  2008 שחוייבו בחברה בשנת הוצאות הפחתר שיעוההוצאות חושבו בהסתמ& על   

  .2009ותואמות את תקציב החברה לשנת , 3% �כ, באותה שנה
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  נתוני� פיננסיי�  .4

    

 2008 בדצמבר 31 ליו� מאזני�  4.1  

  
  
    Gewurzmuller      
      אלפי יורו    
          
      11,359  רכוש שוט)  

      14,877  רכוש בלתי שוט)  

      10,080  נטו, רכוש קבוע  

      49  נטו, רכוש אחר  

          

    36,365      

          

      4,660  התחייבויות שוטפות  

      10,310  התחייבויות לזמ� ארו&  

      21,395  הו� עצמי  

          

    36,365      

          

  
  
 2008 בדצמבר 31תוצאות לשנה שנסתיימה ביו�   4.2  

  
    Gewurzmuller      
      ואלפי יור    
          
      50,694  מכירות  

      28,519  עלות המכירות  

      12,914  הוצאות תפעול  

          

      9,261  רווח מפעולות  רגילות  
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  מתודולוגית הערכת שווי   .5

      

  :קיימות שלוש גישות מקובלות להערכת שווי של נכסי� בלתי מוחשיי�  

 מבוססת על מחירי מכירה בעסקאות דומות ועל מחירי �) Market Approach(גישת השוק    •  

הערכת השווי . נכסי� דומי� המוצעי� למכירה בעסקאות בי� קונה מרצו� למוכר מרצו�

תו& , תי מוחשי המוער& ונכסי� דומי�לזו מבוססת על השוואה בי� הנכס הבבגישה 

  .קההתייחסות להתאמות דרושות בגי� הבדלי� במאפייני� של העס

, בהקשר ע� רכישת עסקי� שלמי�, בדר& כלל, מאחר ונכסי� בלתי מוחשיי� נמכרי�

  .שיטה זו לא יושמה על ידינו

גישה זו מתבססת על עלות השחלו) של הנכס  �) Cost Approach(גישת העלות    •  

 חס� עליו� ההשווי הנגזר מהערכת שווי בגישת העלות מהוו.  לשוויו ההוג�רכאינדיקטו

היות והנחת היסוד של גישה זו הנה כי משקיע סביר לא ישל� תמורת נכס , נכס היוושל

עקב הקושי באמידת עלויות השחלו) לא יושמה . יותר מהסכו� בו יכול היה לשחל) אותו

  .גישה זו

 בגישה זו נקבע השווי ההוג� על סמ& השווי המהוו� של �) Income Approach(גישת הרווח    •  

 DCF (ידיי� הצפויי� להיות מופקי� כתוצאה  מהבעלות על הנכסתזרימי המזומני� העת

Method .(  

. הגלו� בהפקת רווחי� אלובשיטה זו יש לנתח את פוטנציאל הרווחי� מהנכס ואת הסיכו� 

מהווני� ,  שני� בתוספת ער& הגרט לתו� התקופה5 מי המזומני� לתקופה שלזרתתחזית 

. משק) את התשואה על ההו� הנדרשת מהנכס היוו� השימוש בשיעורתו& , לשווי נוכחי

 תהימנעו"לעיתי� נעשה שימוש בשיטה של היוו� זרמי מזומני� הנקראת שיטת 

 תהימנעובשיטת . על מנת להערי& את שווי� של הנכסי� הבלתי מוחשיי�" מתמלוגי�

 הערכת התמלוגי� באמצעותשי הבלתי מוחוג� של הנכס ההמתמלוגי� מוער& השווי 

  .ברה הודות להיותה בעלת הנכסשנחסכו מהח

על פי תורת המימו� ערכה הכלכלי של פעילות הנו הער& הנוכחי של תזרימי המזומני� 

כאשר ה� מהווני� במחיר ההו� המיוחס , הנקיי� הבלתי ממונפי� הצפויי� להתקבל

  .לתזרימי המזומני� בהתחשב ברמת הסיכו� של הפעילות

 ל הינ�"הנ החברותתבססת על הנחת הבסיס כי  מהחברות הנרכשותהערכת שווי פעילות 

  . לפעול במתכונת זו לאור& אופק פעילות אי� סופיתמשכנה וה�עסק חי 

בעבודתנו אנו מניחי� כי תזרימי המזומני� העתידיי� מהווי� אינדיקציה סבירה לשווי 

  . יושמה שיטת היוו� זרמי המזומני� לצורת הערכת שווי זו,לפיכ&. ההוג� של המוניטי�

) 1: תהכולל שני חישובי� הנערכי� סימולטאני, חישוב מג� המס הנו חישוב איטרטיבי

  . חישוב השווי הכולל של ער& מג� המס) 2; חישוב ער& מג� המס של תזרי� המזומני�

מניבה תזרימי פעילות ה ,בנפרד Gewurzmuller  קבוצתפעילותהנהלת החברה מדווחת על   

שה� בלתי תלויי� בעיקר� בתזרימי , שימוש מתמש&מ) Inflow(מזומני� חיוביי� 

 ומהווה או מקבוצות נכסי� אחרי�, סי� אחרי�המזומני� החיוביי� שמפיק התאגיד מנכ

  .IAS 36 בהתא� להוראות ")Cash Generating Unit("מזומני�  יחידה מניבה
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  מחיר ההו�   .6

      

 לצור& היוו� תזרימי המזומני� המשק) את לפני מס, יו�בגישת הרווח נעשה שימוש בשיעור ניכ  

שיעור זה נאמד על פי ממוצע . החברות הנרכשותער& הזמ� של הכס) ואת הסיכו� הכרו& בפעילות 

בהתא� לנוסחא ) WACC) Weighted Average Cost of Capitalמשוקלל של מחיר ההו� 

  :ההבא

  

    D E  

    WACC =  V *RD + V *RE  

     

 
  D שווי שוק חוב  

  E  שווי שוק הו� עצמי  

  V  D+E 

  RD שיעור רבית חוב  

  RE מחיר ההו� בהתא� למודל  CAPM   

     

 שהוא המודל המקובל לאמידת מחיר ההו� CAPM נקבע בהתא� למודל REמחיר ההו�   

  של חברות

  
  RE = RF + β (RM – RF)+Rc  

 
  RF Risk-free interest rate  

  RM – RF Equity risk premium expected on an equity investment in a fully 

diversified portfolio  

  β A measure of a stock's volatility relative to an average risk stock of 

a fully diversified portfolio of stocks  

  Rc Micro capitalization risk premium  

 
ת חוב רוג בהתבסס על שער הרבית הממוצע של איRF � 2.98%חסרת סיכו� בית יר   •  

  .ב" בארה שנה30 �ממשלתיות ל

 Incremental return demanded בהתא� 5.33% ית הסיכו� הממוצעת בשוקיפרמ   •  

by an average investor Stand & Pours' 500, for a period of 3 years.  

  •   βאת הסיכו� היחסי הכרו& בהשקעה מסוימת ומבוסס משק),  מקד� הסיכו� היחסי 

  .על רמת המתא� בי� תשואת ההשקעה ותשואת שוק ההו� כולו

 לעסק רגישות גבוה לשינויי� במצב השוק וכאשר מקד� 1 �כאשר מקד� זה גדול מ

 .שווי העסק רגיש פחות מהממוצע לשינויי� במצב השוק, 1 �זה קט� מ
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  )המש�(מחיר ההו�   .6

  
 של חברת β �הינה קרובה ל,  זולצרכי ההערכה Gewurzmuller קבוצתשל  β �ה    

 H.J. Heinz  של חברתβגזרנו לש� בחינת השוואתיות  . 1.421 � להנקבעו, פרוטרו�

Co. , מבנה ההו� של הונח כי .2 1.23 �ונקבעה ל החברההמתאימה לפעילות H.Z. 

Heinz Coקבוצה זהה למבנה ההו� הממוצע של ה.  

  .2% נכללה בשיעור של RCת סיכו� ייפרמ   •  

 � חושב כWACC �וה 12.55% הנו ל מחיר ההו� שנקבע"על בסיס הפרמטרי� הנ   •  

 יש להשתמש בשיעור היוו� לפני מס המשק)  IAS 36 מאחר ועל פי הוראות 9.71%

הערכות שוק שוטפות של ער& הסמ� של הכס) ואת הסיכוני� הספציפיי� לנכס 

  .13.22%  � לWACC �הותא� ה

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
  
  
  

                                                
 Bizportal של פרוטרום היא בהתאם לאתר הפיננסים β - ה 1
 Bizportal היא בהתאם לאתר הפיננסים .H.J. Heinz Co שלβ - ה 2
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�  תחזית תזרי� מזומני�  .7 Gewurzmuller 

  
                    

 מייצג  2013  2012   2011   2010   2009   

 יורואלפי   

             

EBIT  10,380  10,899  11,444  12,016  12,616  12,869 

                    

              התאמות

 2,105  2,064  1,966  1,872  1,783  1,698  פחת

 )264(  )626(  )597(  )569(  )542(  )501(    בהו� החוזרשינוי

 )2,105(  )2,064(  )1,966(  )1,872(  )1,783(  )1,698(  נטו, ותהשקע
                    

 12,605  11,990  11,419  10,875  10,357  9,879   תזרי� שוט,

                    

 7,210  6,857  7,394  7,973  8,597  9,284   תזרי� מהוו�

 57,082             ער& פרמננטי
                    

 64,292  6,857  7,394  7,973  8,597  9,284   כ"סה

  
  

יורואלפי  104,397  2008 מברבדצ 31ער� מהוו� ליו�   

  
  
 

� ת ירידת ער� מוניטי�בחינ  .8 Gewurzmuller   
  
 בדצמבר 31    

2008  
  

    אלפי יורו    
        
    36,365  נכסי� תפעוליי�   
    14,970  התחייבויות תפעוליות  
        
    21,395  נטו, נכסי� תפעוליי�  
        

    21,395  100% �חלקה של פרוטרו�   
    7,823  נטו,  וידעקשרי לקוחות  
    42,587   בספרי פרוטרו�Gewurzmuller מוניטי� מיוחס לקבוצת  

        
    71,805   לפרוטרו�Gewurzmuller כ ער�"סה  

        
        
    104,397  שווי הוג� מחושב לפעילות  
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   רגישותמבחני  .9
    
  מחיר ההו�לשינוי ב רגישות מבחני  9.1  
      
כפונקציה של שינוי במחיר ההו� , הפעילות של  המחושברגישות המתארת את השוויטבלת להל�     

  :WACCהממוצע  
      
  שיעור השינוי במחיר ההו�      

  אלפי יורו      

      2%+     1%+     0%    1% �    2% �  

                       

    Gewurzmuller   83,091    92,516    104,397    119,833    140,696  

                        

  שינוי בשעור הצמיחה רגישות למבחני  9.2  

                        

כפונקציה של שינוי בשעור הצמיחה , להל� טבלת רגישות המתארת את השווי המחושב של הפעילויות    

  :5% � משיעור הצמיחה בו נעשה שימוש בהערכה זו

          עור הצמיחהישיעור השינוי בש      

      2% �    4% �    6% �          

          אלפי יורו     

    Gewurzmuller   96,768    89,670    83,074          

                        

  



חלק ב‘

 דו�ח הדירקטוריון
על ענייני התאגיד



ו ת"ד ו י נ מ ה י  ל ע ב ל ן  ו י ר ו ט ק ר י ד ה   1ח 
ם  ו י ב ה  מ י י ת ס נ ש ה  פ ו ק ת רב 13ל ב מ צ 82 ד 0 0  

  
י ל ל   כ

   
 והפכה 1933היא חברה גלובלית שנוסדה בשנת ) "החברה" או "פרוטרום"(מ "פרוטרום תעשיות בע

בחודש . אביב- עם רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל1996לחברה ציבורית בשנת 
פרוטרום עוסקת . ה פרוטרום למסחר גם ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון נרשמ2005פברואר 
 המשמשים בייצור (Fine Ingredients) וחומרי גלם (Flavors)ייצור ושיווק של תמציות טעם , בפיתוח

 וטיפוח אישי (Pharma/Nutraceutical)נוטרה /מוצרי פארמה, תמציות טעם וריח, משקאות, מזון
(Personal Care). ישראל ואסיה והיא מייצרת, צפון אמריקה, אתרי ייצור באירופה פרוטרום מפעילה ,

  ומעסיקה כ מדינות120 לקוחות ביותר מ 13,000 מוצרים ליותר מ 20,000משווקת ומוכרת מעל 
  .  וחטיבת חומרי הגלםטעמים  ה חטיבת:  חטיבותפרוטרום פועלת במסגרת שתי.  עובדים1,500

  
בשיעור גבוה , מהירהרווחית ויישמת פרוטרום אסטרטגיה להשגת צמיחה בשנים האחרונות מ

על ידי שילוב צמיחה פנימית של עסקי הליבה שלה יחד עם , מהממוצע בתעשייה בה היא פועלת
תומכות בהמשך חיזוקה ,  את מעמדה של פרוטרוםמבססותרכישות אלו . רכישות אסטרטגיות בתחומה

. הומרי גלם עולמית מובילה ותורמות לחיזוק מערך כח האדם שלומיצובה כיצרנית תמציות טעם וח
מיזוגים והיא פועלת לשילוב החברות והפעילויות הנרכשות ו  רכישותלפרוטרום נסיון רב ומוצלח בביצוע

על מנת להשיג ניצול מירבי של , הן העסקית והן התפעולית, עם פעילותה הקיימת תוך ניצול הסינרגיה
 ביצעה פרוטרום 2007 במהלך שנת .חסכון בעלויות ושיפור בשולי הרווח, Cross-Sellingאפשרויות ה 

בהתאם . עם פעילותה הגלובליתבהצלחה אשר מוזגו ושולבו , שבע רכישות של חברות ופעילויות
 החל ,תורמות  החברות והפעילויות שנרכשו,עם השלמת עיקר הליכי מיזוג, החברהולתוכניות לציפיות 

הרכישות שבוצעו לוו . הן לגידול במכירות והן לשיפור ברווח וברווחיות, 2008 של שנת מהרבעון הראשון
שילוב . בצמיחה פנימית רווחית בקצב גבוה משמעותית משיעור הגידול בתעשייה בה פועלת פרוטרום

  .הביאו את פרוטרום לשנת שיא במכירות וברווח, מוצלח של הצמיחה הפנימית והרכישות שבוצעו
  

 הרכישות 7באיחוד ובניצול הסינרגיה הרבה מ , פרוטרום במיזוגהתמקדה  2008שנת לאחר שב
כבר שתי רכישות עד כה ביצעה  ו2009 ב שבה פרוטרום לבצע רכישות, 2007שבוצעו בשנת 

   : אסטרטגיות
  
  
  
  

                                                 
 כספי דיווח תקני על פי אשר נערכו 31.12.2008 ליום  ערוך בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה1

  ).IFRS(בינלאומיים 
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  :  רכישת חברת אוקספורד באנגליה
לרכישת  על הסכם , אנגליהבאמצעות חברת הבת פרוטרום, חתמה פרוטרום, 2009 לינואר 5ביום 
 12  כבתמורה לסך של) "אוקספורד"להלן  ( Oxford Chemicals Limited חברת ה של ועסקיהנכסי

 מחזור .2009 לינואר 30 עם השלמת הרכישה ב ה אשר שולמ,) מליון פאונד8.25כ (מליון דולר 
 ) מליון פאונד10.0 כ( מליון דולר 14.52לכ  2008 בשנתאוקספורד הסתכם  פעילות של המכירות

שווי הנכסים הנרכשים נטו  .) מליון פאונד1.0כ ( מליון דולר 1.5  עמד על כ2008לשנת והרווח התפעולי 
, 31.12.07על פי דוחות חברת אוקספורד ליום , )מלאי וחייבים בניכוי התחייבויות לספקים, רכוש קבוע(

  .י בנקאי לזמן ארוך באמצעות אשראומנההרכישה מ .דולר מליון 6.5עמד על כ 
  

בייצור ובשיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית , עוסקת בפיתוח, 1973אשר נוסדה בשנת , אוקספורד
פעילותה של אוקספורד סינרגטית במידה רבה לפעילותה הגלובלית של חטיבת חומרי . הטעם והריח

. בשוויץ ובישראל,  באנגליה,ב"שלה מעבדות פיתוח ומתקני ייצור עיקריים בארה, הגלם של פרוטרום
 את סל המוצרים שמציעה חטיבת חומרי הגלם של פרוטרום ללקוחותיה ואת מאגר הרחיבההרכישה 

 הרבות הגלומות Cross-Sellingל אפשרויות ה וצילנפועלת פרוטרום . הלקוחות שלה ברחבי העולם
ומכירת מוצרי אוקספורד ברכישה על ידי מכירת מוצרי פרוטרום ללקוחות אוקספורד ברחבי העולם 

  .בעיקר בשווקים בהם לאוקספורד לא הייתה פעילות משמעותית עד כה, ללקוחות פרוטרום
  

 מאז הרכישה פועלת. לפרוטרום ולאוקספורד שני מפעלי ייצור ופיתוח הסמוכים זה לזה בצפון אנגליה
 תוך השגת חסכונות ,להשגת יעילות עסקית ותפעולית מרבית ממיזוג הפעילויות באנגליהפרוטרום 

). כולל זה בישראל(גם עם מפעליה האחרים של פרוטרום בעולם , תפעוליים ויצירת סינרגיה מרבית
הרכש , השיווק, התפעול, איחוד מערכי המחקר והפיתוחמיזוג ול למצויה בעיצומה של תוכניתפרוטרום 

  .והמכירות שלה ושל אוקספורד
  

  :  ב"ארה בFlavor Specialties Incרכישת חברת 
 נכסיה ועסקיה של את, ב"באמצעות חברת הבת פרוטרום ארה, פרוטרוםרכשה , 2009 למרץ 4 יוםב

 17.2בתמורה לתשלום במזומן של , האמריקאית) "FSI": להלן(, .Flavors Specialties Incחברת 
צע  הממוEBITDAבהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית בהתבסס על ה . מליון דולר

ה ": להלן (31.12.2010 במהלך עשרים וארבעה החודשים המסתיימים ב FSIשתשיג פעילות 
EBITDAמליון דולר או 27כך שסך התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל , 5.5מוכפל ב , )" הממוצע 

 EBITDAמנגנון התאמת התמורה יופעל כלפי מעלה במקרה בו ה .  מליון דולר13.15לקטון עד ל 
 הממוצע EBITDAוכלפי מטה במקרה בו ה ,  מליון דולר3.1 הפעילות הנרכשת יעלה על הממוצע של

  .הרכישה מומנה באמצעות אשראי בנקאי.  מליון דולר2.7ירד מתחת ל 
  

 הסתכם 3המתואם EBITDA הו מליון דולר 11.51הסתכם בכ  2008בשנת  FSIמחזור המכירות של 
   .4 מליון דולר3.57לכ 

                                                 
  .נכון למועד השלמת הרכישה 2
  .חברה פרטית FSIשל היותה התאמות שונות שנובעות מ תיאומים בגין הוצאות חד פעמיות ולאחר 3
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FSI בייצור ובשיווק של תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא, וחעוסקת בפיתה            

Botanical Extracts) (שותפים בעלי 3 על ידי 1979נוסדה בשנת , בעיקר לתעשיית המזון והמשקאות 
ב והיא "בחוף המערבי של ארה, קליפורניה,  אתר ייצור בקורונה FSIל. מעולה ומוניטין  רבותשנות ניסיון

 FSIרכישת פעילות .  כולל יצרני מזון ומשקאות מוביליםFSIבסיס הלקוחות של .  עובדים38סיקה כ מע
את פעילותה של פרוטרום בתחום תמציות הטעם בשוק הצפון , באופן משמעותי, מחזקת ומבססת

עם השלמת הרכישה החלה פרוטרום ביישום תוכנית למיזוג ואיחוד הפעילות הנרכשת עם . אמריקאי
  .ב"ותה של פרוטרום בארהפעיל

  
המשלבת צמיחה פנימית , אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלהליישום פרוטרום תמשיך לפעול בנחישות 

ורואה בתקופה המאתגרת והמורכבת העוברת על כלכלת העולם , ורכישות אסטרטגיותרווחית 
  . הזדמנות להמשך התחזקותה

  
  :סיכום תוצאות הפעילות

 משקפות את המשך המימוש המוצלח של אסטרטגית הצמיחה 2008שנת לתוצאות פעילות פרוטרום 
ואת , 2007את מיזוגן המוצלח של החברות והפעילויות שנרכשו בשנת , המהירה והרווחית שלה

להתאמת מחירי המכירה של מוצריה לעליית מחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור הפעולות שנקטה 
  מליון473.3 ל גיעוה ו2007שנת  לעומת 28.5% גדלו ב 2008בשנת מכירות פרוטרום . אותם מוצרים

) בהן מתבצעות מרבית מכירות פרוטרום ( האירופאיים המטבעותזקותחתבנטרול השפעת ה .דולר
 ב 2008 הסתכם בשנת  של החברה5שיעור הצמיחה האורגני .25.0%מכירות ב גדלו הביחס לדולר 

 מליון 130.8 דולר לעומת מליון 176.3הסתכם ב  ו34.8%גדל ב  2008שנת בהרווח הגולמי . 9.7%
 .המקבילהבתקופה  35.5% לעומת 37.2%הגיעה ל עלתה ו הרווחיות הגולמית .2007שנת בדולר 

גידול חד של ,  2007בשנת מליון דולר  34.5 מליון דולר לעומת 56.6 הרווח התפעולי הסתכם ב
 ה .אשתקד בתקופה המקבילה 9.4%לעומת  12.0%הגיעה ל עלתה והרווחיות התפעולית ו, 64.0%

EBITDAמליון 48.6לעומת , מליון דולר 76.3 והסתכם ל 57.2% רשם גידול חד של 2008שנת  ב 
 13.2% לעומת 16.1% השתפר אף הוא והגיע ל EBITDAשיעור ה . דולר בתקופה המקבילה אשתקד

 מליון דולר 31.6ר לעומת מליון דול 46.1הרווח לפני מס הסתכם ל . בתקופה המקבילה אשתקד
 מליון דולר 24.2מליון דולר לעומת  37.2 ל 53.9%גדל ב  הרווח הנקי .בתקופה המקבילה אשתקד

   .6.6% לעומת 7.9% והרווחיות הנקיה הגיעה ל 2007שנת ב
  

                                                                                                                                               
אשר לא בוקרו או סוקרו על ידי , 2008ת  לשנFSIשל  ניהוליים ודוחות לצרכי מס דוחותנתונים אלה מתבססים על  4

 .לפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהנתונים הכספיים לעילרואה חשבון מבקר ו
מקורו בהשוואת מכירות החברה בשנת ) הנובע מעסקי הליבה של החברה(שיעור הצמיחה האורגני של החברה  5

 החל מיום תאוחדוהיו מבוצעות ומ 2007 בהנחה שהרכישות שבוצעו בשנת ,2007 למכירות החברה בשנת 2008

כמפורט גם בדיווח המיידי של ,  מליון דולר431.5 לסך של  2007מסתכמות מכירות , הנחה זותחת ( 1.1.2007

 ).30.6.2008החברה מיום 
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מליון  37.0שהגיע ל  מפעילות שוטפת שלהמזומנים התזרים פרוטרום יותר מהכפילה את  2008בשנת 
  .2007מליון דולר ב  15.1מת תזרים של דולר לעו

  
דולר למניה בתקופה  0.42דולר לעומת  0.65הגיע ל  ו54.8%צמח בכ  2008הרווח למניה בשנת 
   .המקבילה אשתקד

  
 השתנה האקלים הכלכלי בעולם ומשבר פיננסי שגלש וגולש 2008בחודשים האחרונים של שנת 

.  שאפיינה את רוב כלכלות העולם בשנים האחרונותלכלכלה העולמית שינה מהותית את מגמת הצמיחה
 אך, ניסיון להביא לבלימת המשבר ולייצוב השווקיםבבצעדים שונים רבות  בעקבות המשבר נקטו מדינות

פרוטרום .  ועומקומשכות המשברי על האין כל וודאות אם צעדים אלו יצלחו ומה תהיה מידת השפעתם
רית בה מצוי העולם כחברה גלובלית מובילה וחזקה נכנסה לתקופה הכלכלית המאתגרת והמשב

טכנולוגיות ומוצרים מעולים וצנרת מצויינת , מאגר ומבחר לקוחות, עם הנהלה גלובלית מנוסה, מתמיד
מבנה ההון האיתן שלה , להערכת פרוטרום. בשיתוף עם לקוחותיה הרבים בעולם, של מוצרים בפיתוח

זדמנויות שנוצרות עקב המשבר ולבצע רכישות אסטרטגיות וגיבוי בנקאי שאפשר ויאפשר לה לנצל ה
המשך מימוש אסטרטגיית הצמיחה למו רית, 2009שנת תחילת  שכבר בוצעו בהשתייםנוספות על 

עם . פרוטרוםבסביבה העסקית בה פועלת במגמת הצמיחה כתוצאה מהמשבר חל שינוי . הרווחית שלה
 80%שכן כ , לותה אינה צפויה להיות משמעותיתכי השפעת המשבר על פעי, פרוטרום מעריכה, זאת

פרוטרום , כן-כמו. מוגן יותר ומושפע פחות ממיתון והאטהשנחשב ממכירותיה מיועדות לתחום המזון 
אולם ,  תמשכנהבשנים האחרונותכי בטווח הארוך המגמות החיוביות שאפיינו את פעילותה , מעריכה

 אין יכולת להעריך בשלב זה את עוצמתו של המשבר  לחברה,נוכח אי הבהירות בשווקים הגלובליים
  על ידי שליטה ובקרה הדוקים גם החברה נערכה להתמשכותו של המשבר.והשפעותיו על פעילותה

   . על רמת ההוצאות התפעוליות שלהמבעבר
  

המימוש המוצלח את המשך  תוצאות הפעילות שהשיגה פרוטרום ברבעון הרביעי של השנה משקפות
 המטבעות האירופאיםשל הדולר לעומת המשמעותית מהתחזקותו אך הושפעו ,  שלההיאסטרטגהשל 

בעקבות המשבר הכלכלי העולמי ניכרת מגמה . )בהן מתבצעות מרבית מכירות פרוטרום (והשקל החדש
   .על המכירות ברבעון, גם היא,  מגמה שהשפיע–של הקטנת מלאים בקרב לקוחות פרוטרום בעולם 

  
 מליון דולר 108.4 מליון דולר לעומת 98.7הגיעו ל  2008 של שנת הרביעיברבעון מכירות פרוטרום 

 החלשותבנטרול השפעת  . לעומת הרבעון המקביל9.0%של  ירידה, ברבעון המקביל אשתקד
 ביחס לדולר הסתכם  והשקל הישראלי)פרוטרוםבהן מתבצעות מרבית מכירות (המטבעות האירופאיים 

הסתכם ב  לא נפגע וי הרביערבעוןבהרווח הגולמי , למרות הקיטון במכירות .1% במכירות בכ הקיטון
הגיעה  השתפרה והרווחיות הגולמית.  מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד36.6 לעומת מליון דולר 36.5

 מליון 8.4  ל15.3%צמח ב הרווח התפעולי . 2007 בשנת  בתקופה המקבילה33.8% לעומת 36.9%ל 
 רשמה שיפור ניכר  הרווחיות התפעולית.2007י בשנת רבעון הרביעליון דולר ב מ7.3דולר לעומת 

 EBITDAה . 2007י של  ברבעון הרביע6.7%לעומת  8.5%הגיעה ל לעומת הרבעון המקביל אשתקד ו
מליון 12.0  של EBITDAלעומת , מליון דולר 12.4והסתכם ל  3.4%שהשיגה פרוטרום ברבעון גדל ב 
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 11.1% לעומת 12.6% השתפר אף הוא והגיע ל EBITDAשיעור ה . 2007 של דולר ברבעון הרביעי
אשר הושפע מהוצאות מימון בגין הרכישות אשר בוצעו ( מס הרווח לפני. בתקופה המקבילה אשתקד

 הרווח הנקי.  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד6.3 מליון דולר לעומת 5.4הסתכם ל ) 2007בשנת 
 מליון דולר 4.8 מליון דולר לעומת 6.0  והגיע ל25.8% רשם גידול של 2008  שנת שלברבעון הרביעי

  . 4.4% לעומת 6.1%הגיעה ל רשמה אף היא שיפור וברבעון המקביל אשתקד והרווחיות הנקיה 
  

 15.8במהלך הרבעון הרביעי של השנה ייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 
   .2007של  רביעירבעון ה מליון דולר ב9.2 של מליון דולר לעומת תזרים

  
ת ברבעון המקביל בשנ 0.08דולר לעומת  0.10הסתכם ל  ו25%צמח ב הרווח למניה ברבעון הרביעי 

2007.  
  

 אימצה 2005עם רישומה של פרוטרום למסחר ברשימה הראשית של בורסת לונדון בחודש פברואר 
) "IFRS"(את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים , ירופיבהתאם לכללים הנהוגים באיחוד הא, פרוטרום

 אשר 29בהתאם לתקן חשבונאות מספר . לצורך עריכת דוחותיה הכספיים המוגשים לבורסת לונדון
אימוץ תקני דיווח כספי " בנושא 2006פורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בחודש יולי 

שרות האימוץ המוקדם ובהתאם ערוכים דוחותיה הכספיים בחרה פרוטרום באפ)" IFRS(בינלאומיים 
גם לצורך הדיווח לרשות לניירות ערך , 2006 של שנת ראשון החל מדוחות הרבעון ה IFRSלפי תקני
   .בישראל
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 פעילה בעיקר בשוק התמציות פרוטרום. פרוטרום פועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים
בשוק חומרי הגלם . Food Systems ובתחום ה (Flavor Compounds)בתחום תמציות הטעם 

רכיבי מזון פונקציונלי , (Natural Flavor Extracts)פרוטרום פעילה בעיקר בתחומי מיצויי טעם טבעיים 
               מיצויים טבעיים מצמחי מרפא, (Natural Functional Food Ingredients)טבעיים 

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) ,מוצרי הדרים ייחודיים וכימיקלים , שמנים אתריים
  .(Aroma Chemicals)ארומטיים 

  
 תמציות ,תמציות הטעם של העולמי מעריכה את השוק Leffingwell & Associates חברת המחקר

אך , הריח תמציות בשוק פעילה אינה פרוטרום. דולר  מיליארד20.5בכ  2008בשנת  וחומרי הגלם הריח
 ולפיכך להערכתה, )שאינם כלולים בהערכה האמורה(טבעיים  פונקציונלי מזון רכיבי פעילה בשוק היא
 Leffingwell חברתעל פי נתוני . דולר מיליארד 16 עומד על כ פועלת היא בהם בשווקים המכירות היקף

& Associatesוהריחם הטעםבתחובעולם  גדולותעשר החברות ה פרוטרום מדורגת כאחת מ .  
  

מערב , ב"ארה(היקף המכירות במדינות המתועשות כי  SRI Consultants  העריכה2007בשנת 
 ל 2%בשווקי תמציות הטעם וחומרי הגלם בהם החברה פועלת יגדל בקצב שנתי של בין ) אירופה ויפן

בהם , יעור הצמיחה בשווקים מתפתחיםש, לפי הערכות אלה. 2011 עד 2006 במהלך השנים 4%
הודו ודרום אמריקה צפוי להיות גבוה משמעותית הן  ,סין ,רוסיה, אירופה מזרח כגון ,פועלת פרוטרום

והן משינויים בהעדפות צרכנים בשווקים אלו ועשוי  הגולמי הלאומי בתוצר הצפויה מהצמיחה כתוצאה
להערכת . 2011 עד 2006 במהלך השנים 8% ל 6%להגיע לשיעורים שנתיים ממוצעים של בין 

,  האטה משמעותית בשעורי הצמיחה2009צפויה במהלך שנת , לאור המשבר הכלכלי העולמי,החברה
 .למוצרי פרוטרוםלהשפיע על רמות הביקושים עלולות השלכות המצב הכלכלי העולמי . שקשה לכמתה

י מטבע אחרים לעומת הדולר ויציבות חדים בשער שינויים, מתפתחיםהשווקים השל וחולשה אי יציבות 
  איןלחברה, נכון למועד דוח זה . עלולים גם הם להשפיע על תוצאות החברהגדולים וממשלות בנקים

ניתוח , עם זאת .עתידב המידע עתידי בנושאים אלו והיא אינה יכולה להעריך את השפעתם על פעילות
 רגישות נמוכה ממנו המזון והענפים הנגזרים משברים כלכליים קודמים מלמד כי על פי רוב גילו ענף

רבים בהשוואה לענפים בוודאי קרו כלכלית וזאת אבסביבה המוהאטה יחסית להשפעות חוסר יציבות 
 .אחרים

  
   :תחום פעילות עיקרי, כל אחת, פעילות פרוטרום נחלקת לשתי חטיבות עיקריות המהוות

 
, ייצור,  עוסקת פרוטרום בפיתוחטעמים במסגרת חטיבת ה– )FLAVORS( טעמיםחטיבת ה •

 המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות Food Systemsשיווק ומכירה של תמציות טעם ו 
ברובן כאלו , פרוטרום מפתחת אלפי תמציות שונות ללקוחותיה. ומוצרי צריכה נוספים

 והיא עוסקת באופן מתמיד בפיתוח, (Tailor-Made)המותאמות לצרכיו של לקוח ספציפי 
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תמציות חדשות במטרה להתאים את מוצריה להעדפות צרכניות משתנות ולדרישות העתידיות 
עברה תהליך של ) הרווחית יותר מבין פעילותיה של פרוטרום (טעמיםחטיבת ה. של לקוחותיה

הן כתוצאה מצמיחה פנימית והן כתוצאה מביצוע וממימוש , צמיחה מואצת בשנים האחרונות
 מבוססת טעמיםהצמיחה הפנימית במכירות חטיבת ה. טגיותמוצלח של רכישות אסטר

לאומיים -הן בלקוחות רב, בעיקרה על התמקדות הן בשווקים מפותחים והן בשווקים מתפתחים
 . והן בלקוחות בינוניים ומקומיים, גלובליים

  
 במסגרת חטיבת חומרי הגלם עוסקת – )FINE INGREDIENTS(חטיבת חומרי הגלם  •

, (Natural Flavor Extracts)שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ,  ייצור,פרוטרום בפיתוח
מיצויים טבעיים , (Natural Functional Food Ingredients)רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים 

מוצרי הדרים , שמנים אתריים, (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts)מצמחי מרפא 
מוצרי חטיבת חומרי הגלם נמכרים .  ושרפים ומייצבים טבעייםכימיקלים ארומטיים, יחודיים

הפארמה והנוטרה , הטעם והריח, בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות
(Pharmaceutical/Nutraceutical)מכירות חטיבת חומרי הגלם צמחו .  והטיפוח האישי

. יותבשנים האחרונות הן כתוצאה מצמיחה פנימית והן כתוצאה ממספר רכישות אסטרטג
הצמיחה הפנימית במכירות חטיבת חומרי הגלם נובעת בעיקרה מפיתוח מוצרים חדשים 

-ומהתמקדות הן בלקוחות רב, בעלי ערך מוסף ושיעור רווחיות גבוה מהממוצע, וחדשניים
מרבית מוצרי חטיבת חומרי . והן בלקוחות בינוניים ומקומיים בכל העולם, לאומיים גלובליים

בעיים שהביקוש להם גדל בקצב ממוצע גבוה יותר ממוצרים שאינם הגלם הינם מוצרים ט
פרוטרום פועלת להרחבת סל המוצרים הטבעיים שהיא מציעה ללקוחותיה עם דגש . טבעיים

 .מיוחד על תחום המזון הפונקציונלי
  

ת לאומיים גדולים והן בלקוחות בינוניים ומקומיים ומציעה להם שירו-פרוטרום מתמקדת הן בלקוחות רב
פרוטרום מתמקדת הן בשווקים מפותחים כגון . איכותי ומותאם לצרכיו הייחודיים של כל לקוח, מעולה

, מזרח אירופה, מערב אירופה וארצות הברית והן בשווקים מתפתחים כגון מדינות חבר העמים לשעבר
רובו ממוצרים פרוטרום מציעה ללקוחותיה סל מוצרים מגוון ורחב המורכב ב. דרום ומרכז אמריקה, אסיה

 משאבים והיא משקיעה ותמשיך להשקיע, טבעיים ומוצרים חדשניים כגון רכיבי מזון טבעי פונקציונלי
כחלק מפעילות המחקר והפיתוח שלה ועל מנת להביא להרחבת .  בפעילות המחקר והפיתוח שלהרבים

י פעולה עם מוסדות החדשניים והייחודיים שלה פועלת פרוטרום ליצירת שיתופ, סל המוצרים הטבעיים
  . מכוני מחקר וחברות הזנק בארץ ובעולם, אקדמאיים

  
מאמצים ומשאבים רבים בהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה , ותמשיך להשקיע, פרוטרום משקיעה

המהירה שלה על מנת לחזק את מעמדה כאחת החברות המובילות בעולם בתחום הטעם וחומרי הגלם 
  :ההייחודיים ולפעול למימוש חזונ

  
"To be the Preferred Partner for Tasty and Healthy Success"  
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  ):במיליוני דולרים (2008שנת של תמצית דוחות רווח והפסד להלן 

  
  

  (%)שינוי 2007 2008 

 28.5% 368.3 473.3 מכירות
 34.8% 130.8 176.3 רווח גולמי
,מכירה, פ"הוצאות מו  

  ואחרותלה  וכלליותהנה
119.7 96.2 24.3% 

 64.0% 34.5 56.6 רווח תפעולי
EBITDA 76.3 48.6 57.2% 

 45.7% 31.6 46.1 רווח לפני מס

 53.9% 24.2 37.2 רווח נקי

  
  

  מכירות
  שנתעומת ל28.5%גידול של ,  מליון דולר473.3הסתכמו ל הגיעו לשיא ו 2008שנת מכירות פרוטרום ב

) בהן מתבצעות מרבית מכירות פרוטרום(המטבעות האירופאיים  התחזקות השפעת בנטרול. 2007
 ב 2008 של החברה הסתכם בשנת 6שיעור הצמיחה האורגני .25.0%מכירות ב גדלו הביחס לדולר 

9.7%.  

                                                 
מקורו בהשוואת מכירות החברה בשנת ) הנובע מעסקי הליבה של החברה(שיעור הצמיחה האורגני של החברה  6

תחת  (1.1.2007 אוחדו החל מיום 2007שנת  בהנחה שהרכישות שבוצעו ב,2007 למכירות החברה בשנת 2008

כמפורט גם בדיווח המיידי של החברה מיום ,  מליון דולר431.5 לסך של  2007מסתכמות מכירות , הנחה זו

30.6.2008.( 
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  8200 עד 2000בשנים ) במיליוני דולר(התפתחות המכירות 
                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :יקר הגורמים הבאיםלעלייה במכירות תרמו בע
  
  . במכירות תמציות הטעם המיוצרות ונמכרות על ידי חטיבת הטעמיםצמיחה פנימית  .א
 
 . חטיבת חומרי הגלםצמיחה פנימית במכירת חומרי הגלם הייחודיים המיוצרים ונמכרים על ידי  .ב
 
 עם ,2007שנרכשו ואוחדו החל מחודש אפריל , מיזוג פעילותן של חברת בלמיי ושל חברת יופיטר  .ג

שנרכשו , מיזוג פעילותן של חברת ריחן ושל חברת אדומים; פעילות חטיבת הטעמים באנגליה
 2007ושל חברת ראד שנרכשה ואוחדה החל מחודש נובמבר , 2007ואוחדו החל מחודש ספטמבר 

 שנרכשה ואוחדה החל קבוצת גוורצמולרמיזוג פעילותה של ו; עם פעילות חטיבת הטעמים בישראל
 . עם  פעילות חטיבת הטעמים בגרמניה2007ובר מחודש אוקט

 
, הן בין חטיבות פרוטרום והן בין הלקוחות והמוצרים Cross-Selling ניצול הסינרגיה ואפשרויות ה  .ד

  .הן הקיימים והן אלו שנוספו בעקבות הרכישות שבוצעו בשנים האחרונות
 
, ביחס לדולר) ת פרוטרוםרבית מכירובהן נעשות מ(התחזקות המטבעות המערב אירופאים והשקל   .ה

 ).2008שהתהפכה במהלך הרבעון הרביעי של שנת מגמה ( במהלך מרבית השנה
  

  פילוח המכירות לפי אזורים גיאוגרפיים
 2008בשנת . אסיה והמזרח הרחוק, ישראל, צפון אמריקה, מכירות החברה נובעות בעיקר מאירופה

 ממכירות 9.2%, )2007שנת  ביחס ל33.6% של גידול ( ממכירות החברה מקורן באירופה67.7%
 ממכירות החברה מקורן 11.2%, )2007 ביחס לשנת 12.1%גידול של  (החברה מקורן בצפון אמריקה

200820072006200520042003200220012000
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 ממכירות החברה מקורן באסיה והמזרח 7.3% ו )2007שנת  ביחס ל30.4%גידול של  (בישראל
  . )2007 ביחס לשנת 25.0%גידול של ( הרחוק

  
 לפי אזורים גיאוגרפיים 2008 ו 2007, 2006 מכירות  החברה בשנים להלן טבלה המפרטת את

  ):במליוני דולר(
  
  

  
2006 2007 2008 

(%)  
כ  "מסה
 2008מכירות 

 67.7% 320.2 239.7 174.6  אירופה
 9.2%  43.6  38.8  34.5 צפון אמריקה

 11.2%  52.8  40.5  33.1  ישראל
 7.3%  34.8  27.8  25.4 אסיה והמזרח  הרחוק

 4.6%  21.9  21.5  19.7 ינות אחרותמד

 100.0%  473.3  368.3  287.2 כ"סה

  
 משילוב צמיחה פנימית יחד עם הגידול הניכר במכירות החברה לאירופה בשנים האחרונות נובע

בכוונת פרוטרום לפעול להגדלת ,  כחלק מהאסטרטגיה שלה.רכישות אסטרטגיות שביצעה פרוטרום
והן על ידי רכישות  פנימיהן על ידי גידול ,  מסך מכירות החברהבאסיה ושיעור המכירות בצפון אמריקה

  . אסטרטגיות
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   :) ובאחוזיםמכירות במיליוני דולרים (2000-8200שנים  בילוח המכירות לפי מגזרי פעילותפ
  

 שנת
2008 

 שנת
2007 

 שנת
2006 

  

   

 שנת
2005 

 שנת
2004 

 שנת
2003 

 שנת
2002 

 שנת
2001 

 שנת
2000 

 

 מכירות 26.5 39.1 45.3 68.2 110.9 150.4 187.0 247.7 339.8
71.8% 67.3% 65.1% 61.7% 56.3% 49.0% 42.2% 38.7% 32.9% (%) 

חטיבת 
 טעמיםה

 מכירות 49.0 57.5 57.7 67.0 81.7 89.8  98.4 115.0 124.3
26.3% 31.2% 34.2% 36.8% 41.5% 48.0% 53.7% 56.9% 60.9% (%) 

חטיבת חומרי 
 הגלם 

 מכירות 6.3 5.6 6.2 6.5 6.8 6.3  6.7  10.5  13.2
2.8% 2.9% 2.3% 2.6% 3.5% 4.7% 5.7% 5.6% 7.8% (%) 

 סחר ושיווק

 מכירות 1.3- 1.2- -1.7 -2.3 2.6- -2.7 4.9- 4.9- -4.0
-0.9% 1.3%- 1.6%- 1.1%- -1.3% -1.7% -1.6% -1.2% -1.6% (%) 

מכירות בין 
 חטיבתיות

כ מכירות"סה   80.5 101.0 107.5 139.3 196.8 243.8 287.2 368.3 473.3

  
  

  הרווח הגולמי
ת שנ מיליון דולר ב130.8מליון דולר לעומת  176.3 והגיע ל 34.8%  ב2008שנת בהרווח הגולמי גדל 

 בתקופה המקבילה 35.5% לעומת 37.2% עלתה והגיעה ל הרווחיות הגולמית בתקופה זו .2007
  .2007בשנת 

  
  ואחרות,  הכלליות, ההנהלה, המחקר והפיתוח, והשיווקהוצאות המכירה

 ל 2008שנת בהסתכמו והאחרות  הכלליות ,ההנהלה, המחקר והפיתוח, הוצאות המכירה והשיווק
 .) מהמכירות26.1%( 2007שנת  דולר במליון 96.2לעומת )  מהמכירות25.3%( דולר מליון 119.7

  .גידול בפעילויות הליבהומהשנרכשו והחברות  הפעילויות תוספתמהעלייה בהוצאות נובעת 
  

  הרווח התפעולי
 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי 56.6 והגיע ל 64.0% גדל בשיעור של 2008הרווח התפעולי בשנת 

 לעומת 12.0%ל  עלתה והגיעה הרווחיות התפעולית.  אשתקד מליון דולר בתקופה המקבילה34.5של 
  . 2007לה בשנת  בתקופה המקבי9.4%

  
   המימוןהכנסות/ הוצאות
 מליון דולר 2.1 מתוכם ) מהמכירות2.2%( מליון דולר 10.6 הסתכמו הוצאות המימון ב 2008בשנת 

 מליון דולר 0.2 מתוכם ) מהמכירות0.8%( מליון דולר 2.9 מימון של וצאותה לעומת ,עבור הפרשי שער
הינן תשלומי ריבית בגין הוצאות המימון   מרבית. בתקופה המקבילה אשתקדעבור הפרשי שער

  .2007הלוואות שנלקחו למימון שבע הרכישות שביצעה החברה במהלך שנת 
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  הרווח לפני מסים

 9.7%( מליון דולר 46.1הסתכם ל ו 45.7% שיעור של עלה ב2008שנת בהרווח לפני מסים 
  .2007 ב)  מהמכירות8.6%( מליון דולר 31.6בהשוואה ל ) מהמכירות

  
  מסים על ההכנסה

 מליון 7.4לעומת )  מהרווח לפני מס19.2%( דולר מליון 8.8 הסתכמו ב 2008 שנתבמסים על ההכנסה 
רשמה החברה הכנסות מס  2008 בשנת. ) מהרווח לפני מס23.4%(דולר בתקופה המקבילה אשתקד 

 חל קיטון במסים 2007בשנת , מאידך. מליון דולר 2.3של בגין סגירת שומות מס משנים קודמות בסך 
כתוצאה מהתחזקות (קיטון במס בישראל  ומעל הכנסה כתוצאה מהפחתה של שיעור המס בגרמניה

      .)1985 –ה "תשמ, )תיאומים בשל אינפלציה( והשפעת חוק מס הכנסה השקל ביחס לדולר
  

  הרווח הנקי
 24.2ון דולר לעומת  מילי37.2 והגיע ל 53.9%גדל ב ו, גם הוא הגיע לשיא 2008שנת בהרווח הנקי 

   .2007בשנת  6.6% לעומת 7.9%ל עלתה והגיעה הרווחיות הנקייה . 2007מיליון דולר בשנת 
  

הת ן  ו ע ב ר ב ת  ו ל י ע הפ ת  ו א צ יו ע י ב ת ר שנ  2 0 0 8    
  
  ):במיליוני דולרים (הרביעישל הרבעון תמצית דוחות רווח והפסד להלן 

  
  

  (%)שינוי 2007 2008 

-9.0 108.4 98.7 מכירות % 
וח גולמירו  36.5 36.6 0.4- % 

,מכירה, פ"הוצאות מו  
  ואחרותהנהלה וכלליות

28.0 29.3 4.3%-  

 15.3% 7.3 8.4 רווח תפעולי
EBITDA 12.4 12.0 3.4% 

 14.0%- 6.3 5.4 רווח לפני מס

 25.8% 4.8 6.0 רווח נקי

  
  מכירות

 לעומת %9.0של  ירידה, לר מליון דו98.7 הסתכמו ל 2007בשנת הרביעי מכירות פרוטרום ברבעון 
בהן מתבצעות מרבית ( המטבעות האירופאיים החלשותבנטרול השפעת . 2007הרבעון המקביל בשנת 

  .1% במכירות בכ ביחס לדולר הסתכם הקיטוןוהשקל הישראלי ) פרוטרוםמכירות 
  



  
 

    13

  :הגורמים הבאיםתרמו בעיקר מכירות  בקיטוןל
  
, הישראלי  והשקל)הפאונד הבריטי, הפרנק השוויצרי, היורו (החלשות המטבעות המערב אירופאיים  .א

 8% כתרמו לירידה של , 24%בשיעורים עד ,  כנגד הדולר,בהם נעשות מרבית מכירות פרוטרום
 על מכירות  חיוביתהשפיעהת התחזקות מטבעות אלה מגמ. במכירות החברה במונחים דולריים

 של הרביעיבמהלך הרבעון מטי הראשונים של השנה והשתנתה באופן דרהחברה ברבעונים 
2008. 

 
  .בעקבות המשבר הכלכלי העולמי ניכרת מגמה של הקטנת מלאים בקרב לקוחות פרוטרום בעולם  .ב
  
 מכירות במיליוני דולרים (2000-8200שנים י ברביערבעון הילוח המכירות לפי מגזרי פעילות בפ

  :)ובאחוזים
  

 שנת שנת שנת שנת שנת שנת שנת  שנת  שנת
2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  

 מכירות 6.6 9.1 10.4 18.5 40.1 30.8 45.5  78.5  71.3
72.2% 72%  63% 59% 70% 51% 44% 39% 35% (%) 

חטיבת 
 התמציות

 מכירות 11.0 16.4 12.1 17.2 16.1 20.0 26.4  28.9  25.5
25.8% 27%  36% 38% 28% 47% 51% 57% 59% (%) 

חטיבת 
חומרי 
 הגלם 

 מכירות 1.2 1.2 1.5 1.4 1.5 1.3 2.0  2.6  2.7
2.7%  2%  3% 2% 3% 4% 6% 5% 6% (%) 

 סחר ושיווק

 מכירות -0.2 -0.2 -0.5 -0.6 -0.7 0.5 -1.4  -1.5  -0.8
0.8%-  1%-  2%- 1% 1%- 2%- 2%- 1%- 1%- (%) 

מכירות בין 
 חטיבתיות

             
כ "סה    18.6 23.5 23.5 36.5 57.0 52.6 72.5 108.5  98.7

 מכירות
  

  הרווח הגולמי
 36.6 מליון דולר לעומת 36.5 הגיע ל הרווח הגולמי,  ברבעון הרביעיבמכירותהדולרי אף הקיטון על 

 לעומת 36.9% ל עלתה והגיעהתקופה ל הרווחיות הגולמית .2007 של שנת רביעיהר ברבעון מיליון דול
השיפור ברווחיות הגולמית נובע מהפעולות שנקטה פרוטרום . 2007 בתקופה המקבילה בשנת 33.8%

 להתאמת מחירי המכירה של מוצריה לעליית מחירי חומרי הגלם המשמשים לייצור אותם מוצרים
  . 2007הרכישות שביצעה פרוטרום ב שבע גם בעקבות מיזוג , ההתייעלות התפעולית שהושגהמו
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   והוצאות אחרות ההנהלה והכלליות, המחקר והפיתוח, והשיווקהוצאות המכירה
ברבעון הסתכמו  ו4.3%קטנו ב ההנהלה והכלליות ואחרות , המחקר והפיתוח, הוצאות המכירה והשיווק

 רבעון מיליון דולר ב29.3לעומת )  מהמכירות28.4%( מיליון דולר 28.0 ל 2008של שנת  הרביעי
  .) מהמכירות27.0%( המקביל

    
  הרווח התפעולי
 בהשוואה ל  מיליון דולר8.4 ב הסתכם ו15.3%כ עלה ב 2008  שנת שלהרביעיולי ברבעון הרווח התפע

 6.7% לעומת 8.5%הגיעה ל עלתה והרווחיות התפעולית בתקופה .  מליון דולר בתקופה המקבילה7.3
  .2007בתקופה המקבילה בשנת 

  
   המימוןהכנסות/ הוצאות

מתוכם )  מהמכירות3.1%( מליון דולר 3.0מון ב  הסתכמו הוצאות המי2008 של שנת רביעיברבעון ה
בתקופה )  מהמכירות1.0%( מליון דולר 1.0 מימון של וצאותהלעומת  הפרשי שערבגין  מליון דולר 0.7

הינן תשלומי ריבית בגין הלוואות שנלקחו למימון שבע הוצאות המימון  מרבית .המקבילה אשתקד
  .2007הרכישות שביצעה החברה במהלך שנת 

  
  רווח לפני מסיםה

)  מהמכירות5.5%( מליון דולר 5.4 הסתכם ל 2008  שנת שלהרביעיהרווח לפני מסים ברבעון 
   .ברבעון המקביל אשתקד)  מהמכירות5.8%( מליון דולר 6.3בהשוואה ל 

  
  מסים על ההכנסה

לכן  והכנסות מס בגין סגירת שומות מס משנים קודמותרשמה החברה  2008  שנת שלהרביעירבעון ב
 מליון דולר 1.5מס של לעומת )  מהרווח לפני מס11.8%(מיליון דולר  0.6של  מה הכנסת מסנרש

  .) מהרווח לפני מס23.5%(בתקופה המקבילה אשתקד 
  

  הרווח הנקי
 מיליון 4.8מיליון דולר לעומת  6.0הגיע ל  ו25.8%עלה בכ  2008שנת  של הרביעירבעון בהרווח הנקי 

 ברבעון 4.4% לעומת 6.1% ל סתכמההרווחיות הנקייה ה. 2007  שנתל שהרביעידולר ברבעון 
  . המקביל אשתקד
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  ):במיליוני דולרים(תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים 
        

 
  1רבעון 
2007 

  2רבעון 
2007 

 3רבעון 
2007 

 4רבעון 
2007 

  1רבעון 
2008 

 2רבעון 
2008 

 3רבעון 
2008  

 4רבעון 
2008  

  98.7  120.0 132.6 122.0 108.4  87.7 91.7 80.5  הכנסות
  36.5  45.3 49.7 44.8 36.6 31.5 32.8 29.8 רווח גולמי
  ,פ מכירה"הוצאות מו

כלליות , הנהלה
 ואחרות

19.4  24.3  23.2 29.3 29.4 
  

31.9 
 

30.3  28.0  

  8.4  15.0 17.9 15.3  7.3 8.3 8.5 10.4 רווח תפעולי
EBITDA 13.3  11.9 11.5  12.0  20.2 23.8 20.0  12.4 

 3.0  2.5 2.2 2.8 1.0 1.7 0.1- 0.2  הוצאות מימון
 5.4 12.4 15.7 12.5 6.3 6.6 8.6 10.1 רווח לפני מס

 6.0  9.4 12.0 9.7 4.8  5.9 5.9 7.6 רווח נקי

  
עקב תמהיל (פעילות פרוטרום מתאפיינת בתנודות עונתיות המתבטאות בדרך כלל במכירות ורווחיות 

תר במחצית הראשונה של השנה ומכירות ורווחיות נמוכות יותר במחצית השנייה גבוהות יו) המוצרים
 חלק מהותי ממוצרי החברה משמשים את לקוחותיה לייצור . ובעיקר ברבעון הרביעישל השנה
, כתוצאה מכך. מוצרים אשר הביקוש להם עולה במהלך חודשי הקיץ, גלידות ויוגורטים, משקאות

גלם מסויימים המיוצרים על ידי החברה עולות במהלך ששת החודשים המכירות של תמציות וחומרי 
הגלידות והיוגורטים מגדילים מראש את המלאים ואת , שכן יצרני המשקאות, הראשונים של השנה

  . הייצור לקראת הביקוש המוגבר הצפוי בחודשי הקיץ
  

 האחרונות עם השפעת התנודות העונתיות על תוצאות החברה ופעילותה התמתנו במהלך השנים
רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים , (Savory)הגידול במכירות של מוצרים כגון תמציות טעם מלוחות 

נוטרה אשר מושפעים פחות מתנודתיות /ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא המיועדים לתעשיית הפארמה
  . עונתית בביקוש

  
יה ספ הכ ב     מצ
  

 31מליון דולר ב  548.7 בהשוואה ל,  דולרמליון 510.8 הסתכם ל 2008 דצמברב 31סך הנכסים ליום 
  .2007בדצמבר 

  
 לדצמבר 31 מליון דולר ב 217.3 לעומת , מליון דולר 214.5 הרכוש השוטף של החברה הסתכם ל 

2007.  
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מליון  291.8 הסתכם ב 2008בדצמבר  31הרכוש הקבוע בניכוי פחת שנצבר ורכוש אחר נטו ליום 
   .2007 לדצמבר 31 ן דולר במליו 325.8לעומת , דולר

   
  .הירידה בהיקף הנכסים נובעת בעיקרה מהחלשות המטבעות האירופאיים ביחס לדולר

  
ת ו ל י ז   נ

  
מליון דולר לעומת  37.0בסך פעילות שוטפת ייצרה פרוטרום תזרים מזומנים חיובי מ 2008בשנת 

רה פרוטרום תזרים מזומנים  של השנה ייצרביעיבמהלך הרבעון ה .מליון דולר אשתקד 15.1 תזרים של
של  ירביערבעון ה מליון דולר ב9.2לעומת תזרים של  מליון דולר 15.8 בסך פעילות שוטפת חיובי מ

2007.  
  

  :נובע בעיקר מוהוא  מליון דולר 53.0הסתכם ל פעילות השקעה לתזרים המזומנים 
  

כישה משנת  על פי הסכם הרNesse לבעלי המניות של Success Fee Paymentתשלום ה   .א
 בסך Nesse של חברת  הנותרים30% לרכישת בגין מימוש האופציההתמורה  ותשלום 2006
 באמצעות אשראי בנקאי לזמן ןמומתשלום זה . ) מליון דולר30.1(יורו  מליון 18.9של כולל 
   .ארוך

 
בהתאם למנגנון שנקבע ,  לבעלי המניות לשעבר של קבוצת גוורצמולרEarn Outתשלום ה   .ב

 ). מליון דולר21.7( מליון יורו 13.9בסך , 2007 הרכישה משנת בהסכם
  

  .2008השקעות ברכוש קבוע שביצעה החברה בשנת   .ג
  

ן ו מ י המ ת  ו ר ו ק   מ
  

  מקורות ההון של החברה
)  מסך המאזן54.5%( מליון דולר 278.3 מסתכם ל 2008  בדצמבר31ההון העצמי של החברה ל 

 עיקר הגידול בהון העצמי נבע .2007  בדצמבר31ל )  מסך המאזן45.8%( מליון דולר 251.1לעומת 
מהרווח בתקופה ומשינוי בשער החליפין של הדולר לעומת מטבעות אחרים המשמשים מטבע הפעילות 

והגדיל את יתרת ההון , שהשפיע על קרן ההון מהפרשי תרגום, העיקרי של חברות בנות אוטונומיות
  .  הרווח וההפסד ועל תזרים המזומניםלסעיף זה אין השפעה על. העצמי

  
  )ממוצע(כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך , הלוואות לזמן ארוך

  מליון דולר137.6הסתכם ל  2008בשנת  מבנקים שהועמד לרשות החברה ארוךהאשראי לזמן 
צעה החברה  שבימימון הרכישותהאשראי לזמן ארוך שימש ל.  מליון דולר141.2וברבעון הרביעי ל 
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 מליון 21.5הסתכם ל  2007בשנת  מבנקים שהועמד לרשות החברה ארוךהאשראי לזמן . 2007בשנת 
  . מליון דולר85.9 וברבעון הרביעי ל דולר

  
  )ממוצע(ללא חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך , אשראי לזמן קצר

 22.4(  דולרמליון 12.3 הסתכם ל 2008 בשנת האשראי לזמן קצר מבנקים שהועמד לרשות החברה
 מליון דולר בתקופה המקבילה ב 30.3 ( מליון דולר0.8וברבעון הרביעי ל ) 2007מליון דולר בשנת 

2007(.  
  

  ):הסכומים בטבלה באלפי דולר(להלן פירוט הלוואות מתאגידים בנקאיים והצפי לפירעונן 
  

   קרן

 לא שקלי
 מדד צמוד

 דולר יורו
 ב"ארה

 וויצריש פרנק  ט"ליש
 ריבית

 6,579  2,795 2,218 29,294 8,478  ראשונה שנה

 4,616 2,907 2,787 6,208 27,337  שניה שנה

 2,666  2,787 875 26,953  שלישית שנה

 798  7,391 875 17,762  רביעית שנה

 26   3,500   ואילך חמישית שנה

 14,685 2,907 15,760 13,676 101,346 8,478 כ"סה

  
תזרים המזומנים החיובי שהיא , הנזילות, רט בדוח זה לגבי מצבה הכספי של חברהבהתאם למפו

או /ובכפוף לכך שלא תהיה הרעה מהותית במכירות ו, מקורות המימון שלהמשיגה מפעילותה השוטפת ו
על ידה צפוי לאפשר את שיושג כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת , החברה מעריכה, ברווחיותה

  .מבלי שתזדקק למקורות מימון חיצוניים, של התחייבויותיה הצפויותפירעונם המלא 
  

  )ממוצע(אשראי ספקים ולקוחות 
 דולר מליון 74.3( דולר מליון 94.9באשראי ספקים וזכאים בסך של החברה  השתמשה 2008שנת ב

הסתכם ל אשראי ש ללקוחותיה  העמידה החברה2008 שנתבמהלך  ).בתקופה המקבילה אשתקד
הלקוחות נובע בעיקר הספקים והגידול באשראי . )ה המקבילתקופה מליון דולר ב69.4( דולר יוןמל 86.6

  . בהיקף הפעילות החדומהגידולת ורכישן המ
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ןיד ל ו ה י נ י  כ ר ד ו ק  שו י  נ ו כ י ס ל ת  ו פ חשי ר  ב בד י  ת ו כ י א ח  ו   ו
  

  כללי
אלפי במסגרת שתי החטיבות שלה מייצרת החברה . פעילותה של החברה מתאפיינת בביזור ניכר

חומרי גלם הנרכשים ממגוון רחב  אלפיבתוך שימוש , לקוחות ברחבי העולם אלפילהמיועדים , מוצרים
  . ממוצריה או מספקיה, החברה אינה תלויה מהותית במי מלקוחותיה. של ספקים בעולם

  
  האחראים לניהול סיכוני שוק בתאגיד

האחראים . יבית הינו מנהל הכספיםהאחראי בחברה לניהול סיכוני השוק בתחום שערי החליפין והר
הנהלת החברה . פעילויותהלניהול סיכוני השוק בתחום שינויים במחירי חומרי הגלם הם מנהלי 

ומקיימים , והדירקטוריון מעודכנים בשינויים מהותיים ברמת החשיפה של החברה לסיכונים השונים
  . דיונים בנושא במידת הצורך

  
  תיאור סיכוני השוק

  מחירי חומרי גלםסיכוני   .א
על אף שהחברה רוכשת . החברה תלוייה בצדדים שלישיים להספקת חומרי גלם הדרושים לה

 מסך תצרוכת חומרי 5%חומרי גלם ממגוון רחב מאוד של ספקים ואף ספק אינו מייצג למעלה מ 
 ועל אף שלמרבית חומרי הגלם הנרכשים על ידי פרוטרום יש יותר מספק אחד, הגלם של פרוטרום

האיכות , המחיר, בנוסף. כי זה ימשיך להיות גם המצב בעתיד, אין כל וודאות, כלל זמינים-והם בדרך
נתון , והזמינות של חומרי גלם עיקריים בהם משתמשת החברה בעיקר בתחום המוצרים הטבעיים

חומרי גלם מסויימים בהם משתמשת החברה הינם מוצרים . לתנודתיות בשל היצע וביקוש עולמיים
מתנאי מזג אוויר , בין היתר, עשויים להיות מושפעים, איכותם וזמינותם, אשר מחירם, קלאייםח

החברה אינה מתקשרת בדרך כלל בעסקאות עתידיות והיא חשופה לשינויים במחירי חומרי . גרועים
 תייםבשנ. בהתאם לשינויים במגמות העולמיות של מחירי אותם מוצרים, הגלם בהם היא משתמשת

, בעיקר טבעיים, רבים במחיריהם של חומרי גלם , חדותלעיתים, נרשמו עליות ותהאחרונ
מעקב  . בחודשים האחרונים מגמת עליית המחירים נבלמה.המשמשים את החברה לייצור מוצריה

  . שוטף אחר מחירי חומרי הגלם מתבצע על ידי מחלקת הרכש של החברה
  
  סיכוני מטבע  .ב

 בלירה סטרלינג, בפרנק שוויצרי, ב"דולר ארהב, יורועיקר במכירות החברה בעולם מתבצעות ב
העובדה כי קניות חומרי הגלם לייצור מוצרי פרוטרום נעשות אף הן במטבעות . קל ישראליובש

נובעות , רוב היתרות הכספיות אשר אינן דולריות. השונים גורמת להקטנה של החשיפה המטבעית
המטבע הפונקציונלי של חברות אלו .  ובישראלופהמהפעילות המקומית של החברות הבנות באיר

הוא המטבע המקומי ולכן להפרשי התרגום של יתרות אלו אין השפעה על הוצאות המימון של 
החשיפה המטבעית נבדקת לפי הצורך . החברה והן נזקפות ישירות לקרן הון מהפרשי תרגום
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ת או משתמשת במכשירים פיננסיים בפעולות גידור חיצוניו, החברה לא נקטה. ולפחות אחת לרבעון
  . אחרים להגנות כנגד שינויים בשערי החליפין

  
  סיכוני ריבית  .ג

דולר ל, ליורו יםצמוד,  ולזמן ארוךלזמן קצר, במידת הצורך, מקורות המימון הבנקאיים של החברה
, )בהתאם למטבע הפעילות של החברה בת( ח"של ולירה סטרלינגל, לפרנק שוויצרי, ב"ארה
החברה אינה נוקטת בהגנות כנגד עלייה אפשרית , על פי מדיניותה.  ריבית ליבור משתנהיםשאונו

 בהיקף  הלוואות לזמן ארוךחברה ל.ע נגזרים" בניהמחזיק חברההנכון ליום המאזן אין . של הריבית
מן  לחברה יתרות מזו.מליון דולר 42.8הינו כ   לזמן קצר והיקף החוב מליון דולר 99.4כולל של כ 

  .31.12.2008מליון דולר נכון ליום  37.2בהיקף של כ 
  

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
על ידי איזון ,  הן הכלכלית והן החשבונאית- החברה משתדלת לצמצם את חשיפתה המטבעית   .א

 .ההתחייבויות והנכסים בכל אחד מהמטבעות השונים בהם פועלת הקבוצה
  
במסגרת , לא נקבעה מגבלה כמותית. ל החשיפה המטבעית בחברהמנהל הכספים אחראי לניהו  .ב

רמת החשיפה נבדקת באופן סדיר על ידי מערך . להגבלת החשיפה, המדיניות האמורה לעיל
. מנהלי החטיבות אחראים לניהול הסיכונים בתחום מחירי חומרי הגלם. הכספים של החברה

כגון מגמת פיחות בשיעור , ועים חריגיםאיר. בתחום זה מתבצע מעקב שוטף ואין מגבלה כמותית
קיצוני באחת ממדינות הפעילות או מגמת שינוי במחירי חומרי גלם חשובים שעלול להשפיע על 

  .  נדונים בדירקטוריון, פעילות החברה
  

  .  לא חלו שינויים במדיניות ניהול סיכוני השוק2008בשנת 
  

 ההפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימוש
דיון במימוש מדיניות הניהול של סיכוני שוק בתחום המטבע והריבית מתקיים בהנהלת החברה אחת 

חשיפה למחירי חומרי גלם נבדקת על .  כל שנהןלדירקטוריומנהל הכספים מדווח על החשיפה . לרבעון
א היו  ל2008בשנת .  ומדווחת להנהלה בהתאם לצורך, ידי מערך הרכש והנהלת החטיבות באורח סדיר

  . התאגיד אינו משתמש במכשירים פיננסיים להגנה. חריגות מהמדיניות שתוכננה
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  )באלפי דולר (8200 דצמבר 31ח חשיפה מטבעית לפי בסיסי הצמדה עיקריים ליום "דו
  

  USD  NIS  GBP Euro  CHF Others  כ"סה  

    נכסים

  37,281  2,800  8,544  11,759 2,456  3,661  8,061  מזומנים ושווי מזומנים

  68,204  5,608  5,577  21,228  6,074  11,482  18,235  לקוחות

  14,137  745  2,425  3,491  661  3,344  3,471  חייבים אחרים

  94,916  1,494  22,426  24,004  7,645   -  39,347  מלאי

  4,466  229   -  3   -   -  4,234  חייבים אחרים לזמן ארוך

  125,705  841  53,739  31,576  7,063   -  32,486  רכוש קבוע נטו

  166,083   -  6,594 122,363  17,452   -  19,674  רכוש אחר נטו

  510,792  11,717  99,305 214,424  41,351  18,487 125,508  כ נכסים"סה

    התחייבויות

  142,167  10  2,906 101,345  15,761  8,478  13,667  אשראי מבנקים

  26,705  766  2,768  9,959  1,712  5,768  5,732  ספקים

  28,829  929  5,848  9,257  4,468  4,266  4,061  זכאים אחרים

התחייבויות בשל סיום 
   מעביד–יחסי עובד 

426  -   -   9,600  1,165  78  11,269  

  22,142  - 6,377  8,931  2,209  -  4,625  מיסים נדחים

התחייבויות אחרות לזמן 
  ארוך

1,420  -   -   -   -   -   1,420  

  232,532  1,783  19,064 139,092  24,150  18,512  29,931  כ התחייבויות"סה

  278,260              הון עצמי

   -  9,934  80,241  75,332  17,201  (25)  95,577  יתרה מאזנית נטו
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   שקל חדש–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

    10%-  5%- - 5%+  10%+   השינוי%

  3.422  3.612  3.802  3.992  4.182  שער חליפין

  באלפי דולר  

 366 183 3,661 (183) (366)  מזומנים ושווי מזומנים

 1,148 574 11,482 (574) (1,148)  לקוחות

 334 167 3,344 (167) (334)  חייבים אחרים

  (1,849) (924) 18,487 924 1,849 

 (848) (424) 8,478 424 848  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (577) (288) 5,768 288 577  ספקים ונותני שירותים

 (427) (213) 4,266 213 427  זכאים אחרים

  1,851 926 18,512 (926) (1,851) 

 (3) (1) (25) 1 3  נטו, סך חשיפה

  
   לירה שטרלינג–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

  מהשינויים) הפסד(רווח   ןשווי הוג  מהשינויים) הפסד(רווח   

    10%-  5%- - 5%+  10%+   השינוי%

 0.617 0.651  0.685 0.720 0.754  שער חליפין

  באלפי דולר  

 246 123 2,456 (123) (246)  מזומנים ושווי מזומנים

 607 304 6,074 (304) (607)  לקוחות

 66 33 661 (33) (66)  חייבים אחרים

  (919) (460) 9,191 460 919 

 (1,576) (788) 15,761 788 1,576  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (171) (86) 1,712 86 171  ספקים ונותני שירותים

 (447) (223) 4,468 223 447  זכאים אחרים

  2,194 1,097 21,941 (1,097) (2,194) 

 (1,275) (638) (12,750) 638 1,275  נטו, סך חשיפה
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   יורו–ן דולר רגישות לשינויים בשער חליפי

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

    10%-  5%- -  5%+  10%+   השינוי%

 0.646 0.682 0.717 0.754  0.789  שער חליפין

  באלפי דולר  

 1,171 585 11,707 (585) (1,171)  מזומנים ושווי מזומנים

 5 3 52 (3) (5)  השקעות לזמן קצר

 2,123 1,061 21,228 (1,061) (2,123)  לקוחות

 349 175 3,491 (175) (349)  חייבים אחרים

  (3,648) (1,824) 36,478 1,824 3,648 

 (10,135) (5,067) 101,345 5,067 10,135  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (996) (498) 9,959 498 996  ספקים ונותני שירותים

 (926) (463) 9,257 463 926  זכאים אחרים

התחייבות בשל הטבות לעובד 
  בעת פרישה

960 480 9,600 (480) (960) 

  13,016 6,508 130,161 (6,508) (13,016) 

 (9,368) (4,684) (93,683) 4,684 9,368  נטו, סך חשיפה
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   פרנק שוויצרי–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

  מהשינויים) הפסד(ח רוו  שווי הוגן  מהשינויים) הפסד(רווח   

    10%-  5%- -  5%+  10%+   השינוי%

 0.960 1.013  1.066 1.120 1.173  שער חליפין

  באלפי דולר  

 854 427 8,544 (427) (854)  מזומנים ושווי מזומנים

 558 279 5,577 (279) (558)  לקוחות

 243 121 2,425 (121) (243)  חייבים אחרים

  (1,655) (827) 16,546 827 1,655 

 (291) (145) 2,906 145 291  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (277) (138) 2,768 138 277  ספקים ונותני שירותים

 (585) (292) 5,848 292 585  זכאים אחרים

התחייבות בשל הטבות לעובד 
  בעת פרישה

117 58 1,165 (58) (117) 

  1,269 634 12,687 (634) (1,269) 

 386  193 3,859 (193) (386)  נטו, סך חשיפה

  
   מטבעות אחרים–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

  10%-  5%- - 5%+  10%+   השינוי%  

  באלפי דולר  

 280 140 2,800 (140) (280)  מזומנים ושווי מזומנים

 561 280 5,608 (280) (561)  לקוחות

 75 37 745 (37) (75)  יבים אחריםחי

  (915) (458) 9,153 458 915 

 (1) (1) 10 1 1  בנקאיים מתאגידים אשראי

 (77) (38) 766 38 77  שירותים ונותני ספקים

 (93) (46) 929 46 93  אחרים זכאים

 לעובד הטבות בשל התחייבות
  פרישה בעת

8 4 78 (4) (8) 

  178 89 1,783 (89) (178) 

 737 369 7,370 (369) (737)  נטו, יפהסך חש
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הפרשי התרגום של יתרות להוא המטבע המקומי ולכן הקבוצה חברות רוב המטבע הפונקציונלי של 
קרן הון מהפרשי (הון העצמי של החברה  והן נזקפות ישירות לדוח רווח והפסד אין השפעה על מאזניות
  .)תרגום

  
   סיכון שווי הוגן–ת בריבית קבועה על הלוואורגישות לשינויים בשער הריבית 

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

  10%-  5%- -  5%+  10%+   השינוי%  

  באלפי דולר  

 (39) (19) 4,680 19 38  א"הלוואות ביורו לז
 (13) (6) 2,905 6 13  א"הלוואות בפרנק שוויצרי לז

 (52) (25) 7,586 26 51  סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן

  

ם  י נ הפ ר  מבק ת  ו ל י ע   פ
  

  המבקר הפנימי בחברה
הוא מבקר הפנים של החברה והחל את עבודתו כמבקר פנימי ביום  , רואה חשבון, מר יואב ברק

17.1.2005 .  
  

