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מידע צופה פני עתיד

דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד .מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,1968-כולל תחזית הערכה ,אמדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין
עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינם בשליטת החברה בלבד .אמירות הכוללות
מידע צופה פני עתיד ,ניתנות לזיהוי ,בין היתר ,בשל העובדה ,כי הן כוללות ביטויים כגון
"החברה מאמינה"" ,להערכת החברה" או "החברה מעריכה"" ,בכוונת החברה",
"החברה צופה"" ,החברה סבורה" וכיוצא באלו .אמירות הכוללות מידע צופה פני עתיד
כוללות גם דיונים בנוגע לאסטרטגיה ,תוכניות ,מטרות ,יעדים ,אירועים עתידיים וכוונות.
מידע צופה פני עתיד ,מטבעו ,אינו ודאי וכולל סיכון .התוצאות בפועל של פעילות
החברה ,מצבה הכספי ,והתפתחותה ,לרבות מימוש האסטרטגיה שלה ויעדיה ,עשויים
להיות שונים באופן מהותי מאלו המתוארים או נדונים בדוח זה.
הגורמים העיקריים בגינם עשויות התוצאות בפועל של פעילות החברה ,מצבה הכספי,
והתפתחותה ,לרבות מימוש האסטרטגיה שלה ויעדיה ,להיות שונים מהותית מאלו
המתוארים בדוח זה ,כוללים ,בין היתר :השפעות המשבר הכלכלי העולמי; תחרות
בשווקים בהם פועלת החברה; שינויים בביקוש למוצרי החברה; יכולת החברה לפתח
מוצרים חדשים ,לייצרם ולשווקם; שינויים עתידיים במדיניות חשבונאית; אי יכולתה של
החברה לזהות בהצלחה ולבצע רכישות עתידיות של פעילויות וחברות; אי יכולתה של
החברה למזג פעילויות ו/או חברות שנרכשו ו/או ירכשו על ידה; השפעה של חוקים,
תקנות ותקנים ,בעיקר בתחומי איכות סביבה ,קניין רוחני ,מס ,בריאות ובטיחות; שינויים
בשערי חליפין; יכולת החברה להשיג את האישורים הדרושים לה לפעילותה; תנודתיות
במחירי חומרי הגלם הדרושים לחברה ויכולת החברה להשיגם; גיוס ושימור עובדי
מפתח.
בכפוף לדרישות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ו/או הבורסה בלונדון ו/או כנדרש על
פי חוק ,אין בכוונת החברה לעדכן נתונים ביחס לשווקים בהם היא פועלת או מידע צופה
פני עתיד הכלולים בדוח זה.
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פרק  - 1תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
בדוח זה להלן תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"דולר" -

דולר ארצות הברית

"הדוחות הכספיים" -

הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2009
המצורפים כפרק ג' לדוח זה

"החברה" או "פרוטרום" -

פרוטרום תעשיות בע"מ ,לרבות כל החברות
המאוחדות שלה

"הפקודה" -

פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(

"מניה" -

מניה רגילה בת  ₪ 1ע.נ .של החברה

"- "GDRs

Global Depositary Receipts

"פלקסמן" -

Emil Flachsmann AG

"- "IFF

International Flavors & Fragrances Inc.

""Nesse

חברת  GewürzMühle Nesse GmbHוחברת
GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH

""Acatris

חברת  ,Acatris Inc.חברת Acatris Specialities
 Holding B.Vוחברת Acatris Belgium NV

"בלמיי"

Belmay Limited

"יופיטר"

Jupiter Flavours Limited

"ריחן"

ריחן בארות יצחק תעשיות מזון בע"מ

"אדומים"

אדומים תוספי מזון בע"מ

"אבאקו"

חברת  Abaco Manufacturing LLCוחברת Abaco
Incorporated

"קבוצת גוורצמולר"

חברת  Gewurzmuller GmbHוחברת Blessing
Biotech GmbH

"ראד"

ראד טכנולוגיות טבעיות בע"מ

"אוקספורד"

Oxford Chemicals Limited

""FSI

Flavors Specialties Inc.

""CH

חברת  Christian Hansen GmbHוחברת
Christian Hansen A/S

כל הנתונים הכספיים בדוח זה הינם בדולר ,אלא אם נאמר אחרת.
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 .1פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
כללי
1.1

פרוטרום התאגדה בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות בשנת  1995תחת
השם פרוטארום חברה חדשה ) (1995בע"מ .בשנת  1996שינתה החברה את
שמה לפרוטרום תעשיות בע"מ.

1.2

פרוטרום בע"מ ,חברה בת בבעלותה המלאה של החברה ,בה מרוכזת
ובאמצעותה מוחזקת הפעילות העסקית והיצרנית של החברה ,נוסדה בשנת
 1933כפרוטרום פלשתינה בע"מ .בראשית ימיה עסקה פרוטרום בגידול פרחים
וצמחי ארומה לצורך מיצוי וזיקוק חומרי טעם וריח ושמנים אתריים.

1.3

בשנת  1952נרכשו נכסיה של פרוטרום בע"מ על ידי חברת תעשיות
אלקטרוכימיות ) (1952בע"מ )"תא"ל"(.

1.4

בחודש מאי  ,1996במסגרת פיצולה של פרוטרום מחברת תא"ל ,נרשמו מניות
החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א.

1.5

כיום קבוצת פרוטרום הינה חברה גלובלית הנמנית על עשר החברות המובילות
בעולם בתחום תמציות הטעם וחומרי הגלם הייחודיים ,המשמשים לייצור מזון,
משקאות ,תמציות טעם וריח ,מוצרי פארמה/נוטרה ),(Pharma/Nutraceutical
מזון בריאות ומזון פונקציונלי ) ,(Functional Foodתוספי מזון וטיפוח אישי
) .(Personal Careפרוטרום מייצרת ,משווקת ומוכרת כ  20,000מוצרים בשנה
ליותר מ  13,000לקוחות ביותר מ  120מדינות ,מפעילה אתרי יצור באירופה,
צפון אמריקה ,ישראל ואסיה ומעסיקה כ  1,450עובדים.

1.6

בחודש פברואר  2005השלימה החברה גיוס הון ממשקיעים מוסדיים בארץ
ובעולם על דרך של הנפקת מניות ורישום למסחר של  GDRsברשימה הראשית
של הבורסה בלונדון .מטרת גיוס ההון היתה מימון רכישות אסטרטגיית עתידיות
כחלק מאסטרטגיית הצמיחה המהירה של פרוטרום המשלבת צמיחה פנימית
של תחומי הליבה ,בשיעורים גבוהים מהממוצע בתעשייה ,ביחד עם רכישות
אסטרטגיות של פעילויות וידע בתחומי הפעילות העיקריים של פרוטרום וביעדים
הגיאוגרפיים האסטרטגיים עבורה ,וכן מימון רכישת עסקי ה Food Systems
של  IFFבאירופה ,אשר רכישתם הושלמה במהלך המחצית השניה של .2004
לפירוט נוסף על אסטרטגית הצמיחה של החברה ראה סעיף  39לדוח זה.
לפירוט נוסף על עסקת רכישת עסקי ה  Food Systemשל  IFFבאירופה ראה
סעיף  1.15לדוח זה.
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1.7

1

בעלת המניות העיקרית בחברה הינה קבוצת  ICCהמחזיקה באמצעות ICC

 Industries Inc.ב  21,308,025מניות המהוות  36.85%מהון המניות של
החברה ומזכויות ההצבעה בה.

1

ההחזקה הנ"ל מתבצעת באמצעות  ICC Industries Incעצמה ובאמצעות חברות בת שלה .בעל השליטה
ב ICC Industries Inc -הינו ד"ר ג'ון ג .פרבר המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה .גב' מיה פרבר,אשתו של
ד"ר ג'ון ג .פרבר ,מכהנת כדירקטורית בחברה.

3

4

1.8

במהלך המחצית השנייה של שנות השמונים ,עם החלפת ההנהלה של פרוטרום,
הוחלט על אימוץ אסטרטגיה עסקית שכללה גידול מהותי בפעילות החברה
בשווקים הבינלאומיים והפיכת פרוטרום לחברה רב-לאומית מובילה בתחומה
תוך הגדלה מהותית של פעילות הטעמים ,אשר הינה הפעילות הרווחית יותר של
החברה.

1.9

בתחילת שנות התשעים החליטה הנהלת פרוטרום על הרחבת הפעילות
הגלובלית של החברה על ידי ביצוע רכישות של חברות ופעילויות בתחומי
פעילותה .בהתאם לאסטרטגיה זו ,בראשית שנות התשעים רכשה פרוטרום
חברות קטנות בתחום התמציות בארצות הברית ובאנגליה .רכישות אלו תרמו
להרחבת הפריסה הגיאוגרפית ,סל המוצרים וחוג הלקוחות של פרוטרום.

1.10

בשנת  1993ביצעה החברה את הרכישה האסטרטגית הראשונה שלה עם
רכישת חברת  Meer Corporationבארצות הברית ,אשר עסקה בייצור ,שיווק
ומכירה של מיצויים טבעיים מצמחים ,שרפים ומייצבים טבעיים .רכישה זו
הקנתה לפרוטרום אחיזה משמעותית בשוק האמריקאי והרחיבה באופן ניכר את
סל המוצרים הטבעיים שלה.

1.11

בשנים  1997ו  1998קיבלה פרוטרום החלטה אסטרטגית לחדור ולהרחיב את
פעילותה בשווקים מתפתחים ) ,(Emerging Marketsעל ידי הקמת חברות
בנות במדינות נבחרות .בהתאם להחלטה זו הקימה פרוטרום חברות בנות
ברוסיה ,באוקראינה ובקזחסטן .בנוסף הוקמו חברות בנות בברזיל ,במקסיקו,
בתורכיה ,בסין ובדרום אפריקה .הפעילות במדינות אלו גדלה מהותית והפכה
לנתח חשוב בפעילות פרוטרום הנוכחית והעתידית .בכוונת פרוטרום להמשיך
ולהקים חברות בנות נוספות ולהרחיב פעילותה בשווקים מתפתחים.

1.12

משנת  1999המשיכה ותמשיך פרוטרום ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה
והרווחית שלה תוך התמקדות והשגת צמיחה פנימית בשיעורים גבוהים מאלו
המקובלים בתעשייה בה היא פועלת .בשנים אלו ביצעה פרוטרום מספר רכישות
אסטרטגיות עם רכישתה של חברת בלטימור ספייס ישראל בע"מ בשנת ,1999
רכישת פעילות הטעמים וחומרי הגלם מחברת  CPL Aromas Ltd.בשנת
) 2001ראה סעיף  1.13להלן( ,רכישת חברת פלקסמן השוויצרית בשנת 2003
)ראה סעיף  1.14להלן( ,רכישת פעילות ה  Food Systemsהאירופאית של
חברת  IFFבמהלך המחצית השנייה של שנת ) 2004ראה סעיף  1.15להלן(,
רכישת  Nesseהגרמנית בינואר ) 2006ראה סעיף  1.16להלן( ,רכישת
 Acatrisבאוקטובר ) 2006ראה סעיף  1.17להלן( ,רכישת בלמיי האנגלית
במרץ ) 2007ראה סעיף  1.18להלן( ,רכישת יופיטר האנגלית באפריל 2007
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)ראה סעיף  1.19להלן( ,רכישת ריחן )ראה סעיף  1.20להלן( ורכישת פעילות
אדומים )ראה סעיף  1.21להלן( שהושלמו באוגוסט  ,2007רכישת אבאקו
האמריקאית ביולי ) 2007ראה סעיף  1.22להלן( ,רכישת קבוצת גוורצמולר
הגרמנית באוקטובר ) 2007ראה סעיף  1.23להלן( ,רכישת פעילות ראד
בנובמבר ) 2007ראה סעיף  1.24להלן( ,רכישת נכסי ועסקי אוקספורד האנגלית
)ראה סעיף  1.25להלן( שהושלמה בינואר  ,2009רכישת נכסי ועסקי  FSIבמרץ
) 2009ראה סעיף  1.26להלן( ורכישת נכסי ופעילות ה  Savoryשל  CHביוני
) 2009ראה סעיף  1.27להלן(.
1.13

רכישת פעילות מחברת  - CPL Aromas Ltd.בשנת  2001רכשה פרוטרום,
באמצעות חברת הבת ,Frutarom (UK) Ltd. ,את פעילות הטעמים וחומרי
הגלם של חברת  .CPL Aromas Ltd.תמורת הרכישה שילמה פרוטרום כ 16
מליון דולר .רכישה זו ביססה את מעמדה של פרוטרום בשוק האנגלי בו הפכה
מאוחר יותר לשחקן מוביל בשוק הטעמים ,הרחיבה את נוכחותה בשווקים
בינלאומיים נוספים )כגון :מערב אירופה ,ארצות הברית ואסיה( ואת סל המוצרים
שלה.
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רכישת חברת פלקסמן  -בחודש יוני  2003השלימה פרוטרום ,באמצעות חברת
הבת ,Frutarom (UK) Ltd. ,את רכישת  100%מהון המניות המונפק של
חברת פלקסמן .תמורת הרכישה הכוללת עמדה על סך של כ 18 -מליון דולר.
פלקסמן נוסדה בשוויץ בשנת  1935והיא עסקה בפיתוח ,בייצור ובשיווק של
תמציות טעם וריח טבעיות ,מיצויים טבעיים מצמחים ורכיבי מזון פונקציונלי
טבעיים לשימוש בתעשיות המזון והמשקאות ,הטעם והריח ,הפרמצבטיקה
והתרופות הטבעיות ).(Nutraceuticals
רכישת פלקסמן היוותה ומהווה צעד אסטרטגי חשוב בהתפתחותה העסקית של
פרוטרום.

1.15

רכישת פעילות ה  Food Systemהאירופאית של חברת  - IFFבמהלך
המחצית השנייה של  2004רכשה פרוטרום ,באמצעות חברות בנות בשוויץ,
גרמניה וצרפת ,את עסקי ה  Food Systemsהאירופאיים של חברת  .IFFסכום
הרכישה המוסכם עמד על  33.5מליון יורו )כ 41.3 -מליון דולר(.
הפעילות שנרכשה עוסקת בפיתוח ,ביצור ובשיווק של ) Food Systemsלפירוט
על פעילות ה  Food Systemsראה סעיף  8.11לדוח זה( ,והיא כוללת שני אתרי
ייצור בשוויץ ובגרמניה ,כמו גם פעילויות שיווק ,מכירה ומחקר ופיתוח בשוויץ,
גרמניה וצרפת.
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רכישת פעילות ה  Food Systemsהאירופאית של  IFFהרחיבה משמעותית את
בסיס לקוחות המזון והמשקאות של פרוטרום ,את הפריסה הגיאוגרפית שלה
באירופה ,לרבות כניסה למדינות חדשות בהן הייתה לפרוטרום נוכחות דלה או
לא הייתה נוכחות כלל ,ואת סל המוצרים שלה ,כולל מכירת מוצרים חדשים
אינטגרטיביים המשלבים תמציות טעם ,רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ו Food
.Systems
1.16

רכישת חברת  – 2Nesseבחודש ינואר  2006רכשה פרוטרום  70%מהון
המניות המונפק והנפרע של חברת  GewürzMühle Nesse GmbHושל חברת
 ,GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbHחברות בבעלותה של
משפחת  ,Krauseהמוכרים .הרכישה בוצעה באמצעות חברת Frutarom
 Germany GmbHשהינה חברה נכדה בבעלותה המלאה של החברה.
 Nesseפעלה מאז שנת  1880והפכה להיות קבוצה בינלאומית .לחברת Nesse
שני אתרי ייצור בגרמניה ונציגויות שיווק ומכירות ב  20מדינות נוספות בעיקר
במערב ובמזרח אירופה Nesse .עסקה בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של
פתרונות  Savoryחדשניים וייחודיים הכוללים תמציות טעם שאינן מתוקות
וחומרי גלם פונקציונליים ייחודיים .בסיס הלקוחות הרחב של  Nesseכלל מאות
יצרני מזון בעיקר במערב אירופה ובמזרחה.
תמורת הרכישה שילמה פרוטרום  18.41מליון יורו וסכום נוסף של  18.89מליון
יורו שולם במהלך הרבעון הראשון של  2008עבור מימוש האופציה לרכישת
יתרת  30%של הון המניות המונפק והנפרע של  Nesseובגין השיפור ברווח
התפעולי של  Nesseבמהלך השנים  2005עד  .2007נכון למועד פרסום דוח זה
מחזיקה החברה ב  100%מהון המניות של  .Nesseלפרטים נוספים בעניין
מימוש האופציה הנ"ל ראה דוח מיידי של החברה מיום  12.5.2008שפורסם
באותו מועד.
רכישת  Nesseומימוש האופציה היוו צעד משמעותי נוסף במימוש אסטרטגית
הצמיחה המהירה של פרוטרום .הרכישה ומימוש האופציה חיזקו את היכולות
הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בתחום ה Savory
)תחום הטעמים הלא מתוקים( ,והמשיכה את מגמת חיזוקה ומיצובה של
פרוטרום במערב ובמזרח אירופה כספק מוביל בתחום תמציות הטעם .רכישת
 Nesseהרחיבה את הפריסה הגיאוגרפית של פרוטרום למדינות נוספות בהן
לפרוטרום לא הייתה נוכחות משמעותית ,כמו פולין ,צ'כיה ,לטביה ומדינות
נוספות.
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לפרטים בדבר הערכת שווי של פעילות ה  Savoryשל פרוטרום בגרמניה ,בהתאם לסעיף 8ב לתקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל ,1970-ראה סעיף  42להלן.
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פעילות ה  Savoryשל  Nesseסינרגטית לפעילותה של פרוטרום ,בארצות בהן
פרוטרום פועלת ובעיקר במערב ובמזרח אירופה .פרוטרום מנצלת את תשתית
השיווק והמכירות הגלובלית שלה ,על מנת לממש את אפשרויות ה Cross-
 Sellingהרבות שרכישה זו יצרה ,הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן ע"י
הרחבת סל המוצרים .במהלך שנת  2009המשיכה פרוטרום לפעול למיזוג
ואיחוד פעילותן של  Nesseעם קבוצת גוורצמולר שנרכשה ב  2007ופעילות ה
 Savoryשל  CHשנרכשה ב  2009לצורך השגת יעילות וחיסכון תפעולי מרביים
והיא ממשיכה לפעול לניצול אופטימאלי של אפשרויות ה Selling-Cross
בפעילות ה  Savoryהגלובלית שלה.
1.17

רכישת חברת  – Acatrisבחודש אוקטובר  2006השלימה פרוטרום את
רכישת  100%מהון המניות המונפק והנפרע של חברת .Acatris Inc
האמריקנית ,של חברת  Acatris Specialities Holding B.Vההולנדית ושל
חברת  Acatris Belgium NVהבלגית ,בתמורה ל  10.5מליון יורו .הרכישה
בוצעה באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה של פרוטרום.
 Acatrisניהלה פעילות רב לאומית שמרכזה בהולנד ובבלגיה במסגרתה פיתחה,
ייצרה ושיווקה חומרים פעילים ומיצויים טבעיים ייחודיים מצמחים ,בעלי ערכים
בריאותיים מוכחים מדעית ,הנתמכים במחקרים קליניים ומוגנים בפטנטים ,והיא
בעלת קו המוצרים  Lifelineהכולל ,בין היתר ,את המוצרים Soylife, Fenulife :ו
 .Linumlifeקבוצת  Acatrisמכרה את מוצריה למעל  350לקוחות ,חלקם
מהמובילים בתחומם ,בעיקר במערב אירופה ובארה"ב ,בשווקי התרופות
הטבעיות ) ,(Nutraceuticalsהמזון ,המזון הפונקציונלי והקוסמטיקה.
רכישת  Acatrisהיא רכישה אסטרטגית אשר היוותה צעד נוסף במימוש
אסטרטגיית הצמיחה המהירה של פרוטרום .הרכישה חיזקה באופן משמעותי את
סל המוצרים הטבעיים הייחודיים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה ,בעיקר בשווקי
התרופות הטבעיות ) (Nutraceuticalsוהמזון הפונקציונלי הצומחים במהירות,
ואת מיצובה כיצרן עולמי מוביל בתחומים אלה.
פעילותה של  Acatrisופעילותה של פרוטרום סינרגטיות במידה רבה ,בעיקר
בתחום המוצרים הטבעיים הייחודיים .פרוטרום השלימה את מיזוגה של Acatris
עם המערך הגלובלי של פעילות חומרי הגלם שלה ובפרט עם פעילותה של
פרוטרום שוויץ )לשעבר  (Flachsmannופרוטרום ארה"ב בתחום המיצויים
הטבעיים הייחודיים מצמחי מרפא במסגרת פעילות היחידה העסקית של ה
) Healthלפרטים נוספים בדבר ה  Health Business Unitראה סעיף 16.8
להלן(.

8

כחלק מהליך שילובה של  Acatrisבפעילות פרוטרום ,שונו שמותיהן של Acatris
 Inc.האמריקנית ל  ,Frutarom Inc.של  Acatris Belgium NVהבלגית ל
 Frutarom Belgium NVושל Acatris Specialities Holding B.V.ההולנדית ל
.Frutarom Netherlands B.V.
1.18

רכישת חברת בלמיי – בחודש אפריל  2007השלימה פרוטרום את רכישת
 100%מהון המניות של חברת  Belmayהאנגלית בתמורה לתשלום במזומן של
 17.8מיליון דולר.
בלמיי הייתה חברת תמציות טעם מובילה בשוק האנגלי ,שעסקה בפיתוח ,בייצור
ובשיווק של תמציות טעם ,תוך התמקדות בתמציות טעם טבעיות ,לתעשיית
המזון והמשקאות .לבלמיי אתר בעל כושר ייצור משמעותי ,המצוי בקרבת אתר
הייצור הקיים של פרוטרום בקייטרינג ,אנגליה .בסיס הלקוחות הרחב של בלמיי
כלל יצרני מזון ומשקאות מובילים במדינות בהן היא פועלת.
רכישת בלמיי הייתה גם היא רכישה אסטרטגית חשובה הממשיכה את יישום
אסטרטגיית הצמיחה המהירה של פרוטרום ואשר הפכה את פרוטרום לחברת
תמציות הטעם המובילה בשוק האנגלי .רכישת בלמיי חיזקה משמעותית את
היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בתחום
תמציות הטעם ) ,(Flavorsעם דגש על תחום המשקאות הקלים והאלכוהוליים.
עם השלמת הרכישה פעלה פרוטרום למיזוג ולאיחוד פעילותה של בלמיי עם זו
של פעילות הטעמים של פרוטרום באנגליה במטרה להשיג יעילות וחיסכון תפעולי
מירביים .במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2007השלימה פרוטרום את הליך
הרה ארגון של פעילות הטעמים באנגליה במסגרתו צומצמה מצבת כח האדם
ופעילות הטעמים של פרוטרום באנגליה – של בלמיי ,של יופיטר וזו של פרוטרום
אנגליה  -מוזגה באתרה של בלמיי.
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רכישת חברת יופיטר – בחודש אפריל  2007חתמה פרוטרום ,באמצעות חברת
הבת  ,Frutarom (UK) Limitedעל הסכם לרכישת  100%מהון המניות של
חברת  Jupiter Flavours Limitedהאנגלית שעסקה בפיתוח ,בייצור ובשיווק
של תמציות טעם .תמורת הרכישה שילמה פרוטרום תשלום מזומן בסך של כ
 2.8מיליון דולר .בהתאם להסכם הרכישה ,שולמה תמורה נוספת בסך של כ
 600אלף דולר בהתאם לתוצאות אותן השיגה יופיטר במהלך שנת .2007
רכישת יופיטר ,המתווספת לרכישת חברת בלמיי האנגלית )לפרטים נוספים ראה
סעיף  1.18לעיל( ,תרמה להרחבת פעילותה של פרוטרום באנגליה וחיזקה את
מעמדה כיצרנית תמציות הטעם המובילה בשוק האנגלי .במהלך הרבעון הרביעי
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של שנת  2007השלימה כאמור פרוטרום את איחוד פעילותה של יופיטר עם
פעילותה הקיימת באנגליה.
1.20

רכישת חברת ריחן – בחודש אוגוסט  2007השלימה פרוטרום את רכישת ריחן
בתמורה לסך של כ  1מליון דולר ונטילת חוב של ריחן בהיקף של כ  1.2מליון
דולר.
ריחן עסקה בפיתוח ,בייצור ובשיווק של תערובות טעם ובשיווק חומרי גלם
לתעשיית המזון .פעילותה של ריחן הייתה סינרגטית במידה רבה לפעילותה של
פרוטרום בישראל ולפעילותה של חברת  ,Nesseשנרכשה על ידי פרוטרום
בראשית שנת  ,2006והרחיבה את סל המוצרים והפתרונות בתחום הטעמים
הלא מתוקים ) (savoryוהמוצרים הפונקציונאליים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה
בארץ ובחו"ל .מיזוג ריחן והעברת פעילותה לאתר פרוטרום בעכו ,תוך השגת
חסכונות תפעוליים ,הסתיימו במהלך הרבעון הרביעי של שנת .2007
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רכישת פעילות חברת אדומים – באוגוסט  2007השלימה פרוטרום את רכישת
פעילות חברת אדומים .על פי ההסכם רכשה פרוטרום את נכסי חברת אדומים
)ללא התחייבויות אדומים ולמעט נכס המקרקעין ויתרות הלקוחות ,החייבים
והמזומנים( וזאת בתמורה ל  4.3מליון דולר.
אדומים עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים :פיתוח ייצור ושיווק של תוספים
וחומרי גלם ייחודיים לתעשיית המזון והמזון הפונקציונלי; ופיתוח וייצור תוספי
תזונה המכילים תמציות צמחי מרפא ,ויטמנים ומינרלים.
פעילותה של אדומים סינרגטית ומשלימה לפעילותה של פרוטרום והיא הרחיבה
את סל המוצרים והפתרונות הטבעיים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בעולם,
במיוחד בתחומי המזון ,ה  Nutraceuticalsומוצרי המזון הפונקציונאלי וכן חיזקה
את תחום האמולוסיות הטבעיות ואת תחום מוצרי ה  ,Clean Labelשהינם
תחומים בעלי שיעורי צמיחה גבוהים מהממוצע בענף .מוצרי אדומים ,אשר חלקם
מוגני פטנט ,שולבו בסל המוצרים של פרוטרום.
השלמת מיזוג פעילות אדומים עם פעילותה הקיימת של פרוטרום בישראל ,תוך
השגת חסכונות תפעוליים ,הושלם במהלך הרבעון הראשון של שנת .2008
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רכישת חברת אבאקו – בחודש יולי  2007חתמה פרוטרום ,באמצעות חברת
הבת פרוטרום ארה"ב ,על הסכם לרכישת  100%מהבעלות באבאקו )הכוללת
את  Abaco Manufacturing LLCואת  ,(Abaco Incorporatedחברה פרטית
אמריקאית הממוקמת בג'ורג'יה ,וזאת בתמורה לסך של  4מליון דולר ונטילת
חוב החברה בגובה  1.1מיליון דולר.
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אבאקו עסקה בפיתוח ,ייצור ובשיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם
והריח ופעילותה סינרגטית במידה רבה לפעילות חומרי הגלם של פרוטרום,
שמעבדות הפיתוח ומתקני הייצור העיקריים שלה הם בארה"ב ,באנגליה
ובישראל .הרכישה הרחיבה בעיקר את פעילותה של פרוטרום בארה"ב .הרכישה
חיזקה את יכולותיה ומומחיותה של פרוטרום בתחום חומרי הגלם הייחודיים
לתעשיית הטעם והריח ושיפרה את השירות והאיכות שמספקת פרוטרום
ללקוחותיה בתחום ,במיוחד בארה"ב .הליך המיזוג של אבאקו עם פעילותה
הקיימת של פרוטרום בארה"ב הסתיים במהלך הרבעון הרביעי של שנת .2007
1.23

רכישת קבוצת גוורצמולר – 3בחודש אוקטובר  2007רכשה פרוטרום 100%
מהון המניות של קבוצת גוורצמולר ,בתמורה לתשלום במזומן של  67מיליון דולר
)כ  47.3מליון יורו( .בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית כך
שהתמורה הסופית שתשולם תשקף לקבוצת גוורצמולר שווי בהתבסס על מכפיל
ממוצע של  7.1על ה  EBITDAשתשיג קבוצת גוורצמולר במהלך שניים-עשר
החודשים המסתיימים ב  .31.12.2007במהלך הרבעון השלישי של שנת 2008
שילמה פרוטרום את יתרת התמורה כאמור בגין רכישת קבוצת גוורצמולר בסך
של כ  21.7מליון דולר )כ  13.9יורו( .לפרטים נוספים בעניין רכישת קבוצת
גוורצמולר ראה דוח מיידי משלים של החברה מיום  17.10.2007שפורסם
באותו מועד.
גוורצמולר נוסדה על ידי משפחת רנדלן ,המוכרת ,בשנת  .1896גוורצמולר
עוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי  Savoryייחודיים וחדשניים
הכוללים תמציות טעם ,תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית
המזון ,עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות ) Convenience
 .(Foodחברת Blessing Biotech GmbHעוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של
 - Starter Cultureמוצרים טבעיים מבוססי תהליכים מיקרוביולוגים שעיקרם
פרמנטציה של מיקרואורגניזמים ואנזימים ,המשמשים בייצור מוצרי מזון ,בעיקר
בתחום הבשר ,החלב והאפייה .מוצרי ה  Starter Cultureמאפשרים שליטה על
הטעם ,הצבע ,המרקם ואורך חיי המדף של המוצר בתהליך ייצור המזון.
קבוצת גוורצמולר הפעילה שני אתרי ייצור בשטוטגרט ,גרמניה .אתרה המרכזי,
ששופץ כארבע שנים ,הינו אתר חדיש ,מודרני ,ויעיל ובעל אפשרות להרחבת
הייצור בצורה משמעותית .אתר זה עומד בתקנים המחמירים של תעשיית המזון
האירופאית.

 3לפרטים בדבר הערכת שווי של פעילות ה  Savoryשל פרוטרום בגרמניה ,בהתאם לסעיף 8ב לתקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל ,1970-ראה סעיף  42להלן.
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לקבוצת גוורצמולר נציגויות שיווק ומכירה ב  12מדינות .בסיס הלקוחות הרחב
של קבוצת גוורצמולר כולל אלפי יצרני מזון ,ביניהם מהמובילים בתחומם ,בעיקר
במערב אירופה ובמזרחה ,ובמיוחד בגרמניה ,באוסטריה ,בשוויץ ,בשבדיה,
בדנמרק ,ברוסיה ,באוקראינה ובבולגריה.
פעילותה של קבוצת גוורצמולר סינרגטית במיוחד לזו של פרוטרום .במהלך שנת
 2009פעלה פרוטרום למיזוג ואיחוד פעילותן של  ,Nesseקבוצת גוורצמולר
ופעילות ה  Savoryשל  CHלצורך השגת יעילות וחיסכון תפעולי מרביים.
הרכישה חיזקה משמעותית הן את היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים
שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בעולם בתחום הטעמים הלא מתוקים והמוצרים
הפונקציונאליים והן את בסיס הלקוחות הגלובלי הרחב שלה .פרוטרום פועלת
ותמשיך לפעול לניצול אפשרויות ה  cross sellingהרבות מרכישה חשובה זו
המבססת את מעמדה של פרוטרום כאחת מעשר החברות הגדולות והמובילות
בעולם בתחום הטעם והמחזקת את נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה
של פתרונות טעמי .Savory
1.24

רכישת חברת ראד – בחודש נובמבר  2007רכשה פרוטרום ,באמצעות חברת
הבת פרוטרום בע"מ ,את פעילות חברת ראד .ראד עסקה במחקר ופיתוח ,ייצור,
שיווק ,הפצה ומכירה של מיצויים טבעיים ייחודיים מצמחים בעלי פעילות אנטי-
אוקסידנטית )נוגדת חמצון( לשימוש במוצרי מזון ,תוספים תזונתיים ומוצרי
קוסמטיקה והיא בעלת ידע ייחודי ,מוגן בפטנט ,בתחום זה.
בהתאם להסכם רכשה פרוטרום את נכסי ראד וזאת בתמורה לתשלום במזומן
בסך של  4.1מליון דולר.
פעילותה של ראד סינרגטית ומשלימה לפעילותה של פרוטרום והיא הרחיבה את
מגוון הפתרונות הטבעיים בתחום הטעם והבריאות שמציעה פרוטרום ללקוחותיה
בעולם .לראד צנרת פרוייקטים מרשימה בשילוב מגוון לקוחות רחב בעולם ,כולל
לקוחות רב לאומיים גדולים מובילים בתחומם .מוצרי ראד ,שהינם מוגני פטנט,
שולבו בסל המוצרים המיוצרים ומשווקים על ידי פרוטרום במסגרת פעילות
הטעמים שלה.

1.25

רכישת נכסי ועסקי אוקספורד – בחודש ינואר  2009השלימה פרוטרום את
רכישת נכסי ועסקי חברת אוקספורד האנגלית ,בתמורה לסך של כ  12מליון
דולר ) 8.25מליון פאונד( .מחזור המכירות של פעילות אוקספורד הסתכם בשנת
 2008לכ  414.5מליון דולר )כ  10.0מליון פאונד( והרווח התפעולי לשנת 2008
עמד על כ  1.5מליון דולר )כ  1.0מליון פאונד( .לפרטים נוספים בעניין רכישת
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נכון למועד השלמת הרכישה.
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נכסי ועסקי אוקספורד ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 5.1.2009
שפורסם ביום  ,5.1.2009מיום  12.1.2009שפורסם ביום  12.1.2009ומיום
 2.2.2009שפורסם ביום .2.2.2009
אוקספורד ,אשר נוסדה בשנת  1973העסיקה ,במועד רכישתה ,כ  70עובדים,
עסקה בפיתוח ,בייצור ובשיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם והריח.
פעילותה של אוקספורד סינרגטית במידה רבה לפעילותה הגלובלית של פרוטרום
בתחום חומרי הגלם הייחודיים ,שלה מעבדות פיתוח ומתקני ייצור עיקריים
בארה"ב ,באנגליה ,בשוויץ ובישראל .הרכישה הרחיבה את סל חומרי הגלם
הייחודיים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה ואת מאגר הלקוחות שלה ברחבי
העולם .פרוטרום פועלת לניצול אפשרויות ה  Cross-Sellingהרבות הגלומות
ברכישה על ידי מכירת מוצרי פרוטרום ללקוחות אוקספורד ברחבי העולם ומכירת
מוצרי אוקספורד ללקוחות פרוטרום ,בעיקר בשווקים בהם לאוקספורד לא הייתה
פעילות משמעותית עד כה .לאוקספורד צנרת של מוצרים חדשניים ומעניינים
בפיתוח ,עם דגש על תחום חומרי הטעם הטבעיים.
לפרוטרום ולאוקספורד שני מפעלי ייצור ופיתוח הסמוכים זה לזה בצפון אנגליה.
במהלך הרבעון השני של שנת  2009השלימה פרוטרום את מיזוג הפעילות
שבשני המפעלים באנגליה ,תוך השגת חסכונות תפעוליים ויצירת סינרגיה
מרבית ,גם עם מפעליה האחרים של פרוטרום בעולם )כולל זה בישראל( ,בין
היתר ,על ידי איחוד מערכי המחקר והפיתוח ,התפעול ,השיווק ,הרכש והמכירות
שלה ושל אוקספורד.
1.26

רכישת נכסי ועסקי  – FSIבחודש מרץ  2009חתמה החברה ,באמצעות חברת
הבת פרוטרום ארה"ב ,על הסכם לרכישת נכסיה ועסקיה של  FSIהאמריקאית,
בתמורה לתשלום במזומן של  17.2מליון דולר .בהסכם הרכישה נקבע מנגנון
תשלום תמורה עתידית המבוסס על ה  EBITDAהשנתי הממוצע שתשיג
פעילות  FSIבמהלך עשרים וארבעה החודשים המסתיימים ב ,31.12.2010
מוכפל ב  ,5.5כך שסך התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל  27מליון דולר או
לקטון עד ל  13.15מליון דולר .לפרטים נוספים בעניין רכישת עסקי ונכסי FSI
ראה דוח מיידי של החברה מיום  4.3.2009שפורסם באותו מועד.
מחזור המכירות של  FSIבשנת  2008הסתכם בכ  11.51מליון דולר וה
 EBITDAהמתואם 5הסתכם לכ  3.57מליון דולר.6
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לאחר תיאומים בגין הוצאות חד פעמיות והתאמות שונות שנובעות מהיותה של  FSIחברה פרטית.
 6נתונים אלו מתבססים על דוחות ניהוליים ודוחות לצרכי מס של  FSIלשנת  ,2008אשר בוקרו או סוקרו על ידי
רואה חשבון מבקר ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהנתונים הכספיים לעיל.
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רכישת פעילות  FSIמחזקת ומבססת את פעילותה הטעמים של פרוטרום בצפון,
מרכז ודרום אמריקה .במהלך שנת  2009פעלה פרוטרום ליישום תכניתה למיזוג
ואיחוד הפעילות הנרכשת עם פעילותה של פרוטרום בארה"ב.
 FSIהעוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי
מרפא ) (Botanical Extractsבעיקר לתעשיית המזון והמשקאות ,נוסדה בשנת
 1979על ידי  3שותפים בעלי שנות ניסיון רבות ומוניטין מעולה .ל  FSIאתר ייצור
בקורונה ,קליפורניה ,בחוף המערבי של ארה"ב .בסיס הלקוחות של  FSIכולל
יצרני מזון ומשקאות מובילים במדינות בהן היא פועלת.
1.27
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רכישת נכסי ופעילות ה  Savoryשל CH

– בחודש יוני  2009חתמה

פרוטרום ,באמצעות חברות בנות בגרמניה ,על הסכם לרכישת נכסי ופעילות ה
 Savoryשל  CHבגרמניה ,וזאת בתמורה לתשלום במזומן של כ  7.3מיליון
דולר ארה"ב ) 5.275מליון יורו(.
פעילות ה  Savoryשל  CHעוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי
 Savoryייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעם ,תערובות תבלינים וחומרי
גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון ,עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד
ומזון הנוחות ) .(Convenience Foodלפעילות הנרכשת מאגר לקוחות רחב,
בעיקר בקרב יצרני בשר מובילים בגרמניה ,ופעילות יצוא לסקנדינביה ולאנגליה.
הפעילות סינרגטית במידה רבה לפעילות  Nesseוקבוצת גוורצמולר הגרמניות,
שנרכשו על ידי פרוטרום בשנים  2007ו .2006
לפעילות הנרכשת היה אתר ייצור בהולדורף ,גרמניה ,המרוחק כ 140
קילומטרים מאתר הייצור של פרוטרום ב  .Nesseבמהלך שנת  2009פעלה
פרוטרום למיזוג ואיחוד פעילותן של  ,Nesseקבוצת גוורצמולר ופעילות ה
 Savoryשל  CHלצורך השגת יעילות וחיסכון תפעולי מרביים.
1.28

מגמת הקונסולידציה בענף בו פועלת פרוטרום נמשכת ובשנים האחרונות חל
צמצום במספר השחקנים בענף .פרוטרום ,אשר נמנית היום בין  10החברות
הגדולות והמובילות בעולם בתחום הטעם והריח ,ממשיכה להיות אחת
מהחברות המובילות ופעילות יותר בשוק ,כרוכשת .הנהלת פרוטרום תמשיך
להשקיע משאבים רבים לאיתור ומימוש רכישות פוטנציאליות נוספות אשר
תתאמנה לאסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלה.

 7לפרטים בדבר הערכת שווי של פעילות ה  Savoryשל פרוטרום בגרמניה ,בהתאם לסעיף 8ב לתקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל ,1970-ראה סעיף  42להלן.
 8בהתייחס לנתונים הכספיים המובאים לעיל )להלן" :הנתונים הכספיים"( יודגש ,כי הנתונים הכספיים
מתבססים על דוחות ניהוליים של  ,CHאשר לא בוקרו או סוקרו על ידי רואה חשבון מבקר ולפיכך התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות מהנתונים הכספיים לעיל.
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החברה מעריכה כי מבנה ההון האיתן שלה ,תזרים המזומנים החזק שהיא
משיגה וגיבוי בנקאי ממוסדות פיננסים מובילים ,יאפשרו לה להמשיך
באסטרטגיית הרכישות שלה.
 .2תחומי הפעילות של החברה
פרוטרום היא חברה גלובלית המפתחת ,מייצרת ,משווקת ומוכרת תמציות טעם )(Flavors
וחומרי גלם ייחודיים ) (Specialty Fine Ingredientsהמשמשים בייצור מזון ,משקאות,
תמציות טעם וריח ,מוצרי פארמה/נוטרה ) ,(Pharma/Nutraceuticalטיפוח אישי
) (Personal Careומוצרים נוספים .לפרוטרום שתי פעילויות עיקריות המהוות ,כל אחת,
תחום פעילות עיקרי ,המדווח כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )ראה
גם ביאור  6לדוחות הכספיים לשנת  ,(2009כמפורט להלן:
2.1

פעילות הטעמים ) – (FLAVORSבמסגרת פעילות הטעמים עוסקת פרוטרום
בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של תמציות טעם מתוקות ושאינן מתוקות ומוצרי
 Food Systemsהמשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים.
פרוטרום מפתחת אלפי תמציות שונות ללקוחותיה ,ברובן כאלו המותאמות
לצרכיו של לקוח ספציפי ,והיא עוסקת באופן מתמיד בפיתוח תמציות חדשות
במטרה להתאים את מוצריה להעדפות צרכניות משתנות ולדרישות עתידיות של
לקוחותיה .פעילות הטעמים היא הרווחית יותר מבין פעילותיה של פרוטרום
ועברה תהליך של צמיחה מואצת מאז שנת  .2001מכירות הטעמים גדלו מ
 39.1מליון דולר בשנת  2001ל  297.1מליון דולר בשנת  .2009הצמיחה
במכירות פעילות הטעמים נובעת בעיקרה מהתמקדות בשווקים מפותחים
ומתפתחים ובלקוחות רב-לאומיים ,בינוניים ומקומיים ולקוחות המתוג הפרטי
ומרכישות אסטרטגיות אשר בוצעו בהצלחה בשנים האחרונות .חלקה היחסי של
פעילות הטעמים מסך פעילותה של פרוטרום גדל מ  39.0%בשנת  2001ל
 70.0%בשנת .2009

2.2

פעילות חומרי הגלם הייחודיים )– (SPECIALTY FINE INGREDIENTS
במסגרת פעילות חומרי הגלם הייחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח ,ייצור ,שיווק
ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ) ,(Natural Flavor Extractsרכיבי מזון
פונקציונלי טבעיים ) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים
מצמחי מרפא ) ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extractsשמנים אתריים
ייחודיים ,מוצרי הדרים ,כימיקלים ארומטיים ,שרפים ומייצבים טבעיים .חומרי
הגלם

נמכרים

בעיקר

לתעשיות

המזון

והמשקאות,

הטעם

והריח,

הפארמה/נוטרה ) (Pharma/Nutraceuticalוהטיפוח האישי .מכירות חומרי
הגלם צמחו באופן משמעותי מ  57.5מליון דולר בשנת  2001ל  123.8מליון
דולר בשנת  .2009הצמיחה במכירות פעילות חומרי הגלם הייחודיים נובעת
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בעיקרה מפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים בעלי ערך מוסף ,ושיעור רווחיות
גבוה מהממוצע ומהתמקדות בלקוחות רב-לאומיים ,בינוניים ,ומרכישות
אסטרטגיות מוצלחות אשר בוצעו בשנים האחרונות .חלקה היחסי של פעילות
חומרי הגלם הייחודיים מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם בשנת  2009ב

.29%
רוב חומרי הגלם המיוצרים על ידי החברה נמכרים לצדדים שלישיים .עם זאת,
חלק קטן מחומרי הגלם הייחודיים ,כמו למשל בתחום ההדרים ,משמשים ,אך
ורק ,את פעילות הטעמים לצורך ייצור תמציות טעם ייחודיות ומקנה לפרוטרום
יתרון ייחודי.
2.3

פעילות הסחר והשיווק – בנוסף לפעילויות הטעמים וחומרי הגלם הייחודיים
עוסקת פרוטרום ביבוא ושיווק חומרי גלם שונים ,שאינם מיוצרים על ידה,
ללקוחותיה בישראל .פעילות זו אינה נחשבת כפעילות ליבה על ידי הנהלת
החברה ולפיכך ,ובשל היקפה הקטן יחסית ,לא ניתן לה ביטוי נפרד בדוח זה.
בשנת  2009הסתכמה פעילות זו לסך של  7.1מליון דולר וחלקה היחסי מסך
פעילותה של פרוטרום הסתכם ב .2%

 .3השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
3.1

במסגרת הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית שביצעה החברה
בחודש ינואר  2004הקצתה החברה  900,000מניות של החברה לשלושה
עובדים בכירים ,ביניהם נשיא החברה מר אורי יהודאי ,כחלק מתוכנית מניות
לעובדים בכירים )ראה סעיף  29.9לדוח זה(.

3.2

במסגרת הצעה פרטית שאינה מהותית שביצעה החברה בחודש יוני 2004
הקצתה החברה לעובד בכיר  150,000כתבי אופציה בלתי סחירים בהתאם
להוראות סעיף )102ב() (3לפקודה .כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת
של החברה ובסך הכל ל  150,000מניות של החברה .בחודש יוני  2007מימש
העובד הבכיר  30,000כתבי אופציה כנגדם הקצתה החברה  30,000מניות
וזאת בתמורה ל  .₪ 326,100בחודש מאי  2008מימש העובד הבכיר 40,000
כתבי אופציה כנגדם הקצתה החברה  40,000מניות וזאת בתמורה ל 434,800
 .₪בחודש יולי  2008מימש העובד הבכיר סך כולל של  40,000כתבי אופציה
כנגדם הקצתה החברה  40,000מניות וזאת בתמורה ל  .₪ 434,800בחודש
מאי  2009מימש העובד הבכיר את יתרת  40,000כתבי האופציה כנגדם
הקצתה החברה  40,000מניות וזאת בתמורה ל .₪ 434,800

3.3

ביום  8.2.2005השלימה החברה גיוס הון על דרך של הנפקת מניותיה ורישום
 GDRsברשימה הראשית של הבורסה בלונדון )"גיוס ההון"( .במסגרת גיוס ההון
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הציעה החברה  10,000,000מניות )בצורה של מניות ו  GDRsכאשר כל GDR
מייצג מניה אחת( .המניות נמכרו במחיר של  ₪ 33.5למניה וה  GDRsנמכרו
במחיר של  7.63דולר ל ") GDRמחיר ההנפקה"( .תמורת ההנפקה שקיבלה
החברה הסתכמה ב  76.3מליון דולר .תמורת ההנפקה נטו אשר קיבלה החברה
)בניכוי עמלה לחתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה בסך של כ  4.9מליון
דולר( הסתכמה בכ  71.4מיליון דולר.
3.4

במסגרת גיוס ההון כאמור בסעיף  ,3.3מכרה  ,ICC Handels AGחברה בת
בבעלות מלאה של ) ICC Industries Inc.בעלת השליטה בחברה(,
 2,000,000מניות של החברה במחיר ההנפקה.

3.5

ביום  16.2.2005הודיע  ,UBSבשם החתמים בגיוס ההון ,לחברה ול ICC
 Handels AGעל מימוש מלוא האופציה שניתנה לו על ידי החברה ו ICC
 Handels AGלרכישת עד  1,200,000מניות נוספות של החברה במחיר
ההנפקה .עם מימוש האופציה הנפיקה החברה  600,000מניות נוספות ו
 600,000מניות קיימות נמכרו על ידי .ICC Handels AG

3.6

לאחר מימוש האופציה הסתכם גיוס ההון במכירה של  13,200,000מניות של
החברה כשמתוכן  10,600,000נמכרו על ידי החברה ו  2,600,000על ידי ICC
 .Handels AGתמורת ההנפקה בגין המניות שהציעה החברה במסגרת
האופציה הסתכמה ב  4.6מליון דולר .תמורת ההנפקה נטו )בניכוי עמלה
לחתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה בסך של כ  0.2מליון דולר( אשר
קיבלה החברה גדלה בכ  4.4מליון דולר עם מימוש האופציה והסתכמה ב 75.8
מיליון דולר.

3.7

במסגרת הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית שביצעה החברה
בחודש ינואר  2006הקצתה החברה  725,000כתבי אופציה בלתי סחירים
לארבעה עובדים בכירים של החברה ,ביניהם נשיא החברה ,מר אורי יהודאי.
כתבי האופציה הוקצו בהתאם להוראות סעיף )102ב() (3לפקודה .כל כתב
אופציה ניתן למימוש למניה אחת רגילה של החברה ובסך הכל ל 725,000
מניות של החברה .בחודש מאי  2009פקעו  125,000כתבי אופציה ,בהתאם
לתנאי ההצעה הפרטית ,בעקבות פרישת עובד בכיר .בחודש ספטמבר 2009
פקעו  125,000כתבי אופציה נוספים ,בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית ,בעקבות
פרישת עובד בכיר אחר .נכון ליום  ,31.12.2009עומדת יתרת כתבי האופציה
בהתאם להצעה הפרטית על  475,000כתבי אופציה בלתי סחירים.
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 .4חלוקת דיבידנדים
4.1

מדיניות החברה לחלוקת דיבידנדים בעתיד לרבות סכום החלוקה תלויים במספר
גורמים ,ביניהם ,רמת הרווחיות של החברה ותוכניות ההשקעה והרכישות
האסטרטגיות שלה.
בשנים האחרונות הכריזה החברה וחילקה דיבידנד לבעלי מניותיה כמפורט
בטבלה להלן:
סכום דיבידנד

סך הכל דיבידנד
)באלפי ש"ח(

סך הכל דיבידנד
)באלפי דולר(

שנה
2008

0.18

10,387

3,006

2009

0.18

10,401

2,485

למניה

החלוקה האמורה לא הצריכה אישור בית משפט.
4.2

יתרת הרווחים הניתן לחלוקה נכון לתאריך  31.12.2009הינה  190,237אלפי
דולר .בד בבד עם אישור הדוחות הכספיים ליום  ,31.12.2009החליט
דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בשיעור  ₪ 0.18למניה ובסך כולל של כ
 810,40אלפי .₪

4.3

בכוונת החברה להמשיך ולחלק דיבידנד לבעלי מניותיה גם בעתיד .יחד עם זאת,
אין כל וודאות שדיבידנד כאמור יוכרז ויחולק בעתיד וכמו כן אין וודאות שאם
יחולק בעתיד דיבידנד כאמור הוא יהיה בהתאם למתואר לעיל.
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פרק  - 2מידע אחר
 .5מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
5.1

להלן נתונים כספיים של החברה בחלוקה לתחומי פעילות לשנים  2007עד 2009
9

)הנתונים באלפי דולר( :
שנת 2009
תחום הפעילות
מחיצוניים
הכנסות
מתחומי פעילות
אחרים
סך הכל הכנסות
עלויות המהוות
הכנסות של תחומי
פעילות אחרים
עלויות
עלויות שאינן מהוות
הכנסות בתחום
פעילות אחר
סך הכל עלויות
רווח תפעולי
סך התחייבויות
סך נכסים

טעמים
297,062

התאמות
למאוחד

מאוחד

חומרי גלם
121,043

7,074

2,735

)(2,735

297,062

123,778

4,339

425,179

2,735

___

)(2,735

___

256,615

114,585

6,694

377,894

259,350
37,712
71,276
295,448

114,585
9,193
32,630
94,940

3,959
380
103,732
135,725

377,894
47,285
207,638
526,113

425,179

שנת 2008

מחיצוניים
הכנסות
מתחומי פעילות
אחרים
סך הכל הכנסות
עלויות המהוות
הכנסות של תחומי
פעילות אחרים
עלויות
עלויות שאינן מהוות
הכנסות בתחום
פעילות אחר
סך הכל עלויות
רווח תפעולי
סך התחייבויות
סך נכסים

התאמות
למאוחד

מאוחד

תחום הפעילות
חומרי גלם
טעמים
120,292
339,819

13,175

473,286

-

4,047

)(4,047

-

339,819

124,339

9,128

473,286

4,047

-

)(4,047

-

288,215

116,007

12,453

416,675

292,262
47,557
73,403
279,571

116,007
8,332
24,849
74,726

8,406
722
134,280
156,495

416,675
56,611
232,532
510,792

 9הרווח מפעולות רגילות של כל חברות הבנות מיוחס לחברה.
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שנת 2007

מחיצוניים
הכנסות
מתחומי פעילות
אחרים
סך הכל הכנסות
עלויות המהוות
הכנסות של תחומי
פעילות אחרים
עלויות
עלויות שאינן מהוות
הכנסות בתחום
פעילות אחר
סך הכל עלויות
רווח תפעולי
סך התחייבויות
סך נכסים
5.2

תחום הפעילות
חומרי גלם
טעמים
110,088
247,672
4,863
-

התאמות
למאוחד

מאוחד

10,501
)(4,863

368,261
-

247,672
4,863

114,951
-

5,683
)(4,863

368,261
-

215,986

107,047

10,702

333,735

220,849
26,823
154,067
320,808

107,047
7,904
17,231
77,642

5,839
)(201
126,298
150,261

333,735
34,526
297,596
548,711

מהות ההתאמות למאוחד – פעילות הסחר והשיווק וקניות ומכירות בין חברתיות
מבוטלות במסגרת ההתאמה למאוחד.

5.3

הסבר התפתחויות שחלו  -להסבר התפתחויות שחלו בנתונים המפורטים לעיל
ראה הסברים בדו"ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום .31.12.2009

 .6סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
סביבה כללית  -תעשיית הטעם והריח העולמית
6.1

פרוטרום פועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם העולמיים .בשוק הטעמים
פרוטרום פעילה בעיקר בתחום תמציות הטעם ) (Flavor Compoundsובתחום
ה  .Food Systemsבשוק חומרי הגלם פרוטרום פעילה בעיקר בתחומי מיצויי
טעם טבעיים ) ,(Natural Flavor Extractsרכיבי מזון פונקציונלי טבעיים
) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים מצמחי מרפא
) ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extractsשמנים אתריים ייחודיים ,מוצרי
הדרים וכימיקלים ארומטיים.
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6.2

10

חברת המחקר Leffingwell & Associates

מעריכה את השוק העולמי של

תמציות הטעם ,תמציות הריח וחומרי הגלם בשנת  2009בכ  20מיליארד דולר.
פרוטרום אינה פעילה בשוק תמציות הריח ,אך היא פעילה בשוק רכיבי מזון
פונקציונלי טבעיים )שאינם כלולים בהערכה האמורה( ,ולפיכך להערכתה היקף
המכירות בשווקים בהם היא פועלת עומד על כ  16מיליארד דולר .על פי נתוני
חברת  Leffingwell & Associatesפרוטרום מדורגת כאחת מעשר החברות
הגדולות בעולם בתחום הטעם והריח.
6.3

11

בשנת  2009העריכה חברת המחקר IAL Consultants

כי היקף המכירות

במדינות המתועשות )ארה"ב ומערב אירופה( בשווקי תמציות הטעם בהם
החברה פועלת יגדל בקצב שנתי של בין  1.9%ל  3.2%במהלך השנים 2009
עד  .2014להערכת החברה היקף המכירות במדינות אלו בשווקי חומרי הגלם
בהם פועלת החברה יגדל בקצב שנתי דומה במהלך השנים  2009עד .2014
לפי הערכות אלה ,שיעור הצמיחה בשווקים מתפתחים ,בהם פועלת פרוטרום,
כגון מזרח אירופה ,רוסיה ,סין ,הודו ,מרכז ודרום אמריקה צפוי להיות גבוה
משמעותית הן כתוצאה מהצמיחה הצפויה בתוצר הלאומי הגולמי והן משינויים
בהעדפות צרכנים בשווקים אלו ,ועשוי להגיע לשיעורים שנתיים ממוצעים של בין
 3.9%ל  6.9%במהלך השנים  2009עד .2014
6.4

בחודשים האחרונים של שנת  2008השתנה האקלים הכלכלי בעולם ומשבר
פיננסי שגלש לכלכלה העולמית שינה את מגמת הצמיחה שאפיינה את רוב
כלכלות העולם בשנים האחרונות ,כמו גם את הסביבה העסקית בה פועלת
פרוטרום .פרוטרום נכנסה לתקופה הכלכלית המאתגרת והמשברית כחברה
גלובלית מובילה וחזקה מתמיד ,עם הנהלה גלובלית מנוסה ,מבחר מצויין של
לקוחות רב לאומיים ואזוריים ברחבי העולם ,עם טכנולוגיות ומוצרים מעולים
וצנרת מצויינת של מוצרים בפיתוח ,בשיתוף עם לקוחותיה הרבים.
עם פרוץ המשבר הכלכלי הגלובלי ,העמיקה פרוטרום את מיקודה ופעלה
בנחרצות לחיזוק כושר התחרות ולשיפור היעילות התפעולית שלה ,תוך הורדה
ובקרה הדוקה על רמת הוצאותיה .בו-בזמן ,המשיכה פרוטרום לחזק את מערכי
המחקר ,הפיתוח והמכירות כדי להבטיח את המשך צמיחתה העתידית .על אף
ההאטה היחסית בשווקים בהם פועלת פרוטרום ,שמקורה במשבר הכלכלי
הגלובלי ,היא מעריכה ששמרה על נתח השוק אצל לקוחותיה .להערכת פרוטרום,
ההתייצבות שחלה בחודשים האחרונים בכלכלות העולם ,התמתנות הטלטלה
בשערי החליפין ,עצירת מגמת צמצום המלאים וסימנים של חזרה הדרגתית
לשיפור בצריכה ,כולל במדינות שנפגעו מפיחות משמעותי בשער המטבע שלהן,
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עשויות לתרום לשיפור ברמת המכירות שלה ולחזרה עתידית למגמת צמיחה
בשיעורים דומים לאלה שאפיינו את פעילותה בעבר.

6.5

היצרנים הפועלים בתעשיית תמציות הטעם ,תמציות הריח וחומרי הגלם,
נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות .1 :חברות רב-לאומיות גדולות .2 .חברות
בינוניות .3 .חברות מקומיות וקטנות.
החברות הרב-לאומיות הגדולות פועלות בדרך כלל באופן גלובלי והן בעלות
מחזור מכירות גבוה ממיליארד דולר .בשוק הטעם והריח העולמי ישנן חמש
חברות כאלו ,אשר על פי הערכת  Leffingwell & Associatesמייצגות ,במונחי
מכירה ,כ  60%משוק תמציות הטעם ,תמציות הריח וחומרי הגלם )לא כולל
מכירות של רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומכירות של מיצויים טבעיים מצמחי
מרפא( .חברות רב-לאומיות אלו מתמקדות בעיקר בלקוחות שהינם יצרני מזון
ומשקאות רב-לאומיים גדולים.
החברות המקומיות והקטנות הינן בעלות מחזור מכירות נמוך מ  100מליון דולר
)רובן קטנות הרבה יותר ומוכרות במיליוני דולרים בודדים( .בשוק הטעם והריח
העולמי יש כ  300-400חברות מקומיות וקטנות ,אשר על פי הערכת Leffingwell
 & Associatesמייצגות ,במונחי מכירה ,כ  23%משוק תמציות הטעם ,תמציות
הריח וחומרי הגלם )לא כולל מכירות של רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומכירות
של מיצויים טבעיים מצמחי מרפא( .חברות אלו מתמקדות ,בדרך כלל ,בלקוחות
שהינם יצרני מזון מקומיים קטנים ולהן יכולות מוגבלות בתחומי השירות הייחודי
ללקוח והמחקר והפיתוח.
החברות הבינוניות ,על הן נמנית גם פרוטרום ,הינן בעלות הכנסות של בין 100
מליון דולר ל  1מיליארד דולר .בשוק הטעם והריח העולמי יש שבע חברות
בינוניות בלבד ,אשר על פי הערכת  Leffingwell & Associatesייצגו ,במונחי
מכירה ,כ  17%משוק תמציות הטעם ,תמציות הריח וחומרי הגלם )לא כולל
מכירות של רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומכירות של מיצויים טבעיים מצמחי
מרפא( .כמחצית מחברות בינוניות אלו הינן חברות עם התמקדות בשוק גיאוגרפי
ספציפי כגון ארצות הברית ויפן ,והיתר הינן חברות בעלות פריסה גיאוגרפית
גלובלית והיצע מוצרים מגוון ומקיף.

6.6

שוק תמציות הטעם וחומרי הגלם בו פועלת החברה מאופיין בחסמי כניסה
גבוהים:
•

מערכות יחסים ארוכות טווח  -השוק מאופיין במערכות יחסים ארוכות
טווח בין היצרנים לבין הלקוחות אשר נמנים ברובם על תעשיות המזון,

22

המשקאות ,תמציות הטעם והריח והפארמה/נוטרה .בתעשיות אלו ישנה
חשיבות רבה לאמינות הספקים ,לאיכות השירות ולהיכרותם של
היצרנים עם צרכי הלקוחות.
•

מחקר ופיתוח  -היות והעדפותיהם של הצרכנים הסופיים משתנות באופן
מתמיד והשווקים בהם פועלים הלקוחות )בעיקר המזון והמשקאות(
הינם דינמיים ותחרותיים ,השוק מאופיין במספר רב של מוצרים חדשים
וחדשניים .בהתאם לכך ,נדרשים היצרנים להשקעות במחקר ופיתוח
ולהיצע רחב של מוצרים חדשים אשר חלקם מיוצרים ביוזמתו של היצרן
וחלקם בשיתוף עם הלקוח.

•

עמידה בתקני איכות ורגולציה  -תמציות הטעם וחומרי הגלם מיועדים,
בעיקרם ,לתעשיות המזון ,המשקאות והפארמה/נוטרה אשר כפופות
לסטנדרטים מחמירים של איכות ורגולציה ,ולפיכך נדרשים היצרנים
לעמוד באותם סטנדרטים מחמירים.