  עמידת המבקר הפנימי בדרישות החוק
  .קורת הפנימית לחוק הבי8לחוק החברות ובהוראות סעיף ) ב(146מבקר הפנים עומד בדרישות סעיף 

  
  קשרי מבקר הפנים עם החברה

  .המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה, נכון למועד דוח זה
  

  .למבקר הפנים אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה
  

ה מבקר הפנים אינו ממלא תפקידים אחרים בחברה או מעניק ל. מבקר הפנים אינו עובד החברה
  .שירותים חיצוניים נוספים

  
  דרך מינוי מבקר הפנים

  . על פי המלצת ועדת הביקורת17.1.2005מינוי של מבקר הפנים אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 
  

) רואה חשבון וכלכלן(מינויו של מבקר הפנים אושר על ידי דירקטוריון החברה לאחר בחינת השכלתו 
.  של מבקר פנים,בין היתר, כולל, ת ובתפקידים ניהוליים שוניםונסיונו בתחום הביקורת הפנימי
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היקף פעילותה , דירקטוריון החברה מצא את מבקר הפנים כמתאים לשמש בתפקידו לאור גודלה
  .ומורכבותה של החברה

  
  זהות הממונה על מבקר הפנים

  .מבקר הפנים כפוף לועדת הביקורת של דירקטוריון החברה ולנשיא החברה
  

  הביקורתתכנית 
הנבנית על ידי מבקר הפנים בתיאום עם נשיא החברה שנתית -ורבתכנית הביקורת היא תוכנית שנתית 

השיקולים המנחים בבניית התכנית .  ומאושרת על ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון החברהוהנהלתה
 לאתר במטרה, לפי רמת הסיכון שלהם, מתבססים על נושאים הנצפים כראויים לבחינה מעמיקה

להבטיח שמירה על נכסי החברה ולוודא את קיום נהלי החברה וחוקי המדינות , לייעל מערכות, ליקויים
תכנית הביקורת השנתית כוללת גם מעקב על יישום המלצות המבקר הפנימי וועדת . בהן היא פועלת

שנתית -בוהרהביקורת מתבצעת בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית . הביקורת על ידי הנהלת החברה
הביקורת מתבצעת הן . שאושרה ומתעדכנת בהתאם לצורך וככל הנדרש על פי ממצאי הביקורת

. באמצעות שאלונים והן באמצעות ביקורת פיזית באתרי החברה והחברות המוחזקות בארץ ובעולם
חלק מנושאי הביקורת הינם נושאי רוחב הנבדקים בכלל הקבוצה וחלקם הינם ביקורת על נושאים 

  .פיים המבוקרים בהתאם לתוכנית השנתיתספצי
  

  ל או של תאגידים מוחזקים"ביקורת בחו
המבקר . מקיפה גם את התאגידים המהווים החזקות מהותיות של החברה, תכנית הביקורת השנתית

  .הפנימי עורך לפחות ביקורת אחת בשנה בכל חברה בת מהותית
  

  היקף העסקת מבקר הפנים
מבקר הפנים . לקצב התרחבותה וצמיחתה של החברהמותאם בחברה היקף המשרה של מבקר הפנים 

   ). ימי עבודה בשבועים וחצישווה ערך לכשני(שעות עבודה בשנה  1,045מועסק בהיקף של כ 
  

מספר שעות   
שהושקעו בביקורת 
 פנימית בחברה עצמה

מספר שעות 
שהושקעו בביקורת 

פנימית בחברות 
  מוחזקות

  0  554  פעילות בישראל
ות מחוץ פעיל

  לישראל
0  491  

  
  .בנימוקים לקביעת היקף העסקת מבקר הפנים נלקחו בחשבון היקף פעילותה של החברה ומורכבותה

  
  .2007שנת הייתה דומה להיקף העסקתו ב היקף העסקת מבקר הפנים 2008בשנת 
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  עריכת הביקורת

לרבות הנחיות , לםעבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים בארץ ובעו
עצמאית , מהימנה, המבטיחים ביקורת מקצועית, המקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל

  .דוחות הביקורת נסמכים על ממצאי הביקורת והעובדות המתועדות. ובלתי תלויה
  

  גישה חופשית למבקר הפנים
לרבות לאלו של חברות , למבקר הפנימי גישה חופשית ובלתי אמצעית למאגרי המידע של החברה

לכל בסיס נתונים ולכל תכנית של עיבוד נתונים אוטומטי של החברה , הרגילים והממוחשבים, מוחזקות
, מבקר הפנים רשאי להכנס לכל נכס של החברה. לרבות לנתוניהן הכספיים, וחברות מוחזקות על ידה
  . ולבדוק אותו, לרבות חברות מוחזקות

  
  דין וחשבון המבקר הפנימי

 .דוחות הביקורת ערוכים ומוגשים על ידי המבקר הפנימי לועדת הביקורת ולחברי הנהלת החברה בכתב
 7בהן הוצגו ונדונו , )10.9.2008  ו11.5.2008: במועדים( ישיבות שתי התקיימו 2008במהלך שנת 
 קיבלו  וחברי ועדת הביקורת וסגן נשיא לכספיםכספים – המשנה לנשיא, נשיא החברה. דוחות ביקורת

נכחו בישיבות הועדה ככל שדוח  הפעילותמנהלי . את דוחות הביקורת ונכחו בכל ישיבות ועדת הביקורת
  .הביקורת נגע לפעילותם

 
  הערכת דירקטוריון החברה את פעילות מבקר הפנים

אופי ורציפות פעילות מבקר הפנים ותוכנית עבודתו הינם סבירים , לדעת דירקטוריון החברה היקף
  .ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, ת הענייןבנסיבו

  
  .₪ אלפי 336  עומד על2008התגמול שקיבל המבקר בשנת 

  
להערכת החברה אין בתגמול האמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול הדעת המקצועי של המבקר 

  .הפנימי
  

ת  בשנ ד  נ ד י ב י ד קת  ו ל 2ח 0 0 8  
  
ובסך כולל למניה  ₪ 0.18סך החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בהחליט דירקטוריון  17.3.2008יום ב

  .6.5.2008 והדיבידנד חולק ביום 21.4.2008המועד הקובע נקבע ליום .  ₪ מליון10.4של 
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ם  י י ט י ר ק ם  י י א נ ו חשב ם  י נ מד ו   א
  

 חשבונאים באומדנים שימוש דורשת IFRS ה לתקני בהתאם של החברה כספייםה דוחותהכנת ה
 המדיניות כללי יישום בתהליך דעת שיקול להפעיל החברה הנהלת את המחייב רדב קריטיים

 דוחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בהנחות ולהניח אומדנים לערוך, החברה של החשבונאית
  . הכספיים

  
אשר , להלן יובאו האומדנים החשבונאיים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה

דרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי ודאות בעת גיבושם נ
עובדות , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים מתבססת הנהלת החברה על נסיון העבר. משמעותית

התוצאות בפועל עשויות להיות . שונות ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן
שר לאומדנים החשבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת הדוחות בא. שונות מאומדני ההנהלה

   . הכספיים המצורפים לדוחות4ביאור גם ראה , ברההכספיים של הח
  

  מסים על הכנסה ומסים נדחים
ובהתאם נדרשת הנהלת החברה להפעיל , החברה נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי שיפוט

בחברה מבוצעות עסקאות . לת בגין מסים על ההכנסהשיקול דעת על מנת לקבוע את ההפרשה הכול
החברה רושמת הפרשות בספריה בהתבסס . רבות אשר קביעת חבות המס הסופית בגינן אינה ודאית

כאשר חבות המס . על הערכותיה באשר לסבירות האפשרית של תשלומי מס נוספים בגין עסקאות אלה
ייזקף , ס שנרשמה בספרים בתקופות הקודמותהסופית הנקבעת על ידי רשויות המס שונה מחבות המ

  . ההפרש לרווח והפסד בתקופה שבה נקבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות המס
  

החברה רושמת נכסי מס נדחים והתחייבויות מס נדחות על בסיס ההפרשים בין הסכומים , כמו כן
החברה בוחנת באופן שוטף . י מסבספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכ

, על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות, את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה
אם . עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס, הכנסות חייבות חזויות

או במקרה של שינוי מהותי ,  בסכום מספיקאין ביכולתה של החברה להפיק הכנסות חייבות עתידיות
בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס 

החברה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המס הנדחים או להגדיל התחייבויות המס , או ניתנים לניכוי
  . בי שלה ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותהדבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטי, הנדחות

  
  פיצויי פרישה

הערך הנוכחי של התחייבויות החברה בגין פיצויי פרישה תלוי במספר גורמים אשר נקבעים על בסיס 
נטו בגין פיצויי , )ההכנסה(ההנחות המשמשות בחישוב העלות . אקטוארי בהתאם להנחות שונות

.  הטווח על יעודות הפיצויים המתייחסות ואת שיעור ההיווןפרישה כוללות את שיעור התשואה ארוך
ההנחה . שינויים בהנחות אלה ישפיעו על הערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות בגין פיצויי הפרישה
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בהתאם לתשואות היסטוריות , לגבי התשואה הצפויה על היעודות לפיצויי הפרישה נקבעת באופן אחיד
  . ארוכות טווח

  
שיעור היוון זה ישמש .  שיעור ההיוון המתבקש נקבעת על ידי החברה בסוף כל שנהההנחה לגבי

בקביעת אומדן השווי העדכני של תזרימי המזומנים העתידיים אשר יידרשו לכיסוי ההתחייבויות לפיצויי 
שוק אגרות החוב של תאגידים בעלי דירוג גבוה אינו נזיל דיו על מנת לשמש בקביעת שיעור . פרישה
הקבוצה מתבססת על שיעורי הריבית החלים על אגרות חוב , בקביעת שיעור ההיוון הנדרש, לכן. ווןההי

ואשר התקופה עד לפירעונם דומה לתקופה של , ממשלתיות הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות
  . ההתחייבות המתייחסת

  
תבססות על שיעורי מ, כגון העלאות שכר עתידיות, הנחות מפתח אחרות לגבי התחייבויות פנסיה

  .  אינפלציית השכר הקיימים
  

  הפרשה להתחייבויות תלויות
הפרשות להתחייבויות תלויות בגין תביעות משפטיות נרשמות בספרים בהתאם לשיקול הדעת של 
הנהלת החברה לגבי הסבירות לכך שתזרימי מזומנים אכן יופנו לסילוק ההתחייבויות ועל בסיס האומדן 

הלה בגין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים כי יידרשו לסילוק המחויבויות שנקבע על ידי ההנ
  . הקיימות

  
  הפרשה לירידת ערך בגין מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

.  החברה בוחנת אחת לשנה את הצורך בהפרשה לירידת ערך בגין מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
 לסכום בר ההשבה של היחידות מניבות המזומנים של הצורך בהפרשה לירידת ערך נבחן בהתייחס

סכום בר ההשבה של יחידת מניבת מזומנים נקבע בהתאם להנחות ותחשיבים שנקבעו על ידי . החברה
  .ההנהלה

  

ם י ר י כ ב ר    שכ
  

על , בהתבסס על המלצותיה של ועדת השכר של הדירקטוריון, דירקטוריון החברה מחליט אחת לשנה
בקובעם את המענק . רים בחברה בהתאם לביצועי החברה בשנה האחרונהמתן מענק למנהלים בכי

בשיעור , מתחשבים הדירקטוריון וועדת השכר בביצועיה העסקיים והכספיים של החברה, השנתי
בשיעורי הגידול שהשיגה החברה ובתרומתם האישית של המנהלים , הרווחיות שהשיגה החברה

 התגמולים הניתנים לנושאי המשרה הבכירה כמפורט ,להערכת דירקטוריון החברה. להישגים אלו
הישגיה ,  בשים לב לגודלה של החברה ומורכבותההוגנים וסביריםהינם , לדוח זה'  בפרק ד21בתקנה 

  .במטלות ובהיקף האחריות של נושאי המשרה ובתרומתם להישגיה, העסקיים בשנים האחרונות
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ם י י ו ל ת י  ת ל ב ם  י ר ו ט ק ר י   ד
  

 בלתי תלוייםהדירקטורים את ההוראה בדבר שיעור ה החברה לא אימצה בתקנונה ,נכון למועד דוח זה
  ).1999 -ט "התשנ, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות(
   

ת י ס נ נ י פ ו ת  י א נ ו חשב ת  ו נ מ ו י מ י  ל ע ב ם  י ר ו ט ק ר י   ד
  

כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית , דירקטוריון החברה קבע
להערכת . מורכבותה וגודלה, וזאת בהתחשב באופי פעילותה של החברה,  על שני דירקטוריםיעמוד

הדירקטוריון מספר מזערי זה יאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי 
ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת , ההתאגדות של החברה

  .שורםהדוחות הכספיים ואי
  

  :הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הינם
  
ר פרבר מכהן גם "ד. 1996ר דירקטוריון החברה משנת "ר פרבר מכהן כיו" ד–ון פרבר 'ר ג"ד •

וכדירקטור בחברות , בעלת המניות העיקרית של החברה, .ICC Industries Incר חברת "כיו
 Polytechnicזיק בדוקטורט מאוניברסיטת ר פרבר מח"ד. .ICC Industries Incבנות של 

Institute of Brooklyn, New York.  
  

מר אורם הינו חבר ב . 1996 מר אורם מכהן כחבר בדירקטוריון החברה משנת –ון אורם 'מר ג  •
Institute of Chartered Accountants in England and Wales. כיהן מר 2008 עד אפריל 

  . בעלת המניות העיקרית של החברה,.ICC Industries Incחברת אורם כנשיא 
  

 מר האבדרהאלדן משמש כחבר בדירקטוריון החברה החל מדצמבר -מר הנס האבדרהאלדן •
למר . 2002מ משנת "בנוסף מכהן מר האבדהאלדן כדירקטור בפרוטרום שוויץ בע. 2004

ש כנשיא מר  האבדרהאלדן שימ.  שנה בתעשיית הטעם והריח25האבדרהאלדן ניסיון של 
,  2003אשר נרכשה על ידי פרוטרום בשנת , Emil Flachsmann AGומנהל עסקים ראשי של 

,  Givaudan שנים במגוון תפקידים בחברת  18וקודם לכן במשך , 2000-2002בין השנים 
 .תמציות הגלובלית שלההלרבות נשיא חטיבת 

  
מר . 2008ל מחודש פברואר אלינב מכהן כדירקטור חיצוני בחברה הח מר – מר יעקב אלינב •

 ועד לשנת מ"דש ניירות ערך והשקעות בער דירקטוריון " כיו2004אלינב מכהן החל משנת 
אלינב : מר אלינב מכהן כדירקטור בחברות. מ"ל בנק הפועלים בע" כיהן כמשנה למנכ2003

פרון ת; מ"אופיס טקסטיל בע; מ"ת בע"נורות המזהיצ; מ"ניו קופל בע; מ"יעוץ ושירותים בע
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סאפיאנס ; מ"דש מוסדיים בע; מ"דש קופות גמל בע; מ"דש ניירות ערך והשקעות בע; מ"בע
הפניקס פלטינום ; מ"טכנולוגיות בע. ה.ר; מ"פולאר תקשורת בע; מ"גרופ בע. י'ג. בי; מ"בע
מ "ן בע"דלק נדל, מ"נתיבי איילון בע, מ" גלובל בוקס בע,מ"בע. א.הפניקס פלטינום כ; מ"בע

  .בכלכלהראשון  מחזיק בתואר אלינבמר  .מ"ניהול קרנות פנסיה בעויובלים 
  
עד . 2008ל מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מחודש פברואר ' מר אנג– ל'מר יצחק אנג •

עד ליום  ומ"ל ונשיא חברת ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"ל כמנכ' כיהן מר אנג2006לשנת 
 יוןדירקטורר ה"יול מכהן כ'מר אנג. .Verifone Incל בכיר בחברת "כסמנכ כיהן 31.12.2007

 .מ"בחברת לידקום בע
  
עד לשנת . 2005 מר סרוסי מכהן כדירקטור בחברה החל מחודש יוני בשנת –מר יאיר סרוסי  •

מאז . ב ומנהל משלחת הקומודיטיס" כיהן מר סרוסי כראש נציגות משרד האוצר בארה1992
ל אמדיל "כמנכ, עות מורגן סטנלי בישראל משמש מר סרוסי כנציג בנק ההשק1993שנת 

 ,מ"בחברה לישראל בעמר סרוסי מכהן כדירקטור חיצוני . מ וכיועץ עסקי"החזקות בע
 Mustangר " וכיומ" בעיורופורטר הדירקטוריון בחברת " כיו,DSPGכדירקטור בחברת 
Mezzanine Fund .עברית מר סרוסי מחזיק בתואר בכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה ה

 . העבריתבירושלים ומכהן כחבר בחבר הנאמנים של האוניברסיטה
  

ם תי י מ ע ר    סק
  

 בעניין גילוי בדבר מתן הסכמה לביצוע סקר 2005 ביולי 28בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך מיום 
להניע תהליך בקרה על עבודת הביקורת המבוצעת על ידי , על פי ההנחיה האמורה, עמיתים שמטרתו

החברה נתנה את הסכמתה להעברת , אשר יתרום לקיום שוק הון מתקדם, חשבון המבקררואה ה
הסכמת החברה כאמור ניתנה בכפוף לקבלת התחייבותו של . החומר הנדרש הקשור לסקר עמיתים

רואה החשבון המבקר לפיה קודם לתחילת סקירת החומר הקשור לחברה יוודא רואה החשבון המבקר 
בון הסוקרים יתחייבו לשמירה על סודיות כל מידע שיועבר אליהם במסגרת כי רואי החש, של החברה

  .נוהל סקירת העמיתים וכן יתחייבו להמנע מהמצאות במצב של ניגוד עניינים
  

ר מבק ן  ו חשב אה  ו ר ר  שכ דבר  ב י  ו ל י   ג
  

 :החשבון המבקר שלה הינו כמפורט להלןהשכר ששולם על ידי החברה לרואה 
   
 ל 2008הסתכם בשנת  מס שירותי ובגין לביקורת הקשורים שירותים בגין, ורתביק שירותי בגין שכר  .א

 בישראל ובחברות הבנות )2007ב בשנת " אלפי דולר ארה750לעומת  (ב" דולר ארהאלפי 908
 הסכום ששולם בגין. )2007שעות בשנת  8,489 לעומת 2008שעות בשנת  10,316 (ל"בחו

  . ר המפורט בסעיף זה מסך השכ45%שירותי מס אינו עולה על 
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לעיל ' א נכללים בסעיף שאינם המבקר החשבון רואה שנתן שירותים עבור הכולל השכר - אחר שכר  .ב

) 2007ב בשנת " אלפי דולר ארה192לעומת (ב "דולר ארה   אלפי282 ל 2008הסתכם בשנת 
 .ל"בישראל ובחברות הבנות בחו

  

ם י י פ ס הכ ת  ו ח ו ד ה ר  שו י א ך  י ל ה דבר  ב י  ו ל י   ג
  

הכספיים של החברה מובאים לאישורו של הדירקטוריון שהוא האורגן המופקד על בקרת העל הדוחות 
דירקטוריון החברה מונה שבעה חברים אשר שישה מתוכם הינם דירקטורים בעלי מומחיות . בחברה

דוח הדירקטוריון , םית הדוחות הכספיוחברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוט.  ופיננסיתחשבונאית
 מספר ימים לפני מועד קיום ישיבת הדירקטוריון בה מובאים הדוחות ח ניהולי של הנהלת החברהודו

לישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומובאים לאישור הדוחות הכספיים של החברה מוזמנים גם . לאישור
לרבות נשיא ומנהל , רואי החשבון המבקרים של החברה וכן חברי ההנהלה הבכירה של החברה

בישיבה נוכח גם המבקר הפנימי של , כן-כמו. כספים - משנה לנשיאוה הראשי של החברה העסקים
את  כספים –המשנה לנשיא במהלך הישיבה מציגים נשיא החברה ומנהל העסקים הראשי ו. החברה

תוך השוואה לתקופות קודמות ומתן דגש , התוצאות העסקיות של החברה בתקופה הרלבנטית
 התוצאות הכספיות של החברה עונה הנהלת במהלך הצגת. אירעו בתקופהלאירועים מיוחדים אשר 

לאחר הצגת התוצאות הכספיות של . החברה על שאלות ומתייחסת להערותיהם של הדירקטורים
לבסוף . אם וככל שישנן,  של החברה לשאלות הדירקטוריםמשיבים רואי החשבון המבקרים החברה

 לרשות הגשתםר הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון וושילאבנוגע  בעהצמקיים הדירקטוריון החברה 
 השתתפו אושרו הדוחות ה ב18.3.2009 בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום .ניירות ערך ולבורסה

   .כל הדירקטורים הצביעו בעד אישור הדוחות. כל הדירקטורים
  

ת ו י נ מ   הקצאת 
  
 וה 3.7.2008ב ו, א"כ. נ.ע ₪ 1ות  מניות רגילות בנ40,000 הקצתה החברה 26.5.2008יום ב

, בהתאמה, א"כ. נ.ע ₪ 1 מניות רגילות נוספות בנות 10,787 ו 29,213 הקצתה החברה 24.7.2008
תוספת המימוש בגין . 2005כתוצאה ממימוש אופציות שהוענקו לנושא משרה בכירה בחברה בשנת 

 המימוש עמד הון המניות המונפק לאחר).  מליון דולר0.25( ₪ 869,600מימוש האופציות הסתכמה ל 
  . 57,786,357₪והנפרע של החברה על 

  

ן ז א המ ך  י ר תא אחר  ל ם  י ע ו ר י   א
  

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן ,  עם אישור הדוחות הכספיים18.3.2009ביום 
  . )מליון דולר 2.45  ₪ מליון10.401ובסך כולל של למניה  ₪ 0.18סך ב
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  .בפתיח לדוח זהראה  FSIרכישת ו ספורדאוקלגבי רכישת 
  

כתב אישום הגיעו החברה ומספר נושאי משרה לכלל הסדר טיעון במסגרת , 2009 לפברואר 19ביום 
של ניהול , לכאורה, בגין עבירות, ונושאי משרה בה, חברה בת של החברה, מ"כנגד פרוטרום בעשהוגש 
וגרימת מפגעי ריח שמקורם ) 1968-ח"תשכ, סקיםעבירה לפי חוק רישוי ע(ניגוד לתנאי רישיון עסק ב

למתן שהוגשה בקשה  וב)1961-א"תשכ, עבירה לפי חוק מניעת מפגעים(החברה במפרץ חיפה במפעל 
ום חתמה החברה אותו היב, כן-כמו. מפעל החברה במפרץ חיפהצו סגירה וסילוק מפגעים בקשר עם 

במפעל החברה , לכאורה, די ריח שמקורםשהוגשה כנגדה בגין מטרתביעה על הסכם פשרה במסגרת 
לפרטים אודות הסדר הטיעון והסכם הפשרה ראה .  כייצוגיתתביעהבקשה לאישור הבובמפרץ חיפה 

  .31.12.2008 לדוחות הכספיים של החברה ליום 11ביאור 
  

  .השנהבמהלך  ותישיבחמש דירקטוריון פרוטרום קיים 
  

 .לתה על ההישגים הנאים שהושגומועצת המנהלים מודה לעובדי פרוטרום ולהנה
 
  

  
____________________  

  
____________________  

  אורי יהודאי
  נשיא ומנהל עסקים ראשי

  

  ון פרבר'ר ג"ד
  ר הדירקטוריון"יו

  
  
  

    2009מרץ ב 18 :תאריך
  



חלק ג‘

 דוחות
כספיים
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  2   דוח רואה החשבון המבקר

     ב " בדולרים של ארה-  המאוחדיםהדוחות הכספיים

  4-3   מאזנים 

  5   דוחות רווח והפסד 

  8-6   דוחות על השינויים בהון 

  9   דוחות על תזרימי המזומנים
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___________________  
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  דוח רואה החשבון המבקר
  לבעלי המניות של 
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  
  
  

 והחברות המאוחדות שלה)  החברה-להלן (מ " המאוחדים של פרוטרום תעשיות בעהמאזניםביקרנו את 
דוחות על השינויים בהון ודוחות על , דוחות רווח והפסדאת  ו2006- ו2007, 2008 בדצמבר 31לימים 

 דוחות כספיים אלה הינם באחריות .שהסתיימו באותם תאריכיםהשנים מתזרימי המזומנים לכל אחת 
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על . ההנהלה של החברההדירקטוריון ו

  .ביקורתנו
  

 ,3%-כ אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו
והכנסותיהן ,  בהתאמה2006- ו2007, 2008 בדצמבר 31 מכלל הנכסים המאוחדים לימים 4%- וכ11%

 31 לשנים שהסתיימו בימים  מכלל ההכנסות המאוחדות7%- וכ11%, 6%-כמהוות ,  באיחודהכלולות
ל בוקרו על ידי "הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות הנ.  בהתאמה2006-  ו2007, 2008 בדצמבר

ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין , רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו
  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, ברותאותן ח

  
לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את . 1973- ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(חשבון 
ון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטח

. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

אנו סבורים . וחות הכספיים בכללותההדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בד
  .שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

  
הדוחות הכספיים , בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים כמצויין לעיל, לדעתנו

 החברה והחברות , את המצב הכספי של הקבוצה,  מכל הבחינות המהותיות,ל משקפים באופן נאות"הנ
השינויים בהון , יהן ואת תוצאות פעולות2006- ו2007, 2008 בדצמבר 31לימים  המאוחדות שלה

בהתאם לתקני דיווח כספי  .תאריכים ו באותםשהסתיימלכל אחת מהשנים  ,שלהןותזרימי המזומנים 
  .1993-ג" התשנ,)עריכת דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך  והוראות )IFRS (בינלאומיים

  
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן  ,חיפה
  רואי חשבון  2009 , במרץ18
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  מאוחדיםמאזנים 
  
  

          
   בדצמבר31  
  2006  2007  2008  ביאור  
  אלפי דולרים   

          ר  כ  ו  ש
          :נכסים שוטפים

  18,417  31,942  37,229  18  מזומנים ושווי מזומנים
 בשווי הוגן דרך רווח ייםנכסים פיננס

  3,260  1,279  52    או הפסד
        15  :חייבים ויתרות חובה

  53,968  78,006  68,204    לקוחות
  10,038  11,995  11,573    אחרים

          הוצאות ששולמו מראש ומקדמות
  3,662  3,637  2,564    לספקים

  59,754  90,452  94,916  16  מלאי
  149,099  217,311  214,538    נכסים שוטפיםך  ס

          
          :נכסים שאינם שוטפים

  101,655  135,607  125,705  7  רכוש קבוע 
  60,172  190,150  166,083  8',ו2  נכסים בלתי מוחשיים 

  3,833  3,745  2,990  'ה13  מסי הכנסה נדחים
  1,938  1,898  1,476  17  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

  167,598  331,400  296,254    נכסים שאינם שוטפיםסך 
          

  316,697  548,711  510,792    סך רכוש
  
  
  

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

  
  

  2009 , במרץ18: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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   בדצמבר31  
  2006  2007  2008  ביאור  
 אלפי דולרים  
          

          התחייבויות והון
          

          :התחייבויות שוטפות
חלויות לזמן קצר ווהלוואות אשראי 
  673  44,221  42,784  9   של הלוואות לזמן ארוךשוטפות

        19  :זכאים ויתרות זכות
  27,500  38,797  26,705    ספקים ונותני שירותים

  27,997  96,412  27,801    אחרים
  946  440  1,028  20   אחרותת בגין התחייבויוהפרשות
  57,116  179,870  98,318    ך  התחייבויות שוטפותס

          
          :לזמן ארוךהתחייבויות 
          לזמן ארוך בניכויהלוואות 

    82,579  99,383  9  חלויות שוטפות    
          התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת 

  7,499  11,518  11,269  10  פרישה
  12,241  22,209  22,142  'ד13   נדחים הכנסהמסי

  22,708  1,420  1,420  5   אחרותת בגין התחייבויוהפרשות
  42,448  117,726  134,214    לזמן ארוךך  התחייבויות ס

          
        11  התקשרויות והתחייבויות תלויות

  99,564  297,596  232,532    ך  התחייבויותס

          

        12  :הון
  16,434  16,466  16,490    הון מניות
  93,116  94,392  95,802    קרנות הון

  5,716  17,638  9,836  'ג2  הפרשי תרגום מטבע
  103,658  125,279  159,502    רווח יתרת 
          עלות מניות החברה המוחזקות –בניכוי 
  )1,791(  )2,660(  )3,370(     חברה מאוחדתידיב

  217,133  251,115  278,260    ון סך ה
          

  316,697  548,711  510,792    התחייבויות והוןסך 
          
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  מאוחדיםדוחות רווח והפסד 
  

  בדצמבר31יום שנה שהסתיימה ב  
  2006  2007  2008 ביאור  
  למעט נתוני (דולרים אלפי     

  )הרווח למניה
          

  287,247  368,261  473,286    מכירות 

  181,370  237,506  297,015  'א21  עלות המכירות

  105,877  130,755  176,271    רווח גולמי

          מחקר , שיווק והוצאות מכירה
          :הנהלה וכלליות, ופיתוח

  48,518  66,898  85,003  'ב21   נטו–מחקר ופיתוח , שיווק ומכירה
  22,418  29,525  35,206  'ג21  הנהלה וכלליות

  )2,114(  )194(  )549(  'ד21   נטו–הכנסות אחרות 

  37,055  34,526  56,611    רווח מפעולות

  445  2,923  10,550  'ה21  נטו –הוצאות מימון 

  36,610  31,603  46,061    רווח לפני מסים על ההכנסה

  6,908  7,410  8,832  'ה13  הכנסההמסים על 

  29,702  24,193  37,229     לשנהרווח נקי
          
ם     י ר ל ו ד   ב

        'בכ2  :רווח נקי למניה
  0.52  0.42  0.65    בסיסי

  0.51  0.41  0.64    בהנחה של דילול מלא

  
  
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  1 - ) המשך(
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  שינויים בהון דוחות על ה

    
  
  
  
  ביאור

  
  
  

הון 
 המניות

  
  
  
  

 קרנות הון

  
  
  

הפרשי תרגום 
  מטבע

  
  
  
  

 יתרת הרווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  סך הכל
  אלפי דולרים   
                

 177,808  )1,031(  75,934  )5,160(  91,666 16,399    - 2006 בינואר 1יתרה ליום 
                

                :2006 םשינויי
               - נקי  אשר לא הוכרה במסגרת רווח - נטו - הכנסה 

  10,876      10,876      'ג2  שינויים בתרגומי מטבע
  29,702    29,702           לשנהרווח נקי

  40,578              2006סך כל  הכנסה מוכרת בגין 
              'יח2  :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

  )1,135(  )1,135(           מאוחדת ברה על ידי חברה רכישת מניות הח
  146  146          )1'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

  229  229          )1'ג12  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
              )3'ג12';ד12  -הקצאת אופציות לעובדים בכירים

  176        141  35    עובדים בכיריםמימוש אופציות על ידי 
                רכיב ההטבה המתייחס להענקת הכרה במ    

  1,309        1,309      מניות ואופציות לעובדים          
  )1,978(    )1,978(        'ה12  דיבידנד

 217,133  )1,791(  103,658  5,716  93,116 16,434    העברה - 2006 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  2 –) המשך(
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  דוחות על השינויים בהון 

  
    

  
  
  
  ביאור

  
  
  

הון 
  המניות

  
  
  
  

  קרנות הון

  
  

הפרשי 
תרגום 
  מטבע

  
  
  
  

 יתרת הרווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  סך הכל
 אלפי דולרים  
               

  217,133  )1,791(  103,658  5,716  93,116  16,434     העברה- 2006בדצמבר  31יתרה ליום 
                

                :2007שינויים בשנת 
                 -  אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי - נטו - הכנסה 

  11,922      11,922      'ג2  שינויים בתרגומי מטבע    
  24,193    24,193           לשנהרווח נקי

  36,115              2007סך כל הכנסה מוכרת בגין 
              'יח2  :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

  )1,194(  )1,194(            רה על ידי חברה מאוחדתרכישת מניות החב
  234  234          )1'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

  91  91          )1'ג12  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
             )3'ג12';ד12  -הקצאת אופציות לעובדים בכירים

  199        167  32    עובדים בכיריםמימוש אופציות על ידי 
                 ההטבה המתייחס להענקת הכרה במרכיב    

  1,109        1,109      מניות ואופציות לעובדים        
  )2,572(    )2,572(        'ה12  דיבידנד 

  251,115  )2,660(  125,279  17,638  94,392  16,466    העברה – 2007בדצמבר  31 ליום יתרה
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   3 –) סיום(

  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  דוחות על השינויים בהון 
  

    
  
  
  
  ביאור

  
  
  

הון 
  המניות

  
  
  
  

 קרנות הון

  
  

הפרשי 
תרגום 
  מטבע

  
  
  
  

 יתרת הרווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  סך הכל
  אלפי דולרים   
                

  251,115  )2,660(  125,279  17,638  94,392  16,466    העברה – 2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
                

                :2008שינויים בשנת 
                -  אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי - נטו - הכנסה 

  )7,802(      )7,802(      'ג2  שינויים בתרגומי מטבע
  37,229    37,229           לשנהרווח נקי

  29,427              2008ן סך כל הכנסה מוכרת בגי
              'יח2  :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

  )1,160(  )1,160(             על ידי חברה מאוחדתרכישת מניות החברה
  450  450          )1'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

             )3'ג12';ד12  -הקצאת אופציות לעובדים בכירים
  261        237  24    עובדים בכיריםמימוש אופציות על ידי 

                הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת     
  1,173        1,173      ואופציות לעובדיםמניות          

  )3,006(    )3,006(        'ה12  דיבידנד
  278,260  )3,370(  159,502  9,836  95,802  16,490    2008 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  
   בדצמבר31יום שנה שהסתיימה ב    
  2006  2007  2008 ביאור  

  אלפי דולרים   
          

          :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  36,389  24,032  51,560  22   מפעילות נטו שנבעומזומנים

  )5,340(  )8,908(  )14,540(    מסי הכנסה ששולמו
  31,049  15,124  37,020    מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

          
          :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )10,056(  )14,685(  )10,462(    רכישת רכוש קבוע
  )3,820(  )2,820(  )943(    נכסים בלתי מוחשייםרכישת 
  *400  *977  264    תקבלההריבית ש

  )34,390(  )91,108(  )51,761(  5   בניכוי מזומנים שנרכשו–רכישת חברות מאוחדות 
    )8,427(    5   בניכוי מזומנים שנרכשו– רכישת פעילויות

  2,218  2,389  425  5  החזר בגין רכישת פעילות
  426  708  8,245    תמורה ממכירת רכוש קבוע

  7  2,199  1,227    הפסדאו מימוש ניירות ערך שסווגו בשווי הוגן דרך רווח 
  )45,215(  )110,767(  )53,005(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

          
          :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  176  199  261    תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות
    *)110(  )8,015(    ריבית ששולמה

    89,483  82,117    קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )304(  )2,166(  )27,621(    פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

   לזמן קצר מתאגידים ואשראיהלוואות) פירעון (קבלת
                            בנקאיים

    
)19,917(  

  
20,521  

  

           בניכוי–רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת 
  )989(  )960(  )710(    תקבולים בגין המניות        

  )1,978(  )2,572(  )3,006(    דיבידנד ששולם
ששימשו לפעילות ( ימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות מ

  )מימון
  23,109  104,395  )3,095(  

          
  )17,261(  8,752  7,124     ואשראי בנקאישווי מזומנים ,במזומנים) קיטון(גידול 

  33,723  17,744  28,177    לתחילת השנה ואשראי בנקאישווי מזומנים ,יתרת מזומנים
      282,1        681,1       281,9     רווחים מהפרשי שער בגין מזומנים ואשראי בנקאי

  17,744  28,177  37,229  18   לגמר השנהואשראי בנקאישווי מזומנים  ,יתרת מזומנים

  .סווג מחדש* 

  
  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

    המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים
  
  

  :  כללי- 1ביאור 
  

  ). הקבוצה-להלן (מ והחברות המאוחדות שלה "מידע על פעילויותיה של פרוטרום תעשיות בע .א
  

החברה פועלת . 1933אשר הוקמה בשנת , מ היא חברה גלובלית"פרוטרום תעשיות בע
הקבוצה . והחברות שבשליטתה) מ" פרוטרום בע-להלן (באמצעות חברה מאוחדת בישראל 
הקבוצה .  וחטיבת חומרי גלםהטעמיםחטיבת :  עיקריותפועלת בעיקר באמצעות שתי חטיבות

משווקת ומוכרת תמציות טעם וחומרי גלם בהם עושים שימוש יצרני מזון , מייצרת, מפתחת
מוצרי היגיינה , תמציות טעם וריח, יצרנים של מוצרים המבוססים על צמחי מרפא, ומשקאות

, צפון אמריקה, רי ייצור באירופהלחברה את. כמו גם יצרנים של מוצרים אחרים, וקוסמטיקה
מעבדות מחקר ופיתוח  26לחברה ; )27ראה גם רשימת החברות הבנות בביאור (ישראל ואסיה 

מידע לגבי .  משרדי המכירה והשיווק שלה47והיא מוכרת ומשווקת את מוצריה בעיקר דרך 
  .6מגזרי הפעילות שלה לשנים המדווחות מוצג במסגרת ביאור 

  
. אשר התאגדה בישראל וישראל היא מקום התושבות שלה, ה בעירבון מוגבלהחברה היא חבר

 ICCבעל השליטה בחברה היא חברת . מפרץ חיפה, 25כתובת משרדה הרשום היא רחוב השיש 
Industries Inc..  

  
מחודש פברואר ; 1996מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאז שנת 

 גם למסחר ברשימה Global Depositary Receipts החברה באמצעות  רשומות מניות2005
  ).להלן. בראה ) ((LSEהראשית של הבורסה לניירות ערך של לונדון 

  
לאחר קיזוז ( מיליון דולר 76-השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ, 2005בחודש פברואר   .ב

 Globalורישום , החברהכנגד הנפקת מניות של )  מיליון דולר5-הוצאות הנפקה בסך כ
Depositary Receipts)  להלן- GDRs ( ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון) ראה ביאור

  ).'ב12
  

  
  : עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  :בסיס העריכה .א
  

  הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
)IFRS(יירות ערך  ובהתאם לתקנות נ)1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים.  

  
 ותתאמבכפוף  לה, העלות ההיסטוריתבהתאם למוסכמת הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו 

  .  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד המוצגים בשווי הוגןבגין 
  

מסוימים חשבונאיים דנים אומשימוש בדורשת  IFRS-לתקני ההדוחות הכספיים בהתאם עריכת 
 המדיניותבתהליך יישום  להפעיל שיקול דעת הנהלת הקבוצה היא מחייבת את, כןכמו . מהותיים

דעת מעורבת מידה רבה של שיקול  לתחומים בהם  ניתן גילוי4 בביאור .החשבונאית של הקבוצה
 הכספיים ל הדוחותהשפעה מהותית עאומדנים להנחות ויש לתחומים בהם או , תומורכבאו 

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את . המאוחדים
   .הנהלת הקבוצה
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  :יםדחואמ דוחות כספיים .ב
  

יכולת , מדיניות הכספית והתפעוליתשליטה על היות אשר בהן יש לחברה חברות מאוחדות הן ישו  )1
קיומן של זכויות .  מהחזקת יותר ממחצית המניות המקנות זכות הצבעה, בדרך כלל, הנובעת

ת בחשבון כאשר ונלקח, באופן מיידיהצבעה פוטנציאליות אשר ניתנות למימוש או להמרה 
 חשבונותיהן של חברות מאוחדות מאוחדים .אחרתחברה  שולטת בהקבוצהריכים האם מע

 האיחוד מופסק החל בתאריך בו .בהן לקבוצה השליטה מושגת התאריך בו במלואם החל מן
  . השליטהמסתיימת
  

שיטת הרכישה היא השיטה בה משתמשים על מנת להכיר ברכישה של חברות מאוחדות על ידי 
המכשירים ההוניים , כסים שניתנועלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של הנ. הקבוצה

בתוספת העלויות , העסקהיום לשהונפקו וההתחייבויות שנצברו או שלקחה על עצמה הקבוצה 
 שלקחה על  התלויותנכסים מזוהים שנרכשו והתחייבויות. אותן ניתן לייחס לרכישה באופן ישיר

ללא התחשבות , רכישהעצמה הקבוצה בצירוף עסקים נמדדים תחילה על פי שוויים ההוגן ביום ה
) נטו(עודף עלות הרכישה על השווי ההוגן של חלק הקבוצה בנכסים המזוהים . בחלק המיעוט
  .נרשם בספרי הקבוצה כמוניטין, אשר נרכשו

  
, של החברה המאוחדת אשר נרכשה) נטו(אם עלות הרכישה נמוכה מהשווי ההוגן של הנכסים 

  .ההפרש מוכר ישירות לרווח והפסד
 

 של המימוש מחיר של הנוכחי הערך פי על( פיננסית כהתחייבות מטופלת למיעוט PUT אופציית
 .המוניטין סכום ועדכון המיעוט זכויות הקטנת כנגד )האופציה

  
הפסדים .  בין חברות הקבוצה בוטלועסקות ויתרות בין חברתיות ורווחים שלא מומשו על עסקות

  . ן לירידת ערך הנכס המועבראך הם נחשבים כסימ, שלא מומשו מבוטלים גם הם
  

שונתה המדיניות החשבונאית של החברות המאוחדות על מנת להבטיח , כאשר היה צורך בכך
 .עקביות למדיניות החשבונאית שאותה אימצה הקבוצה

  
  תמצית דוחות כספיים נפרדים של החברה  )2
  

, 2008 בדצמבר 31 לימים נפרדים של החברהתמצית הדוחות כספיים מוצגת  25ביאור במסגרת 
 תמצית הדוחות הכספיים –להלן ( ולכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים 2006 - ו2007

תמצית הדוחות הכספיים הנפרדים נערכה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי ). הנפרדים
 במסגרת, IAS27בהתאם להוראות ). IAS27 –להלן " (דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים "– 27

 ות ההוניות בחברות מאוחדות לפי העלותת ההשקעומוצג, תמצית הדוחות הכספיים הנפרדים
  ).להלן 'י גם סעיף ראה(
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  :מטבע חוץיתרות ועסקות בתרגום    .ג

  
   ומטבע ההצגהילותהפעמטבע   )1

 הקבוצה נמדדים תוך שימוש במטבע מחברותפריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת 
הדוחות הכספיים "). הפעילותמטבע ("המשקף את הסביבה הכלכלית בה פועלת היישות 

  .ומטבע ההצגה של החברה, הפעילות המטבע - ב "המאוחדים מוצגים בדולרים של ארה

, החברה, 1993-ג"התשנ, )חות כספיים שנתיים"עריכת דו(ות ניירות ערך בהתאם להוראות תקנ
מצרפת דוחות כספיים בערכים , אשר מציגה את דוחותיה הכספיים במטבע שאינו השקל החדש

ח מבוצע בהתאם להוראות תקן חשבונאות "תרגום של דוחות כספיים אלה לש. שקליים
ראה נספח תרגום  ("יפין של מטבע חוץהשפעות השינויים בשערי חל "21בינלאומי מספר 

  ).הדוחות הכספיים לשקלים חדשים
  

  ות ויתרותעסק  )2

 תוך שימוש בשערי החליפין בתוקף ביום ביצוע הפעילותות במטבע חוץ מתורגמות למטבע עסק
 עסקות כאמור ומתרגום סכומי נכסים והתחייבויות יישובהפרשי שער הנובעים מ. העסקות

  .נזקפים לדוח רווח והפסד, בע חוץ תוך שימוש בשערי סוף השנהכספיים הנקובים במט

הפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין הקשורים לאשראי ולמזומנים ושווי מזומנים ורווחים 
 הרווחים וההפסדים גם יתרת". מימון) הוצאות(הכנסות "במסגרת מוצגים בדוח רווח והפסד 

  ".מימון) הוצאות(הכנסות "והפסד במסגרת ווח רעקב שינוי בשערי החליפין מוצגים בדוח 
  

 לא כספיים כגון מכשירים הוניים המוכרים פיננסיים הפרשי תרגום על נכסים והתחייבויות
בגין בהתאם לשוויים ההוגן דרך רווח והפסד מוכרים ברווח והפסד כחלק מהרווח וההפסד 

  . ההוגןםשווישינויים ב
  

  :קבוצהחברות התרגום דוחות כספיים של   )3

אשר אף לא אחת מהן פועלת במדינה בה (תוצאות הפעילות והמצב הכספי של חברות הקבוצה 
מתורגמות ,  השונה ממטבע ההצגהפעילותאשר להן מטבע , )שוררת כלכלה היפראינפלציונית

  :למטבע ההצגה כדלקמן
  

יום נכסים והתחייבויות המוצגים בתאריכי המאזנים מתורגמים לפי שערי הסגירה ב  )א(
  ;תאריך המאזן

אלא אם (הכנסות והוצאות הנכללות בדוחות רווח והפסד מתורגמות לפי שערים ממוצעים   )ב(
כן ממוצע זה אינו מהווה קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין ליום 

במקרה כזה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער החליפין ביום ביצוע ; תביצוע העסקו
  ; )העסקות

  . בסעיף נפרדהוןהפרשי תרגום המטבע הנוצרים נזקפים ל  )ג(

) נטו( הפרשי תרגום המטבע הנובעים מתרגום של ההשקעה הוןבעת האיחוד נזקפים ל
הפרשי תרגום המטבע אשר ,  כאשר נמכרת הפעילות הזרה כולה או בחלקה.בפעילויות זרות

  .גין המכירה נזקפים לרווח והפסד כחלק מהרווח או ההפסד בהוןנזקפו ל

מוניטין או התאמות לשווי ההוגן הנובעים מרכישת יישות זרה נחשבים כנכסים והתחייבויות 
  .ל כן הם מתורגמים לפי שער הסגירהוע, של אותה יישות זרה
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  :ןמידע בדבר שערי חליפי  )4

    
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
  שוויצרי

         :בדצמבר 31שער החליפין ליום 
2008  3.802  0.68528  0.71773  1.06654  
2007  3.846  0.4988  0.67942  1.12666  
2006  4.225  0.5097  0.75798  1.21975  

          
  %  %  %  %  :במשך השנה) ירידה(עליה 
2008  )1.1(  37.4  5.6  )5.3(  
2007  )9.0(  )2.1(  )10.4(  )7.6(  
2006  )8.2(  )12.1(  )10.2(  )7.3(  

  
  דיווח מגזרי  .ד

, מגזר עסקי הוא קבוצה של נכסים ופעילויות העוסקים במתן שירותים ואספקת מוצרים
מגזר . ת של מגזרים אחריםתשואו השונים מהסיכונים ותשואותהמושפעים מסיכונים ו

תן שירותים ואספקת מוצרים בתוך סביבה כלכלית מסויימת המושפעת גיאוגרפי עוסק במ
מסיכונים ומתמורות השונים מהסיכונים והתמורות של מגזרים הפועלים בסביבות כלכליות 

  .אחרות

חטיבת תמציות : עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים- על בסיס כלל ומנוהלתהקבוצה מאורגנת
 כל חטיבה נחשבת .ות נוסף הינו חטיבת סחר ושיווקלתחום פעי. טעם וחטיבת חומרי גלם

  .כמגזר עסקי
  

  :רכוש קבוע  .ה

העלות ההיסטורית כוללת . פחת שנצברהרכוש הקבוע מוצג לפי העלות ההיסטורית בניכוי 
  .הוצאות אשר ניתן ליחסן ישירות לרכישת פריטי הרכוש הקבוע

 רק ,כנדרש,  כנכס נפרדהקבוצהעלויות הנצברות לאחר מכן נכללות בערכו של הנכס בספרי 
כאשר צפוי שלקבוצה יזרמו הטבות כלכליות עתידיות הקשורות בנכס האמור ושניתן יהיה 

 לרווח והפסד ותכל שאר עלויות התיקונים והאחזקה נזקפ. למדוד באופן מהימן את עלות הנכס
  .במהלך התקופה הכספית שבה הם נצברים

אחרים מחושב לפי שיטת הקו הישר כאשר עלות הפחת בגין נכסים . קרקע אינה מופחתת
  :כדלקמן, ים השימושי שלהםיהנכסים מוקצה לערכי השייר שלהם על פני אורך הח

  
            %  

  2.7-4    מבנים
  6.6-10    מכונות וציוד

  20;15    כלי רכב וציוד הרמה
  20-33    מחשבים

  6-20    רהיטים וציוד משרדי
      

שהן קצרות , פי שיטת הפחת השווה על פני תקופות חוזי השכירותשיפורים במושכר מופחתים ל
  .מתקופות החיים המשוערות של השיפורים

ערכי השייר של הנכסים ואורך החיים שלהם נבדקים ומותאמים אם יש צורך בכך בכל תאריך 
  .מאזן
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ביאור  ראה (ההשבה שלו במידה והוא גבוה ממנו - הערך בספרים של הנכס מופחת מיד לסכום בר
  ).'ז2

. רווחים והפסדים ממכירת רכוש קבוע נקבעים באמצעות השוואת התקבולים לערך בספרים
  ."חרותהכנסות א" במסגרת הרווחים וההפסדים האמורים נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  :נכסים בלתי מוחשיים    .ו
  

המוניטין מייצג את עודף עלות הרכישה על השווי ההוגן של חלק הקבוצה בנכסים המזוהים   )1
המוניטין בגין רכישת חברות מאוחדות . של החברה המאוחדת שנרכשה ליום הרכישה) נטו(

ירידת ערך ונזקף לפי מדי שנה נבחן המוניטין ל". נכסים בלתי מוחשיים"נכלל במסדרת סעיף 
. הפסדים מירידת ערך בגין מוניטין אינם מבוטלים. העלות בניכוי הפסדים מירידת ערך

 לישות כוללים את הערך בספרים של המוניטין המיוחס ישותרווחים והפסדים ממכירת 
  .הנמכרת

ן המוניטי. ת מזומנים על מנת לבדוק האם חלה ירידת ערךו מניבותהמוניטין מיוחס ליחיד
מיוחס ליחידה מניבת המזומנים או לקבוצת היחידות מניבות המזומנים הצפויות להפיק 

הקבוצה מייחסת מוניטין לכל מגזר עסקי . תועלת מצירוף העסקים אשר ממנו נוצר המוניטין
  ).'ז2ראה ביאור (בו היא פועלת 

  
שיטת הקו הישר נוסחאות מוצרים נכללות לראשונה לפי עלות הרכישה ומופחתות לפי ידע ו  )2

  .)20בעיקר ( שנה 20-10על פני 
  
 חוזיים הנרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד קשרי לקוחות  )3

ומוצגים בעלות ,  קשרי הלקוחות החוזיים הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר.הרכישה
ישר על פני אורך החיים ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו ה. בניכוי הפחתה שנצברה

  ). שנים10(השימושיים הצפוי של קשרי הלקוחות 
  

 תורישיונוסימני מסחר  .עלות הרכישה מוצגים לפי  בנפרדאשר נרכשוורישיונות  מסחר ניסימ  )4
לסימני מסחר יש אורך . שנרכשו במסגרת שילוב עסקי מוכרים בשווים ההוגן במועד הרכישה

ההפחתה מחושבת לפי שיטת . העלות בניכוי ההפחתה שנצברהחיים מוגבל והם נזקפים לפי 
  .) שנה20(אורך החיים השימושיים הצפוי על פני הקו הישר 

  
  תוכנות מחשב  )5

 לשימוש בתוכנות מחשב מוצגים על בסיס העלויות שנצברו בגין רכישת תוכנות תרישיונו
 השימושייםרך החיים  או אומדןעלויות אלה מופחתות על פני. המחשב והבאתן לכדי שימוש

  ). שנים5 עד 3(של התוכנות 

עלויות . עלויות הקשורות לפיתוח או אחזקת תוכנות מחשב מוכרות כהוצאה עם התהוותן
, הקשורות באופן ישיר לפיתוח מוצרי תוכנה מזוהים וייחודיים הנמצאים בשליטת הקבוצה

פה של יותר משנה מוכרות ואשר יפיקו ככל הנראה הטבות כלכליות העולות על העלויות לתקו
אשר נצברו כתוצאה , המונח עלויות כולל עלויות הקשורות בעובדים. כנכסים בלתי מוחשיים

  .מפיתוח התוכנה וחלק מתאים מההוצאות העקיפות הרלבנטיות

אורך החיים אומדן עלויות פיתוח תוכנות מחשב המוכרות כנכסים מופחתות על פני 
  . שלהןהשימושיים
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  מ"עשיות בעפרוטרום ת

  
  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  מחקר ופיתוח )6

עלויות המתהוות בגין פרויקטים . הוצאה בגין מחקר ופיתוח מוכרת כהוצאה בעת התהוותה  
נכסים בלתי מוכרות כ)  חדשים או משופרים לעיצוב ובחינה של מוצריםתמתייחסו(של פיתוח 

  :מוחשיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים

 ;כך שהוא יהיה זמין לשימוש, מוחשיקיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי  •
 ;בלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרובכוונת ההנהלה להשלים את הנכס ה •
 ; בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותוניתן להשתמש •
לתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הב •

 ;צפויות
  להשלמת הפיתוח ולשימוש  זמינים-כספיים ואחרים , משאבים מתאימים טכניים •

 -ו; בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו
ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך  •

 . פיתוחו
 

. ומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותןשאינן ע, בגין פיתוחהוצאות אחרות 
עלויות . עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר

ומופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין , פיתוח שהוונו מוצגות כנכסים בלתי מוחשיים
 שאינו עולה על על פני אורך החיים השימושיים שלו, בהתאם לשיטת הקו הישר, לשימוש

  . חמש שנים
ירידת ערך  "- IAS36בהתאם להוראות , נכסי פיתוח נבחנים מדי שנה לזיהוי ירידת ערך

  ."נכסים
  

  כספיים- ירידת ערך של נכסים לא   .ז
אינם מופחתים וחלה עליהם בדיקה , כדוגמת מוניטין, ים אשר להם אורך חיים בלתי מוגבלנכס

חתים נבדקים לירידת ערך כאשר אירועים או שינויים בנסיבות נכסים מופ. שנתית לירידת ערך
הפסד מירידת ערך מוכר בגין ההפרש בין . מצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה

סכום בר ההשבה הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס . הסכום בספרים וסכום בר ההשבה
מחולקים הנכסים , למטרת קביעת ירידת ערך. בניכוי עלויות המכירה ושווי השימוש שלו לחברה

יחידות מניבות (לרמות הנמוכות ביותר בהן מתקיימים תזרימי מזומנים נפרדים הניתנים לזיהוי 
  ).מזומנים

נבדקים לצורכי היפוך אפשרי של , חלה ירידה בערכםאשר , למעט מוניטין, נכסים לא כספיים
  .מאזןירידת הערך בכל תאריך 

  
  :משלתיים  מענקים מ.ח

וכי , כאשר קיים ביטחון סביר כי המענק יתקבל, מוכרים בשווים ההוגן, מענקים ממשלתיים
  .הקבוצה תציית לכל התנאים הנלווים אליו

נדחים ומוכרים בדוח רווח והפסד על פני התקופה , מענקים ממשלתיים המתייחסים לעלויות
  .תת בגינן פיצויהנדרשת כדי להקביל ביניהם לבין העלויות שהם אמורים ל

המתייחסים לרכוש קבוע נכללים כניכוי מערכם בספרים של הנכסים מענקים ממשלתיים 
על פני אורך חייהם הצפוי של , ונזקפים לדוח רווח באמצעות זקיפת פחת מוקטנת, המתייחסים

  .הנכסים המתייחסים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ור ביא

  
  :  עלויות אשראי.ט

 עלויות אשראי המתהוות בגין הקמה של נכס כשיר מהוונות במהלך התקופה הנדרשת להשלמתו
   .עלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה בדוחות רווח והפסד. ולהכנתו של הנכס לשימוש לו יועד

  
  :נכסים פיננסיים  .י

שווי הוגן  בנכסים פיננסיים:  בהתאם לקטגוריות הבאותנכסיה הפיננסייםת את הקבוצה מסווג
. במטרה שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסייםהסיווג תלוי . חייביםו הפסד והלוואות ואדרך רווח 

  .קובעת את הסיווג של הנכסים הכספיים בעת ההכרה הראשוניתהקבוצה  תהנהל
  

  הפסדאו הוגן דרך דוח רווח  המוכרים בשוויים הנכסים פיננסיים  )1
  
  .          נכסים אלה כוללים נכסים שיועדו על ידי ההנהלה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  
  

  חייביםהלוואות ו  )2

 לא נגזרים בעלי תאריכי פירעון קבועים או בני נכסים פיננסייםהלוואות ויתרות חובה הם 
למעט , הרכוש השוטףה נכללים במסגרת נכסים אל.   בשוק פעילמצוטטיםקביעה ואשר אינם 

נכסים אלה מסווגים .  במקרים בהם התקופה עד לפירעון עולה על שנה מתאריך המאזן
לקוחות או לחייבים - מסווגות במאזן לחייביםחייביםהלוואות ו.  שוטפיםשאינםכנכסים 
  ).'בי 2ראה ביאור (אחרים 

או הפסד מוכרים לראשונה בחשבונות  הנזקפים בשוויים ההוגן דרך רווח נכסים פיננסיים
 נכסים פיננסייםההכרה בחשבונות ב. בשוויים ההוגן ועלויות העסקה נזקפות לרווח והפסד

מבוטלת כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מן ההשקעות פקעו או הועברו והקבוצה 
ים נזקפים לפי הלוואות וחייב. העבירה את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מן הבעלות על הנכס

  .עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת ריבית האפקטיבית

 הנזקפים דרך רווח והפסד לפי שווי הוגן מוכרות נכסים פיננסייםהכנסות דיבידנדים הנובעות מ
  .בדוח הרווח והפסד כחלק מהכנסות אחרות כאשר נוצרת לקבוצה הזכות לקבל את התשלומים

  . על המחירים הנוכחיים בהם הן נסחרותהשווי ההוגן של השקעות נסחרות מבוסס
  

הקבוצה בודקת מדי תאריך מאזן האם קיימות הוכחות אובייקטיביות לכך שחלה ירידת ערך של 
לקוחות - ות החייביםהבדיקה לירידת ערך יתר. נכסים פיננסיים או קבוצה של נכס פיננסי

  .'בי 2מתוארת בביאור 
  

 ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח יםוי הנובעים משינויים בשו,ים או הפסדיםרווח
  .נבעותקופה בה ב" מימון) הכנסות(הוצאות "והפסד מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת 

  
  מלאי .יא

ממוצע "העלות נקבעת לפי בסיס . כנמוך שבהם, )נטו(המלאי מוערך לפי העלות או שווי המימוש 
  ."נע

עלויות , עלויות עבודה ישירות, וד כוללת חומרי גלםהעלות של תוצרת גמורה ותוצרת בעיב
אך אינה כוללת היוון , )קיבולת נורמליתבהתבסס על (ישירות אחרות ועלויות ייצור עקיפות 

  .עלויות אשראי

בניכוי עלויות השלמה , הוא מחיר המכירה המשוער במהלך העסקים הרגיל) נטו(שווי המימוש 
  . משתנות מתייחסותועלויות מכירה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  לקוחות  .בי

לראשונה לפי שווי הוגן ולאחר מכן נמדדות לפי לקוחות נרשמות בחשבונות -יתרות החייבים
 .לחובות מסופקיםפרשה בניכוי  הה, עלות  מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

סכום ההפרשה הוא ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין ערכם הנוכחי של אומדני תזרימי 
לקוחות נוצרת כאשר יש -בגין יתרות חייבים לחובות מסופקים ההפרשה .יםיהמזומנים הצפו

הוכחות אובייקטיביות לכך שהקבוצה לא תוכל לגבות את כל הסכומים העומדים לתשלום 
הסימנים לכך שחלה ירידה בערך יתרת . לקוחות- התאם לתנאים המקוריים של יתרות החייביםב

סבירות שהחייב יפשוט את הרגל או יעבור , החייבים הם קשיים כספיים משמעותיים של החייב
 כאשר לא .) יום120-איחור של יותר מ( אירגון מחדש של כספיו וכן אי תשלום או איחור בתשלום

לקוחות יתרה זו נמחקת מהחשבונות כנגד חשבון ההפרשה בגין - יתרת חייביםניתן לגבות 
תשלום מאוחר יותר של סכומים אשר נמחקו . "הוצאות מכירה ושיווק" בסעיף לקוחות-חייבים

  . בדוח הרווח וההפסד" הוצאות מכירה ושיווק"נזקפים בזכות כנגד 
 

  שווי מזומניםומזומנים   .גי
  

 ,קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פיקדונות, בקופה מזומנים כוללים מזומנים ושווי מזומנים
 ;חודשים 3 על עולה לא שלהן ההפקדה ותקופת גבוהה שנזילותן קצר לזמן אחרות השקעות
 יתר משיכות גם מזומנים ושווי מזומנים כוללים המזומנים תזרימי על הדוח במסגרת

 ההתחייבויות במסגרת "קצר לזמן והלוואות אשראי "בסעיף המוצגות ,בנקאיים בתאגידים
 .במאזן השוטפות

  
  מניותההון   .די

  .כהון מניותרגילות מסווגות מניות הה
  

 הוןעלויות נוספות אותן ניתן לייחס ישירות להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות ב
  ).בניכוי המס(כהפחתה מן התקבולים 

  
, התמורה אשר שולמה) אוצרבניות מ(מניות של החברה  רוכשת הכאשר אחת מחברות הקבוצ

מופחתת מן ההון המיוחס למחזיקים בהון של החברה עד אשר ) בניכוי המס(כולל עלויות נוספות 
כל תמורה המתקבלת , כאשר מניות כאמור מונפקות מחדש. המניות מבוטלות או מונפקות מחדש

נכללת בהון , ס המתייחסותבניכוי עלויות נוספות שניתן ליחס ישירות לעסקה והשפעות המ, בגינן
  .המניות המיוחס למחזיקי ההון של החברה

  
  ספקים ונותני שירותים .טו

  
יתרות ספקים ונותני שירותים מוכרות בחשבונות תחילה לפי שווי הוגן ולאחר מכן נמדדות 

  .יתרות שאינן שוטפות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
  

  אשראי .טז
  

לאחר מכן מוצג האשראי . בניכוי עלויות העסקה אשר נצברו,  מסווג תחילה לפי שווי הוגןאשראי
וסכום הפדיון ) בניכוי הוצאות המתייחסות לעסקה(כל הפרש בין התקבולים ; לפי עלות מופחתת

  .נזקף לרווח והפסד על פני תקופת האשראי תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
  

 לדחות את מותניתי תאלא אם כן יש לקבוצה זכות בל, ת שוטפתהאשראי מסווג כהתחייבו
  . חודשים לאחר תאריך המאזן12תשלום ההתחייבות לתקופה של לפחות 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע  

  
  )המשך( המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  :מסים שוטפים ונדחים  .יז
  

 חהמסים מוכרים בדוח רוו. ס לתקופה כוללת מסים שוטפים ומסים נדחיםהוצאת המ
יחד עם , אשר מוכרים גם הם בהון, למעט מסים הקשורים בפריטים שנזקפו ישירות להון,והפסד
  .בגינו נוצרו הפריט

 או שחקיקתם הושלמה, ב על בסיס חוקי המס שנחקקוושהסכום הנזקף כמסים שוטפים מח
פועלות ומפיקות  החברות המאוחדות של החברהובמדינות בהן החברה , למעשה לתאריך המאזן

הכנסתה החייבת  מדי תקופה את היבטי המס החלים עלהנהלת הקבוצה בוחנת . הכנסה חייבת
  . לצורךויוצרת הפרשות בהתאם, םבהתאם לדיוני המס הרלבנטיי, לצרכי מס

בין  בגין הפרשים זמניים, חייבותעל בסיס שיטת ההת, הקבוצה מכירה במסים נדחים באופן מלא
הסכומים  לבין, בדוחות הכספייםהכלולים , הסכומים שיובאו בחשבון על הנכסים וההתחייבויות

הזמניים נוצרים  אם ההפרשים, מסים נדחים אינם מוכרים, עם זאת. שיובאו בחשבון לצורכי מס
במועד העסקה  אשר, קיםשלא במסגרת צירוף עס, ותס או בהתחייבויבנכבעת ההכרה הראשונית 

  .מס  בין אם החשבונאי או זה המדווח לצרכי–אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד 

בגבולות , ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס
 מסים נדחים. שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס, סכום הפרשים

, או שחקיקתם הושלמה למעשה לתאריך המאזן, נקבעים לפי שיעורי המס וחוקי המס שנחקקו
  .המס הנדחה או יישוב התחייבות המס הנדחהוהצפויים לחול בעת מימוש נכס 

, הנובעים מהשקעות בחברות מאוחדות,  נדחים בגין הפרשים זמנייםהקבוצה זוקפת מסי הכנסה 
 הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך ל ידיהפרשים הזמניים נשלט עלמעט מקרים בהם עיתוי היפוך ה

  .בהפרשים הזמניים בעתיד הנראה לעין

מפעלים מאושרים או " שמקורו בהכנסה מדיבידנדבמקרה של חלוקת ' ג13כאמור בביאור 
יחול מס בגין הסכום שיחולק בהתאם לשיעור המס ,  פטור ממסהםשחל לגבי" מפעלים מוטבים
במקרה של חלוקה כאמור יזדקף סכום המס . חייבת בתשלומו אלמלא הפטור השהחברה היית

  . והפסדכהוצאה בדוחות רווח
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  :הטבות לעובדים .יח

  התחייבויות לפנסיה  )1

בדרך כלל ממומנות התוכניות דרך תשלומים . פעילות מספר תוכניות פנסיהחברות הקבוצה מ
  .לחברות ביטוח או קרנות המנוהלות בנאמנות ואשר עוברות הערכות אקטואריות תקופתיות

 תוכנית .כאחד מוגדרות הפקדהתוכניות הקבוצה מפעילה תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה ו
תה משלמת הקבוצה סכומים קבועים ליישות  היא תוכנית שבמסגרמוגדרת הפקדהפנסיה 
לחברה אין התחייבויות חוקיות או משתמעות לשלם סכומים נוספים אם הקרן אינה . נפרדת

מחזיקה בנכסים מספיקים אשר יאפשרו לה לשלם לכל העובדים את ההטבות המתייחסות 
 תוכנית  תוכנית פנסיה מוגדרת הטבה היא.לעבודתם בתקופה הנוכחית ובתקופות קודמות

תוכנית פנסיה מוגדרת הטבה , באופן כללי. מוגדרת הפקדהפנסיה אשר אינה תוכנית פנסיה 
בדרך , היא תוכנית המגדירה את סכום ההטבה הפנסיונית אשר יקבל העובד בעת פרישתו

  .שנות עבודה ופיצוי, כגון גיל, כלל כתלות בגורם אחד או יותר

ת פנסיה מוגדרות הטבה מייצגת את הערך הנוכחי ההתחייבות המוצגת במאזנים בגין תוכניו
ביחד , בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית, של ההתחייבות מוגדרת ההטבה לתאריך המאזן

עם התאמות בגין רווחים או הפסדים אקטואריים אשר לא הוכרו ובגין עלויות שירות 
טוארים עצמאיים תוך ההתחייבות מוגדרת ההטבה מחושבת באופן שנתי על ידי אק. קודמות

הערך הנוכחי של ההתחייבות מוגדרת ההטבה נקבע .  שימוש בשיטת יחידות ההטבה הצפויות
 התזרים העתידי הצפוי תוך שימוש בשערי ריבית אשר נקובים במטבע שבו היווןעל ידי 

  .ישולמו ההטבות

 רווחים והפסדים אקטואריים הנובעים מהתאמות שבוצעו כתוצאה מניסיון שנצבר
 משווי השוק ההוגן של 10%בשיעור העולה על הגבוה מבין , ומשינויים בהנחות האקטואריות

נזקפים לדוח רווח והפסד על פני ,  מההתחייבות מוגדרת ההטבה10%נכסי התוכנית או 
  .היתרה הצפויה הממוצעת של שירות העובד

 השינויים בתוכנית אלא אם כן,  נזקפות מיידית לדוח רווח והפסדעלויות בגין שירותי עבר
). תקופת האכשרה(הפנסיה מותנים בהמשך שירותו של העובד במשך תקופת זמן ספציפית 

  .הוצאות הוותק מופחתות לפי שיטת הקו הישר במשך תקופת האכשרה, במקרה זה

סכומים לתוכניות , על בסיס מנדטורי, הקבוצה משלמת, מוגדרות הפקדהבגין תוכניות 
לקבוצה אין כל התחייבות תשלום נוספת . ות באופן פרטי או ציבוריביטוח פנסיוני המנוהל

התשלומים מוכרים כהוצאה בגין הטבה לעובד במועד . לאחר שבוצעו כל התשלומים כאמור
תשלומים שהתבצעו מראש מוכרים כנכס אם צפוי החזר מזומנים . בו הם צריכים להשתלם

  .או צפויה הפחתה בתשלומים העתידיים

  
  פיטוריןפיצויי   )2

  
או , ידי הקבוצה לפני מועד הפרישה הרגיל-פיצויי פיטורין משולמים כאשר העובד מפוטר על

הקבוצה מכירה בפיצויי פיטורין .  מרצון בתמורה להטבות אלורישהעובד הסכים לפ כאשר
  : השנייםכאשר היא מחויבת באופן מובהק לאחד מ

; התכניתביטול אפשרות ל ללא ,עובדים בהתאם לתכנית רשמית ומפורטתפיטורי  •
  או 

 לעודדם שנעשתה במטרה, הענקת פיצויי פיטורין כתוצאה מהצעה לעובדים •
 .  לפרוש מרצון

מתאריך  חודשים 12 - כאשר הטבות בגין פיטורין עומדות לתשלום לאחר יותר מ
 . לערכן הנוכחיהמאזן מהוונות
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  דמי חופשה והבראה  )3

  
בסיס  כאשר שניהם מחושבים על,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, סגרת החוקמב

זוקפת התחייבות והוצאה בגין הקבוצה . הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה.  שנתי
  .בה שנצברה עבור כל עובדבהתבסס על ההט,  והבראההדמי חופש

  
  תשלומים מבוססי מניות  )4

השווי ההוגן של . לקבוצה מספר תוכניות הטבה לעובדים המהוות תשלומים מבוססי מניות
 בדוח רווח והפסד שירותים שנתקבלו מאת העובד בתמורה להענקת האופציות הוכר כהוצאה

קופת האכשרה נקבע תוך הסכום הכולל שתוציא הקבוצה על פני ת. ובמקביל נזקף להון
להוציא את ההשפעה של תנאי אכשרה אשר , התייחסות לשווי ההוגן של האופציות שהוענקו

תנאי אכשרה אשר אינם תלויים ). יעדי רווחיות וגידול במכירות, לדוגמא(אינם תלויים בשוק 
ת מעדכנ, בכל תאריך מאזן. שצפויות להבשילבשוק נכללים בהנחות לגבי מספר האופציות 
הקבוצה זוקפת את השפעת . שצפויות להבשילהקבוצה את הערכותיה לגבי מספר האופציות 

  .הוןלרווח והפסד ומבצעת התאמה מקבילה ב, אם ישנה השפעה כזו, העדכון כאמור

בניכוי עלויות הניתנות לייחוס באופן ישיר לעסקה תוספת המימוש המתקבלת בעת המימוש 
  .ולפרמיה על המניות )נקובבערך ( להון מניות נזקפת

  
  תוכניות בונוס  )5

הקבוצה מכירה בהפרשה כאשר היא . הקבוצה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין בונוסים
  .או כאשר יש נוהג מהעבר אשר יצר התחייבות משתמעת,  באופן חוזימחויבת

  
  הפרשות .טי

  
: ות בחשבונות כאשרמוכר, שינוי מבני ותביעות משפטיות, שיקום סביבתיהפרשות לעלויות בגין 

צפוי שהקבוצה תוציא ; לקבוצה יש התחייבות חוקית או משתמעת כתוצאה מאירועי העבר
הפרשות להוצאות בגין . והסכום הוערך במידה מהימנה; משאבים על מנת לפרוע את ההתחייבות

ות ההפרשות אינן נזקפ. שינוי מבני כוללות הפסקת פעילויות שנרכשו ותשלומי פיצויים לעובדים
  .  להפסדים תפעוליים עתידיים

הסבירות שהקבוצה תידרש להוציא משאבים על מנת , כאשר קיימות מספר התחייבויות דומות
הקבוצה מבצעת הפרשה גם אם הסבירות . ליישבן נקבעת תוך בדיקה של סוג ההתחייבויות ככלל

  .ויות היא קטנהשהיא תידרש להוציא משאבים בגין פריט אחד הכלול בסוג מסויים של התחייב

ההפרשות נמדדות לפי הערך הנוכחי של ההוצאות אשר צפוי כי יידרשו על מנת לעמוד 
המשקף הערכות שוק נוכחיות של ערך הזמן של ) לפני מס(היוון בהתחייבות תוך שימוש בשיעור 

העליה בהפרשה בגין הזמן שחלף מוכרת כהוצאת . הכסף והסיכון הספציפי המיוחס להתחייבות
  .תריבי

  
  הכרה בהכנסות  .כ

  

הכנסות מייצגות את השווי הוגן של התמורה שנתקבלה או עומדת להתקבל ממכירת סחורות 
החזרים שונים , ההכנסה מוצגת בניכוי החזרי מס ערך מוסף. במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה

  .והנחות ולאחר ביטול מכירות בין חברות הקבוצה
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צפוי שההטבות , הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן
וכן כאשר היתה עמידה בקריטריונים לגבי כל אחת , הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לישות

סכום ההטבה אינו נחשב כניתן למדידה באופן מהימן עד אשר .  להלןמפעילויות החברה כמתואר 
הקבוצה מבססת את הערכותיה על תוצאות . כל הנושאים הפתוחים הקשורים במכירה נפתרו

תוך שהיא לוקחת בחשבון את סוג הלקוח והעסקה ואת הפרטים הספציפיים של כל , היסטוריות
  .התקשרות

  מכירת סחורות

ההכנסות ממכירת הסחורות מוכרות כאשר חברת . רת מגוון של מוצריםהקבוצה מייצרת ומוכ
ללקוח יש האפשרות לקבוע להיכן לנתב את הסחורות , הקבוצה העבירה את המוצרים ללקוח

ובאיזה מחיר למכור אותן ואין כל התחייבות שלא יושבה ואשר עשויה להשפיע על קבלת 
ו התרחש עד אשר המוצרים יצאו את מפעלי המשלוח אינו נחשב כאיל. הסחורות על ידי הלקוח

 קיבל את המוצרים והלקוחהסיכונים בגין בלאי ואובדן הסחורה הועברו ללקוח , הקבוצה
או שתנאי קבלת המוצרים פקעו או שלקבוצה יש הוכחות , בהתאם לחוזה המכירה

  .אובייקטיביות כי כל הקריטריונים לקבלת הסחורות מולאו
  

ללקוחות יש הזכות להחזיר מוצרים   וכן תוך מתן הנחות כמותלעיתים נמכרים המוצרים
המכירות נרשמות בחשבונות בהתבסס על המחיר המצוין בחוזי המכירה בניכוי הערכה . פגומים

ההערכה של הנחות הכמות וההחזרות .  המתבצעת בעת המכירה לגבי הנחות הכמות וההחזרות
לא .  בהתבסס על הרכישות השנתיות הצפויותהנחות הכמות מוערכות. מתבססת על ניסיון העבר

  .כנהוג בשוק,  יום63נראה כי קיים מרכיב מימון מאחר והמכירות מתבצעות בתנאי אשראי של 
  

  חוזי חכירה .אכ
  

חוזי חכירה בהם הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנובעים מהבעלות נשמרים בידי המחכיר 
בניכוי (מבוצעים במסגרת חוזי חכירה תפעולית תשלומים ה. מסווגים כחוזי חכירה תפעוליים
נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת ) תמריצים המתקבלים מהמחכיר

  .החכירה
  

לאור ).  קרקע מנהל- להלן(הקבוצה קשורה בהסכמים לחכירת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל 
אור העובדה כי לוכן , תי מוגדרהינה בעלת אורך כלכליים בל, בדרך כלל, מאפיין הקרקע אשר

הבעלות על קרקע המנהל אינה עוברת בתום תקופת החכירה לקבוצה אין אופציה לרכישת 
הקבוצה אינה מקבלת במהות את כל הסיכונים וההטבות , הקרקע בתום תקופת החכירה

  . כן הסכמי החכירה של קרקע מנהל מסווגים כחוזי חכירה תפעוליתלהנלווים לבעלות ו
מסווגים במאזן במסגרת , ים ששילמה הקבוצה מראש בגין הסכמי חכירת קרקע מנהלסכומ
נכס זה מופחת לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת ". הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית"סעיף 
  .חכירה

מבנים שהוקמו על קרקע בחכירה ממינהל מקרקעי ישראל מסווגים כרכוש קבוע בהתאם 
  .מיועד להםהלשימוש 

  
  רווח למניה .בכ

  :בסיסי

הרווח הבסיסי למניה מחושב באמצעות חלוקת הרווח המיוחס למחזיקי ההון של החברה תוך 
לא כולל מניות רגילות אשר , שימוש בממוצע המשוקלל של הון המניות המונפק במשך השנה

  .  )'די 2ראה ביאור (נרכשו על ידי חברה מאוחדת 
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  )המשך(המאוחדים דוחות הכספיים ביאורים ל

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  :המספר הממוצע המשוקלל של מניות אשר שימשו לצורך חישוב הרווח למניה הינו
  

     מדולל  בסיסי  
     באלפים  באלפים  

         : בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב
2008  57,029  57,767     
2007  56,921  57,812     
2006  56,883  57,789     

  
  

  :על בסיס דילול מלא
  

תחת בניכוי מניות באוצר הרווח המדולל למניה מחושב על ידי התאמת מספר המניות שבמחזור 
החישוב מבוצע כך שקובעים את מספר . ההנחה שכל המניות אשר להן פוטנציאל מדלל אכן יומרו

) שוק הממוצע השנתי של מניות החברההנקבע כמחיר ה(המניות אשר ניתן היה לרכוש בשווי הוגן 
מספר . בהתבסס על הערך הכספי של זכויות הרישום של האופציות הקיימות לרכישת מניות

המניות אשר חושב כדלעיל מושווה למספר המניות אשר היה מונפק בהנחה שהאופציות לרכישת 
 .מניות אשר במחזור היו ממומשות

  
  דיבידנדים  .גכ

בדוחות הכספיים של הקבוצה י המניות של החברה מוכרת כהתחייבות חלוקת הדיבידנדים לבעל
  .בתקופה שבה מאושרים הדיבידנדים על ידי הדירקטוריון של החברה

  
  תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות, תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים .דכ

  
  :2008 -פרשנויות שנכנסו לתוקף ב )1

  
 תדרישות מימון מינימאליו, נכס הטבה מוגדרתהמגבלות על  "IAS19-ל 14 פר מספרשנות  )א(

 כוללת הנחיות לחישוב המגבלה IFRIC14 .(IFRIC14 -להלן" (ויחסי הגומלין ביניהם
.  לגבי תוכנית הטבה מוגדרתכנכסבו ניתן להכיר ש על סכום העודףIAS19 -בהתאם ל

שויות  עי דרישות חוקיות או חוזיות למימון מינימאלכיצדIFRIC14 מבהירה , בנוסף
 לא IFRIC14ליישום . יות של תוכנית להטבה מוגדרתהתחייבוה או ים נכסלהשפיע על 

 .  הקבוצה דוחותיה הכספיים של על מהותיתשפעה הההיית
  

 -להלן " (קבוצה ובמניות אוצרשל חברות העסקות במניות "  IFRS 2 -ל 11 פרמספרשנות   )ב(
IFRIC 11 .(IFRIC 11 עסקות תשלום מבוסס מניות מספקת הנחיות לגבי השאלה האם 

אופציות , אלדוגמ(בהן מעורבות מניות אוצר או שבהן מעורבות ישויות אחרות בקבוצה 
מבוסס מניות המסולקות באמצעות תשלום כעסקות  יטופלו )על מניות החברה האם
במסגרת , כעסקות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומןמכשירים הוניים או 
לא  IFRIC 11 יישוםל .פרדים של החברה האם ושל חברות הקבוצהדוחותיהן הכספיים הנ

  . על דוחותיה הכספיים של הקבוצה מהותית השפעהההיית
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

 בחרה  אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא עדיין לתקנים קיימים אשרפרשנויות ותיקונים, תקנים )2
  :באימוצם המוקדם

-להלן" (ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" -) מתוקן (27 מספר בינלאומי חשבונאות תקן  )א(
IAS27R() או לאחריו2009 ביולי 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום  בתוקף .(  IAS27R 

  בעלי מניות המיעוט שאינןדורש להציג במסגרת ההון את השפעתן של כל העסקות עם
עסקות אלו לא יביאו עוד ליצירת מוניטין או רווח , גורמות לשינוי בשליטה ובהתאם

 שוויין . דן גם בטיפול החשבונאי בעת איבוד השליטה בישות המוחזקתIAS27R.  והפסד
נמדדות מחדש לפי שוויין , של כל זכויות הבעלות הנותרות בישות עם אובדן השליטה בה

הקבוצה תיישם את   .והרווח או ההפסד המתקבל מוכר בדוח רווח והפסד, גןההו
IAS27R , החל , על עסקות עם בעלי מניות המיעוט") מכאן ואילך("באופן פרוספקטיבי

 .דוחותיה הכספיים השפעה מהותית על  תהיהאך לא צפוי כי ליישום ,2010 בינואר 1מיום 
  

 בתוקף() IFRS3R-להלן( "עסקים צירופי" - ) קןמתו (3 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן  )ב(
 התקן המתוקן ממשיך ). או לאחריו2009 ביולי 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

. אך עם כמה שינויים מהותיים, לעשות שימוש בשיטת הרכישה לטיפול בצירופי עסקים
, רכישהיש להכיר בכל התשלומים לרכישת עסק בהתאם לשוויים ההוגן במועד ה, לדוגמא

כאשר תשלומים מותנים יסווגו כהתחייבויות שתמדדנה מחדש לאחר מכן דרך דוח רווח 
למדוד את זכויות המיעוט , לגבי כל רכישה ורכישה בנפרד, קיימת אפשרות בחירה. והפסד

או בהתאם לשוויים ההוגן או בהתאם לחלקו היחסי של המיעוט בנכסים , בעסק הנרכש
קוף לדוח רווח והפסד את כל העלויות המתייחסות לעסקת יש לז. נטו של העסק הנרכש

, על כל צירופי העסקים" מכאן והלאה"בדרך של , IFRS3Rהקבוצה תיישם את . הרכישה
הנהלת הקבוצה בוחנת את ההשפעות האפשריות של . 2010 בינואר 1החל מיום 

  . על דוחותיה הכספיים בתקופות הבאות IFRS3Rיישום
  

) IAS1R-להלן( "כספיים דוחות של הצגה" -)מתוקן (1 מספר ומיבינלא חשבונאות תקן  )ג(
, הכספיים הדוחות להצגת כוללות דרישות קובע IAS1R  ).2009 בינואר 1-בתוקף מה(

בין . הדוחות של לתוכנם באשר מינימום ודרישות הדוחות למבנה מנחים קווים
 בהון שאינם נובעים על הצגת פריטי רווח והפסד המהווים שינויים ,IAS1Rאוסר  ,השאר

במסגרת הדוח על השינויים , ) פריטי הכנסה כוללת–להלן (מעסקות עם בעלי המניות 
תוך דרישה להציג פריטי הכנסה כוללת אלו בנפרד משינויים בהון הנובעים מעסקות , הוןב

כל פריטי ההכנסה הכוללת יוצגו במסגרת דוח על .  עם בעלי המניות מתוקף היותם בעלים
ישויות רשאיות לבחור האם להציג את כל פריטי הרווח , עם זאת.  הכוללתההכנסה

דוח רווח והפסד (והפסד במסגרת דוח על ההכנסה הכוללת יחיד או במסגרת שני דוחות 
ישויות המציגות מחדש או מסווגות מחדש , IAS1R -בהתאם ל). ודוח על ההכנסה הכוללת

זאת בנוסף , לתחילת תקופת ההשוואה) דשמוצג מח(נדרשות להציג מאזן , נתוני השוואה
 .ופה השוטפת ולתום תקופת ההשוואהלדרישות הקיימות להציג מאזן לתום התק

  תהיה אך לא צפוי כי ליישום,2009 בינואר 1ביום  החל IAS1Rהקבוצה תיישם את 
 .דוחותיה הכספייםהשפעה מהותית על 

 
לתקופות בתוקף  ()IFRS8-להלן (- "םיילתפעו םמגזרי" -  8' תקן דיווח כספי בינלאומי מס  )ד(

חליף את תקן חשבונאות מ IFRS8).  או לאחריו2009 בינואר 1שנתיות המתחילות ביום 
  לפיה,"גישת ההנהלה"מחייב ישום של התקן החדש ". דיווח מגזרי" 14' בינלאומי מס

ת הקבוצה תיישם א. ים דיווח פנימי לפי אותו בסיס המשמש לצרכי המידע המגזרימוצג
IFRS8  הנהלת הקבוצה עדיין בוחנת את ההשפעה הצפויה . 2009 בינואר 1מיום החל

כמו , ובשלב זה נראה כי מספרם של המגזרים המדווחים לא ישתנה, בעקבות ישום התקן
  . הם מדווחיםגם האופן בו



  

  24

  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  
  ):המשך (יות החשבונאית עיקרי המדינ- 2ביאור 

  
 IAS23) -להלן התיקון ל" (עלויות אשראי" - 23' תקן חשבונאות בינלאומי מסתיקון ל  )ה(

 IAS23-התיקון ל. ) או לאחריו2009 בינואר 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום בתוקף (
ייצור של  להקמה או ל,לרכישההמיוחסות במישרין אשראי  מהחברה להוון עלויות דורש
ולכלול ,) למכירהנכס אשר נדרש פרק זמן ניכר על מנת להכשירו לשימוש או(שיר כנכס 
לפיה ניתן היה  , אשר הייתה קיימת טרם התיקון, אפשרותה.  כחלק מעלות הנכסאותן

 התיקון הקבוצה תיישם את. בוטלה,  אלו כהוצאות עם התהוותןאשראילהכיר בעלויות 
 השפעה מהותית על  תהיה צפוי כי ליישום אך לא,2009 בינואר 1ביום  החל IAS23-ל

 .דוחותיה הכספיים
  

גידור של השקעה נטו  "- של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי16פרשנות מספר   )ו(
;  או לאחריו2008 באוקטובר 1בתוקף לתקופות שנתיות המתחילות ביום "  (בפעילות חוץ

חשבונאי בגידור של השקעה נטו  מבהירה את הטיפול הIFRIC 16 .(IFRIC 16 - להלן 
לרבות העובדה שגידור ההשקעה נטו מתייחס להפרשים בין מטבעות , בפעילות חוץ

הפעילות ולא מטבעות ההצגה ושניתן להחזיק את המכשירים המגדרים על ידי כל אחת 
 – IAS 21 -הדרישות שב). למעט פעילות החוץ המגודרת עצמה(מחברות הקבוצה 

הקבוצה . רלוונטיות לפריט המגודר" בשערי חליפין של מטבע חוץהשפעות השינויים "
 אך לא צפוי כי ליישום תהיה השפעה 2009 בינואר 1החל ביום IFRIC16 תיישם את 

 .מהותית על דוחותיה הכספיים
  

 - תיקון ל–להלן " (תשלום מבוסס מניות "-  2תקן דיווח כספי בינלאומי מספר תיקון ל   )ז(
IFRS 2) (התיקון ל). 2009נואר בי 1-בתוקף מה- IFRS2עוסק בתנאי הבשלה ובביטולים  .

 מבהיר כי ניתן להחשיב כתנאי ההבשלה אך ורק תנאי ביצוע ותנאי IFRS 2 -התיקון ל
. מאפיינים אחרים של תוכניות תשלום מבוסס מניות אינם נחשבים כתנאי הבשלה. שירות

ההוגן של התשלומים מבוססי  בחשבון בעת חישוב השווי ומאפיינים אחרים אלה יילקח
המניות במועד ההענקה והם לא ישפיעו על כמות ההענקות שצפויות להבשיל או על הערך 

הן ביטולים שיזמה הישות , כל הביטולים.  בחשבון לאחר מועד ההענקהושלהן שיילקח
הקבוצה תיישם את . יטופלו באופן זהה בדוחות הכספיים, והן כאלו שיזמו גורמים אחרים

אך לא צפוי כי ליישום תהיה השפעה מהותית על , 2009 בינואר 1-  החל בIFRS 2-קון להתי
 .דוחותיה הכספיים

  
 IAS - התיקון ל–להלן " (עלויות אשראי "-  23תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )ח(

 מהווה חלק מפרויקט השיפורים IAS 23 - התיקון ל).2009בינואר  1-בתוקף מה) (23
 שינה את IAS 23 -התיקון ל. 2008 שפורסם במאי IASB-של ה) improvements(השנתי 

ההגדרה של עלויות אשראי כך שההוצאה בגין ריבית תחושב תוך שימוש בשיטת הריבית 
). IAS 39 –להלן " (הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "- IAS 39-כמוגדר ב, האפקטיבית

  לבין אלו IAS 39 -זה  בין המונחים שבצעד זה מבטל את חוסר העקביות הקיימת בנושא 
") מכאן ואילך(" באופן פרוספקטיבי IAS 23 - הקבוצה תיישם את התיקון ל.  IAS 23 -שב

 . ואילך2009 בינואר 1לגבי היוון עלויות האשראי בגין נכסים כשירים שיבוצעו החל מיום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך( יםהמאוחדביאורים לדוחות הכספיים 

  
  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 

  
 -התיקון ל–להלן " (ירידת ערך של נכסים "- 36 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר תיקון  )ט(

IAS 36) (התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים ). 2009 בינואר 1-בתוקף מה
, IAS 36 - פי התיקון ל-לע. 2008 שפורסם במאי IASB-של ה) improvements(השנתי 

, כאשר מחשבים שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה בהתבסס על שיטת היוון תזרימי מזומנים
 - הקבוצה תיישם את התיקון ל. שימושיש לתת גילוי המקביל לזה הניתן לגבי חישוב שווי

IAS 361-  ותיתן את הגילוי הנדרש לגבי בחינות שהיא מבצעת לירידת ערך החל מה 
 .2009ואר בינ

  
 - התיקון ל–להלן " (מוחשיים-נכסים בלתי "-  38 לתקן חשבונאות בינלאומי מספר תיקון  )י(

IAS 38) (התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים ). 2009בינואר  1-בתוקף מה
, IAS 38 -בהתאם לתיקון ל. 2008 שפורסם במאי IASB- של ה)improvements(השנתי 

ום מראש כנכס אם זה בוצע לפני קבלת זכות הגישה לסחורות או ניתן יהיה להכיר בתשל
 1- החל מהIAS 38 -הקבוצה תיישם את התיקון ל. עד לקבלת השירותים המתייחסים

 . 2009בינואר 
  

) IAS 19 - התיקון ל–להלן " (הטבות עובד "-  19תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  )יא(
מור מהווה חלק מפרויקט השיפורים השנתי התיקון הא). 2009בינואר  1-בתוקף מה(
)improvements(של ה -IASB 2008 שפורסם במאי  .  

  
 מבהיר כי כל שינוי המבוצע בתוכנית הטבה מוגדרת הגורם IAS 19 -התיקון ל •

נחשב , לשינוי באופן שבו הבטחות להטבות מושפעות מעליות שכר עתידיות
 לשינוי בהטבות המיוחסות שינוי הגורם, מנגד. )curtailment(" צמצום"כ

לשירותי עבר גורם לעלות שירותי עבר שלילית אם הוא גורם לקיטון בערך 
  .הנוכחי של ההתחייבות להטבה מוגדרת

  
והיא קובעת כי לצורך חישוב , תוקנה" תשואה על נכסי התוכנית"ההגדרה של  •

 כאלו התשואה על נכסי התוכנית ינוכו עלויות ניהול תוכנית רק במידה שעלויות
  .לא נכללו במדידה של המחויבות בגין הטבה מוגדרת

  
ההבחנה בין הטבות לעובדים לזמן ארוך ולזמן קצר תתבסס על עיתוי הפרעון  •

 החודשים 12האם ההטבה תפרע במהלך או לאחר , כלומר, הצפוי של ההטבות
  .מתום התקופה בהם נתן העובד את השירות המזכה בהטבה

  
התחייבויות תלויות ונכסים , הפרשות "- 37מספר תקן חשבונאות בינלאומי  •

מחייב לתת גילוי בלבד בדוחות הכספיים בגין ) IAS 37 - להלן " (תלויים
 תוקן בהתאם על מנת להיות IAS 19. אך לא להכיר בהן, התחייבויות תלויות

  .IAS 37עקבי עם הוראות 
  

  .2009 בינואר 1- החל מהIAS 19 -הקבוצה תיישם את התיקון ל
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  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  
  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 

  
  

-  התיקון ל–להלן " (הצגת דוחות כספיים "-  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )יב(
IAS 1) (יפורים התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט הש). 2009 בינואר 1-בתוקף מה

התיקון מבהיר כי חלק ולא כל . 2008 שפורסם במאי IASB- של ה)improvements(השנתי 
 - IAS 39-הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המטופלים כמוחזקים למסחר בהתאם ל

מהווים דוגמא לנכסים והתחייבויות המסווגים " הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים"
  . כשוטפים

  . 2009 בינואר 1- החל מהIAS 1 -קון להקבוצה תיישם את התי
  

 -  IAS 8, "גילויים: מכשירים פיננסיים "- IFRS 7: נערכו מספר תיקונים קלים לתקנים   )יג(
אירועים לאחר  "- IAS 10, "שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית"

". ת בינייםדיווח כספי לתקופו "- IAS 34-ו" הכנסות "- IAS 18, "תאריך המאזן
-  של ה)improvements(התיקונים האמורים מהווים חלק מפרויקט השיפורים השנתי 

IASB תיקונים אלה אינם צפויים להשפיע .)שאינם מתוארים לעיל (2008 שפורסם במאי 
 .בצורה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה

 
תוכניות נאמנות  "-י של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומ13הבהרה מספר  )יד(

מבהירה שכאשר 3IFRIC1 .(3 IFRIC1  -להלן) (2008 ביולי 1בתוקף החל מיום " (לקוחות
צבירת , לדוגמא(סחורות או שירותים נמכרים ביחד עם תמריץ לעידוד נאמנות הלקוח 

, הרי שמדובר בהסדר מרובה רכיבים, )נקודות או מוצרים הניתנים ללקוח בחינם
תיקון זה  . הלקוח מוקצה בין רכיבי ההסדר בהתאם לשווים ההוגןוהתשלום המתקבל מ

 . להשפיע בצורה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצהאינו צפוי
  

  
  : ניהול סיכונים כספיים- 3ביאור 

  גורמי סיכון כספיים  .א

, כולל סיכוני מטבע(סיכוני שוק : פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוון של סיכונים כספיים
סיכוני , )סיכון שער ריבית בגין תזרימי מזומנים וסיכוני מחיר, יכון שער ריבית בגין שווי הוגןס

תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בעובדה . אשראי וסיכוני נזילות
שהשווקים הכספיים הם בלתי צפויים ומכוונת לצמצם ככל האפשר את ההשפעות השליליות על 

  .יים של הקבוצההביצועים הכספ

ניהול הסיכונים הכספיים בחברה מבוצע באמצעות מדיניות המאושרת על ידי הדירקטוריון 
סיכוני , סיכוני שער חליפיןתחומים ספציפיים כגון המדיניות האמורה מכסה . וההנהלה הבכירה

. תשימוש במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים והשקעה של עודפי נזילו, סיכוני אשראי, ריבית
  .מדיניות הקבוצה גם מכסה תחומים כגון ניהול מזומנים וגיוס הלוואות לזמן קצר וארוך

  
שלה מייצרת הקבוצה העיקריות באמצעות שתי החטיבות . עסקי הקבוצה מאופיינים בפיזור ניכר

תוך שימוש במאות חומרי גלם הנרכשים , אלפי מוצרים המיועדים למאות לקוחות ברחבי העולם
הקבוצה אינה תלויה באופן משמעותי באחד , כפי שהוסבר. ם בכל רחבי העולםמספקים רבי
  .או ספקיה, מוצריה, מלקוחותיה

  
הנהלת הקבוצה מקיימת דיונים רבעוניים בנושא יישום מדיניות ניהול הסיכונים שלה בקשר עם 

  .חשיפות מטבע וריבית על בסיסי רבעוני

  .זרים למטרות גידור או מטרות ספקולטביותהקבוצה אינה משתמשת במכשירים פיננסיים נג  
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  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  

  ):המשך ( ניהול סיכונים כספיים- 3ביאור 
  

  :סיכוני שוק  )1
  סיכון שערי חליפין  )א(

  כללי  .1

י הקבוצה פועלת גלובלית וחשופה לתנודות בשערי חליפין המשפיעות על הרווח הנק
  .ב"המבוטאים בדולרים של ארה, שלה ועל מצבה הכספי

 מתקיימת משום שהסכום שווה הערך במטבע המקומי עסקותהחשיפה במסגרת 
אותו משלמת או מקבלת הקבוצה במטבעות זרים עשוי להשתנות עקב שינוי בשערי 

רוב החברות המאוחדות של החברה יוצרות את הכנסתן בעיקר במטבע . החליפין
בעיקר אלה הנוצרות עקב רכישת סחורות למטרה , לק גדול מן ההוצאותח. מקומי

 נוצרת עסקותחשיפה במסגרת , באופן דומה. של מכירה מחדש הן במטבעות זרים
.  אותן מחזיקה הקבוצה במטבעות זריםנכסים פיננסייםשל ) נטו(בגין יתרות 

 הן במגוון העובדה שרכישות חומרי הגלם לקווי הייצור של הקבוצה מתבצעות גם
החברות המאוחדות של החברה . מטבעות זרים מפחיתה את סיכוני שערי החליפין

 הקבוצה מפקחת על סך כל הנהלת, בנוסף לכך. מנהלות את הסיכון באופן מקומי
  .החשיפה העולמית בעזרת מידע מקיף המתקבל על בסיס רבעוני

אינה משתמשת הקבוצה אינה משתמשת באמצעי גידור חיצוניים ו, באופן כללי
  .במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת להגן על עצמה מתנודות בשערי מטבע

חשיפה לשינויים בשערי חליפין עשויה להיווצר גם באיחוד הדוחות הכספיים של 
 המאוחד של החברה הוןההשפעה על ה. חברות מאוחדות המוצגים במטבעות זרים

  .מוצגת כהפרשי תרגום מטבע
  

 לעומת המטבעות 1%-התחזק ב/ אילו הדולר נחלש2007-  ו2008 בדצמבר 31 לימים
הרווח לאחר מסים , כאשר כל שאר המשתנים נותרו ללא שינוי, המצויינים להלן

  :לשנה היה עשוי להשתנות כמצויין להלן
  

  2008 בדצמבר 31  
  אחר פרנק שוויצרי  אירו לירה שטרלינג  ח"ש  
  אלפי דולרים  

  6,515  )2,904(  6,523  419  )25(  ת נטוכספי )התחייבות(נכס 
         

          :משינוי) הפסד(רווח 
  )53(  23   )53(  )3(  *   התחזקות1%השפעה של 
   53   )23(  53     3   *   החלשות1%השפעה של 

  2007 בדצמבר 31  
  אחר פרנק שוויצרי  אירו לירה שטרלינג  ח"ש  
  אלפי דולרים  

  5,598  )1,828(  4,480  3,758  )16,179(  כספית נטו )התחייבות(נכס 
          

          :משינוי) הפסד(רווח 
  43  14  )34(  )29(  124   התחזקות1%השפעה של 
  )43(  )14(  34  29  )124(   החלשות1%השפעה של 

  . אלפי דולר1-מציין סכום הנמוך מ*
  

באים הפסדים הנובעים משינויים בשערי מטבע חוץ אשר /בעיקר כתוצאה מרווחיםהשינוי הינו 
 לפי השווי נכסים פיננסיים, לידי ביטוי כאשר מתרגמים ממטבע חוץ יתרות חייבים לקוחות

הפסדים הנובעים משינויים בשערי מטבע חוץ כאשר מתרגמים /ההוגן דרך רווח והפסד ורווחים
   .יתרות הלוואות
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  )המשך ( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים

  ):המשך(ל סיכונים כספיים  ניהו- 3ביאור 

  :תנאי ההצמדה של יתרות כספיות  .2

  : מסוכמות להלן2008 בדצמבר 31הכלולות במאזן המאוחד של החברה ליום לפי מטבעות היתרות הכספיות 
  

    
  דולר

  
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
 שוויצרי

  
  אחרים

  
  סך הכל

  

   אלפי  דולרים 
                  :רכוש

                  :נכסים שוטפים
    37,229  2,800  8,544  11,707  2,456  3,661  8,061  מזומנים ושווי מזומנים

    52      52        בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסיים
                  :חייבים ויתרות חובה

    68,204  5,608  5,577  21,228  6,074  11,482  18,235  לקוחות
    11,573  369  1,608  3,205  241  3,344  2,806  אחרים

  29,102  18,487  8,771  36,192  15,729  8,777  117,058    
                  :התחייבויות

                  :התחייבויות שוטפות
    1,992      1,931    61    אשראי והלוואות לזמן קצר
    26,705  766   2,768  9,959  1,712  5,768  5,732  ספקים ונותני שירותים 

    27,801  929  5,848  9,041  4,468  3,483  4,032  אחרים
    1,028      216    783  29   בגין התחייבויות אחרותהפרשות

                  :התחייבויות שאינן שוטפות
    140,175  10  2,906  99,414  15,761  8,417  13,667  לזמן ארוךהלוואות 

    11,269  78  1,165  9,600      426  התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
    1,420            1,420   בגין התחייבויות אחרותהפרשות

  25,306  18,512  21,941  130,161  12,687  1,783  210,390          
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  )המשך ( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 
  
  

  :2007 בדצמבר 31ליום 
    

  דולר
  
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
 שוויצרי

  
  אחרים

  
  סך הכל

  

   אלפי  דולרים 
                  :רכוש

                  :נכסים שוטפים
    31,942  1,323  664  21,538  382  422  7,613  מזומנים ושווי מזומנים

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 
  הפסד

        
1,279  

      
1,279  

  

                  :חייבים ויתרות חובה
    78,006  1,857  6,592  27,118  10,544  10,662  21,233  לקוחות
    11,995  239  2,421  3,637  570  3,356  1,772  אחרים

  30,618  14,440  11,496  53,572  9,677  3,419  123,222    
                  :התחייבויות

                  :התחייבויות שוטפות
    27,042  8  3,023  1,095  20,864  2,052    אשראי והלוואות לזמן קצר
    38,797  1,079  4,971  13,446  4,594  7,556  7,151  ספקים ונותני שירותים 

    96,412  47  8,307  72,864  4,450  8,344  2,400  אחרים
    440          181  259   התחייבויות אחרותבגין הפרשות

                  :התחייבויות שאינן שוטפות
    99,758    2,937  76,293  28  12,486  8,014   לזמן ארוךהלוואות

    11,518    763  10,275      480   פרישההתחייבויות בשל הטבות לעובד בעת
    1,420            1,420  הפרשות בגין התחייבויות אחרות

  19,724  30,619  29,936  173,973  20,001  1,134  275,387    

  
  

שוויצרי  אירו ופרנק , הינו הלירה שטרלינג שלהןהפעילותהמטבע אשר , גרמניה ובשוויץ,  בלגיה,חלק מהיתרות נכללות במאזנים של החברות מאוחדות באנגליה
  .בהתאמה
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  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 

  
  סיכונים הנובעים ממחירי חומרי גלם  )ב(
  

הקבוצה . רבים מחומרי הגלם בהם משתמשת הקבוצה הם מוצרים טבעיים עונתיים
לעיתים . הרכישות מתבצעות בדרך כלל בעונה; גלם אלהרוכשת מלאים מחומרי 

הקבוצה אינה מבצעת , ככלל. מתבצעות רכישות מחוץ לעונה במחירים גבוהים יותר
הקבוצה חשופה לשינויים במחירי חומרי הגלם בהם היא משתמשת .  עתידיותעסקות

מחלקת הרכש של . בהתאם למגמות המחירים הגלובליות של אותם חומרי גלם
מחירי המכירה של מוצרי . וצה מבצעת מעקב מתמיד על מחירי חומרי הגלםהקב

הקבוצה מותאמים על פי הצורך וכפי שמתאפשר לתנודות משמעותיות ומתמשכות 
 .במחירי חומרי הגלם

  
  סיכוני ריבית  )2

אין נכסים משמעותיים הנושאים ריבית הכנסותיה ותזרים  באופן שוטף מאחר ולקבוצה
  .י שלה אינם תלויים בשינויים בשערי הריביתהמזומנים התפעול

אשר ניתנו , ההלוואות.  וזמן קצרסיכון הריבית של הקבוצה נובע מהלוואות לזמן ארוך
  .בשערי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית

החברה מבצעת . הקבוצה מנתחת את החשיפה לסיכוני שער ריבית באופן דינאמי
חידוש של ,  תסריטים אפשריים תוך שהיא לוקחת בחשבון מימון מחדשסימולציות למספר

בהתבסס על התסריטים האמורים מחשבת הקבוצה את . הלוואות קיימות ומימון חלופי
בגין כל סימולציה . ההשפעה שעשויה להיות לשינוי מוגדר בשער ריבית על הרווח וההפסד

התסריטים כאמור .  כל המטבעותכאמור משתמשת הקבוצה באותו שינוי שער ריבית עבור
  .מבוצעים רק עבור התחייבויות המייצגות את ההלוואות העיקריות נושאות הריבית

ייצור השפעה בריבית על ההלוואות  0.1%שינוי של , בהתבסס על הסימולציות המתבצעות
  ). אלפי דולר 32 – 2007( אלפי דולר 90שינוי של : מקסימלית על הרווח לאחר מס כדלקמן

ייצור השפעה בריבית על ההלוואות  0.5%שינוי של , בהתבסס על הסימולציות המתבצעות
  ). אלפי דולר159 – 2007 ( אלפי דולר450 של שינוי: מקסימלית על הרווח לאחר מס כדלקמן

  
  סיכוני אשראי  )3

סיכוני אשראי נובעים מהאפשרות שהצד השני לעסקה לא יוכל או לא ירצה לעמוד 
  .ו ובכך יגרום נזק כספי לחברהבהתחייבויותי

אשר מתמקדת , לקוחות מיושמת מדיניות של ניהול סיכונים אקטיבי-לגבי יתרות החייבים
הערכה שוטפת של האשראי והליכי פיקוח , מגבלות האשראי, בהערכה של סיכון המדינה

  .חשבונאיים

ה וארצות אסי, ישראל, ב"ארה, מכירות הקבוצה נעשות למספר רב של לקוחות באירופה
  ).3'ב6ראה ביאור (אחרות 

לקוחות של צד שני -לקבוצה אין ריכוזים מהותיים של סיכוני אשראי ביתרות חייבים
.  לעסקה מאחר ולקבוצה מספר רב של לקוחות אשר ממוקמים בתפוצה גיאוגרפית רחבה

מגבלות הסיכון והחשיפות לסיכון הנובעים מהמדינה בה ממוקם הלקוח נמצאות תחת 
 .לרוב לא נדרשים ערבונות. ה מתמדתבחינ

לקוחות נקבעת על בסיס בדיקה תקופתית של כל - ההפרשה לירידת ערך יתרות חייבים
  .הסכומים העומדים לתשלום

הבקרה לגבי חשיפה של נכסים והתחייבויות כספיות אחרות לסיכוני אשראי מתבצעת 
 המתאפיינים באיכות ,באמצעות קביעת מדיניות להגבלת חשיפת האשראי לצדדים לעסקה

באמצעות בדיקה מתמדת של דירוג האשראי ובאמצעות הגבלת החשיפה המצטברת , גבוהה
  .בהתאם, לסיכוני אשראי בגין כל עסקה
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  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 

 היישויות ארבעתואת היתרה של שקיבלה תקרת האשראי הטבלה המוצגת להלן מציגה את 
  :העיקריות ליום תאריך המאזן

  
  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31    
  יתרה תקרת אשראי  יתרה תקרת אשראי    
  אלפי דולרים    

  69,530  69,530  94,734  94,734    'בנק א
  20,864  20,864  15,761  15,761    'בנק ב
  12,481  30,000  8,417  45,000    'בנק ג
    8,000  8,000  13,667  13,667    'בנק ד

    169,162  132,579  128,394  110,875  

  
במהלך התקופה המדווחת לא נפרצו תקרות האשראי והנהלת החברה אינה צופה צבירת 

  .הפסדים עקב אי עמידה של הבנקים האמורים בתנאים אשר נקבעו כאמור לעיל
  

לקבוצה קיימת אפשרות לקבל אשראי נוסף לצורך ביצוע רכישות לפי הבנות עם מספר בנקים 
  .בכפוף לתנאי הבנק,  למימוש התוכנית האסטרטגית שלהעתידיות

  
  סיכוני נזילות  )4

  
על מנת שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן חייבות החברות המאוחדות של החברה שתעמוד 

אופן אישי לניהול המזומנים כל חברה וחברה אחראית ב. לרשותן כמות מספקת של מזומנים
, כולל השקעה לזמן קצר של עודפי מזומנים וגיוס הלוואות לכיסוי גירעונות מזומנים, שלה

 .בכפוף למדיניות הקבוצה והקווים המנחים אותה
  

הטבלה המוצגת להלן מסווגת את ההתחייבויות הכספיות של החברה לפי התקופות בהן 
לפי ההפרש בין (ס על התקופה הנותרת עד לתשלום בהתבס, עומדות ההתחייבויות לתשלום

הסכומים . )התקופה לפי ההצגה המאזנית לבין התקופה המוצגת בהתחייבות החוזית
יתרות העומדות . המוצגים בטבלה מייצגים את תזרימי המזומנים החוזיים הבלתי מנוכים

 אינה  חודשים שוות בערכן לערך בספרים מאחר והשפעת הניכיון12לתשלום בתוך 
  .משמעותית עבור תקופה זו

פחות   
  משנה

בין שנה 
  שנים3-ל

 5- ל3בין 
  שנים

  אלפי דולרים  
        

        2008 בדצמבר 31ליום 

  30,354  77,135  49,363  הלוואות 
         ספקים ונותני שירותים –זכאים 

    1,420  55,534  וזכאים אחרים
  104,897  78,555  30,354  
        

        2007בר  בדצמ31ליום 

  32,720  55,510  47,817  הלוואות 
         ספקים ונותני שירותים –זכאים 

  1,420    135,649  וזכאים אחרים
 183,466  55,510  34,140  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 
  
  ניהול סיכוני הון  .ב

  
מבנה  אשר לדעת הנהלת הקבוצה יציבמטרת הקבוצה הינה לשמר ככל האפשר על מבנה הון 

  .הינו מבנה יציב, ההון הנוכחי שלה
  

מפקחת הקבוצה על ההון גם , כפי שעושות ישויות אחרות העוסקות בענף בו עוסקת הקבוצה
מחושב לפי סך כל ) טונ(החוב . חלקי סך כל ההון) נטו(יחס זה מחושב כחוב . בהתאם ליחס המנוף

, )כמוצג במאזנים המאוחדים" הלוואות שוטפות והלוואות שאינן שוטפות"כולל (ההלוואות 
המוצג במאזנים המאוחדים " הוןה"סך כל ההון מחושב לפי . בניכוי המזומנים ושווי המזומנים

  ).נטו(בתוספת החוב 
  

  : היו כדלקמן2007- ו 2008 בדצמבר 31יחסי המנוף לימים 
  

  2008  2007  
  אלפי דולרים  
      

  126,800  142,167  )9ביאור (סך כל הלוואות 
  )31,942(  )37,229(  )18ביאור ( מזומנים ושווי מזומנים –בניכוי 
  94,858  104,938   נטו –החוב 

      
  251,115  278,260  סך כל הון הבעלים

      
  345,973  383,198  סך כל ההון

      
  27.4%  27.4%  יחס המנוף
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 
  
  כספייםשווי הוגן של מכשירים   .ג

 הכלולים בהון החוזר של הקבוצה בדרך הכספייםשל המכשירים  )fair value (השווי ההוגן
השווי ההוגן של הלוואות וחובות לזמן ארוך . ך בו הם מוצגים בחשבונותכלל זהה או קרוב לער

מאחר , לקבל ושל התחייבויות אחרות לזמן ארוך קרוב גם הוא לערך בו הם מוצגים בחשבונות
  .והם נושאים ריבית בשיעורים הקרובים לשיעורי ריבית השוק

  

  : כדלקמן הםהכספייםהערך בספרי החשבונות והשווי ההוגן של המכשירים 
 שווי הוגן ערך בספרים 
  בדצמבר31  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  

  אלפי דולרים  אלפי דולרים :רכוש
              :נכסים שוטפים

              :חייבים ויתרות חובה
  53,968  78,006  68,204  53,968  78,006  68,204  לקוחות
  10,038  11,995  11,573  10,038  11,995  11,573  אחרים

  79,777  90,001  64,006  79,777  90,001  64,006  
              :התחייבויות

              :התחייבויות שוטפות
  673  27,042  1,992  673  27,042  1,992  אשראי והלוואות לזמן קצר

              :זכאים ויתרות זכות
  27,500  38,797  26,705  27,500  38,797  26,705  ספקים
  27,997  95,161  28,829  27,997  95,161  28,829  אחרים

              :התחייבויות שאינן שוטפות
              

    99,758 140,175    99,758 140,175  ארוךהלוואות לזמן        
  22,227  1,288  1,352  22,708  1,420  1,420   אחרותת       הפרשות בגין התחייבויו

  199,121 262,178 78,878  199,053 262,046 78,397  
              

 5% של  להלוואות תוך שימוש בשער ריביתמהווניםהשווי ההוגן מבוסס על תזרימי מזומנים   *
  .להתחייבויות שאינן שוטפות

  
   אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים- 4ביאור 

נדיר שאומדנים , מעצם טבעם. הקבוצה מבצעת אומדנים והנחות לגבי התרחשויות עתידיות
האומדנים וההנחות אשר מגלמים את החשיפה . ות בפועלחשבונאיים אלה יהיו זהים לתוצא

, הגבוהה ביותר לשינויים מהותיים בסכום של נכסים והתחייבויות בשנת הכספים העוקבת
  :מפורטים להלן

  

  מסים על הכנסה ומסים נדחים  .א

ובהתאם נדרשת הנהלת הקבוצה , הקבוצה נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי שיפוט
.  דעת משמעותי על מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על ההכנסהלהפעיל שיקול

 במהלך  רבות אשר קביעת חבות המס הסופית בגינן אינה ודאיתעסקותבקבוצה מבוצעות 
הקבוצה רושמת הפרשות בספריה בהתבסס על הערכותיה באשר לסבירות . העסקים הרגיל

כאשר חבות המס הסופית הנקבעת על ידי .  אלהעסקותהאפשרית של תשלומי מס נוספים בגין 
ישפיע ההפרש על , רשויות המס שונה מחבות המס שנרשמה בספרים בתקופות הקודמות

בתקופה שבה נקבעה השומה הסופית כאמור על ההפרשות למסים על ההכנסה ולמסים נדחים 
  .ידי רשויות המס
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  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  
  ):המשך ( אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים- 4ביאור 

הקבוצה רושמת נכסי מס נדחים והתחייבויות מס נדחות על בסיס ההפרשים בין , כמו כן
הקבוצה . הסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס

על בסיס , ס הנדחים הנכללים בחשבונותיהבוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המ
עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים , הכנסות חייבות חזויות, הכנסות חייבות היסטוריות

אם אין ביכולתה של הקבוצה להפיק הכנסות חייבות . ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס
קטיביים בתקופה או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס האפ, עתידיות בסכום מספיק

הקבוצה , שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי
דבר אשר , עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המס הנדחים או להגדיל התחייבויות המס הנדחות

  .עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותה
  

  ישהפיצויי פר  .ב

הערך הנוכחי של התחייבויות הקבוצה בגין פיצויי פרישה תלוי במספר גורמים אשר נקבעים על 
נטו בגין , )ההכנסה(ההנחות המשמשות בחישוב העלות . בסיס אקטוארי בהתאם להנחות שונות

פיצויי פרישה כוללות את שיעור התשואה ארוך הטווח על יעודות הפיצויים המתייחסות ואת 
שינויים בהנחות אלה ישפיעו על הערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות בגין . ווןשיעור ההי

  . פיצויי הפרישה
בהתאם , ההנחה לגבי התשואה הצפויה על היעודות לפיצויי הפרישה נקבעת באופן אחיד

  .לתשואות היסטוריות ארוכות טווח

שיעור . ם בסוף כל שנהההנחה לגבי שיעור ההיוון המתבקש נקבעת על ידי אקטוארים חיצוניי
היוון זה ישמש בקביעת אומדן השווי העדכני של תזרימי המזומנים העתידיים אשר יידרשו 

שוק אגרות החוב של תאגידים בעלי דירוג גבוה אינו נזיל . לכיסוי ההתחייבויות לפיצויי פרישה
קבוצה מתבססת ה, בקביעת שיעור ההיוון הנדרש, לכן. דיו על מנת לשמש בקביעת שיעור ההיוון

  .על שיעורי הריבית הנקובים במטבע שבו ישולמו ההטבות

מתבססות על שיעורי , כגון העלאות שכר עתידיות, הנחות מפתח אחרות לגבי התחייבויות פנסיה
  . אינפלציית השכר הקיימים

  
  הפרשה להתחייבויות   .ג

קול הדעת של הנהלת הפרשות להתחייבויות בגין תביעות משפטיות נרשמות בספרים בהתאם לשי
הקבוצה לגבי הסבירות לכך שתזרימי מזומנים אכן יופנו לסילוק ההתחייבויות ועל בסיס 
האומדן שנקבע על ידי ההנהלה בגין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים כי יידרשו 

  . לסילוק המחויבויות הקיימות
  

  הפרשה לירידת ערך בגין מוניטין  .ד

בהתאם למדיניות , לשנה את הצורך בהפרשה לירידת ערך בגין מוניטיןהקבוצה בוחנת אחת 
מזומנים נקבע הת ות מניבויחידהה של ב ההשי ברמיםסכוה. 'ז2החשבונאית המוצגת בביאור 

  ).8ראה ביאור ( תחשיבים אלה דורשים שימוש באומדנים .ערך בשימושלתחשיבי בהתאם 

  
  ).3'א3-ו' בי2ראה ביאור , באשר לחייבים ויתרות חובה  .ה
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  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  : צירופי עסקים- 5ביאור 

  
  2006 בשנת Nesseרכישת   .א

  
 מהמניות המקנות בעלות ושליטה בחברת 70%, רכשה הקבוצה, 2006 בינואר 17ביום 

GewürzMühle Nesse GmbH ובחברת  GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH ) להלן
  ).Nesse -ביחד 

Nesseשיווק ומכירה של פתרונות , ייצור,  הינה קבוצה בינלאומית העוסקת בפיתוחSavory ,
  .הכוללים תמציות טעם שאינן מתוקות וחומרי גלם פונקציונליים ייחודיים

 מיליון 22.3( מיליון אירו 18.41סך של , במועד הרכישה, תמורת הרכישה שילמה הקבוצה במזומן
  ).דולר
בממוצע הרווח התפעולי , על השיפורתבסס הש, זכאים המוכרים לתשלום עתידי חד פעמי, בנוסף

 2004- ו2003לעומת ממוצע הרווח התפעולי בשנים , 2007 עד 2005 במהלך השנים Nesseשל 
  ). תשלום בגין שיפור ברווחיות-להלן (
  

ולמוכרים קיימת ) Callאופציית (רכוש לקבוצה קיימת אופציה לבהתאם להסכם הרכישה 
את , 2007במשך תקופה של שנתיים החל מתום שנת , )Putאופציית (אופציה למכור לקבוצה 

 מהרווח 30%-מחיר המימוש של האופציה יהיה שווה ל. Nesse הון המניות של 30%יתרת 
לרבעון בו  במהלך שמונת הרבעונים שקדמו Nesseהתפעולי השנתי הממוצע שיושג על ידי 

רשמה הקבוצה , בהתחשב בתנאים המיוחדים של האופציות .6.5-מוכפל ב, תמומש האופציה
 תוך רישום מלוא ההתחייבות Nesse -ב) 100%(בחשבונותיה את רכישת מלוא השליטה 

  . החל מיום הרכישה)השוטפותנכללה במסגרת ההתחייבויות (המשתמעת ממימוש האופציה 
  

 Nesseמניות מ 30% השלימה את מימוש האופציה לרכישת יתרת הקבוצה 2008במהלך שנת 
התמורה בגין מימוש האופציה ובגין השיפור . Nesse של מניות מהון ה100%והיא מחזיקה ב 

 9 וב 2008 באפריל 16שולמה בתאריכים )  מליון דולר30.1( מליון אירו 18.9ברווחיות בסך של 
  .י לזמן ארוךבאמצעות אשראי בנקאומומנה  ,2008ביולי 

  
  .)אלפי דולר 53,022( אלפי אירו 38,041מסתכמת לסך של , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה

 6,566( אלפי אירו 5,433 מוצרים בסך נוסחאות: הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים
אלפי  20,958ומוניטין בסך , ) אלפי דולר2,759( אלפי אירו 2,283קשרי לקוחות בסך , )אלפי דולר

ות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים אנוסח). אלפי דולר 29,201(אירו 
אך נבחן על בסיס שנתי לירידת , המוניטין אינו מופחת. בהתאמה,  שנים10-  שנים ו20כלכלי של 

  .ערך

 סכום גדל כתוצאה מכך ,על פי הסכם הרכישה כאמור לעיל עדכנה הקבוצה את עלות הרכישה
מיליון  1.9 -כ ב2006 -  ובאירו מיליון 1.4 -  בכ2007 -ב( 2008-  באירו מיליון 0.2-כבוניטין המ
  .)אירו

 ובעלי מניות Nesse ממניות 70%חתמו חברה מאוחדת הפועלת בגרמניה המחזיקה , 2006בשנת 
 ישומו במאוחד לצורכי מס בגרמניה Nesse- על הסכם לפיו החברה המאוחדת וNesse-נוספים ב

ככל , ך תוכל למעשה החברה המאוחדת לקזז את הפסדיה המועברים לצורכי מס כנגד רווחיםוכ
שינתה הנהלת החברה , לאור ההסכם האמור. 2007 בינואר 1וזאת החל מיום , -Nesseבשיווצרו 

וכללה , המאוחדת את הערכותיה לגבי יכולתה לנצל את הפסדיה המועברים לצורכי מס
קטנו הוצאות , כתוצאה מהאמור לעיל.  מס בגין הפסדיה המועבריםלראשונה נכס, בחשבונותיה

  . מיליון דולר1.5 בסכום של 2006בשנת המס של הקבוצה 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
    

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  : ליום הרכישהNesseלהלן מוצגים הנכסים והתחייבויות של 
    

  שווי הוגן
השווי בספרי 

 החברה הנרכשת 
 אלפי דולרים 
      

  2,729  2,729  מזומנים ושווי מזומנים
  2,997  2,997  השקעות לזמן קצר

      :חייבים ויתרות חובה
  4,787  4,230  לקוחות
  2,245  2,245  אחרים

  2,835  2,520  מלאי
  63  413  מסים נדחים
  5,706  5,706   נטו–רכוש קבוע 

    21,158  *מוניטין
    9,325  נכסים בלתי מוחשיים

  )742(  )742(  אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים
      :זכאים ויתרות זכות

  )1,949(  )1,949(  ספקים ונותני שירותים
  )3,414(  )3,420(  אחרים

  )156(  )156(   פנסיות–התחייבויות בעת פרישת עובדים 
  )278(  )4,009(  התחייבויות מסים נדחים

  41,047  14,823  
  

,  מיוחס למוצרים ולפיזור הגיאוגרפי של הפעילות הנרכשתNesseמוניטין הנובע מרכישת * 
הפעילות הנרכשת ופעילות ; המשלימים את המוצרים והפיזור הגיאוגרפי של הקבוצה

הקבוצה חופפות רק במידה מועטה כך שהקבוצה תנצל את הסינרגיה באמצעות שימוש בכוח 
 cross) למטרות מכירות מצטלבות Nesse ובפריסת השוק של Nesseשל העבודה המיומן 

selling). 
  

  2006 בשנת Acatrisרכישת   .ב
  

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 100% רכשה הקבוצה 2006 באוקטובר 1-ב
 והחברה .Acatris Specialties Holdings B.Vהחברה ההולנדית , Acatris Incהאמריקאית 

  ).Acatris -להלן(.Acatris Belgium N.V הבלגית 
  

Acatris המנהלת פעילות רב לאומית שמרכזה בהולנד ובבלגיה היא חלק מקבוצת   
Dutch Royal Schouten Group N.V.  .Acatrisמייצרת ומשווקת חומרים פעילים ,  מפתחת

, מדעיתבעלי ערכים בריאותיים מוכחים , ומיצויים טבעיים ייחודיים וחדשניים מצמחים
 Lifelineוהיא בעלת קו המוצרים המוביל , הנתמכים במחקרים קליניים ומוגנים בפטנטים

בסיס הלקוחות הנרחב של . Linumlife- וSoylife ,Fenulifeאת המוצרים , בין היתר, הכולל
Acatrisהתרופות , המזון הפונקציונלי,  כולל מאות חברות מובילות בשווקי תוספי המזון

  .ב"בעיקר באירופה המערבית ובארה, וסמטיקההטבעיות והק
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
    

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  .במזומן תמורת הרכישה)  מיליון דולר13.3( מיליון אירו 10.5ביום הרכישה שילמה הקבוצה 
  

ולהתחייבויות אשר ) לרבות מוניטין(י מוחשיים בלת, עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  .נרכשו בהתבסס על שווים ההוגן ביום הרכישה

  
 1,405( אלפי אירו 1,108נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים

 אלפי אירו 5,087ומוניטין בסך , ) אלפי דולר448( אלפי אירו 353קשרי לקוחות בסך , )אלפי דולר
נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של ).  אלפי דולר6,451(

  .אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך, המוניטין אינו מופחת. בהתאמה,  שנים10-  ו20
  

  :ליום הרכישה Acatrisלהלן מוצגים הנכסים והתחייבויות של 
    

  שווי הוגן
השווי בספרי 

 החברה הנרכשת 
 י דולריםאלפ 

  46  46  מזומנים ושווי מזומנים
      :חייבים ויתרות חובה

  2,694  2,630  לקוחות
  461  461  אחרים

  3,265  3,133  מלאי
    67  מסים נדחים
  2,146  2,660   נטו–רכוש קבוע 

    6,451  מוניטין
    1,853  נכסים בלתי מוחשיים
      :זכאים ויתרות זכות

  )1,499(  )1,499(  ספקים ונותני שירותים
  )1,202(  )1,202(  אחרים

  )211(  )1,025(  התחייבויות מסים נדחים
  13,575  5,700  

  
  2007 בשנת רכישת חברת בלמיי    .ג

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה האנגלית 100% הקבוצהרכשה , 2007 באפריל 1ביום 
Belmay Limited )מיליון דולר17.8תמורת )  בלמיי- להלן .  