•

חשיבות תמציות הטעם במוצר הסופי  -היות ותמציות הטעם קובעות את
טעמו של המוצר הסופי הן בעלות חשיבות מכרעת בהצלחתו .בנוסף,
תמציות הטעם אינן ניתנות לחיקוי מדוייק ועלותן בעלות הכוללת של
המוצר הסופי היא זניחה ,ולכן ימנע הלקוח מהחלפתו של יצרן תמציות
הטעם.

•

השקעות בכושר ייצור בתחום חומרי הגלם – בתחום חומרי הגלם
נדרשת השקעת הון רבה בבניית כושר ייצור .השקעות אלו מהוות חסם
כניסה משמעותי ליצרנים חדשים בתחום.

לאור חסמי הכניסה המתוארים לעיל ,מאופיין השוק בהעדר כניסה של יצרנים
חדשים ,אלא על דרך של מיזוגים ורכישות .ככלל מתאפיין השוק במגמה של
קונסולידציה וקיטון במספר היצרנים.
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פרק  - 3תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
6.7

פרוטרום הינה חברה גלובלית המפתחת ,מייצרת ,משווקת ומוכרת תמציות טעם
) (Flavorsוחומרי גלם ייחודיים ) (Specialty Fine Ingredientsהמשמשים
בייצור

מזון,

משקאות,

תמציות

טעם

וריח,

מוצרי

פארמה/נוטרה

) ,(Pharma/Nutraceuticalטיפוח אישי ) (Personal Careומוצרים נוספים.
לפרוטרום שתי פעילויות עיקריות המהוות ,כל אחת ,תחום פעילות עיקרי

12

-

פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם הייחודיים.
6.8

שתי הפעילויות של החברה הינן משלימות וסינרגטיות במידה רבה .סינרגיה זו
מוצאת ביטוייה במספר תחומים עיקריים:
•

שיווק מכירות  -מדיניותה של פרוטרום בתחום השיווק והמכירות היא כי
איש מכירות אחד ייעודי עובד מול לקוח מסויים ומוכר לו את כל מגוון
מוצרי פרוטרום .חומרי הגלם הייחודיים המיועדים לשוק המזון
והמשקאות נמכרים באמצעות אנשי המכירות של פעילות הטעמים.

•

מחקר ופיתוח  -הידע וההיכרות של אנשי תחום הטעמים עם צרכיו של
שוק המזון והמשקאות מאפשרים לפתח חומרי גלם ייחודיים ,חדשים
וחדשניים לתעשיית המזון והמשקאות.

•

תפעול  -חלק מהותי מאתרי הייצור של פרוטרום משותפים לשתי
הפעילויות וחולקים את אותם משאבים.

•

חומרי גלם  -רוב חומרי הגלם הייחודיים המיוצרים על ידי פרוטרום
נמכרים לצדדים שלישיים .עם זאת ,חלק קטן מחומרי הגלם משמש ,אך
ורק ,את פעילות הטעמים לצורך ייצור תמציות ייחודיות המקנה
לפרוטרום יתרון ייחודי.

לאור הסינרגיה הרבה הקיימת בין שתי הפעילויות ,לא תמיד ניתן היה להפריד
את תחומי הפעילות לפי המאפיינים השונים.

 12בנוסף לפעילויות הטעמים וחומרי הגלם עוסקת פרוטרום ביבוא ושיווק חומרי גלם שונים ,שאינם מיוצרים על
ידה ,ללקוחותיה בישראל .פעילות זו אינה נחשבת כפעילות ליבה והסתכמה בשנת  2009לסך של כ 7.1 -מליון
דולר וחלקה היחסי מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם ב .2%לאור היותה של פעילות זו בלתי מהותית
לפרוטרום לא ניתן לה ביטוי נפרד בדוח זה ,על אף שהיא מדווחת כמגזר עסקי נפרד בדוחותיה הכספיים.
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תחום הטעמים
 .7מידע כללי על שוק הטעמים
כללי
7.1

תמציות הטעם הינן אבני היסוד המרכזיות בהקניית טעם למוצרי מזון ומשקאות,
וככאלה יש להן השפעה מהותית על האופן שבו מתקבלים המוצרים ,בהם נעשה
שימוש בתמציות הטעם ,על ידי הצרכנים הסופיים.

7.2

להערכת החברה ,המכירות העולמיות בתחום תמציות הטעם הסתכמו בשנת
 2009בכ  7.7מיליארד דולר .מוצרי התמציות נמכרים בדרך כלל ליצרני מזון
מוכן ,משקאות ,מוצרי חלב ,מוצרי מאפה ,מוצרי בשר ודגים ,מוצרי מתיקה,
ומוצרים פרמצבטיים.
דוגמאות למוצרים סופיים בהם משתמשים בתמציות טעם הם:
•

משקאות  -משקאות מוגזים ,משקאות נטולי גז ,משקאות אנרגיה,
משקאות אלכוהוליים ומיצים.

•

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

•

מוצרי מאפה  -עוגות ועוגיות ,קרקרים ודגני בוקר.

•

מוצרי מתיקה  -ממתקים ,שוקולדים ,ריבות וגומי לעיסה.

•

מוצרים מלוחים ומזון נוחות  -ארוחות מוכנות ,מרקי אינסטנט ,רטבים
מוכנים ואטריות להכנה מהירה.

•

חטיפים  -צ'יפסים וחטיפים מלוחים אחרים.

•

בשר  -נקניקיות ונקניקים.

•

מוצרי היגיינת פה ופרמצבטיקה  -משחות שיניים ,מי פה ,ויטמנים
ותרופות.

•
7.3

אחרים  -טבק ומזון לחיות.

שוק תמציות הטעם העולמי גדל במהירות במשך  60השנים האחרונות ,בעיקר
כתוצאה מהביקוש הגובר ,כמו גם מהמגוון הגדל של מוצרי צריכה סופיים
המכילים תמציות טעם .הביקוש הגדל למוצרים סופיים המכילים תמציות טעם
הוא תוצאה של הגידול באוכלוסיה העולמית ושל השינוי בהעדפות צרכנים הנובע
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מגידול בהכנסה האישית ,שינויים דמוגרפיים ,היווצרות תרבות פנאי ,מודעות
גוברת לנושאי בריאות ואורבניזציה .גורמים אלו הובילו לעליה במספר מוצרי
המזון והמשקאות המכילים תמציות טעם ולעליה מהותית בביקוש למוצרי מזון
נוחות ולמוצרים המכילים רכיבים טבעיים ורכיבי בריאות.
7.4

להלן טבלה המציגה את המכירות של תמציות טעם לפי אזורים גיאוגרפיים
בשנת  2009ואת שעור הגידול השנתי הממוצע הצפוי באזורים גיאוגרפיים
אלה:13

מדינה
מערב אירופה
מזרח אירופה
צפון אמריקה
דרום אמריקה
אסיה  -פסיפיק
מזה"ת ואפריקה
סה"כ
7.5

צריכה עולמית
משוערת בשנת 2009
במיליוני דולרים
1,742
173
2,334.9
474.5
1,982.3
421.5
7,128.3

גידול ממוצע צפוי
בשנים 2009-2014
1.9%
3.9%
3.2%
6.9%
5.2%
3.4%
3.7%

מכירות תמציות הטעם בצפון אמריקה ומערב אירופה היוו כ  50%ממכירות
תמציות הטעם העולמיות בשנת  ,2009על אף שהאוכלוסייה במדינות אלו מהווה
פחות מ  10%בלבד מאוכלוסיית העולם .הביקוש לתמציות טעם בארצות
מפותחות צפוי לגדול באופן מתון .עם זאת צפוי גידול מהיר יותר בביקוש
בשווקים מתפתחים כגון מזרח אירופה ,רוסיה ,סין ,הודו ודרום אמריקה.
פרוטרום מעריכה ,כי בשווקים מתפתחים בהם היא פועלת שיעורי הגידול
בביקוש צפויים להיות גבוהים עוד יותר .המכירות בשווקים מתפתחים אלו צפויות
לגדול כתוצאה מגידול צפוי בתוצר הלאומי הגולמי ומשינויים בהעדפות צרכנים.
התמשכותו של המשבר הכלכלי העולמי גם לשנת  2010עשויה להשפיע על
רמות הביקושים למוצרי פרוטרום ובכלל זה על הביקוש לתמציות טעם.

7.6

פעילות חשובה נוספת בשוק תמציות הטעם הינו  .Food Systemsתחום זה
כולל מילויים מוכנים ומוצרים מוכנים אחרים המורכבים מפירות ,ירקות ורכיבים
טבעיים אחרים המשמשים מגוון רחב של מוצרי מזון כגון מוצרי חלב ,גלידה,
ממתקים ,מוצרי מאפה מלוחים ,מוצרי מזון נוחות ומזון מוכן אחר.

מאפייני שוק תמציות הטעם
7.7

שירות אמין ואיכותי  -יצרני מזון ומשקאות ,שהינם הלקוחות העיקריים של יצרני
תמציות הטעם ,מצפים לשירות אמין ואיכותי ,העונה על צרכיהם לתמיכה ומועדי

 13הערכות מבוססות על .IAL Consultants 2009
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הספקה ,תוך שמירה על איכות גבוהה ,סטנדרטים רגולטוריים ותקני בטיחות
מחמירים .צפייה זו מייצרת יחסים ארוכי-טווח בין יצרני תמציות הטעם
ולקוחותיהם .כתוצאה מכך ,לקוחות רב-לאומיים גדולים ובאופן הולך וגובר גם
לקוחות בינוניים ,מצמצמים יותר ויותר את מספר ספקי תמציות הטעם שלהם
ומכנסים את הספקים הנותרים לרשימות ספקים מאושרים ובכך יוצרים חסם
כניסה ליצרני תמציות טעם קטנים.
7.8

מחקר ופיתוח  -פיתוחה של תמצית טעם חדשה הינו תהליך מורכב ,יצירתי
וטכנולוגי המצריך ידע ומיומנות רבים של אנשי המחקר והפיתוח של יצרן
תמציות הטעם .מחקר ופיתוח יעיל הינו גורם מהותי להבטחת יצירה עקבית של
מוצרים חדשים וחדשניים ולשמירה הן על הרווחיות והן על הצמיחה של יצרני
תמציות הטעם .היוזמה לפיתוח תמצית חדשה עשויה להגיע מיצרן תמציות
הטעם עצמו או מהלקוח ,שזקוק לתמצית טעם מסויימת עבור מוצר סופי המצוי
בתהליך פיתוח .לפיכך ,כדי לחזות את צרכי השוק ,אנשי המחקר והפיתוח של
יצרן תמציות הטעם נדרשים להכיר היטב את העדפות הטעם של שווקי המטרה
כמו גם של המוצרים הסופיים .בנוסף ,מכיוון שרוב תמציות הטעם מותאמות
במיוחד לצרכיו של לקוח ספציפי ,נדרשים יחסי שיתוף פעולה הדוקים עם
הלקוחות .הפורמולות של תמציות טעם אלו הינן סודות מסחריים והן נשארות
קניינו של יצרן תמציות הטעם .היות ורוב תמציות הטעם מותאמות במיוחד
לצרכיו של לקוח ספציפי ,הלקוחות בדרך כלל ימנעו מהחלפת ספק תמציות
הטעם במשך חייו של המוצר הסופי בו הן משמשות.

7.9

רגישות נמוכה למחיר  -היות ותמציות הטעם קובעות את טעמו של המוצר הסופי
הן בעלות חשיבות מכרעת בהצלחתו .בנוסף ,תמציות הטעם אינן ניתנות לחיקוי
מדוייק ועלותן בעלות הכוללת של המוצר הסופי היא זניחה ולכן הביקוש
לתמציות טעם הוא בדרך כלל פחות רגיש לשינויים במחירים ,היות והלקוחות
שמים דגש רב יותר בעת בחירת ספק תמציות טעם על המוניטין שלו ,האיכות
והעקביות ,מאשר על המחיר.

7.10

תהליכי ייצור – תמציות טעם מורכבות בדרך כלל ממספר גדול של חומרי גלם
שונים )בדרך כלל מעל  ,(30המעורבבים לפי נוסחאות ייחודיות שנוצרו על ידי
אנשי המחקר והפיתוח של היצרן .תהליכי הייצור של תמציות הטעם הינם פחות
מורכבים מתהליכי הייצור של חומרי הגלם וההון הנדרש לייצורם קטן מההון
הנדרש לייצור חומרי הגלם .עם זאת ,ייצור תמציות טעם מצריך מיומנות וידע
להשגת האיכות והעקביות הנדרשות.
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7.11

רווחיות גבוהה ויציבה יחסית – היות ושוק תמציות הטעם מאופיין ביחסים ארוכי
טווח וברגישות נמוכה יחסית למחיר ,בנוסף לתהליכי ייצור פשוטים ,מאופיין שוק
תמציות הטעם בשולי רווח גבוהים ויציבים )גם בהשוואה לשוק חומרי הגלם(.

מאפייני שוק המזון והמשקאות
7.12

הלקוחות העיקריים של תמציות טעם הינם יצרני מזון ומשקאות ולפיכך מושפע
שוק תמציות הטעם על ידי מגמות המאפיינות את הצרכן הסופי בשוק המזון
והמשקאות .על פי  ,IAL Consultantsהיקף המכירות העולמי בשנת 2009
בשוק המזון והמשקאות הסתכם ב  1,424מיליארד דולר .להערכת החברה,
יצרני מזון ומשקאות בינוניים ,מקומיים וקטנים מהווים למעלה מ  50%מסך
המכירות העולמי .על אף מגמת הקונסולידציה המאפיינת את שוק המזון
והמשקאות העולמי מעריכה פרוטרום ,כי יצרני מזון ומשקאות בינוניים )בעלי
הכנסה שנתית של בין  100מליון דולר ל  3מיליארד דולר( ויצרני מזון ומשקאות
מקומיים וקטנים )בעלי הכנסה שנתית הנמוכה מ  100מיליון דולר( ימשיכו להוות
נתח נכבד ולשחק תפקיד משמעותי בשוק המזון והמשקאות העולמי ,וכי יצרנים
בינוניים ,מקומיים וקטנים חדשים ימשיכו להיכנס לשוק.

7.13

יצרני תמציות הטעם הרב-לאומיים הגדולים נוטים להתמקד בעיקר ביצרני מזון
ומשקאות רב-לאומיים גדולים והם מציעים ללקוחות אלו שירות ברמה גבוהה
ופיתוח של תמציות טעם המותאמות באופן פרטני לצרכיהם .להערכת פרוטרום
יצרני תמציות הטעם הרב-לאומיים הגדולים מתמקדים במידה מועטה בלקוחות
בינוניים ומציעים ללקוחות אלו שירות מוגבל ואינם משקיעים משאבים בפיתוח
תמציות טעם המותאמות לצרכיהם .עם זאת ,להערכת החברה יצרני מזון
ומשקאות בינוניים ומקומיים דורשים את אותה רמת שירות גבוהה והתאמה של
תמציות הטעם לצרכיהם בדומה ליצרנים הרב-לאומיים הגדולים .בנוסף דורשים
יצרני מזון ומשקאות אלו זמני הספקה קצרים וגמישות בכמויות המיוצרות
עבורם .ליצרני תמציות הטעם המקומיים והקטנים אין ,בדרך כלל ,את יכולות
השירות ומגוון המוצרים הנדרשים לתמיכה בצרכים של לקוחות אלו .מצב זה
יוצר הזדמנות עסקית ליצרני תמציות טעם בינוניים שביכולתם לשרת פלח שוק
זה.

7.14

שוק המזון והמשקאות מתאפיין במספר מגמות עיקריות המשפיעות על שוק
תמציות הטעם ,כמפורט להלן:
•

טעמים מקומיים וגלובליים  -כיוון שטעמים משתנים בין אזורים
גיאוגרפיים שונים ובין תרבויות שונות ,יצרני תמציות הטעם נדרשים
להכרות מעמיקה וידע נרחב בטעמים המקומיים של כל אחת מהמדינות
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בהן הם פועלים .לפיכך ,חשוב שליצרן תמציות הטעם הגלובלי תהיה
נוכחות פיזית בשווקי המטרה שלו וקשר בלתי אמצעי עם הלקוחות
המקומיים כדי שיוכל להבין את הטעמים המקומיים ועל מנת שיהיה
מסוגל להגיב במהירות וביעילות לשינויים בהעדפות הצרכנים .בנוסף,
מגמת גלובליזציה מאפיינת את שוק תמציות הטעם ובאה לידי ביטוי
בהשקת אותו מוצר במספר שווקים בו זמנית על ידי יצרני מזון ומשקאות
רב לאומיים.
•

העדפת מוצרים טבעיים  -הביקוש למוצרי מזון ומשקאות המכילים
רכיבים טבעיים ובעלי ערכי בריאות ותזונה )מופחתי שומן ,מלח,
כולסטרול וכיו"ב( הולך וגדל ,כיוון שמוצרים טבעיים נתפסים ,בדרך כלל,
על ידי הצרכנים כאיכותיים יותר ,בריאים יותר וידידותיים יותר לסביבה.
כמו-כן ,חלה עליה בדרישה למוצרים אורגניים ומוצרים שהם בעלי
"תווית נקייה" ) .(Clean Labelכתוצאה מכך מוצרי מזון ומשקאות
טבעיים נתפסים בדרך כלל כמוצרי פרמיום בעלי מחירים גבוהים .מגמה
זו מייצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטעם ,בתחום
פיתוח מוצרי תמציות טעם חדשניים וטבעיים .החברה מעריכה כי חרף
השפעות המשבר הכלכלי שאפיין את שווקי העולם במהלך שנת 2009
מגמה זו של העדפת צרכנים מזון טבעי ובריא תמשך.

•

מותג פרטי  -יצרני המותגים הפרטיים ,שהינם לרוב יצרני מזון בינוניים,
מקומיים או קטנים ,מהווים את אחד מפלחי השוק ההולכים וגדלים לשוק
תמציות הטעם .במהלך העשור האחרון ,צרכנים של מוצרי מזון הפכו
יותר ויותר מודעים למחיר המוצר וקצב הצמיחה של מוצרי המותג
הפרטי הפך גבוה יותר בהשוואה לקצבי הצמיחה של תעשיית המזון
הממותגת .מגמה זו הואצה במהלך שנת  2009בעקבות המשבר
הכלכלי .כתוצאה ממגמה זו ,רשתות המרכולים וקמעונאים אחרים
הגדילו את מגוון מוצרי המותג הפרטי .בנוסף ,רשתות המרכולים
וקמעונאים אחרים נעשו מודעים לחשיבות התמיכה בדימוי המותג
הפרטי שלהם .הדרישה מצד רשתות המרכולים והקמעונאים למוצרי
מותג פרטי הדומים למוצרים הקיימים בשוק ולמוצרי פרימיום ייחודיים,
מייצרים הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטעם .פרוטרום
הגדילה ותמשיך להגדיל את נתח השוק שלה בקרב לקוחות המותג
הפרטי.

•

צריכה הולכת וגדלה של מזון נוחות  -קיימת עלייה בביקוש למזון מעובד
המספק נוחות גבוהה יותר )הנצרך בבית ומחוצה לו( .עלייה זו בביקוש
הואצה הן בגלל פיתוח טכנולוגיות חדשות של אריזה ,בישול ואפייה והן
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בגלל שינויים בהרגלי הצריכה ובהעדפות הצרכנים .דוגמאות למזון
נוחות הן ארוחות מוכנות לאכילה ,פסטה טרייה ,בשר ועופות טריים
מתובלים או מושרים במרינדות ומוכנים לבישול ,סלטים ורטבים נוזליים.
מגמה זו יוצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטעם ,בעיקר
בתחום תמציות טעם שאינן מתוקות וחומרי גלם פונקציונליים האחראיים
ליצירת מרקם המזון ולהארכת חיי המדף שלו ,שיכולים לפתח ולשווק
מוצרי תמציות טעם וחומרי גלם ייחודיים לפלח שוק גדל זה.
•

שווקים מתפתחים  -בשנים האחרונות הגידול בצריכת תמציות טעם
בשווקים מתפתחים כגון מדינות חבר העמים )ברית המועצות לשעבר(,
מזרח אירופה ,סין ,הודו ודרום אמריקה ,הינו גבוה מהשיעור הממוצע
בשוק תמציות הטעם העולמי .בנוסף שווקים מתפתחים אלו מתאפיינים
בצריכה גוברת של מזון מעובד שהביאה לצמיחתן של חברות מזון
בינוניות ,מקומיות וקטנות ויצרה הזדמנויות עסקיות חדשות בשוק ליצרני
תמציות הטעם .החברה צופה כי ניצני השיפור בכלכלה העולמית
ובצריכה עשויים להביא לשיפור מתון בקצב הצמיחה בשווקים אלה.

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום תמציות הטעם
7.15

להערכת הנהלת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות תמציות
הטעם הינם:
•

יחסים ארוכי טווח  -מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחות ושתופי
פעולה בתחום פיתוח מוצרים חדשים.

•

נוכחות גלובלית ולוקאלית בשווקי היעד  -הכרות עם העדפות הטעם
השונות בשווקים השונים והיכולת לתת תמיכה גלובלית ולוקאלית
ללקוחות.

•

שירות איכותי ואמין – היכולת לתת שירות ברמה גבוהה ואמינותו של
יצרן תמציות הטעם במתן השירות הינם קריטיים הן עבור הלקוחות
הבינוניים והמקומיים והן עבור הלקוחות הבינלאומיים.

•

נוכחות בשווקים מתפתחים – שווקים מתפתחים גדלים בקצבים גבוהים
משמעותית לעומת שווקים מפותחים והנוכחות בשווקים אלו ,ההכרות
עם הצרכים הייחודיים שלהם והיכולת לתת תמיכה ליצרנים בשווקים אלו
מהווים גורם הצלחה קריטי.
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•

מחקר ופיתוח וחדשנות – ישנה חשיבות רבה ליכולת לפתח מוצרים
חדשים הן ביוזמתו של יצרן תמציות הטעם והן תוך שיתוף פעולה עם
הלקוחות.

•

עמידה בתקני איכות ,רגולציה ובטיחות – היות ותמציות הטעם מיועדות
בעיקר לשוק המזון והמשקאות ולשוק הפרמצבטיקה ,הן נדרשות לעמוד
בתקנים מחמירים של איכות ,רגולציה ובטיחות.

 .8מוצרים ושירותים בתחום הטעמים
8.1

פעילותה הטעמים מורכבת הן מפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של תמציות טעם
)מתוקות ושאינן מתוקות( והן מפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של

Food

.Systems
פעילות הטעמים היא הרווחית יותר מבין פעילותיה של פרוטרום ועברה תהליך
של צמיחה מואצת מאז שנת  .2001מכירות הטעמים גדלו מ  39.1מליון דולר
בשנת  2001ל  297.1מליון דולר בשנת  .2009הצמיחה במכירות הטעמים
נובעת בעיקרה מהתמקדות בשווקים מפותחים ומתפתחים ובלקוחות רב-
לאומיים ,בינוניים ומקומיים ,ורכישות אסטרטגיות שבוצעו בשנים האחרונות.
חלקה היחסי של פעילות הטעמים מסך פעילותה של פרוטרום גדל מ 39%
בשנת  2001ל  70%בשנת .2009
8.2

החברה מייצרת אלפי תמציות טעם שונות עבור לקוחותיה ועוסקת באופן מתמיד
בפיתוח וייצור תמציות טעם חדשות על מנת לעמוד בצרכים ובהעדפות
המשתנים של לקוחותיה ושל הצרכנים הסופיים .לחברה מערכות יחסים ארוכות
טווח ושיתופי פעולה הדוקים עם לקוחותיה ורבים ממוצריה מותאמים עבורם
באופן ספציפי .מוצרי החברה עומדים בתקני האיכות ,הרגולציה והבטיחות
הנדרשים על ידי לקוחותיה ,יצרני מזון ומשקאות.
מאפייניה של פעילות הטעמים :מערכות יחסים ארוכות טווח עם הלקוחות,
נאמנות הלקוחות ליצרן תמציות הטעם ,רגישות נמוכה של הלקוחות למחיר
ותהליכי ייצור זולים באופן יחסי מאפשרים לפרוטרום להשיג שולי רווח גבוהים
ויציבים יותר בפעילות הטעמים לעומת פעילות חומרי הגלם.

8.3

כיוון שהצלחתן של רבות מתמציות הטעם המיוצרות על ידי החברה תלויות
בהיכרותה עם טעמים לוקאליים ,לפרוטרום  27מעבדות מחקר ופיתוח ו48 -
משרדי שיווק ומכירה בקרבה ללקוחותיה בשווקי היעד .בנוסף ,הפריסה
הגלובלית של פרוטרום מאפשרת לה למלא את צרכי לקוחותיה מתחום המזון
והמשקאות המשיקים מותג גלובלי במספר שווקים בו זמנית.
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8.4

פעילות הטעמים של פרוטרום נותנת מענה יעיל ואיכותי לצמיחה המואצת של
מוצרי המותגים הפרטי ,תוך מתן סיוע ותמיכה בפיתוח המוצרים ובפן השיווקי.
יצרני המותגים הפרטיים הינם לרוב יצרני מזון ומשקאות בינוניים ומקומיים.
פרוטרום מציעה ללקוחות אלה מגוון מוצרים רחב ,שירות המותאם לצרכיהם
הייחודיים וגמישות בכמויות המינימום המוזמנות ובמועדי הספקה .רכישת בלמיי
ויופיטר באנגליה ,ריחן ,פעילות אדומים וראד בישראל ,קבוצת גוורצמולר
ופעילות ה  Savoryשל  CHבגרמניה ו  FSIבארה"ב ,אשר בוצעו במהלך שלוש
השנים האחרונות ,הרחיבו באופן ניכר את סל המוצרים אשר פרוטרום מציעה
ליצרני המותגים הפרטיים.

8.5

פרוטרום נותנת מענה מצוין למגמה הגדלה של ביקוש הצרכנים הסופיים
למוצרים טבעיים .רוב תמציות הטעם המיוצרות על ידי פרוטרום מבוססות על
חומרי גלם טבעיים .מגמה נוספת אשר פרוטרום ערוכה לתת לה מענה היא
הדרישה ההולכת וגוברת למוצרי נוחות ) .(Convenience Foodמגוון המוצרים
של פרוטרום כולל הן תמציות טעם מתוקות ושאינן מתוקות והן Food Systems
המבוססים על ירקות ,פירות ורכיבים טבעיים אחרים המשמשים את יצרן המזון
בייצור מזון הנוחות .פרוטרום חיזקה משמעותית את סל מוצריה בתחום תמציות
הטעם שאינן מתוקות ומוצרים פונקציונאליים ייחודיים לתחום מזון הנוחות עם
רכישת  ,Nesseריחן ,ראד ,קבוצת גוורצמולר ופעילות ה  Savoryשל .CH
כאמור ,פעילותה של פרוטרום בתחום תמציות הטעם נחלקת לשתי קטגוריות
עיקריות .1 :תמציות טעם ):Food Systems .2 .(Flavor Compounds

8.6

תמציות טעם -

במסגרת פעילות הטעמים מציעה פרוטרום מגוון רחב של

תמציות טעם המיועדות ליצור טעמים חדשים ,להדגיש טעמים קיימים או להסוות
טעמים מסויימים במוצרי מזון ומשקאות מעובדים אליהם מוסיפים את תמציות
הטעם .תמציות הטעם המיוצרות על ידי החברה משמשות בעיקר כמרכיבים
במוצרי צריכה המיוצרים על ידי יצרני מזון ומשקאות כגון משקאות קלים ,מיצים,
מוצרי חלב ,גלידות ,מוצרי מאפה ,מוצרי מתיקה ,גומי לעיסה ומגוון מוצרים
שאינם מתוקים כגון חטיפים ,מרקים מוכנים ,רטבים לסלט וכן בשר ,דגים
ותחליפי בשר.
8.7

מרבית תמציות הטעם מכילות מספר רב של חומרי גלם )לרוב מעל (30
המשולבים לפי נוסחאות ייחודיות שפותחו במעבדות החברה על ידי אנשי
המחקר והפיתוח של פעילות הטעמים .פיתוח תמצית טעם חדשה הינו פרי
יוזמה של החברה עצמה או בהתאם לדרישות ספציפיות של לקוחותיה.
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8.8

פרוטרום

מציעה

תמציות

טעם

טבעיות,

אורגניות,

Nature-Identical

ומלאכותיות .תמציות הטעם הטבעיות מיוצרות מחומרי גלם טבעיים בלבד
מיצויים טבעיים ושמנים אתריים .תמציות טעם שהינן Nature-Identical
ומלאכותיות מיוצרות על ידי שימוש בחומרי גלם סינטטיים .חלק מתמציות הטעם
המיוצרות על ידי פרוטרום מכילות חומרי גלם ייחודיים המיוצרים על ידי פעילות
חומרי הגלם של החברה באופן בלעדי עבור פעילות הטעמים.
8.9

החברה מייצרת תמציות טעם שאינן מתוקות ) (Savoryהמשמשות לייצור
חטיפים ומאפים מלוחים .תמציות הטעם שמייצרת החברה עבור מוצרי מזון
יבשים מוכנים כוללים תמציות טעם מלוחות ותבלינים למרקים מוכנים ,רטבים
יבשים לפסטה ומוצרי מזון יבש מוכן אחרים .בנוסף מייצרת פרוטרום תמציות
טעם שאינן מתוקות ) , (Savoryתערובות תבלינים ייחודיות )(Seasonings
ומוצרי גלם פונקציונליים ייחודיים ליצרני הבשר ,והעופות והדגים .החברה
מייצרת גם מגוון תמציות טעם עבור תחליפי בשר המיועדים לסייע ביצירת טעם
בשרי במוצרים שאינם מכילים בשר.

8.10

תמציות הטעם של פרוטרום נמכרות בצורת נוזל ,אבקה ,אמולסיה ,גרגרים או
משחה ולעיתים מעורבבים עם מייצבים ו ) emulsifiersחומרי גלם אשר
מאפשרים שינוי מרקם ותכונות של המוצרים אליהם הם מוספים(.

8.11

 - Food Systemsכחלק מפעילות הטעמים מייצרת פרוטרום מגוון רחב של
 Food Systems .Food Systemsכוללים רטבים מלוחים ומתוקים ,מילויים
מוכנים ,מוצרים אחרים העשויים מפירות ,ירקות ורכיבים טבעיים אחרים
המיועדים לשימוש במגוון רחב של מוצרי מזון כגון מוצרי חלב )יוגורטים ,גלידות,
קינוחים קרים ,חמאה וגבינה( ,ממתקים ומוצרי מאפה מלוחים ,ארוחות מוכנות
ומוצרי מזון נוחות אחרים .עסקי ה  Food Systemsשל פרוטרום מאפשרים לה
לשלב מספר תחומי מומחיות היות ו  Food Systemsמיוצרים לרוב בשילוב עם
תמציות טעם ,מיצויי טעם טבעיים וכן רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים המיוצרים
במסגרת פעילות חומרי הגלם .שילוב זה מאפשר לפרוטרום להציע ללקוחותיה
פתרונות  Food Systemsמקיפים המותאמים לצרכיהם.

8.12

פרוטרום מפתחת  Food Systemsבעלי תכונות ייחודיות כגון תמציות טעם
מיוחדות ו/או רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ,מוצרים בעלי כושר מילוי מהיר
)המאפשרים ל  Food Systemsלהיות משולב במוצר הסופי באופן מהיר ויעיל(,
מייצבי הקפאה/הפשרה )המאפשרים למוצר להיות מוקפא ו/או מופשר מבלי
לפגום בטעמו ,במרקם שלו ובדחיסות שלו( ומוצרים המכילים אחוז גבוה של
פרי .פרוטרום מציעה מגוון רחב של  Food Systemsמלוחים על בסיס ירקות
לשימושים כגון רטבים לפיצה ,סלטים ,מילויים לפסטה וסוגים נוספים של אוכל
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מוכן .פרוטרום מציעה מגוון רחב של פתרונות  Food Systemsהמבוססים על
פירות מתוקים ורטבים על בסיס ונילה ,שוקולד וטופי .בנוסף מציעה החברה
רטבים מופחתי קלוריות .לכל המוצרים האמורים ניתן להוסיף רכיבי מזון
פונקציונלי טבעיים שמטרתם להקנות איכויות בריאותיות למזון אליו הם מוספים.
 .9פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
9.1

להלן מכירות החברה )במיליוני דולר( בשנים  2007עד  2009הנובעות מתחום
תמציות הטעם ,שיעורן מסך הכנסות החברה ,סכום הרווח התפעולי בתחום
תמציות הטעם ושיעורם:

סך הכנסות החברה
הכנסות הנובעות
מתחום הטעמים
שיעור מסך הכנסות
החברה
רווח תפעולי
שיעור הרווח התפעולי
.10

2009
425,179

2008
473,286

2007
368,261

297,062

339,819

247,672

69.9%
37,712
12.7%

71.8%
47,557
14.0%

67.3%
26,823
10.8%

מוצרים חדשים
10.1

במסגרת פעילות הטעמים מפתחת פרוטרום מוצרים חדשים רבים כחלק
מפעילותה השוטפת .פיתוחם של מרבית המוצרים החדשים נעשה בשיתוף
פעולה עם לקוח מסויים או מותאמים לצרכיו של לקוח מסויים .אף אחד
מהמוצרים החדשים שמפתחת החברה אינו מהותי מבחינת היקף המכירות
הצפוי ו/או מבחינת הוצאות הפיתוח.

.11

לקוחות
11.1

הטעמים שמייצרת פרוטרום נמכרים לבסיס לקוחות נרחב המורכב מאלפי
לקוחות רב-לאומיים גדולים ,בינוניים ,מקומיים וקטנים .הלקוחות הינם בעיקר
יצרני המזון והמשקאות והם פזורים על פני כ  120מדינות שונות ברחבי העולם.

11.2

לפעילות הטעמים אין אף לקוח שהיקף הרכישות שלו מהווה למעלה מ 10%
ממחזור המכירות של החברה .הנהלת החברה מעריכה ,כי היא אינה תלויה במי
מלקוחותיה.

11.3

המכירות ברובן הן ללקוחות קבועים ,שכן כפי שתואר לעיל תחום תמציות הטעם
מאופיין ביחסים ארוכי טווח ובנאמנות הלקוחות .כמקובל בשוק תמציות הטעם,
אין חוזי הספקה לטווח ארוך.
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.12

צבר הזמנות
12.1

כמקובל בשוק תמציות הטעם ההזמנות מתקבלות באופן שוטף בסמוך למועד
ההספקה ולפיכך אין משמעות ל"צבר הזמנות".

.13

תחרות
13.1

בשוק תמציות הטעם ,המתחרים העיקריים של החברה הינם יצרני תמציות רב-
לאומיים ,בינוניים ויצרנים מקומיים קטנים .התחרות מבוססת במידה רבה על
איכות המוצר ,היכולת לבנות ולשמר מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוח,
שירות בעל ערך מוסף ,אמינות ופיתוח מוצרים מותאמים באופן ספציפי לצרכיו
של הלקוח .מאחר ועלות תמצית הטעם מהווה מרכיב זניח בעלותו של המוצר
הסופי נוטים הלקוחות בשוק תמציות הטעם להיות פחות מושפעים מגורם
המחיר .יצרני תמציות הטעם נדרשים לבדל את עצמם על ידי בניית מערכת
יחסים קרובה עם הלקוחות ,הכרות והבנה מעמיקה עם שווקי המטרה ,יכולות
מחקר ופיתוח גבוהות ומוניטין המבוסס על שירות עקבי ,אמין ויעיל אותו הם
מעניקים ללקוחותיהם.

13.2

יצרני תמציות הטעם הרב-לאומיים הגדולים הינם חברות מבוססות ,בעלות נסיון
רב ,נוכחות גלובלית ויכולות טכניות ומסחריות גבוהות .יצרני תמציות הטעם
הרב-לאומיים הגדולים עימם מתחרה פרוטרום כוללים את,Givaudan :
 Symrise ,IFF Inc. ,Firmenichו.Takasago -

13.3

יצרני תמציות הטעם הבינוניים עימם מתחרה החברה נוטים להתמקד הן ביצרני
מזון ומשקאות רב-לאומיים גדולים והן ביצרני מזון ומשקאות בינוניים וקטנים
יותר הפועלים באזור גיאוגרפי מצומצם .יצרני תמציות טעם בינוניים עימם
מתחרה החברה כוללים בין השאר את Mane ,Silesia :ו.Kerry Ingredients-

13.4

ישנם מעל  500יצרני תמציות טעם קטנים ומקומיים בעלי יכולות מחקר ופיתוח
מוגבלות יותר המתמקדים בפלח שוק צר ולקוחות מקומיים .בשנים האחרונות
קיימת מגמת קונסולידציה בין יצרני תמציות הטעם הגורמת לגידול בריכוזיות
השוק.

.14

כושר ייצור
14.1

היות ובתחום תמציות הטעם תהליכי הייצור הינם פשוטים ואינם דורשים
השקעה הונית משמעותית ,כושר הייצור אינו מהווה גורם משמעותי ומגבלה על
יכולת החברה לעמוד בדרישות מצד לקוחותיה וביכולת הגידול שלה בתחום
התמציות .עוד על כושר הייצור ראה בסעיף  27לדוח זה.
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תחום חומרי הגלם
.15

מידע כללי על שוק חומרי הגלם
כללי
15.1

בשוק חומרי הגלם בו פועלת החברה מיוצר מגוון רחב של מוצרים לתעשיות יעד
שונות .במסגרת פעילות חומרי הגלם מתמקדת החברה ,בעיקר ,בייצור ,פיתוח
ושיווק של חומרי גלם טבעיים לתעשיות המזון והמשקאות ,חומרי הטעם והריח,
הפארמה/נוטרה ) (Pharma/Nutraceuticalsוהטיפוח האישי .חומרי הגלם
נמכרים לעיתים ישירות ליצרני המזון והמשקאות אשר משתמשים בהם לייצור
מוצרי צריכה .יצרני תמציות הטעם והריח משתמשים בחומרי הגלם כאבני יסוד
ליצירת תמציות הטעם והריח.

15.2

תחומי הפעילות של פרוטרום בשוק חומרי הגלם הם :מיצויי טעם טבעיים
)Extracts

Flavor

,(Natural

רכיבי

מזון

פונקציונלי

טבעיים

) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים מצמחי מרפא
) ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extractsשמנים אתריים יחודיים ,מוצרי
הדרים ,כימיקלים ארומטיים ,שרפים ומייצבים טבעיים.
15.3

על פי הערכות  SRI Consultantsהמכירות העולמיות בשנת  2006של מיצויים
טבעיים ,שמנים אתריים וכימיקלים ארומטיים מוערכות ב  4.4מיליארד דולר.
מכירות רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים )למעט מכירות של רכיבי מזון פונקציונלי
טבעיים מחוץ לארצות הברית ולאירופה ולמעט מכירות של מיצויים טבעיים
מצמחי מרפא( בשנת  2003הוערכו ב  2.8מיליארד דולר .המכירות בשוק חומרי
הגלם העולמי בו פועלת פרוטרום הוערכו בכ  7.7מיליארד דולר בשנת ,2003
מתוכם  37%היו של רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים 36% ,של מיצויים טבעיים
מצמחים ושמנים אתריים ו  27%של כימיקלים ארומטיים.

15.4

על פי הערכות  SRI Consultantsמכירות שמנים אתריים יצמחו במדינות מערב
אירופה וארה"ב בשיעור שנתי של  3%-4%בין השנים  2006ו  2011ושוק
המיצויים הטבעיים עשוי לגדול אף בשיעור גבוה יותר .המכירות העולמיות של
כימיקלים ארומטיים ,בין השנים  2006ו  ,2011במדינות מערב אירופה וארה"ב
צפויות לגדול בשיעור שנתי של  .2.5% –1.5%מכירות מיצויים טבעיים ,שמנים
אתריים וכימיקלים ארומטיים בשווקים מתפתחים מסויימים כמו מזרח אירופה,
רוסיה,דרום אמריקה והודו צפויים לגדול בשיעור גבוה משמעותית משיעור
הצמיחה בשווקי מערב אירופה ,צפון אמריקה ויפן.
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מאפייני שוק חומרי הגלם
15.5

מחקר ופיתוח  -חדשנות הינה גורם מפתח להצלחה בשוק חומרי הגלם .מחקר
ופיתוח של חומרי גלם חדשים הוא תהליך מורכב הדורש רמה גבוהה של
מומחיות ,ניסיון והשקעה .במקרים רבים ,פיתוחו של חומר גלם חדש אורך זמן
רב לעומת פיתוחה של תמצית טעם .במקרים מסויימים חומרי הגלם הטבעיים
מפותחים בהתאמה לדרישות הלקוח והם דורשים מערכת יחסים ארוכת טווח
עם הלקוח ושיתוף פעולה במאמצי הפיתוח.

15.6

ייצור  -ייצורם של חומרי הגלם הוא לרוב תהליך מתוחכם ומורכב יותר מתהליך
ייצור תמציות טעם ודורש ידע מעמיק .בנוסף ,ייצור חומרי הגלם דורש השקעת
הון רבה בבניית מתקני הייצור ובהגדלת כושר הייצור כאשר יש צורך בכך.
תהליך הייצור של חומרי הגלם מחייב עמידה בתקני פיקוח ואיכות סביבה
מחמירים.

15.7

שרשרת הספקה  -לקוחות מחפשים באופן מתמיד דרכים ליצירת מלאי
אופטימלי על ידי צמצום המלאים .לפיכך ,יצרני חומרי הגלם נדרשים לעמוד
במועדי הספקה קצרים יותר ולהחזיק מלאי מקומי בשווקים העיקריים .בנוסף,
לקוחות בינוניים ומקומיים רוכשים מאות חומרי גלם בכמויות קטנות משתנות.
יצרני חומרי הגלם הרב-לאומיים הגדולים מיישמים מדיניות נוקשה של כמות
הזמנה מינימלית ושימוש באריזות סטנדרטיות .לעומתם ליצרני חומרי הגלם
הקטנים אין גמישות תפעולית מספקת ושרשרת הספקה עולמית הדרושה על
מנת לתמוך בצרכים אלו של הלקוחות הבינוניים והמקומיים .מצב זה מייצר
הזדמנויות עסקיות ליצרני חומרי הגלם הבינוניים לתמוך בשוק זה.

15.8

חסמי כניסה גבוהים  -מוניטין מבוסס ומיתוג ,הנרכשים לאורך שנים רבות הינם
גורמי הצלחה מרכזיים של יצרנים בשוק חומרי הגלם .יצרני תמציות טעם
המשתמשים בחומר גלם מסויים ליצירת תמצית טעם אשר מיועדת למוצר מזון
או משקה ,ימנעו מהחלפת ספק חומר הגלם על מנת שלא לפגוע באיכותה של
תמצית הטעם וידרשו מיצרן חומר הגלם רמה גבוהה של אמינות ועקביות.
בנוסף ,בניית יתרון תחרותי ליצרן חומר גלם רב-לאומי דורש יכולות גבוהות
בתחומי המחקר והפיתוח ,הייצור ושרשרת ההספקה העולמית .גורמים אלו
מהווים חסמי כניסה משמעותיים.

15.9

ביקוש גדל למוצרים טבעיים  -העלייה בביקוש למוצרים טבעיים בקרב הצרכנים
מביאה לגידול בביקוש למגוון חומרי גלם טבעיים ,כגון תמציות טעם טבעיות
ושמנים אתריים טבעיים ייחודיים אשר משמשים במוצר הסופי .חומרי הגלם
הטבעיים נוטים להיות ייחודיים ופחות ברי-החלפה .דבר זה מביא לעליה הולכת
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וגדלה בנאמנות של הלקוחות .חלקם הארי של חומרי הגלם הטבעיים מפותח
בהתאמה לצרכי הלקוח.
15.10

גידול בביקוש לרכיבי מזון פונקציונלי טבעיים  -שינויים בהעדפות הצרכנים,
המעדיפים מזונות עם יתרונות בריאותיים ,מובילים לגידול מהיר בביקוש למזון
פונקציונלי .מזון פונקציונלי הינו מוצר מזון שהוספו לו רכיבים ,המספקים או
הנתפשים כמספקים יתרונות בריאותיים ,כמו מיצים ויוגורטים עם תוספים
בריאותיים .בתחום מוצרי החלב והמשקאות ניכרת הצמיחה הגדולה ביותר
בשימוש ברכיבי מזון פונקציונלי טבעיים .רבים מחומרי הגלם הפעילים
המשמשים בתעשיית המזון הפונקציונלי הינם מיצויים טבעיים מצמחי ועשבי
מרפא ,המופקים בתהליכי מיצוי דומים לאלו המשמשים במיצוי תמציות .יצרני
רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים נדרשים פעמים רבות על ידי יצרני המזון
והמשקאות לספק בסיס מדעי מוכח ,כגון מחקרים קליניים ,ליתרונות הבריאותיים
הגלומים ברכיבי המזון.

15.11

רגולציה ,בריאות ,בטיחות ואישורים  -חומרי גלם המשמשים הן את תעשיית
המזון והמשקאות והן את תעשיית הפארמה/נוטרה מוכפפים יותר ויותר לתקנות
ולתקני בריאות ובטיחות מחמירים .מגמה זו משתלבת במגמה הכללית של
הגברת הרגולציה בענפי המזון ,המשקאות והפארמה/נוטרה .לקוחות חומרי
הגלם דורשים מהיצרנים לספק אישורים לעמידת חומרי הגלם המיוצרים על ידם
בתקנות ובתקנים .בנוסף ,ישנה עליה בביקוש למוצרים בעלי תכונות מוכחות,
כגון מוצרים שאינם מהונדסים גנטית (Genetically Modified Organism -
) GMO freeאו מוצרים שאינם מכילים מרכיבים שרוססו בחומרי הדברה
) .(Pesticide freeבמקביל ישנה עליה בדרישה למוצרים כשרים או עם אישור
ח'לאל והבסיס הדמוגרפי של צרכני מוצרים אלו מתרחב .כתוצאה מכך נדרשים
יצרני חומרי הגלם לתעד את תהליכי הייצור שלהם ולעמוד בתקנים מחמירים.
בנוסף ,יצרני חומרי הגלם נדרשים להיות מאושרים על פי סטנדרטים שונים של
ייצור כגון  Swiss GMP ,ISO 9001והתקן הבריטי למזון של British ) BRC
 - Retail Consortiumאיחוד הקמעונאים הבריטיים(.

15.12

מקורות – על מנת לשמור על איכות מוצר גבוהה ועל מנת להבטיח זמינות חומרי
גלם המשמשים לייצור חומרי הגלם הייחודיים שמייצרת החברה בצורה ובמועד
הנדרשים לייצור ,יחסים ארוכים טווח עם ספקים ,מגדלים ו/או יצרנים של חומרי
גלם הינם בעלי חשיבות רבה ליצרני חומרי הגלם הייחודיים .יחסים אלו חשובים
במיוחד במקרה של חומרי גלם טבעיים ,שהספקתם היא עונתית בשל היותם
גידולים חקלאיים.
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15.13

ייצור חומרי גלם בנפחים גדולים עם שולי רווח נמוכים – במהלך השנים
האחרונות חלה עליה בייצור חומרי גלם מסויימים ,בעיקר כימיקלים ארומטיים,
במדינות מסויימות כמו סין והודו ,שבהן מבנה העלויות נוטה להיות זול יותר
עבור היצרנים .יצרני חומרי גלם המייצרים מוצרים בעלות נמוכה הינם ,בדרך
כלל ,בעלי תחכום טכני פחות ויכולות מחקר ופיתוח מוגבלות והם מתמקדים
בעיקר בייצור מוצרים בנפחים גדולים בעלי שולי רווח נמוכים .בנוסף ,ליצרנים
אלו אין ,בדרך כלל ,תשתיות שיווק ומכירה גלובליות ,מותג ידוע ו/או מעמד
כספק מאושר .הדבר הוביל יצרני חומרי גלם לבדל עצמם מאותם יצרנים
המייצרים בעלויות נמוכות ,על ידי פיתוח יחסי שיתוף פעולה הדוקים עם לקוחות,
הספקת מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף גבוה יותר והשקעה במחקר ופיתוח
במטרה לפתח חומרי גלם ייחודיים בעלי שולי רווח גבוהים יותר.

גורמי הצלחה קריטיים בתחום חומרי הגלם
15.14

להערכת הנהלת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות חומרי הגלם
הינם:
•

מיצוב ומוניטין כספק מהימן  -קיימת חשיבות רבה למהימנות השירות,
ובניית מערכת היחסים והמוניטין בשוק כספק.

•

היצע מוצרים חדשים וייחודיים  -בשוק חומרי הגלם ישנה חשיבות רבה
למוצרים חדשים ,חדשניים ובעלי ערך מוסף העונה על צרכי הלקוחות.

•

מחקר ופיתוח וחדשנות  -הספקים נדרשים להיות בעלי יכולות גבוהות
בתחום המחקר והפיתוח והחדשנות ולספק מוצרים חדשניים כגון רכיבי
מזון פונקציונלי והתאמת המוצרים ,בעיקר הטבעיים ,לצרכי הלקוח.

•

עמידה בתקני איכות ,רגולציה ובטיחות  -היות וחומרי הגלם מיועדים
לשוק המזון והמשקאות ולשוק הפארמה/נוטרה הם נדרשים לעמוד
בתקנים מחמירים של איכות ,רגולציה ובטיחות.

•

שרשרת אספקה  -ישנה חשיבות רבה ליכולת לרכוש Raw Materials
איכותיים ולספק חומרי גלם בזמני הספקה מהירים ובכמויות משתנות.

.16

מוצרים ושירותים בתחום חומרי הגלם
16.1

במסגרת פעילות חומרי הגלם הייחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח ,ייצור ,שיווק
ומכירה של מיצויי טעם טבעיים ) ,(Natural Flavor Extractsרכיבי מזון
פונקציונלי טבעיים ) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים
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מצמחי מרפא ) ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extractsשמנים אתריים
יחודיים ,מוצרי הדרים ,כימיקלים ארומטיים ,שרפים ומייצבים טבעיים.
מכירות פעילות חומרי הגלם הייחודיים צמחו באופן משמעותי מ  57.5מליון דולר
בשנת  2001ל  123.8מליון דולר בשנת  .2009הצמיחה במכירות פעילות חומרי
הגלם נובעת בעיקרה מפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים בעלי ערך מוסף ,שיעור
רווחיות גבוה מהממוצע ומהתמקדות גם בלקוחות רב-לאומיים וגם בלקוחות
בינוניים ,ומרכישות אסטרטגיות .חלקה היחסי של פעילות חומרי הגלם מסך
פעילותה של פרוטרום הסתכם בשנת  2009ב .29%
16.2

חומרי הגלם הייחודיים נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות ,תמציות
הטעם והריח ,פארמה/נוטרה והטיפוח האישי .לפרוטרום מוניטין מבוסס בשוק
חומרי הגלם ובסיס לקוחות רחב הן של לקוחות רב-לאומיים גדולים והן של
לקוחות בינוניים הנתמך על ידי אנשי השיווק והמכירה של פרוטרום ועל ידי
שרשרת האספקה הגלובלית היעילה שלה .על אף שמרבית חומרי הגלם
המיוצרים על ידי החברה נמכרים לצדדים שלישיים )לרבות יצרנים מתחרים של
תמציות טעם( ,חלק מחומרי הגלם משמש לתצרוכת פנימית ומשמש את פעילות
הטעמים לייצור תמציות טעם .בנוסף ,חומרי גלם מסויימים נשמרים לשימושה
הבלעדי של פעילות הטעמים ואינם נמכרים כלל לצדדים שלישיים ,ומקנים
לפרוטרום יתרון יחודי בייצור תמציות טעם מסויימות ,כגון תמציות טעם של
הדרים ,תחום בו פרוטרום מעריכה ,כי היא מובילה עולמית.

16.3

חומרי הגלם הייחודיים של פרוטרום עומדים בתקני בריאות ,בטיחות ואיכות
מחמירים ,כגון  British RBC ,Swiss GMPו  .ISO 9000בנוסף ,מרבית חומרי
הגלם

המיוצרים

על

ידי

פרוטרום

אינם

מהונדסים

גנטית

) ,(Genetically Modified Organism - GMO freeאינם מכילים מרכיבים
שרוססו בחומרי הדברה ) (Pesticide freeוהינם כשרים ו/או עומדים בדרישות
ח'לאל .הדרישה למוצרים כשרים ו/או מוצרים העומדים בדרישות ח'לאל הולכת
וגדלה מצד קבוצות דמוגרפיות שונות.
16.4

לפרוטרום ניסיון רב בייצור חומרי גלם טבעיים ,מיצויים סטנדרטיים מצמחים
ובהפניית משאבים לפיתוח מוצרים הפונים לשוק המוצרים הטבעיים ההולך
וגדל .הנהלת החברה מאמינה ,כי פרוטרום הינה אחד המובילים העולמיים
בתחום זה בשל למעלה משבעים ושבע שנות ניסיונה בייצור והספקת חומרי גלם
טבעיים ,שיטות מיצוי ייחודיות בהן היא משתמשת ,היצע מוצרים רחב ,יכולות
מחקר ופיתוח ,ושרשרת אספקה גלובלית ויעילה.
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16.5

פרוטרום מאמינה ,כי יחסיה והיכרותה העמוקה עם שוק המזון והמשקאות
מעניקים לה יתרון תחרותי בשוק מוצרי המזון הפונקציונלי .יתרון זה נתמך על
ידי יכולות המחקר והפיתוח של החברה ,שיטות ייצור ייחודיות ונסיון בעריכת
מחקרים קליניים שהורחבו בעקבות רכישת פלקסמן בשנת  2003וAcatris -
בשנת .2006

16.6

לפרוטרום מערכות יחסים קרובות עם מגדלים ,ספקים ויצרנים של חומרי גלם
המשמשים את פרוטרום לייצור חומרי הגלם הייחודיים על מנת להבטיח את
הספקתם המהימנה והאפקטיבית .הספקת חומרי גלם אלו הינה חשובה על מנת
לשמר איכות מוצרים גבוהה ועקביות ,ועל מנת להבטיח ייצור חומרי גלם ייחודיים
רציף .הדבר נכון בעיקר ביחס לחומרי גלם טבעיים המבוססים על גידולים
חקלאיים ולפיכך הספקתם הינה עונתית .בנוסף ,לפרוטרום שרשרת הספקה
גלובלית יעילה לחומרי גלם המאפשרת לה להגיב במהירות לדרישות הלקוח
המשתנות בנוגע למועדי הספקה.

16.7

רכישת פלקסמן ביוני  Acatris ,2003באוקטובר  ,2006אבאקו ביולי 2007
ואוקספורד בפברואר  2009חיזקו באופן משמעותי את עסקי חומרי הגלם
הייחודיים של פרוטרום .פלקסמן ו  Acatrisהן יצרניות מוכרות של מיצויים
טבעיים ,כולל מיצויים טבעיים מצמחי מרפא .קו המוצרים  Lifelineשל Acatris
כולל ,בין היתר ,מיצויים טבעיים יחודיים מצמחים ,בעלי ערכים בריאותיים
מוכחים מדעית ,הנתמכים במחקרים קלינים ומוגנים בפטנטים .רכישת פלקסמן,
 ,Acatrisאבאקו ואוקספורד תרמו לידע וליכולות של החברה ולסל המוצרים
שלה .בנוסף הרחיבו הרכישות את בסיס הלקוחות ואת תשתיות השיווק
והמכירה של החברה.

16.8

לאחר שבשנת  2008השלימה פרוטרום את איחוד פעילויותיה בתחום המיצויים
הטבעיים הייחודיים מצמחי מרפא ,הכולל בעיקר את פעילותן של פרוטרום שוויץ
)לשעבר  ,(Flachsmannפרוטרום ארה"ב ו  Acatrisשנרכשה באוקטובר 2006
תחת היחידה העסקית  ,Frutarom Healthהמשיכה פרוטרום לפעול במהלך
שנת  2009למימוש מירבי של פוטנציאל הסינרגיה הגלום בשילוב כלל פעילויות
אלו Frutarom Health .מעניקה סל פתרונות כולל ללקוחות פרוטרום בתחומי
המיצויים הטבעיים והבריאות ומאפשרת את ריכוז פעילות המחקר והפיתוח של
מוצרים חדשים בתחום תחת מסגרת ייעודית אחת .שילוב פעילויות המחקר
והפיתוח של פעילות חומרי הגלם הייחודיים יחד עם פעילות השיווק והמכירות
שלה בתחומי המיצויים הטבעיים והבריאות הביא במהלך שנת  ,2009בין היתר,
לזכייתה של  Frutarom Healthבפרס  Frost & Sullivanעל אסטרטגיית קו
מוצרים ייחודיים בתחום ההרזיה .במהלך שנת  2009חיזקה Frutarom Health
והעמיקה את פריסתה הגלובלית וזאת בעיקר על ידי ארגון פעילותה בשווקי
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מזרח אסיה ,ארה"ב ואירופה ופעלה ליצירת התקשרויות עם צדדים שלישיים
אשר יקנו לה זכויות שיווק והפצה בלעדיות למספר מוצרים מתקדמים וחדשניים
בתחומי המיצויים הטבעיים והבריאות .העמקת הפריסה הגלובלית שיפרה באופן
משמעותי את יכולותיה של  Frutarom Healthלמתן מענה מהיר ותכליתי לצרכי
השווקים האזוריים ולדרישות הלקוחות Frutarom Health .עוסקת גם בניהול
פעילות מוצריה הממותגים של פרוטרום בתחומי המיצויים הטבעיים והבריאות
הכוללים ,בין היתר ,את קווי המוצרים  ,SelectLine ,LifeLine ,EFLAו-
.TopicPure
כאמור ,פעילות חומרי הגלם הייחודיים של פרוטרום נחלקת למספר קטגוריות עיקריות:
16.9

מיצויי טעם טבעיים ) – (Natural Flavor Extractsפרוטרום הינה יצרנית
מובילה של

מגוון רחב של מיצויי טעם טבעיים ,המופקים מפירות ,צמחים

וחומרים בוטניים אחרים .דוגמאות למיצויי טעם טבעיים המיוצרים על ידי החברה
כוללות מיצויים מונילה ,קקאו ,תה ,ליקוריש ) (Liquoriceוג'ינסנג .הלקוחות
העיקריים של מיצויי הטעם הטבעיים המיוצרים על ידי החברה הינם יצרני מזון
ומשקאות ,חברות טעם וריח )כולל פעילות הטעמים של החברה עצמה( ובמידה
פחותה יותר חברות טבק .מיצויי הטעם הטבעיים הינם מוצרים המותאמים,
בדרך כלל ,לצרכי לקוח והחברה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותיה על
פיתוח וייצור מיצוי הטעם הנדרש.
16.10

רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים )(Natural Functional Food Ingredients
 החברה מציעה מגוון מיצויים טבעיים המשמשים כחומרי גלם בייצור רכיבי מזוןפונקציונלי .מזון פונקציונלי הינו מזון המכיל חומרי גלם ייחודיים מוספים
המעניקים לו תכונות בריאותיות .דוגמאות למוצרי מזון יומיומיים שכאלה הם:
דגני בוקר ,מוצרי חלב ,יוגורטים ומשקאות קלים המכילים חומרי גלם כגון
אכיניצאה ,אלוורה וג'ינסנג .רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים כפופים לאישורים
שונים ,אך עם זאת כפופים לפחות מגבלות ביחס למיצויים מצמחי מרפא.
דוגמאות נוספות לרכיבי מזון פונקציונלי טבעיים המיוצרים על ידי פרוטרום
כוללות מיצויי תה ירוק ,מאטה )צמח דרום אמריקני( ,גוארנה ובלוטי אורן.
הלקוחות העיקריים של רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים הינה תעשיית המזון
והמשקאות.

16.11

מיצויים טבעיים מצמחי מרפא

(Natural Pharma/Nutraceuticals

) – Extractsפרוטרום מייצרת מגוון רחב של מיצויים טבעיים מצמחי מרפא
בעלי תועלות רפואיות ובריאותיות מסויימות ,המשמשות בייצור תרופות במרשם,
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה טבעיים .מיצויים טבעיים מצמחי מרפא
המיוצרים על ידי החברה כוללים עלי גפן ,זרעי דלעת ,אכיניצאה ,קליפת ערבה,
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קמומיל ,אספרגוס ,עלי זית ,ג'ינסנג ועוד .הלקוחות העיקריים של המיצויים
הטבעיים מצמחי מרפא הינן חברות תרופות ,חברות המייצרות מוצרי נוטרה
ויצרני תוספי תזונה.
16.12

שמנים אתריים ייחודיים

) (Specialty Essential Oilsומוצרי הדרים

) - (Citrus Productsהחברה מייצרת מגוון רחב של שמנים אתריים ייחודיים,
והינה יצרנית מובילה של מוצרי הדרים ייחודיים .שמנים אתריים ייחודיים
המיוצרים על ידי פרוטרום כוללים שמנים המיוצרים מהדרים )כגון תפוז,
אשכולית ולימון( ,ממנטה ,מפרחים ,מתבלינים ,מעשבי מרפא ומשמני עץ.
מוצרים אלה משמשים במוצרי מזון ומשקאות ,במוצרי טעם וריח ,במוצרים
פרמצבטיים ,במוצרי קוסמטיקה ובמוצרי טיפוח אישי אחרים.
16.13

להערכת הנהלת החברה ,פרוטרום היא יצרן עולמי מוביל בתחום מוצרי ההדרים
הייחודיים ,המשמשים ליצירת טעמי הדרים במזון ,במשקאות ,בבשמים
ובמוצרים אחרים לטיפוח אישי .פרוטרום החלה את פעילותה בתחום תמציות
ההדרים הייחודיות בשנת  .1933החברה משקיעה בטכנולוגיות חדשניות
וייחודיות בעיבוד ,מיצוי וזיקוק מוצרי הדרים ייחודיים .החברה הינה ספק מאושר
של מוצרי הדרים ייחודיים ליצרני תמציות הטעם והריח הן הרב-לאומיים הגדולים
והן הבינוניים .מוצרי הדרים מיוחדים המיוצרים על ידי פרוטרום כוללים תפוזים,
אשכוליות ,פומלית ,לימון ,ליים ומנדרינה .חלק ממוצרי ההדרים הייחודיים של
פרוטרום נשמרים לשימוש פעילות הטעמים בלבד ואינם נמכרים לצדדים
שלישיים ובכך הם מקנים לפרוטרום יתרון תחרותי ביצור תמציות טעם של
הדרים .בנוסף מתמחה פרוטרום בייצור מגוון שמני מנטה טבעיים המשמשים
בעיקר בייצור גומי לעיסה ,סוכריות ומוצרי טיפוח אישי.

16.14

כימיקלים ארומטיים ) – (Aroma Chemicalsפרוטרום מייצרת למעלה מ
 600סוגי כימיקלים ארומטיים ,המשמשים בייצור תמציות טעם וריח ,מזון ,מזון
לבעלי חיים ,קוסמטיקה ,מוצרי היגיינת פה ומוצרים אחרים .פרוטרום היא שחקן
עולמי מוביל בתחום הכימיקלים הארומטיים והיא מתמקדת במחקר ופיתוח,
ייצור ומכירה של כימיקלים ארומטיים מיוחדים בעלי ערך מוסף ומשנה באופן
עקבי את תמהיל המוצרים שלה בתחום זה למוצרים המיוצרים בנפחים קטנים
בעלי שולי רווח גבוהים .מגוון הכימיקלים הארומטיים המיוצרים על ידי פרוטרום
המשמשים את תעשיית הטעם והריח כוללים דיקאטונים ופיראזינים ,המשמשים
ליצירת ולהעצמת ניחוחות צלויים וקלויים .בנוסף ,פרוטרום מייצרת אלדהידים לא
רוויים ,המעניקים תחושת צינון כאשר הם נצרכים דרך הפה או נמרחים על
העור .אלה משמשים ,בין השאר ,בייצור ממתקים ,גומי לעיסה ,מוצרים לטיפוח
העור ומוצרי היגיינת פה .רכישת אוקספורד בתחילת  2009חזקה מהותית את
מיצוב והמובילות של פרוטרום בתחום זה.
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16.15

שרפים ומייצבים טבעיים ) – (Natural Gumsפרוטרום מציעה מגוון שרפים
ומייצבים טבעיים מסיסים במים ,המיוצרים ממגוון צמחים ,לרבות עצי גומי
מסויימים ,זרעים ,אצות ים וסלק סוכר .השרפים והמייצבים הטבעיים המסיסים
במים משמשים בייצור מזון ,משקאות ,תרופות וקוסמטיקה .שרפים ומייצבים
טבעיים המיוצרים על ידי החברה כוללים:

Emulsifying Agents,

 Agglomeration Aids, Encapsulation Agentsו .Coating Agents
הלקוחות העיקריים הם יצרני מזון ומשקאות ,יצרני תמציות טעם וחברות
פרמצבטיות.
.17

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
17.1

להלן מכירות החברה )במיליוני דולר( בשנים  2007עד  2009הנובעות מתחום
חומרי הגלם הייחודיים ,שיעורן מסך הכנסות החברה ,סכום הרווח התפעולי
בתחום חומרי הגלם ושיעורם:

סך הכנסות החברה
הכנסות הנובעות
מתחום חומרי הגלם
שיעור מסך הכנסות
החברה
רווח תפעולי
שיעור הרווח התפעולי
.18

2009
425,179

2008
473,286

2007
368,261

123,778

124,339

114,951

29.1%
9,193
7.4%

26.3%
8,332
6.7%

31.2%
7,904
6.9%

מוצרים חדשים
18.1

פרוטרום מפתחת חומרי גלם ייחודיים חדשים כחלק מפעילותה השוטפת על
מנת לחזק את מצבה ולשפר את תמהיל המוצרים שלה כולל על ידי החלפת
מוצרים בעלי שולי רווח נמוכים במוצרים חדשים ,חדשניים וייחודיים בעלי שולי
רווח גבוהים .מדובר במוצרים חדשים ואף אחד מהם אינו מהותי מבחינת היקף
המכירות הצפוי ו/או מבחינת הוצאות הפיתוח.

.19

לקוחות
19.1

חומרי הגלם הייחודיים שמייצרת פרוטרום נמכרים ללקוחות רבים רב-לאומיים
גדולים ,בינוניים ,מקומיים וקטנים מתעשיות המזון והמשקאות ,הפארמה/נוטרה,
חומרי הטעם והריח והטיפוח האישי.

19.2

אף לקוח אינו מהווה למעלה מ  10%ממחזור המכירות של החברה .הנהלת
החברה מעריכה ,כי היא אינה תלויה במי מלקוחותיה.
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19.3

למעט מספר חוזי אספקה לתקופות שאינן עולות על שנה ,רוב המכירות נעשות
על בסיס הזמנות ספציפיות של לקוחות ועל סמך תחזיות החברה .המכירות
ברובן הן ללקוחות קבועים אשר הקשר עימם קיים זמן רב.

.20

צבר הזמנות
20.1

כמקובל בשוק חומרי הגלם הייחודיים ,ההזמנות מתקבלות באופן שוטף בסמוך
למועד האספקה ולפיכך אין משמעות ל"צבר הזמנות" .קיימים מספר הסכמי
אספקה לתקופות שאינן עולות על שנה ,אך אלו אינם מהותיים ביחס לסך
פעילות החברה.

.21

תחרות
21.1

התחרות בשוק חומרי הגלם הייחודיים משתנה בהתאם לקטגוריות המוצרים
השונות.

21.2

בתחום מיצויי טעם טבעיים מתחריה של החברה הינם יצרני תמציות טעם וריח
רב-לאומיים ויצרנים בינוניים המייצרים מיצויי טעם טבעיים לשימוש עצמי בעיקר.
מתחרים אלו כוללים את  Sensient, Robertet ,Symrise, IFFו .Mane
מתחרים נוספים בתחום זה כוללים יצרנים המתמקדים בייצור מיצויי טעם
טבעיים כגון  ,Naturexוכן יצרנים בתחום הפארמה/נוטרה בעלי כושר ייצור
מוגבל.

21.3

בתחום רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים ובתחום הפארמה/נוטרה מתחריה של
פרוטרום הינם בעיקר חברות פארמה/נוטרה המתמחות בתחום זה כגון Indena
 KG ,Martin Bauer GmbH & Co. ,Naturex ,S.P.Aו

Botanicals

 ,Internationalוכן מספר חברות סטארט-אפ קטנות המתמחות במוצרים
וטכנולוגיות חדשניים וייחודיים.
21.4

בתחום השמנים האתריים ,מתחריה של פרוטרום הינן חברות כגון Treatt plc.
המתמקדת בייצור שמנים אתריים ,לרבות שמנים אתריים ייחודיים .יצרני
תמציות רב-לאומיים גדולים ובינוניים מייצרים שמנים אתריים ייחודיים ,בעיקר
לשימוש עצמי .כמו כן ,ישנם מגדלים ומעבדים של שמנים אתריים ,בעיקר
במדינות מפותחות ,המיוצגים על ידי סוחרים ומפיצים של שמנים אתריים
ייחודיים ,המתחרים אף הם בשוק השמנים האתריים.

21.5

בתחום הכימיקלים הארומטיים ,החברה מתחרה עם יצרני תמציות רב-לאומיים
גדולים המייצרים כימיקלים ארומטיים לשימוש עצמי .מתחרים נוספים בתחום זה
הינם יצרנים המתמחים בייצור כימיקלים ארומטיים כגון ,Aromor ,PFW
 Fontaromeו  .Bedoukian Researchיצרנים אחרים של כימיקלים ארומטיים
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כוללים יצרנים המייצרים בעלויות נמוכות והממוקמים ,בעיקר ,באסיה .ליצרנים
אלו תשתיות שיווק ומכירה ישירה מוגבלות והם נסמכים על סוחרים לצורך שיווק
ומכירת תוצרתם .בנוסף ,ישנן חברות כימיקלים המייצרות כימיקלים ארומטיים
בהיקפים גדולים כחלק מהיצע המוצרים הרחב שלהן ,אך חברות אלו ,ברוב
המקרים ,אינן מייצרות כימיקלים ארומטיים ייחודיים .על פי רוב ,פרוטרום אינה
מתחרה עם יצרנים אלו מאחר והיא מתמקדת בכימיקלים ארומטיים ייחודיים
שהיקפם אינו גדול והם בעלי שולי רווח גבוהים.
.22

כושר ייצור
22.1

ייצור חומרי הגלם דורש השקעת הון בבניית מתקני הייצור ובהגדלת כושר
הייצור אם וכאשר יש צורך בכך .כמו-כן ,תהליך הייצור של חומרי הגלם ומתקני
הייצור מחייבים עמידה בתקני פיקוח ואיכות סביבה מחמירים ולכן כושר הייצור
מהווה חסם כניסה לשוק חומרי הגלם .עוד על כושר הייצור ראה בסעיף  27לדוח
זה.

.23

פעילות הסחר והשיווק של החברה
23.1

כאמור לחברה פעילות נוספת בתחום יבוא ושיווק חומרי גלם שונים ,שאינם
מיוצרים על ידה ,ללקוחותיה בישראל בתעשיות המזון ,התרופות והכימיה,
הקוסמטיקה והדטרגנטים.

23.2

חומרי הגלם המשווקים ונמכרים על ידי פרוטרום במסגרת פעילות הסחר
והשיווק כוללים בעיקרם את חומרי הגלם אותם רוכשת פרוטרום לפעילות ייצור
חומרי הגלם הייחודיים שלה .כיוון שפרוטרום רוכשת ומייבאת מוצרים אלו בצובר
או בכמויות גדולות ,היא רוכשת אותם במחירים נמוכים ומוכרת אותם בפרמיה
לצדדים שלישיים.

23.3

פעילות הסחר והשיווק אינה חלק מפעילויות הליבה של פרוטרום ואחראית לחלק
קטן ממחזור המכירות והרווח שלה .בשנת  2009הסתכמה פעילות זו לסך של
 7.1מליון דולר וחלקה היחסי מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם בפחות מ
 .2%לאור היותה של פעילות זו בלתי מהותית לפרוטרום לא ניתן לה ביטוי נפרד
בדוח זה.
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פרק  - 4תיאור עסקי החברה -
עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה
.24

שיווק והפצה
24.1

לפרוטרום מערך גלובלי של שיווק ,מכירות ותמיכה טכנית בלקוחותיה .מערך זה
מבוסס על אנשי פיתוח ,שיווק ומכירה מקומיים בשווקי היעד העיקריים .להערכת
החברה המערך הגלובלי מעניק לה יתרון תחרותי המהווה גורם מרכזי
באסטרטגיית הצמיחה שלה .ביום  31.12.2009כלל מערך השיווק והמכירות של
פרוטרום כ  329אנשי שיווק ומכירות  27מעבדות מחקר ופיתוח ו 48-משרדי
שיווק ומכירות הממוקמים בשווקי היעד שלה ,בקרבת לקוחותיה ,לרבות בארצות
הברית ,בקנדה ,במקסיקו ,בברזיל ,בבריטניה ,בשוייץ ,בגרמניה ,בצרפת,
באיטליה ,בספרד ,בישראל ,ברומניה ,בתורכיה ,ברוסיה ,באוקראינה ,בקזחסטן,
בבלרוס ,בסין ,בהונג קונג ,באינדונזיה ,בהודו ובדרום אפריקה .החברה משווקת
ומוכרת את מוצריה בעיקר באמצעות אנשי השיווק והמכירות שלה .במדינות
מסויימות משתמשת פרוטרום בשירותיהם של סוכנים ומפיצים.

24.2

מערך השיווק והמכירה הגלובלי של פרוטרום הינו גורם מרכזי באסטרטגיה של
החברה להספקת מוצרים מותאמים ו"תפורים" לצרכי לקוחותיה ,מוצרים
ושירותים ייחודיים ותמיכה ושירות איכותיים ,הן ללקוחות רב-לאומיים גדולים ,הן
ללקוחות בינוניים והן ללקוחות מקומיים.

24.3

פרוטרום מבדלת את עצמה ממתחרותיה ,בין היתר ,על ידי כך שהיא מציעה
ללקוחות בינוניים ומקומיים את אותה רמה ואיכות של שירות והתאמת מוצריה
לצרכי הלקוח ,כפי שהיא מעניקה לחברות רב-לאומיות גדולות .אנשי השיווק
והמכירה של פרוטרום ואנשי המחקר והפיתוח עובדים באופן צמוד הן עם
הלקוחות הרב-לאומיים הגדולים והן עם הלקוחות הבינוניים והמקומיים ומציעים
להם את אותו שירות נגיש וזמין של פיתוח ייחודי ,לרבות פיתוח תמציות טעם
ייחודיות "תפורות" לדרישות הלקוח וחומרי גלם ייחודיים המותאמים אישית
לצרכיו .להערכת החברה פלח שוק זה של לקוחות בינוניים ומקומיים מייצג כ
 50%משוק המזון והמשקאות העולמי.

24.4

לפעילות הטעמים ולפעילות חומרי הגלם ישנו צוות נפרד של שיווק ,מכירה
ותמיכה בלקוחות .עם זאת ,החברה מקצה איש מכירות יעודי לכל אחד מלקוחות
החברה אשר רוכש מוצרים משתי הפעילויות .פעילות זו באמצעות איש מכירות
אחד ללקוח ,מאפשרת לחברה להגיב לצרכי הלקוח באופן טוב יותר וכן לזהות
ולמצות את אפשרויות המכירה של כל המגוון הרחב של מוצרי פרוטרום לאותו
לקוח.
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24.5

פעילויות השיווק ,המכירה והתמיכה בלקוחות של פעילות הטעמים מתמקדות
בעיקר בלקוחות הנמנים על יצרני המזון והמשקאות ,בעוד שבפעילות חומרי
הגלם הייחודיים מתמקדות פעילויות אלו בעיקר בלקוחות מתעשיות הטעם
והריח ,הפארמה והנוטרה והטיפוח האישי .אנשי המכירות של פעילות הטעמים
מוכרים ללקוחותיהם מתחום המזון גם את חומרי הגלם הייחודיים.

24.6

צוות השיווק והמכירות של פרוטרום מהווה חוליה מקשרת חשובה בין לקוחות
החברה ובין צוות המחקר והפיתוח שלה .עבודה בשיתוף פעולה הדוק מתבצעת
עם הלקוחות כדי להבין את צרכיהם המיוחדים תוך העברת מידע ושיתוף מלא
של צוות המחקר והפיתוח ,אשר מפתח את המוצרים המותאמים לצרכי אותו
לקוח ,לעתים בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי הפיתוח שלו.

24.7

במקרים מסויימים החברה מציעה ללקוחותיה ,במיוחד בשווקים מתפתחים ,ייעוץ
שיווקי וטכני ,על מנת לסייע להם לשפר את היצע מוצריהם ואת תהליכי הייצור.
פרוטרום מאמינה ,כי גישה זו מחזקת את יחסיה עם אותם לקוחות ומסייעת
להגדלת הדרישה למוצריה.

.25

מחקר ופיתוח
25.1

פרוטרום רואה במערך המחקר והפיתוח שלה את אחת מיכולות הליבה
החשובות שלה והיא מתמקדת ומשקיעה משאבים רבים במחקר ובפיתוח של
מוצרים חדשים וחדשניים .נכון ליום  31.12.2009כ  214מעובדי פרוטרום
עוסקים בתחום המחקר והפיתוח .לפרוטרום למעלה מ  75שנת נסיון במחקר
ופיתוח בתחום תמציות הטעם וחומרי הגלם הייחודיים ,תוך דגש מיוחד
והתמקדות בתחום תמציות הטעם הטבעיות וחומרי הגלם הטבעיים .המחקר
והפיתוח של פרוטרום קריטיים להצלחתה העתידית .מרבית ממוצריה ובעיקר
הטבעיים מותאמים ו"תפורים" בהתאמה לצרכי לקוחותיה .כחלק מפעילות
המחקר והפיתוח שלה ועל מנת להביא להרחבת סל המוצרים הטבעיים,
החדשניים והייחודיים שלה פועלת פרוטרום ליצירת שיתופי פעולה עם מוסדות
אקדמאיים ,מכוני מחקר וחברות הזנק בארץ ובעולם .פרוטרום יצרה מספר
שיתופי פעולה שכאלה אשר מחזקים ומעבים את צנרת המוצרים החדשים
והחדשניים שבכוונתה להשיק בשנים הבאות.

25.2

פעילות הפיתוח של חומרי הגלם הינה ,במקרים רבים ,יזומה על ידי החברה
לאחר ניתוח צרכי השוק והמגמות בו ,תוך התמקדות בפיתוח מוצרים בעלי שולי
רווח גבוהים יותר על מנת להמשיך ולשפר את תמהיל המוצרים של החברה
ולהבטיח אופטימיזציה של היכולות וכושר הייצור שלה.
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25.3

פיתוחן של תמציות טעם הן חדשות והן כאלו המותאמות לצרכיו הספציפיים של
לקוח ,הינו תהליך מורכב המשלב ידע ומומחיות של המדענים והפלייבוריסטים
של החברה .מדענים מדיסציפלינות שונות עובדים בצוותים פרוייקטאליים
הכוללים פלייבוריסטים בכדי לפתח תמציות טעם חדשות המשקפות בתכונותיהן
את העדפות הצרכנים .פיתוח תמציות טעם חדשות אינו רק "מדע" ,אלא גם,
במידה רבה ,אומנות והוא דורש הבנה מעמיקה של מאפייני ותכונות התמצית,
של חומרי הגלם השונים המשמשים ליצירת התמצית ,ובמידה רבה מתבצע
תהליך של ניסוי וטעייה בפיתוח תמצית.

25.4

בתחום תמציות הטעם לפרוטרום  20מעבדות מחקר ופיתוח הממוקמות
במדינות הבאות :בבריטניה ,בשווייץ )שתיים( ,בצרפת ,בגרמניה )ארבע לאחר
רכישת  ,Nesseקבוצת גוורצמולר ופעילות ה  Savoryשל  ,(CHבארצות הברית
)שתיים( ,ברוסיה ,בקזחסטן ,באוקראינה ,בישראל )ארבע( ,בטורקיה ,בסין
ובדרום אפריקה .בתחום חומרי הגלם ישנם לפרוטרום  7מתקני מחקר ופיתוח
הממוקמים בישראל ,בריטניה )שניים( ,שווייץ ,ארצות הברית ,הולנד ובלגיה.

25.5

בחודש ספטמבר  2007חנכה פרוטרום מרכז חדשנות ופיתוח אירופאי מרכזי
באתר החברה ב  ,Wadenswilשוויץ .במרכז החדשנות הייחודי מפתחת
החברה הן טעמים והן חומרי גלם ייחודיים וחדשניים המשלבים בין מגוון
יכולותיה של החברה בתחומי תמציות הטעם ,חומרי הגלם והמזון הפונקציונלי
תוך יצירת סינרגיה ביניהן .מרכז החדשנות תורם להרחבת יכולות המחקר
והפיתוח של פרוטרום ומסייע לחיזוק מיצובה כיצרן וספק עולמי מוביל בתחומי
הטעם והבריאות.

25.6

לפירוט בעניין סכומי ההתחייבויות שהוכרו בדוחות הכספיים בגין מענקים
שהתקבלו ,סכומים שהוכרו בגין הוצאות מחקר ופיתוח וסכומים שהוכרו כנכסים
בלתי מוחשיים נא ראו ביאור  2ו (6).וביאור  11א)(2 .ב( לדוחות הכספיים.

.26

עונתיות
26.1

פעילות החברה מתאפיינת בתנודות עונתיות המתבטאות בדרך כלל במכירות
ורווחיות )עקב תמהיל מוצרים( גבוהות יותר במחצית הראשונה של השנה
ומכירות ורווחיות נמוכות יותר במחצית השנייה של השנה )במיוחד ברבעון
הרביעי של השנה( .מרבית ממוצרי החברה משמשים את לקוחותיה לייצור
משקאות ומוצרי חלב כגון משקאות קלים ,גלידה ויוגורטים ,מוצרים אשר הביקוש
להם עולה באופן ניכר במהלך חודשי הקיץ .כתוצאה מכך ,המכירות של תמציות
טעם וחומרי גלם מסויימים המיוצרים על ידי החברה עולות במהלך המחצית
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הראשונה של השנה ,שכן יצרני משקאות ומוצרי חלב מגדילים מראש את
המלאים ואת הייצור לקראת הביקוש המוגבר הצפוי בחודשי הקיץ.
26.2

מכירות מוצרי החברה יורדות במהלך הרבעון השלישי עם סיומו של הקיץ.
הירידה נמשכת ברבעון הרביעי עם ההתקררות במזג האוויר והעובדה שרבים
מלקוחותיה של החברה מקטינים את הייצור ואת כמויות המלאי לקראת סוף
השנה ותקופת החגים.

26.3

השפעת התנודות העונתיות על תוצאות החברה ופעילותה התמתנו במהלך
השנים האחרונות עם הגידול במכירות של מוצרים כגון תמציות טעם שאינן
מתוקות ) ,(Savoryרכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא
המיועדים לתעשיית הפארמה/נוטרה אשר מושפעים פחות מתנודתיות עונתית
בביקוש.

.27

רכוש קבוע ,מתקנים וכושר ייצור
27.1

פרוטרום מפעילה  15מתקני ייצור ברחבי העולם .הטבלה להלן מפרטת את
אתרי הייצור העיקריים של פרוטרום ואת הפעילות התבצעת בכל אחד
מהאתרים:
מדינה

מיקום

תחום פעילות

גודל במ"ר

ישראל
ישראל
שוויץ
שוויץ
גרמניה
גרמניה

חיפה
עכו
Wadenswil
Reinach
Emmerich
Nesse-Loxstedt

תמציות טעם וחומרי גלם
תמציות טעם
תמציות טעם וחומרי גלם
Food Systems
Food Systems
תמציות טעם

35,490
9,273
13,464
15,532
19,000
10,812

גרמניה

Sittensen

תמציות טעם

10,001

גרמניה

שטוטגרט )גוורצמולר(

תמציות טעם

13,600

גרמניה
אנגליה
אנגליה
אנגליה

שטוטגרט )בלסינג(
Teesside
Hartlepool
Wellingbourough

תמציות טעם
חומרי גלם
חומרי גלם
תמציות טעם

1,650
21,500
31,971
8,090

ארה"ב

)North Bergen (NJ

תמציות טעם וחומרי גלם

32,000

ארה"ב

)Corona (CA

תמציות טעם

14,000

סין

Kunshan

תמציות טעם

15,000

בנוסף ,לחברה מתקני ייצור אשר אינם מהותיים ביחס להיקף פעילות החברה.
להלן יובא תיאור של מפעלי החברה המהותיים:
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•

המפעל בחיפה ,ישראל  -במפעל בחיפה מייצרת החברה תמציות טעם,
וחומרי גלם )שמנים אתריים ייחודיים ,מוצרי הדרים ייחודיים וכימיקלים
ארומטיים( במסגרת שתי הפעילויות שלה.
כושר ייצור ומשמרות – ייצור תמציות טעם במפעל מתבצע חמישה ימים
בשבוע ,במשמרת אחת .לעיתים מתקיימת הפסקה יזומה לצורך עבודות
תחזוקה )בתקופת חול המועד סוכות ו/או פסח( .למפעל כושר ייצור
פוטנציאלי נוסף של כ  100%באם יעבוד בשתי משמרות.
ייצור חומרי הגלם במפעל נעשה חמישה ימים בשבוע ,בשלוש משמרות,
למעט הפסקה יזומה לצורך עבודות החזקה )בתקופת חול המועד סוכות ו/או
פסח(.
הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה או כפופה לחוזי חכירה
ארוכי טווח עם מנהל מקרקעי ישראל )למעט שטח של כ  7,031מ"ר אותו
שוכרת החברה מצד שלישי פרטי(.

•

המפעל בעכו ,ישראל  -במפעל בעכו מייצרת החברה תערובות טעם )בעיקר
תערובות טעם שאינן מתוקות ו  .(Seasoningsבמהלך הרבעון הרביעי של
שנת  2007מוזגה פעילות הייצור של ריחן למפעל בעכו.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,במשמרת אחת,
למעט הפסקה יזומה שנתית של כשבוע במהלך חול המועד פסח לצורך
עבודות תחזוקה .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ  60%עד 70%
באם יעבוד בשתי משמרות.
הקרקע עליה ממוקם המפעל כפופה לחוזי חכירה ארוכי טווח עם מנהל
מקרקעי ישראל למעט שטח אחסנה צמוד למפעל המושכר לחברה.

•

המפעל ב  ,Wädenswilשוויץ  -במפעל ב  Wädenswilמייצרת החברה
תמציות טעם ומיצויים טבעיים במסגרת פעילות חומרי הגלם הייחודיים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,בשתי משמרות,
למעט הפסקות יזומות ,מעת לעת ,לצורך ביצוע עבודות תחזוקה .למפעל
כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ  30%עד  40%באם יעבוד שבעה ימים
בשבוע.
הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה.
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•

המפעל ב  ,Reinachשוויץ  -במפעל ב  Reinachמייצרת החברה Food
 Systemsבמסגרת פעילות הטעמים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,במשמרת וחצי
ליום ) 14שעות ביממה( ,למעט הפסקה יזומה לצורך עבודות החזקה למשך
כ  4שעות בשבוע מדי יום שישי .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ
 20%-25%באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות.
הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה.

•

המפעל ב  ,Emmerichגרמניה  -במפעל ב  Emmerichמייצרת החברה
 Food Systemsבמסגרת פעילות הטעמים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,בשתי משמרות,
למעט הפסקה יזומה לצורך ביצוע עבודות החזקה למשך כ  4שעות בשבוע
מדי יום שישי .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ  30%-35%באם
יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות.
הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה.

•

המפעל ב  ,Nesse-Loxstedtגרמניה ) - (Nesseבמפעל ב Nesse-
 Loxstedtמייצרת החברה תערובות טעם שאינן מתוקות )(Savory
במסגרת פעילות הטעמים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,במשמרת אחת.
למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ  65%-60%באם יעבור לייצור רציף
בשלוש משמרות.
חלק מהקרקע עליה ממוקם המפעל הינו בבעלות החברה וחלקו מושכר על
ידה.

•

המפעל ב  ,Sittensenגרמניה ) - (Nesseבמפעל ב  Sittensenמייצרת
החברה תערובות טעם שאינן מתוקות ו  Seasoningsבמסגרת פעילות
הטעמים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,בשתי משמרות
)למעט ביום שישי בו מתקיימת משמרת אחת( .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי
נוסף של כ  30%-35%באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות.
הקרקע והמפעל הקיים הינם בבעלות החברה.
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•

המפעל בשטוטגרט ,גרמניה )גוורצמולר(  -במפעל בשטוטגרט מייצרת
החברה תערובות טעם שאינן מתוקות ו  Seasoningsבמסגרת פעילות
הטעמים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד  5ימים בשבוע ,במשמרת אחת.עבודות
התחזוקה מתבצעות מעת לעת לפי הצורך .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי
נוסף של כ  150%באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות.
הקרקע והמפעל הקיים עליה מושכרים על ידי החברה.

•

המפעל בשטוטגרט ,גרמניה )בלסינג(  -במפעל המשמש את בלסינג
בשטוטגרט מייצרת החברה ) Starter Culturesלפרטים בדבר מוצרי ה
 Starter Culturesראה סעיף  1.23לדוח זה( במסגרת פעילות הטעמים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד  5ימים בשבוע ,ביצור רציף .מספר
המשמרות ואורכן נגזר לאור היקף פעילות הייצור .עבודות התחזוקה
מתבצעות מעת לעת לפי הצורך .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ
.20%
הקרקע והמפעל הקיים עליה מושכרים על ידי החברה.

•

המפעל

ב

,Wellingbourough

אנגליה

-

)בלמיי(

במפעל

ב

 Wellingbouroughמייצרת החברה תמציות טעם.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד  5ימים בשבוע ,במשמרת של  9שעות
לייצור תמציות טעם .עבודות התחזוקה במפעל מתבצעות באופן שוטף.
למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ  100%באם יעבור לעבודה
במשמרות.
הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה.

•

המפעל

ב

,Hartlepool

אנגליה

)אוקספורד(

-

במפעל

ב

 Hartepoolמייצרת החברה כימיקלים ארומטיים במסגרת פעילות חומרי
הגלם הייחודיים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד  5ימים בשבוע ,בשתי משמרות )24
שעות ביממה( ,למעט שתי תקופות הפסקה יזומות ,בנות שבוע כל אחת,
לצורך עבודות תחזוקה )אחת במהלך חודש אוגוסט ואחת בסוף דצמבר(.
למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ  40% -35%באם יעבור לייצור
רציף )של  7ימים בשבוע(.
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הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה.
•

המפעל ב  ,Teessideאנגליה  -במפעל ב  Teessideמייצרת החברה
מיצויים טבעיים מצמחים עבור שמנים אתריים וכימיקלים ארומטיים במסגרת
פעילות חומרי הגלם הייחודיים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,בשלוש משמרות
) 24שעות ביממה( ,למעט תקופת הפסקה יזומה לצורך עבודות החזקה )עד
שבועיים ,בדרך כלל במהלך דצמבר( .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של
כ  40% -35%באם יעבור לייצור רציף )של  7ימים בשבוע(.
הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה.

•

המפעל ב ) ,North Bergen (NJארה"ב  -במפעל החברה בארצות
הברית מייצרת החברה תמציות טעם במסגרת פעילות הטעמים שלה
ומיצויים טבעיים מצמחים ושרפים ומייצבים טבעיים במסגרת פעילות חומרי
הגלם.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד חמישה ימים בשבוע ,במשמרת אחת או
שתיים )בהתאם למחלקת הייצור( ,למעט הפסקה יזומה לצורך עבודות
החזקה .למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף באם יעבור לייצור רציף )של
שלוש משמרות במהלך  7ימים בשבוע( של למעלה מ .100%
הקרקע עליה ממוקם המפעל הינה בבעלות החברה.

•

המפעל ב ) ,Corona (CAארה"ב )אתר  - (FSIבמפעל החברה בקורונה
)קליפורניה( מייצרת החברה תמציות טעם במסגרת פעילות הטעמים שלה
ומיצוי מצמחים טבעיים.
כושר ייצור ומשמרות  -המפעל עובד  5ימים בשבוע )בהתאם להזמנות
מלקוחות( ,במשמרת אחת במהלך רוב חודשי השנה ובמשמרת וחצי עד
שתיים במהלך חודשי הקיץ ,למעט הפסקה יזומה לצורך עבודות החזקה.
למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף באם יעבור לייצור בשתי משמרות של כ
.50%-40%
הקרקע והמפעל הקיים עליה מושכרים על ידי החברה.

•

המפעל ב  ,Kunshanסין  -במפעל החברה בסין מייצרת החברה תמציות
טעם במסגרת פעילות הטעמים.
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כושר ייצור ומשמרות  -המפעל מופעל  5ימים בשבוע ,במשמרת אחת.
עבודות התחזוקה מתבצעות מעת לעת לפי הצורך.
הקרקע עליה ממוקם המפעל מוחכרת על ידי החברה.
27.2

בנוסף לאתרי הייצור המפורטים לעיל ,חברת  ,Azur S.A.שהינה חברה בת של
 ,ICC Industries Inc.בעלת השליטה בחברה ,מספקת לפרוטרום שירותי ייצור
במתקניה ב  ,Azurרומניה לצורך ייצור כימיקלים ארומטיים.

.28

נכסים לא מוחשיים
28.1

עסקי החברה תלויים בקניין רוחני הכולל בעיקר את הנוסחאות )פורמולות(
המשמשות ליצירת תמציות הטעם ואת תהליכי הפיתוח והייצור של חומרי הגלם.
פרוטרום אינה רושמת נוסחאות אלו כפטנט ,אך עם זאת הן סודיות ביותר
ונחשבות כסוד מסחרי של החברה ,החשוף למספר מצומצם של אנשים בחברה.
שמירת הנוסחאות כסוד מסחרי ואי רישום פטנט בגינן ,הינה נוהג מקובל
בתעשייה ,היות ורישומן כפטנט יהפוך אותן למידע ציבורי עם תפוגת הגנת
הפטנט .החברה

מסתמכת ,באופן חלקי על הסכמי סודיות ואי תחרות עם

עובדיה ויועציה ,ובמידה פחותה ,על פטנטים )בעיקר ביחס לתהליכי ייצור של
חומרי גלם אשר פותחו על ידי החברה( כדי להגן על הקניין הרוחני שלה.
פרוטרום מאמינה ,כי אינה תלויה באופן משמעותי באיזושהי זכות קניין רוחני
יחידה ,נוסחה ,פטנט או רישיון.
28.2

לא בכל המדינות בהן היא פועלת רשמה החברה את השם המסחרי "פרוטרום".
ישנן מדינות בהן קיימים סימני מסחר רשומים הדומים לשם "פרוטרום" לגבי
טובין דומים למוצרי החברה .להערכת הנהלת החברה אי רישום השם המסחרי
"פרוטרום" בכל המדינות בהן היא פועלת אינו מהווה סיכון מהותי לחברה
ולפעילותה.

28.3

לפירוט הסכומים שהוכרו כנכס בדוחות הכספיים נא ראו פירוט בביאור 5
ובביאור  8לדוחות הכספיים.
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.29

הון אנושי
29.1

נכון ליום  31.12.2009מעסיקה פרוטרום  1,448עובדים .להלן טבלה המפרטת
את פריסת העובדים ,לפי מדינות ,בשלוש השנים האחרונות:
מדינה

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

ישראל
שוויץ
גרמניה
אנגליה
ארה"ב
בלגיה
סין
רוסיה
אוקראינה
קזחסטן
צרפת
תורכיה
מקסיקו
ברזיל
דרא"פ
הונג קונג

320
234

366
256

404
234

373
194
156
31
46
27
11
12
10
17
2
5
7
3

385
155
133
37
33
29
11
11
12
17
2
2
0
0

391
180
132
30
33
29
14
11
17
15
2
2
0
0

1,448

1,450

1,499

סך הכל

29.2

להלן טבלה המפרטת את התפלגות העובדים בחברה ,לפי תחומי פעילות
בשנתיים האחרונות:

תחום
שיווק ומכירה
מחקר ופיתוח
תפעול
הנהלה
סך הכל

29.3

31.12.2009

31.12.2008

329
214
688
217

293
227
682
248

1,448

1,450

להלן המבנה הארגוני של החברה:
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29.4

מרבית עובדי פרוטרום העובדים באתריה בגרמניה ,שוויץ ) ,(Reinachארצות
הברית וישראל )חיפה( מכוסים על ידי הסכמים קיבוציים .הסכמים אלו שונים
ממדינה למדינה ודנים בעיקרם בתנאי העסקה ,שכר ,קידום בעבודה ,תוכניות
פנסיה ,תוכניות תגמול אחרות ,קבלת עובדים וסיום העסקתם והליכים לפתרון
סכסוכי עבודה .למעלה מ  40%מעובדי החברה בעולם מכוסים על ידי הסכמים
קיבוציים כאמור.
העובדים אשר אינם מכוסים על ידי הסכמים קיבוציים כאמור מועסקים על פי
הסכמי העסקה אישיים .הסכמים אלו משתנים ממדינה למדינה בהתאם לדינים
הנהוגים בכל מדינה.

29.5

יחסי העבודה בחברה תקינים בעיקרם.
נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה

29.6

ההנהלה הבכירה של החברה ליום  31.12.2009כוללת  13עובדים .לחברה
הסכמי העסקה אישיים עם חברי ההנהלה הבכירה .הסכמים אלו כוללים סעיפים
סטנדרטיים לגבי אי -תחרות ,סודיות ,העברת זכויות קניין רוחני לחברה ,כמקובל
בתעשייה בה פועלת החברה.

29.7

מספר מחברי ההנהלה הבכירה של החברה זכאים ,במקרה של סיום העסקתם
בחברה בתוך תקופה של שניים-עשר חודשים מהמועד בו תחזיק ICC Handels
14

AG

פחות מ  26%מהון המניות של החברה ,להמשיך ולקבל שכר והטבות

נוספות מהחברה במשך תקופות הנעות בין שישה חודשים ושניים-עשר חודשים.
בנוסף ,במקרה שכזה יהיו אותם חברי הנהלה בכירה זכאים למימוש מיידי של
כל האופציות ו/או המניות שהוענקו להם בעבר )ואשר כפופות לתקופות חסימה(.
29.8

נושאי המשרה הבכירה בחברה מבוטחים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה .בנוסף ,החברה העניקה לנושאי המשרה הבכירה התחייבות
לשיפוי מראש בגין פעולות שיעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה .השיפוי
מוגבל לסכום שלא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה בעת מתן השיפוי
בפועל לנושא המשרה ,כפי שמופיע בדוחות הכספיים )הסקורים או המבוקרים(
האחרונים של החברה.

14

למיטב ידיעת החברה ICC Handels AG ,הינה חברה בת בבעלותה המלאה של ,ICC Industries Inc.
בעלת השליטה בחברה.

29.9

תוכנית לתגמול עובדים
בחברה קיימות תוכניות תגמול לעובדים בכירים ,המפורטות להלן:
•

תכנית האופציות משנת 2003

תכנית האופציות משנת  2003אפשרה לחברה להעניק לחלק מחברי
הדירקטוריון ,לחברי ההנהלה הבכירה ולעובדים בכירים נוספים אופציות המירות
למניות.
החל משנת  ,2003מדי חצי שנה קובע הדירקטוריון את הסכום אשר מוקצה
לתוכנית האופציות משנת  2003בהתבסס על המלצות ועדת השכר .סכום הכסף
עליו הוחלט משמש לרכישת מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
וכנגדן מוקצות אופציות לעובדי החברה בכירים על פי יחסים שנקבעים על ידי
הדירקטוריון בהתבסס על המלצות ועדת השכר גם כן .המניות הנרכשות
מוחזקות על ידי חברה בת בבעלותה המלאה של החברה ,פרוטרום נאמנות
בע"מ ,עבור עובדי החברה עד למימוש האופציות בגינן נרכשו המניות .אופציות
שהוענקו על פי תכנית האופציות משנת  2003ניתנות למימוש בשלוש מנות
שוות בתום כל שנה במשך שלוש השנים שממועד הענקתן .לדירקטוריון החברה
ישנה הסמכות הבלעדית להכריז על מימושן של האופציות אף במועד מוקדם
יותר.
מחיר המימוש של האופציות שהוענקו בהתאם לתכנית זו ,כפי שנקבע על ידי
דירקטוריון החברה ,הינו שליש ממחיר הרכישה הממוצע ששולם על ידי החברה
בגין מניות אלו .אופציות שהוענקו בהתאם לתכנית פוקעות בתום שש שנים
ממועד הענקתן .כל חבויות המס הנובעות מהענקת האופציות ו/או ממימושן
חלות על העובד.
לגבי עובדים ישראלים תוכנית האופציות משנת  2003מותאמת להוראות סעיף
 102לפקודת מס הכנסה .החברה בחרה ב"מסלול רווח הון".
מספר מניות המימוש בגין כל אופציה כמו גם מחיר המימוש מותאמים בהתאם
לשינויים בהון המניות של החברה שמקורם בפיצול מניות ,איחוד מניות ,דיבידנד
במניות ו/או יצירת סוגי מניות חדשים .למעט מספר חריגים ,במקרה בו
מסתיימים יחסי העבודה בין העובד לבין החברה יהיה העובד זכאי לממש את כל
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האופציות הניתנות למימוש במועד סיום יחסי עובד-מעביד בתוך תקופה של 90
יום מאותו מועד .יתרת האופציות אשר הוענקו לאותו עובד ואשר לא מומשו על
ידו כאמור פוקעות .במידה והעסקתו של העובד בחברה מופסקת מסיבה
מוצדקת ,יתרת האופציות אשר לא מומשה על ידו עד לאותו מועד תפקענה
באופן מיידי.
נכון ליום  31.12.2009יתרת האופציות הקיימות תחת תכנית האופציות משנת

 2003הינה .445,332
•

תכנית מניות לעובדים בכירים

בדצמבר  2003אימצה החברה תכנית מניות למספר חברי הנהלה בכירה.
החברה אישרה הקצאת עד  1.2מליון מניות לאותם חברי הנהלה בכירה .כמות
המניות שיוענקו ,מחיר המימוש ואופן הענקתן נקבע על ידי דירקטוריון החברה
בהתבסס על המלצות ועדת השכר .החברה הקצתה  900,000מניות וכן הקצתה
אופציות ל  150,000מניות נוספות למספר חברי הנהלה בכירה .חבות המס בגין
הקצאת המניות ו/או מימוש האופציות חלה על העובד .בקשר עם תוכנית זו,
הגיעה החברה להסכמה עם רשויות המס לפיה החברה לא תהיה רשאית לקזז
את העלויות הקשורות עם הקצאת המניות מהכנסותיה.
על פי תכנית המניות לעובדים בכירים הקצתה החברה עד כה  900,000מניות.
תקופת החסימה לגבי כל המניות הנ"ל הסתיימה ביום  .1.1.2007עם עזיבתו
של אחד העובדים הבכירים את החברה ביום  ,30.6.2005רכשה החברה
בחזרה מאותו עובד  125,000מניות שהיו חסומות באותו מועד .נכון ליום
 31.12.2009מימשו העובדים הבכירים את כל המניות המוחזקות על ידי הנאמן.
בנוסף ,תחת תכנית המניות לעובדים בכירים העניקה החברה לעובד בכיר
 150,000אופציות ניתנות למימוש ל  150,000מניות של החברה .האופציות
ניתנות למימוש בארבע מנות שוות ב  9.10.2006 ,9.10.2005 ,9.10.2004ו
 .9.10.2007מחיר המימוש הינו  ₪ 10.87למניה .בחודש יוני  2007מימש
העובד הבכיר  30,000כתבי אופציה כנגדם הקצתה החברה  30,000מניות
וזאת בתמורה ל  .₪ 326,100בחודש מאי  2008מימש העובד הבכיר 40,000
כתבי אופציה כנגדם הקצתה החברה  40,000מניות וזאת בתמורה ל 434,800
 .₪בחודש יולי  2008מימש העובד הבכיר  40,000כתבי אופציה נוספים כנגדם
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הקצתה החברה  40,000מניות נוספות וזאת בתמורה ל  ₪ 434,800ובחודש
מאי  2009מימש העובד הבכיר את יתרת  40,000כתבי האופציה כנגדם
הקצתה החברה  40,000מניות וזאת בתמורה ל .₪ 434,800
בחודש ינואר  ,2006הקצתה החברה לארבעה עובדים בכירים 725,000
אופציות ניתנות למימוש ל  725,000מניות של החברה 600,000 .מתוך
האופציות האמורות ניתנו למימוש בשלוש מנות שוות ב  1.1.2009 ,1.1.2008ו
 1.1.2010ו  125,000מתוך האופציות האמורות ניתנות למימוש בארבע מנות
שוות ב  1.1.2009 ,1.1.2008 ,1.1.2007ו  .1.1.2010מחיר המימוש הינו
 ₪ 31.068למניה .האופציות תפקענה ביום  .1.2.2012בחודש מאי  2009פקעו
 125,000כתבי אופציה ,בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית ,בעקבות פרישת עובד
בכיר .בחודש ספטמבר  2009פקעו  125,000כתבי אופציה נוספים ,בהתאם
לתנאי ההצעה הפרטית ,בעקבות פרישת עובד בכיר אחר .נכון ליום
 ,31.12.2009עומדת יתרת כתבי האופציה בהתאם להצעה הפרטית על
 475,000כתבי אופציה בלתי סחירים.
אופציות שהוענקו לעובדים תושבי ישראלי מוחזקות על ידי נאמן בהתאם לסעיף
)102ב() (3לפקודה מס הכנסה.
.30

חומרי גלם וספקים
30.1

פרוטרום רוכשת אלפי חומרי גלם המשמשים אותה לייצור מוצריה ממגוון רחב
מאוד של ספקים שונים ,כאשר למרבית המוצרים ישנו יותר מספק אחד .חומרי
הגלם העיקריים הנרכשים על ידי החברה כוללים צמחים ,עלים ושורשים מהם
מייצרת החברה מיצויי טעם טבעיים ,רכיבי מזון פונקצונאלי טבעיים ומיצויי
פארמה/נוטרה .בנוסף ,רוכשת החברה שמנים אתריים מהם היא מייצרת שמנים
אתריים ייחודיים כגון שמני הדרים ושמני מנטה .חומרי גלם נוספים שרוכשת
החברה כוללים כימיקלים טבעיים וסינטטיים ,אלכוהול ,אסתרים ,חומצות
ואולאורזינים .מנהלי שרשרת האספקה ,הגלובאליים והמקומיים ,ומחלקות
הרכש של החברה עוקבים באופן שוטף אחר מגמות מחירי חומרי הגלם ,ובמידת
הצורך החברה פועלת לעדכן את מחירי המכירה של מוצריה לשינויים במחירי
חומרי הגלם.
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30.2

בשנים האחרונות אף לא ספק אחד של פרוטרום סיפק לה יותר מ 10%
מתצרוכת חומרי הגלם שלה .קיים מספר מצומצם של חומרים להם קיים ספק
בלעדי ,עם זאת מאחר ולפרוטרום מגוון רחב של כ  20,000מוצרים שונים,
ומאחר וחומרי הגלם להם קיים ספק בלעדי משמשים למספר מצומצם של
המוצרים שמייצרת פרוטרום )שאף לא אחד מהם הוא מהותי( הרי שלהערכת
הנהלת החברה תלותה של פרוטרום באותם ספקים היא בלתי מהותית.

30.3

החברה שואפת להפחית עלויות ולהבטיח הספקה שוטפת על ידי רכישת חומרי
גלם ישירות מהמקור ולא דרך מפיצים ומשווקים .לחברה יש יחידת מטה
גלובלית של שרשרת ההספקה ורכישת חומרי גלם המשמשים לייצור מוצרי שתי
הפעילויות נעשית באמצעותה על מנת למנף את כח הקניה של חומרי גלם
בכמויות גדולות תוך השגת מחירים אטרקטיביים.

30.4

החברה מנהלת בקפידה את שרשרת ההספקה בכדי להבטיח זמינות של חומרי
גלם באתרי הייצור השונים .פרוטרום שומרת באופן יחסי על מלאים גדולים של
חומרי גלם מסויימים כיוון שרוב החומרים הטבעיים המשמשים את פרוטרום
מקורם בגידולים חקלאיים .בנוסף ,זמן ההספקה של חומרי גלם הינו לרוב ארוך
יותר מזמני ההספקה להם מחוייבת פרוטרום כלפי לקוחותיה ,עובדה המחייבת
את פרוטרום להחזיק מלאים של חומרי גלם אשר יאפשרו לה לספק ללקוחותיה
את ההזמנות בזמן קצר .עם זאת ,פרוטרום מחזיקה ,בדרך כלל ,מלאי מצומצם
של מוצרים סופיים המיוצרים על ידה .בנוסף ,הזמינות והמחירים של רבים
מחומרי הגלם המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה ובמיוחד אלו הטבעיים,
חשופים לשינויים כתוצאה מהיצע וביקוש עולמיים.

.31

הון חוזר
31.1

החברה מנהלת מעקב צמוד על פריטי ההון החוזר ,המעקב מתבצע ברמת
חברות הבנות ,תוך בקרה צמודה של מטה החברה וההנהלה .שיעור ההון
החוזר הממוצע כאחוז ממכירות החברה לשנת  2009עומד על  26.7%לעומת
ממוצע של  34.6%בשנת  .2008החברה פועלת להקטנת צרכי ההון החוזר בכל
הפרמטרים .להלן תפורט מדיניות החברה לגבי פריטי ההון החוזר:

31.2

מלאי  -פעילות החברה מאופיינת בעונתיות )ראה סעיף  26לדוח זה( .החברה
מייצרת במספר אתרי יצור בעולם )ראה סעיף  27לדוח זה( .לאור הביזור של
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אתרי הייצור של החברה והחשיבות הרבה שהחברה מעניקה לשירות הלקוחות,
החברה נוקטת במדיניות מלאי גמישה המבטיחה זמינות של מלאי באתרי הייצור
השונים ונעשית תוך שיתוף פעולה ביניהם .מדיניות מלאי זו מאפשרת לחברה
עמידה בזמני הספקה מהירים ללקוחותיה .פרוטרום שומרת באופן יחסי על
מלאים גדולים של חומרי גלם טבעיים שזמינותם עלולה להיות בלתי סדירה בשל
טבעם העונתי .החברה מזמינה חומרי גלם מספקיה בהתחשב בנסיון העבר,
בנפח ובקצב המכירות ,במגבלות הייצור ובעונתיות .היות ועיקר הייצור נעשה על
פי הזמנות ספציפיות מלקוחות )בעיקר במסגרת פעילות הטעמים( פרוטרום
מחזיקה ,בדרך כלל ,מלאי לא גדול של מוצרים גמורים.
יתרת המלאי ליום  31.12.2009הייתה כ  79.1מיליוני דולר ,לעומת כ 94.9
מיליוני דולר ליום ) 31.12.2008ראה ביאור  16לדוחות הכספיים( .ימי המלאי
עמדו ב  2009על  147ימים .
31.3

אשראי לקוחות  -החברה מיישמת נהלים הקובעים את התנאים למתן מסגרת
אשראי ללקוחותיה .החברה מקיימת באופן שוטף מעקב אחרי חריגות ממסגרת
האשראי שאישרה ללקוחותיה ומעקב גביה .עקב הביזור הגבוה של לקוחות
החברה בשווקים בהם היא פועלת ואי תלות בלקוחות כלשהם ,החברה אינה
נוהגת לבטח את אשראי הלקוחות.
יתרת האשראי ללקוחות ליום  31.12.2009עמדה על כ  65.2מיליוני דולר,
לעומת כ  68.2מיליוני דולר ליום ) 31.12.2008ראה ביאור  15לדוחות
הכספיים(.

31.4

אשראי ספקים  -לחברה יש יחידת מטה גלובלית המנהלת את שרשרת
ההספקה ואת הרכישות של חומרים אסטרטגיים מספקים אשר משרתת את
שתי הפעילויות העיקריות של החברה .היקף הממוצע בתקופת הדיווח של
האשראי מספקים עמדו על  53ימים ועל  27.2מליון דולר.
יתרת חובות החברה לספקים ליום  31.12.2009הייתה כ  28.3מיליוני דולר,
לעומת כ  26.7מיליוני דולר ליום ) 31.12.2008ראה ביאור 19א לדוחות
הכספיים(.

31.5

היקפי החזרת הסחורות לחברה אינם מהותיים לפעילותה.
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.32

השקעות
32.1

השקעות החברה נובעות בעיקרן מגידול והרחבת המתקנים הקיימים ,השקעה
בפיתוח מתקני ייצור חדשים ,השקעות בתחום איכות סביבה ,הקמת משרדי
מכירה ושיווק ומעבדות מחקר ופיתוח.

32.2

החברה מתכננת להשקיע בשלוש השנים הקרובות סכום ממוצע של בין  12ל 15
מליון דולר מדי שנה .מרבית ההשקעות המתוכננות לשנים הבאות קשורות
לשדרוג מפעלי הייצור הקיימים ,המשך הטמעת מערכת טכנולוגיית מידע חדשה
בכלל החברה ,שיפור והרחבת כושר הייצור במתקני פרוטרום והשקעה בתחומי
האקולוגיה ,החיסכון באנרגיה ואיכות הסביבה .החברה תבחן את ביצוע
ההשקעות השונות על פי הצורך .מעבר לאמור לא מתוכננות השקעות מהותיות
בשנה הקרובה.

32.3

יתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע בספרי החברה ליום 31.12.2009
לאחר ניכוי מענקי השקעה הינה בסך  126.1מיליוני דולר .לפרטים אודות
השקעותיה של החברה ברכוש קבוע ראה ביאור  7לדוחות הכספיים.

32.4

הנהלת החברה מעריכה ,כי תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת שהיא תייצר
יענה על צרכי ההשקעות וההון החוזר הנדרשים לגידול האורגני של החברה
בשנים הקרובות.

.33

מימון
33.1

פעילות החברה ממומנת מהון זר המורכב מהלוואות מתאגידים בנקאיים.הריבית
הממוצעת והאפקטיבית של ההלוואות שהיו בתוקף במהלך תקופת הדיווח
הייתה  3.5%ו 3% -בהתאמה.

33.2

במהלך שנת  2009צרכה החברה אשראי מתאגידים בנקאיים לצורך השלמת
מימון הרכישות שבוצעו על ידה במהלך השנים האחרונות .נכון ליום
 31.12.2009יתרת החוב לבנקים עמד על  117.1מליון דולר.

33.3

כחלק מעדכון מסגרת האשראי העומד לרשותה ,התחייבה החברה במהלך שנת
 2007כלפי תאגיד בנקאי מממן לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות:
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•

סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 180,000
אלפי דולר.

•

סכום ההון העצמי של החברה לא יפחת מסכום השווה ל  30%מסך מאזן
החברה.

•

היחס המתקבל מחלוקת יתרת ההתחייבויות הפיננסיות של החברה ברווח
התפעולי לשרות החוב )רווח תפעולי לשרות החוב משמעו הסכום
המצטבר של הרווח התפעולי מפעילות שוטפת לפני הוצאות מימון ומיסים
ובתוספת הוצאות פחת והפחתות( לא יעלה על .6

נכון למועד פרסום דוח זה ,עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות.
לפרטים נוספים בדבר התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות ראה ביאור 9
לדוחות הכספיים.
33.4

לחברה ולחברות מאוחדות שלה בישראל ,בארה"ב ,באנגליה ,גרמניה ובשוויץ
מסגרות אשראי אצל תאגידים בנקאיים .נכון ליום  31.12.2009יתרות מסגרות
האשראי הבלתי מנוצלות של החברה והחברות המאוחדות בישראל הינו כ 54
מליון דולר.

33.5
.34

לפרטים נוספים על הלוואות החברה ראה ביאור  9לדוחות הכספיים.

מיסוי
34.1

לפרטים בדבר הוראות דיני המס החלים על החברה ראה ביאור  13לדוחות
הכספיים.

34.2

לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2006

34.3

החברה פועלת באמצעות חברות בנות ברחבי העולם אשר שיעורי המס החלים
בהן שונים ונעים בין  12.5%ל .42%

34.4

שיעור המס האפקטיבי )במאוחד( בשנת  2009היה  22.6%לעומת 19.2%
בשנת  .2008לפרטים אודות השוני בין שיעורי המס הסטטוטוריים של החברה
לבין שיעורי המס האפקטיביים ראה ביאור  13לדוחות הכספיים.
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.35

איכות סביבה
35.1

קבוצת פרוטרום פעלה ופועלת באופן שוטף למניעת מפגעים סביבתיים ושמירה
על איכות הסביבה .החברה הוסמכה במסגרת תכנית ה.Responsible Care -
הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר נושא ההגנה על הסביבה ופועלת
לצמצום הסיכונים הסביבתיים בכל אתרי הקבוצה.
כחלק מיישום התכנית האסטרטגית של התאגיד לשמירה על איכות הסביבה מונו
נאמני איכות סביבה באתרי הייצור המרכזיים של הקבוצה בעולם .הנאמנים עברו
הכשרה והדרכה במטרה להגביר את המעורבות והמודעות של העובדים בכל
אתרי הקבוצה לנושא השמירה על איכות הסביבה.
כל אתרי החברה מחזיקים ברישיונות הרלוונטיים למערכות החקיקה במדינותיהם
ולהערכת החברה פועלים על פי כל דין .האתרים בישראל מחזיקים ברישיון עסק
על פי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968-ובהיתר רעלים בר תוקף על פי חוק
החומרים המסוכנים ,התשנ"ג.1993-
להלן רשימת פעילויות מרכזיות של קבוצת פרוטרום בנושאי איכות הסביבה
במהלך שנת :2009

•

בהתאם למסמך ההסדרה הסביבתי שסוכם בין המשרד להגנת הסביבה
לבין החברה בחודש פברואר ) 2009לפרטים בדבר מסמך ההסדרה
הסביבתי ראה סעיף  38להלן( בוצעו באתר החברה בחיפה עבודות
תחזוקה ושדרוג משמעותיות ורחבות היקף לטיפול בנושאים הסביבתיים
הכוללות ,בין היתר ,התקנת שבע מערכות סינון ריחות מבוססות פחם
פעיל ,הקמת מערכת ניטור רציפה למערכות הסביבתיות ויישום פרויקט
 LDARלאיתור ותיקון דליפות לא מוקדיות באתר.

•

באתרי החברה בשטוטגרט ,גרמניה וריינך ,שוויץ נשלחים כל סוגי הפסולת
המוצקה )פסולת אורגנית ,פסולת משלב האריזה ,פלסטיקים ,קרטונים
ועצים( למחזור ולשימוש מחדש.

•

באתר החברה בוודנסוויל שבשוויץ מופעלת מזה מספר שנים תחנת כוח
חשמלית המבוססת על גזים טבעיים המופקים מהפסולת האורגנית
הנגזרת מתהליך הייצור.
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•

באתר החברה בריינך שבשוויץ הותקנה במהלך שנת  2009מערכת
מיחזור חום המביאה לחסכון משמעותי בתצרוכת אנרגיה.

•

באתר החברה בניו ג'רזי בארה"ב מיושמת תכנית רב שנתית לטיפול
בשפכי האתר ,בשיתוף ובהסכמת הרשויות הרלוונטיות בארה"ב .כחלק
מהתכנית נמשך הליך בנייתה של מערכת הובלת שפכים סגורה ,שידרוג
מתקני אגירת השפכים ויתר הפעולות בתשתית המפעל האמורות למנוע
מגע בין מי הגשמים לבין שפכי המפעל .תכנית העבודה לשנת 2009
יושמה בשלמותה .בנוסף הותקנה במהלך השנה החולפת מערכת מיחזור
אלכוהול מהפסולת האורגנית ומתהליך המיצוי המביאה לחיסכון של כ
 30%בפסולת אלכוהול המחייבת פינוי מוסדר.

•

באתרי החברה בצפון אנגליה מושם דגש רב על מיחזור מתנול ואתנול
בתהליכי הייצור ובכך מושגת הפחתה משמעותית של היקף הפסולת.
בנוסף ,חומרים אורגניים נשלחים לייצור קומפוסט ובכך מהווים תועלת
סביבתית.

35.2

ביום  30באוקטובר  2007נכנסה לתוקף דירקטיבת ה(96/61/EC) IPPC -
באיחוד האירופי .תקינה זו קובעת סטנדרטים מחמירים בכל הקשור למניעת
מפגעים סביבתיים וצפויה להיאכף על אתרי הקבוצה באירופה .בישראל
מקודמות מספר הצעות חקיקה אשר סביר שיחמירו את הדרישות על אתרי
החברה בישראל.

35.3

לפרטים בדבר שימוע שנערך לחברה לפני הוצאת צו סגירה מנהלי לפי חוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח ,1961-והחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א  ,1961-שהוציא לה
המשרד להגנת הסביבה בקשר עם עמידתה בתנאי מסמך ההסדרה הסביבתי
שסוכם בין המשרד להגנת הסביבה לבין החברה בחודש פברואר 2009
)לפרטים בדבר מסמך ההסדרה הסביבתי ראה סעיף  38להלן( ראה דיווחים
מיידיים של החברה מיום  ,3.9.2009מיום  13.9.2009ומיום .15.9.2009

35.4

לפרטים בדבר תביעות והליכים משפטיים הקשורים באיכות הסביבה ראה סעיף
 38לדוח זה.
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.36

מגבלות ופיקוח על עסקי החברה
36.1

החברה מייצרת ,מפתחת ומשווקת את מוצריה במספר מדינות ברחבי העולם
וכפופה לחקיקה ,תקינה ולפיקוח החלים על פעילותה בכל אחת מהמדינות
השונות .חוקים ותקנות אלו כוללים ,בין השאר ,את תקנות U.S. Food and
Administration

Drug

)"("FDA

ביחס

לפעילותה

בארצות

הברית,

 EU Directivesהמיושמים במדינות האיחוד האירופי בהן פעולת החברה
וכללים הנקבעים על ידי משרד הבריאות בישראל .חוקים ותקנות אלו קובעים
תקנים בנוגע לייצור מזון ,מתקני הייצור ,ציוד וכח האדם הדרוש לייצור מוצרים
הנצרכים על ידי בני אדם.
36.2

בנוסף ,החברה פועלת תחת כללים שונים בנוגע לבריאות ,בטיחות בעבודה
ואיכות סביבה ברמה מקומית ובינלאומית במדינות השונות בהן היא פועלת.
מתקני הייצור של החברה בארצות הברית ,ישראל ,אנגליה ,שווייץ ,גרמניה וסין
כפופים לכללי איכות סביבה בכל אחת מאותן מדינות בנוגע לזיהום אויר ,טיפול
במי שופכין ,שימוש בחומרים מסוכנים ,טיפול בפסולת וניקוי זיהומים קיימים.
בשנים האחרונות חלה החמרה בדיני איכות הסביבה ובאכיפתם בכל אחת
ממדינות אלו ובעולם ועלויות קיום דינים אלו עלתה באופן משמעותי.

36.3

להערכת פרוטרום ,היא מפעילה את מתקניה תוך קיום החוקים והתקנות
הרלוונטיים לייצור מזון ,בטיחות בעבודה ,בריאות ואיכות סביבה .בנוסף ,עמידה
בתקנות ובחוקים הקיימים להם כפופה החברה לא השפיעו באופן מהותי על
פעילות החברה ,רווחיה או מיצובה בשוק בו היא פועלת.

36.4

לפרטים נוספים על רגולציה ,בריאות ,בטיחות ואישורים ראה סעיף  15.11לדוח
זה.