תוך התמקדות בתמציות לתעשיית המזון , מייצרת ומשווקת תמציות טעם, פתחתבלמיי מ
  .והמשקאות

ולהתחייבויות אשר ) לרבות מוניטין(בלתי מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  .נרכשו בהתבסס על שוויים ההוגן ביום הרכישה

  .ר אלפי דול18,474מסתכמת לסך של , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה

 2,402(ט " אלפי ליש1,229נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים
 4,662ומוניטין בסך של )  אלפי דולר2,266(ט " אלפי ליש1,159קשרי לקוחות בסך , )אלפי דולר
חיים נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך ).  אלפי דולר9,119(ט "אלפי ליש

המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת .  שנים בהתאמה10- שנים ו20לכלי של כ
  .ערך
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
    

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :נכסים והתחייבויות של בלמיי ליום הרכישה
  

    
  שווי נאות

השווי בספרי 
  רכשתהחברה הנ

  אלפי דולרים  
      

  430  430  מזומנים ושווי מזומנים
      :חייבים ויתרות חובה

  2,648  2,648  לקוחות
  211  211  אחרים

  1,062  1,062  מלאי
  147  147  מסים נדחים
  4,251  4,251   נטו–רכוש קבוע 

    4,668   נטו– נכסים בלתי מוחשיים
    9,119  מוניטין

  )80(  )80(  אייםאשראי והלוואות מתאגידים בנק
      :זכאים ויתרות זכות

  )1,320(  )1,320(  ספקים ונותני שירותים
  )1,238(  )1,238(  אחרים

  )23(  )1,424(  התחייבויות מסים נדחים
  18,474  6,088  

  
  2007 בשנת רכישת חברת יופיטר   .ד

  
 Jupiter מהון המניות המונפק והנפרע בחברת100% הקבוצהרכשה , 2007 באפריל 19ביום 

Flavors Limted) בייצור ובשיווק , יופיטר הינה חברה אנגלית העוסקת בפיתוח. ) יופיטר-להלן
 אלפי 1,477סך של , תמורת הרכישה שילמה החברה במזומן ובמועד הרכישה. של תמציות טעם

 אלף 600בהסכם הרכישה נקבע תשלום תמורה עתידית של עד , בנוסף).  מיליון דולר2.8(ט "ליש
 .2007 ביולי 31ר המבוסס על התוצאות אותן השיגה יופיטר בתקופה שהסתיימה ביום דול

  .2007שולם במהלך )  אלפי דולר600(ט " אלפי ליש300הסכום האמור בסך 
  

ולהתחייבויות אשר ) לרבות מוניטין(עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים 
  .שהנרכשו בהתבסס על שוויים ההוגן בעת הרכי

  
הנכסים הבלתי מוחשיים  . אלפי דולר3,614של מסתכמת לסך , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה

קשרי לקוחות , ) אלפי דולר498(ט " אלפי ליש249נוסחאות מוצרים בסך : אשר הוכרו כוללים
).  אלפי דולר2,396(ט " אלפי ליש1,198ומוניטין בסך )  אלפי דולר856(ט " אלפי ליש428בסך 

 שנים 10-  שנים ו20 כלכלי של חייםת המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך נוסחאו
  .המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך. בהתאמה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
    

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :ופיטר ליום הרכישה והתחייבויות של ינכסים
  

      
  שווי נאות

השווי בספרי 
 החברה הנרכשת

  

     דולרבאלפי    
          

    18  18    מזומנים ושווי מזומנים
    406  406    לקוחות
    172  172    מלאי

    22  22    מסים נדחים
    110  110     נטו–רכוש קבוע 

      1,354     נטו–נכסים בלתי מוחשיים 
      2,396    מוניטין

          :ות זכותזכאים ויתר
    )238(  )238(    ספקים ונותני שירותים

    )218(  )218(    אחרים
      )408(    התחייבויות מסים נדחים

    3,614  272    
  

  2007 בשנת רכישת חברת ריחן  .ה
  

  .)להלן ריחן(מ " בע מהון המניות של חברת ריחן100%רכשה הקבוצה , 2007 באוגוסט 27ביום 
  

  . ובשיווק של תערובות טעם ובשיווק חומרי גלם לתעשיית המזוןבייצור, ריחן עוסקת בפיתוח
  

  .) אלפי דולר1,030- כ(ח " אלפי ש4,250תמורת הרכישה שילמה החברה סך של 
  

ולהתחייבויות אשר ) לרבות מוניטין(עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים 
  .נרכשו בהתבסס על שוויים ההוגן בעת הרכישה

  
  .) אלפי דולר1,073-כ(ח " אלפי ש4,443מסתכמת לסך של , ישה המוצגת בדוח זהעלות הרכ

  
 אלפי 2,619(ח " אלפי ש10,801הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים מוניטין בסך של 

  . המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך).דולר
  

  .ל בעכו עם פעילות החברה במפעמוזגהפעילות חברת ריחן 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
    

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :נכסים והתחייבויות של ריחן ליום הרכישה
      

  שווי נאות
השווי בספרי 
  החברה הנרכשת

  

    אלפי דולרים    
          

    1  1    מזומנים ושווי מזומנים
          :חייבים ויתרות חובה

    1,632  1,632    לקוחות
    11  11    אחרים

    362  362    מלאי
    20  20    מסים נדחים
    187  187     נטו–רכוש קבוע 

      2,619    מוניטין
    )2,527(  )2,527(    אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים

          :זכאים ויתרות זכות
    )950(  )950(    ספקים ונותני שירותים

    )208(  )210(    אחרים
    )72(  )72(    חייבויות בעת פרישת עובדיםהת

    1,073  )1,544(    
  

  2007 בשנת רכישת פעילות אדומים  .ו

 - להלן(מ " תוספי מזון בע את פעילות חברת אדומיםהקבוצהרכשה , 2007 באוגוסט 30ביום 
  .)אדומים

ועוסקת בשני תחומי פעילות , אביב-אדומים הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של תל
ייצור ושיווק של תוספים וחמרי גלם לתעשיית המזון והמזון הפונקציונלי , פיתוח: יקרייםע

  .ופיתוח וייצור תוספי תזונה

  . אלפי דולר4,250שילמה החברה במזומן סך של , תמורת הרכישה

 אלפי דולר ואת המלאי בסך 789רכשה החברה את הרכוש הקבוע בסך , בהתאם להסכם הרכישה
 ) לרבות מוניטין( בלתי מוחשיים ,לנכסים מוחשיים יתרת עלות הרכישה יוחסה . אלפי דולר860

הנכסים הלא מוחשיים אשר . ולהתחייבויות אשר נרכשו בהתבסס על שווייים בעת הרכישה
 אלפי דולר ומוניטין 250קשרי לקוחות בסך ,  אלפי דולר88נוסחאות מוצרים בסך : הוכרו כוללים

חאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי נוס.  אלפי דולר2,498בסך 
  .המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך.  שנים בהתאמה10-  שנים ו20של 

  .עם פעילות החברה במפעל במפרץ חיפהבחלקה  מוזגהפעילות אדומים 



  

  41

  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )שךהמ (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
    

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  רכישת חברת אבאקו  .ז
  

 Abacoתו האמריקאיות של החברון המניות מה100% קבוצה רכשה ה2007 ביולי 3ביום 
Manufacturing LLCו -Abaco Incorporated) אבאקו- להלן .(  

  
  .והריחייצור ושיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם , אבאקו עוסקת בפיתוח

על עצמה  מיליון דולר ונטלה 4סך של , תמורת הרכישה שילמה החברה במזומן ובמועד הרכישה
  . מיליון דולר1.1חוב של אבאקו בסך 

  
אשר  ולהתחייבויות )לרבות מוניטין ( בלתי מוחשיים,עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים

  . בעת הרכישהההוגן בהתבסס על שוויים נרכשו
  

  . אלפי דולר5,200 המוצגת בדוח זה מסתכמת לסך של עלות הרכישה
קשרי ,  אלפי דולר654נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הלא מוחשיים אשר הוכרו כוללים

נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות .  אלפי דולר2,693 ומוניטין בסך דולר אלפי 688לקוחות בסך 
המוניטין אינו מופחת אך . נים בהתאמה ש10-  שנים ו20מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של 

  . על בסיס שנתי לירידת ערךןנבח
  

 אלפי דולר כחלק מהתאמות שווי מאזני ליום 190 - עודכן סכום המוניטין בכ2008שנת במהלך 
  . אלפי דולר425 -הרכישה והחברה קיבלה החזר של כ

  
  .ב" עם פעילות החברה במפעל בארהמוזגהפעילות חברת אבאקו 

  
  :והתחייבויות של אבאקו ליום הרכישהנכסים 

      
  

  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    אלפי דולרים    
          

    50  50    מזומנים ושווי מזומנים
          :התחייבויות ויתרות חובה

    604  604    לקוחות
    425  425    אחרים
    502  502    מלאי

    133  133    מסים נדחים
    325  325     נטו–רכוש קבוע 

      1,342    נכסים בלתי מוחשיים
      2,693    מוניטין

    )337(  )337(    ספקים ונותני שירותים
      )537(    התחייבויות מסים נדחים

    5,200  1,702    
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
    

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  2007 בשנת ולררכישת קבוצת גוורצמ  .ח
  

 מהון המניות של קבוצת 100% חתמה הקבוצה על הסכם לרכישת 2007 באוקטובר 11-ב
  .רורצמולוג
  

ספטקרום הטעמים ( savoryייצור ושיווק של פיתרונות טעמי , קבוצת גוורצמולר עוסקת בפיתוח
  .יים טבעיים מבוססי תהליכים מקרו ביולוגוצריםמstarter culture -  ושל )הלא מתוקים

  
בהתבסס על ).  מיליון דולר67-כ( אירו 47.3- בגין הרכישה היתה כ ששולמה במזומןהתמורה

נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית כך שהתמורה הסופית אשר תשולם תשקף , הסכם הרכישה
 שתשיג קבוצת גוורצמולר EBITDA- על ה7.1לקבוצת גוורצמולר שווי בהתבסס על מכפיל של 

 מיליון אירו 13.9 - בסך של כתמורה עתידית זו , 31.12.2007-  בשהסתיימו החודשים 12במהלך 
  .2008  בספטמבר8 -  ביולי ו ב24 - ו14שולמה בתאריכים ) מליון דולר 21.7(
  

הנושאת ריבית שנתית בשיעור של )  שנים5( באמצעות הלוואה לזמן ארוך מבנק מומנההרכישה 
.  החל מהשנה השניה1.2%+ נה וריבית שנתית של ליבור  במהלך השנה הראשו1%+ ליבור 

  :בהתאם להסכם ההלוואה לקחה החברה על עצמה לעמוד בקריטריונים הכספיים הבאים
  

  . מיליון דולר180- בכל נקודת זמן מ של החברה לא יהיה נמוךהוןסכום ה  )1
  

  . מכלל הנכסים30%-  של החברה לא ירד מהוןסכום ה  )2
  

של החברה ברווח התפעולי שלה מפעילות  הפיננסיותההתחייבויות  סך חלוקה של –היחס  )3
  .6 לא יעלה על –לפני הוצאות מס בתוספת פחת והפחתות , שוטפת

  
  .9לגבי עמידה בקריטריונים הכספיים המפורטים לעיל ראה ביאור 

  
ל  כולולהתחייבויות) לרבות מוניטין( בלתי מוחשיים ,עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים

 קביעת השווי ההוגן של . אשר נרכשו בהתבסס על שוויים ההוגן בעת הרכישהתמורה עתידית
  .הנכסים וההתחייבויות כפופה להערכות שווי סופיות המבוצעות עבור החברה

  
  ). אלפי דולר85,507( אלפי אירו 61,370עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לסך של 

  
 4,051( אלפי אירו 2,857נוסחאות מוצרים בסך : רו כולליםהנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכ

אלפי  42,587ומוניטין בסך )  אלפי דולר13,663( אלפי אירו 9,636קשרי לקוחות בסך , )אלפי דולר
  ). אלפי דולר59,336(אירו 

  
 שנים 10-  שנים ו20נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של 

  .חן על בסיס שנתי לירידת ערךב המוניטין אינו מופחת אך נ.בהתאמה
  

 עדכנה הקבוצה את עלות הרכישה, שהבהתאם להסכם הרכי,  התמורה העתידיתבעקבות תשלום
  ).מיליון דולר 7.9( מליון אירו 5.2 -וכתוצאה מכך קטן סכום המוניטין בכ
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :ליום הרכישה גוורצמולר נכסים והתחייבויות של
      

  שווי נאות
השווי בספרי 
  החברה הנרכשת

  

    אלפי דולרים    
          

    3,163  3,163    מזומנים ושווי מזומנים
          :חייבים ויתרות חובה

    9,648  9,648    לקוחות
    9,888  9,888    אחרים

    8,268  8,585    מלאי
    500  500    מסים נדחים
    16,559  16,559     נטו–רכוש קבוע 

    98  17,812     נטו–נכסים בלתי מוחשיים 
      67,700    מוניטין

          :זכאים ויתרות זכות
    )3,101(  )3,101(    ספקים ונותני שירותים

    )9,986(  )9,986(    אחרים
      )5,538(    התחייבויות מסים נדחים

    )11,531(  )11,531(    בנקיםמ הלוואות
    )8,762(  )8,762(     פנסיות-התחייבות בעת פרישת עובדים 

    94,937  14,744    
  

 2007בשנת ד ארכישת חברת ר  .ט
. ) ראד- להלן(מ " בע של חברת ראד והנכסים את הפעילותהקבוצה רכשה 2007 בנובמבר 15-ב

ה של מוצרים טבעיים ייחודיים מצמחים שיווק הפצה ומכיר, ייצור, פיתוח, רראד עוסקת במחק
תוספים תזונתיים ומוצרי קוסמטיקה , לשימוש במוצרי מזון תאקסידנטיבעלי פעילות אנטי 

  .והיא בעלת יידע ייחודי מוגן בפטנטים

, הסכמים, מלאי, הכוללים רכוש קבוע,  את נכסיה של ראדהקבוצהרכשה , בהתאם להסכם
החברה לא נטלה על עצמה את (; וצאות ששולמו מראשקניין רוחני וה, מוניטין, הזמנות

 מיליון דולר אשר 4.1תמורת הרכישה עמדה על תשלום במזומן של ; )התחייבויותיה של ראד
בהסכם נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית לפיו תהיה ראד . מומן באמצעות אשראי בנקאי

 יעלו על סך 2009- ו2008ים זכאית לקבל תמורה נוספת בתנאי שכלל המכירות של מוצריה בשנ
 מיליון דולר אם סך המכירות של 4.9ראד תהיה זכאית לקבל סכום של .  מיליון דולר4של 

הנהלת הקבוצה העריכה תמורה עתידית ,  מיליון דולר11.1 יעלו על 2009- ו2008מוצריה בשנים 
  . מיליון דולר1.4-  של כ בסכוםזו בספרים

 בדצמבר 31-ללית של ראד להמשיך לעבוד בחברה עד לבהתאם להסכם התחייבה המנהלת הכ
  . והחברה התחייבה להעסיק אותה עד למועד זה2009

אשר נרכשו בהתבסס על ) לרבות מוניטין(לא מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  .שוויים ההוגן בעת הרכישה

  . דולר אלפי5,768ל עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לסך ש

 אלפי דולר ומוניטין 5,236נוסחאות מוצרים בסך : נכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כולליםה
  . אלפי דולר1,166בסך 

המוניטין אינו מופחת אך .  שנה20נוסחאות המוצרים מופחתות על פני אורך חיים כלכלי של 
  .נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך( המאוחדיםיים ביאורים לדוחות הכספ

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :ליום הרכישה ראד נכסים והתחייבויות של
      

  
  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    אלפי דולרים    
    269  269    מלאי

    108  108     נטו–רכוש קבוע 
      5,236     נטו–נכסים בלתי מוחשיים 

      1,166    מוניטין
      )1,011(    ים נדחיםהתחייבויות מס

    5,768  377    

  
  

  
  : דיווח מגזרי-6ביאור 

  : מידע בקשר למגזרים עסקיים  .א
  : ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2008 בדצמבר 31ליום 

  חטיבת  
  הטעמים

חטיבת 
  חומרי גלם

חטיבת סחר 
  ושיווק

  
  ביטולים

סך הכל 
  מאוחד

ם  י ר ל ו ד י    פ ל  א
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו–ות מכיר
  473,286    13,175  120,292  339,819  לקוחות חיצוניים
    )4,047(    4,047    בין מגזרי פעילות

  473,286  )4,047(  13,175  124,339  339,819  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
  56,611  )92(  814  8,332  47,557  רווחי המגזר

            הוצאות כלליות משותפות שלא 
  -,-           נטו– ן המגזריםיוחסו בי

  56,611          רווח מפעילויות
  10,550          הוצאות מימון

  8,832          מסים על ההכנסה
  37,229          רווח נקי
            :מידע אחר

  359,593    5,296  74,726  279,571  נכסי המגזר
  151,199          נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים

  510,792          סך הנכסים במאוחד
  98,939    687  24,849  73,403  התחייבויות המגזר

התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין 
  המגזרים

        133,593  

  232,532          סך ההתחייבויות במאוחד
        2,342  4,990  - עלות הרכישה של רכוש לזמן ארוך 

        1,942  10,863  פחת והפחתות
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  
  )המשך( המאוחדיםפיים ביאורים לדוחות הכס

  
  ):המשך( דיווח מגזרי -6ביאור 

  
  ):המשך(מידע בקשר למגזרים עסקיים   .א
  

  : ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007 בדצמבר 31ליום 
  חטיבת  

  הטעמים
חטיבת 
  חומרי גלם

חטיבת סחר 
  ושיווק

  
  ביטולים

סך הכל 
  מאוחד

ם  י ר ל ו ד י    פ ל  א
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו–ת מכירו
  368,261    10,501  110,088  247,672  לקוחות חיצוניים
    )4,863(    4,863    בין מגזרי פעילות

  368,261  )4,863(  10,501  114,951  247,672  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
  34,526  )698(  497  7,904  26,823  רווחי המגזר

            הוצאות כלליות משותפות שלא 
  -,-           נטו- ן המגזריםיוחסו בי

  34,526          רווח מפעילויות
  2,923          הוצאות מימון

  7,410          מסים על ההכנסה
  24,193          רווח נקי
            :מידע אחר

  400,745    2,295  77,642  320,808  נכסי המגזר
  147,966          נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים

  548,711          סך הנכסים במאוחד
  171,810    512  17,231  154,067  התחייבויות המגזר

התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין 
  המגזרים

        125,786  

  297,596          סך ההתחייבויות במאוחד
        3,567  6,786  - עלות הרכישה של רכוש לזמן ארוך 

        1,534  6,416  והפחתותפחת 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ספייםביאורים לדוחות הכ
  

  ):המשך( דיווח מגזרי -6ביאור 
  
  ):המשך(מידע בקשר למגזרים עסקיים   .א

  
  : ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2006 בדצמבר 31ליום 

  
  חטיבת  

  הטעמים
חטיבת 
  חומרי גלם

חטיבת סחר 
  ושיווק

  
  ביטולים

סך הכל 
  מאוחד

ם  י ר ל ו ד י    פ ל  א
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו–רות מכי
  287,247    6,749  93,468  187,030  לקוחות חיצוניים
    )4,896(    4,896    בין מגזרי פעילות

  287,247  )4,896(  6,749  98,364  187,030  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
  37,334    200  7,286  29,848  רווחי המגזר

            הוצאות כלליות משותפות שלא 
  )279(           נטו- יםיוחסו בין המגזר

  37,055          רווח מפעילויות
  445          הוצאות מימון

  6,908          מסים על ההכנסה
  29,702          רווח נקי
            :מידע אחר

  182,342    2,021  49,595  130,726  נכסי המגזר
  134,355          נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים

  316,697          סך הנכסים במאוחד
  65,072    868  7,768  56,436  ייבויות המגזרהתח

התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין 
  המגזרים

        34,492  

  99,564          סך ההתחייבויות במאוחד
        3,794  1,937  - עלות הרכישה של רכוש לזמן ארוך 

        1,264  3,147  והפחתותפחת 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (יםהמאוחד ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך ( דיווח מגזרי- 6ביאור 
  

  :מידע נוסף בקשר למגזרים עסקיים וגאוגרפיים  .ב
  

  מגזרים עסקיים  )1
  

חטיבת : עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים-ורכי ניהול מאורגנת הקבוצה על בסיס כלללצ
גדת כחברה סחר ושיווק אשר מאוחטיבת תחום פעילות נוסף הינו .  וחטיבת חומרי גלםהטעמים

  ).'ד2 ביאור -כל חטיבה נחשבת כמגזר עסקי (נפרדת בישראל 
חטיבת חומרי הגלם ,  עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תמציות טעם וריחהטעמיםחטיבת 

וכן , עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של חומרי גלם המיועדים לייצור אותן תמציות טעם וריח
, ים ומוצרים טבעיים המשמשים בתעשיות הטעם והריחבפיתוח ייצור ושיווק של מיצויים מצמח

התרופות הטבעיות וצמחי המרפא , )Functional Food(מזון ובריאות ותוספי מזון , הפרמצטיקה
)Nutralceuticals (כימיקליים ארומטיים ושרפים טבעיים, בעיקר שמנים אתריים ושמני הדרים .

 גלם שאינם מיוצרים על ידי הקבוצה ואשר חטיבת סחר ושיווק עוסקת בסחר ושיווק של חומרי
תחומי פעילות אלה מהווים את הבסיס שלפיו מדווחת הקבוצה על ; נמכרים על ידה בישראל

 . מידע בדבר המגזרים העסקיים העיקריים
  

  מגזרים גאוגרפיים  )2
  

  .ישראל ואסיה, צפון אמריקה, לקבוצה יש מתקני ייצור באירופה
 מרכזי מכירה המוכרים ומשווקים את מוצרי 47-מחקר ופיתוח וכ מעבדות 26לקבוצה , בנוסף

  .הקבוצה

על ידי חברה מאוחדת אשר מייבאת , פעילות סחר ושיווק של חומרי גלם מבוצעת בישראל
  .מ"מוצרים שאינם מיוצרים על ידי פרוטרום בע

  
  מכירות לפי אזורים גאוגרפיים  )3

  
בהתאם למיקום (ווגות לפי אזורים גאוגרפיים  כשהן מס-  במאוחד -להלן נתונים על המכירות 

  ):הלקוחות
  

  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 
        

  33,112  40,486  52,804  ישראל
  34,451  38,838  43,550  צפון אמריקה

  174,572  239,677  320,244  אירופה
  25,402  27,823  34,768  אסיה והמזרח הרחוק

  19,710  21,437  21,920  מדינות אחרות 
  473,286  368,261  287,247  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך( דיווח מגזרי - 6ביאור 
  

  .לפי אזורים גאוגרפיים, נכסים ותוספות לרכוש הקבוע וכן נכסים בלתי מוחשיים  )4

בלתי מוחשי של להלן השווי הפנקסי של הנכסים והתוספות לרכוש הקבוע וכן הרכוש ה
  :ל ממוקמים" מסווגים לפי האזורים הגאוגרפיים שבהם הנכסים הנ-המגזרים 

  
  .שה לראשונה של חברות מאוחדותתוספות בשל רכיכולל לא *

  
  נכסי המגזר והתחייבויותיו  )5

נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים המשמשים את המגזר ומורכבים בעיקר 
. לאחר ניכוי הפחתות והפרשות, רכוש קבוע ורכוש בלתי מוחשי, מלאי, מלקוחות

 לגבי נכסים מסויימים ;מרביתם של נכסים אלה מיוחסים באופן ישיר למגזרים הנפרדים
מיוחס השווי הפנקסני שלהם בין המגזרים לפי בסיס , המשמשים שני מגזרים או יותר

התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפעוליות ומתייחסות בעיקר . סביר
כולל (העומדים לתשלום באופן שוטף וכן התחייבויות שנצברו , שכר ומסים, לספקים

  ).פיצויי פיטורין
  

  העברות בין המגזרים  )6

הוצאותיו ותוצאות פעולותיו כוללות העברות בין מגזרים עסקיים ובין , הכנסות המגזר
העברות אלו נרשמות לפי מחירי שוק מקובלים המחוייבים ללקוחות . מגזרים גיאוגרפיים

  .ההעברות מבוטלות במסגרת איחוד הדוחות. שאינם קשורים בגין מוצרים דומים
  

 שווי פנקסי של נכסי 
 המגזר

  תוספות לרכוש קבוע ורכוש 
 *בלתי מוחשי

   
   בדצמבר31

  שנה שהסתיימה 
   בדצמבר31-ב

  2008  2007  2006  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים אלפי דולרים 
              

  2,412  5,129  2,763  82,157  94,128  94,358  ישראל
  3,720  1,951  2,214  16,620  43,713  42,828  צפון אמריקה

  7,693  10,391  6,284  216,063  406,732  367,845  אירופה
  51  34  144  1,857  4,138  5,761  מדינות אחרות

  510,792  548,711  316,697  11,405  17,505  13,876  
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  מ"טרום תעשיות בעפרו
  

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  : רכוש קבוע-7ביאור 
  

  :הינם, והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  .א
  

2008:  
ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  יתרה  פ
  מופחתת  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  
  בדצמבר31  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  לגמר  שינויים  במשך  שךבמ לתחילת  
  2008  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י ר ל ו ד י  פ ל ם א י ר ל ו ד י  פ ל  א
                        

  47,361  8,620  )456(  )1,406(  2,311  8,171  55,981  )638(  )5,487(  825  61,281  קרקע ומבנים
  55,423  46,613  )1,455(  )1,793(  6,882  42,979  102,036  )2,116(  )2,336(  7,059  99,429  וד מכונות וצי

  2,143  1,521  )14(  )504(  631  1,408  3,664  )19(  )769(  785  3,667  כלי רכב והרמה
כולל (רהיטים וציוד משרדי 

  7,813  22,273  )873(  )659(  1,555  22,250  30,086  )587(  )696(  1,620  29,749  )מחשבים
  12,965  6,917  )954(  )2,035(  2,255  7,651  19,882  )2,131(  )2,100(  173  23,940  שיפורים במושכר

  218,066  10,462  )11,388(  )5,491(  211,649  82,459  13,634  )6,397(  )3,752(  85,944  125,705  

  
  .ץנובעים מהפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חו*  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  ):המשך ( רכוש קבוע- 7ביאור 

  
  :הינם, והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  .א

  
2007:  
ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  יתרה  פ
  מופחתת  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  
  בדצמבר31  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  
  2007  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י ר ל ו ד י  פ ל ם א י ר ל ו ד י  פ ל  א
                        

  53,110  8,171  1,869    225  6,077  61,281  7,083    74  54,124  קרקע ומבנים
  56,450  42,979  5,254  )450(  5,181  32,994  99,429  12,095  )782(  8,736  79,380  יוד מכונות וצ

  2,259  1,408  298  )556(  539  1,127  3,667  364  )807(  1,027  3,083  כלי רכב והרמה
כולל (רהיטים וציוד משרדי 

  7,499  22,250  13,808  )239(  1,574  7,107  29,749  18,365  )317(  1,563  10,138  )מחשבים
  16,289  7,651  4,230    2,022  1,399  23,940  17,110  )89(  3,285  3,634  שיפורים במושכר

  150,359  14,685  )1,995(  55,017  218,066  48,704  9,541  )1,245(  25,459  82,459  135,607  
  

  .מאוחדותומרכישה של חברות , מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץמהפרשים נובעים *  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  ):המשך ( רכוש קבוע- 7ביאור 

  
  :הינם, והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  .א

  
2006:  
ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  יתרה  פ
  מופחתת  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  
   בדצמבר31  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  
  2006  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י ר ל ו ד י  פ ל ם א י ר ל ו ד י  פ ל  א
                        

  48,047  6,077  207  )69(  1,200  4,739  54,124  3,285  )262(  2,494  48,607  קרקע ומבנים
  46,386  32,994  1,150  )309(  6,347  25,806  79,380  11,943  )485(  6,598  61,324  מכונות וציוד 

  1,956  1,127  15  )10(  143  979  3,083  64  )35(  602  2,452  כלי רכב והרמה
כולל (רהיטים וציוד משרדי 

  3,031  7,107  277  )63(  698  6,195  10,138  501  )72(  45  9,664  )מחשבים
  2,235  1,399  71      1,328  3,634  209    317  3,108  רים במושכרשיפו

  125,155  10,056  )854(  16,002  150,359  39,047  8,388  )451(  1,720  48,704  101,655  
  

  . ומרכישה של חברות מאוחדותנובעים מהפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ*  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  ):המשך(  רכוש קבוע - 7ביאור 

  
  :זכויות במקרקעין  .ב

  
, גרמניה, שוויץ, ב"המקרקעין עליהן ממוקמים מפעליהן של חברות מאוחדות בישראל ארה .1

 .הינם בבעלות הקבוצה, בלגיה ואנגליה
 
 למינהל מקרקעי ,פון הארץ הממוקמת באזור תעשיה בצ,במהלך השנה החזירה החברה קרקע .2

 אלפי 1,363ל במסגרת הרכוש הקבוע היתה "הנעלות ההשקעה הכוללת בגין הקרקע . ישראל
  ).17ראה גם ביאור ( אלפי דולר 1,157ההחזר מהמינהל בגין האמור לעיל הינו . דולר
  

יליון  מ2.5- בהשקעה כוללת בסך של כ, הקבוצה מתכננת להרחיב את מפעלה הקיים במפרץ חיפה  .ג
- ט"במסגרת תוכנית שאושרה על ידי מרכז השקעות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון תשי, דולר
  ).'ג13ראה ביאור  (1959

בהתאם ,  מיליון דולר2.5-לחברה יש תוכנית להרחבה נוספת של מפעלה בהשקעה כוללת של כ
 31עד ליום ). 'ג13ראה ביאור  (2005אשר פורסם באפריל , לתיקון לחוק לעידוד השקעות הון

  . השקיעה הקבוצה את מלוא ההשקעה בתוכניות ההרחבה האמורות2007בדצמבר 
  
  .14 ראה ביאור - באשר לשיעבודים על נכסים   .ד

  
  

  : נכסים בלתי מוחשיים- 8ביאור 
  

  יתרה מופחתת  סכום מקורי  
   בדצמבר31   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  
  דולריםאלפי   אלפי דולרים 
              

  15,601  28,733  24,899  19,299  33,723  30,385  נוסחאות מוצריםידע ו
  34,141  130,829  114,582  35,544  132,249  115,775  מוניטין

  4,603  22,372  18,427  5,394  24,281  22,502  קשרי לקוחות
  202  193  130  279  285  207  סימני מסחר
  5,625  8,023  8,045  5,844  10,013  11,286  תוכנות מחשב

  180,155  200,551  66,360  166,083  190,150  60,172  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 8ביאור 
  

    
תוכנות 
  מחשב

ידע 
נוסחות ו

  מוצרים

  
  
 *מוניטין

  
קשרי 
  לקוחות

  
סימני 
  מסחר

  
  

 סך הכל
  י דולריםאלפ  
              

  12,601  190  1,618  1,786  7,210  1,797   נטו– 2006 בינואר 1יתרה ליום 
              

              :2006 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב
  3,820          3,820  תוספות

  2,267      2,267      שינויים בעודף עלות הרכישה
התאמות הנובעות מרכישות של חברות 

  38,787    3,207  27,609  7,971    מאוחדות
  4,410  25  387  2,479  1,296  223  תרגום מטבעהפרשי 

  )126(    )126(        ירידת ערך
  )1,587(  )13(  )483(    )876(  )215(  )'ו 2ראה ביאור  ( שנתיתחיוב בגין הפחתה

  60,172  202  4,603  34,141  15,601  5,625   נטו–יתרת סגירה בספרים 
              

              :2007 בדצמבר 31-  בשינויים בשנה שהסתיימה
  2,820          2,820  תוספות

  1,925      1,925      שינויים בעודף עלות הרכישה
התאמות הנובעות מרכישות של חברות 

  118,753    17,723  87,999  12,930  101  מאוחדות
  9,546  5  1,020  6,764  1,325  432  תרגום מטבעהפרשי 

  )3,066(  )14(  )974(    )1,123(  )955(  )'ו 2ראה ביאור ( שנתיתחיוב בגין הפחתה
  190,150  193  22,372  130,829  28,733  8,023   נטו-יתרת סגירה בספרים 

              
              :2008 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב

  943          943  תוספות
  )7,441(      )7,441(      שינויים בעודף עלות הרכישה

  )12,692(  )50(  )1,532(  )8,806(  )2,634(  330  הפרשי תרגום מטבע
  )4,877(  )13(  )2,413(    )1,200(  )1,251(  )'ו 2ראה ביאור ( שנתיתחיוב בגין הפחתה 

  166,083  130  18,427  114,582  24,899  8,045   נטו-יתרת סגירה בספרים 
              

  
 למגזר  וכן ובישראל בגרמניה, באנגליההטעמים  מיוחס למגזר 2008 בדצמבר 31המוניטין ליום   *

  .ב" ובארהחומרי הגלם בבלגיה
  

  "  נטו-מכירה ושיווק מחקר ופיתוח"  נזקפה בדוח רווח והפסד לסעיף הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 8ביאור 
  

  וניטיןמבחן לקביעת ירידת ערך מ
  

 במהלך הקבוצה נובע מרכישות חברות בנות ופעילויות אשר ביצעה הקבוצההמוניטין הרשום בספרי 
  .ליחידה ממנה הוא נובעהמוניטין מוקצה בין יחידות מניבות המזומנים של הקבוצה בהתאם , השנים
  :התפלגות המוניטין בין היחידות השונותלהלן 

  
   בדצמבר31  
  2008  2007  
  ריםאלפי דול  

  70,264  59,337 1יחידה מניבת מזומנים 
  30,584  29,201 2יחידה מניבת מזומנים 
  13,703  9,974 3יחידה מניבת מזומנים 
  7,486  7,088 4יחידה מניבת מזומנים 
  2,509  2,699 5יחידה מניבת מזומנים 
  2,619  2,619 6יחידה מניבת מזומנים 
  2,498  2,498 7יחידה מניבת מזומנים 

  1,166  1,166 8חידה מניבת מזומנים י
  130,829  114,582  כ"סה

  
  

השינויים במוניטין בין השנים הינם בגין שינוי שער החליפין של המטבע המקומי מול הדולר והתאמות 
  .5מחיר הרכישה כאמור בבאור 

  
ים אלו בביצוע חישוב.  השימושהסכום בר ההשבה של יחידה מניבת מזומנים מבוסס על חישובי שווי

התקציב שלה , תוצאות העבר של היחידהמשתמשים בתזרימי המזומנים החזויים לפני מס בהתבסס על 
לפי שיעור צמיחה  השנים נאמדים 5תזרימי המזומנים החזויים לאחר , לשנה הבאה והצפי לשנים הבאות

  .הקבוצה בו פועלתהמזון  אינו עולה על שיעור הצמיחה ארוך הטווח הממוצע של ענף  אשר2%של 
  

 השנים הראשונות 5 - לפני מס ושיעור הצמיחה ל12.96%לפיו בוצע התחשיב הינו הממוצע  שיעור ההיוון
5%.   

  
לכל אחת  בהתבסס על ביצועי עבר וההתפתחויות שהיא צופה שיעורי הרווח קבעה את קבוצההנהלת ה

  . מהיחידות מניבות המזומנים
  

 חושב ונבדק על ידי מעריך חיצוני ואילו הסכום בר 4 – 1מנים הסכום בר ההשבה של יחידות מניבות המזו
  .השבה של שאר היחידות חושב נבדק על ידי הנהלת הקבוצה

  
 ועד לקיטון 5% מגידול של לכל אחת מהיחידות בוצעה בדיקת רגישות התחשיב לשינוי בשיעורי הצמיחה

   . המקוריעור ההיווןשי מ2% שלקיטון /בטווח של גידול בשיעור ההיוון ושינוי - 1%של 
  

 מראה כי לא תחול ירידת ערך בשווי המוניטין של כל אחת מהיחידות הבדיקה כאמור לעילתוצאת 
  .  הרגישותבדיקתהן בתחשיב הבסיסי והן בתחשיבים שבוצעו לצורך , מניבות המזומנים האמורות
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  : אשראי– 9ר ביאו
   בדצמבר31  
  2008  2007  
  אלפי דולרים  
      

  82,579  99,383   –אשראי לא שוטף 
      :שוטף

  3,765    )18ביאור (משיכות יתר בבנקים 
  17,179  40,792  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  23,277  1,992   אשראי בנקאי
  42,784  44,221  

  126,800  142,167  סך כל אשראי

  
  .4.74%של  ונושא ריבית ממוצעת שנתית 2013-האשראי הבנקאי עומד לתשלום עד ל

דולר ,  על האירורלייבוה תלויה בשער  האשראי של הקבוצה לשינויים בשערי הריביתתחשיפ
  .ט ומתעדכנת פעם ברבעון עד חצי שנה"והליש

  
, רכם בספריםהשווי ההוגן של אשראי שוטף ואשראי שאינו שוטף זהה לעבשל האמור לעיל 

 המהווניםהשווי ההוגן מבוסס על תזרימי המזומנים .  איננה משמעותיתההיווןשכן השפעת 
  .בשיעור ההיוון של האשראיתוך שימוש 

  
  :הערך בספרים של האשראי של הקבוצה ננקב במטבעות הבאים

  
  2008  2007  
שיעורי ריבית   

  משוקללים
  

  אלפי דולרים
  %      

  20,892  15,761  3.77%  לירה סטרלינג
  8,014  13,667  2.85%  דולר

  14,538  8,478  2.85%  )לא צמוד (שקלים
  77,388  101,345  5.30%  אירו

  5,960  2,906  4.60%  פרנק שוויצרי
  8  10  4.80%  מטבעות אחרים

    142,167  126,800  
  

חר עומדות לפירעון בשנים הבאות לא) לאחר ניכוי חלויות שוטפות(ארוך ההתחייבויות לזמן 
  :תאריך המאזנים

    2008  2007  
  אלפי דולרים    
        

  25,958  39,239    השנה שניי
  25,163  30,614    שנה שלישית
  15,931  26,030    שנה רביעית
  15,527  3,500    שנה חמישית

    99,383  82,579  

  ).'ח5ראה ביאור (אמות מידה פיננסיות לקבוצה מספר הלוואות אשר בגינן התחייבה לעמוד ב
  . קבוצה עומדת בכל אמות המידה הנדרשותה
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  : התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה- 10ביאור 

  
חייבות החברה , בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ ובחוץ לארץ  .א

או פנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו /ישה ווהחברות המאוחדות בתשלום פיצויי פר
התחייבות חברות הקבוצה בישראל מכוסה בעיקרה על ידי . מעבודתם בנסיבות מסוימות
הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים . מוגדרות הפקדההפקדות שוטפות בתוכניות 

  .מאחר שהם אינם בשליטתן ובניהולן של החברות, במאזנים
  

תוכנית פנסיה מוגדרת , ב"מימנה החברה המאוחדת בארה, ם העובדיםבהתאם להסכמים ע  .ב
כחלק מהסכם קיבוצי שנחתם בין החברה המאוחדת ואיגוד ). defined benefit plan(הטבה 

ב את התוכנית "הקפיאה החברה המאוחדת בארה, 2000 באוקטובר 13ביום , העובדים בענף
מוגדרת  תוכנית -יפה של איגוד העובדים והצטרפה מאותו מועד לתוכנית פנסיה מק, האמורה
ב תמשיך לממן את התחייבויותיה הקיימות במסגרת "החברה המאוחדת בארה. הפקדה

סכום ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד והיעודה . תוכנית הפנסיה שהוקפאה
 את התחייבויות החברה  בין היתרמבטאים, כמוצג בחשבונות המאוחדים, שהופקדה

  .ב בגין התוכנית שהוקפאה"בארההמאוחדת 
  
לחברות מאוחדות בשוויץ וגרמניה התחייבות לתשלומי פנסיה לעובדיהן בתוכניות פנסיה   .ג

ההתחייבויות האמורות הועברו לחברות אלו כחלק מהסכמי רכישת . מוגדרות הטבה
Flachsmann ,פעילות ה-FS  , Nesse2007-ו 2006, 2004, 2003 בשנים , גוורצמולרוקבוצת ,

בגין התחייבות זו קיימות קרנות פנסיה בהן מפקידות החברות ). 5ביאור ראה (בהתאמה 
         יןהכלולה במאזן משקפת את הפער שב, נטו, סכום ההתחייבות לפנסיה. המאוחדות כספים

  .להלן' ד-ההתחייבות לתשלומי פנסיה לבין נכסי קרן הפנסיה כמפורט ב
  

עם ועד העובדים של  2006בשנת ה מאוחדת בגרמניה הוסכם ארגון בחבר-כחלק מתוכנית רה
מוגדרת החברה המאוחדת על סיומה של תוכנית פנסיה מוגדרת הטבה ומעבר לתוכנית פנסיה 

כתוצאה מהמעבר האמור הוקטנה ההתחייבות להטבות עובד בעת .  לחלק מהעובדיםהפקדה
 680( אלפי יורו 540- השפעת המס כלאחר, ) מליון דולר1.1( אלפי יורו 900- פרישה בסכום של כ

במקביל זקפה החברה . הסכום האמור נזקף לרווח והפסד כהקטנת עלויות שכר). אלפי דולר
, ) אלפי דולר479( אלפי אירו 379לדוח רווח והפסד עלויות שכר הקשורות לתוכנית זו בסך של 

  ). אלפי דולר287( אלפי אירו 227לאחר השפעת מס 
  

ים להלן בקשר עם תשלומים לעובדים והטבות נכללו בקביעת הרווח הסכומים המוצג  .ד
 :מפעולות

  
  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 

  51,928  69,410  88,803  משכורת ושכר
  8,140  8,149  10,124  עלויות ביטוח לאומי
  )275(  1,173  1,815  תוכניות מוגדרות הטבה: הטבות לאחר פרישה
  1,023  2,397  2,377  מוגדרות הפקדהתוכניות : הטבות לאחר פרישה

  520  1,459  213  הוצאות הנובעות מהטבות המשולמות בגין הפסקת עבודה
  1,538  1,200  1,173  הטבות במסגרת תוכניות אופציות והטבות אחרות לעובדים

  62,874  83,788  104,505  סך כל ההטבות לעובדים
- ו2007 עובדים בשנת 1,154-  ודיםעוב 1,499(  עובדים1,450 בסוף השנה העסיקה הקבוצה

  ).בהתאמה, 2006
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  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  
  ):המשך ( התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה- 10ביאור 
  

  :הסכומים שנזקפו לרווח והפסד בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה מורכבים כדלקמן
  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 

  1,637  1,167  1,386  עלות שירות שוטפת
  1,502  1,527  2,152  עלויות ריבית

        מאוחדת החבר –תשואה בפועל על נכסי התוכנית 
  )291(  )228(  )171(  ב "בארה  

         חברות מאוחדות -תשואה צפויה על נכסי התוכנית 
  )1,253(  )1,210(  )1,254(  בשוויץ ובגרמניה  

  )893(  )262(    תפות העובדים בתוכניותחלק השת
  )977(  179  )298(   נטו–אקטואריים שנכללו בחשבונות ) רווחים(הפסדים 

  )275(  1,173  1,815  סך הכל הנכלל בתשלומים לעובדים
  
  

אשר נרשמו במאזן בגין תוכניות פנסיה מוגדרות , נטו) התחייבויות(השינויים במהלך השנה בנכסים 
  :היו כדלקמן, הטבה

  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 
        

  7,775  7,499  11,518   בינואר1ליום 
  155  8,762   גידול כתוצאה מרכישה לראשונה של חברה מאוחדת

        הכלולות בתשלומים) הכנסות(סך כל הוצאות 
  )275(  1,173  1,815  לעובדים

  )932(  )6,947(  )1,553(  הטבות ששולמו
  776  1,031  )511(  יםהשפעות הפרשי תרגום ואחר

  7,499  11,518  11,269   בדצמבר31ליום 

  
  :הסכומים הבאים נכללו במאזן בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה

  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 
        

        הערך הנוכחי של התחייבות שנעשו בגינה הפקדות 
  47,997  52,224  43,948  עבור עובדים ועובדים לשעבר

  )39,541(  )40,041(  )31,682(  נכסי התוכנית המוחזקים בקרנות בשווי הוגן
        עודף השווי הנוכחי של התחייבות שנעשו הפקדות 

  8,456  12,183  12,266  בגינה על שווי נכסי התוכנית
         אקטואריים שלא נכללוהפסדים

  )957(  )665(  )997(  בחשבונות
        ייבות שנעשוהסכומים שהוכרו במאזן בגין התח

  7,499  11,518  11,269  בגינה הפקדות עבור עובדים 

  
הסכומים שהוכרו במאזן בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה אינם סכומים שוטפים והם מוצגים 

  .כנכסים שאינם שוטפים והתחייבויות שאינן שוטפות
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  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך ( התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה- 10ביאור 
  
  

ההנחות האקטואריות שהובאו בחשבון ; הקבוצה מפעילה תוכניות מוגדרות הטבה במספר ארצות
ההנחות בהן נעשה .  בגין התוכניות משתנות בהתאם לתנאים הכלכליים והחברתיים המקומיים

  :שימוש בהערכות אקטואריות של התוכניות מוגדרות ההטבה היו כדלקמן
  

 שוויץ גרמניה ב"ארה 
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  

                  
  2.90%  3.50%  3.5%  4.50%  5.50%  6.00% 5.75% 5.75% 6.25%  שיעורי היוון

שיעורים צפויים של גידול 
  ומים לעובדיםבתשל

      
1.50%  1.50%  1.80%  1.50%  2.00%  1.00%  

                    שיעור תשואה צפויה 
  3.40%  3.90%  3.20%  5.00%  4.50%  5.50% 7.25% 7.25% 7.25%  בגין נכסי הקרן

  
  : התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 

  
  :התקשרויות  .א

  
  :בקשר להסכמי חכירה  )1

  
הנמצאים , בלגיה וישראל, גרמניה, אנגליה ביםם ואתרמחסני, חלק משטחי הקבוצה

תוקפם של הסכמי החכירה . חכורים במסגרת הסכמי חכירה תפעולית, בשימוש הקבוצה
  .2017 -  2008בגין השטחים פג בתאריכים שונים במהלך התקופה 

  
ההתחייבויות המינימליות של החברה והחברות המאוחדות שלה בגין הסכמי החכירה 

  :הם כדלקמן, 2008 בדצמבר 31 מחושבים לפי דמי חכירה בתוקף ליום ,האמורים
 אלפי דולרים   
    

    : בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב
     2009  3,715  
  2010  2,295  
  2011  2,262  
  2012  1,996  
  2013  1,977  
  2014 +  3,878  
       16,123  

  
  בלירה שטרלינגאנגליהב, םדמי החכירה בגין השטחים בישראל עומדים לתשלום בדולרי

  .ובגרמניה ובלגיה באירו
  

   הסתכמו דמי החכירה , 2006- ו2007 ,2008 בדצמבר 31-בשנים שהסתיימו ב
  .בהתאמה,  אלפי דולר2,009 -אלפי דולר ו 3,289,  אלפי דולר4,776 -לכ

  
  :בגין תמלוגים  )2

  
, סכמים אלובהתאם לה. הקבוצה חתמה על מספר הסכמים עם צדדים שלישיים  )א(

הקבוצה התחייבה . רכשה הקבוצה רשיונות לשימוש בידע על מנת לפתח את מוצריה
לשלם תמלוגים לצדדים השלישיים האמורים בהתאם לאחוזים שונים מהכנסותיה 

  .או כסכום קבוע למוצר נמכר
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  ):המשך (והתחייבויות תלויות התקשרויות - 11ביאור 

מחושבים על בסיס , מ התחייבות לתשלום תמלוגים לממשלת ישראל"לפרוטרום בע  )ב( 
בהתאם . התמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך של מענקים

 מסכום 5% -3%לתנאי ההשתתפות כאמור ישולמו לממשלה תמלוגים בשיעורים של 
 מסכום המענקים 100%עד , יתוחם השתתפה הממשלההמכירות של המוצרים שבפ
 בתוספת ריבית -  1.1.99- החל מ(כשהוא צמוד לדולר , מ"שנתקבלו על ידי פרוטרום בע

  ).שנתית בשיעור הליבור
 31מגיע ביום , מ עשויה לעמוד בתשלומו"סכום התמלוגים המרבי אשר פרוטרום בע

  . אלפי דולר557-לסך של כ, 2008בדצמבר 
 מ כי סביר שלא תצטרך להשיב מענקי מדען בסך"העריכה פרוטרום בע 2008 תבשנ
  . ולכן זקפה סכום זה לדוח רווח והפסד) אלפי דולר141 - 2007( אלפי דולר 242

  
  :התחייבויות תלויות  .ב

  שיפוי הוצאות גיוס הון  )1

ראה ביאור (במסגרת גיוס ההון שעשתה החברה בבורסה בלונדון , 2005בחודש פברואר 
לפיו הבנק יקצה , ) הבנק–להלן  (Bank of New York-נחתם הסכם בין החברה ל, )'ב13

 אשר נרשמו למסחר ברשימה הראשית של GDRs-ויספק שירותים לחברה ולמחזיקי ה
שילם הבנק , לזכות ספק שירותים בתמורה. הבורסה בלונדון כחלק מגיוס ההון האמור

 GDRs- וצאות נוספות בקשר עם המסחר ב אלפי דולר ואף התחייב לשאת בה810 לחברה
  . אלפי דולר270עד לסך של , בשנים הבאות

בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים בהסכם ,  שנים מיום ההנפקה7משך תקופה של עד 
החברה ,  או שינוי בעלותGDRs-הקשורים בהפסקת או צמצום המסחר ב, עם הבנק

 אלפי 500די הבנק ובתוספת של עד עשויה להתחייב בהחזר סכומי ההוצאות ששולמו על י
 בסכומים שהתקבלו מהבנק כהכנסות לאורך תקופת השירות אותו מכירההחברה . דולר

  .היא מקבלת מהבנק
  

  :הליכים משפטיים נגד החברה וחברות מאוחדות  )2

בהסתמך על , אשר לדעת הנהלת הקבוצה, הוגשה תביעה, 2001בחודש ספטמבר  )א( 
 על ידי חברת פיקנטי תעשיות , משוללת כל יסוד עובדתיהינה, יועציה המשפטיים

כנגד חברת אסם )  התובעות- להלן (מ "מ וחברת ניצולת הקרטל בע"בע) 1982(בשר 
 מפעלים מהמובילים במדינת 16ועוד ) מקבוצת נסטלה העולמית(מ "תעשיות מזון בע

התובעות  .מ"בע) 1990 ( ביניהם גם פרוטרום סחר ושיווק,ישראל בתעשיית המזון
שלם כך חדלו וכי רוס אותן כי הנתבעות יצרו ביניהן קרטל על מנת לה, טוענות

 מליון דולר 25סכום התביעה עמד על כ . להן סחורה לאחר תאריך מסויםמלספק 
לא ל,  מליון דולר108ולאחר מכן נמחקה התביעה והוגשה תביעה דומה על סך של כ 

ה גם התביעה הנוספת שהוגשה לאחר  נמחק2003בשנת . חלקה של כל נתבעתון יצ
  .והתובעות לא שילמו את אגרת בית המשפט, שבקשות התובעות לפטור מאגרה נדחו

 מיליון דולר כנגד 217כ  על סך של  דומההגישו התובעות תביעה חדשה, 2004בינואר 
 נתבעות אחרות בגין אותה עילת תביעה 28-מ ו"בע) 1990(פרוטרום סחר ושיווק 

בקשת התובעות . שה חדשה של התובעות לקבלת פטור מתשלום אגרהובצירוף בק
לפטור מאגרה נדחו על ידי בתי המשפט הן בבית המשפט המחוזי בחיפה והן 

לאחר דחיית הבקשה נמחקה . בערעורים בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון
  .התביעה

בטענה כי , התביעהנכון למועד דוח זה נותר תלוי ועומד ערעור על ההחלטה למחיקת 
ומאז , לתובעות לא ניתנה הזדמנות לשלם את האגרה עד היום האחרון שהקוצב להן

בערעור הוגשו סיכומים על ידי כל הצדדים והדיון . חלפה כבר למעלה משנה נוספת
  .2009וקבוע לחודש יוני , נדחה פעם נוספת
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  )ךהמש (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך ( התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 
  

בהסתמך על יועציה המשפטיים הרי שמדובר בתביעה טורדנית , לדעת הנהלת הקבוצה
, משוללת כל יסוד עובדתי ואשר העובדות המיוחסות בה לפרוטרום, מופרכת, וקנטרנית
  .יםסיכויי התביעה להתקבל קלוש, אינן נכונות ובכל מקרה, כשלעצמן

  
שעניינן נזקי גוף ונזקים כלכליים ' כנגד הקבוצה הוגשו מספר תביעות והודעות צד ג  )ב(

, לטענת התובעים, אשר לו, שנגרמו לטענת התובעים כתוצאה מזיהום נחל הקישון
בהסתמך על חוות דעתם של יועציה , לדעת הנהלת הקבוצה. אחראית גם הקבוצה

וגם אם יקבע כי , להתקבל הינו קלוש, הסיכוי התביעות כנגד הקבוצ, המשפטיים
הרי שהסיכון לקבוצה הינו , לקבוצה אחריות כלשהי בגין נסיבות התביעות האמורות

כמויות השפכים המזעריות אותן , וזאת בשל מספרם הרב של הנתבעים, בלתי מהותי
 מסך השפכים שהוזרמו על ידי יתר 0.01%-כ(הזרימה הקבוצה בשנים הרלבנטיות 

איכות השפכים שהוזרמו על ידי הקבוצה אשר אינם מסוגלים לגרום לנזקים , )הנתבעים
. הנטענים ומשך הזמן בו הוזרמו השפכים על ידי הקבוצה לעומת הנתבעים האחרים

  . הקבוצה חדלה לחלוטין מהזרמת שפכים כלשהם לקישון2000החל בשנת 
  

  :קישוןלהלן פירוט התביעות שהוגשו כנגד הקבוצה בנושא זיהום נחל ה
  

 חיילים 93על ידי ו בסכום לא קצוב שהוגש) שאוחדו( ותתביעמספר במסגרת   )1(
להלן (ועוד שלושה נתבעים ) ל" חכ–להלן (מ "חיפה כימיקלים בעחברת כנגד לשעבר 

מי הקישון לטענתם עקב זיהום לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעים ) הנתבעים –
לקבוצה ואחרים בהם ' הודעת צד גם ו הנתבעישלח, במהלך שירותם הצבאי

במידה ובית , כי הצדדים השלישיים ישאו בפיצוי התובעיםים הנתבעים דורש
הצדדים השלישיים הנתבעים וזאת מאחר ולטענת , כאמור בפיצוים המשפט יחייב

  .לנזקי התובעיםאחראים הם ה
  

ל " כנגד חכ,דייגים ושאריהם 41במסגרת תביעה שהוגשה בסכום לא קצוב על ידי   )2(
, לטענת התובעים, לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו, ) הנתבעים–להלן  (ונתבעים אחרים

לקבוצה ואחרים על ' נשלחו הודעות צד ג, עקב זיהום מי הקישון על ידי הנתבעים
 ישאו עמם בפיצוי הצדדים השלישייםידי הנתבעים בהם דורשים הנתבעים כי 

  . בית המשפט יחייבם בפיצוי כאמורבמידה ו, או ישפו אותם/התובעים ו
  

 10מכוח סעיף , הוגשה תביעה ייצוגית)  הנתבעות-להלן (ל וגופים אחרים "כנגד חכ  )3(
בתביעה נטען כי . 1992- ב"התשנ) תביעות אזרחיות(לחוק מניעת מפגעים סביבתיים 

וכן כי , הנתבעות מזהמות את נחל הקישון באופן המפריע את פעילות התובעים
התובעים . ם גורם להרס אוצר טבע ולסכנה ממשית לבריאות הציבורהזיהו

מבקשים מבית המשפט להורות על הפסקת הזרמת השפכים לנחל הקישון ועל 
חלק מהנתבעות שלחו  .שיקום הנחל למצב שהיה עובר לתחילת הזרמת השפכים

כי במידה ויידרשו לשאת , במסגרתן הן טוענות' לקבוצה ולאחרים הודעות צד ג
  .הן תהיינה זכאיות לשיפוי, עלויות שיקום הנחלב

  
סולקה התביעה על הסף עקב כך שחל שיפור משמעותי במצב נחל , 2007באפריל 

 הגישה 2007במאי . הקישון ולפיכך אין התובעת עומדת בתנאי סף להגשת התביעה
  . נמחק הערעור בהסכמה2008בספטמבר . התובעת ערעור על פסק הדין

  
 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כנגד החברה בגין מפגע ריח 2007באוגוסט   )ג(

בד בבד . )"התובענה": להלן (ממפעל החברה בחיפה, לטענת התובעים, אשר נגרם
 התובעים ").הבקשה לאישור": להלן (הוגשה בקשה לאישור התביעה כתובענה יצוגית

ונומיה של הפרט ובזכותו טוענים כי מפגעי הריח שיצר המפעל גרמו להם פגיעה באוט
  .לנשום אוויר נקי עד כדי פגיעה באיכות חייהם
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  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  

  ):המשך ( התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 
  

ושבים שהתגוררו הקבוצה בשמה מבקשים התובעים לפעול כתובעים ייצוגיים הינה ת  
מ ממפעל החברה בחיפה " ק2או שמקום עבודתם ברדיוס של /מ ו" ק3.5ברדיוס של 

-או נסעו באופן תדיר בתחבורה ציבורית בכביש עכו/או שעשו שימוש תדיר ברכבם ו/ו
הפיצוי המבוקש לטובת הקבוצה כפי שהועמד . חיפה בקטע הסמוך למפעל החברה

  .ח" מיליון ש225בבקשה לאישור הינו 

על הסכם פשרה במסגרת הבקשה לאישור החברה חתמה  2009בחודש פברואר    
 :הםאשר פרטיו , )"ההסכם": להלן(והתובענה 

בבקשה לאישור החברה מבלי להכיר או להודות בטענה כלשהי שהופנתה כלפי  .1
עשרה  של  החברה במפרץ חיפהתחדל החברה מייצורם באתר, ובתובענה
 חודשים שישהבתוך פרק זמן של וזאת  ,יאל ריח חזקשהינם בעלי פוטנצ, חומרים

הכל ממועד ו,  חודשיםעשר-שמונהחומרים נוספים בתוך פרק זמן של שישה ושל 
 .אישור ההסכם על ידי בית המשפט

מפעלה שבמפרץ מבלי להודות בקיומם של מפגעי ריח שמקורם בפעילות החברה ב .2
שלה בתחום איכות  להמשיך את תוכנית ההשקעות מתחייבת החברה, חיפה

לא יהיו מחוץ  1.1.2013אחרי ה שובכל מקרה להבטיח , הסביבה והטיפול בריח
 .ה שם ריחות חזקים או בלתי סבירים שמקורם בפעילותמפעלה שבמפרץ חיפהל

 סכום כולל בסך החברה ישולם על ידי  ולבאי כוחםלמבקשים בבקשה לאישור .3
 .ח" ש775,000

התחייבו שלא לנקוט בהליכים בגין בקשה לאישור המבקשים ב, בהסכםבכפוף לאמור 
ה והבקשה לאישור או כל טענה אחרת נבעואיזו מן הטענות שהועלו במסגרת הת

ביום . 1.1.2013עד ליום שמקורם באתר החברה במפרץ חיפה " מפגעי ריח"הנוגעת ל
לבית המשפט לקבל את מטעם הצדדים ) "הבקשה": להלן( הוגשה בקשה 22.2.2009
 . להסדר כהסדר פשרה בתביעה ייצוגית ולמתן תוקף פסק דין להוראותיואישורו

 .הבקשה תלויה ועומדת לפני בית המשפט
כתב אישום כנגד , חיפה-הוגש לבית משפט השלום הקריות, 2008 במרס 6ביום    )ד( 

כתב האישום הוגש ).  כתב האישום–להלן  (בעלי תפקידים בחברהו, מ"פרוטרום בע
עבירה לפי חוק רישוי (של ניהול עסק בניגוד לתנאי רישיון , כאורהל, בגין עבירות

וגרימת מפגעי ריח שמקורם במפעל החברה במפרץ חיפה ) 1968- ח"תשכ, עסקים
  ).1961- א"תשכ, עבירה לפי חוק מניעת מפגעים(

ניתן בחודש )  הסדר הטיעון–להלן (על פי הסדר טיעון בין החברה לבין המדינה 
. דין שבו הורשעה החברה על פי הודאתה בעובדות כתב האישום פסק 2009פברואר 

 על חתמההחברה וכן ח "שוטל עליה קנס כספי בסך של מיליון וחצי הועל החברה 
של גרימת ריח חזק או בלתי סביר בניגוד לחוק התחייבות להימנע מביצוע עבירה 

סך של ב 1961-א"תשכ, או החוק למניעת מפגעים/ ו1968- ח"תשכ, רישוי עסקים
 בעלי התפקידים בחברה שהועמדו לדין נמחקו .במשך שלוש שנים ח"ש שלושה מיליון

    .למעט בעל תפקיד אחד שהודה
 השנים 4החברה להמשיך ולהאיץ במשך  התחייבההסכם הבמסגרת הסדר הטיעון ו

בהיקף של מעל ,  שלה באתרה שבמפרץ חיפההשקעותה תכנית הקרובות את מימוש
באמצעים תוך שימוש , לטיפול בנושא מקורות הריח באתר, ח"מליון ששמונה 

  .BAT (Best available technology) ת בהתאם להגדרתהנדרשבטכנולוגיה התפעוליים ו

חברות הקבוצה הינן צד להליכים משפטיים במהלך עסקיהן , בנוסף לאמור לעיל  )ה(
חלק . יאינם בעלי השפעה מהותית על מצבה הכספ, אשר לדעת הנהלת החברה, הרגיל

ועבור החלק הנותר כללה הנהלת , מהתביעות האמורות מכוסות בפוליסות ביטוח
  .החברה הפרשות מלאות בחשבונותיה

  .החברה מעריכה שלאמור לעיל לא תהיה השפעה מהותית על עסקיה ופעילותה
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  )המשך (המאוחדים דוחות הכספייםביאורים ל
  

  : הון- 12ביאור 
  

  :הון המניות  .א
  

  :כלהלן, ח ערך נקוב" ש1מורכב ממניות רגילות בנות   )1
  

מספר המניות וסכומן הנקוב בשקלים  
 )באלפים(

  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
        

  100,000  100,000  100,000  הון רשום
  57,676  57,706  57,786  הון מונפק ונפרע

  
 המייצגים GDRs. אביב-ונסחרות בבורסות לניירות ערך בתל, מניות החברה רשומות על שם

שער המניה בבורסה . את מניות החברה נסחרים ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון
  ).דולר 6.21( ח"ש 23.62עומד על , 2008 בדצמבר 31אביב ליום -לניירות ערך בתל

  
המוחזקות בידי חברה מאוחדת והנכללות לעיל בהון , ח של החברה" ש1מניות רגילות בנות   )2

מתוך )  מניות747,044 (1.29%-כו)  מניות693,190 (1.2%-כהינן בשיעור של , המונפק והנפרע
, 2007- ו2008  בדצמבר31לימים , יתרת המניות הרגילות המונפקות והנפרעות מסוג זה

  .בהתאמה
  

  גיוס הון  .ב
  

לאחר ניכוי ( מיליון דולר 76- השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ, 2005  בפברואר22ביום 
 מניות רגילות של החברה 10,600,000כנגד הקצאת , ) מיליון דולר5- הוצאות גיוס הון בסך כ

 7.63במחיר של , ברשימה הראשית בבורסה בלונדון, ) מייצג מניה אחתGDRכל  (GDRsורישום 
  .GDR-דולר ל

 הונפקו 2005 בפברואר 8ביום , בשלב הראשון:  ארעה בשני שלביםGDRs-ההקצאת המניות ו
מומשה , 2005 בפברואר 22ביום , בשלב השני.  למסחר בלונדוןGDRs מניות ונרשמו 10,000,000

,  מניות נוספות600,000לרכישת ,על ידי החתמים מלוא האופציה שניתנה להם בשלב הראשון
 .במחיר הנקוב לעיל
 ICC Handles  מניות קיימות של החברה על ידי2,600,000נמכרו , ה האמורהבמקביל להקצא

AG , מקבוצתICC -החברה לא קיבלה כל תמורה .   בעלת השליטה בחברה במחיר הנקוב לעיל
  .ICC Handles AGבגין המניות שנמכרו על ידי 

  
  :תוכניות מניות לבעלי תפקידים בכירים בחברות מאוחדות  .ג

  
אשר על ) 1996 תוכנית -להלן ( אישר דירקטוריון החברה תוכנית מניות לעובדים ,1996בשנת   )1

לצורך הענקתם לעובדים , אביב-פיה רוכשת חברה מאוחדת את מניות החברה בבורסה של תל
  .בכירים בקבוצה

לעובדים הבכירים זכות למימוש . מוענקות לעובדים פעמיים בשנה, הזכויות לרכישת מניות
: הנפרשת על פני שלוש מנות שנתיות שוות, בתום תקופת אכשרה, ענקו להםהמניות אשר הו

  .שנתיים ושלוש שנים ממועד ההענקה, שנה
  . שנים מיום הענקתה6זכות מימוש של העובד למניה תפקע לאחר תקופה של , בכל מקרה

תוספת המימוש עבור כל מנה . נקבעת בהתאם למנה בה היא נרכשה, תוספת המימוש לעובד
  . מן המחיר הממוצע בו רכשה החברה המאוחדת את מניות החברה33.3%ה הינ
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  
  ):המשך( הון - 12ביאור 

  
מבוסס על , 2008 ועד שנת 2005הערך הכלכלי התיאורטי של המניות בגין הענקות משנת 

מאחר וגם העובדים זכאים ( בכל השנים 0%ור של דיבידנד צפוי בשיע: ההנחות הבאות
ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 37.09%-27.4%סטיית תקן צפויה בשיעור של , )לדיבידנד

ואורך תקופה צפויה עד ) בהתאם לאורך התקופה הצפויה עד למימוש האופציה (7%-3.33%
 השנייה ושלוש שנים שנתיים בגין המנה, שנה אחת בגין המנה הראשונה: למימוש האופציה

  .בגין המנה השלישית

.  לפקודת מס הכנסה102התוכנית אמורה להתנהל במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף 
כי החברה זכאית לתבוע כהוצאה לצורכי מס סכומים שנזקפו , בין היתר, כללים אלה קובעים

  .לעובדים כהטבה בגין מניות או אופציות שקיבלו במסגרת התכניות
לאור השינוי בהוראות פקודת מס הכנסה באשר להענקת מניות ואופציות , 2003שנת ב

אשר ) 2003 תוכנית -להלן (אישר דירקטוריון החברה תוכנית מניות לעובדים , לעובדים
  .1996מחליפה את תוכנית 

הינם זהים לתנאי , 2008 עד 2003בשנים , 2003תחת תוכנית , תנאי המניות אשר הוענקו
  .1996אשר הוענקו תחת תוכנית המניות 

  . לפקודת מס הכנסה102התוכנית אמורה להתנהל במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף 
  

החברה אינה זכאית לתבוע , בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה
לרבות סכומים הנרשמים כהטבת , כהוצאה לצרכי מס סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה

למעט מרכיב , בגין האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית,  בחשבונות החברהשכר
  .שנקבע במועד ההקצאה, אם קיים, הטבה פירותי

  
אשר טרם מומשו , 2003 ותוכנית 1996להלן נתונים בדבר הזכויות למניות במסגרת תוכנית   )2

  :2008 בדצמבר 31ליום , על ידי עובדי הקבוצה
  

  
  

 שנת הענקה

 מניות אשר מספר
בגינן הסתיימה 
 תקופת אכשרה

מספר מניות בגינן 
טרם הסתיימה 
 תקופת אכשרה

  
  

 תוספות מימוש
  דולרים      

2003 7,253  0.9-1.55 
2004  16,144  1.75-2.13 
2005  75,157  2.94-3.00 
2006  91,346 50,338 2.71-2.93 
2007  48,005 93,440 2.82-3.01 
2008    169,606  2.77-3.01 

 237,905 313,384  
המחושבת כעודף השווי , ) אלפי דולר1,812- כ( 2008 בדצמבר 31יתרת סכום ההטבה ליום 

, ההוגן של המניות הרגילות האמורות שהוענקו לעובדים על פני תוספת המימוש ביום ההענקה
ד על סכום ההטבה האמור ייזקף לרווח והפס.  לא נרשמה עדיין כהוצאה בדוח הרווח וההפסד

  .פני יתרת תקופת האכשרה תוך שימוש בשיטה המואצת

  ).2'א23 ראה ביאור –באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה 
  .השינויים במספר הזכויות למניות והממוצע המתייחס המשוקלל של תוספת המימוש
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  ):המשך(הון  - 12ביאור 
  

  2008  2007  2006  
    

ממוצע משוקלל 
של מחירי מימוש 
למניה בדולרים 

  ב"של ארה

  
  
  
  

 זכויות למניות

ממוצע משוקלל 
של מחירי 

מימוש למניה 
בדולרים של 

  ב"ארה

  
  
  

זכויות 
  למניות

ממוצע משוקלל 
של מחירי 

מימוש למניה 
בדולרים של 

  ב"ארה

  
  
  

 זכויות למניות

  695,172  1.33  636,117  1.97  601,159  2.54   בינואר1יתרה ליום 
  169,206  2.40  150,599  2.70  169,606  3.18  הענקות
  )20,290(  2.24  )37,807(  2.30  )32,189(  1.55  חילוטים
  )207,971(  0.72  )147,750(  1.16  )187,287(  2.56  מימושים
  636,117  1.97  601,159  2.54  551,289  2.85  בדצמבר31יתרה ליום 

  

  :2008 בדצמבר 31בלה המוצגת להלן מסכמת מידע על הזכויות למניות נכון ליום הט
  מספר המניות מכוח 
 האופציות שהוענקו

מספר המניות מכוח האופציות שניתנות 
 למימוש

  
  
  

  טווח מחיר
  המימוש

  
  

  יתרה ליום
 בדצמבר 31

2008  

  ממוצע
  משוקלל
  של יתרת

אורך החיים 
  החוזיים

  
  ממוצע
  משוקלל
  ישל מחיר
  מימוש

  
  

יתרה ליום 
 בדצמבר 31

2008  

  ממוצע
  משוקלל
  של יתרת

אורך החיים 
  החוזיים

  שנים    $  שנים    $
0.90  3,985  0.25  0.90  3,985  0.25  
1.55  3,268  0.75  1.55  3,268  0.75  
1.75  8,689  1.25  1.75  8,689  1.25  
2.13  7,455  1.75  2.13  7,455  1.75  
2.94  31,018  2.25  2.94  31,018  2.25  
3.00  44,139  2.75  3.00  44,139  2.75  
2.93  83,248  3.25  2.93  53,887  3,25  
2.71  58,438  3.75  2.71  37,459  3.75  
2.01  82,442  4.25  2.01  28,338  4.25  
2.82  59,002  4.75  2.82  19,667  4.75  
3.01  80,981  5.25  3.01    5.25  
2.77  88,624  5.75  2.77    5.75  
  551,289      237,905    

  
 אלפי מניות רגילות 1,200,000החליט דירקטוריון החברה להקצות עד , 2003 בדצמבר 21ביום   )3

  .ח ערך נקוב אשר ירשמו למסחר בבורסה לעובדים בכירים" ש1בנות 

 מניות לעובדים בכירים כחלק מההחלטה 900,000 ייעדה הקבוצה 2004 בינואר 18ביום 
  ). דולר4.46(ח " ש19.64ביום הייעוד היה שווי השוק של מניות החברה .  האמורה

המניות המוקצות מוחזקות בידי נאמן והן מוענקות לעובדים במנות שוות בתום תקופת 
שנתיים , )1.1.2005(שנה , )1.7.2004(חצי שנה : תקופת האכשרה נפרשת כדלקמן. האכשרה

  ).1.1.2007(ושלוש שנים ) 1.1.2006(

מתוך הלוואה שהם קיבלו לצורך זה , למניה)  דולר1.14(ח " ש5תמורת המניות שילמו העובדים 
החברה תרכוש ממנו בחזרה , במידה ועובד כאמור לא ישלים את תקופת האכשרה. מהחברה

ללא הצמדה , ההלוואות לעובדים הינן בשקלים. את המניות כנגד קיזוז חובו של העובד לחברה
,  יום לאחר עזיבת העובד את החברה60ו א, ועומדות לפירעון בעת מכירת המניה, וללא ריבית

  .2010 בינואר 1- לפי המוקדם אך לא יאוחר מ

מתוך סך ההלוואות שהוענקו , אלפי דולר 447 פרעו העובדים סך של 2008 בדצמבר 31עד ליום 
  ). אלפי דולר398 – 2006 - ו 2007(להם 

ח בגין כל " ש5ם של סכו(המניות תשוחררנה לרשות העובדים בעת פירעון ההלוואות האמורות 
  .אך לא לפני תום תקופת האכשרה, )מניה ששוחררה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך( הון - 12ביאור 

מגיע לסך , של המניות שהוקצו מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטסהערך הכלכלי התיאורטי 
 בכל השנים 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : על ההנחות הבאותשווי זה מבוסס .  אלפי דולר3,024

ריבית חסרת , 33%-39%סטיית תקן צפויה בשיעור של , )מאחר וגם העובדים זכאים לדיבידנד(
בהתאם לאורך התקופה הצפויה עד למימוש  (2.27%- ו1.76%, 1.24%, 1.24%סיכון בשיעור של 

שנה , ששה חודשים בגין המנה הראשונה: ציהואורך תקופה צפויה עד למימוש האופ) האופציה
  .שנתיים בגין המנה השלישית ושלוש שנים בגין המנה הרביעית, אחת בגין המנה השניה

השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח סטטיסטי 
 שתי השנים ,השנה האחרונה, של מחיר המניה השבועי על פני ששת החודשים האחרונים

  ).בהתאם לתקופות האכשרה של המנות(האחרונות ושלושת השנים האחרונות 

  ).2'א23 ראה ביאור -באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה 
  

  הקצאת אופציות לעובדים בכירים  .ד
  

וכחלק ) 'ג12ביאור  (2003אישר דירקטוריון החברה במסגרת תוכנית , 2004 במאי 17ביום   )1
 כתבי אופציות בלתי סחירים 150,000, רקטוריון להקצות לעובד בכיר בחברהמהחלטת הדי

  ..נ.ח ע" ש1אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת , ) האופציות-להלן (
. האופציות האמורות יוחזקו בידי נאמן והן תוענקנה לעובד במנות שוות בתום תקופת אכשרה

מנה , 9.10.2005 -מנה שניה , 9.10.2004 -ראשונה מנה : תקופת האכשרה נפרשת כלהלן
  .9.10.2007 - ומנה רביעית 9.10.2006 - שלישית 

 שנים מיום ההענקה 6זכות המימוש של העובד לאופציה תפקע לאחר תקופה של , בכל מקרה
  ).17.5.2010 - ביום (

במועד שווי השוק של מניות החברה ).  דולר2.36(ח " ש10.87- תוספת המימוש נקבעה ל
ניתן אישור מהבורסה לניירות ערך , 2004 ביוני 16ביום ).  דולר4.55(ח " ש20.94ההקצאה היה 

  .אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות. נ.ח ע" ש1 מניות בנות 150,000לרישום , בתל אביב
מגיע לסך , מחושב לפי נוסחת בלאק ושולטס, של המניות שהוענקוהערך הכלכלי התיאורטי 

,  בכל השנים0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות. אלפי דולר 346
, 1.74%, 1.74%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 39.5% - 33.3%סטיית תקן צפויה בשיעור של 

ואורך תקופה צפויה עד למימוש ) בהתאם לאורך החיים הצפוי של האופציה (3.1%- ו2.82%
- חודשים למנה השלישית  ו29,  חודשים למנה השניה17,  למנה הראשונה חודשים5: האופציה

  . חודשים למנה הרביעית41
  

השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח סטטיסטי 
, עשר החודשים האחרונים- שבע, של מחיר המניה השבועי על פני חמשת החודשים האחרונים

בהתאם לתקופות (חודשים האחרונים וארבעים ואחת החודשים האחרונים עשרים ותשעה ה
  ).האכשרה של המנות

  
, )'ג12ראה ביאור  (2003במסגרת תוכנית , אישר דירקטוריון החברה, 2006 בינואר 2ביום   )2

 - להלן ( כתבי אופציות בלתי סחירים 725,000,  עובדים בכירים4- ל, להקצות ללא תמורה
  ..נ.ח ע" ש1כל אחד מהן ניתן למימוש למניה אחת בת אשר , )האופציות

האופציות האמורות תוחזקנה בידי נאמן והן תוענקנה לעובדים במנות שוות בתום תקופת 
  .האכשרה

  :תקופת האכשרה נפרשת כלהלן

  .שלוש שנים וארבע שנים ממועד ההענקה,  שנתיים-  שלוש מנות שוות - עובדים בכירים 3עבור   
שלוש שנים וארבע שנים ממועד , שנתיים,  שנה- ארבע מנות שוות - ר נוסף עבור עובד בכי

  .ההענקה
תוספת . בכל מקרה תפקע זכות המימוש של העובד למניה כעבור שש שנים ממועד ההענקה

 34.52שווי שוק מנית החברה ביום ההקצאה עמד על , ) דולר6.75(ח " ש31.07-המימוש נקבעה ל
  ). דולר7.50(ח "ש
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  מ"ום תעשיות בעפרוטר

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  ):המשך( הון - 12ביאור 

 מניות 600,000לרישום , אביב- ניתן אישור מהבורסה לניירות ערך בתל, 2006 בינואר 31ביום 
 ממניות המימוש הן 125,000. אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות. נ.ח ע" ש1בנות 

  .מ"ות על ידי פרוטרום בעמניות קיימות המוחזק

, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס, במועד ההענקה, הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות
 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות.  אלפי דולר1,620הגיע לסך 
ריבית , 31% -  29%סטיית תקן צפויה של התשואה הצפויה על המניות בשיעור של , בכל השנים

, שנה:  ואורך תקופה צפויה עד למימוש האופציה4.35% - 4.45%חסרת סיכון בשיעור של 
  .שלוש שנים וארבע שנים, שנתיים

השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח סטטוס של 
 48- ו36-אחרונים ו החודשיים ה24,  החודשים האחרונים12מחיר המניה השביעי על פני 

  ).בהתאם לתקופות האכשרה של המנות(החודשים האחרונים 

  ).2'א23 ראה ביאור -אשר הוענקו למנהל , באשר לערך הכלכלי של המניות
  

  :דיבידנד ועודפים  .ה

הינם לאחר ניכוי חלקה , הוןהמוצגים במסגרת הדוח על השינויים ב, סכומי הדיבידנד ששולם )1
 אלפי 36בסך , )'די2ראה גם ביאור (המחזיקה במניות החברה , דתבדיבידנד של חברה מאוח

  .בהתאמה, 2006- ו2007, 2008בשנת ,  אלפי דולר26- אלפי דולר ו33, דולר
יש להפחית מסכום , על פי חוק החברות, בקביעת הסכומים הניתנים לחלוקה כדיבידנדים

חברה שנרכשו על ידי חברה את סכום המניות של ה,  של החברההוןהעודפים המוצג במסגרת ה
  ).הוןהמוצג בסעיף נפרד במסגרת ה(מאוחדת 

  
, החליט על חלוקת דיבידנד סופי במזומן, 2009,  במרץ18מישיבתו מיום , דירקטוריון החברה )2

 ). ח"אלפי ש 10,402(אלפי דולר  2,510בסך , 2008  בדצמבר31מתוך יתרת הרווח שלא יועד ליום 
 "מפעל מאושר"ת לחלק דיבידנד מתוך הכנסה שמקורה בהכנסה ממ אינה מתכוונ"פרוטרום בע
 .'ג13 כמוסבר בביאור, הפטורה ממס

 
 2,572 - ו) ח למניה" ש0.18( אלפי דולר 3,006 עמד על 2007 - ו2008הדיבידנד ששולם בשנים  )3

 0.18 בסך 2008 בדצמבר 31-הדיבידנד ביחס לשנה שהסתימה ב). ח למניה" ש0.18(אלפי דולר 
 . לעיל)2-כאמור ב, אלפי דולר נדון בדירקטוריון החברה 2,510- המסתכם ב, מניהח ל"ש

 .דיבידנד זה אינו נכלל בדוחות כספיים אלו
  
  : מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  :מסוי החברות בישראל  .א

-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(י חוק מס הכנסה "מדידת התוצאות לצורכי מס עפ )1
  )אומים חוק התי-להלן  (1985

)  חוק התיאומים–להלן  (1985 - ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(י חוק מס הכנסה "עפ
 .בהתחשב בשינוי במדד,  על בסיס ריאלי2007נמדדו התוצאות לצורכי מס עד לתום שנת המס 

  .ל"החברה וחברות מאוחדות מסוימות נישומו על פי החוק הנ

 –להלן  (2008 –ח "התשס, )20' תיקון מס) (יהתיאומים בשל אינפלצ(בהתאם לחוק מס הכנסה 
 ועל כן ואילך 2008 עוד על החברה משנת המס חלות אינןהוראות חוק התיאומים ) התיקון

  .בישראל נמדדים לצרכי מס בערכים נומינליים של החברה והחברות המאוחדות תוצאותיה
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  )המשך ( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים

  :)המשך(  מסים על ההכנסה- 13ביאור 

בי תום התחולה של הוראות חוק התיאומים גבהתאם להוראות התיקון נקבעו הוראות מעבר ל
  .2007אשר חלו על החברה עד לתום שנת המס 

בחרו בהחלת הוראות , "חברות בהשקעת חוץ"בהיותן , החברה וחברות מאוחדות אחרות
ל פנקסי חשבונות של חברות בהשקעות חוץ ושל שותפויות כללים בדבר ניהו(תקנות מס הכנסה 

כפי ,  ומדווחות לצורכי מס בדולרים1986 –ו "התשמ, )מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת
   .שנקבע בתקנות

  
  שיעורי המס )2

או , "מפעלים מאושרים"למעט הכנסות מ(הכנסות החברה והחברות המאוחדות בישראל 
, 2003 בדצמבר 31עד ליום ; חייבות במס חברות בשיעור רגיל, )להלן' גראה " מפעלים מוטבים"

 לפקודת מס הכנסה 140פורסם תיקון מספר , 2004בחודש יולי . 36%חל שיעור מס חברות של 
בחודש . 30%- ל36%-כי שיעור מס החברות הרגיל יופחת בהדרגה מ, בין היתר, אשר קבע

אשר עדכן בשנית את שיעורי מס , )147מספר (פורסם תיקון נוסף לפקודה , 2005אוגוסט 
כתוצאה מהתיקונים האמורים שיעורי מס ; 140החברות שנקבעו במסגרת תיקון מספר 

, 31% -  2006, 34% -  2005, 35% -  2004:  ואילך הינם כדלקמן2004החברות החלים בשנים 
  .25% -  ואילך 2010-  ו26% - 2009, 27% - 2008, 29% - 2007

 2003 בינואר 1 על רווחי הון שנצמחו לאחר 25%מס בשיעור מופחת של חייבים בהרווחי הון 
ומס בשיעורי מס החברות הרגיל , )2006 בינואר 1 שנרכשו לאחר – ניירות ערך סחירים ולגבי(

  . שנצמחו עד אותו מועדהכנסותעל 
  

  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .ב
  

. שומות לפי חוקי המס בארצות מושבןני, החברות המאוחדות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל
  : שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות העיקריות מחוץ לישראל הינם

  .42% שיעור מס של -ב "חברה המאוגדת בארה

  ).40% של   מס שיעור2007עד שנת  (30% שיעור מס - חברה המאוגדת בגרמניה 

  .34% שיעור מס של –החברה המאוגדת בבלגיה 

  .30% שיעור מס של –ה המאוגדת באנגליה חבר

  .22% שיעור מס של - חברה המאוגדת בשוויץ 

  .12.5% שיעור מס של -  בסיןחברה המאוגדת 
  

  :חוקי עידוד בישראל  .ג

  ) החוק-להלן  (1959-ט"תשי, הטבות במס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון )1

מ " זכאית פרוטרום בע2005 לחוק שפורסם באפריל 60לרבות תיקון מספר , על פי החוק
שניתן לחלק " מפעל מוטב"או " מפעל מאושר"בתוקף המעמד של , להטבות מס שונות

  .כמשמעותו בחוק" חברת משקיעי חוץ"ובתוקף מעמדה כ, ממפעליה

  :מ האמורה הן בעיקר"ההטבות מהן נהנית פרוטרום בע
  
  שיעורי מס מופחתים  )א

 היתה לראשונה הכנסה חייבת מהמפעל  עשר שנים החל מהשנה שבה-  בתקופת ההטבות
 חל על הכנסת - ) ובתנאי שטרם חלפו תקופות מגבלה כקבוע בחוק(המאושר או המוטב 

או , מ מהמפעלים המאושרים והמוטבים שבבעלותה מס בשיעורים מופחתים"פרוטרום בע
  :כדלקמן, שקיים פטור ממס בגין הכנסה זו
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  )המשך(המאוחדים ספיים ביאורים לדוחות הכ

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 

 על הכנסה ממפעלים מאושרים ומוטבים מסוימים של 20%מס חברות בשיעור של   )1(
פי שיעור ההחזקה של תושבי חוץ -השיעור נקבע על" (חברת משקיעי חוץ"חברות שהינן 
  ).כהגדרתו בחוק

סוימים אשר לגביהם בחרה פרוטרום פטור ממס על הכנסה ממפעלים מאושרים מ  )2(
ופטור ) ויתור על מענקים חלף הפטור ממס" (מסלול הטבות חלופי"מ בעבר בהחלת "בע

, שניםאו שש  ארבע ,פטור זה הוא לתקופה של שנתיים; ממס על הכנסה ממפעל מוטב
במשך , )לעיל) א1ראה (ולאחר מכן חייבת ההכנסה ממפעל זה במס בשיעור מופחת 

  .בהתאמה, נוספותאו ארבע שנים  שנים  שש,שמונה

, במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מתוך הכנסה שחל לגביה פטור כאמור לעיל
תהיה חברת )  דיבידנד כאמור מרווחי מפעל מוטב בעת פירוק–ובמקרה של מפעל מוטב (

בגין הסכום ) לעיל' א1- כמצויין ב(מ חייבת בתשלום מס בשיעור מופחת "פרוטרום בע
  ).'זי2ראה ביאור (לק שיחו

מ למרכז השקעות בבקשה להכיר בחברה כחברה עתירת " פנתה פרוטרום בע2003בשנת 
 2005בחודש ספטמבר . המאופיינת במחזוריות טכנולוגית גבוהה, פ וכוח אדם מיומן"מו

מ כמפעלים "הודיע מרכז השקעות כי הוא מכיר בשניים מהמפעלים של פרוטרום בע
אשר בגינן תהיה חברה זו זכאית להטבות מס , ות טכנולוגית גבוהההמאופיינים במחזורי

 החל 10%שחיקה של מחזור הבסיס בשיעור של (בהתאם לנוהל שחיקת מחזור בסיס 
 הודיע מרכז השקעות כי הוא מכיר 2006בתחילת שנת ). מהשנה הראשונה להפעלה
אשר בגינו , ת גבוההמ כמפעל המאופין במחזוריות טכנולוגי"במפעל נוסף של פרוטרום בע

רשמה , בהתאם לכך. תהיה חברה זו זכאית להטבות מס בדומה לשני המפעלים האמורים
.  מיליון דולר1 הטבת מס לקבל בגין שנים קודמות בסך של 2006מ בשנת "פרוטרום בע

מ בקשר למפעל נוסף שלגביו "מרכז השקעות עדיין לא השיב לבקשתה של פרוטרום בע
  .ל המאופיין במחזוריות טכנולוגית גבוההשיוכר כמפע, ביקשה

 -  2016מסתיימת בין השנים , אשר הופעלו, תקופת ההטבות לגבי המפעלים הנזכרים לעיל
2008.  