.37

הסכמים מהותיים
37.1

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת פלקסמן ראה סעיף .1.14

37.2

לפרטים בנוגע להסכמים לרכישת פעילות ה  Food Systemשל  IFFבאירופה
ראה סעיף .1.15

37.3

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת  Nesseראה סעיף .1.16
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37.4

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת  Acatrisראה סעיף .1.17

37.5

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת בלמיי ראה סעיף .1.18

37.6

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת יופיטר ראה סעיף .1.19

37.7

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת ריחן ראה סעיף .1.20

37.8

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת פעילות אדומים ראה סעיף .1.21

37.9

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת אבאקו ראה סעיף .1.22

37.10

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת קבוצת גוורצמולר ראה סעיף .1.23

37.11

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת פעילות ראד ראה סעיף .1.24

37.12

לפרטים בנוגע להסכם רכישת נכסי ועסקי אוקספורד ראה סעיף .1.25

37.13

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת נכסי ועסקי  FSIראה סעיף .1.26

37.14

לפרטים בנוגע להסכם לרכישת נכסי ופעילות ה  Savoryשל  CHראה סעיף
.1.27

37.15

במסגרת גיוס ההון )ראה סעיף  3.4עד  (3.7חתמה החברה על מספר הסכמים,
ביניהם  Underwriting Agreementעם חתמי ההנפקה,Morgan Stanley ,
 UBSו  ,HSBCו  Depositary Agreementעם  .Bank of New-Yorkהסכמים
אלו כוללים הוראות מקובלות להסכמים מסוגם.

37.16

לפרטים בנוגע להתחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי תאגיד
בנקאי מממן ראה סעיף .33.3

37.17

לפרטים בנוגע למסמך ההסדרה הסביבתי בין המשרד להגנת הסביבה לבין
החברה ראה סעיף .38

37.18

החברה אינה צד להסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים.
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.38

הליכים משפטיים
38.1

לפרטים לגבי ההליכים המשפטיים בהם מעורבת החברה ראה ביאור 11ב)(2
לדוחות הכספיים.

38.2

למעט האמור לעיל החברה אינה מעורבת בהליכים משפטיים מהותיים בהם
הסכום הנתבע )בלא ריבית והוצאות( עולה על  10%מרכושה השוטף על בסיס
דוחותיה הכספיים המאוחדים.

.39

חוזקות ,יעדים ואסטרטגיה עסקית
חוזקות
החברה מעריכה ,כי היא נהנית ממספר חוזקות המקנות לה את היכולת להתחרות באופן
אפקטיבי ולהשיג צמיחה בשיעור גבוה מהממוצע בתעשייה בה היא פועלת ולהמשיך להגדיל
את שולי הרווח שלה .נקודות חוזקה אלו כוללות:
39.1

חברה גלובלית מובילה עם סל מוצרים מגוון ,מבודל ובעל ערך מוסף גבוה
החברה היא חברה גלובלית מבוססת ומובילה עם נוכחות מקומית בשווקי היעד
החשובים שלה .סל המוצרים של החברה כולל כ  20,000מוצרים עם דגש על
תמציות וחומרי גלם טבעיים ,כולל מיצויים טבעיים ,שמנים אתריים ייחודיים
ומוצרי הדרים .רוב מכירות החברה נובעות מסל המוצרים הטבעיים המגוון של
החברה בתחומי הטעם ,המזון הפונקציונאלי והפרמה/נוטרה .פרוטרום משווקת
ומוכרת את מוצריה ליותר מ  13,000לקוחות ביותר מ  120מדינות ומפעילה
אתרי ייצור באירופה ,בצפון אמריקה ,בישראל ,באסיה ובדרום אפריקה.
לפרוטרום  27מעבדות מחקר ופיתוח .מרבית מכירות החברה נעשות באמצעות
 48משרדי השיווק והמכירות שלה.

39.2

התמקדות במתן שירות מעולה ובהצעת סל מוצרים רחב ללקוחות רב-
לאומיים גדולים כמו גם ללקוחות בינוניים ומקומיים
פרוטרום מבדלת את עצמה ממתחריה העיקריים ,בין היתר ,על ידי כך שאינה
מתמקדת רק בלקוחותיה הרב-לאומיים הגדולים ,אלא גם בלקוחות בינוניים
ומקומיים .פרוטרום מציעה את אותה רמת שירות גבוהה ומוצרים ייחודיים
ללקוחות המזון והמשקאות הבינוניים והמקומיים כמו זו השמורה בדרך כלל על
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ידי מתחרותיה רק לחברות רב-לאומיות גדולות .צוותי השיווק והמכירה של
פרוטרום וצוותי המחקר והפיתוח עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם כל הלקוחות
על מנת להציע להם פיתוחים ייחודיים המותאמים לצרכיהם הייחודיים בזמן קצר.
בנוסף ,החברה מציעה ללקוחותיה הבינוניים והמקומיים רמה גבוהה של גמישות
מבחינת היקף הזמנה מינימלי וזמני הספקה .להערכת הנהלת החברה שוק
הלקוחות הבינוניים והמקומיים מייצג שוק גדול ואטרקטיבי ,שהתמקדות בו
מאפשרת לפרוטרום להגדיל את היקף מכירותיה ולהעמיק את אחיזתה בשווקי
היעד .מיקוד מיוחד ניתן ליצרני המותגים הפרטיים ,המהווים את אחד מפלחי
השוק ההולכים וגדלים לשוק תמציות הטעם .לאור התגברות מודעותם של
צרכנים של מוצרי מזון למחיר המוצר ,גדל מגוון מוצרי המותג הפרטי ורשתות
המרכולים וקמעונאים אחרים נעשו מודעים יותר גם לחשיבות התמיכה בדימוי
המותג הפרטי שלהם .הדרישה מצד רשתות המרכולים והקמעונאים למוצרי
מותג פרטי הדומים למוצרים הקיימים בשוק ולמוצרי פרימיום ייחודיים ,מייצרים
הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטעם .מגמת קצבי הצמיחה
המוגברים של מוצרי המותג הפרטי הואצה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי
והחברה מעריכה ,כי גם עם סיומו של המשבר הכלכלי העולמי מגמה זו תימשך.
39.3

התמקדות ברכיבי מזון פונקציונלי טבעיים
שינויים בהעדפות הצרכנים וגידול באוכלוסייה המזדקנת הובילו לגידול מהיר
בביקוש למזון פונקציונלי שהינו מזון המספק או הנתפס כמספק יתרונות
בריאותיים .רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים שמייצרת פרוטרום ויכולות
המחקר והפיתוח שלה התחזקו באופן משמעותי בעקבות רכישת חברת
פלקסמן ,אקטריס ,אדומים וראד )ראה סעיף  1.21 ,1.17 ,1.14ו  1.24לדוח
זה( .שוק המזון הפונקציונלי הינו שוק חדש ,חדשני ומתפתח הדורש עבודה
בשיתוף פעולה הדוק בין יצרן רכיבי המזון הפונקציונלי לבין יצרני המזון
והמשקאות .פרוטרום מאמינה ,כי מערכות היחסים הארוכות שיש לה והכרותה
המעמיקה עם שוק המזון והמשקאות והיצרנים הפועלים בו מעניקים לה יתרון
תחרותי משמעותי .בנוסף ,פרוטרום מסוגלת לספק בסיס מדעי מוצק בנוגע
לתרומה הבריאותית של רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים שהיא מייצרת
בדמות מחקרים קליניים .הוכחות מדעיות אלו נדרשות לעיתים קרובות על ידי
יצרני המזון והמשקאות .כחלק מפעילות המחקר והפיתוח שלה ועל מנת להביא
להרחבת סל המוצרים הטבעיים ,החדשניים והייחודיים שלה פועלת פרוטרום
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ליצירת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאיים ,מכוני מחקר וחברות הזנק בארץ
ובעולם .בנוסף ,רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים המיוצרים על ידי פרוטרום
עומדים בתקני בריאות ובטיחות מחמירים כגון  Swiss GMPו .British BRC
39.4

חדשנות ובסיס טכנולוגי רחב
פרוטרום מאמינה ,כי אחת מחוזקותיה היא הדגש אותו היא שמה על טכנולוגיה
וחדשנות .פרוטרום משקיעה באופן עקבי בבניית יכולות מחקר ופיתוח ורכישת
טכנולוגיות חדשות .לפרוטרום  27מעבדות מחקר ופיתוח בשווקי היעד שלה.
אנשי המחקר והפיתוח עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הלקוחות כדי לפתח
מוצרים חדשים תפורים לצרכיהם ,ובכך מתהדקים הקשרים עם הלקוחות.
בנוסף ,לפרוטרום טכנולוגיות ייצור ייחודיות למיצוי מוצרים טבעיים אשר זכו
לחיזוק משמעותי עם רכישות פלקסמן וראד .פעילות המחקר והפיתוח של
פרוטרום נעשית לעיתים קרובות בשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאיים ברחבי
העולם .פרוטרום מאמינה ,כי היא מובילה בפיתוחם של מוצרים טבעיים ייחודיים
לתמציות טעם ,למזון פונקציונלי וליישומים בתעשיית הפארמה/נוטרה.

39.5

מיצוב ונוכחות במדינות מפותחות
פרוטרום מעריכה ,כי היא ממוצבת היטב ובעלת מוניטין מבוסס במדינות
המפותחות ,עם צוותי מחקר ופיתוח ,אתרי ייצור וצוות גדול של אנשי מכירות
מנוסים ומסורים .הרכישות האסטרטגיות האחרונות של פרוטרום חזקו את
נוכחותה ומעמדה בשווקים מערב אירופאיים ובשווקים אחרים נבחרים ,הגדילו
מהותית את חוג הלקוחות שלה ,את פריסתה הגיאוגרפית ומספקות לה
הזדמנויות משמעותיות ל  ,Cross-Sellingשיבואו לידי ביטוי בשנים הקרובות.

39.6

מיקוד ונוכחות בשווקים מתפתחים הצומחים בקצב גידול מהיר יותר
לפרוטרום נוכחות משמעותית בשווקים מתפתחים בהם הביקוש לתמציות טעם
ולחומרי גלם גדל בקצב מהיר יותר מאשר בשווקים המפותחים .לפרוטרום
נוכחות מבוססת ברוסיה ,באוקראינה ,בקזחסטאן ,ברומניה ,בטורקיה ,בסין,
בדרום אפריקה ,בהודו ,בברזיל ובמקסיקו .החברה מחזקת את מיצובה בשווקים
אלה בין היתר על ידי הקמת מעבדות מחקר ופיתוח ומשרדי שיווק ומכירה,
המספקים לה הן את ההכרות והידע עם העדפותיהם של הצרכנים המקומיים
ולקוחותיה והן אפשרות לספק שירות יעיל .פרוטרום מעניקה גם שירותי ייעוץ
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טכניים ושיווקיים ליצרני מזון ומשקאות בשווקים אלה ועוזרת להם בשיפור סל
המוצרים שלהם וייצורם ובכך מחזקת את קשריה עם לקוחות קיימים
ופוטנציאליים.
39.7

הצלחה מוכחת בביצוע רכישות המובילות לצמיחה רווחית
לפרוטרום יכולות מוכחות בזיהוי ,ביצוע ואינטגרציה של רכישות של חברות
ופעילויות .מאז שנת  1990רכשה פרוטרום  24פעילויות וחברות ביניהן רכישת
פעילות חטיבת הטעמים וחטיבת חומרי הגלם של חברת CPL Aromas Ltd.
בשנת  ,2001רכישת חברת פלקסמן בשנת  ,2003רכישת פעילות ה Food
 Systemsהאירופאית של  IFFבמהלך המחצית השנייה של שנת  ,2004רכישת
פעילות המיצויים הטבעיים של חברת A.M. Todd Botanical Therapeutics.
ביוני  ,2005רכישת  Nesseבינואר  ,2006רכישת  Acatrisבאוקטובר ,2006
רכישת בלמיי האנגלית במרץ  ,2007רכישת יופיטר האנגלית באפריל ,2007
רכישת אבאקו האמריקאית ביולי  ,2007רכישת פעילות אדומים ורכישת ריחן
שהושלמו באוגוסט  ,2007רכישת קבוצת גוורצמולר הגרמנית באוקטובר ,2007
רכישת פעילות ראד בנובמבר  ,2007רכישת נכסי ועסקי אוקספורד בינואר
 ,2009רכישת נכסי ועסקי  FSIהאמריקנית במרץ  2009ורכישת נכסי ופעילות ה
 Savoryשל  CHהגרמנית ביוני ) 2009ראה סעיפים  1.13עד  1.27לדוח זה(.
רכישות אלו חיזקו באופן משמעותי את מעמדה של פרוטרום כשחקן עולמי מוביל
בתחומי הטעם והריח וחומרי הגלם הייחודיים ,את הפריסה הגיאוגרפית שלה
ואפשרו לה כניסה לשווקים חדשים .בנוסף ,רכישות אלו הרחיבו את סל המוצרים
של החברה בתחום הפתרונות המתוקים והלא מתוקים ) (Savoryובתחום
המיצויים הטבעיים בעלי הערכים הבריאותיים ,את חוג לקוחותיה ,הן הרב-
לאומיים הגדולים והן הבינוניים והמקומיים ואפשרו לחברה אפשרויות Cross-
 Sellingמשמעותיות .הרכישות תרמו עוד לידע וליכולות הטכנולוגיות של
פרוטרום וליכולותיה הניהוליות שלה.

39.8

צוות הנהלה גלובלי מנוסה
לחברה צוות הנהלה גלובלי בכיר עם ניסיון רב בשוק התמציות וחומרי הגלם,
ובכלל זה בתחומי המחקר והפיתוח ,התפעול ,המכירות והשיווק וכן ניסיון רב
ברכישת חברות ופעילויות נוספות וביצוע אינטגרציה.
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יעדים ואסטרטגיה עסקית
היעד האסטרטגי של פרוטרום הינו הגדלת התשואה לבעלי מניותיה על פני זמן ,על ידי
הפיכתה לאחת החברות המובילות בעולם לתמציות וחומרי גלם ,השגת צמיחה בשיעורים
גבוהים מהממוצע בתעשייה והמשך שיפור הרווחיות .המרכיבים העיקריים באסטרטגיה של
פרוטרום הינם כמפורט להלן:
39.9

התמקדות בעסקי הליבה ומינוף הסינרגיה ביניהם
בכוונת פרוטרום להמשיך ולהתמקד בשני עסקי הליבה שלה ,תמציות טעם
וחומרי גלם ייחודיים ולמנף את הסינרגיה ביניהם .מכיוון שחומרי הגלם הם
המרכיבים העיקריים בייצור תמציות טעם ,ניסיונה של החברה בחומרי גלם
טבעיים מאפשר לה לייצר תמציות טעם ייחודיות ואיכותיות תפורות לפי הזמנה.
כמו-כן ,תחום חומרי הגלם של החברה מרוויח מהניסיון שנצבר בתחום תמציות
הטעם ,המאפשר הבנה טובה יותר של צורכי הלקוחות ,ובכלל זה צרכיהם של
יצרני תמציות טעם אחרים .בנוסף ,כיוון שחלק מחומרי הגלם של החברה נמכר
ישירות ליצרני מזון ומשקאות ,אסטרטגיית החברה היא להשתמש באיש מכירות
אחד למכירת מוצרי תמציות הטעם וחומרי הגלם ללקוחות אלה ובכך להשיג
יעילות תפעולית.
כחלק מאסטרטגיית הצמיחה הרווחית המהירה שלה פועלת פרוטרום להרחבת
היקף פעילותה וסל המוצרים שלה בתחום ה ) Savoryמוצרים שאינם מתוקים(
הצומח בקצבים מהירים מהממוצע בתעשייה .להערכת החברה ,רכישת ,Nesse
רכישת ריחן ,רכישת ראד ,רכישת קבוצת גוורצמולר ורכישת נכסי ופעילות ה
 Savoryשל  CHחיזקו משמעותית את סל הפתרונות שהיא מציע ליצרני הבשר
והדגים המעובדים ,החטיפים ומזון הנוחות ) (Convenience Foodבאופן
שיתרום להמשך צמיחתה.
רכישת  Acatrisהרחיבה את סל המוצרים הטבעיים הייחודיים שמציעה פרוטרום
ללקוחותיה,

בעיקר

בשווקי

).(Nutraceuticals
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המזון

הפונקציונלי

והתרופות

הטבעיות

39.10

המשך התמקדות במתן שירות איכותי ובפיתוח מוצרים ללקוחות רב-לאומיים
גדולים וללקוחות בינוניים ומקומיים
פרוטרום מתכוונת להרחיב את השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה ואת סל
המוצרים שלה ,הן ללקוחות רב-לאומיים גדולים והן ללקוחות בינוניים ומקומיים.
בפלח השוק של יצרני המזון והמשקאות הרב-לאומיים הגדולים ,פרוטרום
מתמקדת במוצרים ייחודיים ומרחיבה את סל הפתרונות הטבעי שלה .בפלח
השוק של הלקוחות הבינוניים והמקומיים ,בכוונת פרוטרום להמשיך ולהציע את
אותה רמת שירות גבוהה ומוצרים מותאמים אישית ,כפי שהם ניתנים בדרך-כלל
ללקוחות רב-לאומיים גדולים .בנוסף מציעה פרוטרום ללקוחות הבינוניים
והמקומיים וללקוחות המותג הפרטי גמישות בכמויות המינימום ומועדי האספקה.

39.11

הרחבת הנוכחות בשווקים מפותחים
פרוטרום מאמינה ,כי ישנן הזדמנויות עסקיות נוספות עבורה להתרחבות הן
במערב אירופה והן בארה"ב ,בעיקר באמצעות מינוף אפשרויות ה Cross-
 Sellingשנוצרו בעקבות הרכישות האחרונות שביצעה ועקב הזדמנויות לביצוע
רכישות נוספות.

39.12

המשך החדירה והאחיזה בשווקים מתפתחים
פרוטרום מאמינה ,כי ישנן אפשרויות צמיחה משמעותיות בשווקים מתפתחים
אשר בהם קיים גידול משמעותי בדרישה לתמציות טעם וחומרי גלם .פרוטרום
מתכוונת לחזק את אחיזתה בשווקים מתפתחים בהם היא כבר פועלת ,הכוללים
את מדינות חבר העמים )ברית המועצות לשעבר( ,מזרח אירופה ,טורקיה,
ברזיל ,מקסיקו ,סין ,דרום אפריקה ,הודו ומדינות אחרות באסיה .כמו-כן ,בכוונת
החברה להיכנס לשווקים מתפתחים חדשים ולהנות מפוטנציאל הצמיחה
בשווקים אלה .פרוטרום מאמינה ,כי נוכחות בשווקים מתפתחים תעניק לה יתרון
תחרותי משמעותי .לפיכך פרוטרום מתכוונת להקצות משאבים נוספים להקמת
אתרי ייצור חדשים ,מעבדות מחקר ופיתוח ולשכור אנשי שיווק ומכירות וכן
להרחיב את שירותי הייעוץ הטכני והשיווקי ליצרני מזון ומשקאות בשווקים
מתפתחים נבחרים.
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39.13

השגת מעמד מוביל בשוק הגדל של מוצרים בריאים וטבעיים
פרוטרום מאמינה ,כי היא ממוצבת היטב בכדי להנות מהמגמה ההולכת וגוברת
של יצרני מזון ומשקאות לשלב יותר רכיבים בריאים וטבעיים במוצריהם .רכישת
פלקסמן ,Acatris ,ראד ו  FSIחיזקו את מיצובה של פרוטרום כמובילה בשוק זה
על ידי מינוף יכולותיה בתחום התמציות הטעם הטבעיות ,רכיבי מזון פונקציונלי
טבעיים ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא .בנוסף בכוונתה להקצות משאבים
נוספים לתחום המחקר והפיתוח והשיווק והמכירות ,לצורך פיתוחם ושיווקם של
מוצרים בריאים וטבעיים .פרוטרום פועלת ,במסגרת פעילות Frutarom Health
)לפרטים נוספים בדבר  Frutarom Healthראה סעיף  16.8לדוח זה( ,להמשיך
ולבסס את המוניטין שלה ואת המוצרים המיוצרים תחת המותג ""EFLA
במתקניה בשוויץ .במקביל שלבה פרוטרום את קו המוצרים המוביל Lifeline
שנוסף לסל מוצרי החברה עם רכישתה של  .Acatrisפרוטרום פועלת ליצירת
שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאיים ,מכוני מחקר וחברות הזנק בארץ ובעולם
לעיבוי צנרת המוצרים הבריאים והטבעיים שבכוונתה להשיק בשנים הבאות .גם
במהלך שנת  2009פעלה פרוטרום ליצירת מספר שיתופי פעולה כאמור.

39.14

פתרונות טבעיים מקיפים לתעשיית המזון והמשקאות
פרוטרום מציעה פתרונות אינטגרטיביים מקיפים המשלבים תמציות טעם
טבעיות עם רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ועם מוצרי ה  Food Systemsשלה.
רכישת עסקי ה  Food Systemsשל  ,IFFחיזקה משמעותית את יכולות ה
 Food Systemsשל פרוטרום אשר שילובן עם יכולותיה בתחום תמציות הטעם
הטבעיות ,רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומיצויים טבעיים אחרים ,מאפשרים לה
להציע פתרונות ייחודיים ליצרני המזון והמשקאות .פרוטרום משתמשת ביתרונה
היחסי בתחום ה  Food Systemsלייצור מוצרים אינטגרטיביים חדשים
וחדשניים המותאמים לדרישות לקוחותיה.

39.15

הרחבת ההשקעות במחקר ופיתוח
פרוטרום מאמינה ,כי טכנולוגיה וחדשנות הינם אבני יסוד בהצלחתה העתידית.
לפיכך ,בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע במחקר ופיתוח הן בחטיבת הטעמים
והן בחטיבת חומרי הגלם.
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39.16

שיפור הרווחיות
בכוונת פרוטרום לפעול ולהגדיל את שולי הרווח שלה על ידי (1) :המשך
התמקדות ביעילות תפעולית ,ובכלל זה מיקסום כושר הייצור וניהול המלאי ,תוך
התמקדות במיזוג יעיל של הרכישות שבוצעו בשנים האחרונות ,תוך השגת
חסכונות תפעוליים מהותיים .במהלך שנת  2009השלימה פרוטרום את מיזוג
פעילות אוקספורד שנרכשה בינואר  2009עם אתר ייצור חומרי הגלם שלה
באנגליה ופעלה למיזוג מערכי המכירות ,השירות והרכש בין אתרי ,Nesse
גוורצמולר ואתרי פעילות ה  Savoryשל  CHאשר בגרמניה ולאיחוד פעילות
 FSIשנרכשה במרץ  2009עם פעילותה בארה"ב; ) (2המשך מינוף וניצול
הסינרגיות בתוך ובין החטיבות; ) (3ניצול יתרון לגודל על ידי מינוף ההוצאות
הקבועות לבסיס לקוחות ומוצרים רחב יותר; ו ) (4המשך שיפור תמהיל המוצרים
שלה כולל בתמיכת פיתוחם ושיווקם של חומרי גלם חדשים ייחודיים בעלי ערך
מוסף ושולי רווח גבוהים.

39.17

המשך צמיחה מהירה באמצעות רכישות אסטרטגיות
פרוטרום השיגה עד היום צמיחה מהירה גם באמצעות אסטרטגיית הרכישות
שלה ובכוונתה להמשיך ולהעריך הזדמנויות רכישה אשר יענו על הקריטריונים
המחמירים אותם היא מיישמת ואשר יבטיחו יצירת ערך לבעלי המניות .פרוטרום
מחפשת אפשרויות רכישה אשר ירחיבו את סל המוצרים שלה ,את פריסתה
הגיאוגרפית באזורים נבחרים ,את בסיס הלקוחות שלה ואשר יתנו לה אפשרויות
חדשות להרחבת סל המוצרים האינגרטיביים ול  .Cross-Sellingבנוסף,
פרוטרום ממשיכה לפעול ולשלב את החברות והפעילויות שרכשה לאחרונה עם
פעילותה הקיימת על מנת להבטיח אופטימיזציה של אפשרויות ה Cross-
 Sellingולממש סינרגיות נוספות וחסכון בעלויות.
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.40

מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים
40.1

החברה מייצרת ,משווקת ומוכרת את מוצריה ברחבי העולם .להלן התפלגות
ההכנסות המאוחדות מחיצוניים לפי מגזרים גיאוגרפיים:
שינוי )(%
2007

2008

2009

EMEA

254.1

333.2

298.7

70.3%

אמריקה

45.9

52.5

49.7

11.7%

ישראל*

40.5

52.8

37.1

8.7%

אסיה והמזרח הרחוק

27.8

34.8

39.7

9.3%

סה"כ

368.3

473.3

425.2

100%

 2008לעומת
2009

*המכירות בישראל כוללות את פעילות הסחר והשיווק בישראל )שאינה פעילות ליבה של
פרוטרום( בסך של  10.5מליון דולר  13.2 ,מליון דולר ו 7.1 -מליון דולר בשנים 2009 -2007
בהתאמה.
40.2
.41

למידע נוסף על מגזרים גיאוגרפיים ראה ביאור  6לדוחות הכספיים.

דיון בגורמי סיכון
41.1

להלן יפורטו גורמי הסיכון העיקריים:
גורמי סיכון מקרו-כלכליים
•

השפעת המשבר הכלכלי העולמי על פעילות החברה
שנת  2009התאפיינה בהאטה יחסית בשווקים בהם פועלת החברה כתוצאה
מהמשבר הכלכלי הגלובלי ששינה מהותית את מגמת הצמיחה שאפיינה את
רוב כלכלות העולם בשנים האחרונות ,כמו גם את הסביבה העסקית בה
פועלת פרוטרום .פרוטרום נכנסה לתקופה הכלכלית המאתגרת והמשברית
בה מצוי העולם כחברה גלובלית מובילה וחזקה מתמיד ,עם הנהלה גלובלית
מנוסה ,מבחר מצויין של לקוחות רב לאומיים ואזוריים ברחבי העולם ,עם
טכנולוגיות ומוצרים מעולים וצנרת מצויינת של מוצרים בפיתוח ,בשיתוף עם
לקוחותיה הרבים.
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להערכת פרוטרום ,ההתייצבות שחלה בחודשים האחרונים בכלכלות העולם,
התמתנות הטלטלה בשערי החליפין ,עצירת מגמת צמצום המלאים וסימנים
של חזרה הדרגתית לשיפור בצריכה ,כולל במדינות שנפגעו מפיחות
משמעותי בשער המטבע שלהן ,עשויות לתרום לשיפור ברמת המכירות שלה
ולחזרה עתידית למגמת צמיחה בשיעורים דומים לאלה שאפיינו את פעילותה
בעבר .עם זאת ,שינוי מגמה שלילי בסימני ההתאוששות הכלכלית העולמית
עלול להשפיע על רמות הביקושים למוצרי פרוטרום .נכון למועד דוח זה,
לחברה אין מידע עתידי בנושאים אלו והיא אינה יכולה להעריך את השפעתם
על פעילותה בעתיד .עם זאת ,לאור סממני ההתאוששות המתונה מהמשבר
הכלכלי ,שאפינו את תחילת שנת  ,2010עשויים ענף המזון והענפים
הנגזרים ממנו להתאפיין בסימני חזרה מתונה לשיעורי צמיחה במהלך שנת
.2010
•

פעילות החברה בשווקים מתפתחים עלולה להיות מושפעת מהתפתחויות
פוליטיות ,כלכליות ומשפטיות בשווקים אלו
החברה פועלת במספר מדינות מחוץ לארצות הברית ומערב אירופה כגון
רוסיה ,טורקיה ,קזחסטן ,אוקראינה ,סין ודרום אפריקה ולפיכך הינה חשופה
להתפתחויות פוליטיות ,כלכליות ,ומשפטיות במדינות אלו ,אשר הינן בדרך
כלל בלתי צפויות ביחס למדינות מפותחות .אתרי החברה במדינות אלו
עלולים להיות חשופים להפרעות כתוצאה מאי יציבות כלכלית ו/או פוליטית או
כתוצאה מהלאמת ו/או החרמת נכסיה במדינות אלה .הסיכון המהותי עוד
יותר מפעילות במדינות מתפתחות קשור במגבלות בנוגע למטבע חוץ ,אשר
עלולות למנוע מהחברה את היכולת לממש את רווחיה ממדינות אלו או
למכור את נכסיה במדינות אלו .על אף שבכל המדינות המתפתחות בהן
פועלת החברה לא קיימות מגבלות כאמור על מטבע חוץ אשר משפיעות על
החברה ,מגבלות שכאלה היו קיימות בעבר הלא רחוק ואין כל וודאות ,כי
מגבלות שכאלו לא יכנסו לתוקף שוב בעתיד.

•

תנודות בשערי החליפין ,אשר אינן ניתנות לחיזוי ,עלולות להשפיע על
תוצאות הפעילות של החברה
החברה מדווחת על תוצאותיה הכספיות בדולרים .בשל פעילותה הגלובלית
לחברה מכירות ,הוצאות ,נכסים והתחייבויות במטבעות אחרים )בפרט ביורו,
בפרנק שוויצרי ,בלירה שטרלינג ובשקל חדש( .תנודות בשערי מטבעות אלו
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עלול להשפיע על תוצאות פעילות החברה .למרות שהחברה ,בדרך כלל,
מנסה להתאים את מכירותיה והוצאותיה ,כמו גם את נכסיה והתחייבויותיה,
באותו מטבע ,אין כל בטחון שפעילות זו תספיק כדי לאזן את השפעת
השינויים בשערי המטבעות על תוצאות פעילותה של פרוטרום.
בנוסף ,גם כאשר ההכנסות וההוצאות באותו מטבע תואמים ,החברה נדרשת
לתרגם לדולרים ,לצורך עריכת דוחותיה הכספיים המאוחדים ,את תוצאות
הפעילות ,הנכסים וההתחייבויות של החברות הבנות שלה שמטבע הפעילות
העיקרי שלהן אינו דולר .תרגום לדולרים של סעיפים מאזניים נעשה על בסיס
שער החליפין של הדולר בסוף השנה ותרגום לדולרים של סעיפים בדוח
הרווח וההפסד נעשה על בסיס שער חליפין ממוצע של הדולר במהלך
התקופה .כתוצאה מכך ,שינויים בשער הדולר ביחס למטבעות אחרים,
עלולים להשפיע על תוצאות הפעילות המדווחות של החברה ועל שווי נכסיה
והתחייבויותיה בדוחותיה הכספיים המאוחדים ,אפילו במצב בו לא חל כל
שינויי בשוויים על פי המטבע המקורי בו הם נמדדים .תרגומים אלו עלולים
להשפיע על מידת היכולת להשוות את תוצאות הפעילות של החברה בין
תקופות שונות ו/או לגרום לשינויים משמעותיים בשווי נכסיה ,התחייבויותיה
והונה העצמי של החברה.
החברה אינה מגדרת את חשיפתה המטבעית באמצעות מכשירים פיננסיים.
על אף שהחברה מנהלת באופן אקטיבי את הנכסים וההתחייבויות שלה
במטרה להקטין את החשיפה לתנודות בשערי החליפין בין הדולר למטבעות
אחרים ,אין כל וודאות ,כי תנודות בשערי החליפין לא יהיו בעלי השלכות
מהותיות לרעה על תוצאות פעילות החברה ומצבה הכספי.
במהלך מרבית שנת  2009הביאה התחזקות המטבעות המערב אירופאים
והשקל )בהן נעשות מרבית מכירות פרוטרום( ביחס לדולר ,לקיטון בתרגום
הדולרי של מכירות החברה והרווח שלה .מגמה זו התהפכה במהלך
החודשים האחרונים של שנת .2009
•

החברה עלולה להיפגע כתוצאה מעליה בשערי הריבית
מקורות המימון הבנקאיים של החברה ,במידת הצורך ,לזמן קצר ולזמן ארוך,
צמודים לדולר ארה"ב ,ללירה סטרלינג ,לפרנק השוויצרי וליורו )בהתאם
למטבע הפעילות של החברה בת( ,ונושאים ריבית ליבור משתנה .על פי
מדיניותה ,החברה אינה נוקטת בהגנות כנגד עלייה אפשרית של הריבית.
נכון ליום המאזן אין התאגיד מחזיק בני"ע נגזרים .במידה ושערי הריבית

80

יעלו ,החברה עלולה שלא להיות מסוגלת למחזר את חובותיה בתנאים
אטרקטיביים .עליה בשיעורי הריבית תגדיל את הוצאות המימון של החברה,
דבר העלול להיות בעל השלכות על תזרים המזומנים של החברה .המשבר
העולמי הפיננסי הביא להתכווצות שווקי האשראי שהובילה לירידה בזמינות
מקורות מימון לעסקים .להערכת החברה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת
שיושג על ידה צפוי לאפשר את פירעונם המלא של התחייבויותיה הצפויות,
מבלי שתזדקק למקורות מימון חיצוניים .כמו כן החברה שבה ואישררה את
זמינות קווי האשראי שלה ואת הגיבוי שיש לה ממוסדות פיננסים מובילים.
עם זאת ,התמשכות משבר האשראי עלולה להשפיע על יכולת החברה
למחזר חובותיה בתנאים אטרקטיביים.
גורמי סיכון ענפיים
•

החברה מתמודדת עם תחרות בשווקים בהם היא פועלת העשויה
להשפיע על עסקי החברה ועל יכולתה להתמיד במגמת הצמיחה
החברה מתמודדת עם תחרות הולכת וגדלה מצד חברות רב-לאומיות גדולות
כמו גם מצד חברות בינוניות ומקומיות בשווקים רבים בהם היא פועלת.
לחלק ממתחרותיה של החברה יש משאבים כספיים וטכנולוגיים גדולים יותר,
תשתיות שיווק ומכירה רחבות יותר והן בעלות מוניטין רב יותר ,ולפיכך
עשויות להסתגל לשינויים ולמגמות בתעשייה בצורה טובה יותר.
שוק תמציות הטעם העולמי מאופיין ביחסים הדוקים בין יצרני תמציות הטעם
ולקוחותיהם ,בעיקר עם לקוחות רב-לאומיים גדולים .יתרה מכך ,לקוחות רב-
לאומיים גדולים ולאחרונה גם לקוחות בינוניים ,מגבילים את מספר הספקים
שלהם ועובדים רק עם ספקים "מאושרים" .על מנת להתחרות טוב יותר
בתנאים אלו צריכה החברה להשקיע יותר ויותר ביחסים עם לקוחותיה,
במחקר ופיתוח ובהתאמת מוצרים לצרכי לקוחותיה על מנת להעניק שירות
טוב ויעיל .אי יכולת החברה לשמר את יחסיה הטובים עם לקוחותיה ,ביסוס
יחסים עם לקוחות חדשים והשגת מעמד של ספק "מאושר" אצל חלק
מלקוחותיה עלולים להיות בעלי השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה,
תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.
בהשוואה לתחום תמציות טעם ,שוק חומרי הגלם רגיש יותר למחיר ומאופיין
בשולי רווח נמוכים יותר באופן יחסי .חלק מהמוצרים בתחום חומרי הגלם,
המיוצרים על ידי החברה ,הינם ייחודיים פחות וניתנים להחלפה על ידי מוצרי
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מתחרותיה .בנוסף ,עודף כושר ייצור עולמי של חומרי גלם עלול להיות
להשפיע לרעה על מכירותיה של פרוטרום ועל רווחיותה .על אף שהחברה
מתמקדת כחלק מהאסטרטגיה שלה בחומרי גלם ייחודיים בעלי שולי רווח
גבוהים יותר ,אין כל בטחון ,כי שויי הרווח התפעולי לא ישחקו בעתיד ,דבר
אשר עלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות
פעילותה ומצבה הכספי.
•

שינויים ברגולציה עלולים להשפיע על החברה ועל יכולתה לשווק ולמכור
מוצרים חדשים
החברה פועלת תחת חוקי בריאות ,בטיחות ואיכות סביבה שונים ,בינלאומיים
ומקומיים במדינות השונות בהן היא פועלת .ככלל ישנה מגמה לרגולציה
מוגברת בתחום פעילותה של החברה .מגמה זו נובעת מהרגישות הגוברת
אצל ציבור הצרכנים באשר להכללת תמציות טעם במוצרי מזון .למשל ,שוק
התרופות הטבעיות ) (Nutraceuticalsוהמזון הפונקציונלי כפופים לרגולציה
מוגברת ,הברית בהרבה ממדינות העולם .מוצרי התרופות הטבעיות
) (Nutraceuticalsהינם תוספי מזון המספקים או הנתפשים כמספקים
יתרונות בריאותיים מסויימים .מזון פונקציונלי הוא מזון המוספים לו רכיבים
מסויימים המספקים או הנתפשים כמספקים יתרונות בריאותיים ,כגון מיצים
ויוגורטים .כתוצאה מאופיין ותכונותיהן הבריאותיים ,מוצרי נוטרה ומזון
פונקציונלי נתפשים על ידי הרגולטור כבעלי תכונות תרופתיות ומדינות שונות
עשויות להכפיף מוצרים אלו לאותם כללים ורגולציה החלים על תרופות.
פרוטרום זיהתה את שווקי הנוטרה והמזון הפונקציונלי כשווקים לצמיחה
עתידית .הכפפתם של שווקים אלו לרגולציה מוגברת עלולה לגרור הוצאות
נוספות אשר עשויות להיות בעל השלכות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות
פעילותה ומצבה הכספי.
בנוסף ,אישורים הדרושים בהתאם לחוק עשויים שלא להיות מושגים בזמן,
אם בכלל ,למוצריה החדשים של החברה .עיכובים כאמור עלולים להגביל את
יכולתה של החברה להשיק מוצרים חדשים ,דבר אשר עלול להיות בעל
השלכות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ,מצבה הכספי וצמיחתה
העתידית.
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•

עלויות הקשורות בעמידה בתקני איכות הסביבה ,בריאות ובטיחות
עלולות להשפיע על עסקי החברה
חברות הפועלות בתעשיית תמציות הטעם וחומרי הגלם כמו החברה,
משתמשות ,מייצרות ,מוכרות ומפיצות גם חומרים הנחשבים מסוכנים ולפיכך
כפופות לחקיקה רחבה בנוגע לאחסון ,טיפול ,ייצור ,שינוע ,שימוש והשלכת
מוצריהם ,מרכיביהם ותוצרי לוואי .הדברים אמורים במיוחד לגבי פעילות
הייצור והמחקר ופיתוח של החברה באנגליה ,שוייץ ,גרמניה ,ארצות הברית,
ישראל ,סין ומדינות נוספות שהפעילות בהן כפופה לחקיקה ותקנים שונים
הקשורים לזיהום אויר ,טיפול במי שופכין ,פליטה ,שימוש וטיפול בחומרים
מסוכנים וטיפול בזיהום סביבתי קיים .כל החמרה בחקיקה ובכללים האמורים
עלולה להיות בעלת השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות
פעילותה ומצבה הכספי.
בנוסף להוצאות השוטפות שהחברה מוציאה על מנת לעמוד בדרישות
החקיקה והכללים הקשורים לאיכות הסביבה ,עלולות להיות הוצאות חד-
פעמיות הקשורות לפעולות מתקנות שעל החברה לנקוט באתרי הייצור בהם
היא פועלת .היות והחברה אינה יכולה לצפות בביטחון אירועים הקשורים
לאיכות הסביבה הסכומים שהחברה מקצה או תקצה לעניין זה עלולים שלא
להיות מספיקים .הן להוצאות השוטפות והן להוצאות החד פעמיות הקשורות
באיכות הסביבה עלולות להיות השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה,
תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.
החברה נדרשת לקבל אישורים שונים הקשורים באיכות הסביבה לגבי
פעילותה במתקני הייצור השונים שלה ולעמוד בתנאים הקבועים באישורים
שכאלה .הרחבת מפעלים קיימים כפופה אף היא לקבלת האישורים
הדרושים .אישורים אלו עלולים להיות מבוטלים או משונים באופן חד צדדי על
ידי הגורם הרלבנטי שהנפיק אותם ,וכן עשויים להיות מוגבלים בזמן .שינוי,
ביטול ,אי חידוש ו/או כשלון בהשגת אישור עלול להיות בעל השלכות
מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.
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•

רגישות לתנודתיות במחירי חומרי הגלם הדרושים לייצור מוצרי החברה
השנים האחרונות התאפיינו בתנודתיות גבוהה יחסית במחירי חומרי הגלם
המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה ,ובתקופות מסויימות חלה עלייה
מתמשכת במחירי חומרי גלם אלו ,עם עליה מהותית יותר במוצרים טבעיים,
שהם רוב המוצרים בהם עושה פרוטרום שימוש .מנהלי שרשרת האספקה
הגלובאליים והמקומיים ומחלקות הרכש של החברה מנהלים מעקב שוטף
אחר מגמות מחירי חומרי הגלם.
במקרה של עליה נמשכת במחירי חומרי הגלם המשמשים את פרוטרום
לייצור מוצריה ,אין בטחון כי החברה תוכל להתאים את מחירי מוצריה לעליה
שכזו ,דבר העלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה,
תוצאות פעילותה ומצבה הכספי .כמו-כן ,המחיר ,האיכות והזמינות של Raw
 Materialsעיקריים בהם משתמשת החברה ,בייחוד בתחום המוצרים
הטבעיים ,נתון לתנודתיות בשל היצע וביקוש עולמיים כאמור.

•

תלות בצדדים שלישיים להספקת חומרי גלם הדרושים לייצור
החברה תלוייה בצדדים שלישיים להספקת חומרי הגלם הדרושים לה לייצור
מוצריה .על אף שהחברה רוכשת חומרי גלם ממגוון רחב מאוד של ספקים
ואף ספק אינו מייצג למעלה מ  10%מסך תצרוכת חומרי הגלם של החברה,
ועל אף שלמרבית חומרי הגלם הנרכשים על ידי החברה יש יותר מספק אחד
והם בדרך-כלל זמינים ,אין כל וודאות ,כי מצב זה יימשך גם בעתיד.

•

החברה עלולה להיות חשופה לתביעות אזרחיות ופליליות כתוצאה מאי
עמידה בחוקי איכות סביבה ,בריאות ובטיחות ולתקנות החלות על
החברה
החוקים ,הכללים והתקנות הנוגעים לאיכות סביבה ,בריאות ובטיחות עלולים
להטיל על החברה חבות פלילית ו/או אזרחית בגין זיהום הסביבה ואי עמידה
בחוקים ,כללים ותקנים רלבנטיים .חוקי איכות סביבה ,בריאות ובטיחות
עלולים לכלול סנקציות פליליות )לרבות קנסות משמעותיים( בגין הפרתם.
חוקים מסויימים של איכות הסביבה כוללים הוראות אחריות מוחלטת בגין
שחרור חומרים מסוכנים לסביבה ,דבר שעלול להוביל את החברה להיות
אחראית לניקוי הסביבה מבלי שהייתה רשלנית או אשמה בכך .חוקי איכות
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סביבה אחרים מטילים אחריות ,ביחד ולחוד ,דבר שעלול לחשוף את החברה
לאחריות לניקוי הסביבה מזיהומים שנגרמו על ידי אחרים .מספר תביעות
והודעות צד שלישי הוגשו כנגד החברה בגין נזקי גוף ,נזקי רכוש והפרת חוקי
איכות סביבה בקשר עם זיהום נחל הקישון שבחיפה .אין כל בטחון לגבי
תוצאות תביעות אלו או אם יוחלט כנגד החברה מה יהיה היקף האחריות
שייחס בית המשפט לחברה )לפרטים ראה סעיף  38לדוח זה( .בפברואר
 2009נחתם בין החברה לבין המשרד להגנת הסביבה מסמך הסדרה
סביבתי שעניינו שיפורים ופעולות שיבוצעו על ידי החברה באתר חיפה
בתחום איכות הסביבה )לפרטים ראה סעיף  38לדוח זה( .אין וודאות כי
פעילויות החברה בהתאם למסמך ההסדרה יחשבו כמספקות בעיני המשרד
לאיכות הסביבה ,דבר העשוי לחשוף את החברה לסנקציות שונות .בנוסף,
ישנם חוקי איכות סביבה ,בריאות ובטיחות בעלי תוקף רטרואקטיבי ,העלולים
להטיל אחריות בגין מעשים שנעשו בעבר ,על אף שמעשים אלו נעשו
בהתאם להוראות החוק הרלבנטיות שהיו בתוקף בעת עשייתם .אחריות
פלילית או אזרחית על פי חוקים אלו עלולה להיות בעלת השלכות מהותיות
לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.
כמו כן ,החברה עלולה להיות חשופה לתביעות בגין נזקי גוף ונזקי רכוש
הנובעים מחשיפה לחומרים מסוכנים .החוקים במדינות העיקריות בהן פועלת
החברה מאפשרים פתיחה בהליכים משפטיים כנגד החברה במידה ולכאורה
נגרם זיהום או פגיעת גוף מפעילות אתרי הייצור שלה במדינות אלו .הליכים
משפטיים שכאלו עלולים להיות יזומים גם על ידי אנשים פרטיים או על ידי
ארגונים לא ממשלתיים.
גורמי סיכון ייחודיים לחברה
•

אסטרטגיית הצמיחה של החברה תלויה באופן משמעותי ביכולתה
העתידית לזהות ,לרכוש ולשלב עסקים מתאימים
מרכיב מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של פרוטרום הינו צמיחה באמצעות
גידול פנימי של עסקי הליבה ובאמצעות רכישות של יצרני תמציות טעם
ויצרני חומרי גלם ייחודיים .במסגרת אסטרטגיה זו ביצעה החברה בשנים
האחרונות מספר רכישות אסטרטגיות ,ביניהן רכישת נכסי ופעילות ה
 Savoryשל  CHביוני  ,2009נכסי ועסקי  FSIבמרץ  ,2009נכסי ועסקי
אוקספורד בפברואר  ,2009פעילות ראד בנובמבר  ,2007רכישת קבוצת
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גוורצמולר באוקטובר  ,2007רכישת פעילות אדומים ורכישת ריחן שהושלמו
באוגוסט  ,2007רכישת אבאקו ביולי  ,2007רכישת יופיטר באפריל ,2007
רכישת בלמיי במרץ ,2007

רכישת  Acatrisבאוקטובר  ,2006רכישת

 Nesseבינואר  ,2006רכישת עסקי ה  Food Systemsמחברת IFF
במהלך המחצית השנייה של שנת  ,2004רכישת פלקסמן ביוני 2003
ורכישת פעילות תמציות הטעם וחומרי הגלם של CPL Aromas Ltd.
בפברואר  .2001עם זאת ,אין בטחון כי החברה תוכל להמשיך לזהות
רכישות מתאימות בתנאים משביעי רצון או להשיג את המימון הנחוץ על מנת
להמשיך ברכישות כגון אלו .כשלון בזיהוי וביצוע רכישות עתידיות עלול
להשפיע לרעה על אסטרטגיית הצמיחה של החברה.
מיזוג פעילויות שנרכשו כרוך בסיכונים לרבות השפעה אפשרית לרעה על
תוצאות פעילות החברה ,אובדן לקוחות ,צריכת זמן ניהולי ותשומת לב
ההנהלה הבכירה ,אובדן אנשי מפתח ,אירועים בלתי צפויים במיזוג הפעילות
הקשורים עם התפעול ,הטכנולוגיה ,המערכות והשירותים של העסק הנרכש.
כמו-כן ,החברה עשוייה שלא להצליח לנצל את הסינרגיות הצפויות )לרבות
כאלו הנובעות מחסכון בהוצאות( הגלומות ברכישות .כשלון במיזוג רכישות
עלול להיות בעל השלכות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ומצבה
הכספי.
•

החברה עלולה שלא להסתגל לצמיחה המהירה המאפיינת את פעילותה
בשנים האחרונות
הצמיחה המהירה ,הן בפעילות החברה והן בפריסתה הגיאוגרפית ,כפי
שהייתה בשנים האחרונות ,דורשת ניהול יעיל על מנת להבטיח ,כי היתרונות
הפיננסיים ,ניצול הסינרגיה והיתרון לגודל ימומשו .חוסר יכולת של החברה
להתאים עצמה לצמיחה המהירה ,עלולים להוביל להפסד או לעלויות רכישה
אשר לא יוחזרו במהירות הצפויה ,אם בכלל .לבעיות כאמור עלולות להיות
השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.

•

החברה עלולה להידרש לשלם פיצויים ניכרים ,בגינם לא יהיה לה כיסוי
ביטוחי ,כתוצאה מתביעה בגין אחריות למוצר
החברה חשופה לסיכון בשל אחריות מוצר ,בעיקר נוכח העובדה שהחברה
מספקת תמציות טעם לתעשיות המזון ומשקאות ,חומרי טעם וריח ,מזון
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פונקציונלי ,פארמה/נוטרה וטיפוח אישי .במקרה שהחברה תימצא אחראית
בתביעה גדולה מסוג זה ,הכיסוי הביטוחי של החברה עלול להיות לא מספיק
לשלם עבור פיצויים ו/או הוצאות משפט .העדר כיסוי ביטוחי מספיק עלול
להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה
ומצבה הכספי .תביעות בגין חבות מוצר אשר תובאנה כנגד החברה עלולות
לפגוע במוניטין של החברה ותדרושנה מהנהלת החברה זמן ומאמץ רבים,
דבר העלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה אף ללא
קשר לתוצאות התביעה.
•

הצלחת החברה תלויה ביכולתה להעסיק ולשמר עובדי מפתח
הצלחת החברה בעתיד תלוייה ביכולתה למשוך ולשמר פלבוריסטים )אנשי
פיתוח תמציות המזון  (Flavorists -מיומנים ,טכנאי מעבדה וכח אדם מיומן
נוסף .החברה פועלת בשוק מתמחה בו איכות התמצית והמוצר הינם
קריטיים וכח אדם מיומן הכרחי על מנת להבטיח הספקת מוצרים באיכות
גבוהה .במקרה בו מספר עובדים שכאלו יעזבו את החברה בו-זמנית,
החברה עלולה להתקל בקשיים באיתור עובדים חלופיים בעלי אותו נסיון
וכישורים ,דבר העלול לפגוע ביכולות המחקר והפיתוח של החברה .בנוסף,
הצלחתה הנמשכת של פרוטרום תלוייה במידה רבה בצוות ההנהלה הבכירה
שלה .אובדן חברי ההנהלה הבכירה או עובדי מפתח אחרים עלול להיות בעל
השלכות שליליות על תוצאות פעילות החברה ועל יכולתה לממש את
האסטרטגיה שלה .כשלון בגיוס ושימור כח אדם מיומן ואנשי הנהלה בכירה
עלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות
פעילותה ומצבה הכספי.

•

הקניין הרוחני הינו בעל חשיבות לעסקי החברה ועלול להיות קושי בהגנה
עליו
עסקי החברה תלויים בקניין רוחני הכולל בעיקר את הנוסחאות )פורמולות(
המשמשות ליצירת תמציות הטעם .פרוטרום אינה רושמת נוסחאות אלו
כפטנט ,אך עם זאת הן סודיות ביותר ונחשבות כסוד מסחרי של החברה,
החשוף למספר מצומצם של אנשים בחברה .על אף שפרוטרום אינה
מאמינה ,כי היא תלויה באופן משמעותי באיזושהי זכות קניין רוחני יחידה,
נוסחה ,פטנט או רשיון ,אובדן הסודיות בנוגע לנוסחאות או אובדן הגישה
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אליהן ו/או פקיעה עתידית של זכויות קניין רוחני עלולים להיות בעלי השלכות
מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה או מצבה הכספי.
החברה מסתמכת ,באופן חלקי על הסכמי סודיות ואי תחרות עם עובדים,
ספקים וצדדים שלישיים על מנת להגן על קניינה הרוחני .ייתכן והסכמים אלו
יופרו ולחברה לא יהיה סעד מספק בגין הפרה שכזו .סכסוכים בנוגע לבעלות
בקניין הרוחני או בנוגע לתוקפם של הסכמי הסודיות עלולים להתעורר.
בנוסף ,הסודות המסחריים של החברה עלולים להיוודע למתחריה ו/או להיות
מפותחים על ידי המתחרים באופן עצמאי .במצב זה החברה לא תוכל להנות
מבלעדיות בשימוש בחלק מהנוסחאות שלה או לשמר את הסודיות בנוגע
למוצריה.
•

החברה עלולה שלא להיות מסוגלת להשתמש בשם המסחרי "פרוטרום"
במדינות מסויימות בהן היא פועלת או שבהן תבקש לפעול בעתיד
לא בכל המדינות בהן היא פועלת רשמה החברה את השם המסחרי
"פרוטרום" .ישנן מדינות בהן קיימים סימני מסחר רשומים הדומים לשם
"פרוטרום" לגבי טובין דומים למוצרי החברה .למשל ,השם המסחרי
"פרוטרום" נרשם על ידי חברה גרמנית במדינות האיחוד האירופי ,בגרמניה
ובמדינות נוספות ביחס לטובין מאותו סוג אליו משתייכים מוצרי החברה.
קיים סיכון ,כי החברה תהיה חשופה לתביעות לפיצוי בגין שימוש בעבר בשם
"פרוטרום" ולצווי מניעה משימוש עתידי בשם .לפיכך ,אין כל בטחון ,כי
החברה תהיה בעלת הזכות להשתמש בשם המסחרי "פרוטרום" בכל
המדינות בהן היא פועלת או בהן תבקש לפעול בעתיד.
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להלן טבלה המפרטת את גורמי הסיכון השונים ואת הערכת החברה לגבי
מידת השפעתם האפשרית עליה:

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על
החברה
קטנה
בינונית
גדולה

גורם הסיכון
גורמים מקרו-כלכליים
השפעות המשבר הכלכלי
יציבות בשווקים מתפתחים
תנודות בשערי חליפין
שינויים בשערי ריבית
גורמים ענפיים
תחרות בשווקים
שינויים ברגולציה
עמידה בתקנים
תנודתיות במחירי חומרי הגלם
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
שימוש בשם המסחרי "פרוטרום"
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

.42

פרטים לגבי הערכות שווי שבוצעו לגבי פעילות ה  Savoryבגרמניה
להלן פרטים לגבי הערכות שווי שבוצעו לגבי פעילות ה  Savoryבגרמניה בהתאם להוראות
תקנה 8ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל:1970-

נושא ההערכה
עיתוי ההערכה

מוניטין פעילות ה  Savoryבגרמניה
שווי המוניטין נכון ליום 31.12.09
ההערכה בוצעה במהלך חודש מרץ .2010

שווי נושא
ההערכה סמוך
לפני מועד
ההערכה
שווי נושא
ההערכה
שנקבע
בהתאם
לערכה
זיהוי המעריך
ואפיוניו

 139,405אלפי דולר.

 250,645אלפי דולר.

•

•
•
•

•
•
מודל ההערכה
ההנחות לפיהן
ביצע מעריך
השווי את
ההערכה

הערכת השווי בוצעה על-ידי חיסונים פיננסים חדרי עסקאות בע"מ  .חיסונים
פיננסים חדרי עסקאות בע"מ הינה חברה למתן שירותים עסקיים וכלכליים,
המספקת סל שירותים כולל ונחשבת לאחת החברות הפרטיות המובילות
במשק הישראלי בתחומה .החברה הוקמה בשנת  2003ומתמחה במתן
שירותים כלכליים בנושאים מימוניים ועסקיים ,רגולטורים וחוץ רגולטורים,
כולל שירותי ביצוע בחדר עסקאות.
המעריך מנוסה בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים
בעלי היקפים דומים לאלה של ההערכה המדווחת.
שם המעריך – מר גל סולי.
השכלת מעריך-
 B.Aבכלכלה וניהול.
 M.Sc.במדעי הניהול – מימון וחשבונאות.
למעריך אין עניין אישי בחברה והוא אינו תלוי בחברה כמשמעותו של מונח זה
בחוק רואי החשבון תשט"ו 1955-ובתקנות שהותקנו על פיו.
שיפוי -בגין הוצאות סבירות בהן יישא המעריך בקשר לכל תביעה ,דרישה או
הליכים אחרים בשל חוות הדעת.

 -DCFהיוון תזרים מזומנים.
שיעור היוון16% :
שיעור הצמיחה5% :
רגישות לצמיחה 0% :עד 5%
רגישות שיעור ההיוון:
 12%עד 20%
• נתונים ששימשו בסיס להשוואה :תוצאות הפעילות בשנים האחרונות והערכה
לעתיד.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
הערכת שווי ליו  31בדצמבר2009 ,
של הפעילות בגרמניה
לפי הוראות תק בינלאומי – IAS 36
ירידת ער נכסי
מר! 2010

לב הנ.י.צ ,.רח' גולדה מאיר  ,3נס ציונה 74036
טלפו  08 * 9369800 :פקס08 – 9365380 :
www.immunities.co.il

 8במר!2010 ,
לכבוד:
פרוטרו תעשיות בע"מ
שלו רב,
הנדו :יישו הוראות תק חשבונאות בינלאומי  – IAS 36ירידת ער נכסי

 1מבוא
נתבקשנו על*ידיכ לייש את הוראות תק חשבונאות בינלאומי מספר  * 36ירידת ער נכסי
)להל "IAS 36" :או "התק"( ,בקשר ע המוניטי הנובע מהעסקות הבאות )להל" :העסקאות"(:
• בחודש ינואר 2006 ,רכשה פרוטרו תעשיות בע"מ )להל" :פרוטרו"( ,באמצעות חברת
 ,Frutarom Germany GmbHחברה נכדה בבעלותה המלאה 70% ,מהו המניות המונפק
והנפרע של חברת  GewurzMuhle Nesse GmbHושל חברת GewuzMuhle Nesse Gebr.
) Krause GmbHלהל" :קבוצת  ,("Nesseחברות בבעלותה של משפחת  .Krauseבנוס,/
לפרוטרו הייתה קיימת אופציה לרכישת  30%נוספי ,בהתא למנגנוני ,אשר נקבעו בהסכ
הרכישה המקורי .האופציה האמורה מומשה במהל שנת  .2008תמורת הרכישה הכוללת
הסתכמה בס של כ*  38מיליו אירו.
• בחודש אוקטובר 2007 ,רכשה פרוטרו  100%מהו המניות של חברת Gewurzmuller
) GmbHלהל ("Gewurzmuller" :וחברת ) Blessing Biotech GmbhלהלBlessing " :
 "Biotechוביחד ע " :Gewurzmullerקבוצת  ,("Gewurzmullerבתמורה לתשלו במזומ
של  67מיליו דולר )כ*  47.3מיליו אירו( .בנוס ,/בהסכ הרכישה נקבע מנגנו תשלו תמורה
עתידית ,כ שהתמורה הסופית שתשול תשק /לקבוצת  Gewurzmullerשווי בהתבסס על
מכפיל ממוצע  7.1על ה*  ,EBITDAאשר תשיג קבוצת  Gewurzmullerבמהל שנת .2007
התמורה הסופית לאחר הפעלת המנגנו הנ"ל הייתה בס של כ*  61מיליו אירו.
• ביו  18ביוני 2009 ,רכשה פרוטרו ,באמצעות חברות בנות בגרמניה ,את נכסי ופעילות ה*
) Savoryתחו הטעמי הלא מתוקי( של קבוצת כריסטיא האנס )להל ("CH" :בגרמניה,
בתמורה לתשלו במזומ של כ*  5.3מיליו אירו.
במהל שנת  ,2008החלה פרוטרו ביישו תוכנית למיזוג פעילות קבוצת  Gewurzmullerע
פעילות קבוצת ) Nesseלהל" :הקבוצות"( לפעילות אחת ולניצול מירבי של אפשרויות ה* Cross-
 Sellingושל הסינרגיה הקיימת בגרמניה ובארצות השונות על*מנת להשיג יעילות תפעולית
וחסכונות מירביי ,הלי אשר הוא! וכמעט והושל בשנת  .2009נכו להיו ,לקבוצות הנהלה
אחת ,מער כספי משות ,/מחקר ופיתוח משות ,/מער שיווק משות ,/מער רכש משות/
ומבחינת הייצור ישנה העברה של מוצרי בי האתרי של כל קבוצה על*פי עומסי עבודה .על*פי
הנהלת פרוטרו ,בשנת  2010ימוזגו הקבוצות ליישות משפטית אחת .בנוס ,/נכסי ופעילות ה*
2

 Savoryשל  ,CHאשר נרכשו בשנת  ,2009מוזגו לתו הפעילות של הקבוצות ,ונכו להיו כל
הייצור מתבצע באתרי שלה )להל ביחד ע הקבוצות" :הפעילות בגרמניה" או "הפעילות"(.
 IAS 36מחייב הכרה בהפסד מירידת ער של נכס בכל עת ,שערכו של הנכס בספרי עולה על
הסכו בר*ההשבה שלו .א לא נית לאמוד את הסכו בר*ההשבה של הנכס הבודד ,על התאגיד
לחשב את הסכו בר*ההשבה של היחידה מניבה*מזומני ,אליה שיי הנכס .יחידה מניבה*
מזומני של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של נכסי ,המכילה את הנכס ,והמניבה תזרימי
מזומני חיוביי משימוש מתמש שה בלתי תלויי בעיקר בתזרימי המזומני החיוביי
מנכסי אחרי ,או מקבוצות נכסי אחרות.
מוניטי ,הנובע מרכישה ,מייצג תשלו שביצע הרוכש מתו צפיות להטבות כלכליות עתידיות.
מוניטי אינו מניב תזרימי מזומני באופ בלתי תלוי מנכסי אחרי ,או מקבוצות נכסי אחרות,
ועל*כ ,לא נית לקבוע את סכו בר*ההשבה של מוניטי כנכס נפרד .אי לכ  ,א קיימי סימני
לירידת ער של המוניטי ,הסכו בר*ההשבה ייקבע ליחידה מניבה*מזומני אליה שיי המוניטי.
סכו זה יושווה לער בספרי של יחידה מניבה*מזומני זו והפסד כלשהו מירידת ער יוכר א
ורק א הסכו בר*ההשבה שלה נמו מערכה בספרי.
בקשר לעבודה זו ,הפעילות בגרמניה זוהתה כיחידה מניבה*מזומני הקטנה ביותר אליה נית
להקצות את המוניטי הנובע מהעסקה.
כאמור על*פי התק ,הסכו בר*ההשבה של היחידה מניבה* מזומני 1יחושב כמחיר המכירה נטו
או שווי השימוש ,כגבוה שבה:
מחיר המכירה נטו הוא הסכו שנית לקבל ממכירת יחידה מניבה*מזומני בעסקה בתו לב

א.

בי קונה מרצו ומוכר מרצו ,הפועלי בצורה מושכלת ,בניכוי עלויות מימוש תוספתיות
ישירות כלשה.
שווי השימוש של היחידה מניבה*מזומני הוא הער הנוכחי של אומד תזרימי המזומני
העתידיי ,הצפויי לנבוע משימוש מתמש ביחידה זו וממימושה של היחידה בתו חייה
השימושיי.

ב.

בקביעת שווי השימוש של היחידה מניבה*מזומני ,דורש התק שהתאגיד ישתמש ,בי היתר ,ב:
תחזיות של תזרימי מזומני על בסיס הנחות סבירות ומבוססות ,אשר משקפות את מצבה

א.

הנוכחי של היחידה מניבה*מזומני ,וכ מייצגות את האומד הטוב ביותר של ההנהלה לגבי
התנאי הכלכליי ,שישררו במהל אור חייה השימושיי של היחידה ,וכ
שיעור ניכיו לפני מס ,המשק /הערכות שוק שוטפות של ער הזמ של הכס /ואת הסיכוני

ב.

הספציפיי ליחידה מניבה*מזומני .שיעור הניכיו לא ישק /סיכוני ,שתזרימי המזומני
העתידיי כבר הותאמו בגינ.

1

סכו בר*השבה ) – (Recoverable amountהסכו הגבוה מבי מחיר המכירה נטו של נכס לבי שווי
השימוש בו.
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היות והפעילות בגרמניה אינה נסחרת ,לא קיי בסיס לאומד מהימ של התמורה שתתקבל
ממכירתה בעסקה בתו לב בי קונה מרצו למוכר מרצו ,הפועלי בצורה מושכלת .אי לכ  ,לא
נית לקבוע את מחיר המכירה נטו של הפעילות בגרמניה .לפיכ  ,נקבע כי הסכו בר*ההשבה של
הפעילות בגרמניה יהיה שווי השימוש שלה.
על*פי התק ,בבחינת ער של יחידה מניבה*מזומני ,על התאגיד לבחו א בדוחות הכספיי
הוכר מוניטי ,המתייחס ליחידה מניבה*מזומני זו .במקרה זה על התאגיד:
א.

לבצע מבח "מטה*מעלה" ) ,(Bottom-Upכלומר ,על התאגיד:
 .1לבחו הא נית להקצות באופ סביר ועקבי את הער בספרי של המוניטי ליחידה
מניבה*מזומני הנבחנת ,ואז
 .2להשוות בי הסכו בר*ההשבה של היחידה מניבה*מזומני הנבחנת לבי ערכה בספרי
)לרבות הער בספרי של מוניטי כלשהו שהוקצה( ולהכיר בהפסד מירידת ער  ,א קיי.

ב.

וא ,בביצוע מבח "מטה*מעלה" התאגיד אינו יכול להקצות באופ סביר ועקבי את הער
בספרי של המוניטי ליחידה מניבה*מזומני הנבחנת ,על התאגיד לבצע ג את מבח
"מעלה*מטה" ) ,(Top-Downכלומר ,על התאגיד:
 .1לזהות את היחידה מניבה*מזומני הקטנה ביותר ,המכילה את היחידה מניבה*מזומני
הנבחנת ,אליה נית להקצות באופ סביר ועקבי את הער בספרי של המוניטי )"היחידה
מניבה*מזומני הכוללת"( .ואז,
 .2להשוות את סכו בר*ההשבה של היחידה מניבה*מזומני הכוללת לערכה בספרי )הכולל
את הער בספרי של מוניטי כלשהו שהוקצה( ולהכיר בהפסד מירידת ער  ,א קיי.

בכל פע שתאגיד בוח הא חלה ירידת ער של יחידה מניבה*מזומני ,עליו להביא בחשבו כל
מוניטי ,הקשור לתזרימי המזומני העתידיי ,שתניב אותה יחידת מניבה*מזומני .א נית
להקצות את המוניטי באופ סביר ועקבי ,התאגיד ייש את מבח "מטה*מעלה" בלבד .א לא
נית ,אזי התאגיד ייש את שני המבחני האמורי.
להערכתנו ,כמפורט בעבודה זו ,הסכו בר*השבה של הפעילות בגרמניה ,היחידה מניבה*מזומני
אותה זיהינו ,גבוה מערכה בדוחות הכספיי הבלתי מבוקרי של פרוטורו ליו  31בדצמבר,
 .2009לפיכ  ,אי לבצע ירידת ער של המוניטי בהתא להוראות סעי 104 /לתק חשבונאות
.IAS36
חוות הדעת מושתתת על מקורות המידע הבאי:
•

דוחות של הפעילות בגרמניה לשני ;2009*2008

•

נתוני כספיי של הפעילות בגרמניה מתו הדוחות הכספיי של פרוטרו ליו 31
בדצמבר;2009 ,

•

תקציב של הפעילות בגרמניה לשנת ;2010

•

תחזית רב*שנתית של הפעילות בגרמניה לשני ) 2014*2010להל" :התחזית הרב*שנתית"(;
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•

מידע פיננסי ,עסקי ותפעולי אחר ,אשר התקבל מהנהלת פרוטרו;

•

מידע אודות הפעילות בגרמניה;

•

מידע גלוי רלוונטי המתפרס באתרי האינטרנט;

•

מאמרי ופרסומי אקדמאיי;

•

פגישות ושיחות ע הנהלת פרוטרו.

הגבלת אחריות
עבודתנו מיועדת לשימוש הנהלת פרוטרו ולצור המתואר בלבד ואי לעשות בעבודה כל שימוש
אחר .פרט לדרישה על*פי די ,אי להעביר את חוות דעתנו לשו צד שלישי ,או לאזכר את
עבודתנו ,בלא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב .בשו מקרה ,בי א ניתנה הסכמה כאמור ובי א
לאו ,לא נישא בשו אחריות כלפי צד שלישי אליו הועברה חוות דעתנו.
במהל עבודתנו קיבלנו מידע ,הסברי ומצגי מפרוטרו ו/או ממי מטעמ .האחריות למידע,
נכונות הנתוני ,המצגי וההבהרות הנ"ל הנה על הנהלת פרוטרו .במסגרת עבודתנו לא כללנו
בדיקה ו/או אימות של הנתוני שקיבלנו כאמור .לאור זאת ,עבודתנו לא תיחשב ולא תהווה
אישור לנכונות ,שלמות או דיוק של הנתוני שהועברו אלינו .ע זאת ,ביצענו בדיקות
שונות במספר מקרי לסבירות הנתוני והתחזיות .בדיקות אלו כללו ,בי היתר ,ניתוח דוחות
כספיי ומידע פיננסי אחר .בשו מקרה לא נהיה אחראי לכל הפסד ,נזק ,עלות או הוצאה אשר
יגרמו בכל אופ ודר ממעשי הונאה ,מצג שווא או הטעיה.
ככלל ,תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיי ומתבססות על הנחות סבירות ליו התחזית.
הנחות אלו עשויות להשתנות על פני תקופת התחזית ,ועל*כ תחזיות ,אשר נערכו לימי ההערכה
עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר .על*
כ ,לא נית להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחו המיוחסת לנתוני דוחות כספיי מבוקרי.
אי אנו מביעי דעה באשר להתאמת התחזיות ,שנערכו על*ידי פרוטרו לתוצאות הפיננסיות
שתתקבלנה בפועל.
הערכות כלכליות אינ מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיה תלויות במקרי רבי בשיקול
הדעת הסובייקטיבי של מערי השווי .לפיכ  ,אי שווי הוג יחיד בלתי מעורער ,ובדר *כלל אנו
קובעי טווח סביר לשווי ההוג .היות ובמקרה זה מטרת ההערכה דורשת שווי ספציפי ,נקבע
שווי המייצג את נקודת האמצע של טווח השווי הסביר .למרות שאנו סבורי שהשווי שנקבע על*
ידינו הנו סביר בהתבסס על המידע שסופק לנו ,הרי שמערי שווי אחר עשוי היה להגיע להערכת
שווי שונה.
מוסכ בי חיסוני פיננסי ופרוטרו ,כי פרט למקרה בו ייקבע על*ידי בית*משפט כי חיסוני
פיננסי פעלה בזדו או ברשלנות רבתי ,לא תישא חיסוני פיננסי בכל אחריות כלפי פרוטרו,
מכל מקור שהוא ועל פי כל עילה שהיא ,לרבות בנזיקי ,בכל הקשור לביצוע שירותי על*פי הצעה
זו ,ולא תהיה לפרוטרו או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כלפי חיסוני פיננסי ,לרבות
בדר של הודעת צד שלישי ,בכל הקשור ,במישרי או בעקיפי ,לשירותי הניתני בהתקשרות
ובשירותי המוענקי על*ידי חיסוני פיננסי לפרוטרו.
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•

חוות דעת זו אינה מהווה עבודת  Due-Diligenceואינה מתיימרת לכלול את המידע,
הבדיקות והמבחני או כל מידע אחר הכלולי בעבודת  ,Due-Diligenceלרבות בדיקת
חוזי והתקשרויות.

•

יודגש כי אי לנו עניי אישי בפעילות בגרמניה ושכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות חוות
הדעת.

•

לא בוצעה על*ידינו בעבר הערכת שווי לפעילות בגרמניה.

•

כל הנתוני הכספיי בדוח זה הנ באלפי אירו ,אלא א כ צוי אחרת.

בכבוד רב,
רנ מיטלפונקט ,משנה למנכ"ל
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 2תאור הפעילות בגרמניה
כאמור ,הפעילות בגרמניה כוללת בתוכה שלוש פעילויות ,אשר מוזגו לפעילות אחת :פעילות
קבוצת  ,Nesseפעילות קבוצת  Gewurzemullerוהפעילות ,אשר נרכשה מידי .CH

 2.1תחומי פעילות
הפעילות בגרמניה עוסקת בפיתוח ,בייצור ,בשיווק ובמכירה של פתרונות ) Savoryתחו
הטעמי הלא מתוקי( חדשניי וייחודיי ,הכוללי תמציות טע שאינ מתוקות ,תערובות
תבליני וחומרי גל פונקציונאליי ייחודיי לתעשיית המזו ,ע דגש מיוחד על תחו הבשר
המעובד ומזו הנוחות ).(Convenience Food
הפעילות בגרמניה עוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של  Starter Culture .Starter Cultureהינ
מוצרי טבעיי מבוססי תהליכי מיקרוביולוגיי ,שעיקר פרמנטציה של מיקרואורגניזמי
ואנזימי ,המשמשי בייצור מוצרי מזו ,בעיקר בתחו הבשר ,החלב והאפייה .מוצרי ה* Starter
 Cultureמאפשרי שליטה על הטע ,הצבע ,המרק ואור חיי המד /בתהלי ייצור המזו.

 2.2אתרי ייצור
לפעילות בגרמניה חמישה אתרי ייצור בגרמניה:
• המפעל ב*  * Nesse-Loxstedtבמפעל זה מיוצרות תערובות טע ,שאינ מתוקות ).(Savory
המפעל פועל חמישה ימי בשבוע במשמרת אחת והוא בעל כושר ייצור פוטנציאלי נוס /של כ*
 35%*30%בא יעבור לייצור רצי /בשלוש משמרות.
• המפעל ב*  * Sittensenבמפעל זה מיוצרות תערובות טע ,שאינ מתוקות ) (Savoryו*
 .Seasoningsהמפעל פועל חמישה ימי בשבוע בשתי משמרות )למעט ביו שישי בו
מתקיימת משמרת אחת( והוא בעל כושר ייצור פוטנציאלי נוס /של כ*  35%*30%בא יעבור
לייצור רצי /בשלוש משמרות.
• המפעל בברנשטט * במפעל זה מיוצרות תערובות טע ,שאינ מתוקות ) .(Savoryמפעל זה
מתוכנ להתמזג בשנת  2010למפעל ב* .Nesse-Loxstedt
• המפעל בשטוטגרט לייצור תערובות טע שאינ מתוקות ו*  * Seasoningsבמפעל זה מיוצרות
תערובות טע ,שאינ מתוקות ו*  .Seasoningsמפעל זה ,אשר שופ! לפני כארבע שני ,הינו
מפעל חדיש ,מודרני ,יעיל ובעל אפשרות להרחבת הייצור בצורה משמעותית .מפעל זה עומד
בתקני המחמירי של תעשיית המזו האירופאית .המפעל מופעל חמישה ימי בשבוע
במשמרת אחת והינו בעל כושר ייצור פוטנציאלי נוס /של כ*  ,100%בא יעבור לייצור רצי/
בשלוש משמרות.
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• המפעל בשטוטגרט לייצור מוצרי  – Starter Culturesבמפעל זה מיוצרי מוצרי Starter
 .Culturesהמפעל מופעל חמישה ימי בשבוע בייצור רצי /והינו בעל כושר ייצור נוס /של כ*
.20%

 2.3שיווק ומכירה
לפעילות בגרמניה נציגויות שיווק ומכירות ב*  20מדינות נוספות לגרמניה ,בעיקר ,במערב ובמזרח
אירופה.

 2.4לקוחות
בסיס הלקוחות הרחב של הפעילות כולל מאות יצרני מזו ,ביניה מהמובילי בתחומ ,בעיקר,
במערב ובמזרח אירופה ובמיוחד בגרמניה ,באוסטריה ,בשווי! ,בשבדיה ,בדנמרק ,ברוסיה,
באוקראינה ובבולגריה.

 2.5עסקאות הרכישה
להל תאור עסקאות הרכישה:
•

בחודש ינואר 2006 ,רכשה פרוטרו ,באמצעות חברת  ,Frutarom Germany GmbHחברה
נכדה בבעלותה המלאה 70% ,מהו המניות המונפק והנפרע של קבוצת  .Nesseבנוס,/
לפרוטרו הייתה קיימת אופציה לרכישת  30%נוספי ,בהתא למנגנוני ,אשר נקבעו
בהסכ הרכישה המקורי .האופציה האמורה מומשה במהל שנת  .2008תמורת הרכישה
הכוללת הסתכמה בס של כ*  38מיליו אירו.
רכישת קבוצת  Nesseהיוותה צעד משמעותי במימוש אסטרטגיית הצמיחה המהירה של
פרוטרו .הרכישה חיזקה את היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרי ,שמציעה פרוטרו
ללקוחותיה בתחו ה* ) Savoryתמציות טע שאינ מתוקות( והמשיכה את מגמת חיזוקה
ומיצובה של פרוטרו במערב ובמזרח אירופה כספק מוביל בתחו תמציות הטע .רכישת
קבוצת  Nesseהרחיבה את הפריסה הגיאוגרפית של פרוטרו למדינות נוספות בה
לפרוטרו לא הייתה נוכחות משמעותית ,כגו :פולי ,צ'כיה ,לאטביה ועוד.
פעילות ה*  Savoryשל קבוצת  Nesseסינרגטית לפעילותה של פרוטרו בחלק מ* 120
המדינות בה פרוטרו פועלת ובעיקר במערב ובמזרח אירופה .פרוטרו מנצלת את תשתית
השיווק והמכירות הגלובאלית שלה ,על*מנת לממש את אפשרויות ה*  Cross-Sellingהרבות
שרכישה זו מייצרת ,ה על*ידי הרחבת בסיס הלקוחות וה על*ידי הרחבת סל המוצרי.

•

בחודש אוקטובר 2007 ,רכשה פרוטרו  100%מהו המניות של קבוצת ,Gewurzmuller
בתמורה לתשלו במזומ של כ*  47.3מיליו אירו .בנוס ,/בהסכ הרכישה נקבע מנגנו
תשלו תמורה עתידית ,כ שהתמורה הסופית שתשול תשק /לקבוצת Gewurzmuller
שווי בהתבסס על מכפיל ממוצע  7.1על ה*  ,EBITDAאשר תשיג קבוצת Gewurzmuller
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במהל שנת  .2007התמורה הסופית לאחר הפעלת המנגנו הנ"ל הייתה בס של כ*  61מיליו
אירו.
רכישת קבוצת  Gewurzmullerמהווה המש יישו אסטרטגיית הצמיחה המהירה של
פרוטרו והינה רכישה אסטרטגית חשובה ומשמעותית ,המבססת את מעמדה של פרוטרו
כאחת מעשר החברות הגדולות והמובילות בעול בתחו הטע ומחזקת את נוכחותה
ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי .Savory
במהל שנת  ,2008החלה פרוטרו ביישו תוכנית למיזוג פעילות קבוצת Gewurzmuller
ע פעילות קבוצת  Nesseלפעילות אחת ולניצול מירבי של אפשרויות ה* Cross-Selling
ושל הסינרגיה הקיימת בגרמניה ובארצות השונות על*מנת להשיג יעילות תפעולית וחסכונות
מירביי ,הלי אשר הוא! וכמעט והושל בשנת  .2009נכו להיו ,לקבוצות הנהלה אחת,
מער כספי משות ,/מחקר ופיתוח משות ,/מער שיווק משות ,/מער רכש משות/
ומבחינת הייצור ישנה העברה של מוצרי בי האתרי של כל קבוצה על*פי עומסי עבודה.
על*פי הנהלת פרוטרו ,בשנת  2010ימוזגו הקבוצות ליישות משפטית אחת.
•

ביו  18ביוני 2009 ,רכשה פרוטרו ,באמצעות חברות בנות בגרמניה ,את נכסי ופעילות ה*
) Savoryתחו הטעמי הלא מתוקי( של  CHבגרמניה ,בתמורה לתשלו במזומ של כ*
 5.3מיליו אירו.
פעילות ה*  Savoryאשר נרכשה מ*  CHסינרגטית במידה רבה לפעילות הקבוצות .במהל
הרבעו השלישי של שנת  ,2009השלימה פרוטרו את העברת פעילות הייצור מאתר הולדרו/
לאתרי הקבוצות .מערכי המחקר והפיתוח ,התפעול והרכש ,המכירות ושירות הלקוחות אוחדו
ג ה תו השגת יעילות מירבית וחסכונות תפעוליי משמעותיי .ע השלמת המיזוג
התפעולי ,החלה פרוטרו לפעול להשגת ניצול מירבי של אפשרויות ה* ,Cross-Selling
הקיימות בי הפעילות שנרכשה מידי  CHלבי פעילותה הקיימת בגרמניה.

11

 3הסביבה העסקית

2

 3.1תעשיית הטע והריח העולמית
השוק העולמי של תמציות הטע והריח נאמד בכ*  14.9מיליארד דולר בשנת  ,2009כאשר שוק
תמציות הטע נאמד בכ*  52%מהשוק בהיק /כולל של כ*  7.7מיליארד דולר ושוק הריח נאמד בכ*
 48%מהשוק בהיק /כולל של כ*  7.1מיליארד דולר.3
מחקר שנער על*ידי  4IAI Consultantsחוזה צמיחה שנתית ממוצעת של  3.7%בשוק העולמי של
תמציות הטע והריח במהל חמש השני הבאות .ה שוק תמציות הטע וה שוק הריח צפויי
לגדול ב*  3.7%בשנה עד לשנת .2014
היצרני הפועלי בתעשיית תמציות הטע ,תמציות הריח וחומרי הגל ,נחלקי לשלוש קבוצות
עיקריות :חברות רב*לאומיות גדולות ,חברות בינוניות וחברות מקומיות קטנות.
החברות הרב*לאומיות הגדולות פועלות ,בדר *כלל ,באופ גלובאלי וה בעלות מחזור מכירות
גבוה ממיליארד דולר .בשנת  2008היו חמש חברות כאלה ,אשר לפי הערכת & Leffingwell
 Associatesייצגו ,במונחי מכירה ,כ*  59%משוק תמציות הטע ,תמציות הריח וחומרי הגל )לא
כולל מכירות של רכיבי מזו פונקציונאלי טבעיי ומכירות של מיצויי טבעיי מצמחי מרפא(.
חברות רב*לאומיות אלו מתמקדות ,בעיקר ,בלקוחות שהינ יצרני מזו ומשקאות רב*לאומיי
גדולי.
החברות הבינוניות ,בדר *כלל ,הינ בעלות הכנסות של בי  100מיליו דולר ל*  500מיליו דולר.
בשנת  2008היו שבע חברות בינוניות בלבד ,אשר לפי הערכת  Leffingwell & Associatesייצגו,
במונחי מכירה ,כ*  17%משוק תמציות הטע ,תמציות הריח וחומרי הגל )לא כולל מכירות של
רכיבי מזו פונקציונאלי טבעיי ומכירות של מיצויי טבעיי מצמחי מרפא( .כמחצית מחברות
בינוניות אלו הינ חברות ע התמקדות בשוק גיאוגרפי ספציפי ,כגו ארה"ב ויפ ,והיתר הינ
חברות בעלות פריסה גיאוגרפית גלובאלית והיצע מוצרי מגוו ומקי./
החברות המקומיות והקטנות הינ בעלות מחזור מכירות נמו מ*  100מיליו דולר )רוב קטנות
הרבה יותר ומוכרות במיליוני דולרי בודדי( .בשנת  ,2008היו כ*  400*300חברות מקומיות
וקטנות ,אשר על*פי הערכת  Leffingwell & Associatesייצגו ,במונחי מכירה ,כ*  24%משוק
תמציות הטע ,תמציות הריח וחומרי הגל )לא כולל מכירות של רכיבי מזו פונקציונאלי טבעיי
ומכירות של מיצויי טבעיי מצמחי מרפא( .חברות אלו מתמקדות ,בדר *כלל ,בלקוחות שהינ
יצרני מזו מקומיי קטני וה בעלות יכולות מוגבלות בתחומי השרות הייחודי ללקוח והמחקר
והפיתוח.
 2מקור :הדוחות הכספיי של פרוטרו ליו  31בדצמבר 2008 ,ו* IAI Consultants, "An Overview of the
.Global Falvors & Fragrances Market 6th Edition", October, 2009
IAI Consultants, "An Overview of the Global Falvors & Fragrances Market 6th Edition", 3
.October, 2009
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שוק תמציות הטע וחומרי הגל מאופיי בחסמי כניסה גבוהי )ראה פירוט בהמש ( ,ולפיכ
מאופיי השוק בהעדר כניסה של יצרני חדשי ,אלא על דר של מיזוגי ורכישות .ככלל,
מתאפיי השוק במגמה של קונסולידציה וקיטו במספר היצרני.

 3.2שוק הטעמי
 3.2.1כללי
תמציות הטע הינ אבני היסוד המרכזיות בהקניית טע למוצרי מזו ומשקאות ,וככאלה יש לה
השפעה מהותית על האופ שבו מתקבלי המוצרי ,בה נעשה שימוש על*ידי הצרכני
הסופיי.
להערכת פרוטרו ,המכירות העולמיות בתחו תמציות הטע הסתכמו בשנת  2008בכ* 10
מיליארד דולר .מוצרי התמציות נמכרי בדר *כלל ליצרני מזו מוכ ,משקאות ,מוצרי חלב ,מוצרי
מאפה ,מוצרי בשר ודגי ,מוצרי מתיקה ומוצרי פרמצבטיי.
להל דוגמאות למוצרי סופיי בה משתמשי בתמציות טע:
•

משקאות – משקאות מוגזי ,משקאות נטולי גז ,משקאות אנרגיה ,משקאות אלכוהוליי
ומיצי.

•

מוצרי חלב – יוגורטי ,משקאות יוגורט ,גלידות ,גבינות וקינוחי מקוררי.

•

מוצרי מאפה – עוגות ועוגיות ,קרקרי ודגני בוקר.

•

מוצרי מתיקה – ממתקי ,שוקולדי ,ריבות וגומי לעיסה.

•

מוצרי מלוחי ומזו נוחות – ארוחות מוכנות ,מרקי אינסטנט ,רטבי מוכני ואטריות
להכנה מהירה.

•

חטיפי – צ'יפסי וחטיפי מלוחי אחרי.

•

בשר – נקניקיות ונקניקי.

•

מוצרי היגיינת פה ופרמצבטיקה – משחות שיניי ,מי*פה ,ויטמיני ותרופות.

•

מוצרי אחרי – טבק ומזו לחיות.

שוק תמציות הטע העולמי גדל במהירות במש  60השני האחרונות ,בעיקר ,כתוצאה מהביקוש
הגובר ,כמו ג מהמגוו הגדל של מוצרי צריכה סופיי ,המכילי תמציות טע .הביקוש הגדל
למוצרי סופיי ,המכילי תמציות טע ,הינו תוצר של הגידול באוכלוסיה העולמית ושל השינוי
בהעדפות הצרכני ,הנובע מגידול בהכנסה האישית ,שינויי דמוגרפיי ,היווצרות תרבות פנאי
ומודעות גוברת לנושאי בריאות ואורבניזציה .גורמי אלה הובילו לעליה במספר מוצרי המזו
והמשקאות ,המכילי תמציות טע ,ולעליה מהותית בביקוש למוצרי מזו נוחות ולמוצרי
המכילי רכיבי טבעיי ורכיבי בריאות.
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הטבלה הבאה מציגה את המכירות של תמציות טע ,לפי אזורי גיאוגרפיי בשנת  ,2009את
המכירות החזויות בשנת  2014ואת שיעור הגידול השנתי הממוצע הצפוי באזורי גיאוגרפיי
אלה:5

2014*2009
2014
) 2009מיליוני
גידול(
)מיליוני ($
($
) %גידול(
אזור
2.4
1,781
1,582
מערב אירופה
3.7
638
533
מזרח אירופה
3.1
2,620
2,244
צפו אמריקה
7.2
647
457
דרו אמריקה
4.4
2,984
2,409
אסיה
4.0
632
המזרח התיכו ואפריקה 520
3.7
9,303
7,744
סה"כ

 3.2.2מאפייני שוק תמציות הטע
להל פירוט של מאפייני שוק תמציות הטע:
•

שירות אמי ואיכותי – יצרני מזו ומשקאות ,שהינ הלקוחות העיקריי של יצרני תמציות
הטע ,מצפי לשירות אמי ואיכותי ,העונה על צרכיה לתמיכה ומועדי הספקה ,תו שמירה
על איכות גבוהה ,סטנדרטי רגולטורי ותקני בטיחות מחמירי .צפייה זו מייצרת יחסי
ארוכי*טווח בי יצרני תמציות הטע ולקוחותיה .כתוצאה מכ  ,לקוחות רב*לאומיי
גדולי ,ובאופ הול וגובר ג לקוחות בינוניי ,מצמצמי יותר ויותר את מספר ספקי
תמציות הטע שלה ומכנסי את הספקי הנותרי לרשימות ספקי מאושרי ובכ
יוצרי חס כניסה ליצרני תמציות טע קטני.

•

מחקר ופיתוח – פיתוחה של תמצית טע חדשה הינו תהלי מורכב ,יצירתי וטכנולוגי,
המצרי ידע ומיומנות רבי של אנשי המחקר והפיתוח של יצר תמציות הטע .מחקר
ופיתוח יעיל הינו גור מהותי להבטחת יצירה עקבית של מוצרי חדשי וחדשניי ולשמירה
ה על הרווחיות וה על הצמיחה של יצרני תמציות הטע .היוזמה לפיתוח תמצית חדשה
עשויה להגיע מיצר תמציות הטע עצמו או מהלקוח ,שזקוק לתמצית טע מסוימת עבור
מוצר סופי והמצוי בתהלי פיתוח .לפיכ  ,כדי לחזות את צרכי השוק ,אנשי המחקר והפיתוח
של יצר תמציות הטע נדרשי להכיר היטב את העדפות הטע של שווקי המטרה כמו ג
של המוצרי הסופיי .בנוס ,/מכיוו שרוב תמציות הטע מותאמות במיוחד לצרכיו של
לקוח ספציפי ,נדרשי יחסי שיתו /פעולה הדוקי ע הלקוחות .הפורמולות של תמציות
טע אלו הינ סודות מסחריי וה נשארות קניינו של יצר תמציות הטע .היות ורוב
תמציות הטע מותאמות במיוחד לצרכיו של לקוח ספציפי ,הלקוחות ,בדר *כלל ,ימנעו
מהחלפת ספק תמציות טע במש חייו של המוצר הסופי בו ה משתמשות.

•

רגישות נמוכה למחיר * היות ותמציות הטע קובעות את טעמו של המוצר הסופי ה בעלות
חשיבות מכרעת בהצלחתו .בנוס ,/מכיוו שתמציות הטע אינ ניתנות לחיקוי מדויק ועלות
 5מקור :ראה הערת שוליי .4
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בעלות הכוללת של המוצר הסופי הינה זניחה ,הביקוש לתמציות טע הוא ,בדר *כלל ,פחות
רגיש לשינויי במחירי .זאת ,היות והלקוחות שמי דגש רב יותר בעת בחירת ספק תמציות
טע על המוניטי ,האיכות והעקביות שלו ,מאשר על המחיר.
•

תהליכי ייצור – תמציות טע מורכבות ,בדר *כלל ,ממספר גדול של חומרי גל שוני )בדר *
כלל מעל  ,(30המעורבבי לפי נוסחאות ייחודיות ,שנוצרו על*ידי אנשי המחקר והפיתוח של
היצר .תהליכי הייצור של תמציות הטע הינ פחות מורכבי מתהליכי הייצור של חומרי
הגל וההו הנדרש לייצור קט מההו הנדרש לייצור חומרי הגל .ע זאת ,ייצור תמציות
טע מצרי מיומנות וידע להשגת האיכות והעקביות הנדרשות.

•

רווחיות גבוהה ויציבה יחסית – היות ושוק תמציות הטע מאופיי ביחסי ארוכי טווח
וברגישות נמוכה יחסית למחיר ,בנוס /לתהליכי ייצור פשוטי ,מאופיי שוק תמציות הטע
בשולי רווח גבוהי ויציבי )ג בהשוואה לשוק חומרי הגל(.

 3.2.3מאפייני שוק המזו והמשקאות
הלקוחות העיקריי של תמציות טע הינ יצרני מזו ומשקאות ,ולפיכ מושפע שוק תמציות
הטע ממגמות המאפיינות את הצרכ הסופי בשוק המזו והמשקאות .על*פי  ,Euromonitorהיק/
המכירות העולמי בשנת  2007בשוק המזו והמשקאות הסתכ בכ*  1,484מיליארד דולר .להערכת
פרוטרו ,יצרני מזו ומשקאות בינוניי ,מקומיי וקטני מהווי למעלה מ*  50%מס המכירות
העולמי .על*א /מגמת הקונסולידציה ,המאפיינת את שוק המזו והמשקאות ,מעריכה פרוטרו ,כי
יצרני מזו ומשקאות מקומיי וקטני )בעלי הכנסה שנתית של בי  100מיליו דולר ל*  3מיליארד
דולר( ויצרני מזו ומשקאות מקומיי וקטני )בעלי הכנסה שנתית הנמוכה מ*  100מיליו דולר(
ימשיכו להיות נתח נכבד ולשחק תפקיד משמעותי בשוק המזו והמשקאות העולמי ,וכי יצרני
בינוניי ,מקומיי וקטני חדשי ימשיכו להיכנס לשוק.
יצרני תמציות הטע הרב*לאומיי הגדולי נוטי להתמקד ,בעיקר ,ביצרני מזו ומשקאות רב*
לאומיי גדולי וה מציעי ללקוחות אלו שירות ברמה גבוהה ופיתוח של תמציות טע,
המותאמות באופ פרטני לצרכיה .להערכת פרוטרו ,יצרני תמציות הטע הרב*לאומיי
הגדולי מתמקדי במידה מועטה בלקוחות בינוניי ומציעי ללקוחות אלו שירות מוגבל ואינ
משקיעי משאבי בפיתוח תמציות טע ,המותאמות לצרכיה .ע זאת ,להערכת פרוטרו
יצרני מזו ומשקאות בינוניי ומקומיי דורשי את אותה רמת שירות גבוהה והתאמה של
תמציות הטע לצרכיה בדומה ליצרני הרב*לאומיי הגדולי .בנוס ,/דורשי יצרני מזו
ומשקאות אלו זמני הספקה קצרי וגמישות בכמויות ,המיוצרות עבור .ליצרני תמציות הטע
המקומיי והקטני אי ,בדר *כלל ,את יכולות השרות ומגוו המוצרי הנדרשי לתמיכה
בצרכי של לקוחות אלו .מצב זה יוצר הזדמנות עסקית ליצרני תמציות טע בינוניי ,אשר
ביכולת לשרת פלח שוק זה.
שוק המזו והמשקאות מתאפיי במספר מגמות עיקריות ,המשפיעות על שוק תמציות הטע,
כמפורט להל:
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•

העדפת מוצרי טבעיי – הביקוש למוצרי מזו ומשקאות ,המכילי רכיבי טבעיי ובעלי
ערכי בריאות ותזונה )מופחתי שומ ,מלח ,כולסטרול וכיו"ב( ,הול וגדל ,כיוו שמוצרי
טבעיי נתפשי ,בדר *כלל ,על*ידי הצרכני כאיכותיי יותר ,בריאי יותר וידידותיי יותר
לסביבה .כמו*כ ,חלה עליה בדרישה למוצרי אורגניי ומוצרי שה בעלי "תווית נקייה"
) .(Clean Labelכתוצאה מכ  ,מוצרי מזו ומשקאות טבעיי נתפשי ,בדר *כלל ,כמוצרי
פרמיו בעלי מחירי גבוהי .מגמה זו מייצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות
הטע ,בתחו מוצרי תמציות טע חדשניי וטבעיי.

•

שווקי מתפתחי – בשני האחרונות ,הגידול בצריכת תמציות טע בשווקי מתפתחי,
כגו :מדינות חבר העמי )ברית המועצות לשעבר( ,מזרח אירופה ,סי והודו ,הינו גבוה
מהשיעור הממוצע בשוק תמציות הטע העולמי .בנוס ,/שווקי מתפתחי אלו מתאפייני
בצריכה גוברת של מזו מעובד ,אשר הביאה לצמיחת של חברות מזו בינוניות ,מקומיות
וקטנות ויצרה הזדמנויות עסקיות חדשות בשוק ליצרני תמציות הטע.

•

טעמי מקומיי וגלובליי – כיוו שטעמי משתני בי אזורי גיאוגרפיי שוני ובי
תרבויות שונות ,יצרני תמציות הטע נדרשי להכרות מעמיקה וידע נרחב בטעמי
המקומיי של כל אחת מהמדינות בה ה פועלי .לפיכ  ,חשוב שליצר תמציות הטע
הגלובאלי תהיה נוכחות פיזית בשווקי המטרה שלו וקשר בלתי אמצעי ע הלקוחות
המקומיי ,כדי שיוכל להבי את הטעמי המקומיי ועל*מנת שיהיה מסוגל להגיב במהירות
וביעילות לשינויי בהעדפות הצרכני .בנוס ,/מגמת הקונסולידציה מאפיינת את שוק
תמציות הטע ובאה לידי ביטוי בהשקת אותו מוצר במספר שווקי בו*זמנית על*ידי יצרני
מזו ומשקאות רב*לאומיי.

•

מותג פרטי – יצרני המותגי הפרטיי ,שהינ לרוב יצרני מזו בינוניי ,מקומיי או קטני
מהווי את אחד מפלחי השוק ההולכי וגדלי לשוק תמציות הטע .במהל העשור האחרו,
צרכני של מוצרי מזו הפכו ליותר ויותר מודעי למחיר המוצר .כתוצאה מכ  ,רשתות
המרכולי וקמעונאי אחרי הגדילו את מגוו מוצרי המותג הפרטי .בנוס ,/רשתות
המרכולי וקמעונאי אחרי נעשו מודעי לחשיבות התמיכה בדימוי המותג הפרטי שלה.
הדרישה מצד רשתות המרכולי והקמעונאי למוצרי מותג הדומי למוצרי הקיימי בשוק
ולמוצרי פרימיו ייחודיי למותג הפרטי שלה ,מייצרי הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני
תמציות הטע.

•

צריכה הולכת וגדלה של מזו נוחות – קיימת עלייה בביקוש למזו מעובד ,המספק נוחות
גבוהה יותר )הנצר בבית ומוחצה לו( .עלייה זו בביקוש הואצה ה בגלל פיתוח טכנולוגיות
חדשות של אריזה ,בישול ואפייה וה בגלל שינויי בהרגלי הצריכה ובהעדפות הצרכני.
דוגמאות למזו נוחות ה :ארוחות מוכנות לאכילה ,פסטה טרייה ,בשר ועופות טריי
מתובלי או מושרי במרינדות ומוכני לבישול ,סלטי ורטבי נוזליי .מגמה זו יוצרת
הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטע ,בעיקר בתחו תמציות טע שאינ
מתוקות ,שיכולי לפתח ולשווק מוצרי תמציות טע לפלח שוק גדל זה.
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 3.2.4גורמי ההצלחה הקריטיי בתחו תמציות הטע
גורמי ההצלחה הקריטיי בתחו תמציות הטע הינ:
•

יחסי ארוכי טווח – מערכת יחסית ארוכת טווח ע לקוחות ושיתופי פעולה בתחו פיתוח
מוצרי חדשי.

•

נוכחות גלובאלית ולוקאלית בשווקי היעד – הכרות ע העדפות הטע השונות בשווקי
השוני והיכולת לתת תמיכה גלובאלית ולוקאלית ללקוחות.

•

שרות איכותי ואמי – היכולת לתת שירות ברמה גבוהה ואמינותו של יצר תמציות הטע
במת השירות הינ קריטיי ,ה עבור הלקוחות הבינוניי והמקומיי וה עבור הלקוחות
הבינלאומיי.

•

נוכחות בשווקי מתפתחי – שווקי מתפתחי גדלי בקצב גבוה משמעותית לעומת
שווקי מפותחי והנוכחות בשווקי אלו ,ההיכרות ע הצרכי הייחודיי שלה והיכולת
לתת תמיכה ליצרני בשווקי אלו מהווי גור הצלחה קריטי.

•

מחקר ופיתוח וחדשנות – ישנה חשיבות רבה ליכולת לפתח מוצרי חדשי ,ה ביוזמתו של
יצר תמציות הטע וה תו שיתו /פעולה ע הלקוחות.

•

עמידה בתקני איכות ,רגולציה ובטיחות – היות ותמציות הטע מיועדות ,בעיקר ,לשוק
המזו והמשקאות ולשוק הפרמצבטיקה ,ה נדרשות לעמוד בתקני מחמירי של איכות,
רגולציה ובטיחות.

 3.2.5תחרות
בשוק תמציות הטע המתחרי העיקריי הינ :יצרני תמציות רב*לאומיי ,יצרני תמציות
בינוניי ויצרני מקומיי קטני .התחרות מבוססת ,במידה רבה ,על איכות המוצר ,היכולת
לבנות ולשמר מערכת יחסי ארוכת טווח ע הלקוח ,שרות בעל ער מוס ,/אמינות ופיתוח
מוצרי מותאמי באופ ספציפי לצרכיו של הלקוח .מאחר ועלות תמצית הטע מהווה מרכיב
זניח בעלותו של המוצר הסופי ,נוטי הלקוחות בשוק תמציות הטע להיות פחות מושפעי
מגור המחיר .יצרני תמציות הטע נדרשי לבדל את עצמ על*ידי בניית מערכת יחסי קרובה
ע הלקוחות ,הכרות והבנה מעמיקה של שווקי המטרה ,יכולות מחקר ופיתוח גבוהות ומוניטי,
המבוסס על שרות עקבי ,אמי ויעיל אותו ה מעניקי ללקוחותיה.
יצרני תמציות הטע הרב*לאומיי הגדולי הינ חברות מבוססות בעלות ניסיו רב ,נוכחות
גלובאלית ויכולות טכניות ומסחריות גבוהות .יצרני תמציות הטע הרב*לאומיי הגדולי כוללי
את Symrise GmbH & Co. ,IFF ,Givaudan :ו* .Takasago International Corporation
יצרני תמציות הטע הבינוניי נוטי להתמקד ה ביצרני מזו ומשקאות רב*לאומיי גדולי וה
ביצרני מזו ומשקאות בינוניי וקטני יותר ,הפועלי באזור גיאוגרפי מצומצ .יצרני תמציות
הטע הבינוניי כוללי את Mane ,Robertet ,Wild Flavor :ו* .Kerry Ingredients
17

ישנ כ*  400*300יצרני תמציות טע קטני ומקומיי בעלי יכולות מחקר ופיתוח מוגבלות יותר,
המתמקדי בפלח שוק צר ובלקוחות מקומיי .בשני האחרונות ,קיימת מגמת קונסולידציה בי
יצרני תמציות הטע ,הגורמת לגידול בריכוזיות השוק.

 3.3גורמי סיכו בשווקי הטעמי וחומרי הגל
גורמי הסיכו בשווקי הטעמי וחומרי הגל נחלקי לגורמי סיכו מקרו*כלכליי וגורמי סיכו
ענפיי.

 3.3.1גורמי סיכו מקרו*כלכליי
להל פירוט גורמי הסיכו המקרו*כלכליי העיקריי:
•

השפעת המשבר הכלכלי עולמי – בחודשי האחרוני של שנת  2008השתנה האקלי
הכלכלי בעול ומשבר פיננסי שגלש וגולש לכלכלה העולמית שינה מהותית את מגמת
הצמיחה ,שאפיינה את רוב כלכלות העול בשני האחרונות .המשבר הכלכלי העולמי הביא
להאטה משמעותית בשיעורי הצמיחה במהל שנת  .2009ע זאת ,בחודשי האחרוני של
שנת  2009נעצרה מגמת הירידה בצריכה ,חלה התייצבות בחלק מהמדינות וא /ישנ ניצני
של חזרה למגמת צמיחה .פרוטרו מעריכה ,כי על*א /ההשפעות הזמניות של המשבר
הכלכלי ,המגמות שאפיינו את שווקי הטע וחומרי הגל לא תשתנינה.

•

פעילות החברות בשווקי מתפתחי עשויה להיות מושפעת מהתפתחויות פוליטיות,
כלכליות ומשפטיות בשווקי אלו – חברות הפועלות במספר מדינות מחו! לארה"ב ומערב
אירופה ,כגו :רוסיה ,טורקיה ,קזחסט ,אוקראינה וסי חשופות להתפתחויות פוליטיות,
כלכליות ומשפטיות במדינות אלו ,אשר הינ ,בדר *כלל ,בלתי צפויות ביחס למדינות
מפותחות .הסיכו המהותי עוד יותר מפעילות במדינות מתפתחות קשור במגבלות בנוגע
למטבע חו! ,אשר עלולות למנוע מהחברות הפועלות במדינות אלה את היכולת לממש את
רווחיה ממדינות אלה או למכור את נכסיה במדינות אלה.

•

תנודות בשערי החליפי ,אשר אינ ניתנות לחיזוי – החברות הפועלות בשווקי הטעמי
וחומרי הגל הינ ,בדר *כלל ,חברות בעלות פעילות גלובאלית .לפיכ תנודות בשערי
המטבעות של המדינות בה החברות פועלות עשויה להשפיעה על תוצאות הפעילות שלה.

•

עליה בשיעורי הריבית – רבי ממקורות המימו של החברות הפועלות בשווקי הטעמי
וחומרי הגל הינ צמודי למטבעות שוני ונושאי ריבית לייבור משתנה .עליה בשיעורי
הריבית מגדילה את הוצאות המימו של החברות ,דבר אשר עשוי להשלי על תזרי
המזומני שלה.
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 3.3.2גורמי סיכו ענפיי
להל פירוט גורמי הסיכו הענפיי העיקריי:
•

תחרות ענפה– החברות הפועלות בשווקי הטעמי וחומרי הגל מתמודדות ע תחרות
הולכת וגדלה מצד חברות רב*לאומיות גדולות כמו ג חברות בינוניות ומקומיות בשווקי
רבי בה ה פועלות .לחלק מהחברות המתחרות בשווקי אלה יש משאבי כספיי
וטכנולוגיי גדולי יותר ,תשתיות שיווק ומכירה רחבות יותר וה בעלות מוניטי רב יותר,
ולפיכ עשויות להסתגל לשינויי ולמגמות בתעשייה בצורה טובה יותר.
שוק תמציות הטע העולמי מאופיי ביחסי הדוקי בי יצרני תמציות הטע ולקוחותיה,
בעיקר ע לקוחות רב*לאומיי גדולי .יתרה מכ  ,לקוחות רב*לאומיי גדולי ,ולאחרונה
ג לקוחות בינוניי ,מגבילי את מספר הספקי שלה ועובדי רק ע ספקי "מאושרי".
אי*יכולת חברה הפועלת בשוק זה לשמר את יחסיה הטובי ע לקוחותיה ,לבסס יחסי ע
לקוחות חדשי ולהשיג מעמד של ספק "מאושר" אצל חלק מלקוחותיה עשויי להיות בעל
השלכות מהותיות לרעה על עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ומצבה הכספי.
בהשוואה לשוק הטעמי ,שוק חומרי הגל רגיש יותר למחיר ומאופיי בשולי רווח נמוכי
יותר באופ יחסי .יתרה מכ  ,ישנ מוצרי רבי בתחו חומרי הגל ,אשר אינ ייחודיי
לחברה ספציפית ולפיכ ניתני להחלפה על*ידי המוצרי המתחרי בשוק .בנוס ,/עוד/
כושר ייצור עולמי של חומרי גל עשוי להשפיע לרעה על המכירות והרווחיות של החברות
הפועלות בשוק זה.

•

שינויי ברגולציה – החברות הפועלות בשווקי הטעמי וחומרי הגל פועלות תחת חוקי
בריאות ,בטיחות ואיכות סביבה שוני ,בינלאומיי ומקומיי ,במדינות שונות בה ה
פועלות .ככלל ,ישנה מגמת רגולציה מוגברת בשווקי אלה .מגמה זו נובעת מהרגישות
הגוברת אצל ציבור הצרכני באשר להכללת תמציות טע במוצרי מזו .בנוס ,/אישורי
הדרושי בהתא לחוק עשויי שלא להיות מושגי בזמ ,א בכלל ,למוצרי החדשי
שהחברות הפועלות בשווקי אלה מפתחות ,ולפיכ להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של
חברות אלה.

•

עלויות הקשורות בעמידה בתקני איכות הסביבה ,בריאות ובטיחות – חברות הפועלות
בתעשיית תמציות הטע וחומרי הגל משתמשות ,מייצרות ,מוכרות ומפיצות ג חומרי
הנחשבי מסוכני ,ולפיכ כפופות לחקיקה רחבה בנוגע לאחסו ,טיפול ,ייצור ,שינוע,
שימוש והשלכת מוצריה ,מרכיביה ותוצרי לוואי.

•

רגישות לעליית מחירי חומרי הגל – בשני האחרונות ,נתו העול במגמה נמשכת של
התגברות הביקושי לחומרי גל ,בכלל ,ולחומרי גל לתעשיית המזו ,בפרט .מקור התגברות
הביקושי הינו בעיקר במדינות עול שלישי ,אשר אוכלוסיית משנה במהירות את הרגלי
הצריכה שלה וצורכת יותר ויותר מוצרי צריכה ,לרבות מזו מעובד .בנוס ,/מאופיי שוק
חומרי הגל לתעשיית המזו ,בשני האחרונות ,ג בקיטו בהיצע ,שמקורו בפגיעה ביבולי
במדינות שונות ,הנובעי משינויי אקלי קיצוניי ,הגורמי לבצורות מתמשכות ושיטפונות.
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תופעת הקיטו בצד ההיצע מחריפה בשל ההסטה ההולכת של גידולי ,כדוגמת חיטה וסויה,
לטובת גידולי תירס וגידולי נוספי מה מפיקי סוכר ,המשמשי כיו ליצור אתנול
וחומרי נוספי מה מפיקי "דלק ירוק" ).(Bio Diesel
•

תלות בצדדי שלישיי להספקת חומרי הגל הדרושי לייצור.

•

תביעות אזרחיות ופליליות כתוצאה מאי*עמידה בחוקי איכות סביבה ,בריאות ובטיחות *
החוקי ,הכללי והתקנות הנוגעי לאיכות סביבה ,לבריאות ולבטיחות עשויי להטיל על
החברות הפועלות בשווקי הטעמי וחומרי הגל חבות פלילית ו/או אזרחית בגי זיהו
הסביבה ואי עמידה בחוקי ,כללי ותקני רלבנטיי .כמו*כ ,החברות יכולות להיות
חשופות לתביעות בגי נזקי גו /ונזקי רכוש ,הנובעי מחשיפה לחומרי מסוכני.
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 4נתוני פיננסיי היסטוריי
 4.1דוח רווח והפסד
הנתוני הפיננסיי של הפעילות בגרמניה נבחנו לצור ניתוח הביצועי והמגמות ההיסטוריי
של הפעילות .בטבלה שלהל ,מוצגי הנתוני המאוחדי של הפעילות בגרמניה לשני
) 2009*2008באלפי אירו(:
2008

אלפי אירו
הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי

2009

85,339
50,116
35,223

83,872
50,290
33,582

 %רווח גולמי

41%

40%

הוצאות תפעוליות
שיווק ,מכירה ,מחקר ופיתוח
הנהלה וכלליות
ס ההוצאות התפעוליות
רווח תפעולי

11,937
4,618
16,555
18,668

12,814
4,414
17,228
16,354

 %רווח תפעולי

22%

19%
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 4.2מאז
בטבלה שלהל ,מוצגי נתוני המאז המאוחד של הפעילות בגרמניה לשנת ) 2009באלפי אירו(:
2009

אלפי אירו
נכסי שוטפי
מזומני ושווי מזומני
לקוחות
הוצאות מראש
מלאי
ס הנכסי השוטפי
נכסי לא שוטפי
רכוש קבוע ,נטו
רכוש אחר ,נטו
הלוואות בינחברתיות
ס הנכסי הלא שוטפי
"כ נכסי
סה"כ
התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות
התחייבויות לספקי ולנותני שירותי
התחייבויות אחרות
"כ התחייבויות שוטפות
סה"כ
התחייבויות לזמ ארו
הלוואות מבנקי
הלוואה בינחברתית
התחייבות בגי יחסי עובד מעביד
מסי נדחי
התחייבויות לזמ ארו
הו עצמי
"כ התחייבויות והו עצמי
סה"כ

4,390
7,825
1,802
10,743
24,760
13,000
83,014
51,687
147,701
172,461
3,205
4,691
10,138
18,034
1,090
12,877
2,211
5,561
21,739
132,688
172,461
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 5זיהוי יחידה מניבה* מזומני
התק מחייב הכרה בהפסד מירידת ער של נכס בכל עת ,שערכו של הנכס בספרי עולה על
הסכו בר*ההשבה שלו .א לא נית לאמוד את הסכו בר*ההשבה של הנכס הבודד ,על התאגיד
לחשב את הסכו בר*ההשבה של היחידה מניבה*מזומני ,אליה שיי הנכס .יחידה מניבה*
מזומני של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של נכסי ,המכילה את הנכס ,והמניבה תזרימי
מזומני חיוביי משימוש מתמש שה בלתי תלויי בעיקר בתזרימי המזומני החיוביי
מנכסי אחרי ,או מקבוצות נכסי אחרות.
כאמור ,מוניטי ,הנובע מרכישה ,מייצג תשלו שביצע הרוכש מתו ציפיות להטבות כלכליות
עתידיות .מוניטי אינו מניב תזרימי מזומני באופ בלתי תלוי מנכסי אחרי ,או מקבוצות
נכסי אחרות ,ועל*כ ,לא נית לקבוע את סכו בר*ההשבה של מוניטי כנכס נפרד .אי לכ  ,א
קיימי סימני לירידת ער של המוניטי ,הסכו בר*ההשבה ייקבע ליחידה מניבה*מזומני אליה
שיי המוניטי .סכו זה יושווה לער בספרי של יחידה מניבה*מזומני זו והפסד כלשהו מירידת
ער יוכר א ורק א הסכו בר*ההשבה שלה נמו מערכה בספרי.
בקשר לעבודה זו ,הפעילות בגרמניה זוהתה כיחידה מניבה*מזומני הקטנה ביותר אליה נית
להקצות את המוניטי הנובע מהעסקאות.
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 6הערכת הסכו בר*ההשבה
התק מגדיר סכו בר*השבה כגבוה מבי מחיר המכירה נטו של הנכס לבי שווי השימוש בו .ע
זאת ,כאשר אחד מבי סכומי אלו עולה על הער בספרי של הנכס ,לא חלה ירידה בער הנכס
ואי צור לאמוד את הסכו האחר .זאת ועוד ,לעיתי אי זה אפשרי לקבוע את מחיר המכירה
נטו ,מכיוו שלא קיי בסיס לאומד מהימ של התמורה שתתקבל ממכירת הנכס בעסקה בתו
לב בי קונה מרצו למוכר ברצו ,הפועלי בצורה מושכלת .במקרה זה הסכו בר*ההשבה של
הנכס יהיה שווי השימוש שלו.
הראיה הטובה ביותר למחיר המכירה נטו של נכס/פעילות היא המחיר שנקבע בהסכ מכירה
מחייב בעסקה בתו לב בי קונה מרצו ומוכר ברצו ,הפועלי בצורה מושכלת ,בניכוי עלויות
תוספתיות שייוחסו ישירות למימוש הנכס .כאשר אי הסכ מכירה מחייב ,א הנכס נסחר בשוק
פעיל ,מחיר המכירה נטו יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימוש .כאשר אי הסכ
מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס ,מחיר המכירה נטו יתבסס על המידע הזמי הטוב ביותר על מנת
לשק /את הסכו שהתאגיד יכול לקבל ,בתארי המאז ,תמורת מימוש הנכס בעסקה בתו לב
בי קונה מרצו ומוכר ברצו ,הפועלי בצורה מושכלת ,לאחר ניכוי עלויות מימוש.
שווי השימוש של הנכס הוא הער הנוכחי של אומד תזרימי המזומני העתידיי ,הצפויי לנבוע
משימוש מתמש בנכס וממימושו בתו החיי השימושיי שלו.
סכו בר*השבה ייקבע לגבי כל נכס בנפרד ,אלא א הנכס אינו מניב תזרימי מזומני חיוביי
משימוש מתמש  ,שה בלתי תלויי בעיקר בתזרימי מזומני חיוביי מנכסי אחרי ,או
מקבוצות נכסי אחרות .א זה המקרה ,הסכו בר*ההשבה ייקבע לגבי היחידה מניבה*מזומני
אליה שיי הנכס.
כאמור ,מוניטי ,הנובע מרכישה ,מייצג תשלו שביצע הרוכש מתו צפיות להטבות כלכליות
עתידיות .מוניטי אינו מניב תזרימי מזומני באופ בלתי תלוי מנכסי אחרי ,או מקבוצות
נכסי אחרות ,ועל*כ ,לא נית לקבוע את סכו בר*ההשבה של מוניטי כנכס נפרד .אי לכ  ,א
קיימי סימני לירידת ער של המוניטי ,הסכו בר*ההשבה ייקבע ליחידה מניבה*מזומני אליה
שיי המוניטי .סכו זה יושווה לער בספרי של יחידה מניבה*מזומני זו והפסד כלשהו מירידת
ער יוכר א ורק א הסכו בר*ההשבה שלה נמו מערכה בספרי.
היות והפעילות בגרמניה זוהתה כיחידה מניבה*מזומני הקטנה ביותר אליה נית להקצות את
המוניטי הנובע מהעסקה והיות והפעילות אינה נסחרת ,לא קיי בסיס לאומד מהימ של
התמורה שתתקבל ממכירתה בעסקה בתו לב בי קונה מרצו למוכר מרצו ,הפועלי בצורה
מושכלת .אי לכ  ,לא נית לקבוע את מכיר המכירה נטו של הפעילות בגרמניה .לפיכ  ,הסכו בר*
ההשבה של הפעילות בגרמניה יהיה שווי השימוש שלה.
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אמידת שווי השימוש של יחידה מניבה*מזומני כוללת את השלבי הבאי:
)א( אמידת תזרימי המזומני העתידיי ,ה החיוביי וה השליליי ,שינבעו משימוש מתמש
ביחידה מניבה*מזומני וממימושה הסופי ,וכ
)ב( יישו שיעור ניכיו מתאי לתזרימי מזומני עתידיי אלו.
במדידת שווי השימוש יושמו הוראות התק הבאות:
)א( תחזיות תזרימי המזומני התבססו על הנחות סבירות ומבוססות ,המייצגות את האומד
הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאי הכלכליי ,שישררו במהל יתרת החיי השימושיי
של היחידה מניבה* מזומני.
)ב( תחזיות תזרימי המזומני של היחידה מניבה*מזומני התבססו על תחזיות כספיות העדכניות
ביותר שאושרו על ידי הנהלת החברה ,לתקופה של חמש שני.
)ג( תחזיות תזרימי המזומני עד לתו תקופת החיי השימושיי של היחידה מניבה*מזומני,
מעבר לחמש השני הראשונות ,נאמדו על ידי אקסטרפולציה של תחזיות החברה לתקופה
של חמש שני.
תחזיות תזרימי המזומני העתידיי כוללות:
.1

תחזיות תזרימי מזומני חיוביי מהשימוש המתמש ביחידה מניבה*מזומני;

.2

תחזיות תזרימי מזומני שליליי ,הנגרמי בהכרח ,על מנת לייצר את תזרימי המזומני
החיוביי מהשימוש המתמש ביחידה מניבה*מזומני ,ואשר נית ליחס במישרי ,או
להקצות באופ סביר ועקבי ,ליחידה מניבה* מזומני ,וכ

.3

תזרימי מזומני נטו ,שיתקבלו או ישולמו במימוש היחידה מניבה*מזומני בתו תקופת
החיי השימושיי שלה.

בהתא להוראות התק ,תזרימי המזומני העתידיי יאמדו לגבי היחידה*מניבה*מזומני במצבה
הנוכחי ,ולפיכ  ,אומדני תזרימי המזומני העתידיי אינ כוללי אומדני תזרימי מזומני
חיוביי או שליליי הצפויי לנבוע משינוי מבני עתידי שהחברה טר התקשרה לגביו ,או
מיציאה הונית עתידית ) (Future capital expenditureשתשפר או תגדיל את רמת הביצועי של
היחידה מניבה*מזומני מעבר לזו שהוערכה לפני אותה יציאה הונית.
כמו*כ ,אומדני תזרימי המזומני העתידיי אינ כוללי תזרימי מזומני חיוביי או שליליי
מפעילות מימו.
לש ביצוע ההערכה נחזו והוונו זרמי המזומני של הפעילות בגרמניה לשנות התחזית ,וכ הוו
שווי הפעילות לתו התקופה .כיוו שהונח שהפעילות בגרמניה הינה "עסק חי" ,וכי תמשי ג
לאחר תו תקופת התחזית ,נקבע ,בהתא ,שוויה בתו התקופה כער הנוכחי של זרמי
המזומני לאינסו ,/על בסיס תזרי מייצג לתקופה ,ותו הנחה כי תתקיי צמיחה נומינלית של
 2%בשנה .שיעור הניכיו לפני מס לפיו הוונו זרמי המזומני התפעוליי ,המבטא את הסיכו
העסקי הכרו ביחידה מניבת המזומני שזיהינו ,נקבע לכ* .16%
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על*פי התק ,בבחינת ער של יחידה מניבה*מזומני ,על התאגיד לבחו א בדוחות הכספיי
הוכר מוניטי המתייחס ליחידה מניבה*מזומני זו .במקרה זה על התאגיד:
א.

לבצע מבח "מטה*מעלה" ) ,(Bottom-Upכלומר ,על התאגיד:
.1

לבחו הא נית להקצות באופ סביר ועקבי את הער בספרי של המוניטי ליחידה
מניבה*מזומני הנבחנת ,ואז

.2

להשוות בי הסכו בר*ההשבה של היחידה מניבה*מזומני הנבחנת לבי ערכה בספרי
)לרבות הער בספרי של מוניטי כלשהו שהוקצה( ולהכיר בהפסד מירידת ער  ,א
קיי.

ב.

וא ,בביצוע מבח "מטה*מעלה" התאגיד אינו יכול להקצות באופ סביר ועקבי את הער
בספרי של המוניטי ליחידה מניבה*מזומני הנבחנת ,על התאגיד לבצע ג את מבח
"מעלה*מטה" ) ,(Top-Downכלומר ,על התאגיד:
 .1לזהות את היחידה מניבה*מזומני הקטנה ביותר ,המכילה את היחידה מניבה*מזומני
הנבחנת ,אליה נית להקצות באופ סביר ועקבי את הער בספרי של המוניטי )"היחידה
מניבה*מזומני הכוללת"( .ואז,
 .2להשוות את סכו בר*ההשבה של היחידה מניבה*מזומני הכוללת לערכה בספרי )הכולל
את הער בספרי של מוניטי כלשהו שהוקצה( ולהכיר בהפסד מירידת ער  ,א קיי.