  פחת מואץ  )ב

מ "זכאית פרוטרום בע, מכונות וציוד המשמשים את המפעלים המאושרים, בגין בניינים
  .ה של כל נכסהחל בשנת ההפעל, לניכוי פחת מואץ במשך חמש שנות מס

  תנאים לתחולת ההטבות  )ג

בתקנות שהותקנו על פיו ובכתבי , ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק
עמידה בתנאים עלולה - אי. האישור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים המאושרים

ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית , כולן או מקצתן, לגרום לביטול ההטבות
מתקיימים התנאים , 2008 בדצמבר 31נכון ליום ,  לדעת הנהלת הקבוצה.פיגורים

  .הנדרשים לפי החוק

  1969-ט"תשכ, )מיסים(חוק עידוד התעשייה  )2

זכאית , בתוקף מעמד זה. ל"כמשמעותה בחוק הנ" חברה תעשייתית"מ הינה "פרוטרום בע
נוסחאות מוצרים  שנים של 8הפחתה לצורכי מס על פני , ואף תבעה, מ לתבוע"פרוטרום בע

כפי שנקבע , אשר נרכשו וכן פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה
  .בתקנות מכוח חוק התיאומים
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 
  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  :כנסה נדחיםמסי ה  .ד

  :הינם, הרכב המסים הנדחים והתנועה בהם במשך השנה המדווחת  )1

ם   י י נ ז א מ ם  י פ י ע ס ן  י ג    ב
      הפרשות לזכויות עובדים   
      

  רכוש
התחייבויות 

  בשל
  
  דמי

נכסים     
  בלתי

  
  בגין 

  

מוחשיי      חופשה  סיום יחסי  קבוע    
  ם

   הפסדים

  סך הכל להעברה ברי פחת  אחרים  מלאי  והבראה מעביד-עובד  פחת-בר    
  אלפי דולרים    

                    
  4,071      349  )285(  )402(  )2,046(  6,455     1.1.2006יתרה ליום 

                    תוספות למסים נדחים בגין רכישת חברות
  4,555    4,378  )244(  )172(    )62(  655    )5ראה ביאור (מאוחדות 

                    הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של
  598  )69(  351  43  53    )177(  397    חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ

  )816(  )1,610(  )259(  )215(  140  )5(  562  571    זקיפה לדוח רווח והפסד
  8,408  )1,679(  4,470  )67(  )264(  )407(  )1,723(  8,078    31.12.2006יתרה ליום 

                    גידול במיסים נדחים כתוצאה מרכישת
  8,251    8,738  )631(  )192(    )416(  752    )5ראה ביאור (ת מאוחדות חברו

                    הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של
  1,020  )85(  664  63  67    )136(  447    חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ

  785  946  )1,410(  505  )417(  )57(  909  309    זקיפה לדוח רווח והפסד
  18,464  )818(  12,462  )130(  )806(  )464(  )1,366(  9,586    31.12.2007יתרה ליום 

                    הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של
  )1,102(  35  )836(  )65(  82    59  )377(    חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ

  1,790  783  )720(  )285(  103  107  )262(  2,064    זקיפה לדוח רווח והפסד
  19,152  -,-  10,906  )480(  )621(  )357(  )1,569(  11,273    31.12.2008יתרה ליום 
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  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  
  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  
נכסי והתחייבויות מס נדחה מקוזזים כאשר יש זכות על פי חוק לקזז את נכסי המס   )2

ס הנדחה וכאשר מסי ההכנסה הנדחים מתייחסים השוטפים כנגד התחייבויות המ
 .לאותה רשות פיסקלית

  
  :לפי מועד פירעונם מוצג כדלקמן, סיווג נכסי והתחייבויות המס הנדחים  )3

   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 

        :נכסי מס נדחה
  3,833  3,745  2,990   חודשים12נכס מס נדחה העומד לתשלום בתוך 

  -,-  -,-  -,-   חודשים12-  נדחה העומד לתשלום בתוך יותר מנכס מס
  2,990  3,745  3,833  
        

        :התחייבויות מסים נדחים
  1,142  1,541  1,760   חודשים12התחייבות מס נדחה העומדת לתשלום בתוך 

        12- התחייבות מס נדחה העומדת לתשלום בתוך יותר מ
  11,099  20,668  20,382  חודשים

  22,142  22,209  12,241  
  19,152  18,464  8,408  

  
 18.5%מחושבים לפי שיעור מס של , המסים הנדחים בגין פעילות הקבוצה בישראל  )4

שיעור זה הוא ממוצע המביא בחשבון את ההכנסות מהמפעלים ). 26% -  2007(
  .מ"המאושרים של פרוטרום בע

 מחושבים לפי . גרמניה,אנגליה, ב"ארה, המסים הנדחים בחברות המאוחדות בשוויץ
  .לעיל'  ראה ב- שיעורי מס החלים על חברות אלו 

  
נכסי מס נדחים נכללים בחשבונות בגין הפסדי מס להעברה בתנאי שצפוי מימוש   )5

הקבוצה אינה מכירה בנכסי מס . הטבת המס המתייחסת אל מול רווחי מס עתידיים
וחדות במזרח אירופה  בחברות מא אלפי דולר בגין הפסדים30נדחה בסכום של 

  .אשר ניתנים להעברה כנגד רווחי מס עתידיים)  אלפי דולר121בסכום של (
  

  :מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ה
  

  :כדלקמן  )1
  2008  2007  2006    
   אלפי דולרים 

          :בגין השנה המדווחת
    8,724  6,625  9,339  שוטפים
    )816(  785  1,790  נדחים 

  11,129  7,410  7,908    
    )1,000(    )2,297(  בגין שנים קודמות

    6,908  7,410  8,832  סך הכל

-  ו23.45%, 19.2%חושבו לפי שיעור מס ממוצע של ) במאוחד(המסים השוטפים 
  .בהתאמה, 2006- ו2007, 2008 לשנים 23.83%
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  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 
  

שהיה חל אילו כל ההכנסות , "התיאורטי"להלן מובאת התאמה בין סכום המס   )2
' ג13ראה (היו מתחייבות במס לפי השיעור הרגיל החל על חברות בישראל 

  :לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחת, )לעיל
  

  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 

        כמדווח בדוחות,  לפני מסים על ההכנסהרווח
  36,610  31,603  46,061  רווח והפסד

        
        27% בשיעור -המס התיאורטי בגין רווח זה 

)2007 – 29% ;2006 - 30%(  12,436  9,165  11,349  
         הטבות מס בתוקף המעמד של –פחות 

  )645(  )14(  )239(  מפעלים מאושרים
  12,197  9,151  10,704  

        :במסים הנובע מהמקורות הבאים) קיטון(גידול 
  )2,212(  243  112  שיעורי מס שונים לגבי חברות מאוחדות זרות

        מסים נדחים המחושבים לפי שיעור שונה משיעור
  35  8  )397(  המס התיאורטי

  18  18  517  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
        דווחת של קיטון במסים הנובע מניצול בשנה המ

לצורכי מס משנים קודמות והוצאות אחרות הפסדים 
  בניכוי גידול (בעבר  נזקפו מסים נדחיםשבגינם לא 

      

        הנובע מהפסדים לצורכי מס בשנה המדווחתבמסים 
  )27(    )1,112(  )שבגינם לא נוצרו מסים נדחים

        ההפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה
        ן בסיס המדידהכמדווח לצורכי מס לבי  
  )918(  )1,871(    * נטו- של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים   

  308  )139(  )188(  אחרים
  7,908  7,410  11,129   בגין השנה המדווחת-מסים על ההכנסה 

  
 - נובע מהפער בין שיעור עליית המדד  2006-  ו2007בשנים ההפרש האמור עיקר * 

ראה (לצורכי מס של הפעילות בישראל שהוא הבסיס לחישוב ההכנסה החייבת 
 לבין שיעור השינוי בשער החליפין של המטבע הישראלי לעומת -) לעיל. 1'א

  .הדולר
  

  שומות מס  .ו
  

חברות המאוחדות בישראל עד וכולל שנת ושומות סופיות התקבלו על ידי החברה 
   .2006 המס
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  : התחייבויות מובטחות בשעבודים ומגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות- 14ביאור 

  
, ב"להבטחת הלוואות לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר אשר קיבלו חברות הקבוצה בארה  .א

באנגליה ובשוויץ מתאגידים בנקאיים רשמו החברות המאוחדות שעבודים שוטפים על 
  .הנכסים

רשמה , מ"זמן ארוך ואשראי לזמן קצר אשר קיבלה פרוטרום בעלהבטחת הלוואות ל  .ב
שעבודים שוטפים על כל , על הון המניות והמוניטין שלה שוטפיםמ שעבודים "פרוטרום בע

הרכוש וזכויות הביטוח וכן שעבודים צפים על כל נכסיה לרבות הזכויות והפירות הנובעים 
  .מהנכסים

  
  : חייבים ויתרות חובה- 15ביאור 

    בדצמבר31 
  2008  2007  2006    
   אלפי דולרים 

          :לקוחות  .א
    52,192  75,927  65,991  חובות פתוחים

    403  274  162  בעלי עניין
  66,153  76,201  52,595    

    1,373  1,805  2,051  המחאות לגבייה
  68,204  78,006  53,968    

    2,201  3,214  4,207  הסעיף כולל הפרשה לירידת ערך חייבים

 יום מהמועד בו היו אמורות 120 עד עבר מועד התשלום של יתרות חייבים לקוחות 2008 בדצמבר 31ליום 
)  אלפי דולר21,820 - 2007 ( אלפי דולר15,145ם בסכום של ניתרות לקוחות חייבים אלו הי .להשתלם

  . אלפי דולר360ובוצעה הפרשה לירידת ערך בגינן בסכום של 
  . לקוחות אשר בגין מרביתן אין בעיות גבייה לאחרונה רב שלפריתרות אלו מתייחסות למס

  : לקוחות אלה הוא כדלקמן–הגיול של יתרות חייבים ניתוח 
  

   בדצמבר31  
  2008  2007  2006  
  אלפי דולרים  

  11,932  18,034  13,810   יום60- עד ל
  1,843  3,786  1,335   יום120 יום ועד 60- מ
  15,145  21,820  13,775  

      )360 (   לירידת ערך חייביםהפרשה
  14,785  21,820  13,775  

 – 2007( אלפי דולר 5,545לקוחות בסכום של - חלה ירידה בערכן של יתרות חייבים2008 בדצמבר 31ליום 
 אלפי דולר 3,874 היה 2008 בדצמבר 31סכום ההפרשה ליום . ובוצעה הפרשה בגינן)  אלפי דולר4,302

לקוחות אשר בוצעה ירידת ערך בגינן מתייחסות ללקוחות -יתרות החייבים).  אלפי דולר3,214 – 2007(
- הקבוצה העריכה כי ניתן יהיה לגבות חלק מיתרות החייבים. חובם טרם שולם מסיבות שונותאשר 

  :גיול היתרות האמורות מוצג להלן. לקוחות האמורות
   בדצמבר31  
  2008  2007  2006  
  אלפי דולרים  
  2,547  3,474  1,394  נה יום ועד ש120- מ

  482  828  4,151  מעל שנה
  5,545  4,302  3,029  

  )2,201(  )3,214(  )3,847(  הפרשה לירידת ערך חייבים
  1,698  1,088  828  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  
  ):המשך ( חייבים ויתרות חובה- 15ביאור 

    בדצמבר31 
  2008  2007  2006    
   אלפי דולרים 

          :אחרים  .ב
    251  526  427  עובדים

    255  6  4  בעלי עניין
    4,112  9,290  8,680  מוסדות ממשלתיים

          התאמות באשר למחיר הרכישה
    FS       2,305-של פעילות ה

    3,115  2,173  2,462  שונים
  11,573  11,995  10,038    

   מלאי- 16ביאור 
    בדצמבר31 
  2008  2007  2006    
   אלפי דולרים 

          
    26,509  45,577  46,284  חומרי גלם ועזר
    2,137  3,930  4,270  תוצרת בעיבוד
    29,428  36,939  41,109  תוצרת גמורה 

  91,663  86,446  58,074    
          

           –מלאי לפעילות מסחרית 
    1,680  4,006  3,253  קנוייםמוצרים             

  94,916  90,452  59,754    
  

  :מראש בגין חכירה תפעוליתהוצאות  - 17ביאור 
   

דמי החכירה . ובמפרץ חיפה, מ זכות במקרקעין באזור תעשיה עכו"לפרוטרום בע  )1
 31 אלפי דולר ליום 1,269- בגין המקרקעין האמורים הינם בסך של כ- נטו -המהוונים 

 49 החכירה במקרקעין הן לתקופות של  זכויות) אלפי דולר1,301 – 2007 (2008בדצמבר 
מ זכות להארכת החכירה לתקופה "לפרוטרום בע. 2032-2042שנים המסתיימות בשנים 

  . שנים49נוספת של 

מ לרכישת זכויות חכירה נוספות "התקשרה פרוטרום בע, 2003בחודש אוקטובר   )2
 2005נת במהלך ש. באזור תעשיה בצפון הארץ, ממינהל מקרקעי ישראל, במקרקעין

במהלך שנת .  אלפי דולר בגין הקרקע האמורה382של בסך שולמו דמי חכירה מהוונים 
  .  אלפי דולר324 הוחזרה הקרקע למינהל מקרקעי ישראל והחברה קיבלה החזר של 2008

  
המסתיימת בשנת ,  שנים50לחברה מאוחדת בסין זכויות שימוש במקרקעין לתקופה של   )3

 אלפי דולר ליום 207-הינם כ, בגין המקרקעין האמורים,  נטו-ם דמי חכירה מהווני. 2046
  ). אלפי דולר215 – 2007 (2008 בדצמבר 31

  
  : מזומנים ושווי מזומנים- 18ביאור 

  :סעיף המזומנים ושווי המזומנים מורכב מהיתרות כדלקמן  .א

  בדצמבר31 
   2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 

         
  18,417  31,942  37,229   ניםמזומנים ושווי מזומ

  )673(  )3,765(     משיכות יתר
   37,229  28,177  17,744  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  :)המשך ( מזומנים ושווי מזומנים- 18ביאור 
  
ושיעורי מוצגים המזומנים ושווי המזומנים , או בהצמדה להם, מבחינת המטבעות בהם  .ב

  :ניתן לסווג את סכומם כדלקמן, הריבית
  

        שיעורי ריבית  
        משוקללים  
  בדצמבר31 בדצמבר31ליום  
  2008  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים  
          

  6,333  7,613  8,061  0.44%  דולר  
  843  382  2,456  0.04%  לירה שטרלינג  
  8,066  21,538  11,707  0.98%  אירו  
  2,034  664  8,544  0.12%  צריפרנק שווי  
  1,141  1,745  6,461    אחר  

    37,229  31,942  18,417  

  
  

  : זכאים ויתרות זכות- 19ביאור 
   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
  אלפי דולרים 
        :ספקים ונותני שירותים  .א

  27,476  38,528  26,352  חובות פתוחים
  24  269  353  שקים לפירעון

  26,705  38,797  27,500  
        :אחרים  .ב

  5,683  7,813  7,799  שכר עובדים והוצאות נלוות
  13,362  18,678  9,151  משרדים ממשלתיים

  1,467  1,914  1,896  הפרשה לעמלות ולהנחות
  810  444  347  )1'ב11ראה ביאור ( Bank of New York-התחייבות ל

  5,128  8,644  7,366  הוצאות לשלם
  140      מקדמות מלקוחות

        בגין רכישות PUTורה מותנית ואופצית תמ
Nesse 56,035    )5ביאור ראה ( וקבוצת גוורצמולר    
  1,407  2,884  1,242  שונים

  27,801  96,412  27,997  
  

  : הפרשות להתחייבויות והוצאות- 20ביאור 
  תביעות והליכים משפטיים  
 אלפי דולרים 

    547    2005 בדצמבר 31יתרה ליום 
        

        - 2006במהלך ם שינויי
    399    הפרשות נוספות

    946    2006 בדצמבר 31יתרה ליום 
        

        - 2007 במהלך שינויים
    )506(    נוצלו במהלך השנה

    440    2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
        

        - 2008 במהלך שינויים
    588    הפרשות נוספות

    1,028    2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ"ם תעשיות בעפרוטרו

  
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  :)המשך ( הפרשות להתחייבויות והוצאות- 20ביאור 

  תביעות והליכים משפטיים
משפטיים  ההפרשות הללו בוצעו בגין תביעות משפטיות אשר הוגשו כנגד הקבוצה ובגין הליכים

  ).'ב 11ביאור  ראה(הן בהפרשות ההוצאות המשפטיות המתייחסות נכללות גם . פוטנציאליים
  

  : ניתוח דוחות רווח והפסד- 21ביאור 
    2008  2007  2006  
 אלפי דולרים  

          :עלות המכירות .א
          :במסגרת פעילות תעשייתית

  136,283  177,743  212,949    שימוש בחומרים
  23,730  31,675  40,617    שכר עבודה והוצאות בקשר לעובדים, משכורת

  7,642  8,491  10,900    והפחתותפחת 
  16,665  19,931  25,888    הוצאות ייצור אחרות

    290,354  237,840  184,320  
  )8,907(  )9,304(  )4,510(    גידול במלאי תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה

    285,844  228,536  175,413  
  5,957  8,970  11,171     עלות מוצרים שנמכרו–במסגרת פעילות מסחרית 

    297,015  237,506  181,370  
          : נטו–שיווק מחקר ופיתוח , הוצאות מכירה   .ב

  25,488  34,474  43,466    משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  6,644  10,616  14,440    הובלה ומשלוח

  4,145  3,865  4,006    הפרשות לתשלום עמלות ותמלוגים
  111  204  1,225    לקוחות-הפרשה לירידת ערך חייבים

  1,763  2,412  4,177     והפחתותפחת
  3,832  3,282  3,656    נסיעות ואירוח

  2,956  3,794  4,430    דמי שכירות ואחזקת משרד
  3,579  8,251  9,603    אחרים

    85,003  66,898  48,518  
  14,099  18,170  21,739    *הסעיף כולל הוצאות מחקר ופיתוח נטו בסך

  389  289  1,190    יםבניכוי השתתפויות מגופים ממשלתיים ואחר*
          :הוצאות הנהלה וכלליות  .ג

  13,656  17,639  20,422    משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  610  1,704  1,905    פחת והפחתות
  2,222  2,353  2,977    שכר מקצועי

  2,909  3,818  5,450    צורכי ואחזקת משרד, תקשורת
  140  109  67    ביטוח נושאי משרה 

  1,335  1,420  1,295    נסיעות ואירוח
  1,546  2,482  3,090    אחרות
    35,206  29,525  22,418  

          :נטו -הכנסות אחרות   .ד
  )23(  89  )3,231(    הון ממכירת רכוש קבוע) רווח(הפסד 

  )65(  )107(  )81(    דמי שכירות
  126    1,569    ירידת ערך רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  )IFF         )2,242מוניטין שלילי הנובע מרכישת 
      892    הוצאות בגין פינוי והחזרה למוטב של נכס מושכר

      588    איכות סביבההפרשה ל
  90  )176(  )286(    אחרים

    )549(  )194(  )2,114(  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  
  :)המשך( ניתוח דוחות רווח והפסד - 21ביאור 

  2008  2007  2006   
  אלפי דולרים  
         : נטו-הוצאות מימון  .ה

     903  8,039  בגין הלוואות ואשראי לזמן ארוך
         

   88  167  2,130   נטו– נכסים והתחייבויות כספייםבגין הפרשי שער על יתרות 
         ,פקדונות לזמן קצר והלוואות, בגין מזומנים ושווי מזומנים
   )53(  1,260  381   נטו–אשראי לזמן קצר ואחרים 

   410  593    )'א5ראה ביאור  (Nesseבגין שינוי עיתי בהתחייבויות לרכישת 
  10,550  2,923  445   
         

  : תזרימי מזומנים מפעולות- 22ביאור 
  2008  2007  2006    
  אלפי דולרים  
          

    36,610  31,603  46,061  רווח לפני מסים על ההכנסה
          יג את תזרימי המזומנים התאמות הדרושות על מנת להצ

          :מפעילות שוטפת
    10,015  12,647  18,551  פחת והפחתות

    1,538  1,200  1,173  הכרה בהטבות הנובעות מהענקת מניות ואופציות לעובדים
    )1,168(  )5,521(  243   נטו–מעביד -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

    )816(  785  1,879   נטו–מסי הכנסה נדחים 
    )23(  42  )3,231(   **ממכירת רכוש קבוע) רווח(הפסד 
    399  )545(  588   נטו–בהפרשות ) קיטון(גידול 

      550  558  שחיקת הלוואות לזמן ארוך
    *)400(  *)867(  7,751  )נתקבלה (ששולמה ריבית

    126      הפרשה לירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים בחברה מאוחדת
    )IFF       )2,242ת מוניטין שלילי הנובע מרכיש

    546  593    אחרים
  27,512  8,884  7,975    
          

          :שינויים בהון חוזר
          :בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 

    )5,247(  )5,152(  2,850  לקוחות
    )1,744(  6,506  1,114  אחרים

          :בזכאים ויתרות זכות) קיטון(גידול 
    4,938  3,832  )11,991(  ספקים

    *)1,259(  *)6,078(  )3,228(  חריםא
    )4,884( )15,563(  )10,758(  גידול במלאי

  )22,013(  )16,455( )8,196(    
    36,389  24,032  51,560  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

          
          :עסקאות שלא במזומן

        359  החזר לקבל בגין קרקע באזור תעשיה בצפון הארץ 

  סווג מחדש* 

  ).7ראה באור (החזר קרקע באזור תעשיה בצפון הארץ הפסד הון בגין כולל ** 



  

  77

  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  

  : עסקות ויתרות עם צדדים קשורים- 23ביאור 
  

  : עם צדדים קשוריםעסקות  .א
  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 

      ):הוצאות(הכנסות  )1
        חברות הנשלטות (רות קשורות  חב- מכירות 

       ):על ידי בעלת השליטה
Fallek Chemical Japan)  להלן- Fallek(  333  522  883  

  12    6  אחרים
  339  522  895  
        

        .מכירות לחברות קשורות נעשות לפי מחירי שוק
        

        חברות הנשלטות על ידי( חברות קשורות –קניות 
  )Azur( )1,888(  )958(  )400 -להלן  (.Azur S.A -) בעלת השליטה

  )16(  )334(  )87(  בעלת השליטה בחברה
  )1,975(  )1,292(  )416(  

  
קניות נעשות .אושרו על ידי אסיפת בעלי המניות Azurהסדר השירותים שניתנים לחברה על ידי 

  . לפי מחירי שוק
        

  )717(  )945(  )1,110(  דיבידנד
        

        :חרותא) הוצאות(הכנסות 
        :חברות קשורות

Azur )78(  )66(  )61(  
        

  )78(  )66(  )61(  
    36     בעלת השליטה בחברה

  )78(  )30(  )61(  
        :הטבות לבעל עניין
  )2,050(  )1,365(  )2,135(  שכר ומשכורת

        
  )179(  )142(  )165(  )בחברה( דירקטורים 7-שכר ל

  
  מניות למנהל בחברה  )2

 בשנים) 'ג12ביאור  (1996אשר הוענקו למנהל במסגרת תוכנית , יר שוק של המניותההפרש בין מח
-  מסתכם בכ-  כפי שידוע לעת הענקה -לבין תוספות המימוש שנקבעו בתוכניות , 2008 עד 2005
  .בהתאמה,  אלפי דולר155-  אלפי דולר ו156,  אלפי דולר182

 2007, 2008לשנים , האמורות אשר הוענקוהוצאות ההטבה אשר נזקפו לרווח והפסד בגין המניות 
  .בהתאמה,  אלפי דולר125- אלפי דולר ו159,  אלפי דולר149 הסתכמו לסך של 2006-ו

 2007, 2008 לשנים, הוצאות ההטבה אשר נזקפו לרווח והפסד בגין המניות האמורות אשר הוענקו
  .בהתאמה,  אלפי דולר274- אלפי דולר ו153,  אלפי דולר150בהתאמה הסתכמו לסך של , 2006-ו

השווי ;  אלפי אופציות350 למנהל בחברה 2006 בינואר 2- כחלק מהחלטת הדירקטוריון הוענקו ב
בהתבסס (מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס , ההוגן של האופציות אשר הקצתה החברה למנהל

ראה ביאור (לר  אלפי דו783הוערך ביום ההענקה בסך של , )2 'ד 12על ההנחות המוצגות בביאור 
  ).2 'ד 12
  

תקנות ההתאגדות של החברה מאפשרות שיפוי ביטוחי לנושאי משרה בחברה כפי שמתאפשר על   )3
החברה יישמה מדיניות שיפוי בגין נושאי משרה ונושאי משרה בחברות .  ידי החוק הישראלי

ות החוק הכל בכפוף להורא, החברה החליטה גם לבטח נושאי משרה בגין עבודתם.  מאוחדות
  .ומגבלות אחרות

 
, 2005,  בחברהמניותבעלת , ICCמקבוצת , ICC Handels AGבאשר למכירת מניות על ידי   )4

  ).'ב 12ראה ביאור (
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  

  ):המשך ( עסקות ויתרות עם צדדים קשורים- 23ביאור 
  

  :יםיתרות עם צדדים קשור  .ב
  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
 אלפי דולרים 

        חובות שוטפים מוצגים במאזנים  )1
        " אחרים-  ויתרות חובה חייבים"בסעיפים  
        -  במסגרת הרכוש השוטף "לקוחות"ו      

        -יתרה ליום המאזן 
        :חברות קשורות

Fallek 160  274  403  
Azur      250  
  5    2  אחרים

  162  274  658  
  874  525  163  היתרה הגבוהה ביותר במשך השנה

        
לבעל מניות וצדדים התחייבויות שוטפות   )2

  קשורים
      

ICC 11  131    
Azur 53  747    

 64 878   

  : אירועים לאחר תאריך המאזן- 24ביאור 

  חלוקת דיבידנד  .א

סך . ח למניה" ש0.18- כהכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של, 2009במרס 18ביום 
  ).ח ביום חתימת הדוח"על פי שע( דולר אלפי 2,510- כהדיבידנד הינו 

  
 Oxford Chemicals Limitedרכישת חברת   .ב

 Oxford Chemicalsעל הסכם לרכישת נכסי ועסקי חברת חתמה החברה 2009, בינואר5-בתאריך ה
Limitedמליון פאונד8.25( מליון דולר 12 -בתמורה לסך של כ, ")אוקספורד: "להלן ( הבריטית  ( ,

 .אשר תמומן באמצעות אשראי בנקאי לזמן ארוך
בייצור ובשיווק של , עוסקת בפיתוח,  עובדים70 ומעסיקה כ 1973אשר נוסדה בשנת , אוקספורד

  .חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם והריח

והרווח )  מליון פאונד10 -כ ( מליון דולר14 -כל אוקספורד  שלמכירותה הסתכם מחזור 2007בשנת 
 אוקספורדמחזור המכירות המוערך של  ). מליון פאונד0.6 -כ( מליון דולר 0.9 -כהתפעולי הסתכם ל

 2008הרווח התפעולי המוערך לשנת  ו) מליון פאונד10 -כ( מליון דולר 14.5-ל כע עומד 2008לשנת 
  ).מליון פאונד -כ( מליון דולר 1.5 -לעמוד על כמהפעילות הנרכשת צפוי 

      Flavor Specialtiesרכישת חברת   .ג

 Flavorחברתסיה ועסקיה של נכברה על הסכם לרכישת  חתמה הח2009 , במרץ4 -בתאריך ה
Specialties Inc. ,)להלן:"FSI" (אשר ,  מליון דולר17.2בתמורה לתשלום במזומן של , האמריקאית

  .      תמומן באמצעות אשראי בנקאי

FSI ,ביצור , העוסקת בפיתוח, הינה חברת תמציות ומיצויים מצמחים, 1979דה בשנת אשר נוס
בעיקר לתעשיית ) Botanical Extracts(ובשיווק של תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא 

 - ב והיא מעסיקה כ"בחוף המערבי של ארה, קליפורניה,  אתר יצור בקורונהFSIל . המזון והמשקאות
  . עובדים38

 הממוצע שתשיג EBITDAעל הנקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית בהתבסס  הרכישה בהסכם
 כך שסך ,5.5מוכפל ב , 31.12.2010חודשים המסתיימים ב ה במהלך עשרים וארבעה FSIפעילות 

מנגנון התאמת  . מליון דולר13.5ל  מיליון דולר או לקטון עד27התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל
 מיליון 3.1 של הפעילות הנרכשת יעלה על הממוצע EBITDA מעלה במקרה בו הפעל כלפייוהתמורה 

  .דולר מיליון 2.7 הממוצע ירד מתחת לEBITDAוכלפי מטה במקרה בו ה, דולר
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  מ"פרוטרום תעשיות בע                                                

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  ):המשך ( אירועים לאחר תאריך המאזן - 24ביאור 
  

 המתואם הסתכם EBITDAה ,  מליון דולר11.51 - כל הסתכם 2008 בשנת FSIל מחזור המכירות ש
לפני תיאומים בגין , 2008 לשנת FSI על פי דוחותיה הכספיים של EBITDAה( מליון דולר 3.57 -לכ

 מליון 2.43 -הינו כ, חברה פרטית FSIהוצאות חד פעמיות והתאמות שונות שנובעות מהיותה של 
 FSI על פי דוחותיה הכספיים של EBITה( מליון דולר 3.50 -  המתואם הסתכם לכEBITוה) דולר

 חברה FSIלפני תיאומים בגין הוצאות חד פעמיות והתאמות שונות שנובעות מהיותה של , 2008לשנת 
ה ,  מליון דולר11.19 על FSIרות של  עמד מחזור המכי2007בשנת ).  מליון דולר2.37הינו כ , פרטית

EBITDAה( מליון דולר 3.28 - המתואם הסתכם לכEBITDA על פי דוחותיה הכספיים של FSI 
 חברה FSIלפני תיאומים בגין הוצאות חד פעמיות והתאמות שונות שנובעות מהיותה של , 2007לשנת 
 על פי EBITה( מליון דולר 3.25 - המותאם הסתכם לכ EBITוה)  מליון דולר2.87הינו כ , פרטית

לפני תיאומים בגין הוצאות חד פעמיות והתאמות שונות , 2007 לשנת FSIדוחותיה הכספיים של 
  ). מליון דולר2.83הינו כ , חברה פרטית FSIשנובעות מהיותה של 

 מתבססים על 2008 ו 2007 לשנים FSIנתונים הכספיים המובאים לעיל על פי דוחותיה הכספיים של ה
אשר לא בוקרו או סוקרו על ידי רואה חשבון מבקר , FSIדוחות ניהוליים ודוחות לצרכי מס של 

  .ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהנתונים הכספיים לעיל
  

  
  :דוחות כספיים נפרדים תמצית – 25ביאור 

  
צירוף תמצית   מחייבת1993 -ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) א(5תקנה 

  .דוחות כספיים נפרדים של חברה
בדוחותיה  מציגה החברה" נפרדיםדוחות מאוחדים ו "IAS 27בהתאם להוראות התקן הבינלאומי 
  .עלותהלות לפי וחברות כל,  בשליטה משותפתישויות  ,הנפרדים את השקעתה בחברות בנות

  
  :נתונים מאזניים.א

  אלפי דולרים 
   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
        

        ר  כ  ו  ש
  179  2,447  313   חייבים–רכוש שוטף 
  139  139  139   נטו–רכוש קבוע 
  109,936  118,363  125,552  תד מאוחההלוואות ושטרי הון לחבר, השקעות

  126,004  120,949  110,254  
        התחייבויות והון

        
  105    80   אחרים–התחייבויות שוטפות 

      2,268   לזמן ארוךתוהתחייבוי
  110,149  120,949  123,656  להלן' ראה ג, הון
  126,004  120,949  110,254  

  :נתונים תוצאתיים.ב
 אלפי דולרים 
  2008  2007  2006  
        

  72  72  78  הוצאות הנהלה וכלליות
  7,807  9,408  1,182   נטו–הכנסות מימון 

  156  156  169   נטו–הכנסות אחרות 
  1,978  2,572  3,006  בידנדהכנסות מדי

  9,869  12,064  4,279  רווח נקי לשנה 
  



  

  80

  
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
  

  :)המשך (דוחות כספיים נפרדים  תמצית - 25ביאור 
  

  :השינויים בהון  .ג
  

  
  
  
  
  

  הון המניות

  
  
  

הון מניות 
  נפרע נוסף

  
  
  
  
  

יתרת 
  הרווח

  
  
  
  
  
  

  סך הכל
  אלפי דולרים 

          
  100,773  )7,292(  91,666  16,399  העברה - 2006 בינואר 1יתרה ליום 

          
          :2006תנועה בשנת 
  9,869  9,869       לשנהרווח נקי
          -לעובדים בכיריםאופציות הקצאת 

  176    141  35   בכיריםעובדיםמימוש אופציות על ידי 
          הענקת מניותהכרה במרכיב ההטבה המתייחס ל    

  1,309    1,309    ואופציות לעובדים         
  )1,978(  )1,978(      דיבידנד 
  110,149  599  93,116  16,434  העברה – 2006 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 
  :)המשך( דוחות כספיים נפרדים  תמצית - 25ביאור 

  
      

    
  
  
  
  

הון 
  המניות

  
  
  

הון מניות 
  נפרע נוסף

  
  
  
  

יתרת 
  הרווח

  
  
  
  
  

  סך הכל
  אלפי דולרים  
          

  110,149  599  93,116  16,434  העברה – 2007 בינואר 1 יתרה ליום
          

          :2007תנועה בשנת 
  12,064  12,064       לשנהרווח נקי

          -הקצאת אופציות לעובדים בכירים
  199    167  32  ות על ידי עובדים בכיריםמימוש אופצי

          מתייחסההכרה במרכיב ההטבה 
  1,109    1,109    להענקת מניות ואופציות לעובדים

  )2,572(  )2,572(      דיבידנד 
  120,949  10,091  94,392  16,466   העברה-2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך( המאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים 

  :)המשך( דוחות כספיים נפרדים תמצית - 25ביאור 
    

  
הון 
  המניות

  
  

הון מניות 
  נפרע נוסף

  
  

יתרת 
  הרווח

  
  
  

  סך הכל
  אלפי דולרים  

  120,949  10,091  94,392  16,466  העברה – 2008 בינואר 1 יתרה ליום
          :2008תנועה בשנת 
  4,279  4,279       לשנהרווח נקי

          -ובדים בכיריםהקצאת אופציות לע
  261    237  24     מימוש אופציות על ידי עובדים בכירים

          המתייחסהכרה במרכיב ההטבה בתוכנית 
  1,173    1,173    להענקת מניות ואופציות לעובדים

  )3,006(  )3,006(      דיבידנד 
  123,656  11,364  95,802  16,490  2008 בדצמבר 31יתרה ליום 

  : מדיניות-דים דוחות כספיים נפר  .ד

אשר יושמה בדוחות ,  לגבי הדוחות הכספיים המאוחדים2השונה מהמדיניות החשבונאית כפי שמופיעה בביאור , להלן עיקרי המדיניות החשבונאית
  :הכספיים הנפרדים של החברה

  השקעות בחברה בת  .1
  . על בסיס עלות היסטוריתת בדוח הנפרד של החברה מוצגת בההשקעות בחבר

  י הוןשטר  .2
בתקופות עוקבות נרשמות ההלוואות בהתאם לשיטת העלות המופחתת כאשר .  ההוגןםשטרי הון שניתנו לחברה בת מוכרים לראשונה לפי שוויי

  .ההפרש בין סכום ההלוואה שהוכר במועד ההכרה הראשוני לבין ערך הפדיון לדוחות רווח והפסד בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית

  ערבויות  .3
ויות בגין ערבויות שנתנו על ידי החברה לצדדים שלישיים בעבור חברות בנות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן כנגד השקעה בחברות התחייב
  .שינויים בסכומי הערבויות נזקפים לדוח הרווח והפסד על פני תקופת הערבות. הבנות

  אופציות שהוענקו לעובדי חברות בנות  .4
על פני תקופת ההבשלה של האופציות , נזקפות כהשקעה בחברות הבנות כנגד עודפים, וענקו לעובדי חברות בנותשה, אופציות למניות החברה

  .שהוענקו
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

   רשימת החברות המאוחדות- 26ביאור 
  

שיעורי הבעלות   מדינה ש ם    ה ח ב ר ה
  והשליטה

 ר בדצמב31  
    2008  2007  

    %  %  
        

  100  100  ישראל  )1(מ "פרוטרום בע
  100  100  ישראל  )2(מ "פרוטרום נאמנות בע

        
        :מפורט להלןבחברות כ מ מחזיקה"פרוטרום בע )1(

  100  100  ישראל  מ"בע) 1990(פרוטרום סחר ושווק 
  100  100  ישראל  )3( מ"תמציות הגליל בע

Frutarom (UK) Ltd. )4(  100  100  אנגליה  
International Frutarom Corporation 

  100  100  ב"ארה  )5(
Russia Ltd. Frutarom  100  100  רוסיה  

Frutarom Ukraine Ltd.  100  100  אוקראינה  
Frutarom Kazakhstan Ltd.  100  100  קזחסטאן  

Frutarom Flavors (Kunshan) Company  100  100  סין  
Far Aromatik Gida Urunleri Sanayi Ve Ticaret Sirketi Ltd. 100  100  טורקיה  

Frutarom Mexico S.A. 100  100  מקסיקו  
Frutarom do Brazil Ltda. 100  100  ברזיל  

  100  100  ישראל  )13( מ"ריחן בארות יצחק תעשיות מזון בע
  41  55  ישראל  מ"נוטרה ליז בע

   
     .חברה בנאמנות עבור עובדי החברהמ מחזיקה מניות של ה"פרוטרום נאמנות בע)2(
     .חברה לא פעילה)3(
)4(Frutarom (UK) Ltd.מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות:     

Turkish Holdings Ltd.  100  100  
Frutarom Switzerland Ltd  )6( 100  100  

Jupiter Flavours Ltd.  100  100  
Belmay Ltd.  )7(   100  100  

    
)5(International Frutarom Corporation מחזיקה את החברות הבאות:      

Frutarom USA Inc.    100  100  
Frutarom Inc.   100  100  

Abaco Inc.    100  100  
Abaco Manufacturing LLC.   100  100  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  ):המשך( רות המאוחדות רשימת החב- 26ביאור 
שיעורי הבעלות   

  והשליטה
   בדצמבר31  
  2008  2007  
  %  %  

)6( Frutarom Switzerland Ltd מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות:      
Frutarom Germany GmbH )8(    100  100  

Frutarom Nordic A/S   100  100  
Frutarom France S.A.R.L   100  100  

Frutarom (Marketing) S.R.L.    100  100  
Frutarom Netherlands B.V. )9(   100  100  

       
)7( Belmay Ltd.מחזיקה בבעלות מלאה  את החברות הבאות:        

Belmay Denmark AS    100  100  
Belmay AS     100  100  

Belmay Pacific PTE Ltd.    100  100  
        

)8(  Frutarom Germany GmbHת הבאות מחזיקה את החברו:       
GewürzMühle Nesse GmbH.   )11(    100  70  

GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH   )12(    100  70  
  GewürzMüller GmbH  )10(    100  100  

Blessing Biotech GmbH      100  100  
       

)9( Frutarom Netherlands B.V.מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות :      
    Frutarom Belgium N.V.        100  100  
   Frutarom USA Holding Inc. )3(    100  100  

       
)10(GewurzMuller GmbH מחזיקה בבעלות מלאה  את החברות הבאות :       

ell-4-u.com Agentur für Marketing  
  E-business und Telemarketing GmbH  

  
100  100  

                            GewürzMüller AG    100  100  
    

 )11( GewürzMühle Nesse GmbH  מהון המניות המונפק 75% מחזיקה ב 
  Food Venture GmbH של  והנפרע 

      

        
)12( GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH   מהון100%מחזיקה ב  

  NESSEpol Sp. z.o.o המניות המונפק והנפרע של
      

       מ"יזוג לתוך פרוטרום בעמצויה בהליכי מ )13(
  

______________  
___________________  

______________  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  2006- ו2007, 2008 בדצמבר 31תרגום לשקלים של הדוחות הכספיים לימים 
  

  
  

  תרגום הדוחות הכספיים לשקלים חדשים
  

  :מבוצע כדלקמן, תרגום הנתונים הדולרים לשקלים. להלן מוצגים נתונים מתורגמים לשקלים
  
  . שער החליפין לאותו יוםהנכסים וההתחייבויות לכל תאריך מאזן מתורגמים לפי  )1
  
כאשר השימוש בהם מהווה , ההכנסות וההוצאות מתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים לתקופה  )2

  .קירוב לשערי החליפין בפועל
  
   2007, 2008 בדצמבר 31כפי שנכללו בדוחות הכספיים ליום , הון המניות וקרנות ההון  )3

שינויים בהון במניות ובקרנות ההון לאחר מועד זה . וםמתורגמים לפי שער החליפין לאותו י, 2006-ו
  .או היווצרותם, מתורגמים לפי שער החליפין במועד הנפקתם

  
מתורגמת לפי שער , 2006- ו2007, 2008 בדצמבר 31כפי שנכללה בדוחות הכספיים ליום , יתרת הרווח  )4

ודיבידנד מתורגם לפי שער , לעיל) 2(הרווח לתקופה מתורגם כאמור בסעיף . החליפין לאותו יום
  .החליפין במועד תשלומו

  
  .נזקפים ישירות להון העצמי בסעיף נפרד, הפרשי התרגום שנוצרו כתוצאה מהטיפול האמור  )5
  

מוצגים כפי שהוצגו בעבר בדוחות הכספיים , הכלולים בדוחות כספיים אלה, מספרי ההשוואה השקליים
כשהם מותאמים לשער , ים בשער החליפין של הדולרשנערכו בשקלים מותאמים לשינוי, של החברה

  .2008-  ו2007, 2006 בדצמבר 31החליפין של הדולר ליום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  מאוחדיםמאזנים 
  מתורגמים לשקלים חדשים

  
  

          
   בדצמבר31  
  2006  2007  2008 ביאור  
  באלפים  

          ר  כ  ו  ש
          :נכסים שוטפים

  77,812  122,849  141,545  18  מזומנים ושווי מזומנים
  13,774  4,919  198    נכסים כספיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

        15  :חייבים ויתרות חובה
  228,015  300,011  259,312    לקוחות
  42,411  46,133  44,001    אחרים

          הוצאות ששולמו מראש ומקדמות
  15,472  13,988  9,748    לספקים

  252,461  347,878  360,871  16  מלאי
  629,945  835,778  815,675    פים שוטנכסיםס ך  

          
          :נכסים שאינם שוטפים

  429,492  521,545  477,930  7  רכוש קבוע 
  254,227  731,317  631,447  8',ו2  נכסים בלתי מוחשיים 

  16,194  14,403  11,368  'ד13  מסי הכנסה נדחים
  8,188  7,300  5,612  17  בגין חכירה תפעוליתהוצאות מראש 

  708,101  1,274,565  1,126,357    סך נכסים שאינם שוטפים
          

  1,338,046  2,110,343  1,942,032    סך רכוש
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   בדצמבר31  
  2006  2007  2008  ביאור  
 באלפים  
          

          התחייבויות והון
          

          :התחייבויות שוטפות
הלוואות לזמן קצר וחלויות אשראי ו

  2,843  170,074  162,665  9  שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
        19  :זכאים ויתרות זכות

  116,188  149,213  101,532    ספקים ונותני שירותים
  118,289  370,800  105,699    אחרים
  3,997  1,692  3,909  20   אחרותת בגין התחייבויוהפרשות

  241,317  691,779  373,805    ס ך  התחייבויות שוטפות
          

          :לזמן ארוךהתחייבויות 
          לזמן ארוך הלוואות 

    317,599  377,854  9  ניכוי חלויות שוטפותב
          התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת 

  31,683  44,298  42,845  10  פרישה
  51,718  85,416  84,184  'ד13  מסי הכנסה נדחים

  95,941  5,461  5,399  5  ות אחרותהפרשות בגין התחייבוי
  179,342  452,774  510,282    לזמן ארוךס ך  התחייבויות 

          
        11  התקשרויות והתחייבויות תלויות

  420,659  1,144,553  884,087    ס ך  התחייבויות

          

        12  :הון
  76,562  76,693  76,773    הון מניות
  410,236  415,493  420,491    קרנות הון

  )27,589(  )70,010(  )104,013(  'ג2  הפרשי תרגום מטבע
  466,285  555,291  678,593    יתרת רווח 

          עלות מניות החברה המוחזקות - בניכוי 
  )8,107(  )11,677(  )13,899(     חברה מאוחדתידיב

  917,387  965,790  1,057,945    סך הון 
          

  1,338,046  2,110,343  1,942,032     והוןתהתחייבויוסך 
          
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

   מאוחדיםדוחות רווח והפסד
  מתורגמים לשקלים חדשים

  
  בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב  
  2006  2007  2008 ביאור  
  )למעט נתוני הרווח למניה (באלפים    
          

  1,280,116  1,512,816  1,698,056    מכירות 

  808,275  975,675  1,065,631  'א21  עלות המכירות

  471,841  537,141  632,425    רווח גולמי

          מחקר , שיווק, הוצאות מכירה
          :הנהלה וכלליות, ופיתוח

  216,220  274,817  304,974  'ב21   נטו–מחקר ופיתוח , שיווק, מכירה
  99,906  121,289  126,312  'ג21  הנהלה וכלליות

  )9,421(  )797(  )1,970(  'ד21   נטו–הכנסות אחרות 

  165,136  141,832  203,109    רווח מפעולות

  1,983  12,008  37,851  'ה21  נטו –הוצאות מימון 

  163,153  129,824  165,258    רווח לפני מסים על ההכנסה

  30,786  30,440  31,687  'ה13  מסים על הכנסה

  132,367  99,384  133,571    רווח נקי
          
ם     י ל ק ש   ב

        'בכ2  :רווח נקי למניה
  2.33  1.72  2.33    בסיסי

  2.29  1.69  2.30    בהנחה של דילול מלא
  
  
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  1 - ) המשך(
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  דוחות על השינויים בהון 
  מתורגם לשקלים חדשים

  
  
  
  

  סך הכל

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  

  
  

  יתרת הרווח

  
  

הפרשי 
תרגום 
  מטבע

  
  
  
  

 קרנות הון

  
  
  
  

  מניותההון 

  
  
  
  
  ביאור

  

      באלפים
                

  2006 בינואר 1יתרה ליום     76,407  403,782  )165(  343,146  )4,720(  818,450
  :2006שינויים בשנת               
   - אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי  - נטו -  הכנסה              

  שינויים בתרגומי מטבע  'ג2      )27,424(      )27,424(
   לשנהרווח נקי          132,367    132,367
  2006סך כל הכנסה מוכרת בגין               104,943

  :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת  'יח2            
  רה על ידי חברה מאוחדתרכישת מניות החב            )5,059(  )5,059(

  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים  )1'ג12          651  651
  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית  )1'ג12          1,021  1,021

  הקצאת אופציות לעובדים בכירים )3'ג12';ד12            
  -  עובדים בכיריםמימוש אופציות על ידי    155  620        775

 ייחס להענקת מניותהכרה במרכיב ההטבה המת              
  ואופציות לעובדים      5,834        5,834

  דיבידנד  'ה12        )9,228(    )9,228(
   העברה- 2006בדצמבר  31 ליום יתרה    76,562  410,236  )27,589(  466,285  )8,107(  917,387

  
  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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   2 –) המשך(

  מ" בעפרוטרום תעשיות
  דוחות על השינויים בהון
  מתורגם לשקלים חדשים

  
    

  
  
  
  ביאור

  
  
  
  

  הון המניות

  
  
  
  

  קרנות הון

  
  

הפרשי 
תרגום 
  מטבע

  
  
  
  

  יתרת הרווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  סך הכל
  ב א ל פ י ם  
                

  917,387  )8,107(  466,285  )27,589(  410,236  76,562     העברה-  2006 בדצמבר 31יתרה ליום 
                

                :2007שינויים בשנת 
                -  אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי - נטו - הכנסה 

  )42,421(      )42,421(      'ג2  שינויים בתרגומי מטבע
  99,387    99,387           לשנהרווח נקי

  56,966              2007סך כל הכנסה מוכרת בגין 
              'יח2  :ת מניות לעובדי חברה מאוחדתתוכנית הקצא

                רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
  )4,905(  )4,905(          )1'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

  961  961          )1'ג12  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
  374  374         )3'ג12';ד12  - הקצאת אופציות לעובדים בכירים

  832        701  131    עובדים בכיריםפציות על ידי מימוש או
  4,556        4,556      הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת 

                מניות ואופציות לעובדים
  )10,381(    )10,381(        'ה12  דיבידנד

  965,790  )11,677(  555,291  )70,010(  415,493  76,693     העברה- 2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  

  .ם המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהביאורי



  91

  
   3 –) סיום(

  מ"פרוטרום תעשיות בע
  דוחות על השינויים בהון 
  מתורגם לשקלים חדשים

  
    

  
  
  
  ביאור

  
  
  
  

  הון המניות

  
  
  

קרנות 
  הון

  
  

הפרשי 
תרגום 
  מטבע

  
  
  

  יתרת הרווח
  

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  סך הכל
  ב א ל פ י ם  
                

  965,790  )11,677(  555,291  )70,010(  415,493  76,693    העברה – 2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
                

                :2008שינויים בשנת 
                -  אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי - נטו - הכנסה 

  )34,003(      )34,003(      'ג2  שינויים בתרגומי מטבע
  133,571    133,571          שנה לרווח נקי

  99,568              2008 סך כל הכנסה מוכרת בגין
              'יח2  :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

  )4,010(  )4,010(            רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
  1,788  1,788          )1'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

             )3'ג12';ד12  -  בכיריםהקצאת אופציות לעובדים
  870        790  80    עובדים בכיריםמימוש אופציות על ידי 

  4,208        4,208      הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת 
                מניות ואופציות לעובדים

  )10,269(    )10,269(        'ה12  דיבידנד
  1,057,945  )13,899(  678,593  )104,013(  420,491  76,773    2008בדצמבר  31 ליום יתרה

  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

   על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוחות

  מתורגמים לשקלים חדשים

  2006  2007  2008 ביאור  
  באלפים  
          

          :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  163,555  92,628  184,547  22  ותהנובעים מפעילנטו מזומנים 

  )23,798(  )36,595(  )52,167(    מסי הכנסה ששולמו
  139,757  56,033  132,380    מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

          
          :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )44,815(  )60,327(  )37,536(    רכישת רכוש קבוע
  )17,024(  )11,585(  )3,383(     נכסים בלתי מוחשייםרכישת 

  *1,783  *4,014  947    ריבית שהתקבלה
  )154,484(  )369,587(  )177,705(  5   בניכוי מזומנים שנרכשו–רכישת חברות מאוחדות 

    )33,708(    5   בניכוי מזומנים שנרכשו–רכישת פעילויות 
  10,029  10,107  1,615  5  החזר בגין רכישת פעילות

  1,898  2,909  29,581    תמורה ממכירת רכוש קבוע
  32  9,034  4,402    מימוש ניירות ערך שסווגו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  )202,581(  )449,143(  )182,079(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
          

          :תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  775  832  870    תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות

    *)452(  )28,756(    ריבית ששולמה
  )1,354(  358,708  294,619    קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
      )99,099(    פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

    84,302  )71,458(     לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  ואשראי הלוואות) פרעון(קבלת
          יכוי בנ- רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת 

  )4,408(  )3,944(  )2,222(    תקבולים בגין המניות
  )9,228(  )10,381(  )10,269(    דיבידנד ששולם

          מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
  )14,215(  429,065  83,685    )ששימשו לפעילות מימון(

          
  )77,039(  35,955  33,986     ואשראי בנקאישווי מזומנים ,במזומנים) קיטון(גידול 

  155,227  74,969  108,369    ואשראי בנקאי לתחילת השנה שווי מזומנים ,יתרת מזומנים
  )3,219(  )2,555(  )810(    שער בגין מזומנים ואשראי בנקאיפרשי מה  הפסדים 

  74,969  108,369  141,545  18  ואשראי בנקאי לגמר השנהשווי מזומנים  ,יתרת מזומנים
  
  סווג מחדש* 
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהביאורים 
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  :  מידע כללי- 1ביאור 
  

  ). הקבוצה-להלן (מ והחברות המאוחדות שלה "מידע על פעילויותיה של פרוטרום תעשיות בע  .א
  

החברה פועלת באמצעות . 1933אשר הוקמה בשנת , ברה גלובליתמ היא ח"פרוטרום תעשיות בע
הקבוצה פועלת בעיקר . והחברות שבשליטתה) מ" פרוטרום בע- להלן (חברה מאוחדת בישראל 

, הקבוצה מפתחת. חטיבת תמציות טעם וחטיבת חומרי גלם: באמצעות שתי חטיבות עיקריות
,  עושים שימוש יצרני מזון ומשקאותמשווקת ומוכרת תמציות טעם וחומרי גלם בהם, מייצרת

מוצרי היגיינה , תמציות טעם וריח, יצרנים של מוצרים המבוססים על צמחי מרפא
, צפון אמריקה, לחברה אתרי ייצור באירופה. כמו גם יצרנים של מוצרים אחרים, וקוסמטיקה

 ופיתוח  מעבדות מחקר26לחברה ; )27ראה גם רשימת החברות הבנות בביאור (ישראל ואסיה 
מידע לגבי .  משרדי המכירה והשיווק שלה47והיא מוכרת ומשווקת את מוצריה בעיקר דרך 

  .6מגזרי הפעילות שלה לשנים המדווחות מוצג במסגרת ביאור 
  

. אשר התאגדה בישראל וישראל היא מקום התושבות שלה, החברה היא חברה בעירבון מוגבל
 ICCבעל השליטה בחברה היא חברת . רץ חיפהמפ, 25כתובת משרדה הרשום היא רחוב השיש 

Industries Inc..  
  

מחודש פברואר ; 1996מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאז שנת 
 גם למסחר ברשימה Global Depositary Receipts רשומות מניות החברה באמצעות 2005

  ).להלן. בראה  ()(LSEהראשית של הבורסה לניירות ערך של לונדון 
  

לאחר קיזוז  (ח"ש מיליון 333-השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ, 2005בחודש פברואר   .ב
 Globalורישום , כנגד הנפקת מניות של החברה) ח"ש מיליון 22-הוצאות הנפקה בסך כ
Depositary Receipts)  להלן- GDRs ( ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון) ראה ביאור

  .)'ב12
  

  : עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  :בסיס העריכה .א
  

  הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הוכנו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
)IFRS( ובהתאם לתקנות ניירות ערך )1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים.  