בכל פע שתאגיד בוח הא חלה ירידת ער של יחידה מניבה*מזומני ,עליו להביא בחשבו כל
מוניטי ,הקשור לתזרימי המזומני העתידיי ,שתניב אותה יחידת מניבה*מזומני .א נית
להקצות את המוניטי באופ סביר ועקבי ,התאגיד ייש את מבח "מטה*מעלה" בלבד .א לא נית
אזי התאגיד ייש את שני המבחני האמורי.
לצור בחינת שווי השימוש השתמשנו בשיטת היוו זרמי המזומני ):(DCF Method
ניתוח עסק כ"עסק חי" משמעו – בדיקת שווי הנכס בהסתמ על הער הנוכחי של ההכנסות אות
ה מניבי .לפיכ  ,הערכת שווי כלכלית של עסק פעיל תעשה באמצעות היוו זרמי מזומני ,קרי
יכולת נכסי החברה )הפעילות שנרכשה( לייצר זר הכנסות לבעלי.
פועל יוצא הוא כי ער הנכסי נגזר מהרווחי שנית להפיק מה ולהכנסות אות מייצרי
הנכסי ואי הוא בעל ישות משלו .כ נובעת חשיבות ליעילות הניהול ולתנאי השוק הנוכחיי
והחזויי.
הבסיס להערכה בשיטה זו הינו ניתוח אומד יכולת החברה ליצור זרמי מזומני ולהגדיל רווחי
בעתיד .זרמי אלו מהווני בשיעור היוו מתאי המשק /את מחיר ההו בו פועלת החברה ואת
הריבית האלטרנטיבית העומדת בפני המשקיע .העיקרו הבסיסי המונח ביסוד הניתוח הינו כי
החברה ,כאמור לעיל" ,עסק חי" ופעיל ,אשר יפעל לטווח ארו ומכא המטרה היא להגיע לשווי
הנוכחי של תחזית זרמי המזומני לטווח הארו .
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ניתוח לפי שיטת היוו זרמי המזומני מחייב בניית מודל פרטני ,הכולל נתוני שוני ,ובי היתר
משק /גורמי ,כגו :קשרי גומלי בי תשומות ותפוקות ,שיעורי גידול חזויי של משתני שוני,
תכנית השקעות ,צרכי הו חוזר ועוד .מודל פרטני זה מהווה בסיס לניתוח הרווחיות וזרמי
המזומני החזויי וקביעת תחו השווי.
תחזית הנהלת פרוטרו והערכותיה ,אשר נכללות בעבודה זו ,ובדיקות הסבירות שביצענו בשילוב
ע ניתוח השוק ה שקובעי את צפי ההכנסות ,כמו ג את רווחיותה ואת שוויה הכלכלי של
הפעילות .אול ,חלק מהגורמי המשפיעי על היק /ההכנסות וההוצאות אינו בשליטת הנהלת
פרוטרו .לכ ,מודל זה ,א /שהינו מתבסס רובו ככולו על תחזיות והערכות ההנהלה ושיקול
דעתנו כמעריכי מקצועיי ,חייב לגל בתוכו אי וודאות הנגזרת מהיכולת המוגבלת לחזות.
יתרונה העיקרי של השיטה נובע מהתאמתה לעסק הספציפי והתייחסותה לגורמי ייחודיי
בעסק נשוא ההערכה ואילו חסרונה של השיטה הינו בקושי לחזות את ההכנסות ,ההוצאות
וההשקעות העתידיות ,קביעת מחיר הו נכו ושקלול גורמי איכותיי שוני ,כמפורט לעיל.
שלבי הערכת השווי בשיטת היוו זרמי המזומני ,של הפעילות בגרמניה ,היו:
•

ניתוח תחומי הפעילות של הפעילות בגרמניה;

•

חיזוי ההכנסות;

•

ניתוח מבנה ההוצאות ,וחיזוי ההוצאות הנדרשות להשגת ההכנסות שנחזו;

•

חיזוי ההשקעות הנדרשות בתקופת התחזית;

•

בניית דוחות כספיי חזויי ,כולל :דוחות רווח והפסד ,מאזני ותזרימי מזומני;

•

חישוב השווי הכלכלי של הפעילות בגרמניה על*ידי היוו תזרי המזומני התפעולי
ותזרי ההשקעות ,כולל שווי העסק בתו תקופת התחזית ,תו שימוש במחיר הו
משוקלל המותא לסיכו העסקי הכרו בפעילות.

הערכת השווי נעשתה ליו  31בדצמבר.2009 ,
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 7הערכת השווי בשיטת היוו זרמי המזומני
 7.1דוחות רווח והפסד
בטבלה הבאה מוצגת תחזית דוחות רווח והפסד של הפעילות בגרמניה לשנות התחזית ,יחד ע
התוצאות הכספיות בפועל לשני ) 2009*2008אלפי אירו(:
בפועל
אלפי אירו
הכנסות

2008
85,339

עלות המכר

50,116

 %מתו ההכנסות

 %גידול

2009
83,872

2010
92,098

2011
96,703

תחזית
2012
2013
106,615 101,538

2014
111,946

שנה מייצגת
114,185

*1.7%

9.8%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

2.0%

50,290

53,622

56,294

59,100

62,046

65,139

66,437

58.7%

60.0%

58.2%

58.2%

58.2%

58.2%

58.2%

58.2%

רווח גולמי

35,223

33,582

38,476

40,408

42,438

44,569

46,807

47,747

 %רווח גולמי

41.3%

40.0%

41.8%

41.8%

41.8%

41.8%

41.8%

41.8%

הוצאות תפעוליות
שיווק ,מכירה ,מחקר ופיתוח

11,937

12,814

13,381

13,905

14,449

15,015

15,603

15,848

 %מתו ההכנסות

14.0%

15.3%

14.5%

14.4%

14.2%

14.1%

13.9%

13.9%

הנהלה וכלליות

4,618

4,414

4,107

4,246

4,390

4,539

4,693

4,756

 %מתו ההכנסות

5.4%

5.3%

4.5%

4.4%

4.3%

4.3%

4.2%

4.2%

ס ההוצאות התפעוליות

16,555

17,228

17,487

18,151

18,839

19,554

20,296

20,604

 %מתו ההכנסות

19.4%

20.5%

19.0%

18.8%

18.6%

18.3%

18.1%

18.0%

רווח תפעולי

18,668

16,354

20,989

22,258

23,599

25,015

26,511

27,143

 %רווח תפעולי

21.9%

19.5%

22.8%

23.0%

23.2%

23.5%

23.7%

23.8%

 7.2תחזית ההכנסות
בשנת  2009הסתכמו הכנסות הפעילות בגרמניה בכ*  83.9מיליו אירו ,קטו של כ*  1.7%לעומת
שנת  .2008על*פי הנהלת פרוטרו הירידה בהכנסות ,לראשונה מזה מספר שני ,נובעת מהשפעת
המיתו הכלכלי העולמי ששרר בשנה זו.
בשנת  ,2010הונח ,בהתבסס על תקציב הפעילות בגרמניה לשנת  ,2010כי יחול גדול של כ* 9.8%
בהכנסות הפעילות .על*פי הנהלת פרוטרו ,נכו להיו מסתמנת מגמת התייצבות ויציאה
מהמשבר הפיננסי העולמי ,מגמה אשר תשפיע באופ חיובי על הכנסות הפעילות .לפיכ  ,הגדול
המשמעותי החזוי בהכנסות הפעילות בגרמניה בשנת  2010נשע על מגמה זו ותוא את שעורי
הגדול בעבר.
בשני  2014*2011הונח ,בהתבסס על התחזית הרב*שנתית ,כי תחול צמיחה שנתית של כ* 5%
בהכנסות הפעילות .על*פי הנהלת פרוטרו הפעילות בגרמניה משתייכת לשוק המזו ,אשר גדל
בכ*  2%*3%בשנה בעוד שלאור השני הפעילות עצמה מראה צמיחה גבוהה מהגידול בשוק.
הגדול של הפעילות מעבר לענ /מוסבר ,בי היתר ,בשל העובדה שהפעילות בגרמניה עוסקת
בחומרי גל טבעיי ,בעלי שיעור צמיחה גבוה ,בניגוד לשוק המזו ,הכולל בחובו ג מוצרי
מלאכותיי .על*א /האמור ,מטעמי שמרנות הונחה צמיחה נמוכה יותר בהכנסות ) .(5%בנוס,/
הונח כי בטווח הארו יחול גדול שנתי של  2%בהכנסות בהתא לשעור הצמיחה ארו הטווח של
הפעילות.
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 7.3תחזית הוצאות
 7.3.1עלות המכר והרווחיות הגולמית
 7.3.1.1עלות המכר
להל טבלה המציגה את תחזית עלות המכר של הפעילות בגרמניה בשנות התחזית ,יחד ע
הנתוני בפועל לשני ) 2009*2008אלפי אירו(:
בפועל

תחזית
2013
2012
60,212
57,354

אלפי אירו
ס עלות המכר ללא פחת

2008
48,264

2009
48,593

2010
52,037

2011
54,631

 %מתו ההכנסות

56.6%

57.9%

56.5%

56.5%

56.5%

פחת
ס עלות המכר

1,852
50,116

1,696
50,290

1,584
53,622

1,664
56,294

1,747
59,100

 %מתו ההכנסות

58.7%

60.0%

58.2%

58.2%

58.2%

2014
63,213

שנה מייצגת
64,473

56.5%

56.5%

56.5%

1,834
62,046

1,926
65,139

1,964
66,437

58.2%

58.2%

58.2%

 7.3.1.1.1עלות המכר ללא פחת
עלות המכר ללא פחת כוללת הוצאות בגי צריכת חומרי ,הוצאות שכר עבודה ונלוות ,הוצאות
אנרגיה ,הוצאות ביטוח ,הוצאות אקולוגיה ,הוצאות השכרת ציוד ,הוצאות שכירות ,הוצאות בגי
תחזוקת מבנה וציוד ,הוצאות בגי רכבי ,הוצאות אריזה ,הוצאות מעבדה ,הוצאות אבטחה,
הוצאות בגי תחבורה ,הוצאות בגי נסיעות ,הוצאות משרדיות ,הוצאות בגי מחשוב ,הוצאות
תקשורת ,הוצאות בגי ייעו! ,הוצאות משפטיות ,מסי והוצאות אחרות.
עלות המכר ללא פחת בשנת  2010נבנתה בהתבסס על תקציב הפעילות בגרמניה לשנת ,2010
המתבסס על נתוני העבר של הפעילות ועל תכנית הפעולה של ההנהלה לעתיד .הונח ,כי עלות
המכר ללא פחת בשנת  2010תהווה כ*  57%ממחזור ההכנסות החזוי בשנה זו.
לש חיזוי עלות המכר ללא פחת בשני  ,2014*2011נתחנו את המרכיב המשתנה והקבוע
שבמבנה עלות המכר ללא פחת ,לרבות השינוי בהיק /עלות המכר ללא פחת ביחס לשינוי בהיק/
ההכנסות .משנת  2015ואיל הונח ,כי עלות זו תגדל ב* 2%בכל שנה ,בהתא לשיעור הצמיחה
ארו הטווח.
 7.3.1.1.2פחת
הוצאות הפחת המשוייכות לעלות המכר הסתכמו בשני  2008ו*  2009בכ*  2%ממחזור ההכנסות.
בשני  2014*2010ובשנה המייצגת ,הונח ,בהתבסס על תקציב הקבוצה לשנת  2010ועל תוצאות
העבר ,כי הוצאות הפחת המשוייכות לעלות המכר תהוונה כ*  2%ממחזור ההכנסות של הפעילות.
 7.3.1.2רווחיות גולמית
מהניתוח האמור עולה ,כי שיעור הרווח הגולמי של הפעילות בגרמניה בשנות התחזית יעמוד על
כ*  .42%סבירות שיעור רווח גולמי זה נבחנה אל מול תוצאות העבר של הפעילות ונמצא כי
שיעור הרווח הגולמי החזוי סביר.
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 7.3.2הוצאות תפעוליות והרווחיות התפעולית
7.3.2.1

הוצאות שיווק ,מכירה  ,מחקר ופיתוח

להל טבלה המציגה את תחזית הוצאות השיווק ,המכירה ,מחקר והפיתוח של הפעילות בגרמניה
בשנות התחזית ,יחד ע הנתוני בפועל לשני ) 2009*2008אלפי אירו(:
בפועל

תחזית
2013
2012
14,833
14,276

אלפי אירו
מכירה ,מחקר ופיתוח ללא פחת
שיווק ,מכירה,
ס הוצאות שיווק,

2008
11,818

2009
12,690

2010
13,224

2011
13,740

 %הוצאות מתו ההכנסות

13.8%

15.1%

14.4%

14.2%

14.1%

פחת
מכירה ,מחקר ופיתוח
שיווק ,מכירה,
"כ הוצאות שיווק,
סה"כ

119
11,937

124
12,814

157
13,381

165
13,905

173
14,449

 %הוצאות מתו ההכנסות

14.0%

15.3%

14.5%

14.4%

14.2%

2014
15,412

שנה מייצגת
15,653

13.9%

13.8%

13.7%

182
15,015

191
15,603

195
15,848

14.1%

13.9%

13.9%

 7.3.2.1.1הוצאות שיווק ,מכירה ,מחקר ופיתוח ללא פחת
הוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח ללא פחת כוללות הוצאות שכר עבודה ונלוות,
הוצאות אנרגיה ,הוצאות ביטוח ,הוצאות אקולוגיה ,הוצאות בגי השכרת ציוד ,הוצאות שכירות,
הוצאות בגי תחזוקת מבנה וציוד ,הוצאות בגי רכבי ,הוצאות מעבדה ודגימות ,הוצאות בגי
אבטחה ,הוצאות בגי תחבורה ונסיעות ,הוצאות משרדיות ,הוצאות בגי מחשוב ,הוצאות
תקשורת ,הוצאות בגי ייעו! ,הוצאות משפטיות ,מסי והוצאות אחרות בקזוז עמלות
בינחברתיות.
הוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח ללא פחת בשנת  2010נבנו בהתבסס על תקציב
הפעילות בגרמניה לשנת  ,2010המתבסס על נתוני העבר של הפעילות ועל תכנית הפעולה של
ההנהלה לעתיד .הונח ,כי הוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח ללא פחת בשנת  2010יהוו
כ*  14%ממחזור ההכנסות החזוי בשנה זו.
לש חיזוי הוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח ללא פחת בשני  ,2014*2011נתחנו את
המרכיב המשתנה והקבוע שבמבנה הוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח ללא פחת ,לרבות
השינוי בהיק /הוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח ללא פחת ביחס לשינוי בהיק/
ההכנסות .משנת  2015ואיל הונח ,כי הוצאות אלו יגדלו ב*  2%בכל שנה ,בהתא לשיעור
הצמיחה ארו הטווח.
 7.3.2.1.2פחת
הוצאות הפחת המשוייכות להוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח הסתכמו בשני  2008ו*
 2009בכ*  0.2%ממחזור ההכנסות.
בשני  2014*2010ובשננה המייצגת ,הונח ,בהתבסס על תקציב הפעילות בגרמניה לשנת  2010ועל
תוצאות העבר ,כי הוצאות הפחת המשוייכות להוצאות השיווק ,המכירה ,המחקר והפיתוח
תהוונה כ*  0.2%ממחזור ההכנסות של הפעילות.
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7.3.2.2

הוצאות הנהלה וכלליות

להל טבלה המציגה את תחזית הוצאות ההנהלה והכלליות של הפעילות בגרמניה בשנות התחזית,
יחד ע הנתוני בפועל לשני ) 2009*2008אלפי אירו(:
בפועל

תחזית
2013
2012
4,309
4,171

אלפי אירו
ס הוצאות הנהלה וכלליות ללא פחת

2008
4,404

2009
4,191

2010
3,908

2011
4,037

 %הוצאות מתו ההכנסות

5.2%

5.0%

4.2%

4.2%

4.1%

פחת
ס הוצאות ההנהלה והכלליות

215
4,618

223
4,414

199
4,107

209
4,246

219
4,390

 %הוצאות מתו ההכנסות

5.4%

5.3%

4.5%

4.4%

4.3%

2014
4,451

שנה מייצגת
4,510

4.0%

4.0%

3.9%

230
4,539

242
4,693

246
4,756

4.3%

4.2%

4.2%

 7.3.2.2.1הוצאות הנהלה וכלליות ללא פחת
הוצאות ההנהלה והכלליות ללא פחת כוללות הוצאות שכר עבודה ונלוות ,הוצאות אנרגיה,
הוצאות ביטוח ,הוצאות אקולוגיה ,הוצאות בגי השכרת ציוד ,הוצאות שכירות ,הוצאות בגי
תחזוקת מבנה וציוד ,הוצאות בגי רכבי ,הוצאות מעבדה ,הוצאות בגי אבטחה ,הוצאות בגי
תחבורה ,עמלות ,הוצאות בגי נסיעות ,הוצאות פרסו ,הוצאות משרדיות ,הוצאות בגי מחשוב,
הוצאות תקשורת ,הוצאות בגי ייעו! ,הוצאות משפטיות ,הוצאות בגי בקורת ,הוצאות בגי
דירקטורי ,מסי והוצאות אחרות.
הוצאות ההנהלה והכלליות ללא פחת בשנת  2010נבנו בהתבסס על תקציב הפעילות בגרמניה
לשנת  ,2010המתבסס על נתוני העבר של הפעילות ועל תכנית הפעולה של ההנהלה לעתיד .הונח,
כי הוצאות ההנהלה והכלליות ללא פחת בשנת  2010יהוו כ*  4%ממחזור ההכנסות החזוי בשנה זו.
לש חיזוי הוצאות ההנהלה והכלליות ללא פחת בשני  ,2014*2011נתחנו את המרכיב המשתנה
והקבוע שבמבנה הוצאות ההנהלה והכלליות ללא פחת ,לרבות השינוי בהיק /הוצאות ההנהלה
והכלליות ללא פחת ביחס לשינוי בהיק /ההכנסות .משנת  2015ואיל הונח ,כי הוצאות אלו יגדלו
ב* 2%בכל שנה ,בהתא לשיעור הצמיחה ארו הטווח.
 7.3.2.2.2פחת
הוצאות הפחת המשוייכות להוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו בשני  2008ו*  2009בכ* 0.3%
ממחזור ההכנסות.
בשני  2014*2010ובשנה המייצגת ,הונח ,בהתבסס על תקציב הפעילות בגרמניה לשנת  2010ועל
תוצאות העבר ,כי הוצאות הפחת המשוייכות להוצאות ההנהלה והכלליות תהוונה כ* 0.2%
ממחזור ההכנסות של הפעילות.
7.3.2.3

הרווחיות התפעולית

מהניתוח האמור עולה ,כי שיעור הרווח התפעולי של הפעילות בגרמניה בשנות התחזית ינוע על
כ*  .24%*23%סבירות שיעור רווח תפעולי זה נבחנה אל מול תוצאות העבר של הפעילות ונמצא
כי שיעור הרווח התפעולי החזוי סביר.
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 7.4תחזית ההשקעות ופחת
 7.4.1השקעות ברכוש קבוע
תחזית ההשקעות ברכוש קבוע נבנתה על*סמ מדיניות ההנהלה באשר לתוכניות ההשקעה ,ולאור
ההשקעות הנדרשות כפונקציה של הפחת הכלכלי בגי רכוש הפעילות.
מדיניות ההשקעה הינה להשקיע בכל שנה עד לגובה הפחת השנתי .מטעמי שמרנות ,הונח כי
ההשקעה ברכוש קבוע תהיה בגובה הפחת בכל שנה משנות התחזית .למע הסר ספק ,ההנהלה
אינה צופה השקעות מיוחדות של הפעילות ברכוש קבוע מעבר לשמירה על הקיי.

 7.4.2השקעה בהו חוזר
ההשקעה השנתית בהו חוזר חושבה בהתבסס על מדיניות האשראי של הפעילות בגרמניה כפי
שהיא מסתמנת מממוצע ימי האשראי בשני  2009*2008ומשיחות ע הנהלת פרוטרו:
•

ימי אשראי לקוחות –  47ימי;

•

ימי מלאי –  101ימי;

•

ימי אשראי ספקי –  37ימי.

 7.5שיעור הניכיו
לצור היוו תזרימי המזומני של הפעילות בגרמניה נעשה שימוש בשיעור ניכיו לפני מס,
המשק /את ער הזמ של הכס /ואת הסיכוני הספציפיי של הפעילות.
שיעור הניכיו מחושב לפי מודל ה*  ,WACCשהינו שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על*ידי
בעלי המניות ,כמפורט להל:
)WACC = Kd * (d%) + Ke * (e%
כאשר:
WACC

= שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על ידי בעלי המניות;

Kd

= שיעור התשואה על החוב;

d%

= שיעור החוב מס הנכסי;

Ke

= שיעור התשואה על ההו העצמי;

e%

= שיעור ההו העצמי מס הנכסי;

שיעור התשואה על ההו העצמי נקבע התשואה בהתא למודל ה* Capital Asset ) CAPM
 .(Pricing Modelעל פי מודל זה שיעור התשואה על ההו העצמי נגזר מריבית חסרת סיכו ליו
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הרכישה בתוספת פרמיית סיכו שוק המוכפלת ברמת הסיכו של החברה ביחס לסטיית התק של
תיק השוק ) Ke=Rf+ β*(Rm * Rf ) .(βכאשר:
 * Rfריבית חסרת הסיכו נקבעה על בסיס התשואה הנומינלית של אגרות חוב ממשלתיות
צמודות מדד בגרמניה ,בעלות מח"מ של כ*  30שני והוערכה בכ* ) 4.11%מקור :מערכת
בלומברג(.
 * Rm-Rfפרמיית הסיכו של השוק נקבעה על בסיס פרמיית הסיכו של השוק הגרמני והוערכה
בכ* ) 4.50%מקור – Damodaran online :בית הספר למנהל עסקי של אוניברסיטת ניו יורק(.
 * βמקד הסיכו היחסי של החברה ביחס לפרמיית השוק .כאשר מקד זה גדול מ* ,1לעסק
רגישות גבוהה לשינויי במצב השוק )קרי ,במקרה של מיתו יושפע הענ /לרעה יותר מענפי
אחרי ,ובמקרה של שגשוג יושפע הענ /לטובה יותר מענפי אחרי( .כאשר מקד זה קט מ*,1
שווי העסק רגיש פחות מהממוצע לשינויי במצב השוק.
הביטה הינה היחס בי הסיכו שאינו נית לפיזור של המניה )שוק ההו אינו מפצה את בעלי
המניות על מרכיב הסיכו הנית לפיזור( ,לבי סטיית התק של תיק השוק ,ומבטאת את מידת
רגישות שיעור התשואה על המניה לשינויי בשיעור התשואה של תיק השוק.
תהלי מציאת הביטא
תהלי מציאת הביטה יכול להיעשות בשני אופני:


באמצעות הרצת רגרסיה כדוגמת  GLSאו  OLSובדיקת מובהקות הקשר שבי פרמיית
הסיכו לתשואה בפועל בנטרול ריבית חסרת סיכו )במידה והחברה בורסאית והנתוני
זמיני( ,או באמצעות השוואה לביטות של חברות דומות.



שיטה שכיחה לקביעת מחיר הביטה היא באמצעות גזירת הביטא מנתוני חברות דומות תו
ביצוע התאמות לאור רמות מינו /שונות בחברות דומות.



תהלי ההתאמה מחושב בהתבסס על החישוב הבא:

E
 D

Covrd ( ) + re ( ), Rm
)Cov(Ri, Rm
V
 V
 =  D B +  E B =  E B
= Beta_ Asset
=
  d   e   e
)Var(Rm
)Var(Rm
V 
V 
V 
D
תחת ההנחה ש  Bd = 0 :
V 

)השונות המשותפת בי מחיר החוב לתשואת תיק השוק הינה

אפס(.
E
V 
מכא שB Asset =   Bequity ⇒ Bequity =   B Asset :
V 
E

תחת ההנחה ש) :חברה נאמדת( ) = Beta Assetחברה דומה(  Beta Assetבהתבסס על מודל
) M&Mמילר מודליאני( בנושא מבנה ההו.
33

הביטה של הפעילות בגרמניה חושבה בהתא לביטה של פרוטרו .הביטה אקוויטי הנגזרת
מהאמור לעיל נאמדת ב* ) 0.96מקור :מערכת ביזפורטל(.
לצור שקלול שיעור ההיוו בחנו את מחיר החוב של פרוטרו בהתבסס על הדוחות הכספיי
המבוקרי לשנת  2008ושיחות ע הנהלת פרוטרו .מהבחינה עולה ,כי מחיר החוב עומד על כ*
 .62.13%יתר*על*כ ,מרכיב החוב וההו העצמי שנלקח לצור התחשיב מבוסס על המשקלות
הנורמטיביי של פרוטרו.
כמו*כ ,המשקלות הנורמטיביי אשר שימשו לחישוב שיעור הניכיו הינ :כ*  19%למשקל החוב
וכ*  81%למשקל ההו העצמי.
פרמיית סיכו לחברות קטנות – למחיר ההו העצמי הוספה פרמיה המשקפת את עוד /הסיכו
בהשקעות בחברות קטנות .פרמיה זו נובעת מכ שהשקעה בחברות קטנות נושאת סיכו רב יותר
מאשר השקעה בחברות גדולות ומבוססות ,ולפיכ משקיעי מצפי לתשואה גבוהה יותר כאשר
ה משקיעי בחברות קטנות .פרמיה זו חושבה על בסיס הבדלי היסטוריי בתשואות בי
חברות קטנות לחברות גדולות בשוק האמריקאי .לאור האמור לעיל ,בתחשיב זה נלקחה פרמיה
בשיעור של ) 5.81%מקור :איבוטסו .(2009
על בסיס הנחות העבודה שהוצגו ,שיעור הניכיו לאחר מס ,הינו  ,12%כמפורט בטבלה שלהל:
פרמטר
מחיר ההו העצמי
משקל ההו העצמי
מחיר החוב לאחר מס
משקל החוב
שיעור הניכיו לאחר מס )מעוגל(

ער
14.26%
81%
1.54%
19%
12.00
12.00%
.00%

מכיוו שהבסיס של שיעור הניכיו כמפורט לעיל ,הוא לאחר מסי ,יש להתאימו כ שישק /שיעור
ניכיו לפני מסי .לצור כ  ,חושב הסכו בר*ההשבה בהנת שיעור ניכיו לאחר מס של .12%
לאחר*מכ ,חושב מהו שיעור הניכיו לפני מס הדרוש בכדי להגיע לסכו בר*ההשבה שהתקבל.
מהחישוב הנ"ל עולה ,כי שיעור הניכיו לפני מס הינו כ* .16%

 7.6צמיחה לטווח ארו
הנחנו כי היק /הגידול בשוק בו פועלת הפעילות בגרמניה יעמוד על כ*  ,2%שיעור המגל את
שיעור הגידול באוכלוסיה וכ מרכיב שמרני של הגדול הפנימי של הפעילות.

.Libor+1.15% 6
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 7.7הסכו בר*ההשבה של הקבוצה
 7.7.1תחזית תזרי המזומני
להל מוצגת תחזית תזרי המזומני החופשי לתקופת התחזית )אלפי אירו(:7
אלפי אירו
רווח תפעולי
שינויי בהו חזור
סה"כ
ער שייר
שווי שימוש

2013
2011
2010
2012
25,015 23,599 22,258 20,989
)(1,170) (1,115) (1,062) (1,644
23,845 22,484 21,196 19,345
17,954

16,944

15,480

14,140

2014
26,511
)(1,229
25,282
12,914

שנה מייצגת
27,143
)(516
26,627
192,600
96,446

לצור חישוב סכו בר*ההשבה של הפעילות בגרמניה נגזר תזרי המזומני התפעולי לפני
הוצאות המימו ולאחר ההשקעות ברכוש קבוע .תזרי זה הוו בשיעור ניכיו לפני מסי ,המשק/
את הסיכו התפעולי של הפעילות ,שנאמד בכ*  .16%בנוס ,/הונח כי תתקיי צמיחה נומינלית של
 2%בתזרי.

 7הונח כי ההשקעות ברכוש קבוע הינ בגובה הפחת.
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 8ניתוח רגישות
בטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות של סכו בר*ההשבה ביחס לשיעור הניכיו לפני מס ושיעור

שיעור הצמיחה ארו הטווח

הצמיחה ארו הטווח )אלפי אירו(:
173,878
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%

12%
215,728
221,399
227,581
234,346
241,782
249,991
259,102
269,273
280,699
293,629
308,378

13%
199,152
203,786
208,802
214,251
220,191
226,692
233,836
241,723
250,478
260,250
271,229

14%
184,951
188,784
192,911
197,365
202,186
207,424
213,133
219,381
226,248
233,829
242,244

שיעור ניכיו לפני מס
16%
15%
161,898 172,651
164,605 175,857
167,491 179,291
170,575 182,977
173,878 186,945
177,423 191,227
181,239 195,863
185,358 200,899
189,818 206,389
194,661 212,396
199,941 218,998

17%
152,420
154,724
157,172
159,776
162,553
165,520
168,698
172,109
175,781
179,744
184,034

18%
144,003
145,980
148,072
150,290
152,645
155,152
157,825
160,681
163,739
167,022
170,556

19%
136,482
138,188
139,988
141,891
143,905
146,041
148,309
150,722
153,295
156,045
158,989

20%
129,720
131,202
132,762
134,405
136,139
137,972
139,911
141,968
144,152
146,476
148,955

בנוס ,/ביצענו רגישות של סכו בר*ההשבה ביחס לשיעור הניכיו לפני מס ושיעור הצמיחה
בטווח הקצר .לצור ניתוח רגישות זה ,חושב הסכו בר*ההשבה בהסתמ על ההנחה שהכנסות
הפעילות בגרמניה תצמחנה בשני  2014*2010ב*  5%והחל מהשנה המייצגת ב* .2%
בטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות של סכו בר*ההשבה ביחס לשיעור הניכיו לפני מס ושיעור

שיעור הצמיחה בטווח הקצר

הצמיחה בטווח הקצר )אלפי אירו(:

140,754
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%

12%
174,644
178,288
182,190
186,377
190,883
195,745
201,007
206,722
212,948
219,760
227,243

13%
161,219
164,199
167,373
170,759
174,381
178,263
182,435
186,931
191,789
197,056
202,785

14%
149,717
152,184
154,800
157,577
160,532
163,682
167,047
170,650
174,518
178,679
183,169

שיעור ניכיו לפני מס
16%
15%
131,044 139,754
132,789 141,819
134,624 143,999
136,558 146,305
138,598 148,747
140,754 151,338
143,036 154,092
145,455 157,025
148,023 160,154
150,756 163,501
153,669 167,089
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17%
123,366
124,852
126,411
128,047
129,769
131,581
133,492
135,509
137,643
139,903
142,301

18%
116,549
117,824
119,157
120,554
122,018
123,555
125,171
126,870
128,661
130,550
132,547

19%
110,457
111,558
112,707
113,907
115,162
116,476
117,853
119,297
120,813
122,408
124,088

20%
104,980
105,937
106,933
107,971
109,054
110,185
111,367
112,604
113,899
115,257
116,682

 9סיכו
כאמור ,הערכת סכו בר*ההשבה נעשתה על*ידי הערכת שווי השימוש של הפעילות בגרמניה ליו
 31בדצמבר.2009 ,
כאמור ,הערכת שווי השימוש התבססה על:
.1

תחזיות של תזרימי מזומני על בסיס הנחות סבירות ומבוססות אשר משקפות את מצבה
הנוכחי של היחידה מניבה*מזומני ,וכ מייצגות את האומד הטוב ביותר של ההנהלה לגבי
התנאי הכלכליי ,שישררו במהל אור חייה השימושיי של היחידה מניבה*מזומני ,וכ

.2

שיעור ניכיו לפני מס ,המשק /הערכות שוק שוטפות של ער הזמ של הכס /ואת
הסיכוני הספציפיי ליחידה מניבה*מזומני .שיעור הניכיו לא ישק /סיכוני ,שתזרימי
המזומני העתידיי כבר הותאמו בגינ.

זרמי המזומני נחזו והוונו לשני  ,2015*2010וכ הוו שווי הפעילות לתו התקופה .כיוו שהונח
שהפעילות הינה "עסק חי" ,וכי תמשי ג לאחר תו תקופת התחזית ,נקבע ,בהתא ,שוויה
בתו התקופה כער הנוכחי של זרמי המזומני לאינסו ,/על בסיס תזרי מייצג לתקופה ,ותו
הנחה כי תתקיי צמיחה נומינלית של  2%בשנה .שיעור הניכיו לפני מס לפיו הוונו זרמי
המזומני התפעוליי ,המבטא את הסיכו העסקי הכרו ביחידה מניבת המזומני שזיהינו ,נקבע
לכ* .16%
הטבלה הבאה מציגה את הסכו בר*ההשבה המוער ואת ערכה של הפעילות בגרמניה בספרי
פרוטרו )אלפי אירו(:
אלפי אירו
173,878

שווי שימוש
בדצמבר2009 ,
השווי הפנקסני נכו ליו  31בדצמבר,
נכסי תפעוליי
התחייבויות תפעוליות
תפעוליי ,נטו
נכסי תפעוליי,
ידע
קשרי לקוחות
מוניטי
ס השווי הפנקסני
הפרש

33,405
19,676
13,729
7,204
9,225
66,550
96,708
77,170

לפיכ  ,אי לבצע ירידת ער של המוניטי.
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חלק ב‘
דוח הדירקטוריון
על ענייני התאגיד

דו"ח הדירקטוריון לבעלי המניות
לתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
א .סקירת הפעילות
פרוטרום תעשיות בע"מ )"פרוטרום" או "החברה"( היא חברה גלובלית שנוסדה בשנת 1933
והפכה לחברה ציבורית בשנת  1996עם רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
בחודש פברואר  2005נרשמה פרוטרום למסחר גם ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון.
פרוטרום עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של טעמים ) (Flavorsוחומרי גלם )(Fine Ingredients
מוצרי פארמה/נוטרה
וריח,
תמציות טעם
משקאות,
מזון,
בייצור
המשמשים
) (Pharma/Nutraceuticalוטיפוח אישי ) .(Personal Careפרוטרום מפעילה אתרי ייצור באירופה,
צפון אמריקה ,ישראל ואסיה והיא מייצרת ,משווקת ומוכרת מעל  20,000מוצרים ליותר מ 13,000
לקוחות ביותר מ  120מדינות ומעסיקה כ  1,450עובדים.
פרוטרום פועלת במסגרת שתי פעילויות עיקריות :פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם הייחודיים.

•

פעילות הטעמים ) – (FLAVORSבמסגרת פעילות הטעמים עוסקת פרוטרום בפיתוח ,ייצור,
שיווק ומכירה של תמציות טעם ו  Food Systemsהמשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות
ומוצרי צריכה נוספים .פרוטרום מפתחת אלפי תמציות שונות ללקוחותיה ,ברובן כאלו
המותאמות לצרכיו של לקוח ספציפי ) ,(Tailor-Madeוהיא עוסקת באופן מתמיד בפיתוח
תמציות חדשות ובהתאמתן להעדפות צרכניות משתנות ולדרישות העתידיות של לקוחותיה.
פעילות הטעמים )הרווחית יותר מבין פעילותיה של פרוטרום( עברה תהליך של צמיחה מואצת
בשנים האחרונות ,כתוצאה מצמיחה פנימית המבוססת בעיקרה על התמקדות הן בשווקים
מפותחים והן בשווקים מתפתחים ,הן בלקוחות רב-לאומיים גלובליים ,והן בלקוחות בינוניים
ומקומיים וכן כתוצאה מביצוע וממימוש מוצלח של רכישות אסטרטגיות.

•

פעילות חומרי הגלם הייחודיים ) – (SPECIALTY FINE INGREDIENTSבמסגרת
פעילות חומרי הגלם הייחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מיצויי טעם
טבעיים
פונקציונלי
מזון
רכיבי
,(Natural
Flavor
)Extracts
טבעיים
) ,(Natural Functional Food Ingredientsמיצויים טבעיים מצמחי מרפא
) ,(Natural Pharma/Nutraceutical Extractsשמנים אתריים ,מוצרי הדרים ייחודיים,
כימיקלים ארומטיים ושרפים ומייצבים טבעיים .מוצרי פעילות חומרי הגלם נמכרים בעיקר
והנוטרה
הפארמה
והריח,
הטעם
והמשקאות,
המזון
לתעשיות
) (Pharmaceutical/Nutraceuticalוהטיפוח האישי .מכירות פעילות חומרי הגלם צמחו
בשנים האחרונות כתוצאה מצמיחה פנימית הנובעת בעיקרה מפיתוח מוצרים חדשים
וחדשניים ,בעלי ערך מוסף ושיעור רווחיות גבוה מהממוצע ,ומהתמקדות הן בלקוחות רב-
לאומיים גלובליים ,והן בלקוחות בינוניים ומקומיים בכל העולם .מרבית מוצרי פעילות חומרי
הגלם הינם מוצרים טבעיים שהביקוש להם גדל בקצב ממוצע גבוה יותר ממוצרים שאינם
טבעיים .פרוטרום פועלת להרחבת סל המוצרים הטבעיים שהיא מציעה ללקוחותיה עם דגש

מיוחד על תחום המזון הפונקציונלי .לצמיחה במכירות פעילות חומרי הגלם תרמו גם מספר
רכישות אסטרטגיות שבוצעו בשנים האחרונות ,שמוזגו בהצלחה עם פעילותה הגלובלית.
ב .מיזוגים ורכישות
בשנים האחרונות מיישמת פרוטרום אסטרטגיה להשגת צמיחה רווחית ומהירה על ידי שילוב צמיחה
פנימית ורווחית של עסקי הליבה שלה יחד עם רכישות אסטרטגיות בתחומה .רכישות אלו מבססות
את מעמדה של פרוטרום ,תומכות בהמשך חיזוקה ומיצובה כיצרנית תמציות טעם וחומרי גלם
עולמית מובילה ותורמות לחיזוק מערך כח האדם שלה .לפרוטרום נסיון רב ומוצלח בביצוע רכישות
ומיזוגים והיא פועלת לשילוב החברות והפעילויות הנרכשות עם פעילותה הקיימת תוך ניצול
הסינרגיה ,הן העסקית והן התפעולית ,על מנת להשיג ניצול מירבי של אפשרויות ה ,Cross-Selling
חסכון בעלויות ושיפור בשולי הרווח .במחצית הראשונה של שנת  2009ביצעה פרוטרום שלוש
רכישות אסטרטגיות כמפורט להלן:
רכישת פעילות ה  Savoryשל חברת כריסטיאן הנסן בגרמניה:
ב  18ליוני  ,2009רכשה פרוטרום ,באמצעות חברות בנות בגרמניה ,את נכסי ופעילות ה Savory
)תחום הטעמים הלא מתוקים( של קבוצת כריטסטיאן האנסן )להלן ("CH" :בגרמניה ,וזאת בתמורה
לתשלום במזומן של כ  7.3מיליון דולר ארה"ב ) 5.275מליון אירו(.
פעילות ה  Savoryשל  CHעוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי  Savoryייחודיים
וחדשניים הכוללים תמציות טעם ,תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון ,עם
דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות ) .(Convenience Foodלפעילות שנרכשה מאגר
לקוחות רחב ,בעיקר בקרב יצרני בשר מובילים בגרמניה ,ופעילות יצוא לסקנדינביה .הפעילות
סינרגטית במידה רבה לפעילויות  Gewurzmullerו  Nesseהגרמניות ,שנרכשו על ידי פרוטרום
בשנים  2007ו  .2006במהלך הרבעון השלישי ,השלימה פרוטרום ,כמתוכנן ,את העברת פעילות
הייצור מאתר  CHבהולדורף ,גרמניה לאתריה בצפון ודרום גרמניה .מערכי הניהול ,המחקר
והפיתוח ,התפעול והרכש ,המכירות ושירות הלקוחות אוחדו גם הם תוך השגת יעילות מירבית
וחסכונות תפעוליים משמעותיים .עם השלמת איחוד הפעילויות פרוטרום פועלת לניצול מירבי של
אפשרויות ה  Cross-Sellingהרבות הקיימות בין הפעילות הנרכשת ופעילותה הקיימת בגרמניה.
רכישת חברת  Flavor Specialties Inc.בארה"ב:
ביום  4למרץ  ,2009רכשה פרוטרום את נכסיה ועסקיה של חברת ,Flavors Specialties Inc.
)להלן ("FSI" :האמריקאית ,בתמורה לתשלום במזומן של  17.2מליון דולר FSI .עוסקת בפיתוח,
בייצור ובשיווק של תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא ) (Botanical Extractsבעיקר
לתעשיית המזון והמשקאות ,בצפון ,במרכז ובדרום אמריקה .מאז השלמת הרכישה מיזגה פרוטרום
ואיחדה את פעילות  FSIעם פעילותה הקיימת בארה"ב.
רכישת חברת  Oxford Chemicals Limitedבאנגליה:
ביום  30לינואר  ,2009השלימה פרוטרום את רכישת נכסיה ועסקיה של חברת Oxford Chemicals
) Limitedלהלן" :אוקספורד"( בתמורה לכ  12מליון דולר )כ  8.25מליון פאונד( .אוקספורד עוסקת
בפיתוח ,בייצור ובשיווק של חומרי גלם ייחודיים לתעשיית הטעם והריח .מאז הרכישה השלימה
פרוטרום ,על פי המתוכנן ,את המיזוג ואיחדה את מערכי המחקר והפיתוח ,התפעול ,הרכש ,השיווק
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והמכירות שלה ושל אוקספורד והיא ממשיכה לפעול על מנת להשיג ניצול מירבי של אפשרויות ה
 Cross-Sellingהרבות בין פעילותה של אוקספורד ופעילותה הקיימת.
עם פרוץ המשבר הכלכלי הגלובלי בחודשים האחרונים של  2008פעלה פרוטרום בנחרצות לחיזוק
כושר התחרות ולשיפור היעילות התפעולית שלה ,תוך הורדה ובקרה הדוקה על רמת הוצאותיה,
ותוך המשך חיזוק מערכי המחקר ,הפיתוח והמכירות ,כדי להבטיח את המשך צמיחתה העתידית .על
אף ההאטה היחסית בשנת  2009בשווקים בהם פועלת פרוטרום ,שמקורה במשבר הכלכלי
הגלובלי ,מעריכה פרוטרום ששמרה על נתח השוק אצל לקוחותיה .להערכתה ,ההתייצבות שחלה
בחודשים האחרונים בכלכלות העולם ,התמתנות הטלטלה בשערי החליפין ,עצירת מגמת צמצום
המלאים וסימנים של חזרה הדרגתית לשיפור בצריכה ,כולל במדינות שנפגעו מפיחות משמעותי
בשער המטבע שלהן ,יתרמו לשיפור ברמת המכירות שלה ולחזרה עתידית למגמת צמיחה בשיעורים
דומים לאלה שאפיינו את פעילותה בעבר.
להערכת פרוטרום ,מבנה ההון האיתן ותזרים המזומנים החזק שלה ביחד עם גיבוי בנקאי יאפשרו
לה להמשיך ולממש את אסטרטגיית הרכישות שלה כחלק מאסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית
שהיא מיישמת בשנים האחרונות ,המשלבת צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות ,על מנת
לחזק את מעמדה כאחת החברות המובילות בעולם בתחום הטעם וחומרי הגלם הייחודיים ולפעול
למימוש חזונה:
""To be the Preferred Partner for Tasty and Healthy Success
ג .תוצאות הפעילות ברבעון הרביעי של שנת 2009
מכירות
מכירות פרוטרום ברבעון הרביעי של שנת  2009עלו ב  9.9%והסתכמו ל  108.5מליון דולר לעומת
 98.7מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת  .2008במונחי מטבע מקומי נרשם גידול של  3.1%ביחס
לרבעון הרביעי של שנת  .2008התחזקות המטבעות המערב אירופאיים והשקל הישראלי ,בהן
נעשות מרבית מכירות פרוטרום ,כנגד הדולר ,תרמה כ  6.8%לגידול במכירות החברה במונחים
דולריים.
לעלייה במכירות תרמו בעיקר הגורמים הבאים:
א.

מיזוג פעילותה של חברת אוקספורד ,שנרכשה ואוחדה החל מיום  1לפברואר  ,2009מיזוג
פעילותה של חברת  ,FSIשנרכשה ואוחדה החל מיום  4למרץ  2009ומיזוג פעילות הSavory
של  CHבגרמניה שנרכשה ואוחדה החל מיום  18ליוני  .2009מיזוג פעילויות אלה תרם
למכירות פרוטרום ברבעון הרביעי של השנה כ  8.1מליון דולר.

ב.

צמיחה פנימית במכירת חומרי הגלם הייחודיים המיוצרים ונמכרים על ידי פעילות חומרי הגלם.

ג.

התחזקות המטבעות המערב אירופאים והשקל )בהן נעשות מרבית מכירות פרוטרום( ביחס
לדולר במהלך הרבעון תרמה כאמור כ  6.8%לגידול במכירות החברה במונחים דולריים.
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מאידך ,ירידה בפעילות הסחר והשיווק בישראל )פעילות שאינה מפעילויות הליבה של פרוטרום(,
שנובעת בחלקה מהתמקדות במוצרים בעלי שולי רווח גבוהים יותר ,הביאה לירידה של כ 1.4%
במכירות.
פעילויות ברבעון הרביעי בשנים ) 2009-2000מכירות במיליוני דולרים

פילוח המכירות לפי
ובאחוזים(:
שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6.6

9.1

10.4

18.5

40.1

30.8

45.5

78.5

71.3

76.6

)(%

35%

39%

44%

51%

70%

59%

63%

72%

72%

71%

פעילות חומרי

מכירות

11.0

16.4

12.1

17.2

16.1

20.0

26.4

28.9

25.5

30.9

הגלם הייחודיים

)(%

59%

57%

51%

47%

28%

38%

27%

26%

29%

סחר ושיווק

מכירות

1.2

1.2

1.5

1.4

1.5

1.3

2.0

2.6

2.7

1.4

)(%

6%

5%

6%

4%

3%

2%

3%

2%

3%

1%

מכירות בין

מכירות

-0.2

-0.2

-0.5

-0.6

-0.7

0.5

-1.4

-1.5

-0.8

-0.4

פעילויות

)(%

-1%

-1%

-2%

-2%

-1%

1%

-2%

-1%

-1%

-1%

18.6

23.5

23.5

36.5

57.0

52.6

72.5

108.5

98.7

108.5

פעילות הטעמים

סה"כ מכירות

מכירות

36%

להלן תמצית דוחות רווח והפסד של הרבעון הרביעי )במיליוני דולרים(:

2008

2009

שינוי )(%

מכירות

98.7

108.5

9.9%

רווח גולמי

36.5

39.6

8.6%

28.0

28.6

2.2%

רווח תפעולי

8.4

11.0

30.1%

EBITDA

12.4

16.0

29.2%

רווח לפני מס

5.4

10.1

86.7%

רווח נקי

6.0

7.5

24.1%

הוצאות מו"פ ,מכירה,
הנהלה וכלליות ואחרות

הרווח הגולמי
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת  2009הגיע ל  39.6מליון דולר לעומת  36.5מיליון דולר
ברבעון המקביל בשנת  ,2008גידול של  .8.6%הרווחיות הגולמית בתקופה הגיעה ל  36.5%לעומת
 36.9%בתקופה המקבילה בשנת .2008
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הוצאות המכירה והשיווק ,המחקר והפיתוח ,ההנהלה ,הכלליות ,ואחרות
הוצאות המכירה והשיווק ,המחקר והפיתוח ,ההנהלה ,הכלליות והאחרות הסתכמו ברבעון הרביעי
של שנת  2009ל  28.6מליון דולר ) 26.4%מהמכירות( לעומת  28.0מליון דולר בתקופה המקבילה
בשנת  28.4%) 2008מהמכירות( .השיפור והירידה באחוז ההוצאה מהמחזור הושגו הודות
למהלכים שנקטה הנהלת פרוטרום להתייעלות ושיפור כושר התחרות שלה ,וזאת על אף השפעת
החלשות הדולר מול המטבעות האירופאיים והשקל הישראלי ותוספת ההוצאות הנובעת ממיזוג
שלוש הפעילויות שנרכשו במהלך שנת .2009
הרווח התפעולי וה EBITDA
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת  2009עלה בכ  30.1%והסתכם ב  11.0מיליון דולר
בהשוואה ל  8.4מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .הרווחיות התפעולית בתקופה עלתה והגיעה
ל  10.1%לעומת  8.5%בתקופה המקבילה בשנת .2008
ה  EBITDAשהשיגה פרוטרום ברבעון הרביעי של שנת  2009עלה בכ  29.2%והסתכם ב 16.0
מיליון המהווים  14.8%מהמכירות בהשוואה ל  12.4מליון דולר ברבעון המקביל שהיוו 12.6%
מהמכירות.
הוצאות /הכנסות המימון
ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכמו הוצאות המימון ב  0.9מליון דולר ) 0.8%מהמכירות( מתוכן
 0.5מליון דולר בגין הפרשי שער ,וזאת בהשוואה להוצאות מימון של  3.0מליון דולר )3.1%
מהמכירות( ,מתוכן  0.7מליון דולר בגין הפרשי שער ,ברבעון הרביעי של .2008
הקיטון בהוצאות המימון נובע הן מהקטנת מצבת ההלוואות במהלך השנה )על אף שלוש הרכישות
שבוצעו בשנת  (2009והן מהירידה בשערי הריבית בשנת  2009לעומת שנת .2008
הרווח לפני מסים
הרווח לפני מסים ברבעון הרביעי של שנת  2009גדל בשיעור חד של  86.7%והסתכם ל  10.1מליון
דולר ) 9.3%מהמכירות( בהשוואה ל  5.4מליון דולר ) 5.5%מהמכירות( ברבעון המקביל אשתקד.
מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכמו ל  2.6מליון דולר ) 25.7%מהרווח לפני
מס( לעומת הכנסת מס של  0.6מיליון דולר נטו ) 11.8%מהרווח לפני מס( שנרשמה ברבעון הרביעי
של שנת  2008בגין סגירת שומות מס משנים קודמות.
הרווח הנקי
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת  2009עלה בכ  24.1%והגיע ל  7.5מיליון דולר לעומת 6.0
מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת  .2008הרווחיות הנקייה עלתה והסתכמה ל  6.9%לעומת
 6.1%ברבעון המקביל אשתקד.
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נזילות
במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2009המשיכה מגמת השיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת
שהגיע ל  27.0מליון דולר ,בהשוואה לתזרים של  15.8מליון דולר שהושג במהלך הרבעון הרביעי
של שנת .2008
הרווח למניה
הרווח למניה ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכם ל  0.13דולר לעומת  0.10דולר למניה ברבעון
המקביל אשתקד.
תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים )במיליוני דולרים(:

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

2008

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

הכנסות

122.0

132.6

120.0

98.7

98.4

106.7

111.6

108.5

רווח גולמי

44.8

49.7

45.3

36.5

35.2

39.4

41.2

39.6

29.4

31.9

30.3

28.0

25.0

26.7

27.9

28.6

רווח תפעולי

15.3

17.9

15.0

8.4

10.2

12.8

13.3

11.0

EBITDA

20.2

23.8

20.0

12.4

14.5

17.4

18.3

16.0

הוצאות מימון

2.8

2.2

2.5

3.0

3.3

0.1

0.0

0.9

רווח לפני מס

12.5

15.7

12.4

5.4

6.9

12.7

13.2

10.1

רווח נקי

9.7

12.0

9.4

6.0

5.6

10.1

10.0

7.5

הוצאות מו"פ מכירה,
הנהלה ,כלליות ואחרות

פעילות פרוטרום מתאפיינת בתנודות עונתיות המתבטאות בדרך כלל במכירות גבוהות יותר במחצית
הראשונה של השנה ומכירות ורווחיות נמוכות יותר במחצית השנייה של השנה ובעיקר ברבעון
הרביעי .העונתיות נובעת מכך שחלק מהותי ממוצרי החברה משמשים את לקוחותיה לייצור
משקאות ,גלידות ויוגורטים ,מוצרים אשר הביקוש להם עולה במהלך חודשי הקיץ .כתוצאה מכך,
המכירות של תמציות טעם וחומרי גלם מסויימים המיוצרים על ידי החברה עולות במהלך ששת
החודשים הראשונים של השנה ,שכן יצרני המשקאות ,הגלידות והיוגורטים מגדילים מראש את
המלאים ואת הייצור לקראת הביקוש המוגבר הצפוי בחודשי הקיץ .השפעת התנודות העונתיות על
תוצאות החברה ופעילותה התמתנו במהלך השנים האחרונות עם הגידול במכירות של מוצרים כגון
תמציות טעם מלוחות ) (Savoryעקב רכישת חברת  ,Nesseחברת  Gewurzmullerופעילות ה
 Savoryשל חברת כריסטיאן הנסן בגרמניה כמו גם הגידול במכירות רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים
ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא המיועדים לתעשיית הפארמה/נוטרה ומושפעים פחות מתנודתיות
עונתית בביקוש.
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ד .תוצאות הפעילות בשנת 2009
מכירות
מכירות פרוטרום בשנת  2009הסתכמו ל  425.2מליון דולר ,קיטון של כ  2.7%במונחי מטבע מקומי
ביחס לשנת  2008בה השיגה פרוטרום תוצאות שיא .התחזקות הדולר ביחס למטבעות האירופאיים
והשקל )בהן מתבצעות מרבית מכירות פרוטרום( ,בשיעורים חדים של עד  16%במהלך שלושת
הרבעונים הראשונים של שנת  ,2009הביאה לקיטון במכירות בשנת  2009בשיעור של כ .7.5%
במונחים דולריים קטנו המכירות השנה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ב  .10.2%על אף הקיטון
במכירות ,פרוטרום מעריכה כי שמרה על נתח השוק שלה אצל לקוחותיה.
הירידה במכירות בשנת  2009נובעת בעיקר מהגורמים הבאים:
א.

השפעת המשבר וההאטה הכלכלית בעולם ששינו את מגמת הצמיחה שאפיינה את רוב
כלכלות העולם בשנים האחרונות ואת הסביבה העסקית בה פועלת פרוטרום.

ב.

החלשות מרבית המטבעות המערב אירופאיים )בפרט האירו והפאונד הבריטי( והשקל
הישראלי ,בהן נעשות מרבית מכירות פרוטרום ,כנגד הדולר ,תרמה כאמור לירידה של כ
 7.5%במכירות החברה במונחים דולריים .מגמה זו נבלמה לקראת סוף הרבעון השלישי ואף
התהפכה החל מחודש אוקטובר.

ג.

בעקבות המשבר הגלובלי ,לקוחות רבים של פרוטרום בעולם פעלו במהלך שנת 2009
בנמרצות להקטנת רמות המלאי שלהם .מגמה זו התמתנה ,ואנו מעריכים כי הסתיימה במהלך
הרבעון הרביעי של השנה.

ד.

ירידה בפעילות הסחר והשיווק בישראל )פעילות שאינה מפעילויות הליבה של פרוטרום(,
שנובעת בחלקה מהתמקדות במוצרים בעלי שולי רווח גבוהים יותר הביאה לירידה של כ
 1.3%במכירות.

מאידך ,למכירות תרמו מיזוג פעילותה של חברת אוקספורד ,שנרכשה ואוחדה החל מיום  1לפברואר
 ,2009מיזוג פעילותה של חברת  ,FSIשנרכשה ואוחדה החל מיום  4למרץ  2009ומיזוג פעילות ה
 Savoryשל  CHבגרמניה שנרכשה ואוחדה החל מיום  18ליוני  .2009מיזוג פעילויות אלה תרם
למכירות פרוטרום במהלך השנה כ  25.3מליון דולר.
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פילוח המכירות לפי פעילויות בשנים ) 2009-2000מכירות במיליוני דולרים ובאחוזים(:

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

שנת

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

פעילות

מכירות

26.5

39.1

45.3

68.2

110.9

150.4

187.0

247.7

339.8

297.1

הטעמים

)(%

33%

39%

42%

49%

56%

62%

65%

67%

72%

70%

פעילות חומרי

מכירות

49.0

57.5

57.7

67.0

81.7

89.8

98.4

115.0

124.3

123.8

הגלם הייחודיים

)(%

61%

57%

54%

48%

41%

37%

34%

31%

26%

29%

סחר ושיווק

מכירות

6.3

5.6

6.2

6.5

6.8

6.3

6.7

10.5

13.2

7.1

)(%

8%

6%

6%

5%

4%

3%

2%

3%

3%

2%

מכירות בין

מכירות

-1.3

-1.2

-1.7

-2.3

-2.6

-2.7

-4.9

-4.9

-4.0

-2.8

פעילויות

)(%

-2%

-1%

-2%

-2%

-1%

-1%

-2%

-1%

-1%

-1%

80.5

101.0

107.5

139.3

196.8

243.8

287.2

368.3

473.3

425.2

סה"כ מכירות

להלן תמצית דוחות רווח והפסד של שנת ) 2009במיליוני דולרים(:

2008

2009

שינוי )(%

מכירות

473.3

425.2

-10.2%

רווח גולמי

176.3

155.5

-11.8%

119.7

108.2

-9.6%

רווח תפעולי

56.6

47.3

-16.5%

EBITDA

76.3

66.2

-13.3%

רווח לפני מס

46.1

42.9

-6.8%

רווח נקי

37.2

33.2

-10.8%

הוצאות מו"פ ,מכירה,
הנהלה וכלליות ואחרות
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פילוח המכירות לפי אזורים גיאוגרפיים
להלן טבלה המפרטת את מכירות החברה בשנים  2008 ,2007ו  2009לפי אזורים גיאוגרפיים
)במליוני דולר(:

)(%
2007

2008

2009

EMEA

254.1

333.2

298.7

70.3%

אמריקה

45.9

52.5

49.7

11.7%

ישראל*

40.5

52.8

37.1

8.7%

אסיה והמזרח הרחוק

27.8

34.8

39.7

9.3%

סה"כ

368.3

473.3

425.2

100%

מסה"כ
מכירות 2009

*המכירות בישראל כוללות את פעילות הסחר והשיווק בישראל )שאינה פעילות ליבה של
פרוטרום( בסך של  10.5מליון דולר  13.2 ,מליון דולר ו 7.1 -מליון דולר בשנים 2009 -2007
בהתאמה.
מכירות החברה נובעות בעיקר מ) EMEA-אירופה ,מזרח התיכון ואפריקה( ,ישראל ,אמריקה ,אסיה
והמזרח הרחוק .בשנת  70.3% 2009ממכירות החברה מקורן במדינות ) EMEAהמכירות שמקורן
ב  EMEAקטנו ב  10.3%בשנת  2009בהשוואה לשנת  .2008עיקר הירידה ב  EMEAהיא כתוצאה
מהתחזקות הדולר מול המטבעות האירופאים ב  11.7% ,(2009ממכירות החברה מקורן באמריקה
)המכירות שמקורן באמריקה קטנו ב  5.3%בשנת  2009בהשוואה לשנת  8.7% ,(2008ממכירות
החברה מקורן בישראל )המכירות שמקורן בישראל קטנו ב  29.8%בשנת  2009בהשוואה לשנת
 (12008ו  9.3%ממכירות החברה מקורן באסיה והמזרח הרחוק )המכירות שמקורן באסיה ובמזרח
הרחוק גדלו ב  14.0%בשנת  2009בהשוואה לשנת .(2008
כחלק מהאסטרטגיה שלה ,בכוונת פרוטרום לפעול להגדלת המכירות בכל הטריטוריות ,הן על ידי
גידול פנימי והן על ידי רכישות אסטרטגיות ,עם דגש מיוחד על ארה"ב ,מרכז ודרום אמריקה ,אסיה
והמזרח הרחוק.
הרווח הגולמי
הרווח הגולמי לשנת  2009הגיע ל  155.5מליון דולר לעומת  176.3מיליון דולר בשנת  ,2008ירידה
של  .11.8%הירידה ברווח הגולמי נובעת מהקיטון במכירות .הפעולות שנקטה פרוטרום לשיפור
כושר התחרות שלה ולהקטנת הוצאותיה מיתנו את השפעת הירידה במכירות על הרווח הגולמי
ואפשרו לחברה לשמור על רמת הרווחיות הגולמית בתקופה שהגיע ל  36.6%לעומת  37.2%בשנת
.2008
1

המכירות שמקורן בישראל הושפעו מקיטון בפעילות הסחר והשיווק של החברה בישראל ,פעילות שאינה
מפעילויות הליבה של החברה .מכירות פעילות הסחר והשיווק בישראל קטנו מ  13.2מליון דולר בשנת  2008ל
 7.1מליון דולר בשנת .2009
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הוצאות המכירה והשיווק ,המחקר והפיתוח ,ההנהלה ,הכלליות ,ואחרות
הוצאות המכירה והשיווק ,המחקר והפיתוח ,ההנהלה ,הכלליות והאחרות הסתכמו בשנת  2009ל
 108.2מליון דולר ) 25.5%מהמכירות( לעומת  119.7מליון דולר בשנת  25.3%) 2008מהמכירות(.
רמת ההוצאות הושפעה מהמהלכים שנקטה הנהלת פרוטרום לצמצום והתייעלות ומהתחזקות הדולר
מול המטבעות האירופאיים והשקל הישראלי .על אף הרכישות שביצעה במהלך שנת  2009הצליחה
פרוטרום להוריד את רמת ההוצאות בהשוואה לשנת .2008
במהלך שנת  2009כללו ההוצאות עלויות חד פעמיות בגין תוכנית רה ארגון של פעילות החברה
בגרמניה ,בעיקר בעקבות רכישת פעילות ה  Savoryשל  ,CHובגין תוכנית רה ארגון של פעילות
החברה באנגליה בעקבות רכישת אוקספורד וזאת בסך כולל של כ  1.4מליון דולר.
הרווח התפעולי וה EBITDA
בנטרול ההשפעות החד פעמיות בשנת  2009כאמור לעיל ,הסתכם הרווח התפעולי בשנת  2009ל
 48.7מליון דולר לעומת  56.6מליון דולר בשנת  ,2008והרווחיות התפעולית הגיעה ל 11.4%
לעומת  12.0%בתקופה המקבילה .ללא נטרול ההשפעות החד פעמיות האמורות הרווח התפעולי
בשנת  2009הסתכם ל  47.3מליון דולר והרווחיות התפעולית הגיעה ל .11.1%
בנטרול ההשפעות החד פעמיות האמורות ה  EBITDAשהשיגה פרוטרום בשנת  2009הגיע ל 67.6
מליון דולר המהווים  15.9%מהמכירות לעומת  76.3מליון דולר בשנת  2008שהיוו 16.1%
מהמכירות .ללא נטרול ההשפעות החד פעמיות ה  EBITDAשהשיגה פרוטרום בשנת  2009הגיעה
ל  66.2מליון דולר המהווים  15.6%מהמכירות.
בנוסף לנטרול ההשפעות החד פעמיות ,הרווח התפעולי וה  EBITDAבשנת  2009הושפעו
מהתחזקות הדולר מול המטבעות האירופאים בשיעור של כ  7.5%והקטינו את התרגום הדולרי של
המכירות והרווחים שנבעו מהפעילויות באירופה )המהוות כ  70%מהפעילויות של פרוטרום(.
הוצאות /הכנסות המימון
הוצאות המימון הסתכמו בשנת  2009ל  4.3מליון דולר ) 1.0%מהמכירות( מתוכן  3.8מליון דולר
נבעו מהוצאות ריבית שנרשמו בגין הלוואות שנלקחו למימון הרכישות שביצעה החברה במהלך שנת
 2007ובשנת  .2009הוצאות מימון בגובה  0.5מליון דולר נרשמו כתוצאה מהפרשי שער עקב
התחזקות הדולר ,בעיקר ביחס למטבעות האירופאיים ,השקל ומטבעות של כמה מהשווקים
המתפתחים בהם פועלת פרוטרום .הוצאות המימון בשנת  2008הסתכמו ל  10.6מליון דולר )2.2%
מהמכירות( מתוכם  8.4מליון דולר בגין תשלומי ריבית ו  2.1מליון דולר בגין הפרשי שער .הירידה
בהוצאות המימון במהלך שנת  2009לעומת שנת  ,2008נובעת מירידת היקף ההלוואות )לה תרם
תזרים המזומנים החיובי החזק שהושג וזאת על אף הרכישות שבוצעו בשנת  ,(2009מירידת שערי
הריבית ומהחלשות המטבעות האירופאים ,בהן נקובות מרבית ההלוואות ,ביחס לדולר.
הרווח לפני מסים
הרווח לפני מסים בשנת  2009הסתכם ל  42.9מליון דולר ) 10.1%מהמכירות( בהשוואה ל 46.1
מליון דולר ) 9.7%מהמכירות( ב  .2008בנטרול ההשפעות החד פעמיות האמורות ,הרווח לפני
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מיסים בשנת  2009הסתכם ל  44.3מליון דולר ) 10.4%מהמכירות( בהשוואה ל  46.1מליון דולר ב
 9.7%) 2008מהמכירות(.
מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה בשנת  2009הסתכמו ב  9.7מליון דולר ) 22.6%מהרווח לפני מס( לעומת 8.8
מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ) 19.2%מהרווח לפני מס( .בשנת  2008רשמה החברה
הכנסות מס בגין סגירת שומות מס משנים קודמות בסך של  2.3מליון דולר .בשנת  2009רשמה
החברה הכנסות מס בגין סגירת שומות משנים קודמות בסך של  0.86מליון דולר.
הרווח הנקי
בנטרול ההשפעות החד פעמיות ,הגיע הרווח הנקי ,בשנת  ,2009ל  33.4מליון דולר ,המהווים
 7.8%מהמכירות ,לעומת  34.9מליון דולר בשנת  2008שהיוו  7.4%מהמכירות .הרווח הנקי בשנת
 ,2009ללא נטרול ההשפעות החד-פעמיות ,הגיע ל  33.2מיליון דולר לעומת  37.2מיליון דולר בשנת
 .2008החברה שמרה על רמת רווחיות נקייה דומה בשנת  2009שהגיעה ל  7.9%) 7.8%ב
.(2008
הרווח הנקי הושפע אף הוא מהתחזקות הדולר מול המטבעות האירופאים והקטין את התרגום
הדולרי של המכירות והרווחים שנבעו מהפעילויות באירופה )המהוות כ  70%מהפעילויות של
פרוטרום(.
נזילות
בשנת  2009ייצרה החברה תזרים שיא חיובי מפעילות שוטפת נטו שהגיע ל  84.9מליון דולר לעומת
 37.0מליון דולר בשנת .2008
הרווח למניה
הרווח למניה בשנת  2009הסתכם ל  0.58דולר לעומת  0.65דולר למניה בשנת .2008
ה .מצב כספי
סך הנכסים ליום  31בדצמבר  2009הסתכם ל  526.1מליון דולר ,בהשוואה ל  510.8מליון דולר ב
 31בדצמבר .2008
הרכוש השוטף של החברה ליום  31בדצמבר  2009הסתכם ל  203.6מליון דולר ,לעומת 214.5
מליון דולר ב  31לדצמבר .2008
הרכוש הקבוע בניכוי פחת שנצבר ורכוש אחר נטו ליום  31בדצמבר  2009הסתכם ב  317.3מליון
דולר ,לעומת  291.8מליון דולר ב  31לדצמבר  .2008עיקר הגידול הוא כתוצאה מאיחודן של שלוש
הפעילויות שנרכשו במהלך .2009
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ו .נזילות
בשנת  2009ייצרה החברה תזרים שיא חיובי מפעילות שוטפת נטו שהגיע ל  84.9מליון דולר לעומת
 37.0מליון דולר בשנת  .2008תזרים המזומנים החזק אפשר את הורדת היקף החוב הבנקאי של
פרוטרום ,למרות שלוש הרכישות שביצעה השנה ,ויאפשר לה בשילוב תמיכה בנקאית ,להמשיך
ולבצע רכישות אסטרטגיות נוספות בעתיד.
במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2009המשיכה מגמת השיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת
שהגיע ל  27.0מליון דולר ,בהשוואה לתזרים של  15.8מליון דולר שהושג במהלך הרבעון הרביעי
של שנת .2008
ז .מקורות המימון
מקורות ההון של החברה
ההון העצמי של החברה ל  31בדצמבר  2009מסתכם ל  318.5מליון דולר ) 60.5%מסך המאזן(
לעומת  278.3מליון דולר ) 54.5%מסך המאזן( ל  31בדצמבר  .2008עיקר הגידול בהון העצמי נבע
מהרווח בתקופה ) 33.2מליון דולר( ומשינוי בשער החליפין של הדולר לעומת מטבעות אחרים
המשמשים מטבע הפעילות העיקרי של חברות בנות אוטונומיות ,שהשפיע על קרן ההון מהפרשי
תרגום ) 8.2מליון דולר( והגדיל את יתרת ההון העצמי .לסעיף זה אין השפעה על הרווח וההפסד ועל
תזרים המזומנים.
ביום  5.5.2009הקצתה החברה  40,000מניות רגילות בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א כתוצאה ממימוש
אופציות שהוענקו לנושא משרה בכירה בחברה בשנת  .2005תוספת המימוש בגין מימוש האופציות
הסתכמה ל  0.105) ₪ 434,800מליון דולר( .לאחר המימוש עומד הון המניות המונפק והנפרע של
החברה על .₪ 57,826,357
ביום  18.3.2009החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך  ₪ 0.18למניה ובסך
כולל של  10.4מליון  .₪ביום  6.5.09שולם הדיבידנד לבעלי המניות.
הלוואות לזמן ארוך ,כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך )ממוצע(
האשראי לזמן ארוך מבנקים שהועמד לרשות החברה בשנת  2009הסתכם ל  130.2מליון דולר
לעומת  137.6מליון דולר בשנת  2008ול  122.5מליון דולר ברבעון הרביעי של שנת  2009לעומת
 141.2מליון דולר ברבעון הרביעי בשנת .2008
אשראי לזמן קצר ,ללא חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך )ממוצע(
האשראי לזמן קצר מבנקים שהועמד לרשות החברה בשנת  2009הסתכם ל  10.4מליון דולר לעומת
 12.3מליון דולר בשנת  2008ול  3.1מליון דולר ברבעון הרביעי של שנת  2009לעומת  0.8מליון
דולר בתקופה המקבילה ב .2008
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להלן פירוט הלוואות מתאגידים בנקאיים והצפי לפירעונן )הסכומים בטבלה באלפי דולר(:
קרן
תשלומי
שקלי

שקלי לא

צמוד מדד

צמוד מדד

אירו

דולר
ארה"ב

ליש"ט

פרנק
שוויצרי

אחרי

ריבית

סה"כ

שנה ראשונה

0

1,325

30,631

6,208

5,723

3,011

13

1,917

48,828

שנה שניה

0

1,325

24,296

875

5,723

0

5

992

33,215

שנה שלישית

0

662

22,100

875

10,830

0

5

405

34,878

שנה רביעית

0

0

0

3,500

0

0

8

15

3,523

שנה חמישית ואילך

0

0

0

0

0

0

0

0

0

סה"כ

0

3,312

77,027

11,458

22,276

3,011

31

3,329

120,444

בהתאם למפורט בדוח זה לגבי מצבה הכספי של חברה ,נזילותה ,תזרים המזומנים החיובי שהיא
משיגה מפעילותה השוטפת ומקורות המימון שלה ,ובכפוף לכך שלא תהיה הרעה מהותית במכירות
ו/או ברווחיותה ,החברה מעריכה ,כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שיושג על ידה צפוי לאפשר
את פירעונם המלא של התחייבויותיה הצפויות ,מבלי שתזדקק למקורות מימון חיצוניים.
אשראי ספקים ולקוחות )ממוצע(
בשנת  2009השתמשה החברה באשראי ספקים וזכאים בסך של  56.6מליון דולר ) 94.9מליון דולר
בתקופה המקבילה אשתקד( .במהלך שנת  2009החברה העמידה ללקוחותיה אשראי שהסתכם ל
 72.2מליון דולר ) 86.6מליון דולר בתקופה המקבילה(.
ח .תגמול עובדים בכירים
דירקטוריון החברה מחליט אחת לשנה ,בהתבסס על המלצותיה של ועדת השכר של הדירקטוריון,
על עדכוני שכר ומתן מענק למנהלים בכירים בחברה בהתאם לביצועי החברה בשנה האחרונה.
בקובעם את עדכוני השכר והמענק השנתי ,מתחשבים הדירקטוריון וועדת השכר בביצועיה העסקיים
והכספיים של החברה ,ברווח ובשיעור הרווחיות שהשיגה החברה ,בשיעורי הגידול שהשיגה החברה
ובתרומתם האישית של המנהלים להישגים אלו .להערכת דירקטוריון החברה ,התגמולים הניתנים
לנושאי המשרה הבכירה כמפורט בתקנה  21בפרק ד' לדוח זה ,הינם הוגנים וסבירים בשים לב
לגודלה של החברה ומורכבותה ,הישגיה העסקיים בשנים האחרונות ,במטלות ובהיקף האחריות של
נושאי המשרה ובתרומתם להישגיה .בקובעו את עדכוני השכר לשנת  2010ואת המענק בגין שנת
 ,2009התחשב הדירקטוריון באופן מיוחד בהשפעות המשבר הכלכלי הגלובלי על החברה ותוצאות
פעילותה וציין את הפעולות הנחרצות שנקטה הנהלת החברה על מנת להתמודד עם השפעות
המשבר והתוצאות הנאות שהשיגה החברה בשנת  2009על אף המשבר.
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ט .סיכום טבלאות מבחני רגישות
רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – שקל חדש
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

4.153

3.964

3.775

3.586

3.398

)(418

)(209

באלפי דולר
סך חשיפה ,נטו

4,178

209

418

רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – לירה שטרלינג
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

0.679

0.649

0.618

0.587

0.556

2,233

1,116

באלפי דולר
סך חשיפה ,נטו

)(22,329

)(1,116

)(2,233

רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – אירו
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

0.763

0.728

0.694

0.659

0.624

6,333

3,167

באלפי דולר
סך חשיפה ,נטו

)(63,333

)(3,167

)(6,333

רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – פרנק שוויצרי
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

1.132

1.081

1.029

0.978

0.926

11

6

באלפי דולר
סך חשיפה ,נטו

)(112

)(6

)(11

רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – מטבעות אחרים
רווח )הפסד( מהשינויים
 %השינוי

+10%

+5%

)(665

)(331

שווי הוגן
-

רווח )הפסד( מהשינויים
-5%

-10%

באלפי דולר
סך חשיפה ,נטו

14

6,648

331

665

המטבע הפונקציונלי של רוב חברות הקבוצה הוא המטבע המקומי ולכן להפרשי התרגום של יתרות
מאזניות של חברות אלו אין השפעה על דוח רווח והפסד והן נזקפים ישירות להון העצמי של החברה
)קרן הון מהפרשי תרגום(.
רגישות לשינויים בשער הריבית על הלוואות בריבית קבועה – סיכון שווי הוגן
רווח )הפסד( מהשינויים
 %השינוי

+10%

+5%

21

11

שווי הוגן
-

רווח )הפסד( מהשינויים
-5%

-10%

באלפי דולר
סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן

6,194

)(11

)(21

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
פעילותה של החברה מתאפיינת בביזור ניכר .במסגרת שתי הפעילויות מייצרת החברה אלפי
מוצרים ,המיועדים לאלפי לקוחות ברחבי העולם ,תוך שימוש באלפי חומרי גלם הנרכשים ממגוון
רחב של ספקים בעולם .החברה אינה תלויה מהותית במי מלקוחותיה ,ממוצריה או מספקיה.
א .האחראים על ניהול סיכוני שוק בתאגיד
האחראי בחברה לניהול סיכוני השוק הינו אלון גרנות ,משנה לנשיא ומנהל הכספים הראשי .הנהלת
החברה והדירקטוריון מעודכנים בשינויים מהותיים ברמת החשיפה של החברה לסיכונים השונים,
ומקיימים דיונים בנושא במידת הצורך.
לפרטים אודות אלון גרנות ראה תקנה 26א בחלק ד' לדוח התקופתי.
ב .תיאור סיכוני השוק
סיכוני מחירי חומרי גלם
החברה תלוייה בצדדים שלישיים להספקת חומרי גלם הדרושים לה .על אף שהחברה רוכשת חומרי
גלם ממגוון רחב מאוד של ספקים ואף ספק אינו מייצג למעלה מ  5%מסך תצרוכת חומרי הגלם של
פרוטרום ,ועל אף שלמרבית חומרי הגלם הנרכשים על ידי פרוטרום יש יותר מספק אחד והם בדרך-
כלל זמינים ,אין כל וודאות ,כי זה ימשיך להיות גם המצב בעתיד .בנוסף ,המחיר ,האיכות והזמינות
של חומרי גלם עיקריים בהם משתמשת החברה בעיקר בתחום המוצרים הטבעיים ,נתון לתנודתיות
בשל היצע וביקוש עולמיים .חומרי גלם מסויימים בהם משתמשת החברה הינם מוצרים חקלאיים,
אשר מחירם ,איכותם וזמינותם ,עשויים להיות מושפעים ,בין היתר ,מתנאי מזג אוויר גרועים.
החברה אינה מתקשרת בדרך כלל בעסקאות עתידיות והיא חשופה לשינויים במחירי חומרי הגלם
בהם היא משתמשת ,בהתאם לשינויים במגמות העולמיות של מחירי אותם מוצרים .מעקב שוטף
אחר מחירי חומרי הגלם מתבצע על ידי מחלקת הרכש של החברה.
סיכוני מטבע
מכירות החברה בעולם מתבצעות בעיקר באירו ,בדולר ארה"ב ,בפרנק שוויצרי ,בליש"ט ובש"ח.
העובדה כי קניות חומרי הגלם לייצור מוצרי פרוטרום נעשות אף הן במטבעות השונים גורמת
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להקטנה של החשיפה המטבעית .רוב היתרות הכספיות אשר אינן דולריות ,נובעות מהפעילות
המקומית של החברות הבנות באירופה ובישראל .המטבע הפונקציונלי של חברות אלו הוא המטבע
המקומי ולכן להפרשי התרגום של יתרות אלו אין השפעה על הוצאות המימון של החברה והן נזקפים
ישירות לקרן הון מהפרשי תרגום .החשיפה המטבעית נבדקת לפי הצורך ולפחות אחת לרבעון.
החברה לא נקטה ,בפעולות גידור חיצוניות ואינה משתמשת במכשירים פיננסיים אחרים להגנות
כנגד שינויים בשערי החליפין.
סיכוני ריבית
מקורות המימון הבנקאיים של החברה ,במידת הצורך ,לזמן קצר ולזמן ארוך ,צמודים לאירו ,לדולר
ארה"ב ,לפרנק שוויצרי ,לליש"ט ולש"ח )בהתאם למטבע הפעילות של החברה המאוחדת( ,ונושאים
ריבית ליבור משתנה .על פי מדיניותה ,החברה אינה נוקטת בהגנות כנגד עלייה אפשרית של
הריבית .נכון ליום המאזן אין החברה מחזיקה בני"ע נגזרים .לחברה הלוואות לזמן ארוך בהיקף כולל
של כ  70.2מליון דולר והיקף החוב לזמן קצר הינו כ  46.9מליון דולר .לחברה יתרות מזומן בהיקף
של כ  42.9מליון דולר נכון ליום .31.12.2009
ג .מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
 .1החברה משתדלת לצמצם את חשיפתה המטבעית  -הן הכלכלית והן החשבונאית ,על ידי איזון
ההתחייבויות והנכסים בכל אחד מהמטבעות השונים בהם פועלת הקבוצה.
 .2המשנה לנשיא ומנהל הכספים הראשי אחראי לניהול החשיפה המטבעית בחברה .לא נקבעה
מגבלה כמותית ,במסגרת המדיניות האמורה לעיל ,להגבלת החשיפה .רמת החשיפה נבדקת
באופן סדיר על ידי מערך הכספים של החברה ונדונה בהנהלת החברה.
 .3בתחום מחירי חומרי הגלם מתבצע מעקב שוטף .אירועים חריגים ,כגון מגמת פיחות בשיעור חד
באחת ממדינות הפעילות או מגמת שינוי במחירי חומרי גלם חשובים שעלולים להשפיע על
פעילות החברה ,נדונים בדירקטוריון .החברה לא השתמשה במכשירים פיננסיים או אחרים על
מנת להגן על סיכוני השוק להם היא חשופה.
בשנת  2009לא חלו שינויים במדיניות ניהול סיכוני השוק.
ד .הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
דיון במימוש מדיניות הניהול של סיכוני שוק בתחום המטבע והריבית מתקיים בהנהלת החברה אחת
לרבעון .המשנה לנשיא ומנהל הכספים הראשי מדווח על החשיפה לדירקטוריון כל שנה .חשיפה
למחירי חומרי גלם נבדקת על ידי מערך הרכש והנהלת הפעילויות באורח סדיר ,ומדווחת להנהלה
בהתאם לצורך .בשנת  2009לא היו חריגות מהמדיניות שתוכננה.
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ה .דוח בסיסי הצמדה ליום ) 31.12.2009באלפי דולר(

USD

NIS

GBP

Euro

CHF

Others

סה"כ

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים

14,686

4,672

3,477

13,060

4,872

2,173

42,940

לקוחות

14,146

9,393

4,877

24,812

5,924

6,042

65,194

חייבים אחרים

4,944

5,296

1,056

2,454

1,979

669

16,398

מלאי

27,479

-

8,805

22,614

17,748

2,467

79,113

חייבים אחרים לזמן ארוך

4,833

-

-

138

-

239

5,210

רכוש קבוע נטו

30,701

-

9,901

30,672

53,408

1,431

126,113

רכוש אחר נטו

28,528

-

27,360

129,304

5,953

-

191,145

סה"כ נכסים

125,317

19,361

55,476

223,054

89,884

13,021

526,113

התחייבויות
אשראי מבנקים

11,458

3,312

22,276

77,027

3,011

31

117,115

ספקים

4,332

6,725

2,835

10,519

3,034

845

28,290

זכאים אחרים

3,819

5,146

6,066

5,213

4,880

1,071

26,195

התחייבויות

בשל

סיום

יחסי עובד – מעביד
מיסים נדחים

67

-

-

10,108

1,320

110

11,605

5,174

-

4,089

8,762

6,408

-

24,433

התחייבויות אחרות לזמן
ארוך
סה"כ התחייבויות

-

-

-

-

-

-

-

24,850

15,183

35,266

111,629

18,653

2,057

207,638
318,475

הון עצמי
יתרה מאזנית נטו

100,467

4,178

20,210
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111,425

71,231

10,964

-

ו .מבחני רגישות
רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – שקל חדש
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

4.153

3.964

3.775

3.586

3.398

באלפי דולר
מזומנים ושווי מזומנים

)(467

)(234

4,672

234

467

לקוחות

)(939

)(470

9,393

470

939

חייבים אחרים

)(530

)(265

5,296

265

530

)(1,936

)(968

19,361

968

1,936

אשראי מתאגידים בנקאיים

331

166

3,312

)(166

)(331

ספקים ונותני שירותים

673

336

6,725

)(336

)(673

זכאים אחרים

515

257

5,146

)(257

)(515

1,518

759

15,183

)(759

)(1,518

)(418

)(209

4,178

209

418

סך חשיפה ,נטו

רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – לירה שטרלינג
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

0.679

0.649

0.618

0.587

0.556

באלפי דולר
מזומנים ושווי מזומנים

)(348

)(174

3,477

174

348

לקוחות

)(488

)(244

4,877

244

488

חייבים אחרים

)(49

)(25

494

25

49

)(885

)(442

8,848

442

885

2,228

1,114

22,276

)(1,114

)(2,228

ספקים ונותני שירותים

284

142

2,835

)(142

)(284

זכאים אחרים

607

303

6,066

)(303

)(607

3,118

1,559

31,177

)(1,559

)(3,118

2,233

1,116

)(22,329

)(1,116

)(2,233

אשראי מתאגידים בנקאיים

סך חשיפה ,נטו
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רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – אירו
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

0.763

0.728

0.694

0.659

0.624

באלפי דולר
)(1,302

)(651

13,016

651

1,302

)(4

)(2

44

2

4

)(2,481

)(1,241

24,812

1,241

2,481

)(166

)(83

1,662

83

166

)(3,953

)(1,977

39,534

1,977

3,953

אשראי מתאגידים בנקאיים

7,703

3,851

77,027

)(3,851

)(7,703

ספקים ונותני שירותים

1,052

526

10,519

)(526

)(1,052

521

261

5,213

)(261

)(521

1,011

505

10,108

)(505

)(1,011

מזומנים ושווי מזומנים
השקעות לזמן קצר
לקוחות
חייבים אחרים

זכאים אחרים
התחייבות בשל הטבות לעובד
בעת פרישה

סך חשיפה ,נטו

10,287

5,143

102,867

)(5,143

)(10,287

6,333

3,167

)(63,333

)(3,167

)(6,333

רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – פרנק שוויצרי
רווח )הפסד( מהשינויים

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינויים

 %השינוי

+10%

+5%

-

-5%

-10%

שער חליפין

1.132

1.081

1.029

0.978

0.926

באלפי דולר
מזומנים ושווי מזומנים

)(487

)(244

4,872

244

487

לקוחות

)(592

)(296

5,924

296

592

חייבים אחרים

)(134

)(67

1,337

67

134

)(1,213

)(607

12,133

607

1,213

אשראי מתאגידים בנקאיים

301

151

3,011

)(151

)(301

ספקים ונותני שירותים

303

152

3,034

)(152

)(303

זכאים אחרים

488

244

4,880

)(244

)(488

התחייבות בשל הטבות לעובד

132

66

1,320

)(66

)(132

בעת פרישה

סך חשיפה ,נטו

1,225

612

12,245

)(612

)(1,225

11

6

)(112

)(6

)(11
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רגישות לשינויים בשער חליפין דולר – מטבעות אחרים
רווח )הפסד( מהשינויים
 %השינוי

+10%

+5%

שווי הוגן
-

רווח )הפסד( מהשינויים
-5%

-10%

באלפי דולר
מזומנים ושווי מזומנים

)(217

)(109

2,173

109

217

לקוחות

)(604

)(302

6,042

302

604

חייבים אחרים

)(49

)(25

490

25

49

)(871

)(435

8,705

435

871

אשראי מתאגידים בנקאיים

3

2

31

)(2

)(3

ספקים ונותני שירותים

85

42

845

)(42

)(85

זכאים אחרים

107

54

1,071

)(54

)(107

התחייבות בשל הטבות לעובד

11

6

110

)(6

)(11

בעת פרישה

סך חשיפה ,נטו

206

104

2,057

)(104

)(206

)(665

)(331

6,648

331

665

רגישות לשינויים בשער הריבית על הלוואות בריבית קבועה – סיכון שווי הוגן
רווח )הפסד( מהשינויים
 %השינוי

+10%

+5%

שווי הוגן
-

רווח )הפסד( מהשינויים
-5%

-10%

באלפי דולר
21

11

3,183

)(11

)(21

הלוואות בפרנק שוויצרי לז"א

-

-

3,011

-

-

סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן

21

11

6,194

)(11

)(21

הלוואות באירו לז"א

היבטי ממשל תאגידי
א .מדיניות התרומות של התאגיד
התאגיד לא קבע מדיניות בנושא מתן תרומות.
ב .דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים
דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע ,כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
יעמוד על שני דירקטורים ,וזאת בהתחשב באופי פעילותה של החברה ,מורכבותה וגודלה .להערכת
הדירקטוריון מספר מזערי זה יאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי
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ההתאגדות של החברה ,ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת
הדוחות הכספיים ואישורם.
הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הינם:
•

ד"ר ג'ון פרבר – ד"ר פרבר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה משנת  .1996ד"ר פרבר מכהן גם
כיו"ר חברת  ,ICC Industries Inc.בעלת המניות העיקרית של החברה ,וכדירקטור בחברות
בנות של  .ICC Industries Inc.ד"ר פרבר מחזיק בדוקטורט מאוניברסיטת Polytechnic
.Institute of Brooklyn, New York

•

מר ג'ון אורם – מר אורם מכהן כחבר בדירקטוריון החברה משנת  .1996מר אורם הינו חבר ב
 .Institute of Chartered Accountants in England and Walesעד אפריל  2008כיהן מר
אורם כנשיא חברת  ,ICC Industries Inc.בעלת המניות העיקרית של החברה.

•

מר הנס האבדרהאלדן -מר האבדרהאלדן משמש כחבר בדירקטוריון החברה החל מדצמבר
 .2004בנוסף מכהן מר האבדהאלדן כדירקטור בפרוטרום שוויץ בע"מ משנת  .2002למר
האבדרהאלדן ניסיון של  25שנה בתעשיית הטעם והריח .מר האבדרהאלדן שימש כנשיא
ומנהל עסקים ראשי של  ,Emil Flachsmann AGאשר נרכשה על ידי פרוטרום בשנת ,2003
בין השנים  ,2000-2002וקודם לכן במשך  18שנים שימש במגוון תפקידים בחברת
 ,Givaudanלרבות נשיא חטיבת התמציות הגלובלית שלה.

•

מר יעקב אלינב – מר אלינב מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מחודש פברואר  .2008מר
אלינב מכהן החל משנת  2004כיו"ר דירקטוריון דש ניירות ערך והשקעות בע"מ ועד לשנת
 2003כיהן כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים בע"מ .מר אלינב מכהן כדירקטור בחברות :דפי זהב
בע"מ ,הבנק לפיתוח התעשיה בע"מ ,נתיבי איילון בע"מ ,דלק נדל"ן בע"מ ,יובלים ניהול קרנות
פנסיה בע"מ ,אלינב יעוץ ושירותים בע"מ; ניו קופל בע"מ; צינורות המזה"ת בע"מ; תפרון
בע"מ; דש ניירות ערך והשקעות בע"מ; דש קופות גמל בע"מ; דש מוסדיים בע"מ; סאפיאנס
בע"מ; בי .ג'י .גרופ בע"מ; פולאר תקשורת בע"מ; הפניקס פלטינום בע"מ; הפניקס פלטינום
כ.א .בע"מ וגלובל בוקס בע"מ .מר אלינב מחזיק בתואר ראשון בכלכלה.

•

מר יצחק אנג'ל – מר אנג'ל מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מחודש פברואר  .2008עד
לשנת  2006כיהן מר אנג'ל כמנכ"ל ונשיא חברת ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"מ ועד ליום
 31.12.2007כיהן כסמנכ"ל בכיר בחברת .Verifone Inc.

דירקטורים בלתי תלויים
נכון למועד דוח זה ,החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים )כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות ,התשנ"ט .(1999 -
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ג .פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד
המבקר הפנימי בחברה
מר יואב ברק ,רואה חשבון ,הוא מבקר הפנים של החברה והחל את עבודתו כמבקר פנימי ביום
 .17.1.2005המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף )146ב( לחוק החברות ,התשנ"ט 1999-ובהוראות
סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.1992-
למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה.
למיטב ידיעת החברה ,למבקר הפנים אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם
החברה.
המבקר הפנימי אינו עובד החברה ,אלא מעניק את שירותי הביקורת כקבלן חיצוני .המבקר הפנימי
מכהן כנושא משרה בכירה בתאגיד מכח הדין .מבקר הפנים אינו ממלא תפקידים אחרים בחברה או
מעניק לה שירותים חיצוניים נוספים.
דרך המינוי
מינויו של מבקר הפנים אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום  17.1.2005על פי המלצת ועדת
הביקורת .המינוי אושר על ידי דירקטוריון החברה לאחר בחינת השכלתו )רואה חשבון וכלכלן( ונסיונו
בתחום הביקורת הפנימית ובתפקידים ניהוליים שונים של מבקר פנים .דירקטוריון החברה מצא את
מבקר הפנים מתאים לשמש בתפקידו לאור גודלה ,היקף פעילותה ומורכבותה של החברה.
זהות הממונה על מבקר הפנים
מבקר הפנים כפוף לועדת הביקורת של דירקטוריון החברה ולנשיא החברה.
תכנית הביקורת
תכנית הביקורת היא תוכנית שנתית ורב-שנתית הנבנית על ידי מבקר הפנים בתיאום עם נשיא
החברה והנהלתה ומאושרת על ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה .השיקולים המנחים
בבניית התכנית מתבססים על נושאים הנצפים כראויים לבחינה מעמיקה ,לפי רמת הסיכון שלהם,
במטרה לאתר ליקויים ,לייעל מערכות ,להבטיח שמירה על נכסי החברה ולוודא את קיום נהלי
החברה וחוקי המדינות בהן היא פועלת .תכנית הביקורת השנתית כוללת גם מעקב על יישום
המלצות המבקר הפנימי וועדת הביקורת על ידי הנהלת החברה .למבקר הפנימי שיקול דעת עצמאי
לסטות מתוכנית הביקורת המאושרת ,בכפוף להתייעצות עם נשיא החברה .הביקורת מתבצעת
בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית והרב-שנתית שאושרה ומתעדכנת בהתאם לצורך וככל הנדרש
על פי ממצאי הביקורת .הביקורת מתבצעת הן 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 ספציפיים המבוקרים בהתאם לתוכנית
השנתית.
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ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים
תכנית הביקורת השנתית ,מקיפה גם את התאגידים המהווים החזקות מהותיות של החברה .המבקר
הפנימי עורך לפחות ביקורת אחת בשנה בכל חברה מאוחדת מהותית.
היקף העסקת מבקר הפנים
היקף המשרה של מבקר הפנים בחברה מותאם לקצב התרחבותה וצמיחתה של החברה .מבקר
הפנים מועסק בהיקף של כשניים וחצי עד שלושה ימי עבודה בשבוע.

מספר שעות
שהושקעו בביקורת
פנימית בחברה
פעילות בישראל
פעילות מחוץ
לישראל

335
0

מספר שעות
שהושקעו בביקורת
פנימית בחברות
מוחזקות
0
865

בנימוקים לקביעת היקף העסקת מבקר הפנים נלקחו בחשבון היקף פעילותה של החברה
ומורכבותה.
בשנת  2009היקף העסקת מבקר הפנים ) 1,200שעות סה"כ( הייתה גבוהה מהיקף העסקתו בשנת
 1,045) 2008שעות סה"כ( ,גם עקב תגבור הבקרות בעקבות המשבר הכלכלי העולמי.
עריכת הביקורת
כפי שנמסר לחברה על ידי המבקר הפנימי ,עבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים
מקובלים בארץ ובעולם ,לרבות הנחיות המקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל,
המבטיחים ביקורת מקצועית ,מהימנה ,עצמאית ובלתי תלויה .דוחות הביקורת נסמכים על ממצאי
הביקורת והעובדות המתועדות.
גישה חופשית למבקר הפנים
למבקר הפנימי גישה חופשית ובלתי אמצעית למאגרי המידע של החברה ,לרבות לאלו של חברות
מוחזקות ,הרגילים והממוחשבים ,לכל בסיס נתונים ולכל תכנית של עיבוד נתונים אוטומטי של
החברה וחברות מוחזקות על ידה ,לרבות לנתוניהן הכספיים .מבקר הפנים רשאי להיכנס לכל נכס
של החברה ,לרבות חברות מוחזקות ,ולבדוק אותו.
דין וחשבון המבקר הפנימי
דוחות הביקורת ערוכים ומוגשים על ידי המבקר הפנימי לועדת הביקורת ולחברי הנהלת החברה
בכתב .במהלך שנת  2009התקיימו שתי ישיבות במועדים 26.01.09 :ו  ,26.08.09בהן הוצגו ונדונו
 9דוחות ביקורת ,וכן  2מכתבי בקורת מרו"ח המבקר של החברה .נשיא החברה ,המשנה לנשיא
ומנהל הכספים הראשי ,משנה לנשיא לשרשרת אספקה ,וסגן נשיא לכספים וחברי ועדת הביקורת
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קיבלו את דוחות הביקורת ונכחו בכל ישיבות ועדת הביקורת .מנהלי הפעילות נכחו בישיבות הועדה
ככל שדוח הביקורת נגע לפעילותם.
הערכת דירקטוריון החברה את פעילות מבקר הפנים
לדעת דירקטוריון החברה היקף ,אופי ורציפות פעילות מבקר הפנים ותוכנית עבודתו הינם סבירים
בנסיבות העניין ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
התגמול שקיבל המבקר בשנת  2009עומד על  336אלפי ש"ח .להערכת החברה אין בתגמול האמור
כדי להשפיע על הפעלת שיקול הדעת המקצועי של המבקר הפנימי .התגמול לו זכאי המבקר הפנימי
אינו מותנה בצורה כלשהי בתוצאות עבודתו של המבקר.
ד .פרטים בדבר המבקר החיצוני של התאגיד
רו"ח המבקר של החברה ושל חברות המאוחדות המהותיות שלה הוא קסלמן וקסלמן
 .PricewaterhouseCoopersסך נכסי החברות המאוחדות אשר אינן מהותיות ומבוקרות ע"י רו"ח
מקומיים אחרים מהווים  10%מסך הנכסים של החברה והכנסותיהן מהוות  12%מסך ההכנסה
המאוחדת של החברה.
השכר ששולם על ידי החברה לרואה החשבון המבקר שלה הינו כמפורט להלן:
.1

שכר כולל בגין שירותי ביקורת ,בגין שירותים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס הסתכם
בשנת  2009ל  781אלפי דולר ארה"ב )לעומת  908אלפי דולר ארה"ב בשנת (2008
בישראל ובחברות הבנות בחו"ל ) 10,417שעות בשנת  2009לעומת  10,316שעות בשנת
 .(2008הסכום ששולם בגין שירותי מס אינו עולה על  45%מסך השכר המפורט בסעיף זה.

.2

שכר אחר בגין שירותים נלווים  -השכר הכולל עבור שירותים שנתן רואה החשבון המבקר
שאינם נכללים בסעיף  1לעיל הסתכם בשנת  2009ל  280אלפי דולר ארה"ב )לעומת 282
אלפי דולר ארה"ב בשנת  (2008בישראל ובחברות הבנות בחו"ל.

האסיפה הכללית של החברה אישרה את מינויו של רו"ח המבקר לשנת  2009והסמיכה את
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
ה .הליך אישור הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של החברה מובאים לאישורו של הדירקטוריון שהוא האורגן המופקד על בקרת
העל בחברה .דירקטוריון החברה מונה שישה חברים אשר חמישה מתוכם הינם דירקטורים בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית .חברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטות הדוחות הכספיים ,דוח
הדירקטוריון ודוח ניהולי של הנהלת החברה מספר ימים לפני מועד קיום ישיבת הדירקטוריון בה
מובאים הדוחות לאישור .לישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומובאים לאישור הדוחות הכספיים של
החברה מוזמנים גם רואי החשבון המבקרים של החברה וכן חברי ההנהלה הבכירה של החברה,
לרבות נשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה והמשנה לנשיא ומנהל הכספים הראשי .כמו-כן,
בישיבה נוכח גם המבקר הפנימי של החברה .במהלך הישיבה מציגים נשיא החברה ומנהל העסקים
הראשי והמשנה לנשיא ומנהל הכספים הראשי את התוצאות העסקיות של החברה בתקופה
הרלבנטית ,תוך השוואה לתקופות קודמות ומתן דגש לאירועים מיוחדים אשר אירעו בתקופה.
במהלך הצגת התוצאות הכספיות של החברה עונה הנהלת החברה על שאלות ומתייחסת
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להערותיהם של הדירקטורים .לאחר הצגת התוצאות הכספיות של החברה משיבים רואי החשבון
המבקרים של החברה לשאלות הדירקטורים ,אם וככל שישנן .לבסוף דירקטוריון החברה מקיים
הצבעה בנוגע לאישור הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון והגשתם לרשות ניירות ערך ולבורסה.
בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  16.3.2010בה אושרו הדוחות השתתפו כל הדירקטורים .כל
הדירקטורים הצביעו בעד אישור הדוחות.
ו .אפקטיביות הבקרה הפנימית
ביום  24בדצמבר  2009פורסמו תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון( ,התש"ע-
") 2009התקנות"( ,לפיהן תאגידים יידרשו לצרף לדו"חותיהם התקופתיים דו"ח שנתי בדבר הערכת
הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית .בהתאם לתקנה  8לתקנות האמורות,
נדרשת החברה במסגרת דו"ח תקופתי זה ,לתת גילוי בדבר הפעולות שביצעה עד למועד הדו"ח
בקשר עם שלבי ההיערכות וההתקדמות של התאגיד ביישום הוראות תקנות אלה.
החברה קבעה תכנית היערכות ליישום התקנות .התכנית מבוססת על מיפוי התהליכים המהותיים
מאד לדעת החברה לדיווח הכספי והגילוי ,ועל הערכת גורמי הסיכון הרלוונטיים לדעת החברה
בקשר עם הדיווח הכספי והגילוי .הערכת גורמי הסיכון המהותיים על ידי החברה מתבססת על:
 .1מהותיות היתרה מבחינה כמותית;
 .2היקף הפעילות;
 .3מורכבות הכללים החשבונאיים החלים על היתרה או על הגילוי;
 .4מידת הפעלת שיקול דעת בתהליכי קבלת ההחלטות ובקשר עם הכרה ומדידה של סעיפי
דיווח וגילוי;
 .5היתכנות קיומן של טעויות )לרבות טעויות בתקופות דיווח קודמות( ,הונאות או מעילות;
 .6יכולות ואיכות מערכות המידע המשפיעות על היתרה;
 .7מורכבות הגילוי והדיווח הכספי והמידה בה הגורמים העוסקים בדיווח ובגילוי הינם בעלי
כישורים מתאימים.
האחראי ליישום הפרויקט בחברה הינו גיא גיל ,סגן נשיא לכספים.
במסגרת הפרויקט ,תבצע החברה ,בנוסף לתהליכים הנדרשים על פי התקנות ,הערכה של
אפקטיביות הבקרה הפנימית בתחומים הבאים:
 .1מעגלי רכש תצרוכת חומר ומלאי;
 .2מעגל המכירות;
התהליכים הנדרשים על פי התקנות הם:
 .1תהליך סגירת הדו"חות הכספיים;
 .2ביקורת מערכות מידע );(Information Technology General Control
 .3בקרות ברמת הארגון ).(Entity Level Controls
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נכון למועד דו"ח זה ,סיימה החברה את מיפוי התהליכים המהותיים.

גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
א .אירועים לאחר תאריך המאזן
ביום  16.3.2010עם אישור הדוחות הכספיים ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן
בסך  ₪ 0.18למניה ובסך כולל של  10.408מליון .₪
ב .אומדנים חשבונאיים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני ה  IFRSדורשת שימוש באומדנים חשבונאים
קריטיים דבר המחייב את הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום כללי המדיניות
החשבונאית של החברה ,לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות
הכספיים.
להלן יובאו האומדנים החשבונאיים הקריטיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,אשר
בעת גיבושם נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי ודאות
משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים מתבססת הנהלת החברה על נסיון העבר ,עובדות
שונות ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות מאומדני ההנהלה .באשר לאומדנים החשבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת הדוחות
הכספיים של החברה ,ראה גם ביאור  4לדוחות הכספיים המצורפים.
מסים על הכנסה ומסים נדחים
החברה נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי שיפוט ,ובהתאם נדרשת הנהלת החברה להפעיל
שיקול דעת על מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על ההכנסה .החברה רושמת הפרשות
בספריה בהתבסס על הערכותיה באשר לסבירות האפשרית של תשלומי מס נוספים .כאשר חבות
המס הסופית הנקבעת על ידי רשויות המס שונה מחבות המס שנרשמה בספרים בתקופות
הקודמות ,ייזקף ההפרש לרווח והפסד בתקופה שבה נקבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות
המס.
כמו כן ,החברה רושמת נכסי מס נדחים והתחייבויות מס נדחות על בסיס ההפרשים בין הסכומים
בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס .החברה בוחנת באופן
שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה ,על בסיס הכנסות חייבות
היסטוריות ,הכנסות חייבות חזויות ,עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות
תכנון מס .אם אין ביכולתה של החברה להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיק ,או במקרה
של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים
הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי ,החברה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המס הנדחים או
להגדיל התחייבויות המס הנדחות ,דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע
לרעה על תוצאות פעילותה.
פיצויי פרישה
הערך הנוכחי של התחייבויות החברה בגין פיצויי פרישה תלוי במספר גורמים אשר נקבעים על בסיס
אקטוארי בהתאם להנחות שונות .ההנחות המשמשות בחישוב העלות )ההכנסה( ,נטו בגין פיצויי
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פרישה כוללות את שיעור התשואה ארוך הטווח על יעודות הפיצויים המתייחסות ואת שיעור ההיוון.
שינויים בהנחות אלה ישפיעו על הערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות בגין פיצויי הפרישה.
ההנחה לגבי התשואה הצפויה על היעודות לפיצויי הפרישה נקבעת באופן אחיד ,בהתאם לתשואות
היסטוריות ארוכות טווח.
ההנחה לגבי שיעור ההיוון המתבקש נקבעת על ידי החברה בסוף כל שנה .שיעור היוון זה ישמש
בקביעת אומדן השווי העדכני של תזרימי המזומנים העתידיים אשר יידרשו לכיסוי ההתחייבויות
לפיצויי פרישה .שוק אגרות החוב של תאגידים בעלי דירוג גבוה אינו נזיל דיו על מנת לשמש בקביעת
שיעור ההיוון .לכן ,בקביעת שיעור ההיוון הנדרש ,הקבוצה מתבססת על שיעורי הריבית החלים על
אגרות חוב ממשלתיות הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות ,ואשר התקופה עד לפירעונם דומה
לתקופה של ההתחייבות המתייחסת.
הנחות מפתח אחרות לגבי התחייבויות פנסיה ,כגון העלאות שכר עתידיות ,מתבססות על שיעורי
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 שנקבע על ידי ההנהלה בגין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים כי יידרשו לסילוק
המחויבויות הקיימות.
הפרשה לירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
החברה בוחנת אחת לשנה את הצורך בהפרשה לירידת ערך בגין מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים.
הצורך בהפרשה לירידת ערך נבחן בהתייחס לסכום בר ההשבה של היחידות מניבות המזומנים של
החברה .סכום בר ההשבה של יחידת מניבת מזומנים נקבע בהתאם להנחות ותחשיבים שנקבעו על
ידי ההנהלה.
ג .אי הכללת דוח כספי נפרד של תאגיד על פי תקנה 9ג לתקנות )"דוח סולו"(
החברה לא כללה בדוח התקופתי לשנת  2009מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה 9ג לתקנות
)"דוח סולו"( בשל זניחות תוספת המידע של דוח כאמור והעובדה שדוח סולו לא יוסיף כל מידע
מהותי למשקיע הסביר ,שאינו כלול בדוחות המאוחדים של החברה.
החברה החליטה כי המידע זניח מכיוון שלחברה אין פעילות מסחרית מסוג כלשהו ולכן לתוצאות
הפעילות של החברה אין כמעט כל השפעה על דוחות הרווח וההפסד של הקבוצה .החברה אינה
מעסיקה עובדים ,אין לה מכירות או הוצאות לצדדים שלישיים למעט חלק מהוצאות הדירקטוריון אשר
משולמות ע"י חברה מאוחדת באחזקה מלאה )להלן :פרוטרום בע"מ( ומיוחסות אליה )סך הוצאות
אלו מדווח בנפרד במסגרת באור  23לדוחות הכספיים המאוחדים(.
כל הכנסותיה של החברה )הכנסות מימון על הלוואות לפרוטרום בע"מ ,דמי ניהול ודיבידנד( נובעות
מפרוטרום בע"מ.
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מבחינה מאזנית ,למעט תשלומי מקדמות למס הכנסה אין לחברה יתרות מול צדדים שלישיים.
היתרות היחידות שלה הינן הלוואות ויתרות מול חברות הקבוצה )באחזקה מלאה( וקרקע בסך של
 139אלף דולר.
הנהלת החברה קבעה ,כי כל עוד ההכנסות מחיצוניים או מחברות שאינן באחזקה מלאה של החברה
נמוכות מ  5%מסך ההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים וכל עוד ההוצאות לחיצוניים או לחברות
שאינן באחזקה מלאה של החברה נמוכות מ  5%מסך ההוצאות בדוחות הכספיים המאוחדים,
המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9ג לתקנות הינו זניח והעדרו לא יפגע בסיכוייו של
משקיע במניות החברה להעריך את סיכויי הנזילות של החברה ולא יוסיף כל מידע מהותי למשקיע
הסביר.
כאמור לעיל בשנת  2009אין לחברה הכנסות כאמור וסך הוצאות הדירקטורים המיוחסות אליה נמוך
מ  100אלף דולר.
הנהלת החברה בחנה עוד את סימני האזהרה המופיעים בתקנה  (14)10לתקנות וקבעה ,כי אלו
אינם מתקיימים.

דירקטוריון פרוטרום קיים ארבע ישיבות במהלך השנה.
מועצת המנהלים מודה לעובדי פרוטרום ולהנהלתה על ההישגים הנאים שהושגו.

____________________
אורי יהודאי
נשיא ומנהל עסקים ראשי

____________________
ד"ר ג'ון פרבר
יו"ר הדירקטוריון

תאריך 16 :במרץ 2010
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דוח שנתי 2009
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 .16מלאי
 .17הוצאות מראש בגי חכירה תפעולית
 .18מזומני ושווי מזומני
 .19זכאי ויתרות זכות
 .20הפרשות להתחייבויות והוצאות
 .21ניתוח דוחות רווח והפסד
 .22תזרימי מזומני מפעילות
 .23עסקות ויתרות ע צדדי קשורי
 .24אירועי לאחר תארי( המאז
 .25רשימת החברות המאוחדות
______________
___________________
_____________
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2
43
5
86
9
7710
10
2710
3527
3736
4437
4745
5048
5251
53
5654
5856
6459
6864
69
7069
70
7170
71
71
72
7372
73
7574
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קסלמ
נתנזו
טלפו
פקס

וקסלמ רואי חשבו
33034
 1חיפה
048605000
048605001

דוח רואה החשבו המבקר
לבעלי המניות של
פרוטרו תעשיות בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדי על המצב הכספי של פרוטרו תעשיות בע"מ )להל – החברה( לימי 31
בדצמבר  2008 ,2009ו 2007#ואת הדוחות המאוחדי על הרווח והפסד ,הרווח הכולל ,השינויי בהו
ותזרימי המזומני לכל אחת מהשני שהסתיימו באות תאריכי .דוחות כספיי אלה הינ באחריות
הדירקטוריו וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיי אלה בהתבסס על
ביקורתנו.
לא ביקרנו את המידע הכספי של חברות שאוחדו אשר נכסיה הכלולי באיחוד מהווי כ 3% ,10%#וכ#
 11%מכלל הנכסי המאוחדי לימי  31בדצמבר  2008 ,2009ו 2007#בהתאמה ,והכנסותיה הכלולות
באיחוד ,מהוות כ 6% ,12%#וכ 11%#מכלל ההכנסות המאוחדות לשני שהסתיימו באות תאריכי,
בהתאמה .המידע הכספי של אות חברות בוקר על ידי רואי חשבו אחרי שדוחותיה הומצאו לנו
וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגי אות חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבו
האחרי.
ערכנו את ביקורתנו בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ,לרבות תקני שנקבעו בתקנות רואי
חשבו )דר* פעולתו של רואה חשבו( ,התשל"ג .1973#על פי תקני אלה נדרש מאיתנו לתכנ את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו שאי בדוחות הכספיי הצגה מוטעית
מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומי ובמידע שבדוחות הכספיי.
ביקורת כוללת ג בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני המשמעותיי שנעשו על ידי
הדירקטוריו וההנהלה של החברה וכ הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיי בכללותה .אנו סבורי
שביקורתנו ודוחות רואי החשבו האחרי מספקי בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבו אחרי כמצויי לעיל ,הדוחות הכספיי
הנ"ל משקפי באופ נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות
המאוחדות שלה לימי  31בדצמבר  2008 ,2009ו 2007#ואת תוצאות פעולותיה ,השינויי בהו ותזרימי
המזומני שלה ,לכל אחת מהשני שהסתיימו באות תאריכי ,בהתא לתקני דיווח כספי
בינלאומיי ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ער* )דוחות כספיי שנתיי( ,התש"ע.2010#

קסלמ וקסלמ
רואי חשבו

חיפה 16 ,במר2010 ,+

2

פרוטרו תעשיות בע"מ
דוחות מאוחדי על המצב הכספי

ביאור

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2009

2007

ר כ ו ש
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
נכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח או
הפסד
חייבי ויתרות חובה:
לקוחות
אחרי
הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקי
מלאי

18

37,229

31,942

42,940

52

1,279

65,194
13,380
3,018
79,113
203,645

68,204
11,573
2,564
94,916
214,538

78,006
11,995
3,637
90,452
217,311

126,113
191,145
3,653
1,557
322,468

125,705
166,083
2,990
1,476
296,254

135,607
190,150
3,745
1,898
331,400

526,113

510,792

548,711


15

16

נכסי שאינ שוטפי:
רכוש קבוע
נכסי בלתי מוחשיי
מסי הכנסה נדחי
הוצאות מראש בגי חכירה תפעולית

7
2ו'8,
13ד'
17

ס #נכסי

( ד"ר ג'ו ג' .פרבר,
( יו"ר הדירקטוריו
( אורי יהודאי,
( נשיא ומנהל עסקי ראשי
( אלו גרנות,
( משנה לנשיא ומנהל כספי ראשי
תארי( אישור הדוחות הכספיי 16 :במר2010 ,/
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ביאור

2009

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2007

התחייבויות והו
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמ קצר וחלויות
שוטפות של הלוואות לזמ ארו(
זכאי ויתרות זכות:
ספקי ונותני שירותי
אחרי
הפרשות
התחייבויות שאינ שוטפות:
הלוואות לזמ ארו( בניכוי
חלויות שוטפות
התחייבויות בשל סיו יחסי עובד 
מעביד ,נטו
מסי הכנסה נדחי
הפרשות בגי התחייבויות אחרות
בניכוי חלויות שוטפות

9
19

46,911

42,784

44,221

20

28,290
25,788
407
101,396

26,705
27,801
1,028
98,318

38,797
96,412
440
179,870

9

70,204

99,383

82,579

10
13ד'

11,605
24,433

11,269
22,142

11,518
22,209

5


106,242

1,420
134,214

1,420
117,726

התקשרויות והתחייבויות תלויות
ס #התחייבויות

11

הו
הו מניות רגילות
קרנות הו
הפרשי תרגו
עודפי
בניכוי עלות מניות החברה המוחזקות
בידי חברה מאוחדת

12

207,638

232,532

297,596

16,597
96,995
18,063
190,237

16,490
95,802
9,836
159,502

16,466
94,392
17,638
125,279

)(3,417

)(3,370

)(2,660

ס #ההו

318,475

278,260

251,115

ס #ההתחייבויות וההו

526,113

510,792

548,711

2ג'

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מדוחות כספיי אלה.

4

פרוטרו תעשיות בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדי ודוחות מאוחדי על הרווח הכולל
ביאור

מכירות
עלות המכר

21א'

רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק ,מחקר ופיתוח  נטו
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות  נטו

21ב'
21ג'
21ד'

רווח מפעולות
הוצאות מימו  נטו

21ה'

רווח לפני מסי על ההכנסה
מסי על ההכנסה

13ה'

רווח לשנה

שנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי דולרי )למעט נתוני
הרווח למניה(
425,179

473,286

368,261

269,677

297,015

237,506

155,502

176,271

130,755

75,408
33,004
)(195

85,003
35,206
)(549

66,898
29,525
)(194

47,285
4,344

56,611
10,550

34,526
2,923

42,941
9,721

46,061
8,832

31,603
7,410

33,220

37,229

24,193

בדולרי
רווח למניה:
בסיסי
בדילול מלא

2כג'
0.58
0.58

רווח לשנה
רווח כולל אחר

33,220

הפרשי תרגו
ס #רווח כולל לשנה

0.65
0.64
אלפי דולרי
37,229

24,193

8,227

)(7,802

11,922

41,447

29,427

36,115

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מדוחות כספיי אלה.
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0.42
0.41

)המש((  1
פרוטרו תעשיות בע"מ
דוחות מאוחדי על השינויי בהו

מניות
רגילות

ביאור

הפרשי
עודפי
תרגו
אלפי דולרי

קרנות הו

עלות מניות
החברה
המוחזקות
בידי חברה
מאוחדת

ס #ההו

יתרה ליו  1בינואר 2007

16,434

93,116

5,716

103,658

)(1,791

217,133

רווח כולל
רווח לשנה
הפרשי תרגו
ס #רווח כולל לשנה










11,922
11,922

24,193

24,193





24,193
11,922
36,115

















)(1,194
234
91

)(1,194
234
91

32

167







199


32
16,466

1,109

1,276
94,392




17,638


)(2,572
)(2,572
125,279



)(869
)(2,660

1,109
)(2,572
)(2,133
251,115

2ג'

תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
תקבולי בגי הקצאת מניות לעובדי
הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
הקצאת מניות ואופציות לעובדי בכירי:
תמורה מהנפקת מניות לעובדי בכירי
הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות
לעובדי
דיבידנד ששול ,כולל שחיקה
יתרה ליו  31בדצמבר 2007

2יט'
12ג'(1
12ג'(1
12ד';12ג'(3

12ה'

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מדוחות כספיי אלה.

6

)המש((  2
פרוטרו תעשיות בע"מ
דוחות מאוחדי על השינויי בהו

מניות
רגילות

ביאור

הפרשי
עודפי
תרגו
אלפי דולרי

קרנות הו

עלות מניות
החברה
המוחזקות
בידי חברה
מאוחדת

ס #ההו

יתרה ליו  1בינואר 2008

16,466

94,392

17,638

125,279

)(2,660

251,115

רווח כולל
רווח לשנה
הפרשי תרגו
ס #רווח כולל לשנה










)(7,802
)(7,802

37,229

37,229





37,229
)(7,802
29,427













)(1,160
450

)(1,160
450

24

237







261



24
16,490

1,173

1,410
95,802




9,836


)(3,006
)(3,006
159,502



)(710
)(3,370

1,173
)(3,006
)(2,282
278,260

2ג'

תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
תקבולי בגי הקצאת מניות לעובדי
הקצאת מניות ואופציות לעובדי בכירי:
תמורה מהנפקת מניות לעובדי בכירי
הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות
לעובדי
דיבידנד ששול ,כולל שחיקה
יתרה ליו  31בדצמבר 2008

2יט'
12ג'(1
12ד';12ג'(3

12ה'

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מדוחות כספיי אלה.
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)סיו(  3
פרוטרו תעשיות בע"מ
דוחות מאוחדי על השינויי בהו

מניות
רגילות

ביאור

הפרשי
עודפי
תרגו
אלפי דולרי

קרנות הו

עלות מניות
החברה
המוחזקות
בידי חברה
מאוחדת

ס #ההו

יתרה ליו  1בינואר 2009

16,490

95,802

9,836

159,502

)(3,370

278,260

רווח כולל
רווח לשנה
הפרשי תרגו
ס #רווח כולל לשנה










8,227
8,227

33,220

33,220





33,220
8,227
41,447









)(517
470

)(517
470

107


485
708










592
708


107
16,597


1,193
96,995



18,063

)(2,485
)(2,485
190,237


)(47
)(3,417

)(2,485
)(1,232
318,475

2ג'

תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
תקבולי בגי הקצאת מניות לעובדי
הקצאת מניות ואופציות לעובדי בכירי:
תמורה מהנפקת מניות לעובדי בכירי
הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות
לעובדי
דיבידנד ששול ,כולל שחיקה
יתרה ליו  31בדצמבר 2009

2יט'
12ג'(1
12ד';12ג'(3

12ה'

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מדוחות כספיי אלה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
דוחות מאוחדי על תזרימי המזומני
שנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר
2007
2008
2009
ביאור
אלפי דולרי
תזרימי מזומני מפעילויות שוטפות:
מזומני שנבעו מפעילויות
מסי הכנסה ששולמו
מזומני נטו שנבעו מפעילויות שוטפות

22

תזרימי מזומני מפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסי בלתי מוחשיי
ריבית שהתקבלה
רכישת חברות מאוחדות ,בניכוי מזומני שנרכשו
רכישת פעילויות ,בניכוי מזומני שנרכשו
החזר בגי רכישת פעילות
תמורה ממכירת רכוש קבוע
מימוש ניירות ער( שסווגו בשווי הוג דר( רווח או הפסד
מזומני נטו ששימשו לפעילויות השקעה

5
5
5

תזרימי מזומני מפעילויות מימו:
תקבולי מעובדי בכירי בגי הקצאת מניות
ריבית ששולמה
קבלת הלוואות לזמ ארו( מתאגידי בנקאיי
פירעו הלוואות לזמ ארו( מתאגידי בנקאיי
קבלת )פירעו( הלוואות ואשראי לזמ קצר מתאגידי
בנקאיי ,נטו
רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת – בניכוי
תקבולי בגי המניות
דיבידנד ששול
מזומני נטו שנבעו מפעילויות מימו )ששימשו לפעילויות
מימו(
גידול במזומני ,שווי מזומני ואשראי בנקאי
יתרת מזומני ,שווי מזומני ואשראי בנקאי לתחילת השנה
רווחי )הפסדי( מהפרשי שער בגי מזומני ,שווי מזומני
ואשראי בנקאי
יתרת מזומני ,שווי מזומני ואשראי בנקאי לגמר השנה

18

96,294
)(11,434
84,860

51,560
)(14,540
37,020

24,032
)(8,908
15,124

)(5,397
)(1,196
995

)(37,236

1,716
52
)(41,066

)(10,462
)(943
264
)(51,761

425
8,245
1,227
)(53,005

)(14,685
)(2,820
977
)(91,108
)(8,427
2,389
708
2,199
)(110,767

592
)(4,525
12,848
)(43,622

261
)(8,015
82,117
)(27,621

199
)(110
89,483
)(2,166

358

)(19,917

20,521

)(47
)(2,485

)(710
)(3,006

)(960
)(2,572

)(36,881

23,109

104,395

6,913
37,229
)(1,202

7,124
28,177
1,928

8,752
17,744
1,681

42,940

37,229

28,177

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מדוחות כספיי אלה.