  
 ותתאמבכפוף  לה, היסטוריתהעלות הבהתאם למוסכמת הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו 

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או , שערוך נכסי יעודה לפיצוייםבגין 
  .הפסד המוצגים בשווי הוגן

  
מסוימים חשבונאיים אומדנים שימוש בדורשת  IFRS-לתקני ההדוחות הכספיים בהתאם עריכת 

 המדיניותבתהליך יישום  להפעיל שיקול דעת ת הקבוצההנהל היא מחייבת את, כןכמו . מהותיים
דעת מעורבת מידה רבה של שיקול  לתחומים בהם  ניתן גילוי4 בביאור .החשבונאית של הקבוצה

ל הדוחות הכספיים השפעה מהותית עאומדנים להנחות ויש לתחומים בהם או , תומורכבאו 
 מהאומדנים וההנחות ששימשו את התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית. המאוחדים

  .הנהלת הקבוצה
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  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  : מאוחדיםכספייםדוחות  .ב
  

יכולת , פית והתפעוליתמדיניות הכסשליטה על החברות מאוחדות הן ישויות אשר בהן יש לחברה   )1
קיומן של זכויות .  מהחזקת יותר ממחצית המניות המקנות זכות הצבעה, בדרך כלל, הנובעת

ת בחשבון כאשר ונלקח, באופן מיידיהצבעה פוטנציאליות אשר ניתנות למימוש או להמרה 
 חשבונותיהן של חברות מאוחדות מאוחדים במלואם .ריכים האם חברה אחת שולטת באחרתמע
 מסתיימת האיחוד מופסק החל בתאריך בו .בהן לקבוצה השליטה מושגת התאריך בו חל מןה

  .השליטה
  

שיטת הרכישה היא השיטה בה משתמשים על מנת להכיר ברכישה של חברות מאוחדות על ידי 
המכשירים ההוניים , עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של הנכסים שניתנו. הקבוצה

בתוספת העלויות , העסקהיום לבויות שנצברו או שלקחה על עצמה הקבוצה שהונפקו וההתחיי
 שלקחה על  התלויותנכסים מזוהים שנרכשו והתחייבויות. אותן ניתן לייחס לרכישה באופן ישיר

ללא , עצמה הקבוצה בצירוף עסקים  נמדדים תחילה על פי שוויים ההוגן ביום הרכישה
כישה על השווי ההוגן של חלק הקבוצה בנכסים עודף עלות הר. התחשבות בחלק המיעוט

  .נרשם בספרי הקבוצה כמוניטין, אשר נרכשו) נטו(המזוהים 
  

, של החברה המאוחדת אשר נרכשה) נטו(אם עלות הרכישה נמוכה מהשווי ההוגן של הנכסים 
   .ההפרש מוכר ישירות לרווח והפסד

  
ך הנוכחי של מחיר המימוש של על הער( למיעוט מטופלת כהתחייבות פיננסית PUTאופצית 
  .כנגד הקטנת המיעוט ועדכון סכום המוניטין) האופציה

  
. עסקאות ויתרות בין חברתיות ורווחים שלא מומשו על עסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו

  . אך הם נחשבים כסימן לירידת ערך הנכס המועבר, הפסדים שלא מומשו מבוטלים גם הם
  

 המדיניות החשבונאית של החברות המאוחדות על מנת להבטיח שונתה, כאשר היה צורך בכך
 .עקביות למדיניות החשבונאית שאותה אימצה הקבוצה

  
  תמצית דוחות כספיים נפרדים של החברה  )2
  

, 2008 בדצמבר 31 לימים נפרדים של החברהתמצית הדוחות כספיים  מוצגת 25ביאור במסגרת 
 תמצית הדוחות הכספיים –להלן ( באותם תאריכים  ולכל אחת מהשנים שהסתיימו2006 - ו2007

תמצית הדוחות הכספיים הנפרדים נערכה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי ). הנפרדים
במסגרת , IAS27בהתאם להוראות ). IAS27 –להלן " (דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים "-  27

ת בחברות מאוחדות לפי העלות ות ההוניות ההשקעומוצג, תמצית הדוחות הכספיים הנפרדים
  ).להלן' י גם סעיף ראה(
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  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  
  :תרגום מטבע חוץ .ג

  
  ומטבע ההצגההפעילות מטבע   )1

 של כל אחת מישויות הקבוצה נמדדים תוך שימוש במטבע פריטים הנכללים בדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים "). הפעילותמטבע ("המשקף את הסביבה הכלכלית בה פועלת היישות 

  .ומטבע ההצגה של החברה, פעילותמטבע ה - ב "חדים מוצגים בדולרים של ארההמאו

, החברה, 1993- ג"שנהת, )חות כספיים שנתיים"עריכת דו(בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך 
מצרפת דוחות כספיים בערכים , אשר מציגה את דוחותיה הכספיים במטבע שאינו השקל החדש

ח מבוצע בהתאם להוראות תקן חשבונאות "תרגום של דוחות כספיים אלה לש. שקליים
  ".השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ "21בינלאומי מספר 

  
  עסקות ויתרות  )2

 תוך שימוש בשערי החליפין בתוקף ביום ביצוע הפעילותע חוץ מתורגמות למטבע עסקות במטב
ות כאמור ומתרגום סכומי נכסים והתחייבויות עסק מיישוב הפרשי שער הנובעים. העסקות

  .נזקפים לדוח רווח והפסד, כספיים הנקובים במטבע חוץ תוך שימוש בשערי סוף השנה

י חליפין הקשורים לאשראי ולמזומנים ושווי מזומנים רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשער
 הרווחים וההפסדים גם יתרת". מימון) הוצאות(הכנסות "מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת 

  ".מימון) הוצאות(הכנסות "עקב שינוי בשערי החליפין מוצגים בדוח ררח והפסד במסגרת 
  

ים כגון מכשירים הוניים המוכרים הפרשי תרגום על נכסים והתחייבויות פיננסיות לא כספי
בהתאם לשוויים ההוגן דרך רווח והפסד מוכרים ברווח והפסד כחלק מהרווח וההפסד בגין 

  .שינויים בשוויים ההוגן
  

  :חברות הקבוצהתרגום דוחות כספיים של   )3

אשר אף לא אחת מהן פועלת במדינה בה (תוצאות הפעילות והמצב הכספי של חברות הקבוצה 
מתורגמות ,  השונה ממטבע ההצגהפעילותאשר להן מטבע , )כלכלה היפראינפלציוניתשוררת 

  :למטבע ההצגה כדלקמן
  

נכסים והתחייבויות המוצגים בתאריכי המאזנים מתורגמים לפי שערי הסגירה ביום תאריך   )א(
  ;המאזן

  
אלא אם כן (הכנסות והוצאות הנכללות בדוחות רווח והפסד מתורגמות לפי שערים ממוצעים   )ב(

ממוצע זה אינו מהווה קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין ליום ביצוע 
במקרה כזה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער החליפין ביום ביצוע ; תהעסקאו
  ; )העסקאות

  
  .הפרשי תרגום המטבע הנוצרים נזקפים להון העצמי בסעיף נפרד  )ג(

) נטו(מי הפרשי תרגום המטבע הנובעים מתרגום של ההשקעה בעת האיחוד נזקפים להון העצ
הפרשי תרגום המטבע אשר , כאשר נמכרת הפעילות הזרה כולה או בחלקה. בפעילויות זרות

  .נזקפו להון נזקפים לרווח והפסד כחלק מהרווח או ההפסד בגין המכירה

נכסים והתחייבויות מוניטין או התאמות לשווי ההוגן הנובעים מרכישת יישות זרה נחשבים כ
  .ועל כן הם מתורגמים לפי שער הסגירה, של אותה יישות זרה
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  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  :מידע בדבר שערי חליפין  )4
    

  ח"ש
לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

 פרנק
  שוויצרי

         : בדצמבר31שער החליפין ליום 
2008  3.802  0.68528  0.71773  1.06654  
2007  3.846  0.4988  0.67942  1.12666  
2006  4.225  0.5097  0.75798  1.21975  

          
  %  %  %  %  :במשך השנה) ירידה(עליה 
2008  )1.1(  37.4  5.6  )5.3(  
2007  )9.0(  )2.1(  )10.4(  )7.6(  
2006  )8.2(  )12.1(  )10.2(  )7.3(  

  
  דיווח מגזרי  .ד

, מגזר עסקי הוא קבוצה של נכסים ופעילויות העוסקים במתן שירותים ואספקת מוצרים
מגזר .  של מגזרים אחריםותשואות השונים מהסיכונים ותשואותהמושפעים מסיכונים 

שפעת גיאוגרפי עוסק במתן שירותים ואספקת מוצרים בתוך סביבה כלכלית מסויימת המו
מסיכונים ומתמורות השונים מהסיכונים והתמורות של מגזרים הפועלים בסביבות כלכליות 

  .אחרות

חטיבת תמציות : עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים- על בסיס כלל ומנוהלתהקבוצה מאורגנת
כל חטיבה נחשבת .  תחום פעילות נוסף הינו חטיבת סחר ושיווק. טעם וחטיבת חומרי גלם

  .סקיכמגזר ע

  
  :רכוש קבוע  .ה

העלות ההיסטורית כוללת . פחת שנצברהרכוש הקבוע מוצג לפי העלות ההיסטורית בניכוי 
  .הוצאות אשר ניתן ליחסן ישירות לרכישת פריטי הרכוש הקבוע

 רק ,כנדרש,  כנכס נפרדעלויות הנצברות לאחר מכן נכללות בערכו של הנכס בספרי הקבוצה
טבות כלכליות עתידיות הקשורות בנכס האמור ושניתן יהיה כאשר צפוי שלקבוצה יזרמו ה

  .למדוד באופן מהימן את עלות הנכס
כל שאר עלויות התיקונים והאחזקה נזקפים לרווח והפסד במהלך התקופה הכספית שבה הם 

  .נצברים

הפחת בגין נכסים אחרים מחושב לפי שיטת הקו הישר כאשר עלות . קרקע אינה מופחתת
  :כדלקמן, לערכי השייר שלהם על פני אורך החיים השימושי שלהםהנכסים מוקצה 

  
          %  

 2.7-4    מבנים
 6.6-10    מכונות וציוד

20;15    כלי רכב וציוד הרמה
 20-33    מחשבים

 6-20    רהיטים וציוד משרדי

שהן קצרות , שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הפחת השווה על פני תקופות חוזי השכירות
  .קופות החיים המשוערות של השיפוריםמת

ערכי השייר של הנכסים ואורך החיים שלהם נבדקים ומותאמים אם יש צורך בכך בכל תאריך 
  .מאזן
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ביאור  ראה (ההשבה שלו במידה והוא גבוה ממנו -רים של הנכס מופחת מיד לסכום ברהערך בספ
  ).'ז2

. רווחים והפסדים ממכירת רכוש קבוע נקבעים באמצעות השוואת התקבולים לערך בספרים
  ."הכנסות אחרות" במסגרת הרווחים וההפסדים האמורים נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  :נכסים בלתי מוחשיים    .ו
  

המוניטין מייצג את עודף עלות הרכישה על השווי ההוגן של חלק הקבוצה בנכסים המזוהים   )1
המוניטין בגין רכישת חברות מאוחדות . של החברה המאוחדת שנרכשה ליום הרכישה) נטו(

מדי שנה נבחן המוניטין לירידת ערך ונזקף לפי ". נכסים בלתי מוחשיים"נכלל במסדרת סעיף 
. הפסדים מירידת ערך בגין מוניטין אינם מבוטלים. דים מירידת ערךהעלות בניכוי הפס

רווחים והפסדים ממכירת ישות כוללים את הערך בספרים של המוניטין המיוחס לישות 
  .הנמכרת

המוניטין .  מניבת מזומנים על מנת לבדוק האם חלה ירידת ערךותהמוניטין מיוחס ליחיד
צת היחידות מניבות המזומנים הצפויות להפיק מיוחס ליחידה מניבת המזומנים או לקבו

הקבוצה מייחסת מוניטין לכל מגזר עסקי . תועלת מצירוף העסקים אשר ממנו נוצר המוניטין
  ).'ז2ראה ביאור (בו היא פועלת 

  
נוסחאות מוצרים נכללות לראשונה לפי עלות הרכישה ומופחתות לפי שיטת הקו הישר ידע ו  )2

  ).20 בעיקר( שנה 20-10על פני 
  
 חוזיים הנרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד   קשרי לקוחות   )3

ומוצגים בעלות , קשרי הלקוחות החוזיים הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר. הרכישה
ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים . בניכוי הפחתה שנצברה

  ). שנים10(פוי של קשרי הלקוחות השימושיים הצ
  

 תסימני מסחר ורישיונו.  מוצגים לפי עלות הרכישה בנפרדאשר נרכשוורישיונות  מסחר ניסימ  )4
לסימני מסחר יש אורך . שנרכשו במסגרת שילוב עסקי מוכרים בשווים ההוגן במועד הרכישה

 מחושבת לפי שיטת ההפחתה. חיים מוגבל והם נזקפים לפי העלות בניכוי ההפחתה שנצברה
  .) שנה20(אורך החיים השימושיים הצפוי על פני הקו הישר 

  
  תוכנות מחשב  )5

 לשימוש בתוכנות מחשב מוצגים על בסיס העלויות שנצברו בגין רכישת תוכנות תרישיונו
 שימושיים אורך החיים ה אובדןעלויות אלה מופחתות על פני. המחשב והבאתן לכדי שימוש

  ). שנים5ד  ע3(של התוכנות 

עלויות . עלויות הקשורות לפיתוח או אחזקת תוכנות מחשב מוכרות כהוצאה עם התהוותן
, הקשורות באופן ישיר לפיתוח מוצרי תוכנה מזוהים וייחודיים הנמצאים בשליטת הקבוצה

ואשר יפיקו ככל הנראה הטבות כלכליות העולות על העלויות לתקופה של יותר משנה מוכרות 
אשר נצברו כתוצאה , המונח עלויות כולל עלויות הקשורות בעובדים.  מוחשייםכנכסים בלתי

  .מפיתוח התוכנה וחלק מתאים מההוצאות העקיפות הרלבנטיות

אורך החיים דן מ אועלויות פיתוח תוכנות מחשב המוכרות כנכסים מופחתות על פני
  . שלהןשימושייםה
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  מחקר ופיתוח )6

עלויות המתהוות בגין פרויקטים . הוצאה בגין מחקר ופיתוח מוכרת כהוצאה בעת התהוותה  
מוכרות כנכסים בלתי )  לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים או משופריםתמתייחסו(של פיתוח 

  :שיים כאשר מתקיימים התנאים הבאיםמוח

 ;כך שהוא יהיה זמין לשימוש, קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי •
 ;בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו •
 ;ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו •
 הטבות כלכליות עתידיות ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק •

 ;צפויות
 זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש  -כספיים ואחרים , משאבים מתאימים טכניים •

 -ו; בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו
ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך  •

 . פיתוחו
. ה מוכרות כהוצאה בעת התהוותןשאינן עומדות בתנאים אל, הוצאות אחרות בגין פיתוח

עלויות . עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר
ומופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין , פיתוח שהוונו מוצגות כנכסים בלתי מוחשיים

על פני אורך החיים השימושיים שלו שאינו עולה על , בהתאם לשיטת הקו הישר, לשימוש
  . חמש שנים

ירידת ערך  "- IAS36בהתאם להוראות , נכסי פיתוח נבחנים מדי שנה לזיהוי ירידת ערך
  ."נכסים

  כספיים- ירידת ערך של נכסים לא   .ז
 אינם מופחתים וחלה עליהם בדיקה , כדוגמת מוניטין, נכסים אשר להם אורך חיים בלתי מוגבל

ידת ערך כאשר אירועים או שינויים בנסיבות נכסים מופחתים נבדקים ליר. שנתית לירידת ערך
הפסד מירידת ערך מוכר בגין ההפרש בין . מצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה

סכום בר ההשבה הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס . הסכום בספרים וסכום בר ההשבה
מחולקים הנכסים , רידת ערךלמטרת קביעת י. בניכוי עלויות המכירה ושווי השימוש שלו לחברה

יחידות מניבות (לרמות הנמוכות ביותר בהן מתקיימים תזרימי מזומנים נפרדים הניתנים לזיהוי 
  ).מזומנים

נבדקים לצורכי היפוך אפשרי של ,  חלה ירידה בערכםאשר, למעט מוניטין, נכסים לא כספיים
  .מאזןירידת הערך בכל תאריך 

  : מענקים ממשלתיים.  ח

וכי , כאשר קיים ביטחון סביר כי המענק יתקבל, מוכרים בשווים ההוגן,  ממשלתייםמענקים
  .הקבוצה תציית לכל התנאים הנלווים אליו

נדחים ומוכרים בדוח רווח והפסד על פני התקופה , מענקים ממשלתיים המתייחסים לעלויות
  .הנדרשת כדי להקביל ביניהם לבין העלויות שהם אמורים לתת בגינן פיצוי

מענקים ממשלתיים המתייחסים לרכוש קבוע נכללים כניכוי מערכם בספרים של הנכסים 
על פני אורך חייהם הצפוי של , ונזקפים לדוח רווח באמצעות זקיפת פחת מוקטנת, המתייחסים

  .הנכסים המתייחסים

  :עלויות אשראי.  ט

 הנדרשת להשלמתו עלויות אשראי המתהוות בגין הקמה של נכס כשיר מהוונות במהלך התקופה
  .עלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה בדוחות רווח והפסד. ולהכנתו של הנכס לשימוש לו יועד
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  :פיננסייםנכסים   .י

 הוגן  בשווי פיננסייםנכסים :  בהתאם לקטגוריות הבאותפיננסייםמסווגת את נכסיה הקבוצה 
, הסיווג תלוי במטרה שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסיים. וחייביםהפסד והלוואות  או דרך רווח

  . קובעת את הסיווג של הנכסים הכספיים בעת ההכרה הראשוניתת הקבוצההנהל
  

  הפסדאו ם ההוגן דרך דוח רווח נכסים כספיים המוכרים בשוויי  )1

  .נכסים אלה כוללים נכסים שיועדו על ידי ההנהלה בשווי ההוגן דרך רווח או הפסד
  

  וחייביםהלוואות   )2

 לא נגזרים בעלי תאריכי פירעון קבועים או בני פיננסייםהלוואות ויתרות חובה הם נכסים 
למעט , הרכוש השוטף במסגרת נכסים אלה נכללים.   בשוק פעילמצוטטיםקביעה ואשר אינם 

נכסים אלה מסווגים .  במקרים בהם התקופה עד לפירעון עולה על שנה מתאריך המאזן
לקוחות או לחייבים - מסווגות במאזן לחייביםוחייביםהלוואות .   שוטפיםשאינםכנכסים 
  ).'בי2ראה ביאור (אחרים 

מוכרים לראשונה בחשבונות  הנזקפים בשוויים ההוגן דרך רווח או הפסד פיננסייםנכסים 
 פיננסייםההכרה בחשבונות בנכסים . בשוויים ההוגן ועלויות העסקה נזקפות לרווח והפסד

מבוטלת כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מן ההשקעות פקעו או הועברו והקבוצה 
ם הלוואות וחייבים נזקפי. העבירה את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מן הבעלות על הנכס

  .לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת ריבית האפקטיבית

 הנזקפים דרך רווח והפסד לפי שווי הוגן פיננסייםהכנסות דיבידנדים הנובעות מנכסים 
מוכרות בדוח הרווח והפסד כחלק מהכנסות אחרות כאשר נוצרת לקבוצה הזכות לקבל את 

  .התשלומים

  .רים הנוכחיים בהם הן נסחרותהשווי ההוגן של השקעות נסחרות מבוסס על המחי
  

הקבוצה בודקת מדי תאריך מאזן האם קיימות הוכחות אובייקטיביות לכך שחלה ירידת ערך 
לקוחות -הבדיקה לירידת ערך יתרות החייבים. פיננסיים או קבוצה של נכסים פיננסישל נכס 

  .'בי2מתוארת בביאור 
  

 של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך הנובעים משינויים בשווים ההוגן, רווחים או הפסדים
  .בתקופה בה נבעו" מימון) הכנסות(הוצאות "רווח והפסד מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת 

  
  מלאי .יא

ממוצע "העלות נקבעת לפי בסיס . כנמוך שבהם, )נטו(המלאי מוערך לפי העלות או שווי המימוש 
  ."נע

עלויות , עלויות עבודה ישירות, ומרי גלםהעלות של תוצרת גמורה ותוצרת בעיבוד כוללת ח
אך אינה כוללת היוון , )קיבולת נורמליתבהתבסס על (ישירות אחרות ועלויות ייצור עקיפות 

  .עלויות אשראי

בניכוי עלויות השלמה , הוא מחיר המכירה המשוער במהלך העסקים הרגיל) נטו(שווי המימוש 
  . משתנות מתייחסותועלויות מכירה
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  לקוחות  .בי

לראשונה לפי שווי הוגן ולאחר מכן נמדדות לפי לקוחות נרשמות בחשבונות -יתרות החייבים
  .לחובות מסופקיםבניכוי  ההפרשה , עלות  מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

סכום ההפרשה הוא ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין ערכם הנוכחי של אומדני תזרימי 
  .המזומנים הצפויים

לקוחות נוצרת כאשר יש הוכחות אובייקטיביות -  בגין יתרות חייביםלחובות מסופקיםההפרשה 
דים לתשלום בהתאם לתנאים המקוריים לכך שהקבוצה לא תוכל לגבות את כל הסכומים העומ

הסימנים לכך שחלה ירידה בערך יתרת החייבים הם קשיים . לקוחות-של יתרות החייבים
סבירות שהחייב יפשוט את הרגל או יעבור אירגון מחדש של , כספיים משמעותיים של החייב

 ניתן לגבות יתרת  כאשר לא.) יום120-איחור של יותר מ (כספיו וכן אי תשלום או איחור בתשלום
 בסעיף לקוחות-לקוחות יתרה זו נמחקת מהחשבונות כנגד חשבון ההפרשה בגין חייבים-חייבים

תשלום מאוחר יותר של סכומים אשר נמחקו נזקפים בזכות כנגד . "הוצאות מכירה ושיווק"
  . בדוח הרווח וההפסד" הוצאות מכירה ושיווק"

 
  שווי מזומניםמזומנים ו  .יג

, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, וי מזומנים כוללים מזומנים בקופהמזומנים ושו
;  חודשים3 ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על שנזילותן גבוההאחרות לזמן קצר השקעות 

 במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים כוללים מזומנים ושווי מזומנים גם משיכות יתרת
במסגרת ההתחייבויות  "ראי והלוואות לזמן קצראש"המוצגות בסעיף , בתאגידים בנקאיים

  .השוטפות במאזן
  
  מניותההון   .יד

  .כהון מניותרגילות מסווגות מניות הה
  

עלויות נוספות אותן ניתן לייחס ישירות להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות בהון העצמי 
  ).בניכוי המס(כהפחתה מן התקבולים 

  
, התמורה אשר שולמה) אוצרבמניות (מניות של החברה   רוכשתהכאשר אחת מחברות הקבוצ

מופחתת מן ההון המיוחס למחזיקים בהון של החברה עד אשר ) בניכוי המס(כולל עלויות נוספות 
כל תמורה המתקבלת , כאשר מניות כאמור מונפקות מחדש. המניות מבוטלות או מונפקות מחדש

נכללת בהון , ת לעסקה והשפעות המס המתייחסותבניכוי עלויות נוספות שניתן ליחס ישירו, בגינן
  .המניות המיוחס למחזיקי ההון של החברה

  
  ספקים ונותני שירותים .טו

  
יתרות ספקים ונותני שירותים מוכרות בחשבונות תחילה לפי שווי הוגן ולאחר מכן נמדדות 

  .יתרות שאינן שוטפות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
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  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  אשראי .טז
  

לאחר מכן מוצג האשראי . בניכוי עלויות העסקה אשר נצברו, אשראי מסווג תחילה לפי שווי הוגן
וסכום הפדיון ) בניכוי הוצאות המתייחסות לעסקה(התקבולים כל הפרש בין ; לפי עלות מופחתת

  .נזקף לרווח והפסד על פני תקופת האשראי תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
  

 לדחות את תשלום מותניתאלא אם כן יש לקבוצה זכות בלי , האשראי מסווג כהתחייבות שוטפת
  .אזן חודשים לאחר תאריך המ12ההתחייבות לתקופה של לפחות 

  

  :מסים שוטפים ונדחים  .יז
  

המסים מוכרים בדוח רווח . הוצאת המס לתקופה כוללת מסים שוטפים ומסים נדחים
יחד עם , אשר מוכרים גם הם בהון, למעט מסים הקשורים בפריטים שנזקפו ישירות להון,והפסד

  .הפריט בגינו נוצרו
  

או שחקיקתם הושלמה , קוהסכום הנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחק
במדינות בהן החברה והחברות המאוחדות והכוללות של החברה פועלות , למעשה לתאריך המאזן
הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה . ומפיקות הכנסה חייבת

  .ויוצרת הפרשות בהתאם לצורך, םבהתאם לדיוני המס הרלבנטיי, החייבת לצרכי מס
  

בגין הפרשים זמניים בין , על בסיס שיטת ההתחייבות, בוצה מכירה במסים נדחים באופן מלאהק
לבין הסכומים , הכוללים בדוחות הכספיים, הסכומים שיובאו בחשבון על הנכסים וההתחייבויות

אם ההפרשים הזמניים נוצרים , מסים נדחים אינם מוכרים, עם זאת. שיובאו בחשבון לצורכי מס
אשר במועד העסקה , שלא במסגרת צירוף עסקים,  הראשונית בנכס או בהתחייבויותבעת ההכרה

  . בין אם החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס–אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד 
  

בגבולות , ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס
מסים נדחים . יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במסשצפוי כי ניתן , סכום הפרשים

, או שחקיקתם הושלמה למעשה לתאריך המאזן, נקבעים לפי שיעורי המס וחוקי המס שנחקקו
  .והצפויים לחול בעת מימוש נכס המס הנדחה או יישוב התחייבות המס הנדחה

  
, מהשקעות בחברות מאוחדותהנובעים , זוקפת מסי הכנסה  נדחים בגין הפרשים זמניים הקבוצה

למעט מקרים בהם עיתוי היפוך ההפרשים הזמניים נשלט על ידי הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך 
  .בהפרשים הזמניים בעתיד הנראה לעין

  
מפעלים מאושרים או "במקרה של חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסה מ' ג13כאמור בביאור 
מס בגין הסכום שיחולק בהתאם לשיעור המס יחול , שחל לגבי פטור ממס" מפעלים מוטבים
במקרה של חלוקה כאמור יזדקף סכום המס .  חייבת בתשלומו אלמלא הפטורהשהחברה היית

  .כהוצאה בדוחות רווח והפסד
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  :הטבות לעובדים  .יח

  התחייבויות לפנסיה  )1

בדרך כלל ממומנות התוכניות דרך תשלומים . חברות הקבוצה מפעילות מספר תוכניות פנסיה
  .לחברות ביטוח או קרנות המנוהלות בנאמנות ואשר עוברות הערכות אקטואריות תקופתיות

 תוכנית .כאחדמוגדרות השתתפות ת תוכניוהקבוצה מפעילה תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה ו
פנסיה מוגדרת השתתפות היא תוכנית שבמסגרתה משלמת הקבוצה סכומים קבועים ליישות 

לחברה אין התחייבויות חוקיות או משתמעות לשלם סכומים נוספים אם הקרן אינה . נפרדת
 מחזיקה בנכסים מספיקים אשר יאפשרו לה לשלם לכל העובדים את ההטבות המתייחסות

 תוכנית פנסיה מוגדרת הטבה היא תוכנית .לעבודתם בתקופה הנוכחית ובתקופות קודמות
תוכנית פנסיה מוגדרת הטבה , באופן כללי. הפקדהפנסיה אשר אינה תוכנית פנסיה מוגדרת 

בדרך , היא תוכנית המגדירה את סכום ההטבה הפנסיונית אשר יקבל העובד בעת פרישתו
  .שנות עבודה ופיצוי, כגון גיל, תרכלל כתלות בגורם אחד או יו

ההתחייבות המוצגת במאזנים בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה מייצגת את הערך הנוכחי 
ביחד , בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית, של ההתחייבות מוגדרת ההטבה לתאריך המאזן

ויות שירות עם התאמות בגין רווחים או הפסדים אקטואריים אשר לא הוכרו ובגין על
ההתחייבות מוגדרת ההטבה מחושבת באופן שנתי על ידי אקטוארים עצמאיים תוך . קודמות

הערך הנוכחי של ההתחייבות מוגדרת ההטבה נקבע .  שימוש בשיטת יחידות ההטבה הצפויות
 התזרים העתידי הצפוי תוך שימוש בשערי ריבית אשר נקובים במטבע שבו היווןעל ידי 

  .ישולמו ההטבות

רווחים והפסדים אקטואריים הנובעים מהתאמות שבוצעו כתוצאה מניסיון שנצבר 
 משווי השוק ההוגן של 10%בשיעור העולה על הגבוה מבין , ומשינויים בהנחות האקטואריות

נזקפים לדוח רווח והפסד על פני ,  מההתחייבות מוגדרת ההטבה10%נכסי התוכנית או 
  .עובדהיתרה הצפויה הממוצעת של שירות ה

אלא אם כן השינויים בתוכנית ,  נזקפות מיידית לדוח רווח והפסדעלויות בגין שירותי עבר
). תקופת האכשרה(הפנסיה מותנים בהמשך שירותו של העובד במשך תקופת זמן ספציפית 

  .הוצאות הוותק מופחתות לפי שיטת הקו הישר במשך תקופת האכשרה, במקרה זה

סכומים לתוכניות , על בסיס מנדטורי, הקבוצה משלמת, ותבגין תוכניות מוגדרות השתתפ
לקבוצה אין כל התחייבות תשלום נוספת . ביטוח פנסיוני המנוהלות באופן פרטי או ציבורי

התשלומים מוכרים כהוצאה בגין הטבה לעובד במועד . לאחר שבוצעו כל התשלומים כאמור
כנכס אם צפוי החזר מזומנים תשלומים שהתבצעו מראש מוכרים . בו הם צריכים להשתלם

  .או צפויה הפחתה בתשלומים העתידיים

  פיצויי פיטורין  )2

או , ידי הקבוצה לפני מועד הפרישה הרגיל-פיצויי פיטורין משולמים כאשר העובד מפוטר על
הקבוצה מכירה בפיצויי פיטורין . כאשר עובד הסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבות אלו

  : פן מובהק לאחד מהשנייםכאשר היא מחויבת באו
  או ; התכניתביטול  ללא אפשרות ל,עובדים בהתאם לתכנית רשמית ומפורטתפיטורי  •
 לעודדם שנעשתה במטרה, הענקת פיצויי פיטורין כתוצאה מהצעה לעובדים •

 .לפרוש מרצון
מתאריך  חודשים 12-כאשר הטבות בגין פיטורין עומדות לתשלום לאחר יותר מ

 .כן הנוכחי לערהמאזן מהוונות
  דמי חופשה והבראה  )3

בסיס  כאשר שניהם מחושבים על,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, סגרת החוקמב
זוקפת התחייבות והוצאה בגין הקבוצה . הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. שנתי

   .בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד,  והבראההדמי חופש
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  תשלומים מבוססי מניות  )4

השווי ההוגן של . לקבוצה מספר תוכניות הטבה לעובדים המהוות תשלומים מבוססי מניות
 בדוח רווח והפסד יות הוכר כהוצאהשירותים שנתקבלו מאת העובד בתמורה להענקת האופצ

הסכום הכולל שתוציא הקבוצה על פני תקופת האכשרה נקבע תוך . ובמקביל נזקף להון
להוציא את ההשפעה של תנאי אכשרה אשר , התייחסות לשווי ההוגן של האופציות שהוענקו

נם תלויים תנאי אכשרה אשר אי). יעדי רווחיות וגידול במכירות, לדוגמא(אינם תלויים בשוק 
מעדכנת הקבוצה את , בכל תאריך מאזן. שצפויות להבשילבשוק נכללים בהנחות לגבי מספר 

הקבוצה זוקפת את השפעת העדכון . שצפויות להבשילהערכותיה לגבי מספר האופציות 
  .לרווח והפסד ומבצעת התאמה מקבילה בהון, אם ישנה השפעה כזו, כאמור

 בניכוי עלויות הניתנות לייחוס באופן ישיר לעסקה תוספת המימוש המתקבלת בעת המימוש
  .ולפרמיה על המניות) נקובבערך ( להון מניות נזקפת

  
  תוכניות בונוס  )5

הקבוצה מכירה בהפרשה כאשר היא . הקבוצה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין בונוסים
  .או כאשר יש נוהג מהעבר אשר יצר התחייבות משתמעת,  באופן חוזימחויבת

  
  הפרשות .יט

  
: מוכרות בחשבונות כאשר, שינוי מבני ותביעות משפטיות, שיקום סביבתיהפרשות לעלויות בגין 

צפוי שהקבוצה תוציא ; לקבוצה יש התחייבות חוקית או משתמעת כתוצאה מאירועי העבר
הפרשות להוצאות בגין . והסכום הוערך במידה מהימנה; משאבים על מנת לפרוע את ההתחייבות

ההפרשות אינן נזקפות . מבני כוללות הפסקת פעילויות שנרכשו ותשלומי פיצויים לעובדיםשינוי 
  .  להפסדים תפעוליים עתידיים

הסבירות שהקבוצה תידרש להוציא משאבים על מנת , כאשר קיימות מספר התחייבויות דומות
ם הסבירות הקבוצה מבצעת הפרשה גם א. ליישבן נקבעת תוך בדיקה של סוג ההתחייבויות ככלל

  .שהיא תידרש להוציא משאבים בגין פריט אחד הכלול בסוג מסויים של התחייבויות היא קטנה

ההפרשות נמדדות לפי הערך הנוכחי של ההוצאות אשר צפוי כי יידרשו על מנת לעמוד 
המשקף הערכות שוק נוכחיות של ערך הזמן של ) לפני מס ( היווןבהתחייבות תוך שימוש בשיעור

העליה בהפרשה בגין הזמן שחלף מוכרת כהוצאת . יכון הספציפי המיוחס להתחייבותהכסף והס
  .ריבית

  
  הכרה בהכנסות  .כ

  

הכנסות מייצגות את השווי הוגן של התמורה שנתקבלה או עומדת להתקבל ממכירת סחורות 
החזרים שונים , ההכנסה מוצגת בניכוי החזרי מס ערך מוסף. במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה

  .והנחות ולאחר ביטול מכירות בין חברות הקבוצה

צפוי שההטבות , הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן
וכן כאשר היתה עמידה בקריטריונים לגבי כל אחת , הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לישות

ן למדידה באופן מהימן עד אשר סכום ההטבה אינו נחשב כנית.  מפעילויות החברה כמתואר להלן
הקבוצה מבססת את הערכותיה על תוצאות . כל הנושאים הפתוחים הקשורים במכירה נפתרו

תוך שהיא לוקחת בחשבון את סוג הלקוח והעסקה ואת הפרטים הספציפיים של כל , היסטוריות
  .התקשרות
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  מכירת סחורות

ההכנסות ממכירת הסחורות מוכרות כאשר חברת . הקבוצה מייצרת ומוכרת מגוון של מוצרים
ללקוח יש האפשרות לקבוע להיכן לנתב את הסחורות , הקבוצה העבירה את המוצרים ללקוח

ן כל התחייבות שלא יושבה ואשר עשויה להשפיע על קבלת ובאיזה מחיר למכור אותן ואי
המשלוח אינו נחשב כאילו התרחש עד אשר המוצרים יצאו את מפעלי . הסחורות על ידי הלקוח

הסיכונים בגין בלאי ואובדן הסחורה הועברו ללקוח והלקוח קיבל את המוצרים , הקבוצה
 שלקבוצה יש הוכחות או שתנאי קבלת המוצרים פקעו או, בהתאם לחוזה המכירה

  .אובייקטיביות כי כל הקריטריונים לקבלת הסחורות מולאו

 ללקוחות יש הזכות להחזיר מוצרים  וכןלעיתים נמכרים המוצרים תוך מתן הנחות כמות
המכירות נרשמות בחשבונות בהתבסס על המחיר המצוין בחוזי המכירה בניכוי הערכה . פגומים

ההערכה של הנחות הכמות וההחזרות .  ת הכמות וההחזרותהמתבצעת בעת המכירה לגבי הנחו
לא . הנחות הכמות מוערכות בהתבסס על הרכישות השנתיות הצפויות. מתבססת על ניסיון העבר

  .כנהוג בשוק,  יום63נראה כי קיים מרכיב מימון מאחר והמכירות מתבצעות בתנאי אשראי של 

  חוזי חכירה .אכ

ואות המשמעותיים הנובעים מהבעלות נשמרים בידי המחכיר חוזי חכירה בהם הסיכונים והתש
בניכוי (תשלומים המבוצעים במסגרת חוזי חכירה תפעולית . מסווגים כחוזי חכירה תפעוליים
נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת ) תמריצים המתקבלים מהמחכיר

  .החכירה

לאור ).  קרקע מנהל–להלן (קרקעי ישראל הקבוצה קשורה בהסכמים לחכירת קרקע ממנהל מ
וכן לאור העובדה כי , הינה בעלת אורך כלכליים בלתי מוגדר, בדרך כלל, מאפיין הקרקע אשר

הבעלות על קרקע המנהל אינה עוברת בתום תקופת החכירה לקבוצה אין אופציה לרכישת 
ם וההטבות הקבוצה אינה מקבלת במהות את כל הסיכוני, הקרקע בתום תקופת החכירה

סכומים . הנלווים לבעלות ולכן הסכמי החכירה של קרקע מנהל מסווגים כחוזי חכירה תפעולית
מסווגים במאזן במסגרת סעיף , ששילמה הקבוצה מראש בגין הסכמי חכירת קרקע מנהל

נכס זה מופחת לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת ". הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית"
שהוקמו על קרקע בחכירה ממינהל מקרקעי ישראל מסווגים כרכוש קבוע בהתאם מבנים . חכירה

  .לשימוש המיועד להם

  רווח למניה .כב

  :בסיסי
הרווח הבסיסי למניה מחושב באמצעות חלוקת הרווח המיוחס למחזיקי ההון של החברה תוך 

לות אשר לא כולל מניות רגי, שימוש בממוצע המשוקלל של הון המניות המונפק במשך השנה
  ).'די2ראה ביאור (נרכשו על ידי חברה מאוחדת 

  :המספר הממוצע המשוקלל של מניות אשר שימשו לצורך חישוב הרווח למניה הינו

     מדולל  בסיסי  
     באלפים  באלפים  

         : בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב
2008  57,029  57,767     
2007  56,921  57,812     
2006  56,883  57,789     

  :סיס דילול מלאעל ב

תחת בניכוי מניות האוצר הרווח המדולל למניה מחושב על ידי התאמת מספר המניות שבמחזור 
החישוב מבוצע כך שקובעים את מספר . ההנחה שכל המניות אשר להן פוטנציאל מדלל אכן יומרו

הנקבע כמחיר השוק הממוצע השנתי של מניות (המניות אשר ניתן היה לרכוש בשווי הוגן 
. בהתבסס על הערך הכספי של זכויות הרישום של האופציות הקיימות לרכישת מניות) חברהה

מספר המניות אשר חושב כדלעיל מושווה למספר המניות אשר היה מונפק בהנחה שהאופציות 
 .לרכישת מניות אשר במחזור היו ממומשות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  ורגמים לשקלים חדשיםמת
  

  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  דיבידנדים  .כג

בדוחות הכספיים של הקבוצה חלוקת הדיבידנדים לבעלי המניות של החברה מוכרת כהתחייבות 
  .בתקופה שבה מאושרים הדיבידנדים על ידי הדירקטוריון של החברה

  
  :תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות, תיקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים .כד

  :2008 -פרשנויות שנכנסו לתוקף ב  )1
  

 תדרישות מימון מינימאליו, המגבלות על נכס הטבה מוגדרת "IAS19- ל14פרשנות מספר   )א(
 כוללת הנחיות לחישוב המגבלה IFRIC14 .(IFRIC14 -להלן" (ויחסי הגומלין ביניהם

. יר בו כנכס לגבי תוכנית הטבה מוגדרתעל סכום העודף שניתן להכIAS19 -בהתאם ל
 עשויות יכיצד דרישות חוקיות או חוזיות למימון מינימאלIFRIC14 מבהירה , בנוסף

 לא IFRIC14ליישום . להשפיע על  נכסים או ההתחייבויות של תוכנית להטבה מוגדרת
 .  השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצהההיית

  
 - להלן " (קבוצה ובמניות אוצרשל חברות העסקות במניות "  IFRS 2 - ל 11 פרמספרשנות   )ב(

IFRIC 11 .(IFRIC 11  מספקת הנחיות לגבי השאלה האם עסקות תשלום מבוסס מניות
אופציות , אלדוגמ(בהן מעורבות מניות אוצר או שבהן מעורבות ישויות אחרות בקבוצה 

 המסולקות באמצעות מבוסס מניותתשלום כעסקות  יטופלו )על מניות החברה האם
במסגרת , כעסקות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומןמכשירים הוניים או 

 IFRIC 11ליישום  .דוחותיהן הכספיים הנפרדים של החברה האם ושל חברות הקבוצה
  . על דוחותיה הכספיים של הקבוצה מהותית השפעההלא היית

  אינם בתוקף ואשר הקבוצה לאדיין ע לתקנים קיימים אשרפרשנויות ותיקונים, תקנים  )2
  :בחרה באימוצם המוקדם

-להלן" (ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" - ) מתוקן (27 מספר בינלאומי חשבונאות תקן  )א(
IAS27R() או לאחריו2009 ביולי 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום  בתוקף .(  IAS27R 

 עלי מניות המיעוט שאינןדורש להציג במסגרת ההון את השפעתן של כל העסקות עם ב
עסקות אלו לא יביאו עוד ליצירת מוניטין או רווח , גורמות לשינוי בשליטה ובהתאם

שוויין .  דן גם בטיפול החשבונאי בעת איבוד השליטה בישות המוחזקתIAS27R.  והפסד
נמדדות מחדש לפי שוויין , של כל זכויות הבעלות הנותרות בישות עם אובדן השליטה בה

הקבוצה תיישם את  . והרווח או ההפסד המתקבל מוכר בדוח רווח והפסד, ההוגן
IAS27R , החל , על עסקות עם בעלי מניות המיעוט") מכאן ואילך("באופן פרוספקטיבי

 .אך לא צפוי כי ליישום תהיה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים, 2010 בינואר 1מיום 

 בתוקף() IFRS3R-להלן( "עסקים צירופי" -  )מתוקן (3 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן  )ב(
 התקן המתוקן ממשיך ). או לאחריו2009 ביולי 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

. אך עם כמה שינויים מהותיים, לעשות שימוש בשיטת הרכישה לטיפול בצירופי עסקים
, שהיש להכיר בכל התשלומים לרכישת עסק בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכי, לדוגמא

כאשר תשלומים מותנים יסווגו כהתחייבויות שתמדדנה מחדש לאחר מכן דרך דוח רווח 
למדוד את זכויות המיעוט , לגבי כל רכישה ורכישה בנפרד, קיימת אפשרות בחירה. והפסד

או בהתאם לשוויים ההוגן או בהתאם לחלקו היחסי של המיעוט בנכסים , בעסק הנרכש
  לדוח רווח והפסד את כל העלויות המתייחסות לעסקתיש לזקוף. נטו של העסק הנרכש

, על כל צירופי העסקים" מכאן והלאה"בדרך של , IFRS3Rהקבוצה תיישם את . הרכישה
הנהלת הקבוצה בוחנת את ההשפעות האפשריות של . 2010 בינואר 1החל מיום 

 .  על דוחותיה הכספיים בתקופות הבאות IFRS3Rיישום
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

) IAS1R-להלן( "כספיים דוחות של הצגה" -)מתוקן (1 מספר בינלאומי חשבונאות תקן  )ג(
, הכספיים הדוחות להצגת כוללות דרישות קובע IAS1R  ).2009 בינואר 1-בתוקף מה(
בין . הדוחות של לתוכנם באשר מינימום ודרישות הדוחות למבנה מנחים וויםק

על הצגת פריטי רווח והפסד המהווים שינויים בהון שאינם נובעים  ,IAS1Rאוסר  ,השאר
במסגרת הדוח על השינויים , ) פריטי הכנסה כוללת-להלן (מעסקות עם בעלי המניות 

ת אלו בנפרד משינויים בהון הנובעים מעסקות תוך דרישה להציג פריטי הכנסה כולל, בהון
כל פריטי ההכנסה הכוללת יוצגו במסגרת דוח על .  עם בעלי המניות מתוקף היותם בעלים

ישויות רשאיות לבחור האם להציג את כל פריטי הרווח , עם זאת. ההכנסה הכוללת
וח והפסד דוח רו(והפסד במסגרת דוח על ההכנסה הכוללת יחיד או במסגרת שני דוחות 

ישויות המציגות מחדש או מסווגות , IAS1R -בהתאם ל). ודוח על ההכנסה הכוללת
זאת , לתחילת תקופת ההשוואה) מוצג מחדש(נדרשות להציג מאזן , מחדש נתוני השוואה

. בנוסף לדרישות הקיימות להציג מאזן לתום התקופה השוטפת ולתום תקופת ההשוואה
אך לא צפוי כי ליישום תהיה , 2009 בינואר 1ום  החל ביIAS1Rהקבוצה תיישם את 

 .השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים
 
בתוקף לתקופות ) (IFRS8-להלן (-" מגזרים תפעוליים "- 8' תקן דיווח כספי בינלאומי מס  )ד(

 מחליף את תקן חשבונאות IFRS8).  או לאחריו2009 בינואר 1שנתיות המתחילות ביום 
לפיה , "גישת ההנהלה"התקן החדש מחייב ישום של ". מגזרידיווח  "14' בינלאומי מס

הקבוצה תיישם את . מוצג המידע המגזרי לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים
IFRS8 הנהלת הקבוצה עדיין בוחנת את ההשפעה הצפויה . 2009 בינואר 1 החל מיום

כמו , חים לא ישתנהובשלב זה נראה כי מספרם של המגזרים המדוו, בעקבות ישום התקן
 .גם האופן בו הם מדווחים

  
 IAS23) -להלן התיקון ל" (עלויות אשראי "-  23' תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מס  )ה(

 IAS23-התיקון ל).  או לאחריו2009 בינואר 1בתוקף לתקופות שנתיות המתחילות ביום (
ה או לייצור של להקמ, דורש מהחברה להוון עלויות אשראי המיוחסות במישרין לרכישה

ולכלול ,)נכס אשר נדרש פרק זמן ניכר על מנת להכשירו לשימוש או למכירה(נכס כשיר 
לפיה ניתן היה  , אשר הייתה קיימת טרם התיקון, האפשרות. אותן כחלק מעלות הנכס

הקבוצה תיישם את התיקון . בוטלה, להכיר בעלויות אשראי אלו כהוצאות עם התהוותן
אך לא צפוי כי ליישום תהיה השפעה מהותית על , 2009 בינואר 1 החל ביום IAS23-ל

 .דוחותיה הכספיים
  

גידור של השקעה נטו  "- של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי16פרשנות מספר   )ו(
;  או לאחריו2008 באוקטובר 1בתוקף לתקופות שנתיות המתחילות ביום "  (בפעילות חוץ

 מבהירה את הטיפול החשבונאי בגידור של השקעה נטו IFRIC 16 .(IFRIC 16 - להלן 
ה נטו מתייחס להפרשים בין מטבעות לרבות העובדה שגידור ההשקע, בפעילות חוץ

 הפעילות ולא מטבעות ההצגה ושניתן להחזיק את המכשירים המגדרים על ידי כל אחת
 – IAS 21 - הדרישות שב). למעט פעילות החוץ המגודרת עצמה(מחברות הקבוצה 

הקבוצה . רלוונטיות לפריט המגודר" השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ"
 אך לא צפוי כי ליישום תהיה השפעה 2009 בינואר 1החל ביום IFRIC16 תיישם את 

 .מהותית על דוחותיה הכספיים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  שיםמתורגמים לשקלים חד
  

  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

 -תיקון ל–להלן " (תשלום מבוסס מניות "- 2תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   )ז(
IFRS 2) (התיקון ל). 2009בינואר  1-בתוקף מה- IFRS2עוסק בתנאי הבשלה ובביטולים  .
 ורק תנאי ביצוע ותנאי  מבהיר כי ניתן להחשיב כתנאי ההבשלה אךIFRS 2 - התיקון ל
. מאפיינים אחרים של תוכניות תשלום מבוסס מניות אינם נחשבים כתנאי הבשלה. שירות

 בחשבון בעת חישוב השווי ההוגן של התשלומים מבוססי ומאפיינים אחרים אלה יילקח
המניות במועד ההענקה והם לא ישפיעו על כמות ההענקות שצפויות להבשיל או על הערך 

הן ביטולים שיזמה הישות , כל הביטולים.  בחשבון לאחר מועד ההענקהולקחשלהן שיי
הקבוצה תיישם את . יטופלו באופן זהה בדוחות הכספיים, והן כאלו שיזמו גורמים אחרים

אך לא צפוי כי ליישום תהיה השפעה מהותית , 2009 בינואר 1-  החל בIFRS 2-התיקון ל
 .על דוחותיה הכספיים

  
 IAS - התיקון ל–להלן " (עלויות אשראי "-  23נאות בינלאומי מספר תיקון לתקן חשבו  )ח(

 מהווה חלק מפרויקט השיפורים IAS 23 -התיקון ל). 2009בינואר  1-בתוקף מה) (23
 שינה את IAS 23 -התיקון ל. 2008 שפורסם במאי IASB-של ה) improvements(השנתי 

חושב תוך שימוש בשיטת הריבית ההגדרה של עלויות אשראי כך שההוצאה בגין ריבית ת
 IAS –להלן " (הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "- IAS 39-כמוגדר ב, האפקטיבית

  IAS 39 -צעד זה מבטל את חוסר העקביות הקיימת בנושא זה  בין המונחים שב). 39
 באופן פרוספקטיבי IAS 23 - הקבוצה תיישם את התיקון ל.  IAS 23 -לבין אלו שב

 1לגבי היוון עלויות האשראי בגין נכסים כשירים שיבוצעו החל מיום ") ילךמכאן וא("
 . ואילך2009בינואר 

  
 -התיקון ל–להלן " (ירידת ערך של נכסים "- 36תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )ט(

IAS 36) (התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים ). 2009 בינואר 1-בתוקף מה
, IAS 36 -פי התיקון ל- על. 2008 שפורסם במאי IASB-של ה) improvements(השנתי 

, סס על שיטת היוון תזרימי מזומניםכאשר מחשבים שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה בהתב
 -הקבוצה תיישם את התיקון ל. יש לתת גילוי המקביל לזה הניתן לגבי חישוב שווי שימוש

IAS 361- היא מבצעת לירידת ערך החל מה ותיתן את הגילוי הנדרש לגבי בחינות ש 
 .2009בינואר 

  
 - התיקון ל–להלן " (מוחשיים-נכסים בלתי "-  38תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )י(

IAS 38) (התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים ). 2009בינואר  1-בתוקף מה
, IAS 38 -ן לבהתאם לתיקו. 2008 שפורסם במאי IASB- של ה)improvements(השנתי 

 ניתן יהיה להכיר בתשלום מראש כנכס אם זה בוצע לפני קבלת זכות הגישה לסחורות או
 1-  החל מהIAS 38 -הקבוצה תיישם את התיקון ל. עד לקבלת השירותים המתייחסים

  .2009בינואר 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  
  

) IAS 19 - התיקון ל–להלן " (הטבות עובד "-   19תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  )יא(
התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים השנתי ). 2009בינואר  1-בתוקף מה(
)improvements(של ה -IASB 2008 שפורסם במאי  .  

  

 מבהיר כי כל שינוי המבוצע בתוכנית הטבה מוגדרת הגורם לשינוי IAS 19 - התיקון ל •
" צמצום"נחשב כ, באופן שבו הבטחות להטבות מושפעות מעליות שכר עתידיות

)curtailment( .שינוי הגורם לשינוי בהטבות המיוחסות לשירותי עבר גורם , מנגד
 של ההתחייבות לעלות שירותי עבר שלילית אם הוא גורם לקיטון בערך הנוכחי

  .להטבה מוגדרת

והיא קובעת כי לצורך חישוב , תוקנה" תשואה על נכסי התוכנית"ההגדרה של  •
התשואה על נכסי התוכנית ינוכו עלויות ניהול תוכנית רק במידה שעלויות כאלו לא 

  נכללו במדידה של המחויבות בגין הטבה מוגדרת

תתבסס על עיתוי הפרעון הצפוי ההבחנה בין הטבות לעובדים לזמן ארוך ולזמן קצר  •
 החודשים מתום 12האם ההטבה תפרע במהלך או לאחר , כלומר, של ההטבות

  .התקופה בהם נתן העובד את השירות המזכה בהטבה

" התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות "-  37תקן חשבונאות בינלאומי מספר  •
, פיים בגין התחייבויות תלויותמחייב לתת גילוי בלבד בדוחות הכס) IAS 37 - להלן (

  .IAS 37 תוקן בהתאם על מנת להיות עקבי עם הוראות IAS 19. אך לא להכיר בהן
  .2009 בינואר 1-  החל מהIAS 19 -הקבוצה תיישם את התיקון ל

  
- התיקון ל–להלן " (הצגת דוחות כספיים "-  1 תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  )יב(

IAS 1) (התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים ). 2009ר  בינוא1- בתוקף מה
התיקון מבהיר כי חלק ולא . 2008 שפורסם במאי IASB- של ה)improvements(השנתי 

 - IAS 39-כל הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המטופלים כמוחזקים למסחר בהתאם ל
יות המסווגים מהווים דוגמא לנכסים והתחייבו" הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים"

  . כשוטפים

  . 2009 בינואר 1- החל מהIAS 1 -הקבוצה תיישם את התיקון ל
  

 - IAS 8, "גילויים: מכשירים פיננסיים "-  IFRS 7:  נערכו מספר תיקונים קלים לתקנים  )יג(
אירועים  "- IAS 10, "שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות, מדיניות חשבונאית"

". דיווח כספי לתקופות ביניים "- IAS 34-ו" הכנסות "- IAS 18, "לאחר תאריך המאזן
- של ה)improvements(התיקונים האמורים מהווים חלק מפרויקט השיפורים השנתי 

IASB תיקונים אלה אינם צפויים להשפיע .)שאינם מתוארים לעיל (2008 שפורסם במאי 
 .בצורה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה

  
תוכניות נאמנות  "- של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי13הבהרה מספר  )יד(

מבהירה שכאשר 3IFRIC1 .(3 IFRIC1  - להלן) (2008 ביולי 1בתוקף החל מיום " (לקוחות
צבירת , לדוגמא(סחורות או שירותים נמכרים ביחד עם תמריץ לעידוד נאמנות הלקוח 

, מדובר בהסדר מרובה רכיביםהרי ש, )נקודות או מוצרים הניתנים ללקוח בחינם
תיקון זה . והתשלום המתקבל מהלקוח מוקצה בין רכיבי ההסדר בהתאם לשווים ההוגן

 .אינו צפוי להשפיע בצורה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  :ול סיכונים כספיים ניה- 3ביאור 

  גורמי סיכון כספיים  .א

, כולל סיכוני מטבע(סיכוני שוק : פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוון של סיכונים כספיים
, )סיכון שער ריבית בגין תזרימי מזומנים וסיכוני מחיר, סיכון שער ריבית בגין שווי הוגן
הכוללת של הקבוצה מתמקדת תוכנית ניהול הסיכונים . סיכוני אשראי וסיכוני נזילות

בעובדה שהשווקים הכספיים הם בלתי צפויים ומכוונת לצמצם ככל האפשר את ההשפעות 
  .השליליות על הביצועים הכספיים של הקבוצה

ניהול הסיכונים הכספיים בחברה מבוצע באמצעות מדיניות המאושרת על ידי הדירקטוריון 
, סיכוני שער חליפיןמים ספציפיים כגון תחוהמדיניות האמורה מכסה . וההנהלה הבכירה

שימוש במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים והשקעה של עודפי , סיכוני אשראי, סיכוני ריבית
מדיניות הקבוצה גם מכסה תחומים כגון ניהול מזומנים וגיוס הלוואות לזמן קצר . נזילות
  .וארוך

  
יבות שלה מייצרת הקבוצה אלפי באמצעות שתי החט. עסקי הקבוצה מאופיינים בפיזור ניכר

תוך שימוש במאות חומרי גלם הנרכשים , מוצרים המיועדים למאות לקוחות ברחבי העולם
הקבוצה אינה תלויה באופן משמעותי באחד , כפי שהוסבר. מספקים רבים בכל רחבי העולם

  .או ספקיה, מוצריה, מלקוחותיה
  

ום מדיניות ניהול הסיכונים שלה בקשר הנהלת הקבוצה מקיימת דיונים רבעוניים בנושא ייש
  .עם חשיפות מטבע וריבית על בסיסי רבעוני

  
הקבוצה אינה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים למטרות גידור או מטרות 

  .ספקולטביות
  

  :סיכוני שוק  )1
  

  סיכון שערי חליפין  )א(
  

  כללי  .1

ות על הרווח הקבוצה פועלת גלובלית וחשופה לתנודות בשערי חליפין המשפיע
  .ב"המבוטאים בדולרים של ארה, הנקי שלה ועל מצבה הכספי

החשיפה במסגרת עסקאות מתקיימת משום שהסכום שווה הערך במטבע 
המקומי אותו משלמת או מקבלת הקבוצה במטבעות זרים עשוי להשתנות עקב 

רוב החברות המאוחדות של החברה יוצרות את הכנסתן . שינוי בשערי החליפין
בעיקר אלה הנוצרות עקב , חלק גדול מן ההוצאות. ר במטבע מקומיבעיק

, באופן דומה. רכישת סחורות למטרה של מכירה מחדש הן במטבעות זרים
 אותן פיננסייםשל נכסים ) נטו(חשיפה במסגרת עסקאות נוצרת בגין יתרות 

העובדה שרכישות חומרי הגלם לקווי הייצור . מחזיקה הקבוצה במטבעות זרים
הקבוצה מתבצעות גם הן במגוון מטבעות זרים מפחיתה את סיכוני שערי של 

. החברות המאוחדות של החברה מנהלות את הסיכון באופן מקומי. החליפין
 הקבוצה מפקחת על סך כל החשיפה העולמית בעזרת מידע הנהלת, בנוסף לכך

  .מקיף המתקבל על בסיס רבעוני
 גידור חיצוניים ואינה משתמשת הקבוצה אינה משתמשת באמצעי, באופן כללי

  .במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת להגן על עצמה מתנודות בשערי מטבע
חשיפה לשינויים בשערי חליפין עשויה להיווצר גם באיחוד הדוחות הכספיים 

ההשפעה על ההון העצמי . של חברות מאוחדות המוצגים במטבעות זרים
  .מטבעהמאוחד של החברה מוצגת כהפרשי תרגום 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( ניהול סיכונים כספיים- 3ביאור 
  

 לעומת 1%-התחזק ב/ אילו הדולר נחלש2007- ו2008 בדצמבר 31לימים 
ח הרוו, כאשר כל שאר המשתנים נותרו ללא שינוי, המטבעות המצויינים להלן

  :לאחר מסים לשנה היה עשוי להשתנות כמצויין להלן
  

  
  2008 בדצמבר 31  
  אחר פרנק שוויצרי  אירו לירה שטרלינג  ח"ש  
  אלפי דולרים  

  6,515  )2,904(  6,523  419  )25(  כספית נטו )התחייבות(נכס 
         

          :משינוי) הפסד(רווח 
  )53(  23  )53(  )3(  *   התחזקות1%השפעה של 

  53  )23(  53  3  *   החלשות1%פעה של הש
            
  2007 בדצמבר 31  
  אחר פרנק שוויצרי  אירו לירה שטרלינג  ח"ש  
  אלפי דולרים  

  5,598  )1,828(  4,480  3,758  )16,179(  כספית נטו )התחייבות(נכס 
          

          :משינוי) הפסד(רווח 
  43  14  )34(  )29(  124   התחזקות1%השפעה של 

  )43(  )14(  34  29  )124(   החלשות1% של השפעה
  
  . אלפי דולר1-מציין סכום הנמוך מ*

  
הפסדים הנובעים משינויים בשערי מטבע חוץ אשר באים /השינוי הינו בעיקר כתוצאה מרווחים

 לפי השווי נכסים פיננסיים, לידי ביטוי כאשר מתרגמים ממטבע חוץ יתרות חייבים לקוחות
הפסדים הנובעים משינויים בשערי מטבע חוץ כאשר מתרגמים /ווחיםההוגן דרך רווח והפסד ור

  . יתרות הלוואות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 

  :תנאי ההצמדה של יתרות כספיות  .2

  : מסוכמות להלן2008 בדצמבר 31הכלולות במאזן המאוחד של החברה ליום  במטבעות זריםהיתרות הכספיות 
  

    
  דולר

  
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
 שוויצרי

  
  אחרים

  
  סך הכל

  

   אלפי דולר 
                  :רכוש

                  נכסים שוטפים
    37,229  2,800  8,544  11,707  2,456  3,661  8,061  מזומנים ושווי מזומנים

    52      52         בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים כספיים
                  :חייבים ויתרות חובה

    68,204  5,608  5,577  21,228  6,074  11,482  18,235  לקוחות
    11,573  369  1,608  3,205  241  3,344  2,806  אחרים

  29,102  18,487  8,771  36,192  15,729  8,777  117,058    
                  :התחייבויות

                  :טפותהתחייבויות שו
    1,992      1,931    61    אשראי והלוואות לזמן קצר
    26,705  766  2,768  9,959  1,712  5,768  5,732  ספקים ונותני שירותים 

    27,801  929  5,848  9,041  4,468  3,483  4,032  אחרים
    1,028      216    783  29   בגין התחייבויות אחרותהפרשות

                  :התחייבויות שאינן שוטפות
    140,175  10  2,906  99,414  15,761  8,417  13,667  הלוואות לזמן ארוך

    11,269  78  1,165  9,600      426 התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
    1,420            1,420  הפרשות בגין התחייבויות אחרות

  25,306  18,512  21,941  130,161  12,687  1,783  210,390    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 
  

  :2007 בדצמבר 31ליום 
    

  דולר
  
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
 שוויצרי

  
  אחרים

  
  סך הכל

  

   אלפי  דולרים 
                  :רכוש

                  :נכסים שוטפים
    31,942  1,323  664  21,538  382  422  7,613  מניםמזומנים ושווי מזו

    1,279      1,279        נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
                  :חייבים ויתרות חובה

    78,006  1,857  6,592  27,118  10,544  10,662  21,233  לקוחות
    11,995  239  2,421  3,637  570  3,356  1,772  אחרים

  30,618  14,440  11,496  53,572  9,677  3,419  123,222    
                  :התחייבויות

                  :התחייבויות שוטפות
    27,042  8  3,023  1,095  20,864  2,052    אשראי והלוואות לזמן קצר
    38,797  1,079  4,971  13,446  4,594  7,556  7,151  ספקים ונותני שירותים 

    96,412  47  8,307  72,864  4,450  8,344  2,400  אחרים
    440          181  259   בגיו התחייבויות אחרותהפרשות

                  :התחייבויות שאינן שוטפות
    99,758    2,937  76,293  28  12,486  8,014   לזמן ארוךהלוואות

    11,518    763  10,275      480  התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
    1,420            1,420  הפרשות בגין התחייבויות אחרות

  19,724  30,619  29,936  173,973  20,001  1,134  275,387    
  

שוויצרי אירו ופרנק ,  הינו הלירה שטרלינג שלהןהפעילותאשר המטבע , גרמניה ובשוויץ, בלגיה, חלק מהיתרות נכללות במאזנים של החברות מאוחדות באנגליה
  .בהתאמה
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  )משךה(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 

  סיכונים הנובעים ממחירי חומרי גלם  )ב(

. רבים מחומרי הגלם בהם משתמשת הקבוצה הם מוצרים טבעיים עונתיים
הרכישות מתבצעות בדרך כלל ; הקבוצה רוכשת מלאים מחומרי גלם אלה

, ככלל. ץ לעונה במחירים גבוהים יותרלעיתים מתבצעות רכישות מחו. בעונה
הקבוצה חשופה לשינויים במחירי . הקבוצה אינה מבצעת עסקאות עתידיות

חומרי הגלם בהם היא משתמשת בהתאם למגמות המחירים הגלובליות של 
מחלקת הרכש של הקבוצה מבצעת מעקב מתמיד על מחירי . אותם חומרי גלם

קבוצה מותאמים על פי הצורך וכפי מחירי המכירה של מוצרי ה. חומרי הגלם
 .שמתאפשר לתנודות משמעותיות ומתמשכות במחירי חומרי הגלם

  סיכוני ריבית  )2

מאחר ולקבוצה באופן שוטף אין נכסים משמעותיים הנושאים ריבית הכנסותיה 
  .ותזרים המזומנים התפעולי שלה אינם תלויים בשינויים בשערי הריבית

אשר , ההלוואות. בע מהלוואות לזמן ארוך וזמן קצרסיכון הריבית של הקבוצה נו
  .ניתנו בשערי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית

החברה מבצעת . הקבוצה מנתחת את החשיפה לסיכוני שער ריבית באופן דינאמי
, סימולציות למספר תסריטים אפשריים תוך שהיא לוקחת בחשבון מימון מחדש

בהתבסס על התסריטים האמורים מחשבת . ת קיימות ומימון חלופיחידוש של הלוואו
. הקבוצה את ההשפעה שעשויה להיות לשינוי מוגדר בשער ריבית על הרווח וההפסד

בגין כל סימולציה כאמור משתמשת הקבוצה באותו שינוי שער ריבית עבור כל 
 התסריטים כאמור מבוצעים רק עבור התחייבויות המייצגות את. המטבעות

  .ההלוואות העיקריות נושאות הריבית

ייצור בריבית על ההלוואות  0.1%שינוי של , בהתבסס על הסימולציות המתבצעות
 - 2007 (ח"ש אלפי 323שינוי של : השפעה מקסימלית על הרווח לאחר מס כדלקמן

  ).ח"ש אלפי 131

ור ייצבריבית על ההלוואות  0.5%שינוי של , בהתבסס על הסימולציות המתבצעות
 – 2007 (ח"ש אלפי 1,614שינוי של : השפעה מקסימלית על הרווח לאחר מס כדלקמן

  ).ח"ש אלפי 653

  סיכוני אשראי  )3

סיכוני אשראי נובעים מהאפשרות שהצד השני לעסקה לא יוכל או לא ירצה לעמוד 
  .בהתחייבויותיו ובכך יגרום נזק כספי לחברה

אשר , ת של ניהול סיכונים אקטיבילקוחות מיושמת מדיניו- לגבי יתרות החייבים
הערכה שוטפת של האשראי , מגבלות האשראי, מתמקדת בהערכה של סיכון המדינה

  .והליכי פיקוח חשבונאיים

אסיה , ישראל, ב"ארה, מכירות הקבוצה נעשות למספר רב של לקוחות באירופה
  ).3'ב6ראה ביאור (וארצות אחרות 

לקוחות של צד שני -י אשראי ביתרות חייביםלקבוצה אין ריכוזים מהותיים של סיכונ
לעסקה מאחר ולקבוצה מספר רב של לקוחות אשר ממוקמים בתפוצה גיאוגרפית 

מגבלות הסיכון והחשיפות לסיכון הנובעים מהמדינה בה ממוקם הלקוח .  רחבה
 .לרוב לא נדרשים ערבונות. נמצאות תחת בחינה מתמדת

ות נקבעת על בסיס בדיקה תקופתית של לקוח- ההפרשה לירידת ערך יתרות חייבים
  .כל הסכומים העומדים לתשלום

הבקרה לגבי חשיפה של נכסים והתחייבויות כספיות אחרות לסיכוני אשראי 
 ,מתבצעת באמצעות קביעת מדיניות להגבלת חשיפת האשראי לצדדים לעסקה

ות באמצעות בדיקה מתמדת של דירוג האשראי ובאמצע, המתאפיינים באיכות גבוהה
  .בהתאם, הגבלת החשיפה המצטברת לסיכוני אשראי בגין כל עסקה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 

 ארבעתהטבלה המוצגת להלן מציגה את תקרת האשראי שקיבלה ואת היתרה של 
  :יקריות ליום תאריך המאזןהיישויות הע

  2007 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31    
  יתרה תקרת אשראי  יתרה תקרת אשראי    
  באלפים    
            

  267,412  267,412  360,179  360,179    'בנק א
  80,243  80,243  59,923  59,923    'בנק ב
  48,002  115,380  32,001  171,090    'בנק ג
  30,768  30,768  51,962  51,962    'בנק ד

    643,154  504,065  493,803  426,425  
  

במהלך התקופה המדווחת לא נפרצו תקרות האשראי והנהלת החברה אינה צופה צבירת 
  .הפסדים עקב אי עמידה של הבנקים האמורים בתנאים אשר נקבעו כאמור לעיל

  
לפי הבנות עם מספר בנקים לקבוצה קיימת אפשרות לקבל אשראי נוסף לצורך ביצוע 

  .בכפוף לתנאי הבנק, רכישות עתידיות למימוש התוכנית האסטרטגית שלה
  

  סיכוני נזילות  )4

על מנת שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן חייבות החברות המאוחדות של החברה 
כל חברה וחברה אחראית באופן אישי . שתעמוד לרשותן כמות מספקת של מזומנים

ר של עודפי מזומנים וגיוס הלוואות כולל השקעה לזמן קצ, לניהול המזומנים שלה
  .בכפוף למדיניות הקבוצה והקווים המנחים אותה, לכיסוי גירעונות מזומנים

  
הטבלה המוצגת להלן מסווגת את ההתחייבויות הכספיות של החברה לפי התקופות 

לפי (בהתבסס על התקופה הנותרת עד לתשלום , בהן עומדות ההתחייבויות לתשלום
. )ה לפי ההצגה המאזנית לבין התקופה המוצגת בהתחייבות החוזיתההפרש בין התקופ

. הסכומים המוצגים בטבלה מייצגים את תזרימי המזומנים החוזיים הבלתי מנוכים
 חודשים שוות בערכן לערך בספרים מאחר והשפעת 12יתרות העומדות לתשלום בתוך 

  .הניכיון אינה משמעותית עבור תקופה זו
  

פחות   
  משנה

 בין שנה
  שנים3-ל

 5- ל3בין 
  שנים

  

    באלפים  
          

          2008 בדצמבר 31ליום 
          

    115,406  293,267  187,678  הלוואות 
           ספקים ונותני שירותים –זכאים 

      5,399  211,140  וזכאים אחרים
  398,818  298,666  115,406    
          

          2007 בדצמבר 31ליום 
          

    125,841  213,491  183,904  הלוואות 
           ספקים ונותני שירותים –זכאים 

    5,461    521,705  וזכאים אחרים
  705,609  213,491  131,302    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 
  

  ניהול סיכוני הון  .ב
  

לדעת הנהלת  אשר הקבוצה הינה לשמר ככל האפשר על מבנה הון יציבמטרת 
  .הקבוצה מבנה ההון הנוכחי שלה הינו מבנה יציב

  
מפקחת הקבוצה על , כפי שעושות ישויות אחרות העוסקות בענף בו עוסקת הקבוצה

החוב . חלקי סך כל ההון) נטו(יחס זה מחושב כחוב . ההון גם בהתאם ליחס המנוף
הלוואות שוטפות והלוואות שאינן "כולל (ב לפי סך כל ההלוואות מחוש) נטו(

סך כל . בניכוי המזומנים ושווי המזומנים, )כמוצג במאזנים המאוחדים" שוטפות
  ).נטו(המוצג במאזנים המאוחדים בתוספת החוב " ההון"ההון מחושב לפי 

  
  : היו כדלקמן2007- ו2008 בדצמבר 31יחסי המנוף לימים 

  
  2008  2007  
  באלפים  
      

  487,673  540,519  )9ביאור (סך כל הלוואות 
  )122,849(  )141,545(  )18ביאור ( מזומנים ושווי מזומנים –בניכוי 
  364,824  398,974   נטו –החוב 

      
  965,790  1,057,945  סך כל הון הבעלים

      
  1,330,614  1,456,919  סך כל ההון

      
  27.4%  27.4%  יחס המנוף

      
  
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ג

של המכשירים הפיננסיים הכלולים בהון החוזר של הקבוצה  )fair value(השווי ההוגן 
השווי ההוגן של הלוואות וחובות . בדרך כלל זהה או קרוב לערך בו הם מוצגים בחשבונות

 מוצגים לזמן ארוך לקבל ושל התחייבויות אחרות לזמן ארוך קרוב גם הוא לערך בו הם
  .מאחר והם נושאים ריבית בשיעורים הקרובים לשיעורי ריבית השוק, בחשבונות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך( ניהול סיכונים כספיים - 3ביאור 
  

  :כדלקמן הם הכספייםהערך בספרי החשבונות והשווי ההוגן של המכשירים 
 שווי הוגן ערך בספרים 
  בדצמבר31  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  

  באלפים  באלפים :רכוש
              :נכסים שוטפים

              :חייבים ויתרות חובה
  228,015  300,011 259,312  228,015  300,011  259,312  לקוחות
  42,411  46,133  44,001  42,411  46,133  44,001  אחרים

  303,313  346,144  270,426  303,313 346,144  270,426  
              :התחייבויות

              :התחייבויות שוטפות
  2,843  104,033  7,574  2,843  104,003  7,574  והלוואות לזמן קצראשראי 

              :זכאים ויתרות זכות
  116,188  149,213 101,532  116,188  149,213  101,532  ספקים
  118,289  370,800 109,608  118,289  370,800  109,608  אחרים

              :התחייבויות שאינן שוטפות
    383,670 532,945    383,670  532,945  הלוואות לזמן ארוך 

             הפרשות בגין התחייבויות
  95,941  4,954  5,140  95,941  5,461  5,399  אחרות

  757,058  1,013,147 333,261  756,799 1,012,670  333,261  
              

 5% של  להלוואות תוך שימוש בשער ריביתמהווניםהשווי ההוגן מבוסס על תזרימי מזומנים   *
  .להתחייבויות שאינן שוטפות

  

   אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים- 4ביאור 

  

נדיר שאומדנים , מעצם טבעם. הקבוצה מבצעת אומדנים והנחות לגבי התרחשויות עתידיות
האומדנים וההנחות אשר מגלמים את החשיפה הגבוהה . יהיו זהים לתוצאות בפועלחשבונאיים אלה 

  :מפורטים להלן, ביותר לשינויים מהותיים בסכום של נכסים והתחייבויות בשנת הכספים העוקבת

  מסים על הכנסה ומסים נדחים  .א

ה להפעיל ובהתאם נדרשת הנהלת הקבוצ, הקבוצה נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי שיפוט
בקבוצה . שיקול דעת משמעותי על מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על ההכנסה

.  במהלך העסקים הרגילמבוצעות עסקאות רבות אשר קביעת חבות המס הסופית בגינן אינה ודאית
הקבוצה רושמת הפרשות בספריה בהתבסס על הערכותיה באשר לסבירות האפשרית של תשלומי 

כאשר חבות המס הסופית הנקבעת על ידי רשויות המס שונה . גין עסקאות אלהמס נוספים ב
ישפיע ההפרש על ההפרשות למסים על , מחבות המס שנרשמה בספרים בתקופות הקודמות

  .בתקופה שבה נקבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות המסההכנסה ולמסים נדחים 



  117

  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספי

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים- 4ביאור 
  

הקבוצה רושמת נכסי מס נדחים והתחייבויות מס נדחות על בסיס ההפרשים בין , כמו כן
. הסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס

אופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים הקבוצה בוחנת ב
עיתוי היפוכם , הכנסות חייבות חזויות, על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות, בחשבונותיה

אם אין ביכולתה של הקבוצה . הצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס
מקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס או ב, להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיק

האפקטיביים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או 
הקבוצה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המס הנדחים או להגדיל , ניתנים לניכוי

דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע , התחייבויות המס הנדחות
  .עה על תוצאות פעילותהלר

  
  פיצויי פרישה  .ב

הערך הנוכחי של התחייבויות הקבוצה בגין פיצויי פרישה תלוי במספר גורמים אשר נקבעים 
, )ההכנסה(ההנחות המשמשות בחישוב העלות . על בסיס אקטוארי בהתאם להנחות שונות

ות הפיצויים נטו בגין פיצויי פרישה כוללות את שיעור התשואה ארוך הטווח על יעוד
שינויים בהנחות אלה ישפיעו על הערך בספרים של הנכסים . המתייחסות ואת שיעור ההיוון

  . וההתחייבויות בגין פיצויי הפרישה
בהתאם , ההנחה לגבי התשואה הצפויה על היעודות לפיצויי הפרישה נקבעת באופן אחיד

  .לתשואות היסטוריות ארוכות טווח

. מתבקש נקבעת על ידי אקטוארים חיצוניים בסוף כל שנהההנחה לגבי שיעור ההיוון ה
שיעור היוון זה ישמש בקביעת אומדן השווי העדכני של תזרימי המזומנים העתידיים אשר 

שוק אגרות החוב של תאגידים בעלי דירוג גבוה . יידרשו לכיסוי ההתחייבויות לפיצויי פרישה
, בקביעת שיעור ההיוון הנדרש, לכן. אינו נזיל דיו על מנת לשמש בקביעת שיעור ההיוון

  .הקבוצה מתבססת על שיעורי הריבית הנקובים במטבע שבו ישולמו ההטבות

מתבססות על , כגון העלאות שכר עתידיות, הנחות מפתח אחרות לגבי התחייבויות פנסיה
  . שיעורי אינפלציית השכר הקיימים

  
  הפרשה להתחייבויות תלויות  .ג

ויות בגין תביעות משפטיות נרשמות בספרים בהתאם לשיקול הפרשות להתחייבויות תל
הדעת של הנהלת הקבוצה לגבי הסבירות לכך שתזרימי מזומנים אכן יופנו לסילוק 
ההתחייבויות ועל בסיס האומדן שנקבע על ידי ההנהלה בגין הערך הנוכחי של תזרימי 

  . המזומנים הצפויים כי יידרשו לסילוק המחויבויות הקיימות
  

  הפרשה לירידת ערך בגין מוניטין  .ד

בהתאם למדיניות , הקבוצה בוחנת אחת לשנה את הצורך בהפרשה לירידת ערך בגין מוניטין
מזומנים הת ות מניבויחידהה של ב ההשי ברמיםסכוה. 'ז2החשבונאית המוצגת בביאור 

ור ראה ביא( תחשיבים אלה דורשים שימוש באומדנים .לתחשיבי ערך בשימושנקבע בהתאם 
8.(  

  
  ).3'א3-ו' יב2ראה ביאור , באשר לחייבים ויתרות חובה  .ה

  
  
  



  118

  
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  : צירופי עסקים- 5ביאור 
  

  2006 בשנת Nesseרכישת   .א

ושליטה בחברת  מהמניות המקנות בעלות 70%, רכשה הקבוצה, 2006 בינואר 17ביום 
GewürzMühle Nesse GmbH ובחברת  GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH)  להלן

  ).Nesse -ביחד 
Nesseשיווק ומכירה של פתרונות , ייצור,  הינה קבוצה בינלאומית העוסקת בפיתוחSavory ,

  .הכוללים תמציות טעם שאינן מתוקות וחומרי גלם פונקציונליים ייחודיים
 103-כ( מיליון אירו 18.41- כסך של, במועד הרכישה, כישה שילמה הקבוצה במזומןתמורת הר

  ).ח"שמיליון 
בממוצע הרווח התפעולי , תבסס על השיפורהש, זכאים המוכרים לתשלום עתידי חד פעמי, בנוסף

להלן  (2004- ו2003לעומת ממוצע הרווח התפעולי בשנים , 2007 עד 2005 במהלך השנים Nesseשל 
  ).שלום בגין שיפור ברווחיות ת-

ולמוכרים קיימת אופציה ) Callאופציית (לקבוצה קיימת אופציה לרכוש בהתאם להסכם הרכישה 
 הון 30%את יתרת , 2007במשך תקופה של שנתיים החל מתום שנת , )Putאופציית (למכור לקבוצה 

התפעולי השנתי  מהרווח 30%- מחיר המימוש של האופציה יהיה שווה ל. Nesseהמניות של 
מוכפל ,  במהלך שמונת הרבעונים שקדמו לרבעון בו תמומש האופציהNesseהממוצע שיושג על ידי 

  .6.5-ב

רשמה הקבוצה בחשבונותיה את רכישת מלוא , בהתחשב בתנאים המיוחדים של האופציות
נכללה ( תוך רישום מלוא ההתחייבות המשתמעת ממימוש האופציה Nesse -ב) 100%(השליטה 

  . החל מיום הרכישה)השוטפותבמסגרת ההתחייבויות 
  

 והיא Nesse ממניות 30% השלימה את מימוש האופציה לרכישת יתרת הקבוצה 2008במהלך שנת 
התמורה בגין מימוש האופציה ובגין השיפור ברווחיות . Nesse מהון המניות של 100%מחזיקה ב 

 ביולי 9 וב 2008 באפריל 16למה בתאריכים שו) ח" מליון ש104.4 -כ( מליון אירו 18.9בסך של 
  .וממונה באמצעות אשראי בנקאי לזמן ארוך, 2008

  ).ח"ש אלפי 200,039( אלפי אירו 38,041מסתכמת לסך של , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה

 30,286( אלפי אירו 5,433 מוצרים בסך נוסחאות: הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים
 אלפי 20,958ומוניטין בסך , )ח"ש אלפי 12,727( אלפי אירו 2,283שרי לקוחות בסך ק, )ח"שאלפי 
נוסחות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי ). ח"ש אלפי 110,208(אירו 

  .אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך, המוניטין אינו מופחת. בהתאמה,  שנים10-  שנים ו20של 

רכישה כאמור לעיל עדכנה הקבוצה את עלות הרכישה כתוצאה מכך גדל סכום על פי הסכם ה
 7.9( מיליון אירו 1.4 2007- ב,)2008-ח ב" מיליון ש1.1(  מיליון אירו0.2-המוניטין בסכום של כ

  ).ח" מיליון ש10.2( מיליון אירו 1.9 – 2006, )ח"מיליון ש

 ובעלי מניות Nesse ממניות 70%יקה חתמו חברה מאוחדת הפועלת בגרמניה המחז, 2006בשנת 
 ישומו במאוחד לצורכי מס בגרמניה Nesse-  על הסכם לפיו החברה המאוחדת וNesse-נוספים ב

ככל , וכך תוכל למעשה החברה המאוחדת לקזז את הפסדיה המועברים לצורכי מס כנגד רווחים
שינתה הנהלת החברה , לאור ההסכם האמור. 2007 בינואר 1וזאת החל מיום , -Nesseבשיווצרו 

וכללה , המאוחדת את הערכותיה לגבי יכולתה לנצל את הפסדיה המועברים לצורכי מס
קטנו הוצאות , כתוצאה מהאמור לעיל. לראשונה נכס מס בגין הפסדיה המועברים, בחשבונותיה

  ).ח" מיליון ש5.1(  מיליון דולר1.5 בסכום של 2006בשנת המס של הקבוצה 
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  מ"ת בעפרוטרום תעשיו

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 

  : ליום הרכישהNesseלהלן מוצגים הנכסים והתחייבויות של 
    

  שווי הוגן
השווי בספרי 

 החברה הנרכשת 
 באלפים 
      

  12,589  12,589  מזומנים ושווי מזומנים
  13,825  13,825  רהשקעות לזמן קצ

      :חייבים ויתרות חובה
  22,082  19,513  לקוחות
  10,356  10,356  אחרים

  13,078  11,625  מלאי
  291  1,905  מסים נדחים
  26,322  26,322   נטו–רכוש קבוע 

    97,600  *מוניטין
    43,013  נכסים בלתי מוחשיים

  )3,423(  )3,423(  אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים
      : ויתרות זכותזכאים

  )8,991(  )8,991(  ספקים ונותני שירותים
  )15,749(  )15,776(  אחרים

  )720(  )720(   פנסיות–התחייבויות בעת פרישת עובדים 
  )1,282(  )18,494(  התחייבויות מסים נדחים

  189,344  63,378  
  

, לות הנרכשת מיוחס למוצרים ולפיזור הגיאוגרפי של הפעיNesseמוניטין הנובע מרכישת * 
הפעילות הנרכשת ופעילות הקבוצה ; המשלימים את המוצרים והפיזור הגיאוגרפי של הקבוצה

חופפות רק במידה מועטה כך שהקבוצה תנצל את הסינרגיה באמצעות שימוש בכוח העבודה 
 .(cross selling) למטרות מכירות מצטלבות Nesse ובפריסת השוק של Nesseהמיומן של 

  
  2006 בשנת Acatrisרכישת   .ב

  
 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה האמריקאית 100% רכשה הקבוצה 2006 באוקטובר 1-ב

Acatris Inc , החברה ההולנדיתAcatris Specialties Holdings B.V. והחברה הבלגית  Acatris 
Belgium N.V.)  להלן - Acatris.(  

  
Acatrisלנד ובבלגיה היא חלק מקבוצת  המנהלת פעילות רב לאומית שמרכזה בהו  

Dutch Royal Schouten Group N.V.  .Acatrisמייצרת ומשווקת חומרים פעילים ,  מפתחת
הנתמכים , בעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית, ומיצויים טבעיים ייחודיים וחדשניים מצמחים

, בין היתר,  הכוללLifelineוהיא בעלת קו המוצרים המוביל , במחקרים קליניים ומוגנים בפטנטים
 כולל מאות Acatrisבסיס הלקוחות הנרחב של . Linumlife- וSoylife ,Fenulifeאת המוצרים 

בעיקר , התרופות הטבעיות והקוסמטיקה, המזון הפונקציונלי, חברות מובילות בשווקי תוספי המזון
  .ב"באירופה המערבית ובארה

  



  120

  
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ספיים המאוחדים ביאורים לדוחות הכ

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  .במזומן תמורת הרכישה) ח"ש מיליון 57.5( מיליון אירו 10.5ביום הרכישה שילמה הקבוצה 
  

ולהתחייבויות אשר נרכשו ) לרבות מוניטין(בלתי מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  .ווים ההוגן ביום הרכישהבהתבסס על ש

  
 אלפי 6,044( אלפי אירו 1,108נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים

 27,752( אלפי אירו 5,087ומוניטין בסך , )ח"ש אלפי 1,928( אלפי אירו 353קשרי לקוחות בסך , )ח"ש
,  שנים10-  ו20י אורך חיים כלכלי של נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פנ). ח"שאלפי 

  .אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך, המוניטין אינו מופחת. בהתאמה
  

  :ליום הרכישה Acatrisלהלן מוצגים הנכסים והתחייבויות של 
    

  שווי הוגן
השווי בספרי 

 החברה הנרכשת 
 באלפים 

  198  198  מזומנים ושווי מזומנים
      :חייבים ויתרות חובה

  11,589  11,314  קוחותל
  1,983  1,983  אחרים

  14,046  13,478  מלאי
    288  מסים נדחים
  9,232  11,443   נטו–רכוש קבוע 

    27,752  מוניטין
    7,972  נכסים בלתי מוחשיים
      :זכאים ויתרות זכות

  )6,449(  )6,449(  ספקים ונותני שירותים
  )5,171(  )5,171(  אחרים

  )908(  )4,410(  התחייבויות מסים נדחים
  58,398  24,520  

  
  2007 בשנת רכישת חברת בלמיי  .ג

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה האנגלית 100% הקבוצהרכשה , 2007 באפריל 1ביום 
Belmay Limited ) ח" מיליון ש74( מיליון דולר 17.8תמורת )  בלמיי–להלן.(  

התמקדות בתמציות לתעשיית המזון תוך , מייצרת ומשווקת תמציות טעם, בלמיי מפתחת
  .והמשקאות

ולהתחייבויות אשר נרכשו ) לרבות מוניטין(בלתי מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  .בהתבסס על שוויים ההוגן ביום הרכישה

  .)ח" אלפי ש76,760 ( אלפי דולר18,474מסתכמת לסך של , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה

 אלפי 9,980(ט " אלפי ליש1,229נוסחאות מוצרים בסך : שיים אשר הוכרו כולליםהנכסים הבלתי מוח
ט "אלפי ליש 4,662ומוניטין בסך של ) ח"ש אלפי 9,416(ט " אלפי ליש1,159קשרי לקוחות בסך , )ח"ש
 20כלכלי של חיים נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך ). ח"ש אלפי 37,889(

  .המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך. שנים בהתאמה 10- שנים ו
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :נכסים והתחייבויות של בלמיי ליום הרכישה
  

      
  

  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    באלפים    
          

    1,787  1,787    מזומנים ושווי מזומנים
          :חייבים ויתרות חובה

    11,002  11,002    לקוחות
    877  877    אחרים

    4,413  4,413    מלאי
    611  611    מסים נדחים
    17,663  17,663     נטו–רכוש קבוע 

      19,396     נטו– נכסים בלתי מוחשיים
      37,889    מוניטין

    )332(  )332(    אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים
          :זכאים ויתרות זכות

    )5,485(  )5,485(    ספקים ונותני שירותים
    )5,144(  )5,144(    אחרים

    )96(  )5,917(    התחייבויות מסים נדחים
    76,760  25,296    

  
  2007רכישת חברת יופיטר בשנת   .ד

  
 Jupiter Flavors מהון המניות המונפק והנפרע בחברת 100% בוצההקרכשה , 2007 באפריל 19ביום 

Limted)  בייצור ובשיווק של תמציות , יופיטר הינה חברה אנגלית העוסקת בפיתוח).  יופיטר–להלן
מיליון  11.4(ט " אלפי ליש1,477סך של , תמורת הרכישה שילמה החברה במזומן ובמועד הרכישה. טעם
 המבוסס על ח"אלפי ש 2,446ישה נקבע תשלום תמורה עתידית של עד בהסכם הרכ, בנוסף). ח"ש

 אלפי 300 הסכום האמור בסך .2007 ביולי 31התוצאות אותן השיגה יופיטר בתקופה שהסתיימה ביום 
  .2007שולם במהלך ) ח" אלפי ש2,446(ט "ליש

  
יבויות אשר נרכשו ולהתחי) לרבות מוניטין(עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים 

  .בהתבסס על שוויים ההוגן בעת הרכישה
  

הנכסים  ).ח" אלפי ש14,730( אלפי דולר 3,614של מסתכמת לסך , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה
קשרי , )ח" אלפי ש2,030(ט " אלפי ליש249נוסחאות מוצרים בסך : הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים

). ח" אלפי ש9,766(ט " אלפי ליש1,198ומוניטין בסך ) ח" אלפי ש3,489(ט " אלפי ליש428לקוחות בסך 
 שנים 10- שנים ו20נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של 

  .המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך. בהתאמה
  



  122

  
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ים ביאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :נכסים והתחייבויות של יופיטר ליום הרכישה
  
      

  
  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    באלפים    
          

    73  73    מזומנים ושווי מזומנים
    1,655  1,655    לקוחות
    701  701    מלאי

    90  90    מסים נדחים
    448  448     נטו–כוש קבוע ר

      5,519     נטו–נכסים בלתי מוחשיים 
      9,766    מוניטין

          :זכאים ויתרות זכות
    )970(  )970(    ספקים ונותני שירותים

    )889(  )889(    אחרים
      )1,663(    התחייבויות מסים נדחים

    14,730  1,108    
  

  2007רכישת חברת ריחן בשנת   .ה
  

  .) ריחן–להלן (מ " בע מהון המניות של חברת ריחן100%רכשה הקבוצה , 2007ט  באוגוס27ביום 
  

  .בייצור ובשיווק של תערובות טעם ובשיווק חומרי גלם לתעשיית המזון, ריחן עוסקת בפיתוח
  

  .) אלפי דולר1,030- כ(ח " אלפי ש4,250תמורת הרכישה שילמה החברה סך של 
  

ולהתחייבויות אשר נרכשו ) לרבות מוניטין(בלתי מוחשיים עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים ו
  .בהתבסס על שוויים ההוגן בעת הרכישה

  
  .) אלפי דולר1,073-כ(ח " אלפי ש4,443מסתכמת לסך של , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה

  
 ). אלפי דולר2,619(ח " אלפי ש10,801הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים מוניטין בסך של 

  .מוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערךה
  

  . עם פעילות החברה במפעל בעכומוזגהפעילות חברת ריחן 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  :ישהנכסים והתחייבויות של ריחן ליום הרכ
      

  
  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    באלפים    
          

    4  4    מזומנים ושווי מזומנים
          :חייבים ויתרות חובה

    6,730  6,730    לקוחות
    45  45    אחרים

    1,493  1,493    מלאי
    82  82    מסים נדחים
    771  771     נטו–רכוש קבוע 

      10,801    מוניטין
    )10,421(  )10,421(    תאגידים בנקאייםאשראי והלוואות מ
          :זכאים ויתרות זכות

    )3,918(  )3,918(    ספקים ונותני שירותים
    )874(  )874(    אחרים

    )297(  )297(    התחייבויות בעת פרישת עובדים
    4,416  )6,385(    

  
  2007רכישת פעילות אדומים בשנת   .ו

מ " תוספי מזון בעילות חברת אדומים את פעהקבוצהרכשה , 2007 באוגוסט 30ביום 
  .) אדומים–להלן (

: ועוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים, אביב-אדומים הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של תל
ייצור ושיווק של תוספים וחמרי גלם לתעשיית המזון והמזון הפונקציונלי ופיתוח וייצור , פיתוח

  .תוספי תזונה

  .)ח" אלפי ש17,527 ( אלפי דולר4,250חברה במזומן סך של שילמה ה, תמורת הרכישה

) ח" אלפי ש3,254 ( אלפי דולר789רכשה החברה את הרכוש הקבוע בסך , בהתאם להסכם הרכישה
, לנכסים מוחשייםיתרת עלות הרכישה יוחסה . )ח" אלפי ש3,547 ( אלפי דולר860ואת המלאי בסך 

. בויות אשר נרכשו בהתבסס על שווייים בעת הרכישהולהתחיי ) לרבות מוניטין(בלתי מוחשיים 
, )ח" אלפי ש363( אלפי דולר 88נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הלא מוחשיים אשר הוכרו כוללים

 אלפי 10,302( אלפי דולר 2,498ומוניטין בסך ) ח" אלפי ש1,031( אלפי דולר250קשרי לקוחות בסך 
 שנים 10-  שנים ו20ופחתים על פני אורך חיים כלכלי של נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מ). ח"ש

  .המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך. בהתאמה

  .עם פעילות החברה במפעל במפרץ חיפהבחלקה  מוזגהפעילות אדומים 



  124

  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  
    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 

  
  רכישת חברת אבאקו  .ז

  
 Abacoתו האמריקאיות של החברון המניות מה100% קבוצה רכשה ה2007 ביולי 3ביום 

Manufacturing LLCו -Abaco Incorporated)  אבאקו–להלן .(  
  

  .ייצור ושיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם והריח, אבאקו עוסקת בפיתוח
 )ח" מיליון ש16.8 ( מיליון דולר4סך של , תמורת הרכישה שילמה החברה במזומן ובמועד הרכישה

  .)ח" מיליון ש4.6 ( מיליון דולר1.1חוב של אבאקו בסך על עצמה ונטלה 
  

 אשר נרכשו ולהתחייבויות )לרבות מוניטין ( בלתי מוחשיים,עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  . בעת הרכישהההוגןבהתבסס על שוויים 

  
  ).ח" אלפי ש21,799( אלפי דולר 5,200עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לסך של 

  
, )ח" אלפי ש2,742( אלפי דולר 654נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הלא מוחשיים אשר הוכרו כוללים

אלפי  19,239(ולר אלפי ד 2,693 ומוניטין בסך )ח" אלפי ש2,884( אלפי דולר 688קשרי לקוחות בסך 
 שנים 10- שנים ו20נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של ). ח"ש

  .המוניטין אינו מופחת אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך. בהתאמה
  

כחלק מהתאמות שווי ) ח"אלפי ש 722( אלפי דולר 190 - עודכן סכום המוניטין בכ2008שנת במהלך 
  ).ח" אלפי ש1,615( אלפי דולר 425 -ני ליום הרכישה והחברה קיבלה החזר של כמאז

  
  .ב" עם פעילות החברה במפעל בארהמוזגהפעילות חברת אבאקו 

  
  :נכסים והתחייבויות של אבאקו ליום הרכישה

      
  

  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    באלפים    
          

    210  210    מזומנים ושווי מזומנים
          :התחייבויות ויתרות חובה

    2,532  2,532    לקוחות
    1,785  1,785    אחרים
    2,108  2,108    מלאי

    559  559    מסים נדחים
    1,365  1,365     נטו–רכוש קבוע 

      5,626    נכסים בלתי מוחשיים
      11,286    מוניטין

    )1,421(  )1,421(    ספקים ונותני שירותים
      )2,251(    התחייבויות מסים נדחים

    21,799  7,138    
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

    ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  
  2007רכישת קבוצת גוורצמולר בשנת   .ח

  
  .קבוצת גוורצמולר מהון המניות של 100% חתמה הקבוצה על הסכם לרכישת 2007 באוקטובר 11-ב

  
ספטקרום הטעמים הלא ) (savoryייצור ושיווק של פיתרונות טעמי , קבוצת גוורצמולר עוסקת בפיתוח

  .מוצרים טבעיים מבוססי תהליכים מקרו ביולוגייםstarter culture מתוקים ושל 
  

על הסכם בהתבסס ). ח" מיליון ש269-כ( אירו 47.3- התמורה ששולמה במזומן בגין הרכישה היתה כ
נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית כך שהתמורה הסופית אשר תשולם תשקף לקבוצת , הרכישה

 12בוצת גוורצמולר במהלך  שתשיג קEBITDA- על ה7.1גוורצמולר שווי בהתבסס על מכפיל של 
  )ח" מליון ש73.3( מליון אירו 13.9 -בסך של כתמורה עתידית זו , 31.12.2007-  בהחודשים שהסתיימו

  .2008 בספטמבר 8- ביולי וב14- ו24שולמה בתאריכים 
  

הנושאת ריבית שנתית בשיעור של ליבור )  שנים5(הרכישה מומנה באמצעות הלוואה לזמן ארוך מבנק 
בהתאם להסכם .  החל מהשנה השניה1.2%+  במהלך השנה הראשונה וריבית שנתית של ליבור 1%+ 

  :יטריונים הכספיים הבאיםההלוואה לקחה החברה על עצמה לעמוד בקר
  

  . מיליון דולר180- בכל נקודת זמן מסכום ההון של החברה לא יהיה נמוך  )1
  

  . מכלל הנכסים30%- סכום ההון של החברה לא ירד מ  )2
  

 של החברה ברווח התפעולי שלה מפעילות הפיננסיות ההתחייבויות סך חלוקה של –היחס   )3
  .6 לא יעלה על –לפני הוצאות מס בתוספת פחת והפחתות , שוטפת

  
  .9ראה ביאור , לגבי עמידה בקריטריונים הכספיים המפורטים לעיל

  
ולהתחייבויות כולל תמורה ) לרבות מוניטין(בלתי מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים

קביעת השווי ההוגן של הנכסים . ו בהתבסס על שוויים ההוגן בעת הרכישהעתידית אשר נרכש
  .סופיות המבוצעות עבור החברהשווי וההתחייבויות כפופה להערכות 

  
  ).ח" אלפי ש322,719( אלפי אירו 61,370עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לסך של 

  
 אלפי 16,257( אלפי אירו 2,857ים בסך נוסחאות מוצר: הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים

 אלפי אירו 42,587ומוניטין בסך ) ח" אלפי ש54,827( אלפי אירו 9,636קשרי לקוחות בסך , )ח"ש
  ).ח" אלפי ש223,944(
  

 שנים 10-  שנים ו20נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של 
  .נבחן על בסיס שנתי לירידת ערךהמוניטין אינו מופחת אך . בהתאמה

       
עדכנה הקבוצה את עלות הרכישה , בהתאם להסכם הרכישה ,תשלום התמורה העתידיתבעקבות 

  )ח" מיליון ש27.3-כ(ליון אירו י מ5.2-ום המוניטין בככוכתוצאה מכך קטן ס
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

   לשקלים חדשיםמתורגמים
  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 

  :ליום הרכישה גוורצמולר נכסים והתחייבויות של
      

  
  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    באלפים    
    12,693  12,693    מזומנים ושווי מזומנים
          :חייבים ויתרות חובה

    38,717  38,717    לקוחות
    39,680  39,680    אחרים

    33,179  34,452    מלאי
    2,007  2,007    מסים נדחים
    66,451  66,451     נטו–רכוש קבוע 

    396  71,480     נטו–נכסים בלתי מוחשיים 
      271,680    מוניטין

          :זכאים ויתרות זכות
    )12,444(  )12,444(    ספקים ונותני שירותים

    )40,074(  )40,074(    אחרים
      )22,224(    התחייבויות מסים נדחים

    )46,274(  )46,274(    הלוואות מבנקים
    )35,162(  )35,162(     פנסיות-התחייבות בעת פרישת עובדים 

    380,982  59,169    

  
 2007רכישת חברת ראד בשנת   .ט

ראד . ) ראד–להלן (מ "והנכסים של חברת ראד בע רכשה הקבוצה את הפעילות 2007 בנובמבר 15-ב
שיווק הפצה ומכירה של מוצרים טבעיים ייחודיים מצמחים בעלי פעילות , רייצו, פיתוח, עוסקת במחקר
תוספים תזונתיים ומוצרי קוסמטיקה והיא בעלת יידע ייחודי ,  לשימוש במוצרי מזוןתאנטי אקסידנטי
  .מוגן בפטנטים

, הזמנות, הסכמים, מלאי, הכוללים רכוש קבוע, רכשה הקבוצה את נכסיה של ראד, בהתאם להסכם
; )החברה לא נטלה על עצמה את התחייבויותיה של ראד(; קניין רוחני והוצאות ששולמו מראש, טיןמוני

אשר מומן באמצעות ) ח" מיליון ש16.5(  מיליון דולר4.1תמורת הרכישה עמדה על תשלום במזומן של 
וספת בהסכם נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית לפיו תהיה ראד זכאית לקבל תמורה נ. אשראי בנקאי

). ח" מיליון ש16.1( מיליון דולר 4 יעלו על סך של 2009-  ו2008בתנאי שכלל המכירות של מוצריה בשנים 
אם סך המכירות של מוצריה ) ח" מיליון ש19.7( מיליון דולר 4.9ראד תהיה זכאית לקבל סכום של 

וצה העריכה תמורה הנהלת הקב, )ח" מיליון ש44.7(  מיליון דולר11.1 יעלו על 2009- ו2008בשנים 
  ).ח" מיליון ש5.5( מיליון דולר 1.4-עתידית זו בספרים של כ

 2009 בדצמבר 31-בהתאם להסכם התחייבה המנהלת הכללית של ראד להמשיך לעבוד בחברה עד ל
  .והחברה התחייבה להעסיק אותה עד למועד זה

ר נרכשו בהתבסס על שוויים אש) לרבות מוניטין(לא מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  .ההוגן בעת הרכישה

  ).ח" אלפי ש22,691( אלפי דולר 5,768עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לסך של 

 אלפי 20,598( אלפי דולר 5,236נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים
  .)ח" אלפי ש4,587( אלפי דולר 1,166ומוניטין בסך ) ח"ש

המוניטין אינו מופחת אך נבחן על .  שנה20נוסחאות המוצרים מופחתות על פני אורך חיים כלכלי של 
  .בסיס שנתי לירידת ערך
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  
  
  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 

  
  :יום הרכישהל ראד נכסים והתחייבויות של

      
  

  שווי נאות

השווי בספרי 
החברה 
  הנרכשת

  

    באלפים    
    1,058  1,058    מלאי

    425  425     נטו–רכוש קבוע 
      20,598     נטו–נכסים בלתי מוחשיים 

      4,587    מוניטין
      )3,977(    התחייבויות מסים נדחים

    22,691  1,483    

  
  : דיווח מגזרי-6ביאור 

  : רים עסקייםמידע בקשר למגז  .א

  : ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2008 בדצמבר 31ליום 

  חטיבת  
  תמציות טעם

חטיבת 
  חומרי גלם

חטיבת סחר 
  ושיווק

  
  ביטולים

סך הכל 
  מאוחד

ם  י פ ל א  ב
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו-  מכירות
 1,698,056    47,269  431,584  1,219,203  לקוחות חיצוניים

    )14,519(    14,519    עילותבין מגזרי פ
 1,698,056  )14,519(  47,269  446,103  1,219,203  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות

  203,109  )330(  2,920  29,894  170,625  רווחי המגזר
            הוצאות כלליות משותפות שלא 

  -,-           נטו– יוחסו בין המגזרים
  203,109          רווח מפעילויות
  37,851          וןהוצאות מימ

  31,687          מסים על ההכנסה
  133,571          רווח נקי
            :מידע אחר

 1,367,173    20,136  284,108  1,062,929  נכסי המגזר
  574,859          נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים

 1,942,032          סך הנכסים במאוחד
  376,166    2,612  94,476  279,078  התחייבויות המגזר

  507,921          התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
  884,087          סך ההתחייבויות במאוחד

        8,403  17,903  - עלות הרכישה של רכוש לזמן ארוך 
        6,968  38,974  והפחתותפחת 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  : דיווח מגזרי- 6ר ביאו

  
  : מידע בקשר למגזרים עסקיים  .א

  : ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007 בדצמבר 31ליום 
  

  חטיבת  
תמציות 
  טעם

  
חטיבת 
  חומרי גלם

  
חטיבת סחר 

  ושיווק

  
  

  ביטולים

  
סך הכל 
  מאוחד

ם  י פ ל א  ב
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו- מכירות 
 1,512,816    43,137  452,242  1,017,437  לקוחות חיצוניים
    )19,977(    19,977    בין מגזרי פעילות

 1,512,816  )19,977(  43,107  472,219  1,017,437  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
  141,832  )2,878(  2,042  32,479  110,189  רווחי המגזר

            הוצאות כלליות משותפות שלא 
  -,-           נטו– יוחסו בין המגזרים

  141,832          רווח מפעילויות
  12,008          הוצאות מימון

  30,440          מסים על ההכנסה
  99,384          רווח נקי
            :מידע אחר

 1,541,266    8,827  298,611  1,233,828  נכסי המגזר
  569,077          נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים

 2,110,343          סך הנכסים במאוחד
  660,781    1,969  66,270  592,542  בויות המגזרהתחיי

  483,772          התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
 1,144,553          סך ההתחייבויות במאוחד

        13,719  26,103  - עלות הרכישה של רכוש לזמן ארוך 
        6,302  26,357  והפחתותפחת 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים היים ביאורים לדוחות הכספ

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  :דיווח מגזרי - 7ביאור 
  
  ):המשך( מידע בקשר למגזרים עסקיים  .א

  
  : ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2006 בדצמבר 31ליום 

  
סך הכל 
  מאוחד

  
  ביטולים

חטיבת סחר 
  ושיווק

חטיבת 
  חומרי גלם

  חטיבת
 תמציות טעם

  

ם י פ ל א   ב
  :ההפסדמידע על הרווח ו          
  : נטו-  מכירות          

  לקוחות חיצוניים  833,499  416,540  30,077   1,280,116
  בין מגזרי פעילות    21,819    )21,819(  

 סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות  833,499  438,359  30,077  )21,819( 1,280,116
  רווחי המגזר  133,018  32,470  891    166,379

  פות שלא הוצאות כלליות משות          
   נטו- יוחסו בין המגזרים          )1,243(

  רווח מפעילויות          165,136
  הוצאות מימון          1,983

  מסים על ההכנסה          30,786
  רווח נקי          132,367

  :מידע אחר          
  נכסי המגזר  552,317  209,539  8,539    770,395
  נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים          567,651

  סך הנכסים במאוחד         1,338,046
  התחייבויות המגזר  238,442  32,820  3,667    274,929

  יוחסו התחייבויות משותפות שלא          
  בין המגזרים          145,730
  סך ההתחייבויות במאוחד          420,659

  - עלות הרכישה של רכוש לזמן ארוך   8,632  16,908      
  והפחתותפחת   14,025  5,633      
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( דיווח מגזרי- 6ביאור 
  

  :מידע נוסף בקשר למגזרים עסקיים וגאוגרפיים .ב
  

  מגזרים עסקיים  )1
  

: עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים- ורכי ניהול מאורגנת הקבוצה על בסיס כלללצ
תחום פעילות נוסף הינו סחר ושיווק אשר מאוגדת .  וחטיבת חומרי גלםהטעמיםת חטיב

  ).'ד2 ביאור -כל חטיבה נחשבת כמגזר עסקי (כחברה נפרדת בישראל 
חטיבת חומרי ,  עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תמציות טעם וריחהטעמיםחטיבת 

ייצור אותן תמציות טעם הגלם עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של חומרי גלם המיועדים ל
וכן בפיתוח ייצור ושיווק של מיצויים מצמחים ומוצרים טבעיים המשמשים , וריח

, )Functional Food(מזון ובריאות ותוספי מזון , הפרמצטיקה, בתעשיות הטעם והריח
בעיקר שמנים אתריים ושמני ) Nutralceuticals(התרופות הטבעיות וצמחי המרפא 

חטיבת סחר ושיווק עוסקת בסחר . ארומטיים ושרפים טבעייםכימיקליים , הדרים
; ושיווק של חומרי גלם שאינם מיוצרים על ידי הקבוצה ואשר נמכרים על ידה בישראל

תחומי פעילות אלה מהווים את הבסיס שלפיו מדווחת הקבוצה על מידע בדבר המגזרים 
 . העסקיים העיקריים

  
  מגזרים גאוגרפיים  )2

  
  .ישראל ואסיה, צפון אמריקה, י ייצור באירופהלקבוצה יש מתקנ

 מרכזי מכירה המוכרים ומשווקים את 47- מעבדות מחקר ופיתוח וכ26לקבוצה , בנוסף
  .מוצרי הקבוצה

על ידי חברה מאוחדת אשר , פעילות סחר ושיווק של חומרי גלם מבוצעת בישראל
  .מ"מייבאת מוצרים שאינם מיוצרים על ידי פרוטרום בע

  
  רות לפי אזורים גאוגרפייםמכי  )3

  
בהתאם ( כשהן מסווגות לפי אזורים גאוגרפיים - במאוחד -להלן נתונים על המכירות 

  ):למיקום הלקוחות
  

  2008  2007  2006  
 באלפים 
        

  147,564  166,316  189,450  ישראל
  153,531  159,547  156,249  צפון אמריקה

  777,980  984,593  1,148,971  אירופה
  113,204  114,297  124,741   והמזרח הרחוקאסיה

  87,837  88,063  78,645  מדינות אחרות 
  1,698,056  1,512,816  1,280,116  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך( דיווח מגזרי - 6ביאור 
  

  .לפי אזורים גאוגרפיים, ים בלתי מוחשייםנכסים ותוספות לרכוש הקבוע וכן נכס  )4

להלן השווי הפנקסי של הנכסים והתוספות לרכוש הקבוע וכן הרכוש הבלתי מוחשי של 
  :ל ממוקמים" מסווגים לפי האזורים הגאוגרפיים שבהם הנכסים הנ-המגזרים 

  
  שווי פנקסי של נכסי 

 המגזר
  תוספות לרכוש קבוע ורכוש 

 *בלתי מוחשי
   

   בדצמבר31
  שנה שהסתיימה 

   בדצמבר31-ב
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  
 באלפים באלפים 
              

  10,750  19,726  9,913  347,114  362,016  358,749  ישראל
  16,580  7,504  7,943  70,220  168,120  162,832  צפון אמריקה

  34,282  39,964  22,546  912,866  1,564,291  1,398,547  אירופה
  227  127  517  7,846  15,916  21,904  רותמדינות אח

  1,942,032  2,110,343  1,338,046  40,919  67,321  61,839  
  
  .לא כולל תוספות בשל רכישה לראשונה של חברות מאוחדות*

  
  נכסי המגזר והתחייבויותיו  )5

נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים המשמשים את המגזר ומורכבים בעיקר 
. לאחר ניכוי הפחתות והפרשות, רכוש קבוע ורכוש בלתי מוחשי, אימל, מלקוחות

לגבי נכסים מסויימים ; מרביתם של נכסים אלה מיוחסים באופן ישיר למגזרים הנפרדים
מיוחס השווי הפנקסני שלהם בין המגזרים לפי בסיס , המשמשים שני מגזרים או יותר

 התפעוליות ומתייחסות בעיקר התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות. סביר
כולל (העומדים לתשלום באופן שוטף וכן התחייבויות שנצברו , שכר ומסים, לספקים

  ).פיצויי פיטורין
  

  העברות בין המגזרים  )6

הוצאותיו ותוצאות פעולותיו כוללות העברות בין מגזרים עסקיים ובין , הכנסות המגזר
י מחירי שוק מקובלים המחוייבים ללקוחות העברות אלו נרשמות לפ. מגזרים גיאוגרפיים

  .ההעברות מבוטלות במסגרת איחוד הדוחות. שאינם קשורים בגין מוצרים דומים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  : רכוש קבוע- 7ביאור 
  

  :הינם, והתנועה בהם, י קבוצות עיקריותלפ, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  .א
  

2008:  
ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  יתרה  פ
  מופחתת  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  
  בדצמבר31  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  
  2008  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י פ ל א ם ב י פ ל א  ב
                        

  180,067  32,772  )1,899(  )5,044(  8,290  31,425  212,839  )6,122(  )19,686(  2,960  235,687  קרקע ומבנים
  210,718  177,223  )6,332(  )6,433(  24,691  165,297  387,941  )11,408(  )8,381(  25,326  382,404  מכונות וציוד 

  8,148  5,783  )88(  )1,808(  2,264  5,415  13,931  )229(  )2,759(  2,816  14,103  כלי רכב והרמה
  29,705  84,682  )4,107(  )2,364(  5,579  85,574  114,387  )3,343(  )2,497(  5,812  114,415  )כולל מחשבים(רהיטים וציוד משרדי 

  49,292  26,299  )3,916(  )7,301(  8,090  29,426  75,591  )9,570(  )7,534(  622  92,073  שיפורים במושכר
  838,682  37,536  )40,857(  )30,672(  804,689  317,137  48,914  )22,950(  )16,342(  326,759  477,930  

  
  .נובעים מהפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ*  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

   חדשיםמתורגמים לשקלים
  

  ):המשך ( רכוש קבוע- 7ביאור 
  

  :הינם, והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  .א
  

2007:  
ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  יתרה  פ
  מופחתת  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  
  בדצמבר31  לגמר  ייםשינו  במשך  במשך לתחילת  לגמר  שינויים  במשך  במשך לתחילת  
  2007  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י פ ל א ם ב י פ ל א  ב
                        

  204,262  31,425  4,826    924  25,675  235,687  6,709    304  228,674  קרקע ומבנים
  217,107  165,297  6,461  )1,849(  21,284  139,401  382,404  14,348  )3,212(  35,887  335,381  מכונות וציוד 

  8,688  5,415  723  )2,284(  2,214  4,762  14,103  173  )3,315(  4,219  13,026  כלי רכב והרמה
כולל (רהיטים וציוד משרדי 

  )מחשבים
42,833  6,421  )1,302(  66,463  114,415  30,027  6,466  )982(  50,063  85,574  28,841  

  62,647  29,426  15,209    8,306  5,911  92,073  63,590  )366(  13,495  15,354  שיפורים במושכר
  635,268  60,326  )8,195(  151,283  838,682  205,776  39,194  )5,115(  77,282  317,137  521,545  

  
  . ומרכישה של חברות מאוחדותנובעים מהפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ*  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  
  ):המשך ( רכוש קבוע- 7ביאור 

  
  :הינם, והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  .א

  
2006:  

  
ר יתרה ב צ נ ש ת  ח ת  פ ו ל ע   ה
    היתר  תוספות  גריעות    יתרה  יתרה  תוספות  גריעות    יתרה  מופחתת

   לתחילת  במשך  במשך  שינויים  לגמר לתחילת  במשך  במשך  שינויים  לגמר  בדצמבר31
    השנה  השנה  השנה  *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה  *אחרים  השנה  2006

ם י פ ל א ם ב י פ ל א   ב
                        

  יםקרקע ומבנ  223,738  11,114  )1,168(  )5,010(  228,674  21,814  5,348  )307(  )1,180(  25,675  202,999
  מכונות וציוד   282,274  29,404  )2,161(  25,864  335,381  118,787  28,285  )1,377(  )6,294(  139,401  195,980

  כלי רכב והרמה  11,287  2,683  )156(  )788(  13,026  4,506  637  )45(  )336(  4,762  8,264
כולל (רהיטים וציוד משרדי   44,483  201  )321(  )1,530(  42,833  28,515  3,111  )281(  )1,318(  30,027  12,806

  )מחשבים
  שיפורים במושכר  14,306  1,413    )365(  15,354  6,113      )202(  5,911  9,443

429,492  205,776  )9,330(  )2,010(  37,381  179,735  635,268  18,171  )3,806(  44,815  576,088    
  

  . ומרכישה של חברות מאוחדותשל חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץמהפרשים מתרגום דוחות כספיים , נובעים מרכישות של חברות מאוחדות*  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  ):המשך(  רכוש קבוע - 7ביאור 

  
  :זכויות במקרקעין  .ב

  
, גרמניה, שוויץ, ב"המקרקעין עליהן ממוקמים מפעליהן של חברות מאוחדות בישראל ארה  .1

  .הינם בבעלות הקבוצה, בלגיה ואנגליה
  

למנהל , הממוקמת באיזור התעשייה בצפון הארץ, במהלך השנה החזירה החברה קרקע  .2
ל במסגרת הרכוש הקבוע היתה "עלות ההשקעה הכוללת בגין הקרקע הנ. מקרקעי ישראל

 אלפי דולר 1,157ור לעיל הינו  בגין האמההחזר מהמנהל). ח" אלפי ש4,890( אלפי דולר 1,363
  .17ראה גם ביאור , )ח" אלפי ש3,395(

  
  מיליון דולר2.5- בהשקעה כוללת בסך של כ, הקבוצה מתכננת להרחיב את מפעלה הקיים במפרץ חיפה  .ג

במסגרת תוכנית שאושרה על ידי מרכז השקעות בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון , )ח" מיליון ש9.5(
  ).'ג13 ביאור ראה (1959-ט"תשי

, )ח" שמיליון 9.5(  מיליון דולר2.5-לחברה יש תוכנית להרחבה נוספת של מפעלה בהשקעה כוללת של כ
 31עד ליום ). 'ג13ראה ביאור  (2005אשר פורסם באפריל , בהתאם לתיקון לחוק לעידוד השקעות הון

  . השקיעה הקבוצה את מלוא ההשקעה בתוכניות ההרחבה האמורות2007בדצמבר 
  
  .14 ראה ביאור - באשר לשיעבודים על נכסים   .ד

  
  : נכסים בלתי מוחשיים- 8ביאור 

  יתרה מופחתת  סכום מקורי  
   בדצמבר31   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  2008  2007  2006  
  באלפים  באלפים 
              

  65,914  110,507  94,666  81,538  129,699  115,524  נוסחאות מוצריםידע ו
  144,246  503,168  435,641  150,173  508,630  440,177  מוניטין

  19,448  86,043  70,059  22,790  93,385  85,553  קשרי לקוחות
  853  743  494  1,179  1,096  787  סימני מסחר
  23,766  30,856  30,587  24,691  38,510  42,909  תוכנות מחשב

  684,950  771,320  280,371  631,447  731,317  254,227  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  
  ):המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 8ביאור 

    
תוכנות 
  מחשב

ידע 
נוסחות ו

  מוצרים

  
  
  *מוניטין

  
קשרי 
  לקוחות

  
סימני 
  מסחר

  
  

  סך הכל
  באלפים  
              

  58,002  875  7,448  8,221  33,186  8,272   נטו– 2006 בינואר 1יתרה ליום 
              :2006 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב

  17,024          17,024  תוספות
  10,103      10,103      שינויים בעודף עלות הרכישה

  176,337    14,655  125,352  36,330    התאמות הנובעות מרכישות של חברות מאוחדות
  395  36  59  570  302  )572(  תרגום מטבעהפרשי 

  )562(    )562(        ירידת ערך
  )7,072(  )58(  )2,152(    )3,904(  )958(  )'ו2ראה ביאור  ( שנתיתחיוב בגין הפחתה

  254,227  853  19,448  144,246  65,914  23,766  נטו –יתרת סגירה בספרים 
              

              :2007 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב
  11,585          11,585  תוספות

  7,908      7,908      נויים בעודף עלות הרכישהשי
  479,526    71,645  355,518  51,970  393  התאמות הנובעות מרכישות של חברות מאוחדות

  )9,334(  )52(  )1,049(  )4,504(  )2,764(  )965(  הפרשי תרגום מטבע
  )12,595(  )58(  )4,001(    )4,613(  )3,923(  )'ו2ראה ביאור (שנתית חיוב בגין הפחתה 

  731,317  743  86,043  503,168  110,507  30,856   נטו–יתרת סגירה בספרים 
              :2008 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב

  3,383          3,383  תוספות
  )26,697(      )26,697(      שינויים בעודף עלות הרכישה

  )59,059(  )202(  )7,327(  )40,830(  )11,536(  836  הפרשי תרגום מטבע
  )17,497(  )47(  )8,657(    )4,305(  )4,488(  )'ו2ראה ביאור (שנתית גין הפחתה חיוב ב

  631,447  494  70,059  435,641  94,666  30,587   נטו–יתרת סגירה בספרים 
              

  
 וכן למגזר  ובישראל בגרמניה, מיוחס למגזר תמצית טעם באנגליה2008 בדצמבר 31המוניטין ליום   *

  .ב"ארה ובחומרי הגלם בבלגיה
  

 - מכירה ושיווק מחקר ופיתוח "הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים נזקפה בדוח רווח והפסד לסעיף 
  ".נטו
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 8ביאור 
  

  מבחן לקביעת ירידת ערך מוניטין
  

 במהלך הקבוצה נובע מרכישות חברות בנות ופעילויות אשר ביצעה הקבוצהין הרשום בספרי המוניט
  .ליחידה ממנה הוא נובעהמוניטין מוקצה בין יחידות מניבות המזומנים של הקבוצה בהתאם , השנים
  :התפלגות המוניטין בין היחידות השונותלהלן 

  
   בדצמבר31  
  2008  2007  
  באלפים  

  270,235  225,599 1ומנים יחידה מניבת מז
  117,626  111,022 2יחידה מניבת מזומנים 
  52,702  37,921 3יחידה מניבת מזומנים 
  28,791  26,949 4יחידה מניבת מזומנים 
  9,650  10,262 5יחידה מניבת מזומנים 
  10,073  9,957 6יחידה מניבת מזומנים 
  9,607  9,497 7יחידה מניבת מזומנים 

  4,484  4,434 8 מזומנים יחידה מניבת
  503,168  435,641  כ"סה

  
השינויים במוניטין בין השנים הינם בגין שינוי שער החליפין של המטבע המקומי מול הדולר והתאמות 

  .5אור ימחיר הרכישה כאמור בב
  

בביצוע חישובים אלו .  השימושהסכום בר ההשבה של יחידה מניבת מזומנים מבוסס על חישובי שווי
התקציב שלה , תוצאות העבר של היחידהמשים בתזרימי המזומנים החזויים לפני מס בהתבסס על משת

לפי שיעור צמיחה  השנים נאמדים 5תזרימי המזומנים החזויים לאחר , לשנה הבאה והצפי לשנים הבאות
  .הקבוצהבו פועלת המזון  אינו עולה על שיעור הצמיחה ארוך הטווח הממוצע של ענף  אשר2%של 

  
   .5% השנים הראשונות 5 - לפני מס ושיעור הצמיחה ל12.96% לפיו בוצע התחשיב הינו שיעור ההיוון

  
לכל אחת  בהתבסס על ביצועי עבר וההתפתחויות שהיא צופה שיעורי הרווח קבעה את קבוצההנהלת ה

  . מהיחידות מניבות המזומנים
  

נבדק על ידי מעריך חיצוני ואילו הסכום בר  חושב ו4 – 1הסכום בר ההשבה של יחידות מניבות המזומנים 
  .השבה של שאר היחידות חושב נבדק על ידי הנהלת הקבוצה

  
 לקיטון ועד 5% של מגידוללכל אחת מהיחידות בוצעה בדיקת רגישות התחשיב לשינוי בשיעורי הצמיחה 

  . ממחיר ההון המקורי2%קיטון של / ושינוי בשיעור ההון בטווח של גידול , - 1%של 
  

 מראה כי לא תחול ירידת ערך בשווי המוניטין של כל אחת מהיחידות הבדיקה כאמור לעילתוצאת 
  . הרגישותבדיקתהן בתחשיב הבסיסי והן בתחשיבים שבוצעו לצורך , מניבות המזומנים האמורות
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
   אשראי- 9ר ביאו

   בדצמבר31  
  2008  2007  
  באלפים  
      

  317,599  377,854  אשראי לא שוטף 
      :שוטף

  14,480    )18ביאור (משיכות יתר בבנקים 
  66,071  155,091  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  89,523  7,574  אשראי בנקאי
  162,665  170,074  

  487,673  540,519  סך כל אשראי

  .4.74% ונושא ריבית ממוצעת שנתית של 2013-אי הבנקאי עומד לתשלום עד להאשר
, תלויה בשיעור הליבור על האירוחשיפת האשראי של הקבוצה לשינויים בשערי הריבית 

  .ט ומתעדכנת פעם ברבעון עד חצי שנה"דולר והליש

השווי ההוגן של אשראי שוטף ואשראי שאינו שוטף זהה בשל האמור לעיל 
השווי ההוגן מבוסס על . שכן השפעת ההיוון איננה משמעותית, בספריםלערכם 

  .תזרימי המזומנים המהוונים תוך שימוש בשיעור ההיוון של האשראי

  :הערך בספרים של האשראי של הקבוצה ננקב במטבעות הבאים
 

  2007  2008  שיעורי ריבית  
  באלפים  משוקללת  
        

  80,350  59,923  3.77%  לירה סטרלינג
  30,822  51,962  2.85%  דולר

  55,913  32,233  2.85%  שקלים
  297,635  385,314  5.30%  אירו

  22,922  11,049  4.60%  פרנקים שוויצריים
  31  38  4.80%  מטבעות אחרים

    540,519  487,673  
  

עומדות לפרעון בשנים הבאות לאחר ) לאחר ניכוי חלויות שוטפות(התחייבויות לזמן ארוך 
  :םינתאריך המאז

  2008  2007  
  באלפים  
      

  99,834  149,187  שנה שניה
  96,777  116,394  שנה שלישית
  61,271  98,966  שנה רביעית
  59,717  13,307  שנה חמישית

  377,854  317,599  
  

לקבוצה מספר הלוואות אשר בגינן התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות 
  .ידה הנדרשותהקבוצה עומדת בכל אמות המ). 'ח5ראה ביאור (
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  
  : התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה- 10ביאור 

  
חייבות החברה , בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ ובחוץ לארץ  .א

או פנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו / ווהחברות המאוחדות בתשלום פיצויי פרישה
התחייבות חברות הקבוצה בישראל מכוסה בעיקרה על ידי . מעבודתם בנסיבות מסוימות

הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים . הפקדות שוטפות בתוכניות מוגדרות השתתפות
  .מאחר שהם אינם בשליטתן ובניהולן של החברות, במאזנים

  
תוכנית פנסיה מוגדרת , ב"מימנה החברה המאוחדת בארה,  העובדיםבהתאם להסכמים עם  .ב

כחלק מהסכם קיבוצי שנחתם בין החברה המאוחדת ואיגוד ). defined benefit plan(הטבה 
ב את התוכנית "הקפיאה החברה המאוחדת בארה, 2000 באוקטובר 13ביום , העובדים בענף

 תוכנית מוגדרת -פה של איגוד העובדים והצטרפה מאותו מועד לתוכנית פנסיה מקי, האמורה
ב תמשיך לממן את התחייבויותיה הקיימות במסגרת "החברה המאוחדת בארה. השתתפות

סכום ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד והיעודה . תוכנית הפנסיה שהוקפאה
מבטאים את התחייבויות החברה המאוחדת , כמוצג בחשבונות המאוחדים, שהופקדה

  .גין התוכנית שהוקפאהב ב"בארה
  

לחברות מאוחדות בשוויץ וגרמניה התחייבות לתשלומי פנסיה לעובדיהן בתוכניות פנסיה   .ג
ההתחייבויות האמורות הועברו לחברות אלו כחלק מהסכמי רכישת . מוגדרות הטבה

Flachsmann ,פעילות ה-FS  , Nesse2007- ו 2006, 2004, 2003 בשנים ,וקבוצת גוורצמולר ,
בגין התחייבות זו קיימות קרנות פנסיה בהן מפקידות החברות ). 5ביאור ראה (אמה בהת

הכלולה במאזן משקפת את הפער שבין , נטו, סכום ההתחייבות לפנסיה. המאוחדות כספים
  .להלן' ד-ההתחייבות לתשלומי פנסיה לבין נכסי קרן הפנסיה כמפורט ב

עם ועד העובדים של  2006בשנת הוסכם ארגון בחברה מאוחדת בגרמניה -כחלק מתוכנית רה
החברה המאוחדת על סיומה של תוכנית פנסיה מוגדרת הטבה ומעבר לתוכנית פנסיה מוגדרת 

כתוצאה מהמעבר האמור הוקטנה ההתחייבות להטבות עובד בעת . השתתפות לחלק מהעובדים
 אלפי יורו 540-לאחר השפעת המס כ, )ח" מיליון ש4.5188( אלפי יורו 900-פרישה בסכום של כ

במקביל זקפה החברה . הסכום האמור נזקף לרווח והפסד כהקטנת עלויות שכר). ח"ש אלפי 2.8(
, )ח"ש מיליון 1.8( אלפי אירו 379לדוח רווח והפסד עלויות שכר הקשורות לתוכנית זו בסך של 

  ).ח"מיליון ש 1.96( אלפי אירו 227לאחר השפעת מס 
  
 :שר עם תשלומים לעובדים והטבות נכללו בקביעת הרווח מפעולותהסכומים המוצגים להלן בק  .ד
  

  2008  2007  2006  
 באלפים 

  231,417  285,136  318,607  משכורת ושכר
  36,276  33,476  36,323  עלויות ביטוח לאומי
  )1,226(  4,819  6,512  תוכניות מוגדרות הטבה: הטבות לאחר פרישה
  4,559  9,847  8,528  הפקדהתוכניות מוגדרות : הטבות לאחר פרישה

  2,317  5,994  764  הוצאות הנובעות מהטבות המשולמות בגין הפסקת עבודה
  6,855  4,930  4,208  הטבות במסגרת תוכניות אופציות והטבות אחרות לעובדים

  280,198  344,202  374,942  סך כל ההטבות לעובדים

, 2006- ו2007 עובדים בשנת 1,154-ו  עובדים1,499(  עובדים1,450 בסוף השנה העסיקה הקבוצה
  ).בהתאמה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך ( התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה- 10ביאור 

  :הסכומים שנזקפו לרווח והפסד בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה מורכבים כדלקמן
  2008  2007  2006  
 באלפים 

  7,295  4,794  4,973  עלות שירות שוטפת
  6,694  6,273  7,721  עלויות ריבית

         מאוחדתה חבר–תשואה בפועל על נכסי התוכנית 
  )1,297(  )936(  )614(  ב "בארה  

         חברות מאוחדות -תשואה צפויה על נכסי התוכנית 
  )5,584(  )4,971(  )4,499(  בשוויץ ובגרמניה  

  )3,980(  )1,076(    חלק השתתפות העובדים בתוכניות
  )4,354(  735  )1,069(   נטו–אקטואריים שנכללו בחשבונות ) רווחים(הפסדים 

  )1,226(  4,819  6,512  סך הכל הנכלל בתשלומים לעובדים

ות אשר נרשמו במאזן בגין תוכניות פנסיה מוגדר, נטו) התחייבויות(השינויים במהלך השנה בנכסים 
  :היו כדלקמן, הטבה

  2008  2007  2006  
 באלפים 

  35,788  35,162  44,298   בינואר1ליום 
  719  35,162   גידול כתוצאה מרכישה לראשונה של חברה מאוחדת

        הכלולות בתשלומים) הכנסות(סך כל הוצאות 
  )1,226(  4,819  6,512  לעובדים

  )4,153(  )28,538(  )5,572(  הטבות ששולמו
  555  1,528  )2,393(   הפרשי תרגום ואחריםהשפעות

  31,683  44,298  42,845   בדצמבר31ליום 

  :הסכומים הבאים נכללו במאזן בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה
  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
 באלפים 

        הערך הנוכחי של התחייבות שנעשו בגינה הפקדות 
  202,787  200,854  167,090  עבור עובדים ועובדים לשעבר

  )167,061(  )153,998(  )120,455(  נכסי התוכנית המוחזקים בקרנות בשווי הוגן
        עודף השווי הנוכחי של התחייבות שנעשו הפקדות 

  35,726  46,856  46,635  בגינה על שווי נכסי התוכנית
        הפסדים אקטואריים שלא נכללו

  )4,043(  )2,558(  )3,790(  בחשבונות
         שהוכרו במאזן בגין התחייבות שנעשוהסכומים

  31,683  44,298  42,845  בגינה הפקדות עבור עובדים 

הסכומים שהוכרו במאזן בגין תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה אינם סכומים שוטפים והם 
  .מוצגים כנכסים שאינם שוטפים והתחייבויות שאינן שוטפות

ההנחות האקטואריות שהובאו ; ארצותהקבוצה מפעילה תוכניות מוגדרות הטבה במספר 
ההנחות .  בחשבון בגין התוכניות משתנות בהתאם לתנאים הכלכליים והחברתיים המקומיים
  :בהן נעשה שימוש בהערכות אקטואריות של התוכניות מוגדרות ההטבה היו כדלקמן

  
 שוויץ גרמניה ב"ארה 

  2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006  
  2.90%  3.50%  3.50%  4.50%  5.50%  6.00% 5.75% 5.75% 6.25%   היווןשיעורי

                    שיעורים צפויים של גידול
  1.00%  2.00%  1.50%  1.80%  1.5%  1.50%        בתשלומים לעובדים

                    שיעור תשואה צפויה 
  3.40%  3.90%  3.20%  5.00%  4.5%  4.50% 7.25% 7.25% 7.25%  בגין נכסי הקרן
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  מ"רום תעשיות בעפרוט

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  : התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 
  
  :התקשרויות  .א

  
  :בקשר להסכמי חכירה  )1

  
הנמצאים , בלגיה וישראל, גרמניה, באנגליה יםמחסנים ואתר, חלק משטחי הקבוצה

תוקפם של הסכמי . ת הסכמי חכירה תפעוליתחכורים במסגר, בשימוש הקבוצה
  .2017 - 2007החכירה בגין השטחים פג בתאריכים שונים במהלך התקופה 

  
ההתחייבויות המינימליות של החברה והחברות המאוחדות שלה בגין הסכמי החכירה 

  :הם כדלקמן, 2008 בדצמבר 31מחושבים לפי דמי חכירה בתוקף ליום , האמורים
    
   ח"שאלפי   
    

    : בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב
  2009  14,124  
  2010  8,726  
  2011  8,600  
  2012  7,589  
  2013   7,517  
  2014+   14,744  

  61,300  
  

 בלירה באנגליה, דמי החכירה בגין השטחים בישראל עומדים לתשלום בדולרים
  . ובגרמניה ובלגיה באירושטרלינג

  
הסתכמו דמי החכירה , 2006-  ו2007 ,2008 בדצמבר 31-בשנים שהסתיימו ב

  . בהתאמה, ח"שאלפי  8,953- וח"שאלפי  13,511, ח"ש אלפי 17,135-לכ
  

  :בגין תמלוגים  )2
  
בהתאם להסכמים . הקבוצה חתמה על מספר הסכמים עם צדדים שלישיים  )א(

הקבוצה . רכשה הקבוצה רשיונות לשימוש בידע על מנת לפתח את מוצריה, אלו
 תמלוגים לצדדים השלישיים האמורים בהתאם לאחוזים התחייבה לשלם

  .שונים מהכנסותיה או כסכום קבוע למוצר נמכר
  

מחושבים על , מ התחייבות לתשלום תמלוגים לממשלת ישראל"לפרוטרום בע  )ב(
בסיס התמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך של 

לממשלה תמלוגים בהתאם לתנאי ההשתתפות כאמור ישולמו . מענקים
 מסכום המכירות של המוצרים שבפיתוחם השתתפה 5% -3%בשיעורים של 

כשהוא , מ" מסכום המענקים שנתקבלו על ידי פרוטרום בע100%עד , הממשלה
  ). בתוספת ריבית שנתית בשיעור הליבור-  1.1.99- החל מ(צמוד לדולר 

מגיע , מומ עשויה לעמוד בתשלו"סכום התמלוגים המרבי אשר פרוטרום בע
  .ח"ש אלפי 2,118-לסך של כ, 2008 בדצמבר 31ביום 
מ כי סביר שלא תצטרך להשיב " העריכה פרוטרום בע2007- ו2008 בשנים

 ולכן זקפה סכום זה )ח"ש אלפי 579 -  2007(ח " אלפי ש868 מענקי מדען בסך
  .לדוח רווח והפסד
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 
  

  
  :התחייבויות תלויות  .ב

  
  שיפוי הוצאות גיוס הון  )1

ראה ביאור (במסגרת גיוס ההון שעשתה החברה בבורסה בלונדון , 2005בחודש פברואר 
לפיו הבנק יקצה , )בנק ה–להלן  (Bank of New York-נחתם הסכם בין החברה ל, )'ב13

 אשר נרשמו למסחר ברשימה הראשית של GDRs-ויספק שירותים לחברה ולמחזיקי ה
שילם הבנק ,  לזכות ספק שירותיםבתמורה. הבורסה בלונדון כחלק מגיוס ההון האמור

 ואף התחייב לשאת בהוצאות נוספות בקשר עם )ח" שמיליון 9.7(  אלפי דולר810 לחברה
  .)ח" שמיליון 1.2(  אלפי דולר270עד לסך של , ים הבאות בשנGDRs-המסחר ב

בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים בהסכם ,  שנים מיום ההנפקה7משך תקופה של עד 
החברה ,  או שינוי בעלותGDRs-הקשורים בהפסקת או צמצום המסחר ב, עם הבנק

 אלפי 500ד עשויה להתחייב בהחזר סכומי ההוצאות ששולמו על ידי הבנק ובתוספת של ע
החברה מכירה בסכומים שהתקבלו מהבנק כהכנסות לאורך . )ח" שמיליון 2.3( דולר

  .תקופת השירות אותו היא מקבלת מהבנק
  

  :הליכים משפטיים נגד החברה וחברות מאוחדות  )2
  

בהסתמך על , אשר לדעת הנהלת הקבוצה, הוגשה תביעה, 2001בחודש ספטמבר   )א(
 על ידי חברת פיקנטי תעשיות ,וללת כל יסוד עובדתיהינה מש, יועציה המשפטיים

כנגד חברת אסם )  התובעות- להלן (מ "מ וחברת ניצולת הקרטל בע"בע) 1982(בשר 
 מפעלים מהמובילים במדינת 16ועוד ) מקבוצת נסטלה העולמית(מ "תעשיות מזון בע

בעות  התו.מ"בע) 1990 ( ביניהם גם פרוטרום סחר ושיווק,ישראל בתעשיית המזון
שלם כך חדלו וכי רוס אותן כי הנתבעות יצרו ביניהן קרטל על מנת לה, טוענות

 95( מליון דולר 25סכום התביעה עמד על כ . להן סחורה לאחר תאריך מסויםמלספק 
 מליון 108ולאחר מכן נמחקה התביעה והוגשה תביעה דומה על סך של כ ) ח" שמיליון
 נמחקה גם 2003בשנת . קה של כל נתבעתחלון ילא צל, )ח" שמיליון 411(דולר 

והתובעות , התביעה הנוספת שהוגשה לאחר שבקשות התובעות לפטור מאגרה נדחו
  .לא שילמו את אגרת בית המשפט

 825( מיליון דולר 217כ  על סך של  דומההגישו התובעות תביעה חדשה, 2004בינואר 
 נתבעות אחרות בגין אותה 28- מ ו"בע) 1990(כנגד פרוטרום סחר ושיווק ) ח" שמיליון

בקשת . עילת תביעה ובצירוף בקשה חדשה של התובעות לקבלת פטור מתשלום אגרה
התובעות לפטור מאגרה נדחו על ידי בתי המשפט הן בבית המשפט המחוזי בחיפה והן 

לאחר דחיית הבקשה נמחקה . בערעורים בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון
  .התביעה

בטענה כי ,  דוח זה נותר תלוי ועומד ערעור על ההחלטה למחיקת התביעהנכון למועד
ומאז , לתובעות לא ניתנה הזדמנות לשלם את האגרה עד היום האחרון שהקוצב להן

בערעור הוגשו סיכומים על ידי כל הצדדים והדיון . חלפה כבר למעלה משנה נוספת
  .2009וקבוע לחודש יוני , נדחה פעם נוספת
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  מ"תעשיות בעפרוטרום 

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 
  

בהסתמך על יועציה המשפטיים הרי שמדובר בתביעה , לדעת הנהלת הקבוצה
בה משוללת כל יסוד עובדתי ואשר העובדות המיוחסות , מופרכת, טורדנית וקנטרנית

  .סיכויי התביעה להתקבל קלושים, אינן נכונות ובכל מקרה, כשלעצמן, לפרוטרום
  

שעניינן נזקי גוף ונזקים כלכליים ' כנגד הקבוצה הוגשו מספר תביעות והודעות צד ג  )ב(
, לטענת התובעים, אשר לו, שנגרמו לטענת התובעים כתוצאה מזיהום נחל הקישון

בהסתמך על חוות דעתם של יועציה , בוצהלדעת הנהלת הק. אחראית גם הקבוצה
וגם אם יקבע כי , להתקבל הינו קלוש, סיכוי התביעות כנגד הקבוצה, המשפטיים

הרי שהסיכון לקבוצה הינו , לקבוצה אחריות כלשהי בגין נסיבות התביעות האמורות
כמויות השפכים המזעריות אותן , וזאת בשל מספרם הרב של הנתבעים, בלתי מהותי

 מסך השפכים שהוזרמו על ידי יתר 0.01%-כ( הקבוצה בשנים הרלבנטיות הזרימה
איכות השפכים שהוזרמו על ידי הקבוצה אשר אינם מסוגלים לגרום לנזקים , )הנתבעים

. הנטענים ומשך הזמן בו הוזרמו השפכים על ידי הקבוצה לעומת הנתבעים האחרים
  .כלשהם לקישון הקבוצה חדלה לחלוטין מהזרמת שפכים 2000החל בשנת 

  
  :להלן פירוט התביעות שהוגשו כנגד הקבוצה בנושא זיהום נחל הקישון

  
 חיילים 93על ידי ו בסכום לא קצוב שהוגש) שאוחדו( ותתביעמספר במסגרת   )1(

להלן (ועוד שלושה נתבעים ) ל" חכ–להלן (מ "חיפה כימיקלים בעחברת כנגד לשעבר 
מי הקישון לטענתם עקב זיהום רמו לתובעים לפיצוי בגין נזקי גוף שנג) הנתבעים –

לקבוצה ואחרים בהם ' הודעת צד גו הנתבעים שלח, במהלך שירותם הצבאי
במידה ובית , כי הצדדים השלישיים ישאו בפיצוי התובעיםים הנתבעים דורש

הצדדים השלישיים הנתבעים וזאת מאחר ולטענת , כאמור בפיצוים המשפט יחייב
  .בעיםלנזקי התואחראים הם ה

ל "כנגד חכ, דייגים ושאריהם 41במסגרת תביעה שהוגשה בסכום לא קצוב על ידי   )2(
, לטענת התובעים, לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו, ) הנתבעים–להלן  (ונתבעים אחרים

לקבוצה ואחרים על ' נשלחו הודעות צד ג, עקב זיהום מי הקישון על ידי הנתבעים
 ישאו עמם בפיצוי הצדדים השלישייםים כי ידי הנתבעים בהם דורשים הנתבע

  . במידה ובית המשפט יחייבם בפיצוי כאמור, או ישפו אותם/התובעים ו

 10מכוח סעיף , הוגשה תביעה ייצוגית)  הנתבעות-להלן (ל וגופים אחרים "כנגד חכ  )3(
בתביעה נטען כי . 1992- ב"התשנ) תביעות אזרחיות(לחוק מניעת מפגעים סביבתיים 

וכן כי , ות מזהמות את נחל הקישון באופן המפריע את פעילות התובעיםהנתבע
התובעים . הזיהום גורם להרס אוצר טבע ולסכנה ממשית לבריאות הציבור

מבקשים מבית המשפט להורות על הפסקת הזרמת השפכים לנחל הקישון ועל 
חלק מהנתבעות שלחו  .שיקום הנחל למצב שהיה עובר לתחילת הזרמת השפכים

כי במידה ויידרשו לשאת , במסגרתן הן טוענות' בוצה ולאחרים הודעות צד גלק
  .הן תהיינה זכאיות לשיפוי, בעלויות שיקום הנחל

סולקה התביעה על הסף עקב כך שחל שיפור משמעותי במצב נחל , 2007באפריל 
 הגישה 2007במאי . הקישון ולפיכך אין התובעת עומדת בתנאי סף להגשת התביעה

  . נמחק הערעור בהסכמה2008בספטמבר . ערעור על פסק הדיןהתובעת 

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כנגד החברה בגין מפגע ריח 2007באוגוסט   )ג(
בד בבד . )"התובענה": להלן (ממפעל החברה בחיפה, לטענת התובעים, אשר נגרם

 התובעים ").שורהבקשה לאי": להלן (הוגשה בקשה לאישור התביעה כתובענה יצוגית
טוענים כי מפגעי הריח שיצר המפעל גרמו להם פגיעה באוטונומיה של הפרט ובזכותו 

  .לנשום אוויר נקי עד כדי פגיעה באיכות חייהם
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):משךה ( התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 

הקבוצה בשמה מבקשים התובעים לפעול כתובעים ייצוגיים הינה תושבים שהתגוררו   
מ ממפעל החברה בחיפה " ק2או שמקום עבודתם ברדיוס של /מ ו" ק3.5ברדיוס של 

- או נסעו באופן תדיר בתחבורה ציבורית בכביש עכו/או שעשו שימוש תדיר ברכבם ו/ו
י המבוקש לטובת הקבוצה כפי שהועמד הפיצו. חיפה בקטע הסמוך למפעל החברה

  .ח" מיליון ש225בבקשה לאישור הינו 

על הסכם פשרה במסגרת הבקשה לאישור החברה חתמה  2009בחודש פברואר   
 :הםאשר פרטיו , )"ההסכם": להלן(והתובענה 

בבקשה לאישור החברה מבלי להכיר או להודות בטענה כלשהי שהופנתה כלפי  .1
עשרה  של  החברה במפרץ חיפהמייצורם באתרתחדל החברה , ובתובענה
 חודשים שישהבתוך פרק זמן של וזאת  ,שהינם בעלי פוטנציאל ריח חזק, חומרים

הכל ממועד ו,  חודשיםעשר-שמונהחומרים נוספים בתוך פרק זמן של שישה ושל 
 .אישור ההסכם על ידי בית המשפט

מפעלה שבמפרץ רה במבלי להודות בקיומם של מפגעי ריח שמקורם בפעילות החב .2
 להמשיך את תוכנית ההשקעות שלה בתחום איכות מתחייבת החברה, חיפה

לא יהיו מחוץ  1.1.2013אחרי ה שובכל מקרה להבטיח , הסביבה והטיפול בריח
 .ה שם ריחות חזקים או בלתי סבירים שמקורם בפעילותמפעלה שבמפרץ חיפהל

 סכום כולל בסך החברה  ישולם על ידי ולבאי כוחםלמבקשים בבקשה לאישור .3
 .ח" ש775,000

התחייבו שלא לנקוט בהליכים בגין המבקשים בבקשה לאישור , בהסכםבכפוף לאמור 
ה והבקשה לאישור או כל טענה אחרת נבעואיזו מן הטענות שהועלו במסגרת הת

ביום . 1.1.2013עד ליום שמקורם באתר החברה במפרץ חיפה " מפגעי ריח"הנוגעת ל
לבית המשפט לקבל את מטעם הצדדים ) "הבקשה": להלן(גשה בקשה  הו22.2.2009

 .אישורו להסדר כהסדר פשרה בתביעה ייצוגית ולמתן תוקף פסק דין להוראותיו
 .הבקשה תלויה ועומדת לפני בית המשפט

כתב אישום כנגד , חיפה-הוגש לבית משפט השלום הקריות, 2008 במרס 6ביום    )ד(
כתב האישום הוגש ).  כתב האישום–להלן  (דים בחברהבעלי תפקיו, מ"פרוטרום בע
עבירה לפי חוק רישוי (של ניהול עסק בניגוד לתנאי רישיון , לכאורה, בגין עבירות

וגרימת מפגעי ריח שמקורם במפעל החברה במפרץ חיפה ) 1968- ח"תשכ, עסקים
  ).1961- א"תשכ, עבירה לפי חוק מניעת מפגעים(

ניתן בחודש )  הסדר הטיעון–להלן ( לבין המדינה על פי הסדר טיעון בין החברה
.  פסק דין שבו הורשעה החברה על פי הודאתה בעובדות כתב האישום2009פברואר 

 על חתמההחברה ח וכן "שוטל עליה קנס כספי בסך של מיליון וחצי הועל החברה 
של גרימת ריח חזק או בלתי סביר בניגוד לחוק התחייבות להימנע מביצוע עבירה 

בסך של  1961-א"תשכ, או החוק למניעת מפגעים/ ו1968- ח"תשכ, רישוי עסקים
 בעלי התפקידים בחברה שהועמדו לדין נמחקו . במשך שלוש שניםח" ששלושה מיליון

    .למעט בעל תפקיד אחד שהודה
 השנים 4החברה להמשיך ולהאיץ במשך  התחייבההסכם הבמסגרת הסדר הטיעון ו

בהיקף של מעל ,  שלה באתרה שבמפרץ חיפההשקעותה תכנית הקרובות את מימוש
באמצעים תוך שימוש , לטיפול בנושא מקורות הריח באתר, ח"מליון ששמונה 

  .BAT (Best available technology) ת בהתאם להגדרתהנדרשבטכנולוגיה התפעוליים ו

 חברות הקבוצה הינן צד להליכים משפטיים במהלך עסקיהן, בנוסף לאמור לעיל  )ה(
חלק . אינם בעלי השפעה מהותית על מצבה הכספי, אשר לדעת הנהלת החברה, הרגיל

ועבור החלק הנותר כללה הנהלת , מהתביעות האמורות מכוסות בפוליסות ביטוח
  .החברה הפרשות מלאות בחשבונותיה

  .החברה מעריכה שלאמור לעיל לא תהיה השפעה מהותית על עסקיה ופעילותה
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  : הון- 12ביאור 
  
  :הון המניות  .א

  
  :כלהלן, ח ערך נקוב" ש1מורכב ממניות רגילות בנות   )1
  

מספר המניות וסכומן הנקוב בשקלים  
 )באלפים(

  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
        

  100,000  100,000  100,000  הון רשום
  57,676  57,706  57,786  הון מונפק ונפרע

  
 GDRs. אביב- ונסחרות בבורסות לניירות ערך בתל, מניות החברה רשומות על שם

שער המניה . המייצגים את מניות החברה נסחרים ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון
  ). דולר6.21 (ח"ש 23.62עומד על , 2008 בדצמבר 31אביב ליום -בבורסה לניירות ערך בתל

  
המוחזקות בידי חברה מאוחדת והנכללות לעיל , ח של החברה" ש1מניות רגילות בנות   )2

 747,044 (1.29%-כו)  מניות693,190 (1.2%-כהינן בשיעור של , בהון המונפק והנפרע
 בדצמבר 31לימים , מתוך יתרת המניות הרגילות המונפקות והנפרעות מסוג זה) מניות
  .מהבהתא, 2007-  ו2008

  
  גיוס הון  .ב

  
לאחר ניכוי  (ח"ש מיליון 333-השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ, 2005 בפברואר 22ביום 

 מניות רגילות של החברה 10,600,000כנגד הקצאת , )ח"ש מיליון 22-הוצאות גיוס הון בסך כ
ל במחיר ש, ברשימה הראשית בבורסה בלונדון, ) מייצג מניה אחתGDRכל  (GDRsורישום 

  .GDR- דולר ל7.63
 הונפקו 2005 בפברואר 8ביום , בשלב הראשון:  ארעה בשני שלביםGDRs-הקצאת המניות וה

, 2005 בפברואר 22ביום , בשלב השני.  למסחר בלונדוןGDRs מניות ונרשמו 10,000,000
 מניות 600,000לרכישת ,מומשה על ידי החתמים מלוא האופציה שניתנה להם בשלב הראשון

 .במחיר הנקוב לעיל, תנוספו
 ICC  מניות קיימות של החברה על ידי2,600,000נמכרו , במקביל להקצאה האמורה

Handles AG , מקבוצתICC -החברה לא .   בעלת השליטה בחברה במחיר הנקוב לעיל
  .ICC Handles AGקיבלה כל תמורה בגין המניות שנמכרו על ידי 

  
  :ים בחברות מאוחדותתוכניות מניות לבעלי תפקידים בכיר  .ג

  
אשר ) 1996 תוכנית - להלן (אישר דירקטוריון החברה תוכנית מניות לעובדים , 1996בשנת   )1

לצורך הענקתם , אביב-על פיה רוכשת חברה מאוחדת את מניות החברה בבורסה של תל
  .לעובדים בכירים בקבוצה
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לעובדים הבכירים זכות . מוענקות לעובדים פעמיים בשנה, הזכויות לרכישת מניות
הנפרשת על פני שלוש מנות , בתום תקופת אכשרה, למימוש המניות אשר הוענקו להם

  .שנתיים ושלוש שנים ממועד ההענקה, שנה: שנתיות שוות
  . שנים מיום הענקתה6ת מימוש של העובד למניה תפקע לאחר תקופה של זכו, בכל מקרה

תוספת המימוש עבור כל . נקבעת בהתאם למנה בה היא נרכשה, תוספת המימוש לעובד
  . מן המחיר הממוצע בו רכשה החברה המאוחדת את מניות החברה33.3%מנה הינה 

  
מבוסס על , 2008 ועד שנת 2005הערך הכלכלי התיאורטי של המניות בגין הענקות משנת 

מאחר וגם העובדים זכאים ( בכל השנים 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : ההנחות הבאות
ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 37.09%-27.4%סטיית תקן צפויה בשיעור של , )לדיבידנד

ואורך תקופה צפויה ) בהתאם לאורך התקופה הצפויה עד למימוש האופציה (7%-3.33%
שנתיים בגין המנה השנייה ושלוש , שנה אחת בגין המנה הראשונה: וש האופציהעד למימ

  .שנים בגין המנה השלישית
  

 לפקודת מס 102התוכנית אמורה להתנהל במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף 
כי החברה זכאית לתבוע כהוצאה לצורכי מס , בין היתר, כללים אלה קובעים. הכנסה

  .דים כהטבה בגין מניות או אופציות שקיבלו במסגרת התכניותסכומים שנזקפו לעוב
לאור השינוי בהוראות פקודת מס הכנסה באשר להענקת מניות ואופציות , 2003בשנת 

אשר ) 2003 תוכנית -להלן (אישר דירקטוריון החברה תוכנית מניות לעובדים , לעובדים
  .1996מחליפה את תוכנית 

הינם זהים לתנאי , 2006 עד 2003בשנים , 2003תוכנית תחת , תנאי המניות אשר הוענקו
  .1996המניות אשר הוענקו תחת תוכנית 

 לפקודת מס 102התוכנית אמורה להתנהל במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף 
  .הכנסה

  
החברה אינה זכאית לתבוע , בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה

לרבות סכומים הנרשמים , ים הנזקפים לעובדים כהטבהכהוצאה לצרכי מס סכומ
, בגין האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית, כהטבת שכר בחשבונות החברה

  .שנקבע במועד ההקצאה, אם קיים, למעט מרכיב הטבה פירותי
  

אשר טרם , 2003 ותוכנית 1996להלן נתונים בדבר הזכויות למניות במסגרת תוכנית   )2
  :2008 בדצמבר 31ליום , ידי עובדי הקבוצהמומשו על 

  
  
  

 שנת הענקה

מספר מניות אשר 
בגינן הסתיימה 
 תקופת אכשרה

מספר מניות בגינן 
טרם הסתיימה 
 תקופת אכשרה

  
  

 תוספות מימוש
  שקלים      

2003 7,253  3.41-5.9 
2004  16,144  6.66-8.09 
2005  75,157  11.19-11.42 
2006  91,346 50,338 10.31-11.15 
2007  48,005 93,440 10.74-11.44 
2008    169,606  10.52-11.44 

 237,905 313,384  
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בת כעודף השווי המחוש, )ח"ש אלפי 6,889- כ ( 2008 בדצמבר 31יתרת סכום ההטבה ליום 
ההוגן של המניות הרגילות האמורות שהוענקו לעובדים על פני תוספת המימוש ביום 

סכום ההטבה האמור ייזקף .  לא נרשמה עדיין כהוצאה בדוח הרווח וההפסד, ההענקה
  .לרווח והפסד על פני יתרת תקופת האכשרה תוך שימוש בשיטה המואצת

  ).2'א23 ראה ביאור – באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה
  .השינויים במספר הזכויות למניות והממוצע המתייחס המשוקלל של תוספת המימוש

  
  2008  2007  2006  
    

ממוצע משוקלל 
של מחירי מימוש 
למניה בדולרים 

  ב"של ארה

  
  
  
  

 זכויות למניות

ממוצע משוקלל 
של מחירי 

מימוש למניה 
בדולרים של 

  ב"ארה

  
  
  

זכויות 
  למניות

שוקלל ממוצע מ
של מחירי 

מימוש למניה 
בדולרים של 

  ב"ארה

  
  
  
  

 זכויות למניות
  695,172  1.33  636,117  1.97  601,159  2.54   בינואר1יתרה ליום 
  169,206  2.40  150,599  2.70  169,606  3.18  הענקות
  )20,290(  2.24  )37,807(  2.30  )32,189(  1.55  חילוטים
  )207,971(  0.72  )147,750(  1.16  )187,287(  2.56  מימושים
  636,117  1.97  601,159  2.54  551,289  2.85  בדצמבר31יתרה ליום 

  

  :2008 בדצמבר 31הטבלה המוצגת להלן מסכמת מידע על הזכויות למניות נכון ליום 

  
  מספר המניות מכוח 
 האופציות שהוענקו

מספר המניות מכוח האופציות שניתנות 
 למימוש

  
  
  

  טווח מחיר
  המימוש

  
  
   ליוםיתרה

 בדצמבר 31
2008  

  ממוצע
  משוקלל
  של יתרת

אורך החיים 
  החוזיים

  
  ממוצע
  משוקלל
  של מחירי
  מימוש

  
  

יתרה ליום 
 בדצמבר 31

2008  

  ממוצע
  משוקלל
  של יתרת

אורך החיים 
  החוזיים

  שנים    $  שנים    $
0.90  3,985  0.25  0.90  3,985  0.25  
1.55  3,268  0.75  1.55  3,268  0.75  
1.75  8,689  1.25  1.75  8,689  1.25  
2.13  7,455  1.75  2.13  7,455  1.75  
2.94  31,018  2.25  2.94  31,018  2.25  
3.00  44,139  2.75  3.00  44,139  2.75  
2.93  83,248  3.25  2.93  53,887  3,25  
2.71  58,438  3.75  2.71  37,459  3.75  
2.01  82,442  4.25  2.01  28,338  4.25  
2.82  59,002  4.75  2.82  19,667  4.75  
3.01  80,981  5.25  3.01    5.25  
2.77  88,624  5.75  2.77    5.75  
  551,289      237,905    
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 אלפי מניות רגילות 1,200החליט דירקטוריון החברה להקצות עד , 2003 בדצמבר 21ביום   )3

  .ח ערך נקוב אשר ירשמו למסחר בבורסה לעובדים בכירים" ש1בנות 

 מניות לעובדים בכירים כחלק מההחלטה 900,000 ייעדה הקבוצה 2004 בינואר 18ביום 
  ). דולר4.46(ח " ש19.64שווי השוק של מניות החברה ביום הייעוד היה .  האמורה

נאמן והן מוענקות לעובדים במנות שוות בתום תקופת המניות המוקצות מוחזקות בידי 
, )1.1.2005(שנה , )1.7.2004(חצי שנה : תקופת האכשרה נפרשת כדלקמן. האכשרה
  ).1.1.2007(ושלוש שנים ) 1.1.2006(שנתיים 

מתוך הלוואה שהם קיבלו , למניה)  דולר1.14(ח " ש5תמורת המניות שילמו העובדים 
החברה תרכוש , ועובד כאמור לא ישלים את תקופת האכשרהבמידה . לצורך זה מהחברה

ההלוואות לעובדים הינן . ממנו בחזרה את המניות כנגד קיזוז חובו של העובד לחברה
 יום לאחר 60או , ועומדות לפירעון בעת מכירת המניה, ללא הצמדה וללא ריבית, בשקלים

  .2010אר  בינו1-לפי המוקדם אך לא יאוחר מ, עזיבת העובד את החברה

 מתוך סך ההלוואות ח" אלפי ש1,699 פרעו העובדים סך של 2008 בדצמבר 31עד ליום 
  ).ח"ש אלפי 1,780 – 2006; ח"ש אלפי 1,780 – 2007(שהוענקו להם 

ח " ש5סכום של (המניות תשוחררנה לרשות העובדים בעת פירעון ההלוואות האמורות 
  .ופת האשרהאך לא לפני תום תק, )בגין כל מניה ששוחררה

מגיע , של המניות שהוקצו מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטסהערך הכלכלי התיאורטי 
 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות. ח"ש אלפי 13,310לסך 

-39%סטיית תקן צפויה בשיעור של , )מאחר וגם העובדים זכאים לדיבידנד(בכל השנים 
בהתאם לאורך  (2.27%-  ו1.76%, 1.24%, 1.24%כון בשיעור של ריבית חסרת סי, 33%

ששה : ואורך תקופה צפויה עד למימוש האופציה) התקופה הצפויה עד למימוש האופציה
שנתיים בגין המנה השלישית , שנה אחת בגין המנה השניה, חודשים בגין המנה הראשונה

  .ושלוש שנים בגין המנה הרביעית

ת התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח השינויים שנמדדו בסטיי
, השנה האחרונה, סטטיסטי של מחיר המניה השבועי על פני ששת החודשים האחרונים

בהתאם לתקופות האכשרה של (שתי השנים האחרונות ושלושת השנים האחרונות 
  ).המנות

 
  ).2'א23 ראה ביאור -באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה 

  
  קצאת אופציות לעובדים בכיריםה  .ד

  
וכחלק ) 'ג12ביאור  (2003אישר דירקטוריון החברה במסגרת תוכנית , 2004 במאי 17ביום   )1

 כתבי אופציות בלתי סחירים 150,000, מהחלטת הדירקטוריון להקצות לעובד בכיר בחברה
  ..נ.ח ע"ש 1אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת , ) האופציות-להלן (

. האופציות האמורות יוחזקו בידי נאמן והן תוענקנה לעובד במנות שוות בתום תקופת אכשרה
מנה , 9.10.2005 -מנה שניה , 9.10.2004 -מנה ראשונה : תקופת האכשרה נפרשת כלהלן

  .9.10.2007 - ומנה רביעית 9.10.2006 - שלישית 
 שנים מיום ההענקה 6אחר תקופה של זכות המימוש של העובד לאופציה תפקע ל, בכל מקרה

  ).17.5.2010 - ביום (
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שווי השוק של מניות החברה במועד ).  דולר2.36(ח " ש10.87- תוספת המימוש נקבעה ל

ניתן אישור מהבורסה לניירות ערך , 2004 ביוני 16ביום ).  דולר4.55(ח " ש20.94ההקצאה היה 
  .אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות. נ.ח ע" ש1 מניות בנות 150,000לרישום , בתל אביב

מגיע לסך , מחושב לפי נוסחת בלאק ושולטס, של המניות שהוענקוהערך הכלכלי התיאורטי 
 בכל 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : וסס על ההנחות הבאותשווי זה מב. ח"ש אלפי 1,593
, 1.74%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 39.5% - 33.3%סטיית תקן צפויה בשיעור של , השנים
ואורך תקופה צפויה עד ) בהתאם לאורך החיים הצפוי של האופציה (3.1%- ו2.82%, 1.74%

 חודשים למנה 29, שים למנה השניה חוד17,  חודשים למנה הראשונה5: למימוש האופציה
  . חודשים למנה הרביעית41-השלישית  ו

  
השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח סטטיסטי 

, עשר החודשים האחרונים- שבע, של מחיר המניה השבועי על פני חמשת החודשים האחרונים
בהתאם לתקופות (ים ואחת החודשים האחרונים עשרים ותשעה החודשים האחרונים וארבע

  ).האכשרה של המנות
  

, )'ג12ראה ביאור  (2003במסגרת תוכנית , אישר דירקטוריון החברה, 2006 בינואר 2ביום   )2
 - להלן ( כתבי אופציות בלתי סחירים 725,000,  עובדים בכירים4- ל, להקצות ללא תמורה

  ..נ.ח ע" ש1ש למניה אחת בת אשר כל אחד מהן ניתן למימו, )האופציות
  

האופציות האמורות תוחזקנה בידי נאמן והן תוענקנה לעובדים במנות שוות בתום תקופת 
  .האכשרה

  
  :תקופת האכשרה נפרשת כלהלן

  
  .שלוש שנים וארבע שנים ממועד ההענקה,  שנתיים-  שלוש מנות שוות - עובדים בכירים 3עבור 

שלוש שנים וארבע שנים ממועד , שנתיים,  שנה-שוות  ארבע מנות - עבור עובד בכיר נוסף 
  .ההענקה

תוספת . בכל מקרה תפקע זכות המימוש של העובד למניה כעבור שש שנים ממועד ההענקה
 34.52שווי שוק מנית החברה ביום ההקצאה עמד על , ) דולר6.75(ח " ש31.07-המימוש נקבעה ל

  ). דולר7.50(ח "ש

 מניות 600,000לרישום , אביב- אישור מהבורסה לניירות ערך בתלניתן , 2006 בינואר 31ביום 
 ממניות המימוש הן 125,000. אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות. נ.ח ע" ש1בנות 

  .מ"מניות קיימות המוחזקות על ידי פרוטרום בע

, מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס, במועד ההענקה, הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות
 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות. ח"שאלפי  7,459הגיע לסך 
, 31% - 29%סטיית תקן צפויה של התשואה הצפויה על המניות בשיעור של , בכל השנים

:  ואורך תקופה צפויה עד למימוש האופציה4.35% -  4.45%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
  .ם וארבע שניםשלוש שני, שנתיים, שנה

השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח סטטוס 
 48 ו36- החודשיים האחרונים ו24,  החודשים האחרונים12של מחיר המניה השביעי על פני 

  ).בהתאם לתקופות האכשרה של המנות(החודשים האחרונים 

  ).2'א23 ראה ביאור -ו למנהל אשר הוענק, באשר לערך הכלכלי של המניות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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  ):המשך ( הון עצמי- 12ביאור 

  
  דיבידנד ועודפים  .ה

הינם לאחר ניכוי , המוצגים במסגרת הדוח על השינויים בהון העצמי, סכומי הדיבידנד ששולם )1
 123בסך , )'די2ראה גם ביאור (המחזיקה במניות החברה , של חברה מאוחדתחלקה בדיבידנד 

  .בהתאמה, 2006-  ו2007, 2008בשנת , ח"ש אלפי 124- וח"ש אלפי 133, ח"שאלפי 
יש להפחית מסכום , על פי חוק החברות, בקביעת הסכומים הניתנים לחלוקה כדיבידנדים
ת סכום המניות של החברה שנרכשו על ידי א, העודפים המוצג במסגרת ההון העצמי של החברה

  ).המוצג בסעיף נפרד במסגרת ההון(חברה מאוחדת 
  

, החליט על חלוקת דיבידנד סופי במזומן, 2009 , במרס18מישיבתו מיום , דירקטוריון החברה )2
).  ח" אלפי ש10,402( אלפי דולר 2,450בסך , 2008 בדצמבר31מתוך יתרת הרווח שלא יועד ליום 

" מפעל מאושר"מ אינה מתכוונת לחלק דיבידנד מתוך הכנסה שמקורה בהכנסה מ" בעפרוטרום
 .'ג13 כמוסבר בביאור, הפטורה ממס

 
 10,381 -ו) ח למניה" ש0.18 (ח"ש אלפי 10,269 עמד על 2007 - ו2008הדיבידנד ששולם בשנים  )3

 0.18 בסך 2008 בדצמבר 31- הדיבידנד ביחס לשנה שהסתימה ב). ח למניה" ש0.18( ח"שאלפי 
.  לעיל2- כאמור ב,  נדון בדירקטוריון החברהח"ש אלפי 10,402- המסתכם ב, ח למניה"ש

 .דיבידנד זה אינו נכלל בדוחות כספיים אלו
  

  : מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  :מסוי החברות בישראל  .א

, )תיאומים בשל אינפלציה(י חוק מס הכנסה "מדידת התוצאות לצורכי מס עפ  .1
  ) חוק התיאומים-להלן  (1985-ה"התשמ

 חוק –להלן  (1985 -ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(י חוק מס הכנסה "עפ
,  על בסיס ריאלי2007נמדדו התוצאות לצורכי מס עד לתום שנת המס ) התיאומים

  .ל"החברה וחברות מאוחדות מסוימות נישומו על פי החוק הנ. בהתחשב בשינוי במדד
  

 2008 –ח "התשס, )20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה (בהתאם לחוק מס הכנסה
 2008 עוד על החברה משנת המס חלות אינןהוראות חוק התיאומים )  התיקון–להלן (

בישראל נמדדים לצרכי מס  של החברה והחברות המאוחדות  ועל כן תוצאותיהואילך
  .בערכים נומינליים

  
לגבי תום התחולה של הוראות חוק בהתאם להוראות התיקון נקבעו הוראות מעבר 

  .2007התיאומים אשר חלו על החברה עד לתום שנת המס 

בחרו בהחלת , "חברות בהשקעת חוץ"בהיותן , החברה וחברות מאוחדות אחרות
כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעות (הוראות תקנות מס הכנסה 

 ומדווחות 1986 –ו "התשמ, )ייבתחוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן הח
   .כפי שנקבע בתקנות, לצורכי מס בדולרים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 
  
  שיעורי המס  .2

, "עלים מאושריםמפ"למעט הכנסות מ(הכנסות החברה והחברות המאוחדות בישראל 
 31עד ליום ; חייבות במס חברות בשיעור רגיל, )להלן' גראה " מפעלים מוטבים"או 

פורסם תיקון מספר , 2004בחודש יולי . 36%חל שיעור מס חברות של , 2003בדצמבר 
כי שיעור מס החברות הרגיל יופחת , בין היתר,  לפקודת מס הכנסה אשר קבע140

, )147מספר (פורסם תיקון נוסף לפקודה , 2005ש אוגוסט בחוד. 30%- ל36%-בהדרגה מ
כתוצאה ; 140אשר עדכן בשנית את שיעורי מס החברות שנקבעו במסגרת תיקון מספר 

:  ואילך הינם כדלקמן2004מהתיקונים האמורים שיעורי מס החברות החלים בשנים 
 2010- ו26% -  2009, 27% -  2008, 29% -  2007, 31% -  2006, 34% -  2005, 35% -  2004

  .25% -ואילך 

 לגביו יחולו שיעורי המס -למעט רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך סחירים (רווחי הון 
 בינואר 1 על רווחי הון שנצמחו לאחר 25%חייבים במס בשיעור מופחת של ) הרגילים

  .ומס בשיעורי מס החברות הרגיל על רווחי הון שנצמחו עד אותו מועד, 2003
  

  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .ב
  

נישומות לפי חוקי המס בארצות , החברות המאוחדות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל
שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות העיקריות מחוץ לישראל . מושבן
  : הינם

  .42% שיעור מס של -ב "חברה המאוגדת בארה

  ).40% שיעור מס של 2007עד שנת  (30%  שיעור מס - חברה המאוגדת בגרמניה 

  .34% שיעור מס של –החברה המאוגדת בבלגיה 

  .30% שיעור מס של –חברה המאוגדת באנגליה 

  .22% שיעור מס של - חברה המאוגדת בשוויץ 

  12.5% בשיעור מס של –חברה מאוחדת בסין 
  

  :חוקי עידוד בישראל  .ג

  ) החוק-להלן  (1959-ט"תשי, הטבות במס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון  )1

 זכאית פרוטרום 2005 לחוק שפורסם באפריל 60לרבות תיקון מספר , על פי החוק
שניתן " מפעל מוטב"או " מפעל מאושר"בתוקף המעמד של , מ להטבות מס שונות"בע

  .כמשמעותו בחוק" חברת משקיעי חוץ"ובתוקף מעמדה כ, לחלק ממפעליה

  : האמורה הן בעיקרמ"ההטבות מהן נהנית פרוטרום בע
  

  שיעורי מס מופחתים  )א

 עשר שנים החל מהשנה שבה היתה לראשונה הכנסה חייבת -  בתקופת ההטבות
 -) ובתנאי שטרם חלפו תקופות מגבלה כקבוע בחוק(מהמפעל המאושר או המוטב 
מ מהמפעלים המאושרים והמוטבים שבבעלותה מס "חל על הכנסת פרוטרום בע

  :כדלקמן,  שקיים פטור ממס בגין הכנסה זואו, בשיעורים מופחתים

 על הכנסה ממפעלים מאושרים ומוטבים 20%מס חברות בשיעור של   )1(
פי שיעור -השיעור נקבע על" (חברת משקיעי חוץ"מסוימים של חברות שהינן 

  ).ההחזקה של תושבי חוץ כהגדרתו בחוק
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  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 

פטור ממס על הכנסה ממפעלים מאושרים מסוימים אשר לגביהם בחרה   )2(
ויתור על מענקים חלף " (מסלול הטבות חלופי"מ בעבר בהחלת "פרוטרום בע
פטור זה הוא לתקופה של ; ופטור ממס על הכנסה ממפעל מוטב) הפטור ממס

ולאחר מכן חייבת ההכנסה ממפעל זה במס , שניםאו שש  ארבע ,ייםשנת
או ארבע שנים  שש שנים ,במשך שמונה, )לעיל) א1ראה (בשיעור מופחת 

  .בהתאמה, נוספות
  

, במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מתוך הכנסה שחל לגביה פטור כאמור לעיל
תהיה ) טב בעת פירוק דיבידנד כאמור מרווחי מפעל מו- ובמקרה של מפעל מוטב (

בגין ) לעיל' א1-כמצויין ב(מ חייבת בתשלום מס בשיעור מופחת "חברת פרוטרום בע
  ).'זי2ראה ביאור (הסכום שיחולק 

מ למרכז השקעות בבקשה להכיר בחברה כחברה " פנתה פרוטרום בע2003בשנת 
ש בחוד. המאופיינת במחזוריות טכנולוגית גבוהה, פ וכוח אדם מיומן"עתירת מו
 הודיע מרכז השקעות כי הוא מכיר בשניים מהמפעלים של פרוטרום 2005ספטמבר 

אשר בגינן תהיה חברה , מ כמפעלים המאופיינים במחזוריות טכנולוגית גבוהה"בע
שחיקה של מחזור (זו זכאית להטבות מס בהתאם לנוהל שחיקת מחזור בסיס 

 הודיע 2006ילת שנת בתח. ) החל מהשנה הראשונה להפעלה10%הבסיס בשיעור של 
מ כמפעל המאופין "מרכז השקעות כי הוא מכיר במפעל נוסף של פרוטרום בע

אשר בגינו תהיה חברה זו זכאית להטבות מס בדומה , במחזוריות טכנולוגית גבוהה
 הטבת 2006מ בשנת "רשמה פרוטרום בע, בהתאם לכך. לשני המפעלים האמורים

מרכז . )ח" שמיליון 4.3( מיליון דולר 1מס לקבל בגין שנים קודמות בסך של 
מ בקשר למפעל נוסף שלגביו "השקעות עדיין לא השיב לבקשתה של פרוטרום בע

  .שיוכר כמפעל המאופיין במחזוריות טכנולוגית גבוהה, ביקשה

מסתיימת בין השנים , אשר הופעלו, תקופת ההטבות לגבי המפעלים הנזכרים לעיל
2016 - 2008.  

  
  פחת מואץ  )ב
  

זכאית פרוטרום , מכונות וציוד המשמשים את המפעלים המאושרים, ין בנייניםבג
  .החל בשנת ההפעלה של כל נכס, מ לניכוי פחת מואץ במשך חמש שנות מס"בע

  
  תנאים לתחולת ההטבות  )ג
  

בתקנות שהותקנו על פיו , ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק
עמידה - אי. שקעות במפעלים המאושריםובכתבי האישור שלפיהם בוצעו הה
ולהחזר סכומי ההטבות , כולן או מקצתן, בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות

, 2008 בדצמבר 31נכון ליום , לדעת הנהלת הקבוצה. בתוספת ריבית פיגורים
  .מתקיימים התנאים הנדרשים לפי החוק

  
  1969-ט"תשכ, )מיסים(חוק עידוד התעשייה   )2

, בתוקף מעמד זה. ל"כמשמעותה בחוק הנ" חברה תעשייתית"מ הינה "פרוטרום בע
 שנים של 8הפחתה לצורכי מס על פני , ואף תבעה, מ לתבוע"זכאית פרוטרום בע

נוסחאות מוצרים אשר נרכשו וכן פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש 
  .כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים, בפעילות תעשייה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 
  מתורגמים לשקלים חדשים

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 
  :מסי הכנסה נדחים  .ד

  :הינם, הרכב המסים הנדחים והתנועה בהם במשך השנה המדווחת  )1
ם   י י נ ז א מ ם  י פ י ע ס ן  י ג    ב
      הפרשות לזכויות עובדים   
      

  שרכו
התחייבויות 

  בשל
  
  דמי

נכסים     
  בלתי

  
  בגין 

  

   הפסדים  מוחשיים      חופשה  סיום יחסי  קבוע    
  סך הכל להעברה  ברי פחת  אחרים  מלאי  והבראה  מעביד-עובד  פחת-בר    
  באלפים    

  18,739  -,-  -,-  1,606  )1,312(  )1,850(  )9,418(  29,713     העברה- 31.12.2005יתרה ליום 
                    ים בגין רכישת חברותתוספות למסים נדח

  20,714    20,002  )1,118(  )782(    )288(  2,900    )5ראה ביאור (מאוחדות 
                    הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של

  )292(  81  38  187  355  152  )79(  )1,026(    חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ
  )3,637(  )7,175(  )1,154(  )958(  624  )22(  2,505  2,543    זקיפה לדוח רווח והפסד

  35,524  )7,094(  18,886  )283(  )1,115(  )1,720(  )7,280(  34,130    31.12.2006יתרה ליום 
                    

                   במיסים נדחים כתוצאה מרכישת) קיטון(גידול 
  33,327  -,-  35,314  )2,548(  )788(  -,-  )1,669(  3,018    )5ראה ביאור (חברות מאוחדות 

                    הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של
  )1,136(  )12(  )479(  258  516  169  )39(  )1,549(    חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ

  3,298  3,960  )5,792(  2,074  )1,713(  )234(  3,734  1,269    זקיפה לדוח רווח והפסד
  71,013  )3,146(  47,929  )499(  )3,100(  )1,785(  )5,254(  36,868    31.12.2007יתרה ליום 

                    הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של
  )4,618(  337  )3,881(  )302(  369  44  229  )1,414(    חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ 

  6,422  2,809  )2,583(  )1,023(  370  384  )940(  7,405    זקיפה לדוח רווח והפסד 
  72,816  -,-  41,465  )1,825(  )2,361(  )1,357(  )5,965(  42,859    31.12.2008יתרה ליום 



  

  154

  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  
ד נכסי והתחייבויות מס נדחה מקוזזים כאשר יש זכות על פי חוק לקזז את נכסי המס השוטפים כנג  )2

 .התחייבויות המס הנדחה וכאשר מסי ההכנסה הנדחים מתייחסים לאותה רשות פיסקלית
  
  :לפי מועד פירעונם מוצג כדלקמן, סיווג נכסי והתחייבויות המס הנדחים  )3

   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
 באלפים 

        :נכסי מס נדחה
  16,194  14,403  11,368   חודשים12נכס מס נדחה העומד לתשלום בתוך 

  -,-  -,-  -,-   חודשים12- נכס מס נדחה העומד לתשלום בתוך יותר מ
  11,368  14,403  16,194  
        

        :התחייבויות מסים נדחים
  4,825  5,927  6,692   חודשים12התחייבות מס נדחה העומדת לתשלום בתוך 

        12- התחייבות מס נדחה העומדת לתשלום בתוך יותר מ
  46,893  79,489  77,492  חודשים

  84,184  85,416  51,718  
  72,816  71,013  35,524  

  
שיעור זה ). 26% -  2007 (18.5%מחושבים לפי שיעור מס של , המסים הנדחים בגין פעילות הקבוצה בישראל  )4

  .מ"הוא ממוצע המביא בחשבון את ההכנסות מהמפעלים המאושרים של פרוטרום בע

 מחושבים לפי שיעורי מס החלים על .גרמניה, אנגליה, ב"ארה, ץהמסים הנדחים בחברות המאוחדות בשווי
  .לעיל'  ראה ב-חברות אלו 

  
נכסי מס נדחים נכללים בחשבונות בגין הפסדי מס להעברה בתנאי שצפוי מימוש הטבת המס המתייחסת   )5

 הפסדים  בגיןח" אלפי ש114הקבוצה אינה מכירה בנכסי מס נדחה בסכום של . אל מול רווחי מס עתידיים
אשר ניתנים להעברה ) ח" אלפי ש460בסכום של (הקשורים בחברה ובחברות מאוחדות ברוסיה ואוקראינה 

  .כנגד רווחי מס עתידיים
  
  :מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ה

  
  :כדלקמן  )1

  2008  2007  2006    
   באלפים 

          :בגין השנה המדווחת
    38,880  27,142  33,506  שוטפים
          , נדחים

    )3,637(  3,298  6,422  בגין תקופת הדוח
  39,928  30,440  35,243    

    )4,457(    )8,241(  בגין שנים קודמות
    30,786  30,440  31,687  סך הכל

 2007, 2008 לשנים 23.83%-  ו23.45%, 19.2%חושבו לפי שיעור מס ממוצע של ) במאוחד(המסים השוטפים 
  .בהתאמה, 2006-ו
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  מ"טרום תעשיות בעפרו

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 
  
שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס , "התיאורטי"להלן מובאת התאמה בין סכום המס   )2

ין סכום המס שנזקף בדוחות רווח לב, )לעיל' ג13ראה (לפי השיעור הרגיל החל על חברות בישראל 
  :והפסד לשנה המדווחת

  
  2008  2007  2006  

 באלפים 
        כמדווח בדוחות, רווח לפני מסים על ההכנסה

  163,153  129,824  165,258  רווח והפסד
        

        27% בשיעור -המס התיאורטי בגין רווח זה 
)2007 – 29% ;2006 - 31%(  44,620  37,649  50,577  

         הטבות מס בתוקף המעמד של – פחות
  )2,874(  )58(  )857(  מפעלים מאושרים

  43,763  37,591  47,703  
        :במסים הנובע מהמקורות הבאים) קיטון(גידול 

  )9,858(  998  402  שיעורי מס שונים לגבי חברות מאוחדות זרות
        מסים נדחים המחושבים לפי שיעור שונה משיעור

  156  33  )1,424(  המס התיאורטי
  80  74  1,855  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

        קיטון במסים הנובע מניצול בשנה המדווחת של 
        הפסדים לצורכי מס משנים קודמות שבגינם לא 

        בניכוי גידול במסים(נזקפו מסים נדחים בעבר 
        הנובע מהפסדים לצורכי מס בשנה המדווחת

  )120(    )3,990(  )מסים נדחיםשבגינם לא נוצרו 
        ההפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה

        כמדווח לצורכי מס לבין בסיס המדידה  
  )4,091(  )7,686(    * נטו- של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים   

  1,373  )570(  )678(  אחרים
  35,243  30,440  39,928   בגין השנה המדווחת-מסים על ההכנסה 

  
 שהוא הבסיס -  נובע מהפער בין שיעור עליית המדד 2006-  ו2007 בשנים  האמורההפרשעיקר * 

 לבין שיעור -) לעיל. 1'ראה א(לחישוב ההכנסה החייבת לצורכי מס של הפעילות בישראל 
  .השינוי בשער החליפין של המטבע הישראלי לעומת הדולר

  
  שומות מס  .ו
  

  .2006  חדות בישראל עד וכולל שנת המס המאווחברותשומות סופיות התקבלו על ידי החברה 



  

  156

  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 
  מתורגמים לשקלים חדשים

  : התחייבויות מובטחות בשעבודים ומגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות- 14ביאור 

, ב"בארהלהבטחת הלוואות לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר אשר קיבלו חברות הקבוצה   .א
באנגליה ובשוויץ מתאגידים בנקאיים רשמו החברות המאוחדות שעבודים שוטפים על 

  .הנכסים

רשמה , מ"להבטחת הלוואות לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר אשר קיבלה פרוטרום בע  .ב
שעבודים שוטפים על כל ,  על הון המניות והמוניטין שלהשוטפיםמ שעבודים "פרוטרום בע

טוח וכן שעבודים צפים על כל נכסיה לרבות הזכויות והפירות הנובעים הרכוש וזכויות הבי
  .מהנכסים

  : חייבים ויתרות חובה- 15ביאור 
   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
  באלפים 

        :לקוחות  .א
  220,511  292,015  250,898  חובות פתוחים

  1,703  1,054  616  בעלי עניין
  251,514  293,069  222,214  

  5,801  6,942  7,798  גבייההמחאות ל
  259,312  300,011  228,015  

  9,299  12,361  15,995  הסעיף כולל הפרשה לירידת ערך חייבים

 יום מהמועד בו היו אמורות 120 עבר מועד התשלום של יתרות חייבים לקוחות עד 2008 בדצמבר 31ליום 
) ח" אלפי ש83,920 - 2007(ח "ש אלפי 57,582יתרות לקוחות חייבים אלו הינם בסכום של . להשתלם

  .ח" אלפי ש1,369ובוצעה הפרשה לירידת ערך בגינן בסכום של 
  .יתרות אלו מתייחסות למספר רב של לקוחות אשר בגין מרביתן אין בעיות גבייה לאחרונה

  : לקוחות אלה הוא כדלקמן–ניתוח הגיול של יתרות חייבים 
   בדצמבר31  
  2008  2007  2006  
  באלפים  

  50,413  69,359  52,506   יום60- לעד 
  7,787  14,561  5,076   יום120 יום ועד 60- מ
  57,582  83,920  58,200  

      )1,369(  הפרשה לירידת ערך
  56,213  83,920  58,200  

 2007(ח " אלפי ש21,082לקוחות בסכום של - חלה ירידה בערכן של יתרות חייבים2008 בדצמבר 31ליום 
 אלפי 14,626 היה 2008 בדצמבר 31סכום ההפרשה ליום . בוצעה הפרשה בגינןו) ח" אלפי ש16,545 -
לקוחות אשר בוצעה ירידת ערך בגינן מתייחסות - יתרות החייבים) ח" אלפי ש12,361 2007 (ח"ש

הקבוצה העריכה כי ניתן יהיה לגבות חלק מיתרות . ללקוחות אשר חובם טרם שולם מסיבות שונות
  :גיול היתרות האמורות מוצג להלן. לקוחות האמורות- החייבים

   בדצמבר31  
  2008  2007  2006  
  באלפים  
  10,761  13,361  5,300   יום ועד שנה120- מ

  1,037  3,184  15,782  מעל שנה
  21,082  16,545  12,798  

  )9,299(  )12,361(  )14,626(  הפרשה לירידת ערך חייבים
  6,456  4,184  3,499  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים היאורים לדוחות הכספיים ב

  מתורגמים לשקלים חדשים
  

  ):המשך ( חייבים ויתרות חובה- 15ביאור 
    בדצמבר31 
  2008  2007  2006    
   באלפים 

          :אחרים  .ב
    1,060  2,023  1,623  עובדים

    1,077  23  15  בעלי עניין
    17,373  35,730  33,001  מוסדות ממשלתיים

          ר למחיר הרכישההתאמות באש
    FS       9,739-של פעילות ה

    13,162  8,357  9,362  שונים
  44,001  46,133  42,411    

   מלאי- 16ביאור 
    בדצמבר31 
  2008  2007  2006    
   באלפים 

          
    112,000  175,289  175,972  חומרי גלם ועזר
    9,029  15,115  16,235  תוצרת בעיבוד
    124,333  142,067  156,296  תוצרת גמורה 

  348,503  332,471  245,362    
          

           מוצרים–מלאי לפעילות מסחרית 
    7,099  15,407  12,368  קנויים

  360,871  347,878  252,461    

  
  :הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית - 17ביאור 

  

רה דמי החכי. ובמפרץ חיפה, מ זכות במקרקעין באזור תעשיה עכו"לפרוטרום בע  )1
 31 ליום ח"ש 4,825-  בגין המקרקעין האמורים הינם בסך של כ-  נטו -המהוונים 

 זכויות החכירה במקרקעין הן לתקופות )ח" אלפי ש5,004 – 2007 (2008בדצמבר 
מ זכות להארכת "לפרוטרום בע. 2032-2042 שנים המסתיימות בשנים 49של 

  .  שנים49החכירה לתקופה נוספת של 
  
מ לרכישת זכויות חכירה נוספות "התקשרה פרוטרום בע, 2003בר בחודש אוקטו  )2

במהלך שנת . באיזור תעשייה בצפון הארץ, ממנהל מקרקעי ישראל, במקרקעין
ח בגין הקרקע האמורה " אלפי ש1,469 שולמו דמי חכירה מהוונים בסך של 2005

 הוחזרה הקרקע למנהל מקרקעי ישראל והחברה קיבלה החזר 2008במהלך שנת 
  .ח"אלפי ש 951של 

  
המסתיימת ,  שנים50לחברה מאוחדת בסין זכויות שימוש במקרקעין לתקופה של   )3

 אלפי 787הינם , בגין המקרקעין האמורים,  נטו- דמי חכירה מהוונים . 2046בשנת 
  ).ח" אלפי ש827 – 2007 (2008 בדצמבר 31 ליום ח"ש
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך(אוחדים מהביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  : מזומנים ושווי מזומנים- 18ביאור 

  :סעיף המזומנים ושווי המזומנים מורכב מהיתרות כדלקמן  .א
  בדצמבר31 
   2008  2007  2006  
 באלפים 

  77,812  122,849  141,545   מזומנים ושווי מזומנים
  )2,843(  )14,480(     משיכות יתר

   141,545  108,369  74,969  

מוצגים המזומנים ושווי המזומנים ושיעורי , או בהצמדה להם, מבחינת המטבעות בהם  .ב
  : ניתן לסווג את סכומם כדלקמן , הריבית

        שיעורי ריבית  
        משוקללים  
  בדצמבר31 בדצמבר31ליום  
  2008  2008  2007  2006  
 באלפים  

  26,757  29,280  30,648  0.44%  דולר  
  3,562  1,469  9,338  0.04%  רה שטרלינגלי  
  34,079  82,835  44,510  0.98%  אירו  
  8,594  2,546  32,484  0.12%  פרנק שוויצרי  
  4,820  6,719  24,565    אחר  

    141,545  122,849  77,812  
  : זכאים ויתרות זכות- 19ביאור 

   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
  ב א ל פ י ם 
        :יםספקים ונותני שירות  .א

  116,087  148,179  100,190  חובות פתוחים
  101  1,034  1,342  שקים לפירעון

  101,532  149,213  116,188  
        :אחרים  .ב

  24,011  30,049  29,652  שכר עובדים והוצאות נלוות
  56,454  71,836  34,792  משרדים ממשלתיים

  6,198  7,361  7,209  הפרשה לעמלות ולהנחות
  3,422  1,708  1,319  )1'ב11ראה ביאור ( Bank of New York-התחייבות ל

  21,666  33,245  28,006  הוצאות לשלם
  592      מקדמות מלקוחות

         בגין רכישותPutתמורה מותנית ואופצית 
Nesse 215,511    )5ביאור ראה ( וקבוצת גוורצמולר    
  5,946  11,090  4,721  שונים

  105,699  370,800  118,289  
  : הפרשות להתחייבויות והוצאות- 20ביאור 
תביעות והליכים   

  משפטיים
 באלפים 

  2,518  2005 בדצמבר 31יתרה ליום 
    - 2006במהלך שינויים 

  1,479  הפרשות נוספות
  3,997  2006 בדצמבר 31יתרה ליום 

    - 2007 במהלך שינויים
  )2,305(  נוצלו במהלך השנה

  1,692  2007 בדצמבר 31יתרה ליום 
    - 2008 במהלך וייםשינ

  2,217  הפרשות נוספות
  3,909  2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(מאוחדים  הביאורים לדוחות הכספיים

  מתורגמים לשקלים חדשים
  
  ):המשך ( הפרשות להתחייבויות והוצאות- 20ביאור 

  
  תביעות והליכים משפטיים

  
ות משפטיות אשר הוגשו כנגד הקבוצה ובגין הליכים משפטיים ההפרשות הללו בוצעו בגין תביע

  ).'ב11ראה ביאור (ההוצאות המשפטיות המתייחסות נכללות גם הן בהפרשות . פוטנציאליים
  

  : ניתוח דוחות רווח והפסד- 21ביאור 
    2008  2007  2006  
 ב א ל פ י ם  

          :עלות המכירות .א
          :במסגרת פעילות תעשייתית

  607,345  730,168  764,018    וש בחומריםשימ
  105,753  130,121  145,726    שכר עבודה והוצאות בקשר לעובדים, משכורת

  34,057  34,881  39,107    פחת והפחתות
  74,268  81,877  92,882    הוצאות ייצור אחרות

    1,041,733  977,047  821,423  
  )39,694(  )38,221(  )16,181(    גידול במלאי תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה

    1,025,552  938,826  781,729  
  26,546  36,849  40,079     עלות מוצרים שנמכרו–במסגרת פעילות מסחרית 

    1,065,631  975,675  808,275  
          : נטו–שיווק מחקר ופיתוח , הוצאות מכירה   .ב

  113,587  141,619  155,947    משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  29,609  43,611  51,808    הובלה ומשלוח

  18,472  15,877  14,373    הפרשות לתשלום עמלות ותמלוגים
  495  838  4,395    לקוחות-הפרשה לירידת ערך חייבים

  7,857  9,908  14,986    פחת והפחתות
  17,077  13,482  13,117    נסיעות ואירוח

  13,173  15,586  15,894    דמי שכירות ואחזקת משרד
  15,950  33,896  34,454    אחרים

    304,974  274,817  216,220  
  62,839  74,642  77,995    *הסעיף כולל הוצאות מחקר ופיתוח נטו בסך

  1,734  1,187  4,269    בניכוי השתתפויות מגופים ממשלתיים ואחרים*
          :הוצאות הנהלה וכלליות  .ג

  60,858  72,461  73,270    משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  2,718  7,000  6,835    פחת והפחתות
  9,902  9,666  10,681    שכר מקצועי

  12,964  15,684  19,554    צורכי ואחזקת משרד, תקשורת
  624  448  240    ביטוח נושאי משרה ועלויות דירקטוריון

  5,950  5,833  4,646    נסיעות ואירוח
  6,890  10,197  11,086    אחרות
    126,312  121,289  99,906  

          :נטו -הכנסות אחרות   .ד
  )102(  366  )11,592(    הון ממכירת רכוש קבוע) רווח(הפסד 

  )290(  )440(  )291(    דמי שכירות
  562    5,629    ירידת ערך רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

  )IFF         )9,992מוניטין שלילי הנובע מרכישת 
      3,200    הוצאות בגין פינוי והחזרה למוטב של נכס מושכר

      2,217    ות הסביבההפרשה לאיכ
  401  )723(  )1,133(    אחרים

    )1,970(  )797(  )9,421(  
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  :)המשך( ניתוח דוחות רווח והפסד - 21ביאור 

  2008  2007  2006  
  ב א ל פ י ם  
        : נטו-הוצאות מימון  .ה

    3,710  28,842  גין הלוואות ואשראי לזמן ארוךב
  393  686  7,642   נטו– נכסים והתחייבויות כספייםבגין הפרשי שער על יתרות 
        ,פקדונות לזמן קצר והלוואות, בגין מזומנים ושווי מזומנים
  )236(  5,184  1,367   נטו–אשראי לזמן קצר ואחרים 

  1,826  2,428    )'א5ראה ביאור  (Nesseבגין שינוי עיתי בהתחייבויות לרכישת 
  37,851  12,008  1,983  
        

  : תזרימי מזומנים מפעולות- 22ביאור 
  2008  2007  2006  
  ב א ל פ י ם  
        

  163,153  129,824  165,258  לפני מיסים על ההכנסהרווח 
        התאמות הדרושות על מנת להציג את תזרימי המזומנים 

        :מפעילות שוטפת
  44,631  51,955  66,411  חת והפחתותפ

  6,855  4,930  4,208  הכרה בהטבות הנובעות מהענקת מניות ואופציות לעובדים
  )5,205(  )22,681(  872   נטו–מעביד -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

  )3,637(  3,225  6,422   נטו–מסי הכנסה נדחים 
  )102(  173  )11,674(  **ממכירת רכוש קבוע) רווח(הפסד 
  1,778  )2,239(  2,217   נטו–בהפרשות ) קיטון(גידול 

    2,268  2,002  שחיקת הלוואות לזמן ארוך
  *)1,783(  *)3,562(  27,809  )שנתקבלה(ריבית ששולמה 

  562      הפרשה לירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים בחברה מאוחדת
  )IFF       )9,222מוניטין שלילי הנובע מרכישת 

  2,433  2,428    אחרים
  98,267  36,497  35,540  
        

        :שינויים בהון חוזר
        :בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 

  )23,382(  )21,165(  10,225  לקוחות
  )7,773(  26,727  3,997  אחרים

        :בזכאים ויתרות זכות) קיטון(גידול 
  22,006  15,742  )43,021(  ספקים
  *)4,223(  *)31,063(  )11,581(  אחרים

  )21,766(  )63,934(  )38,598(  גידול במלאי
  )78,978(  )73,693(  )35,138(  

  163,555  92,628  184,547  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

        :עסקאות שלא במזומן
      .ח" אלפי ש1,365 –החזר לקבל בגין קרקע באזור תעשיה בצפון הארץ 

  
  .סווג מחדש* 

 ).7ראה ביאור (רקע באיזור תעשייה בצפון הארץ כולל הפסד הון בגין החזר ק**
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  : עסקות ויתרות עם צדדים קשורים- 23ביאור 

  
  :עסקאות עם צדדים קשורים  .א

  2008  2007  2006  
 ב א ל פ י ם 

      ):הוצאות(הכנסות  )1
        חברות הנשלטות ( חברות קשורות - ות מכיר

       ):על ידי בעלת השליטה
Fallek Chemical Japan) להלן - Fallek(  1,195  2,144  3,935  

  53    22  אחרים
  1,217  2,144  3,988  
        

        .מכירות לחברות קשורות נעשות לפי מחירי שוק
        

        חברות הנשלטות על ידי( חברות קשורות -קניות 
  )Azur( )6,774(  )3,935(  )1,783 -להלן  (.Azur S.A -) בעלת השליטה

  )71(  )1,372(  )312(  בעלת השליטה בחברה
  )7,086(  )5,307(  )1,854(  

  
קניות נעשות .אושרו על ידי אסיפת בעלי המניות Azurהסדר השירותים שניתנים לחברה על ידי 

  . לפי מחירי שוק
        

  )3,195(  )3,882(  )3,792(  דיבידנד
        

        :אחרות) הוצאות(הכנסות 
        :חברות קשורות

Azur )280(  )271(  )272(  
        מ"תעשיות אלקטרוכימיות בע

Fallek       
  )280(  )271(  )272(  

    148    בעלת השליטה בחברה
  )280(  )123(  )272(  

        :הטבות לבעל עניין
  )9,136(  )5,607(  )7,660(  שכר ומשכורת

        
  )798(  )583(  )592(  )בחברה( דירקטורים 7-ר לשכ

        
  

  מניות למנהל בחברה  )2

) 'ג12ביאור  (1996אשר הוענקו למנהל במסגרת תוכנית , ההפרש בין מחיר שוק של המניות
 - כפי שידוע לעת הענקה - לבין תוספות המימוש שנקבעו בתוכניות , 2006- ו2007 2008בשנים 

  .בהתאמה, ח" אלפי ש691-ח ו" אלפי ש641, ח"ש אלפי 653-מסתכם בכ
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  ):המשך ( עסקות ויתרות עם צדדים קשורים- 23ביאור 

 2007, 2008לשנים , הוצאות ההטבה אשר נזקפו לרווח והפסד בגין המניות האמורות אשר הוענקו
  .בהתאמה, ח" אלפי ש224-ח ו" אלפי ש653, ח" אלפי ש535 הסתכמו לסך של 2006-ו

השווי ;  אלפי אופציות350 למנהל בחברה 2006 בינואר 2- כחלק מהחלטת הדירקטוריון הוענקו ב
בהתבסס (מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס , ההוגן של האופציות אשר הקצתה החברה למנהל

ראה ביאור  (ח"ש אלפי 3,604הוערך ביום ההענקה בסך של  )2'ד12על ההנחות המוצגות בביאור 
  ).2'ד12

  
תקנות ההתאגדות של החברה מאפשרות שיפוי ביטוחי לנושאי משרה בחברה כפי שמתאפשר על   )3

החברה יישמה מדיניות שיפוי בגין נושאי משרה ונושאי משרה בחברות .  ידי החוק הישראלי
הכל בכפוף להוראות החוק , ח נושאי משרה בגין עבודתםהחברה החליטה גם לבט.  מאוחדות

 .ומגבלות אחרות
  
, 2005,  בחברהמניותבעלת , ICCמקבוצת , ICC Handels AGבאשר למכירת מניות על ידי   )4

  ).'ב12ראה ביאור (
  
  :יתרות עם צדדים קשורים  .ב

  בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
 ב א ל פ י ם 

        במאזניםחובות שוטפים מוצגים   )1
        חייבים"בסעיפים 

        "לקוחות"ו"  אחרים-ויתרות חובה 
        -במסגרת הרכוש השוטף 

        -יתרה ליום המאזן 
        :חברות קשורות

Fallek 608  1,054  1,703  
Azur      1,056  
  21    8  אחרים

  616  1,054  2,780  
  3,895  2,019  620  היתרה הגבוהה ביותר במשך השנה

        
        לבעלת מניות וצדדים תחייבויות שוטפות ה  )2

        :קשורים
ICC 42  504    

Azur  202  2,873    
  244  3,377    

  
  : אירועים לאחר תאריך המאזן- 24ביאור 

  
  חלוקת דיבידנד  .א

  
ח " ש0.18-הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ, 2009 במרס 18ביום 
  .ח"ש אלפי 10,402-סך הדיבידנד הינו כ. למניה
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  ):המשך ( אירועים לאחר תאריך המאזן- 24ביאור 

  
 Oxford Chemicals Limited רכישת חברת  .ב

 Oxford Chemicalsעל הסכם לרכישת נכסי ועסקי חברת חתמה החברה 2009, בינואר5-בתאריך ה
Limitedליון פאונד מי8.25 (ח" מיליון ש46.1-בתמורה לסך של כ, ")אוקספורד: "להלן ( הבריטית( ,

 .אשר תמומן באמצעות אשראי בנקאי לזמן ארוך
בייצור ובשיווק של , עוסקת בפיתוח,  עובדים70 ומעסיקה כ 1973אשר נוסדה בשנת , אוקספורד

  .הריחחומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם ו

)  מליון פאונד10.0 -כ (ח" מיליון ש55.9 -כל אוקספורד  שלמכירותה הסתכם מחזור 2007בשנת 
מחזור המכירות המוערך של  ). מליון פאונד0.6 - כ(ח " מיליון ש3.5-כוהרווח התפעולי הסתכם ל

מוערך הרווח התפעולי ה ו) מליון פאונד10 -כ(ח " מיליון ש55.9- ל כע עומד 2008 לשנת אוקספורד
  ).ליון פאונדי מ- כ(ח " מיליון ש5.6 -לעמוד על כ מהפעילות הנרכשת צפוי 2008לשנת 

      Flavor Specialtiesרכישת חברת   .ג
 Flavorחברת חתמה החברה על הסכם לרכישת נכסיה ועסקיה של 2009,  במרץ4 -בתאריך ה

Specialties Inc. ,)להלן:"FSI" (ח"ש מליון 72.4מן של בתמורה לתשלום במזו, האמריקאית )17.2 
  .אשר תמומן באמצעות אשראי בנקאי, )מליון דולר

FSI , ביצור , העוסקת בפיתוח, הינה חברת תמציות ומיצויים מצמחים, 1979אשר נוסדה בשנת
בעיקר לתעשיית ) Botanical Extracts(ובשיווק של תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא 

 - ב והיא מעסיקה כ"בחוף המערבי של ארה, קליפורניה,  אתר יצור בקורונהFSIל . המזון והמשקאות
  . עובדים38

 הממוצע שתשיג EBITDA-בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית בהתבסס על ה
כך שסך , 5.5מוכפל ב , 31.12.2010 במהלך עשרים וארבעה החודשים המסתיימים ב FSIפעילות 

 ח"ש מליון 56.8-ל  או לקטון עד) מיליון דולר27( ח"ש מיליון 113.7- גדול עד להתמורה הכוללת עשוי ל
 הממוצע של EBITDA-מנגנון התאמת התמורה יופעל כלפי מעלה במקרה בו ה. ) מיליון דולר13.5(

 EBITDA-וכלפי מטה במקרה בו ה, ) מיליון דולר3.1(ח " מיליון ש1.3 הפעילות הנרכשת יעלה על
  .) מיליון דולר2.7(ח " מיליון ש11.4-לת הממוצע ירד מתח

 EBITDA-ה, ) מליון דולר11.51 (ח" מיליון ש48.5-כל הסתכם 2008 בשנת FSIל מחזור המכירות ש
 על פי דוחותיה הכספיים של EBITDA-ה () מליון דולר3.57( ח" מיליון ש15- המתואם הסתכם לכ

FSI והתאמות שונות שנובעות מהיותה של לפני תיאומים בגין הוצאות חד פעמיות, 2008 לשנת FSI 
 מיליון 14.7- המתואם הסתכם לכ-EBITוה)  מליון דולר2.43(ח " מיליון ש10.2 -הינו כ, חברה פרטית

לפני תיאומים בגין , 2008 לשנת FSI על פי דוחותיה הכספיים של EBITה ()ליון דולרי מ3.50(ח "ש
  ח " מיליון ש10- הינו כ,  חברה פרטיתFSIיותה של הוצאות חד פעמיות והתאמות שונות שנובעות מה

, )ליון דולרי מ11.19(ח " מיליון ש47.1  עלFSI עמד מחזור המכירות של 2007בשנת ).  מליון דולר2.37(
 על פי דוחותיה -EBITDAה () מליון דולר3.28(ח " מיליון ש13.8-  המתואם הסתכם לכEBITDA-ה

אומים בגין הוצאות חד פעמיות והתאמות שונות שנובעות לפני תי, 2007 לשנת FSIהכספיים של 
 המותאם EBIT-וה)  מליון דולר2.87(ח " מיליון ש12.1-הינו כ,  חברה פרטיתFSIמהיותה של 
 לשנת FSI על פי דוחותיה הכספיים של EBIT-ה ()ליון דולרי מ3.25(ח " מיליון ש13.7- הסתכם לכ

חברה  FSIות והתאמות שונות שנובעות מהיותה של לפני תיאומים בגין הוצאות חד פעמי, 2007
  ). מליון דולר2.83(ח " מיליון ש11.9-הינו כ, פרטית

 מתבססים על 2008 ו 2007 לשנים FSIנתונים הכספיים המובאים לעיל על פי דוחותיה הכספיים של ה
ון מבקר אשר לא בוקרו או סוקרו על ידי רואה חשב, FSIדוחות ניהוליים ודוחות לצרכי מס של 

  .ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהנתונים הכספיים לעיל
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  :דוחות כספיים נפרדים תמצית - 25ביאור 
  

 מחייבת צירוף תמצית 1993 -ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) א(5תקנה 
  .דוחות כספיים נפרדים של חברה

בדוחותיה מציגה החברה " נפרדיםדוחות מאוחדים ו "IAS 27בהתאם להוראות התקן הבינלאומי 
  .עלותהלות לפי וחברות כל, ישויות  בשליטה משותפת ,הנפרדים את השקעתה בחברות בנות

  
  :נתונים מאזניים.א

  באלפים 
   בדצמבר31 
  2008  2007  2006  
        

        ר  כ  ו  ש
  756  9,411  1,190   חייבים–רכוש שוטף 
  587  535  528   נטו–רכוש קבוע 
  464,480  455,224  477,349  לחברה מאוחדתהלוואות ושטרי הון , השקעות

  479,067  465,170  465,823  
        התחייבויות והון

        
  443    304   אחרים–התחייבויות שוטפות 

      8,623  יבויות לזמן ארוךהתחי
  465,380  465,170  470,140  להלן' ראה ג, הון עצמי

  479,067  465,170  465,823  
  :נתונים תוצאתיים.ב

 באלפים 
  2008  2007  2006  
        

  321  296  280  הוצאות הנהלה וכלליות
  34,792  38,648  4,241   נטו–הכנסות מימון 

  695  641  606   נטו–הכנסות אחרות 
  9,228  10,566  10,785  כנסות מדיבידנדה

  44,394  49,559  15,352  רווח נקי לשנה 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך(מאוחדים הביאורים לדוחות הכספיים 

  מתורגמים לשקלים חדשים

  :)המשך (דוחות כספיים נפרדים  תמצית - 25ביאור 

  :השינויים בהון העצמי  .ג
    

הון 
  המניות

הון מניות 
נפרע 

  וסףנ

  
יתרת 
  הרווח 

הפרשי 
תרגום 
  מטבע

  
  

  סך הכל
  אלפיםב  

 
  424,692  )19,583(  )35,914( 403,782  76,407   העברה– 2006 בינואר 1יתרה ליום 

            
            :2006תנועה בשנת 
  43,999    43,999       לשנהרווח נקי

            :הקצאת אופציות לעובדים בכירים
  775      620  155  יריםמימוש אופציות על ידי עובדים בכ
            הכרה במרכיב ההטבה המתייחס

  5,834      5,834    להענקת מניות ואופציות לעובדים
  )9,228(    )9,228(      דיבידנד 

  )249(  )249(        שינויים בתרגומי מטבע
  465,823  )19,832(  )1,143( 410,236  76,562   2006 בדצמבר 31יתרה ליום 

  
            :2007תנועה בשנת 

  49,559    49,559       לשנהווח נקיר
            :הקצאת אופציות לעובדים בכירים

  832      701  131  מימוש אופציות על ידי עובדים בכירים
            הכרה במרכיב ההטבה המתייחס

  4,556      4,556    להענקת מניות ואופציות לעובדים
  )10,381(    )10,381(      דיבידנד 

  )45,219(  )45,219(        שינויים בתרגומי מטבע
  465,170  )65,051(  38,035 415,493  76,693   2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

  
            :2008תנועה בשנת 
  15,352    15,352       לשנהרווח נקי

            - הקצאת אופציות לעובדים בכירים
  870      790  80  מימוש אופציות על ידי עובדים בכירים

            הכרה במרכיב ההטבה המתייחס
  4,208      4,208    נקת מניות ואופציות לעובדיםלהע

  )10,269(    )10,269(      דיבידנד 
  )5,191(  )5,191(        שינויים בתרגומי מטבע

  470,140  )70,242(  43,118 420,491  76,773   העברה– 2008 בדצמבר 31יתרה ליום 

  : מדיניות-דוחות כספיים נפרדים   .ד

 2נה מהמדיניות החשבונאית כפי שמופיעה בביאור השו, להלן עיקרי המדיניות החשבונאית
  :אשר יושמה בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה, לגבי הדוחות הכספיים המאוחדים

  השקעות בחברה בת  .1
  .השקעות בחברה בת בדוח הנפרד של החברה מוצגת על בסיס עלות היסטורית

  שטרי הון  .2
בתקופות עוקבות .  ההוגןם שוויישטרי הון שניתנו לחברה בת מוכרים לראשונה לפי

נרשמות ההלוואות בהתאם לשיטת העלות המופחתת כאשר ההפרש בין סכום 
ההלוואה שהוכר במועד ההכרה הראשוני לבין ערך הפדיון לדוחות רווח והפסד 

  .בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית

  ערבויות  .3
ים בעבור חברות בנות התחייבויות בגין ערבויות שנתנו על ידי החברה לצדדים שלישי
שינויים בסכומי . מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן כנגד השקעה בחברות הבנות
  .הערבויות נזקפים לדוח הרווח והפסד על פני תקופת הערבות

  אופציות שהוענקו לעובדי חברות בנות  .4
נזקפות כהשקעה בחברות , שהוענקו לעובדי חברות בנות, אופציות למניות החברה

  .על פני תקופת ההבשלה של האופציות שהוענקו, ות כנגד עודפיםהבנ
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך ( מאוחדיםביאורים לדוחות הכספיים

  
   רשימת החברות המאוחדות- 26ביאור 

  
שיעורי הבעלות   מדינה ש ם    ה ח ב ר ה

  והשליטה
 

   בדצמבר31  
    2008  2007    

    %  %    
          

    100  100  אלישר  מ"פרוטרום בע
    100  100  ישראל  מ"פרוטרום סחר בע
    100  100  ישראל  )1(מ "תמציות הגליל בע

Frutarom (UK) Ltd) 2( 100  100  אנגליה    
International Frutarom Corporation) 6( 100  100  ב"ארה    

Frutarom Russia Ltd 100  100  רוסיה    
Frutarom Ukraine Ltd 100  100 אוקראינה    

Frutarom Kazakhstan Ltd 100  100  קזחסטן    
Frutarom Flavors (Kunshan) Company 100  100  סין    

Far Aromatik Gida Irunleri Sanayi Ve Ticaret Sirketi Ltd  100  100  טורקיה    
Frutarom Mexico S.A 100  100  מקסיקו    

Frutarom do Brazil Ltda 100  100  ברזיל    
    100  100  ישראל  )9(מ "עשיות מזון בעריחן בארות יצחק ת

          
  .חברה לא פעילה) 1(
)2 (Frutarom (UK) Ltd מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות:  

Turkish Holding Ltd.) 1(         
Frutarom Switzerland Ltd.) 3(          

Jupiter Flavours Ltd.         
Belmay Ltd.) 7(          

         
)3 (Frutarom Switzerland Ltdמחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות :  

Frutarom Germany GmbH) 4(         
Frutarom Nordic A/S         

Frutarombel Ltd          
Frutarom France S.A.R.L         

Frutarom (Marketing) S.R.L.         
Frutarom Belgium N.V.          

Frutarom Netherlands B.V.) 5(          
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  מ"ם תעשיות בעפרוטרו
  )המשך(מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

  ):המשך(  רשימת החברות המאוחדות- 26ביאור 
 

      ש ם    ה ח ב ר ה
    
          

          
          

)4( Frutarom Germany GmbH מחזיקה את החברות הבאות:  
GewurzMuhle Nesse GmbH (70%)         

GewurzMuhle Nesse Gebr. Krause GmbH (70%)          
GewurzMuller GmbH (100%)          

Blessing Biotech GmbH (100%)          
  
)5( Frutarom Netherlands B.V.מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות :  

Frutarom Specialties Belgium N.V         
Frutarom USA Holding Inc.) 1(          

  
)6( International Frutarom Corporation.מחזיקה בבעלות מלאה  את החברות הבאות:  

Frutarom USA Inc          
Frutarom Inc         

Abaco Inc          
Abaco Manufacturing LLC         

  
)7( Belmay Ltd.מחזיקה בבעלות מלאה  את החברות הבאות:  

Belmay Denmark AS          
Belmay AS          

Belmay Pacific PTE Ltd          
  
)8(GewurzMuller GmbH  מחזיקה בבעלות מלאה  את החברות הבאות:  

Sell-4-u.com Agentur fur Marketing         
E-business und telemarketing GmbH         

GewurzMuller AG          
  
  .מ"מצויה בהליכי מיזוג לתוך פרוטרום בע)9(

  
______________  

___________________  
______________  