9

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי
ביאור   1כללי:
מידע על פעילויותיה של פרוטרו תעשיות בע"מ והחברות המאוחדות שלה )להל  הקבוצה(
פרוטרו תעשיות בע"מ היא חברה גלובלית ,אשר הוקמה בשנת  .1933החברה פועלת
באמצעות חברה מאוחדת בישראל )להל  פרוטרו בע"מ( והחברות שבשליטתה .הקבוצה
פועלת במסגרת שתי פעילויות עיקריות :פעילות הטעמי ופעילות חומרי גל .הקבוצה
מפתחת ,מייצרת ,משווקת ומוכרת תמציות טע וחומרי גל בה עושי שימוש יצרני מזו
ומשקאות ,יצרני של מוצרי המבוססי על צמחי מרפא ,תמציות טע וריח ,מוצרי
היגיינה וקוסמטיקה ,כמו ג יצרני של מוצרי אחרי .לחברה אתרי ייצור באירופה ,צפו
אמריקה ,ישראל ואסיה )ראה ג רשימת החברות המאוחדות בביאור  ;(25לחברה 27
מעבדות מחקר ופיתוח והיא מוכרת ומשווקת את מוצריה בעיקר דר(  48משרדי המכירה
והשיווק שלה .מידע לגבי מגזרי הפעילות שלה לשני המדווחות מוצג במסגרת ביאור .6
החברה היא חברה בעירבו מוגבל ,אשר התאגדה בישראל וישראל היא מקו התושבות
שלה .כתובת משרדה הרשו היא רחוב השיש  ,25מפר /חיפה .בעלת השליטה בחברה היא
חברת .ICC Industries Inc.
מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ער( בתל אביב מאז שנת  ;1996מחודש
פברואר  2005רשומות מניות החברה באמצעות  Global Depositary Receiptsג למסחר
ברשימה הראשית של הבורסה לניירות ער( של לונדו ).(LSE

ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .בסיס ההצגה של הדוחות הכספיי :
 .1הדוחות הכספיי של הקבוצה לימי  31בדצמבר  31 ,2009בדצמבר  2008ו  2007ולכל
אחת משלוש השני שהסתיימו באות תאריכי ,נערכו בהתא לתקני ה,IFRS-
פרשנויות לתקני ה  IFRSשנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות של תקני ה IFRS
) ,(IFRICוכוללי את הגילוי הנוס 2הנדרש לפי תקנות ניירות ער( )דוחות כספיי
שנתיי( ,התש"ע.2010
עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארי להל ,יושמו באופ עקבי ביחס לכל השני
המוצגות ,אלא א צוי אחרת.
הדוחות הכספיי המאוחדי נערכו בהתא למוסכמת העלות ההיסטורית ,בכפו2
להתאמות בגי נכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח או הפסד המוצגי בשווי הוג.
עריכת הדוחות הכספיי בהתא לתקני ה IFRSדורשת שימוש באומדני
חשבונאיי מסוימי מהותיי .כמו כ ,היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל
שיקול דעת בתהלי( יישו מדיניותה החשבונאית של הקבוצה .בביאור  4נית גילוי
לתחומי בה מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות ,או תחומי בה יש
להנחות ולאומדני השפעה מהותית על הדוחות הכספיי המאוחדי .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות מהותית מהאומדני וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.
10

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
 .2תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  12חודשי.
 .3הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח על הרווח הכולל לפי שיטת הסיווג
המבוססת על מאפיי הפעילות של ההוצאה.
 .4תקני דיווח כספי בינלאומיי חדשי ותיקוני לתקני שאומצו לראשונה בדוחות
כספיי אלה
הקבוצה אימצה החל מה 1בינואר  2009את התקני הבאי:
א( תק חשבונאות בינלאומי מספר ) 1מתוק( "הצגת דוחות כספיי"
)להל IAS1R .(IAS1Rקובע דרישות כוללות להצגת הדוחות הכספיי ,קווי
מנחי למבנה הדוחות ודרישות מינימו באשר לתוכנ של הדוחות .בי השאר,
בהתא ל  ,IAS1Rפריטי הכנסות והוצאות שהוכרו המהווי שינויי בהו שאינ
נובעי מעסקות ע בעלי המניות )להל  פריטי רווח כולל אחר( יוצגו בנפרד
משינויי בהו הנובעי מעסקות ע בעלי המניות מתוק 2היות בעלי.
כל פריטי הרווח הכולל נדרשי להיות מוצגי במסגרת דוח על הרווח הכולל .ע
זאת ,ישויות רשאיות לבחור הא להציג את כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו
בתקופה במסגרת דוח יחיד על הרווח הכולל או במסגרת שני דוחות :דוח שמציג
רכיבי של רווח או הפסד )דוח רווח והפסד נפרד( ודוח שני שמתחיל ברווח או
הפסד ומציג רכיבי של רווח כולל אחר )דוח על הרווח הכולל(.
הקבוצה בחרה להציג את כל פריטי ההכנסה וההוצאה שהוכרו בתקופה במסגרת
שני דוחות :דוח רווח והפסד ודוח על הרווח הכולל.
בהתא ל  ,IAS 1Rנתוני השוואה הוצגו מחדש .שינוי זה באופ ההצגה של הדוחות
הכספיי אינו משפיע על תוצאות הקבוצה ועל הרווח למניה שלה.
ב( תק דיווח כספי בינלאומי מספר " 8מגזרי פעילות" )להל   IFRS 8 .(IFRS 8מחלי2
את תק חשבונאות בינלאומי מספר "  14דיווח מגזרי" IFRS 8 .מחייב יישו של
"גישת ההנהלה" ,לפיה מוצג המידע המגזרי לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח
פנימיי .ליישו התק לא הייתה השפעה על הדיווח המגזרי של הקבוצה.
המוניטי מיוחס על ידי ההנהלה לקבוצות של יחידות מניבות מזומני בהתבסס על
רמות המגזר.
ג( במסגרת פרויקט השיפורי השנתי ) (improvementsשל ה IASBשפורס במאי
 ,2008תוק תק חשבונאות בינלאומי מספר "  38נכסי בלתימוחשיי" )להל 
התיקו ל  .(IAS 38בהתא לתיקו ל  ,IAS 38נית להכיר בתשלו מראש כנכס
רק א תשלו זה בוצע לפני קבלת זכות הגישה לסחורות או לפני קבלת השירותי
המתייחסי .כפועל יוצא ,הקבוצה מיישמת את התיקו האמור ל  IAS 38החל מה
 1בינואר  2009ביישו למפרע.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
ד( פרשנות מספר  16של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי "גידור של
השקעה נטו בפעילות חו) "/בתוק 2לתקופות שנתיות המתחילות ביו  1באוקטובר
 2008או לאחריו; להל   IFRIC 16 .(IFRIC 16מבהירה את הטיפול החשבונאי
בגידור של השקעה נטו בפעילות חו ,/לרבות העובדה שגידור ההשקעה נטו מתייחס
להפרשי בי מטבעות הפעילות ולא מטבעות ההצגה ושנית להחזיק את
המכשירי המגדרי על ידי כל אחת מחברות הקבוצה )למעט פעילות החו/
המגודרת עצמה( .הדרישות שב " – IAS 21השפעות השינויי בשערי חליפי של
מטבע חו "/רלוונטיות לפריט המגודר .הקבוצה מיישמת את  IFRIC 16החל ביו 1
בינואר  2009א( ליישו אי השפעה מהותית על דוחותיה הכספיי.
ה( תיקו לתק דיווח כספי בינלאומי מספר "  2תשלו מבוסס מניות" )להל  תיקו
ל  .(IFRS 2התיקו ל  IFRS 2עוסק בתנאי הבשלה ובביטולי .התיקו ל IFRS 2
מבהיר כי נית להחשיב כתנאי ההבשלה א( ורק תנאי ביצוע ותנאי שירות.
מאפייני אחרי של תוכניות תשלו מבוסס מניות אינ נחשבי כתנאי הבשלה.
מאפייני אחרי אלה ילקחו בחשבו בעת חישוב השווי ההוג של התשלומי
מבוססי המניות במועד ההענקה וה לא ישפיעו על כמות ההענקות שצפויות
להבשיל או על הער( שלה שילקחו בחשבו לאחר מועד ההענקה .כל הביטולי ,ה
ביטולי שיזמה הישות וה כאלו שיזמו גורמי אחרי ,יטופלו באופ זהה בדוחות
הכספיי .הקבוצה מיישמת את התיקו ל IFRS 2החל ביו  1בינואר .2009
ליישו התיקו ל  IFRS 2לא היתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיי של
הקבוצה לשני המדווחות.
ב .דוחות כספיי מאוחדי
חברות מאוחדות ה ישויות שבה יש לקבוצה שליטה על המדיניות הכספית והתפעולית,
יכולת הנובעת ,בדר( כלל ,מהחזקת יותר ממחצית המניות המקנות זכות הצבעה .קיומ
של זכויות הצבעה פוטנציאליות אשר ניתנות למימוש או להמרה באופ מיידי ,נלקחות
בחשבו כאשר מעריכי הא הקבוצה שולטת בישות אחרת .חשבונותיה של חברות
מאוחדות מאוחדי במלוא החל מ התארי( בו מושגת השליטה בה לקבוצה .האיחוד
מופסק החל בתארי( בו מסתיימת השליטה.
שיטת הרכישה היא השיטה בה משתמשי על מנת להכיר ברכישה של חברות מאוחדות על
ידי הקבוצה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוג של הנכסי שניתנו ,המכשירי
ההוניי שהונפקו וההתחייבויות שנצברו או שלקחה על עצמה הקבוצה ליו העסקה,
בתוספת העלויות אות נית לייחס לרכישה באופ ישיר .נכסי מזוהי שנרכשו,
התחייבויות והתחייבויות התלויות שלקחה על עצמה הקבוצה בצירו 2עסקי נמדדי
תחילה על פי שוויי ההוג ביו הרכישה ,ללא התחשבות בזכויות המיעוט .עוד 2עלות
הרכישה על השווי ההוג של חלק הקבוצה בנכסי המזוהי )נטו( אשר נרכשו ,נרש
בספרי הקבוצה כמוניטי.
א עלות הרכישה נמוכה מהשווי ההוג של הנכסי )נטו( של החברה המאוחדת אשר
נרכשה ,ההפרש מוכר ישירות לרווח והפסד.
אופציית  PUTלמיעוט מטופלת כהתחייבות פיננסית )על פי הער( הנוכחי של מחיר
המימוש של האופציה( כנגד הקטנת זכויות המיעוט ועדכו סכו המוניטי.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
עסקות ,יתרות בי חברתיות ורווחי שטר מומשו בעסקות בי חברות הקבוצה בוטלו.
הפסדי שטר מומשו מבוטלי ג ה ,אלא א קיימות נסיבות המצביעות על ירידת ערכו
של הנכס שהועבר.
כאשר היה צור( בכ( ,שונתה המדיניות החשבונאית של החברות המאוחדות על מנת להבטיח
עקביות למדיניות החשבונאית שאותה אימצה הקבוצה.
ג .תרגו יתרות ועסקות במטבע חו:+
 (1מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטי הנכללי בדוחות הכספיי של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדי במטבע של
הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות )להל  מטבע הפעילות( .הדוחות
הכספיי המאוחדי מוצגי בדולרי של ארה"ב  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של
החברה.
 (2עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להל – מטבע חו (/מתורגמות למטבע הפעילות
תו( שימוש בשערי החליפי שבתוק 2ביו ביצוע העסקות .הפרשי שער הנובעי מיישוב
עסקות כאמור ומתרגו נכסי והתחייבויות כספיי הנקובי במטבע חו /תו( שימוש
בשערי החליפי לסו 2התקופה ,נזקפי לדוח על הרווח הכולל.
רווחי והפסדי הנובעי משינוי בשערי חליפי הקשורי לאשראי ולמזומני ושווי
מזומני מוצגי בדוח על הרווח הכולל במסגרת "הוצאות מימו" .ג יתרת הרווחי
וההפסדי עקב שינוי בשערי החליפי מוצגי בדוח על הרווח הכולל במסגרת "הוצאות
מימו".
הפרשי תרגו בגי נכסי והתחייבויות פיננסיי לא כספיי כגו מכשירי הוניי
המוכרי בהתא לשוויי ההוג דר( רווח או הפסד מוכרי בדוח על הרווח הכולל כחלק
מהרווח או ההפסד בגי שינויי בשווי ההוג.
 (3תרגו דוחות כספיי של חברות הקבוצה
תוצאות הפעילות והמצב הכספי של כל חברות הקבוצה )אשר א 2לא אחת מה פועלת
במדינה בה שוררת כלכלה היפראינפלציונית( ,אשר לה מטבע פעילות השונה ממטבע
ההצגה ,מתורגמות למטבע ההצגה כדלקמ:
א( נכסי והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מתורגמי לפי שער הסגירה במועד אותו
הדוח;
ב( הכנסות והוצאות הנכללות בדוחות על הרווח הכולל מתורגמות לפי שערי חליפי
ממוצעי )אלא א כ ממוצע זה אינו מהווה קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של
שערי החליפי ליו ביצוע העסקות; במקרה כזה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי
שער החליפי ביו ביצוע העסקות(;
ג( כל הפרשי תרגו המטבע הנוצרי נזקפי להו בסעי 2נפרד.
בעת איחוד הדוחות הכספיי נזקפי להו הפרשי תרגו המטבע הנובעי מתרגו של
ההשקעה )נטו( בפעילויות חו /ומהלוואות ומכשירי מטבע אחרי ,המיועדי כמכשירי
המגדרי השקעות אלו .כאשר נמכרת פעילות החו /כולה או בחלקה ,הפרשי תרגו
המטבע אשר נזקפו להו נזקפי לדוח על הרווח הכולל כחלק מהרווח או ההפסד בגי
המכירה.
מוניטי או התאמות לשווי ההוג הנובעי מרכישת ישות זרה נחשבי כנכסי
והתחייבויות של אותה ישות זרה ,ועל כ ה מתורגמי לפי שער הסגירה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
(4

מידע בדבר שערי חליפי:
ש"ח
שער החליפי ליו  31בדצמבר:
2009
2008
2007
עליה )ירידה( במש( השנה:
2009
2008
2007

3.775
3.802
3.846
%
)(0.7
)(1.1
)(9.0

לירה
שטרלינג

אירו

0.6177
0.6852
0.4988

0.6937
0.7177
0.6794

%

%

)(9.9
37.4
)(2.1

)(3.3
5.6
)(10.4

פרנק
שוויצרי
1.0294
1.0665
1.1266
%
)(3.5
)(5.3
)(7.6

ד .דיווח מגזרי )ראה ביאור  1לעיל(
מגזרי פעילות מדווחי לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיי המוגש למקבל
ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה .מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ,אשר אחראי
על הקצאת משאבי למגזרי הפעילות של הקבוצה ,הערכת הביצועי שלה וקבלת
החלטות אסטרטגיות ,זוהה כנשיא ומנהל העסקי הראשי.
הקבוצה מאורגנת ומנוהלת על בסיס כללעולמי בשני תחומי פעילות עיקריי :תמציות
טע וחומרי גל .תחו פעילות נוס 2הינו סחר ושיווק .כל פעילות נחשבת כמגזר עסקי.
ה .רכוש קבוע
הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות ההיסטורית בניכוי פחת שנצבר .העלות ההיסטורית כוללת
הוצאות אשר נית ליחס ישירות לרכישת פריטי הרכוש הקבוע.
עלויות הנצברות לאחר מכ נכללות בערכו של הנכס בספרי הקבוצה כנכס נפרד ,כנדרש ,רק
כאשר צפוי שלקבוצה יזרמו הטבות כלכליות עתידיות הקשורות בנכס האמור ושנית יהיה
למדוד באופ מהימ את עלות הנכס .כל שאר עלויות התיקוני והאחזקה נזקפות לרווח
והפסד במהל( התקופה הכספית שבה ה נצברי.
פחת וירידת ער( בגי הרכוש הקבוע נזקפי לרווח או הפסד.
קרקע אינה מופחתת .הפחת בגי נכסי אחרי מחושב לפי שיטת הקו הישר כאשר עלות
הנכסי מוקצה בניכוי ערכי השייר שלה על פני אומד אור( החיי השימושיי שלה,
כדלקמ:
%
2.74
מבני
6.610
מכונות וציוד
20;15
כלי רכב וציוד הרמה
2033
מחשבי
620
רהיטי וציוד משרדי
10
שיפורי במושכר
שיפורי במושכר מופחתי לפי שיטת הקו הישר ,על פני תקופת השכירות המשוערת או
אור( החיי המשוער של השיפורי ,לפי הקצר מבינה.
ערכי השייר של הנכסי ואור( החיי השימושיי שלה נבדקי ומותאמי א יש צור(
בכ( בכל תארי( דוח על המצב הכספי.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
הער( בספרי של הנכס מופחת מיד לסכו ברההשבה שלו במידה והוא גבוה ממנו )ראה
ביאור 2ז'(.
רווחי או הפסדי ממכירת רכוש קבוע נקבעי באמצעות השוואת התקבולי לער(
בספרי .הרווחי או ההפסדי האמורי נזקפי לדוח על הרווח הכולל במסגרת
"הכנסות אחרות  נטו".
ו .נכסי בלתי מוחשיי:
 (1המוניטי מייצג את עוד 2עלות הרכישה על השווי ההוג של חלק הקבוצה בנכסי
המזוהי )נטו( של החברה המאוחדת שנרכשה ליו הרכישה .המוניטי בגי רכישת
חברות מאוחדות נכלל במסדרת סעי" 2נכסי בלתי מוחשיי" .מדי שנה נבח
המוניטי לירידת ער( ונזק 2לפי העלות בניכוי הפסדי שנצברו מירידת ער( .הפסדי
מירידת ער( בגי מוניטי אינ מבוטלי בעת עליית ער( שנובעת לאחר מכ .רווחי
או הפסדי ממכירת ישות כוללי את הער( בספרי של המוניטי המיוחס לישות
הנמכרת.
המוניטי מיוחס ליחידות מניבות מזומני על מנת לבדוק הא חלה ירידת ער(.
המוניטי מיוחס ליחידה מניבת המזומני או לקבוצת היחידות מניבות המזומני
הצפויות להפיק תועלת מצירו 2העסקי אשר ממנו נוצר המוניטי .הקבוצה מייחסת
מוניטי לכל מגזר עסקי בו היא פועלת )ראה ביאור 2ז'(.
(2
(3

(4

(5

ידע ונוסחאות מוצרי נכללות לראשונה לפי עלות הרכישה ומופחתות לפי שיטת הקו
הישר על פני  2010שנה )בעיקר .(20
קשרי לקוחות הנרכשי במסגרת עסקת צירו 2עסקי מוכרי בשווי ההוג במועד
הרכישה .קשרי הלקוחות הינ בעלי אור( חיי שימושיי מוגדר ,ומוצגי בעלות
בניכוי הפחתה שנצברה .ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אור(
החיי השימושיי הצפוי של קשרי הלקוחות ) 107שני(.
סימני מסחר ורישיונות אשר נרכשו בנפרד מוצגי לפי עלות הרכישה .סימני מסחר
ורישיונות שנרכשו במסגרת שילוב עסקי מוכרי בשווי ההוג במועד הרכישה.
לסימני מסחר ורישיונות יש אור( חיי מוגדר וה נזקפי לפי העלות בניכוי ההפחתה
שנצברה .ההפחתה מחושבת לפי שיטת הקו הישר על פני אור( החיי השימושיי
הצפוי שלה ) 20שנה(.
תוכנות מחשב
רישיונות לשימוש בתוכנות מחשב מוצגי על בסיס העלויות שנצברו בגי רכישת
תוכנות המחשב והבאת לכדי שימוש .עלויות אלה מופחתות על בסיס שיטת הקו הישר
על פני אומד אור( החיי השימושיי של התוכנות ) 3עד  5שני(.
עלויות הקשורות לאחזקת תוכנות מחשב מוכרות כהוצאה ע התהוות .עלויות
הקשורות באופ ישיר לפיתוח מוצרי תוכנה מזוהי וייחודיי הנמצאי בשליטת
הקבוצה ,ואשר יפיקו ככל הנראה הטבות כלכליות העולות על העלויות לתקופה של
יותר משנה מוכרות כנכסי בלתי מוחשיי .המונח עלויות כולל עלויות הקשורות
בעובדי ,אשר נצברו כתוצאה מפיתוח התוכנה וחלק מתאי מההוצאות העקיפות
הרלבנטיות.
עלויות פיתוח תוכנות מחשב המוכרות כנכסי מופחתות על בסיס שיטת הקו הישר על
פני אומד אור( החיי השימושיי שלה ) 3עד  5שני(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
 (6מחקר ופיתוח
הוצאה בגי מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה .עלויות המתהוות בגי פרויקטי של
פיתוח )מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרי חדשי או משופרי( מוכרות כנכסי
בלתי מוחשיי כאשר מתקיימי התנאי הבאי:
•
•
•
•
•
•

קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ,כ( שהוא יהיה זמי
לשימוש;
בכוונת ההנהלה להשלי את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו;
נית להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו;
נית להמחיש את האופ בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות
צפויות;
משאבי מתאימי טכניי ,כספיי ואחרי  זמיני להשלמת הפיתוח
ולשימוש בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו; ו
נית למדוד באופ מהימ את היציאה שנית לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהל(
פיתוחו.

הוצאות אחרות בגי פיתוח ,שאינ עומדות בתנאי אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוות.
עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינ מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר .עלויות
פיתוח שהוונו מוצגות כנכסי בלתי מוחשיי ,ומופחתות מנקודת הזמ בה הנכס זמי
לשימוש ,בהתא לשיטת הקו הישר ,על פני אור( החיי השימושיי שלו שאינו עולה על
חמש שני.
נכסי פיתוח נבחני מדי שנה לזיהוי ירידת ער( ,בהתא להוראות " IAS 36ירידת ער(
נכסי".
ז .ירידת ער #של נכסי לא  כספיי
נכסי אשר לה אור( חיי בלתי מוגדר ,כדוגמת מוניטי ,אינ מופחתי וחלה עליה
בדיקה שנתית לירידת ער( .נכסי מופחתי נבדקי לירידת ער( כאשר אירועי או שינויי
בנסיבות מצביעי על כ( שערכ בספרי לא יהיה בר השבה .הפסד מירידת ער( מוכר בגי
ההפרש בי הסכו בספרי וסכו בר ההשבה .סכו בר ההשבה הוא הגבוה מבי שוויו
ההוג של הנכס בניכוי עלויות המכירה ושווי השימוש שלו .למטרת קביעת ירידת ער(,
מחולקי הנכסי לרמות הנמוכות ביותר בה מתקיימי תזרימי מזומני נפרדי הניתני
לזיהוי )יחידות מניבות מזומני(.
נכסי לא כספיי ,למעט מוניטי ,אשר חלה ירידה בערכ ,נבדקי לצורכי היפו( אפשרי של
ירידת הער( בכל תארי( דוח על המצב הכספי.
ח .מענקי ממשלתיי
הקבוצה מקבלת השתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח בחלק מהמדינות בה היא פועלת
וממדינת ישראל באמצעות המדע הראשי במשרד התמ"ת )להל – המדע"ר( על ידי מענקי.
המענקי האמורי נכנסי לגדר "הלוואות הניתנות למחילה" כאמור ב" IAS 20הטיפול
החשבונאי במענקי ממשלתיי וגילוי לגבי סיוע ממשלתי".
א במועד התגבשות הזכאות לקבלת המענק מגיעה ההנהלה למסקנה שקיימת הסתברות
ברמה של " "More likely than notשהמענק שהתקבל לא יוחזר ,אזי מענקי המתקבלי
כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי הקבוצה נזקפי ,ע התגבשות הזכאות לקבלת
)בתנאי שקיימת ג סבירות גבוהה לקבלת( ,לדוח על הרווח הכולל ,כקיזוז מהוצאות
המחקר והפיתוח המתייחסות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
במצב בו במועד ההכרה הראשוני נזק 2המענק לדוח על הרווח הכולל ,כאמור לעיל ובתקופות
עוקבות נוצרת הסתברות ברמה של " "More likely than notלהצלחת הפרויקט ולתשלו
תמלוגי/החזרי בגינו למדע"ר ,הקבוצה תכיר בהתחייבות אשר תימדד בהתא להנחיות
המפורטות ב" – IAS 37הפרשות ,התחייבויות תלויות ונכסי תלויי".
ט .עלויות אשראי
עלויות אשראי המיוחסות במישרי לרכישה ,להקמה או לייצור של נכס כשיר )נכס שנדרש
פרק זמ מהותי כדי להכי אותו לשמוש המיועד שלו או למכירתו( מהוונות ונכללות כחלק
מעלות הנכס ,במהל( התקופה הנדרשת להשלמתו ולהכנתו של הנכס לשימוש לו יועד או
למכירתו.
עלויות האשראי שנית לייחס במישרי לרכישה ,להקמה או לייצור של נכס כשיר ה אות
עלויות אשראי אשר היו נמנעות אילו היציאה בגי הנכס הכשיר לא היתה מבוצעת.
עלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה בדוח על הרווח הכולל.
י .נכסי פיננסיי:
 (1סיווג
הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיי לקטגוריות הבאות :נכסי פיננסיי בשווי הוג
דר( רווח או הפסד והלוואות וחייבי .הסיווג נקבע בהתא למטרה שלשמה נרכשו
הנכסי הפיננסיי .הנהלת הקבוצה קובעת את סיווג הנכסי הפיננסיי בעת ההכרה
בה לראשונה.
א( נכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח או הפסד
נכסי אלה הינ נכסי שיועדו לקטגוריה זו על ידי ההנהלה.
ב( הלוואות וחייבי
הלוואות וחייבי הינ נכסי פיננסיי שאינ נגזרי ,ע תשלומי קבועי או
ניתני לקביעה ,ואשר אינ מצוטטי בשוק פעיל .נכסי אלה נכללי כרכוש שוט,2
פרט לחלויות לתקופה של יותר מ 12חודשי לאחר תארי( הדוח על המצב הכספי.
חלויות אלו מסווגות כנכסי שאינ שוטפי .ההלוואות והחייבי של הקבוצה
כלולי בסעיפי" :חייבי ויתרות חובה"" ,מזומני ושווי מזומני" המופיעי
בדוח על המצב הכספי )ראה ביאור  2יב' להל(.
 (2הכרה ומדידה
רכישות ומכירות רגילות של נכסי פיננסיי נרשמות בספרי הקבוצה במועד העסקה,
שהינו המועד בו הקבוצה מתחייבת לרכוש או למכור את הנכס שהינו המועד בו הנכס
נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה .ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוג בתוספת
עלויות עסקה ,עבור כל הנכסי הפיננסיי שאינ מוצגי בשווי הוג דר( רווח או הפסד.
נכסי פיננסיי המוצגי בשווי הוג דר( רווח או הפסד מוכרי לראשונה בשווי הוג,
והוצאות העסקה נזקפות לדוח על הרווח הכולל .נכסי פיננסיי נגרעי כאשר הזכויות
לקבלת תזרימי מזומני מההשקעות פקעו או הועברו ,והקבוצה העבירה את כל
הסיכוני והתשואות בגי הבעלות על נכסי אלה .נכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח
או הפסד מוצגי בתקופות עוקבות בשווי הוג .הלוואות וחייבי מוצגי לפי עלות
מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
רווחי או הפסדי ,הנובעי משינויי בשוויי ההוג של נכסי פיננסיי בשווי הוג
דר( רווח והפסד מוצגי בדוח על הרווח הכולל במסגרת "הוצאות מימו  נטו" בתקופה
בה נבעו .הכנסת דיבידנד מנכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח או הפסד מוכרת בדוח
על הרווח הכולל כחלק מ"הכנסות אחרות  נטו" כאשר הקבוצה זכאית לקבלת תשלומי
אלה.
באשר לאופ מדידת השווי ההוג של המכשירי הפיננסי של הקבוצה )ראה ביאור 3ג'(.
 (3קיזוז מכשירי פיננסיי
נכסי פיננסיי והתחייבויות פיננסיות מקוזזי והסכומי נטו מוצגי בדוח על המצב
הכספי כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומי שהוכרו ,וכ
קיימת כוונה לסלק את הנכסי הפיננסיי וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או
לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בוזמנית.
 (4ירידת ער #נכסי פיננסיי
נכסי פיננסיי המוצגי בעלות מופחתת
הקבוצה בוחנת בכל תארי( דוח על המצב הכספי הא קיימת ראייה אובייקטיבית
לירידת ער( של נכס פיננסי או של קבוצת נכסי פיננסיי .ערכו של נכס פיננסי או ערכה
של קבוצת נכסי פיננסיי נפג והפסדי מירידת ער( מתהווי רק א קיימת ראייה
אובייקטיבית לירידת ער( כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה
לראשונה בנכס )"אירוע הפסד"( ולאירוע ההפסד האמור )או לאירועי ההפסד( יש השפעה
על אומד תזרימי המזומני העתידיי של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסי
הפיננסיי שנית לאמוד אותה באופ מהימ.
הקריטריוני בה הקבוצה עושה שימוש כדי לקבוע בא קיימת ראייה אובייקטיבית
לירידת ער( נית כוללי:
קשיי פיננסיי משמעותיי של המנפיק או של החייב;
•
הפרת חוזה ,כמו איעמידה בתנאי ) (defaultאו פיגור בתשלומי ריבית או קר;
•
הקבוצה ,מטעמי כלכליי או משפטיי הקשורי בקשיי פיננסיי של הלווה,
•
מעניקה ללווה הקלה ,שלא היתה נשקלת על ידי הקבוצה בנסיבות אחרות;
נעשה צפוי כי הלווה יכנס להלי( פשיטת רגל או לארגו מחדש פיננסי אחר;
•
היעלמות שוק פעיל לאותו נכס פיננסי כתוצאה מקשיי פיננסיי ,או
•
קיי מידע נית לצפייה המעיד כי ישנה ירידה ,הניתנת למדידה ,באומד תזרימי
•
המזומני העתידיי מתיק נכסי פיננסיי ) ,(portfolioמאז ההכרה לראשונה
בנכסי אלה ,למרות שלא נית עדיי לשיי( את הירידה לנכסי פיננסיי בודדי
בתו( התיק ,כולל:
 oשינויי שליליי במצב התשלומי של הלווי בתיק; או
 oתנאי כלכליי לאומיי או מקומיי בעלי מתא ע כשלי ביחס
לנכסי בתיק.
הקבוצה בוחנת תחילה א קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ער(.
במידה שקיימת ראייה כאמור ,סכו ההפסד מירידת ער( שמוכר בדוחות הכספיי
נמדד כהפרש בי הער( בספרי של הנכס לבי הער( הנוכחי של אומד תזרימי
המזומני העתידיי לנבוע ממנו )למעט הפסדי אשראי עתידיי שטר התהוו(
המהווני בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי האמור )כלומר שיעור
הריבית האפקטיבי שחושב לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות הכספיי( .הער(
בספרי של הנכס מופחת וסכו ההפסד מוכר בדוח על הרווח הכולל.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
הקבוצה עשויה למדוד ירידת ער( בהתבסס על שוויו ההוג של המכשיר תו( שימוש
במחיר שוק נית לצפייה.
א ,בתקופה עוקבת הסכו של הפסד מירידת הער( קט ,ונית לייחס את הקיטו באופ
אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הער( )כמו שיפור בדירוג האשראי
של הלווה( ,ביטול ההפסד מירידת ער( ,שהוכר קוד לכ יוכר ברווח או הפסד.
בחינת ירידת ער( של יתרות הלקוחות מתוארת בביאור 2יב' להל.
יא .מלאי
המלאי מוער( לפי העלות או שווי מימוש נטו ,כנמו( שבה .עלות חומרי הגל נקבעת לפי
בסיס "ממוצע נע".
העלות של תוצרת גמורה ותוצרת בעיבוד כוללת חומרי גל ,עלויות עבודה ישירות ,עלויות
ישירות אחרות ועלויות ייצור עקיפות )בהתבסס על קיבולת נורמלית( ,א( אינה כוללת היוו
עלויות אשראי.
שווי מימוש נטו הוא מחיר המכירה המשוער במהל( העסקי הרגיל ,בניכוי עלויות מכירה
משתנות מתייחסות.
יב .לקוחות
יתרות הלקוחות החייבי מתייחסות לסכומי המתקבלי מלקוחותיה של הקבוצה עבור
סחורות שנמכרו או שירותי שהוענקו במהל( העסקי הרגיל .כאשר גביית סכומי אלו
צפויה להתרחש תו( שנה אחת או פחות ,ה מסווגי במסגרת הנכסי השוטפי ,אחרת,
ה מוצגי במסגרת הנכסי שאינ שוטפי.
לקוחות מוכרי לראשונה בשוויי ההוג ,ונמדדי לאחר מכ בעלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפרשה לחובות מסופקי )להל  "הפרשה לירידת ער("
או "הפרשה לחובות מסופקי"( .באשר לאופ קביעת ההפרשה לירידת ער( והטיפול העוקב
בה )ראה י' '4לעיל(.
יג .מזומני ושווי מזומני
מזומני ושווי מזומני כוללי מזומני בקופה ,פיקדונות בתאגידי בנקאיי לזמ קצר,
השקעות אחרות לזמ קצר שנזילות גבוהה ותקופת ההפקדה שלה לא עולה על  3חודשי
וכ משיכות יתר בתאגידי בנקאיי העומדות לפירעו לפי דרישה .משיכות יתר בתאגידי
בנקאיי העומדות לפירעו לפי דרישה מוצגות בסעי" 2אשראי והלוואות לזמ קצר",
במסגרת ההתחייבויות השוטפות בדוח על המצב הכספי.
יד .הו המניות
המניות הרגילות מסווגות כהו מניות.
עלויות נוספות אות נית לייחס ישירות להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות בהו
כהפחתה מ התקבולי )בניכוי המס(.
כאשר אחת מחברות הקבוצה רוכשת מניות של החברה )מניות באוצר( התמורה אשר שולמה,
כולל עלויות נוספות )בניכוי המס( מופחתת מ ההו המיוחס למחזיקי בהו של החברה עד
אשר המניות מבוטלות או מונפקות מחדש .כאשר מניות כאמור מונפקות מחדש ,כל תמורה
המתקבלת בגינ ,בניכוי עלויות נוספות שנית ליחס ישירות לעסקה והשפעות המס
המתייחסות ,נכללת בהו המניות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
טו .ספקי
יתרות הספקי כוללות התחייבויות של הקבוצה לשל עבור טובי או שירותי שנרכשו
מספקי במהל( העסקי הרגיל .יתרות הספקי מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר
התשלו אמור להתבצע תו( שנה אחת או פחות ,אחרת ה מוצגות כהתחייבויות לא
שוטפות.
יתרות ספקי מוכרות לראשונה בשווי הוג ,ולאחר מכ נמדדות בעלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית.
טז .אשראי
אשראי מסווג תחילה לפי שוויו הוג ,בניכוי עלויות העסקה אשר נצברו .לאחר מכ מוצג
האשראי לפי עלות מופחתת; כל הפרש בי התקבולי )בניכוי הוצאות המתייחסות לעסקה(
וסכו הפדיו נזק 2להוצאות מימו על פני תקופת האשראי תו( שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.
האשראי מסווג כהתחייבויות שוטפות ,אלא א כ יש לקבוצה זכות בלתי מותנית לדחות את
תשלו ההתחייבויות לתקופה של לפחות  12חודשי לאחר תו תקופת הדיווח.
יז .מסי שוטפי ונדחי
הוצאת המס לשני המדווחות כוללת מסי שוטפי ומסי נדחי .המסי מוכרי בדוח על
הרווח הכולל.
הסכו הנזק 2כמסי שוטפי מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו ,או שחקיקת הושלמה
למעשה לתארי( הדוח על המצב הכספי ,במדינות בה החברה והחברות המאוחדות של
החברה פועלות ומפיקות הכנסה חייבת .הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס
החלי על הכנסתה החייבת לצרכי מס ,בהתא לדיני המס הרלבנטיי ,ויוצרת הפרשות
בהתא לצור(.
הקבוצה מכירה במסי נדחי באופ מלא ,על בסיס שיטת ההתחייבות ,בגי הפרשי
זמניי בי הסכומי שיובאו בחשבו על הנכסי וההתחייבויות ,הכלולי בדוחות הכספיי
המאוחדי ,לבי הסכומי שיובאו בחשבו לצורכי מס .ע זאת ,מסי נדחי אינ מוכרי,
א ההפרשי הזמניי נוצרי בעת ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבויות ,שלא במסגרת
צירו 2עסקי ,אשר במועד העסקה אי לה כל השפעה על הרווח או ההפסד – בי א
החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס.
ההכרה בנכסי מסי נדחי נעשית בגי הפרשי זמניי הניתני לניכוי לצרכי מס ,בגבולות
סכו הפרשי ,שצפוי כי נית יהיה לנצל בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס .מסי נדחי
נקבעי לפי שיעורי המס וחוקי המס שנחקקו ,או שחקיקת הושלמה למעשה לתארי( הדוח
על המצב הכספי ,והצפויי לחול בעת מימוש נכס המס הנדחה או יישוב התחייבות המס
הנדחה.
הקבוצה אינה זוקפת מסי הכנסה נדחי בגי הפרשי זמניי ,הנובעי מהשקעות בחברות
מאוחדות ,מכיוו ואינה מתכוונת לממש את השקעותיה בחברות מאוחדות בעתיד הנראה
לעי.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
נכסי מסי נדחי והתחייבויות מסי נדחות מקוזזי א ורק א:
 קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסי שוטפי כנגד התחייבויות
מסי שוטפי; וכ
 נכסי המסי הנדחי והתחייבויות המסי הנדחי מתייחסי למסי על הכנסה
המוטלי על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות
החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.
כאמור בביאור 13ג' במקרה של חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסה מ"מפעלי מאושרי או
מפעלי מוטבי" שחל לגביה פטור ממס ,יחול מס בגי הסכו שיחולק בהתא לשיעור
המס שהחברה הייתה חייבת בתשלומו אלמלא הפטור .במקרה של חלוקה כאמור יזק 2סכו
המס כהוצאה בדוח על הרווח הכולל.
יח .הטבות עובד:
 (1התחייבויות לפנסיה
חברות הקבוצה מפעילות מספר תוכניות פנסיה .בדר( כלל ממומנות התוכניות דר(
תשלומי לחברות ביטוח או קרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות ואשר עוברות הערכות
אקטואריות תקופתיות.
הקבוצה מפעילה תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה ותוכניות מוגדרות הפקדה כאחד.
תוכנית פנסיה מוגדרת הפקדה היא תוכנית שבמסגרתה משלמת הקבוצה סכומי
קבועי לישות נפרדת .לחברה אי התחייבויות חוקיות או משתמעות לשל סכומי
נוספי א הקר אינה מחזיקה בנכסי מספיקי אשר יאפשרו לה לשל לכל העובדי
את ההטבות המתייחסות לעבודת בתקופה הנוכחית ובתקופות קודמות .תוכנית פנסיה
מוגדרת הטבה היא תוכנית פנסיה אשר אינה תוכנית פנסיה מוגדרת הפקדה.
באופ כללי ,תוכנית פנסיה מוגדרת הטבה היא תוכנית המגדירה את סכו ההטבה
הפנסיונית אשר יקבל העובד בעת פרישתו ,בדר( כלל כתלות בגור אחד או יותר ,כגו
גיל ,שנות עבודה ופיצוי.
ההתחייבות המוצגת בדוח על המצב הכספי בגי תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה מייצגת
את הער( הנוכחי של ההתחייבות מוגדרת ההטבה לתארי( הדוח על המצב הכספי ,בניכוי
השווי ההוג של נכסי התוכנית ,ביחד ע התאמות בגי רווחי או הפסדי אקטואריי
אשר לא הוכרו .ההתחייבות מוגדרת ההטבה מחושבת באופ שנתי על ידי אקטוארי
עצמאיי תו( שימוש בשיטת יחידות ההטבה הצפויות .הער( הנוכחי של ההתחייבות
מוגדרת ההטבה נקבע על ידי היוו התזרי העתידי הצפוי תו( שימוש בשערי ריבית אשר
נקובי במטבע שבו ישולמו ההטבות.
רווחי והפסדי אקטואריי הנובעי מהתאמות שבוצעו כתוצאה מניסיו שנצבר
ומשינויי בהנחות האקטואריות ,בשיעור העולה על הגבוה מבי  10%מהשווי ההוג של
נכסי התוכנית או  10%מההתחייבות מוגדרת ההטבה ,נזקפי לדוח על הרווח הכולל על
פני היתרה הצפויה הממוצעת של שירות העובד.
היעודות לפיצויי נמדדות לפי שוויי ההוג .היעודות האמורות מהוות "נכסי תכנית"
כהגדרת ב  ,IAS 19ועל כ קוזזו מיתרת ההתחייבות בגי יחסי עובד  מעביד לצרכי
ההצגה בדוח על המצב הכספי.
בגי תוכניות מוגדרות הפקדה ,הקבוצה משלמת ,על בסיס מנדטורי ,סכומי לתוכניות
ביטוח פנסיוני המנוהלות באופ פרטי או ציבורי .לקבוצה אי כל התחייבות תשלו
נוספת לאחר שבוצעו כל התשלומי כאמור .התשלומי מוכרי כהוצאה בגי הטבה
לעובד במועד בו ה צריכי להשתל .תשלומי שהתבצעו מראש מוכרי כנכס א
צפוי החזר מזומני או צפויה הפחתה בתשלומי העתידיי.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
 (2פיצויי פיטורי
פיצויי פיטורי משולמי כאשר העובד מפוטר עלידי הקבוצה לפני מועד הפרישה הרגיל,
או כאשר עובד הסכי לפרישה מרצו בתמורה להטבות אלו .הקבוצה מכירה בפיצויי
פיטורי כאשר היא מחויבת באופ מובהק לאחד מהשניי:
• פיטורי עובדי בהתא לתכנית רשמית ומפורטת ,ללא אפשרות לביטול
התכנית; או
• הענקת פיצויי פיטורי כתוצאה מהצעה לעובדי ,שנעשתה במטרה לעודד
לפרוש מרצו.
כאשר הטבות בגי פיטורי עומדות לתשלו לאחר יותר מ  12חודשי מתארי( המאז
מהוונות לערכ הנוכחי.
 (3דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק ,זכאי עובד לימי חופשה ודמי הבראה )בישראל( ,כאשר שניה מחושבי
על בסיס שנתי .הזכאות מתבססת על מש( תקופת ההעסקה .הקבוצה זוקפת התחייבות
והוצאה בגי דמי חופשה והבראה ,בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
 (4תוכניות בונוס
חלק מעובדי הקבוצה זכאי לקבל בונוס שנתי בהתא לתוכנית הבונוסי אשר נקבעת
ע"י הנהלת הקבוצה לאותה השנה ,הקבוצה מפרישה לתשלו הבונוס בהתא לעמידה
ביעדי התוכנית והערכתה לגבי ס( הבונוס שישול לעובדי.
יט .תשלו מבוסס מניות
הקבוצה מפעילה מספר תוכניות לתשלו מבוסס מניות לעובדי ,המסולק במכשירי הוניי
של החברה ,שבה הקבוצה מקבלת שירותי מעובדי בתמורה למכשירי הוניי )אופציות(
של החברה .שוויי ההוג של השירותי המתקבלי מהעובדי בתמורה להענקת האופציות
מוכר כהוצאה בדוח על הרווח הכולל .ס( הסכו הנזק 2כהוצאה בדוח על הרווח הכולל נקבע
תו( התייחסות לשווי ההוג של האופציות המוענקות:
• תו( התחשבות בהשפעת תנאי שירות שאינ תנאי שוק )(non-market vesting conditions
)לדוגמא ,המש( עבודה בחברה למש( זמ מסוי(; וכ
• ללא התחשבות בהשפעת תנאי כלשה שאינ תנאי הבשלה.
תנאי הבשלה שאינ תנאי שוק נכללי בי ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות
הצפויות להבשיל .ס( ההוצאה מוכרת במהל( תקופת ההבשלה ,שהיא התקופה שבה נדרש
לקיי את כל התנאי המוגדרי להבשלה של הסדר התשלו מבוסס מניות .בכל תארי( דוח
על המצב הכספי ,מעדכנת הקבוצה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל,
בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינ תנאי שוק ,ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדני
המקוריי ,א קיי ,בדוח על הרווח הכולל ,ובהתאמה מקבילה בהו.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
כ .הפרשות
הפרשות מוכרות בחשבונות כאשר לקבוצה יש התחייבות משפטית או משתמעת כתוצאה
מאירועי העבר וצפוי שהקבוצה תוציא משאבי על מנת לפרוע את ההתחייבות וכ נית
לערו( אומד מהימ של סכו המחויבות.
כאשר קיימות מספר התחייבויות דומות ,הסבירות שהקבוצה תידרש להוציא משאבי על
מנת ליישב נקבעת תו( בדיקה של סוג ההתחייבויות ככלל .הקבוצה מבצעת הפרשה ג א
הסבירות שהיא תידרש להוציא משאבי בגי פריט אחד הכלול בסוג מסויי של
התחייבויות היא קטנה.
ההפרשות נמדדות לפי הער( הנוכחי של תזרימי המזומני אשר צפוי כי יידרשו על מנת
לעמוד בהתחייבות תו( שימוש בשיעור היוו )לפני מס( המשק 2הערכות שוק נוכחיות של ער(
הזמ של הכס 2והסיכו הספציפי המיוחס להתחייבות .הגידול בהפרשה בגי הזמ שחל2
מוכר כהוצאת ריבית.
כא .הכרה בהכנסות
הכנסות מייצגות את השווי הוג של התמורה שהתקבלה או עומדת להתקבל ממכירת
סחורות במהל( העסקי הרגיל של הקבוצה .ההכנסה מוצגת בניכוי מס ער( מוס ,2החזרות,
זיכויי והנחות ולאחר ביטול מכירות בי חברות הקבוצה.
הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר סכו ההכנסות נית למדידה באופ מהימ ,צפוי שההטבות
הכלכליות העתידיות הקשורות לעסקה יזרמו לישות ,וכ כאשר היתה עמידה בקריטריוני
לגבי כל אחת מפעילויות הקבוצה כמתואר להל .סכו ההטבה אינו נחשב כנית למדידה
באופ מהימ עד אשר כל ההתניות המתייחסות הקשורות במכירה יושבו .הקבוצה מבססת
את הערכותיה על תוצאות היסטוריות ,תו( שהיא לוקחת בחשבו את סוג הלקוח והעסקה
ואת הפרטי הספציפיי של כל התקשרות.
מכירת סחורות
הקבוצה מייצרת ומוכרת מגוו של מוצרי .ההכנסות ממכירת הסחורות מוכרות כאשר
חברת הקבוצה העבירה את המוצרי ללקוח ,ללקוח יש האפשרות לקבוע להיכ לנתב את
הסחורות ובאיזה מחיר למכור אות ואי כל התחייבות שלא יושבה ואשר עשויה להשפיע על
קבלת הסחורות על ידי הלקוח .המשלוח אינו נחשב כאילו התרחש עד אשר המוצרי יצאו
את מפעלי הקבוצה ,הסיכוני בגי בלאי ואובד הסחורה הועברו ללקוח והלקוח קיבל את
המוצרי בהתא לחוזה המכירה ,תנאי קבלת המוצרי פקעו או שלקבוצה יש הוכחות
אובייקטיביות כי כל הקריטריוני לקבלת הסחורות מולאו.
לעיתי נמכרי המוצרי תו( מת הנחות כמות וכ ללקוחות יש הזכות להחזיר מוצרי
פגומי .המכירות נרשמות בחשבונות בהתבסס על המחיר המצוי בחוזי המכירה בניכוי
הערכה המתבצעת בעת המכירה לגבי הנחות הכמות וההחזרות .ההערכה של הנחות הכמות
וההחזרות מתבססת על ניסיו העבר .הנחות הכמות מוערכות בהתבסס על הרכישות
השנתיות הצפויות .המכירות אינ כוללות מרכיב מימוני מאחר והמכירות מתבצעות בתנאי
אשראי ממוצע של  55יו ,כנהוג בשוק.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
כב .חכירות
חוזי חכירה בה הסיכוני והתשואות המשמעותיי הנובעי מהבעלות נשמרי בידי
המחכיר מסווגי כחוזי חכירה תפעוליי .תשלומי המבוצעי במסגרת חוזי חכירה
תפעולית )בניכוי תמריצי המתקבלי מהמחכיר( נזקפי לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר
על פני תקופת החכירה.
הקבוצה קשורה בהסכמי לחכירת קרקע ממנהל מקרקעי ישראל )להל המנהל( .לאור
מאפיי הקרקע אשר ,בדר( כלל ,הינה בעלת אור( כלכליי בלתי מוגדר ,וכ לאור העובדה כי
הבעלות על קרקע המנהל אינה עוברת בתו תקופת החכירה לקבוצה ואי אופציה לרכישת
הקרקע בתו תקופת החכירה ,הקבוצה אינה מקבלת במהות את כל הסיכוני וההטבות
הנלווי לבעלות ולכ הסכמי החכירה של קרקע מנהל מסווגי כחוזי חכירה תפעולית.
סכומי ששילמה הקבוצה מראש בגי הסכמי חכירת קרקע מנהל ,מסווגי במאז במסגרת
סעי" 2הוצאות מראש בגי חכירה תפעולית" .נכס זה מופחת לפי שיטת הקו הישר על פני
תקופת חכירה.
מבני שהוקמו על קרקע בחכירה ממינהל מקרקעי ישראל מסווגי כרכוש קבוע בהתא
לשימוש המיועד לה.
באשר לתיקו תק חשבונאות בינלאומי מס'  17והשפעתו האפשרית על הדוחות הכספיי של
הקבוצה ראה ביאור 2כה ו( להל.
כג .רווח למניה
בסיסי:
הרווח הבסיסי למניה מחושב באמצעות חלוקת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של
החברה תו( שימוש בממוצע המשוקלל של הו המניות המונפק במש( השנה ,לא כולל מניות
רגילות אשר נרכשו על ידי חברה מאוחדת )ראה ביאור  2יד'( .
המספר הממוצע המשוקלל של מניות אשר שימשו לצור( חישוב הרווח למניה הינו:

שנה שהסתיימה ב 31בדצמבר:
2009
2008
2007

בסיסי
באלפי

מדולל
באלפי

57,183
57,029
56,921

57,640
57,767
57,812

בדילול מלא:
בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה ,מתווס 2לממוצע המניות הרגילות ,ששימש לחישוב
הבסיסי ,ג הממוצע המשוקלל של מספר המניות שיונפקו ,בהנחה שכל המניות הפוטנציאליות
המדללות יומרו למניות .המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבו כאמור רק כאשר השפעת הינה
מדללת )מקטינה את הרווח או מגדילה את ההפסד למניה(.
כד .חלוקת דיבידנד
חלוקת הדיבידנדי לבעלי של החברה הא מוכרת כהתחייבות בדוחות הכספיי של
הקבוצה בתקופה שבה אושרו הדיבידנדי על ידי הדירקטוריו של החברה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
כה .תקני דיווח כספי בינלאומיי חדשי ,תיקוני לתקני ופרשנויות חדשות
תקני ,תיקוני ופרשנויות לתקני אשר עדיי אינ בתוק 2ואשר הקבוצה לא בחרה
באימוצ המוקד:
א( תק חשבונאות בינלאומי מספר ) 27מתוק(  "דוחות כספיי מאוחדי ונפרדי"
)להל) (IAS 27Rבתוק 2לתקופות שנתיות המתחילות ביו  1ביולי  2009או
לאחריו( IAS 27R .דורש להציג במסגרת ההו את השפעת של כל העסקות ע
בעלי הזכויות שאינ מקנות שליטה שאינ גורמות לשינוי בשליטה ובהתא ,עסקות
אלו לא יביאו עוד ליצירת מוניטי או רווח והפסד IAS 27R .ד ג בטיפול
החשבונאי בעת איבוד השליטה בישות המוחזקת .שוויי של כל זכויות הבעלות
הנותרות בישות ע אובד השליטה בה ,נמדדות מחדש לפי שוויי ההוג ,והרווח או
ההפסד המתקבל מוכר ברווח או הפסד .הקבוצה תייש את  IAS 27Rבאופ
פרוספקטיבי )"מכא ואיל("( לגבי כל העסקות ע בעלי הזכויות שאינ מקנות
שליטה שיחולו החל מיו  1בינואר  2010ואיל( .הנהלת החברה מעריכה כי לתק
לא תהיה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיי.
ב( תק דיווח כספי בינלאומי מספר ) 3מתוק(  "צירופי עסקי" )להל (IFRS 3R
)בתוק 2לתקופות שנתיות המתחילות ביו  1ביולי  2009או לאחריו(.
התק המתוק ממשי( לעשות שימוש בשיטת הרכישה לטיפול בצירופי עסקי ,א(
ע כמה שינויי מהותיי .לדוגמא ,יש להכיר בכל התשלומי לרכישת עסק
בהתא לשוויי ההוג במועד הרכישה ,כאשר תשלומי מותני יסווגו
כהתחייבויות שתימדדנה מחדש לאחר מכ דר( רווח או הפסד .קיימת אפשרות
בחירה ,לגבי כל רכישה ורכישה בנפרד ,למדוד את הזכויות שאינ מקנות שליטה
בעסק הנרכש ,או בהתא לשוויי ההוג או בהתא לחלק היחסי של הזכויות
שאינ מקנות שליטה בנכסי נטו של העסק הנרכש .יש לזקו 2לרווח או הפסד את
כל העלויות המתייחסות לעסקת הרכישה.
הקבוצה תייש את  IFRS 3Rבאופ פרוספקטיבי )"מכא ואיל("( לגבי כל צירופי
העסקי שיחולו מיו  1בינואר  2010ואיל(.
ג( תק דיווח כספי בינלאומי "  9מכשירי פיננסיי" )להל  IFRS 9 .(IFRS 9
פורס בנובמבר  2009ומהווה השלמה של החלק הראשו בפרויקט הכולל שלושה
חלקי להחלפת תק חשבונאות בינלאומי "  39מכשירי פיננסיי :הכרה
ומדידה" )להל  (IAS 39 -בתק חדש .החלק הראשו שפורס ,מחלי 2את החלקי
מתו(  ,IAS 39אשר עוסקי בסיווג ומדידה של נכסי פיננסיי .להל תמצית
עיקרי הוראות :IFRS 9

• נכסי פיננסיי מסווגי על פי אחת משתי הקטגוריות הבאות :נכסי
פיננסיי הנמדדי לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוג ונכסי פיננסיי
הנמדדי לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת .ההחלטה לאיזו קטגוריה
יש לסווג נכס פיננסי מבוצעת ביו ההכרה לראשונה .הסיווג מבוסס על
האופ שבו הישות מנהלת את מכשיריה הפיננסיי )המודל העסקי שלה(
והמאפייני של תזרימי המזומני החוזיי של המכשיר.
• מכשיר מורכב שבו החוזה המארח הינו נכס פיננסי ,יסווג במלואו לאחת
משתי הקטגוריות האמורות לעיל ללא הפרדת הנגזר מהחוזה המארח.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
• נכס פיננסי יימדד לאחר ההכרה בו לראשונה בעלות מופחתת רק א שני
התנאי הבאי מתקיימי) :א( הוא מוחזק במסגרת מודל עסקי של הישות
שמטרתו הינה להחזיק בנכסי על מנת לגבות תזרימי מזומני חוזיי ,וכ
)ב( תזרימי המזומני החוזיי הנובעי מהמכשיר מייצגי רק תשלומי קר
וריבית )כלומר  למכשיר יש רק מאפייני הלוואה בסיסיי(.
• נכסי פיננסיי שהינ מכשירי חוב שאינ עומדי בתנאי דלעיל ,יימדדו
בשווי הוג דר( רווח או הפסד.
• נכסי פיננסיי שהינ מכשירי הוניי יימדדו בשווי הוג ,כדלקמ:
 .iמכשירי הוניי המוחזקי למסחר ימדדו בשווי הוג דר( רווח או
הפסד.
 .iiלגבי שאר המכשירי ההוניי ,ישות יכולה לבחור במועד ההכרה
לראשונה )ואינה יכולה לחזור בה מבחירה זו( ,ששינויי עוקבי
בשוויי ההוג יוכרו ברווח כולל אחר .במקרה של בחירה כאמור,
הרווחי )הפסדי( המצטברי משינויי בשווי ההוג ,לא יועברו
לרווח או הפסד ג בעת מימוש המכשיר .מאיד( ,דיבידנדי מהמכשיר
יוכרו ברווח או הפסד .הבחירה הנ"ל תבוצע לגבי כל מכשיר בנפרד.
מכשירי הוניי שלגביה לא בוצעה הבחירה כאמור ,ימדדו בשווי
הוג דר( רווח או הפסד.
 IFRS 9יחול בשני ,אשר תחילת מיו  1בינואר  2013ואיל( .אימו /מוקד
אפשרי .בשלב זה הקבוצה בוחנת את הוראות התק ,השפעתו על הקבוצה ועיתוי
אימוצו על ידי הקבוצה.
ד( תיקו לתק חשבונאות בינלאומי מספר "  36ירידת ער( נכסי" )להל  התיקו ל
 .(IAS 36התיקו האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורי השנתי )(improvements
של ה IASBשפורס באפריל  .2009התיקו ל  IAS 36מבהיר כי כל יחידה מניבת
מזומני או קבוצה של יחידות מניבותמזומני ,אליה הוקצה מוניטי ,לא תהיה
גדולה ממגזר פעילות ,כפי שמוגדר בסעי 5 2בתק דיווח כספי בינלאומי מספר  8
"מגזרי פעילות" )להל   ,(IFRS 8לפני קיבו /של מגזרי פעילות בעלי מאפייני
כלכליי דומי )המתאפשר לפי סעי 12 2ב  .(IFRS 8התיקו ל  IAS 36חל באופ
פרוספקטיבי )מכא ולהבא( לתקופות שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  2010או
לאחר מכ .יישו מוקד אפשרי.
הקבוצה תייש את התיקו האמור החל ביו בינואר  .2010הקבוצה אינה צופה כי
ליישומו תהיה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיי.
ה( תיקו לתק חשבונאות בינלאומי מספר "  38נכסי בלתימוחשיי" )להל –
התיקו ל  .(IAS 38התיקו האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורי השנתי
) (improvementsשל ה IASBשפורס באפריל  .2009התיקו ל  IAS 38מבהיר ,בי
היתר ,את טכניקות ההערכה למדידת שווי ההוג של נכסי בלתימוחשיי
הנרכשי במסגרת צירו 2עסקי ,כאשר לא קיי שוק פעיל לנכסי אלו .התיקו
ל  IAS 38חל באופ פרוספקטיבי )מכא ולהבא( לתקופות שנתיות המתחילות
ביו  1בינואר  2010או לאחר מכ .יישו מוקד אפשרי.
הקבוצה תייש את התיקו ל IAS 38החל ביו  1בינואר  .2010בשלב זה לא נית
להערי( את ההשפעה ,א בכלל ,שתהיה לתיקו האמור על דוחותיה הכספיי של
הקבוצה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((:
ו( תיקו לתק חשבונאות בינלאומי מספר "  17חכירות" )להל   .(IAS 17התיקו
האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורי השנתי ) (improvementsשל הIASB
שפורס באפריל  .2009תיקו זה מבטל את ההנחיות הספציפיות המתייחסות
לסיווג חכירות קרקע ,על מנת לבטל את החוסר עקביות ע ההנחיות הכלליות
לסיווג חכירות .התיקו קובע שישות תערי( את סיווג הקרקע כחכירה מימונית או
כחכירה תפעולית בהתא להנחיות הכלליות שב  .IAS 17התיקו האמור חל
באופ רטרואקטיבי )למפרע( לתקופות שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  2010או
לאחר מכ .יישו מוקד אפשרי .הקבוצה תייש את התיקו האמור החל ביו 1
בינואר  2010והיא אינה צופה כי ליישומו תהיה השפעה מהותית על דוחותיה
הכספיי.
ז( תיקו לפרשנות מספר  16של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 
"גידורי של השקעה נטו בפעילות חו) "/להל  התיקו ל .(IFRIC 16התיקו ל
 IFRIC 16קובע כי בגידור של השקעה נטו בפעילות חו ,/מכשירי מגדרי כשירי
עשויי להיות מוחזקי בישות כלשהי או בישויות כלשה בקבוצה ,לרבות הפעילות
הזרה עצמה ,כל עוד שמתקיימות דרישות היעוד ,התיעוד והאפקטיביות,
המתייחסות לגידור ההשקעה נטו בפעילות הזרה ,כפי שנקבעו בתק חשבונאות
בינלאומי "  39מכשירי פיננסיי :הכרה ומדידה" .התיקו ל  IFRIC 16חל
באופ רטרואקטיבי )למפרע( לתקופות שנתיות המתחילות ביו  1ביולי .2009
יישו מוקד אפשרי .הקבוצה תייש את התיקו האמור החל ביו  1בינואר 2010
והיא אינה צופה כי ליישומו לראשונה תהיה השפעה מהותית על דוחותיה
הכספיי.
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי:
א .גורמי סיכו פיננסיי
פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוו של סיכוני פיננסיי :סיכוני שוק )כולל סיכוני מטבע,
סיכו שער ריבית בגי שווי הוג ,סיכו שער ריבית בגי תזרימי מזומני וסיכוני מחיר(,
סיכוני אשראי וסיכוני נזילות .תוכנית ניהול הסיכוני הכוללת של הקבוצה מתמקדת
בעובדה שהשווקי הכספיי ה בלתי צפויי ומכוונת לצמצ ככל האפשר את ההשפעות
השליליות על הביצועי הכספיי של הקבוצה.
ניהול הסיכוני הכספיי בחברה מבוצע באמצעות מדיניות המאושרת על ידי הדירקטוריו
וההנהלה הבכירה .המדיניות האמורה מכסה תחומי ספציפיי כגו סיכוני שער חליפי,
סיכוני ריבית ,סיכוני אשראי ,שימוש במכשירי פיננסיי שאינ נגזרי והשקעה של עודפי
נזילות .מדיניות הקבוצה ג מכסה תחומי כגו ניהול מזומני וגיוס הלוואות לזמ קצר
וארו(.
עסקי הקבוצה מאופייני בפיזור ניכר .הקבוצה מייצרת אלפי מוצרי המיועדי לאלפי
לקוחות ברחבי העול ,תו( שימוש באלפי חומרי גל הנרכשי מספקי רבי בכל רחבי
העול .כפי שהוסבר ,הקבוצה אינה תלויה באופ משמעותי באחד מלקוחותיה ,מוצריה ,או
ספקיה.
הנהלת הקבוצה מקיימת דיוני רבעוניי בנושא יישו מדיניות ניהול הסיכוני שלה בקשר
ע חשיפות מטבע וריבית.
הקבוצה אינה משתמשת במכשירי פיננסיי נגזרי למטרות גידור או מטרות ספקולטביות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
 (1סיכוני שוק:
)א( סיכו שערי חליפי
 .1כללי
הקבוצה פועלת גלובלית וחשופה לתנודות בשערי חליפי המשפיעות על הרווח
הנקי שלה ועל מצבה הכספי ,המבוטאי בדולרי של ארה"ב.
החשיפה במסגרת עסקות מתקיימת משו שהסכו שווה הער( במטבע
המקומי אותו משלמת או מקבלת הקבוצה במטבעות זרי עשוי להשתנות עקב
שינוי בשערי החליפי .רוב החברות המאוחדות של החברה מפיקות את הכנסת
בעיקר במטבע מקומי .חלק גדול מ ההוצאות ,בעיקר אלה הנוצרות עקב
רכישת סחורות למטרה של מכירה מחדש ה במטבעות זרי .באופ דומה,
חשיפה במסגרת עסקות נוצרת בגי יתרות )נטו( של נכסי פיננסיי אות
מחזיקה הקבוצה במטבעות זרי .העובדה שרכישות חומרי הגל לקווי הייצור
של הקבוצה מתבצעות ג ה במגוו מטבעות זרי מפחיתה את סיכוני שערי
החליפי .החברות המאוחדות של החברה מנהלות את הסיכו באופ מקומי.
בנוס 2לכ( ,הנהלת הקבוצה מפקחת על ס( כל החשיפה הגלובלית בעזרת מידע
מקי 2המתקבל על בסיס רבעוני.
באופ כללי ,הקבוצה אינה משתמשת באמצעי גידור חיצוניי ואינה משתמשת
במכשירי פיננסיי נגזרי על מנת להג על עצמה מתנודות בשערי מטבע.
חשיפה לשינויי בשערי חליפי עשויה להיווצר ג באיחוד הדוחות הכספיי
של חברות מאוחדות המוצגי במטבעות זרי .ההשפעה על הרווח הכולל
המאוחד של הקבוצה בגי חשיפה זו מוצגת כהפרשי תרגו מטבע.
לימי  31בדצמבר  2008 ,2009ו  2007אילו הדולר נחלש/התחזק ב 1%לעומת
המטבעות המצוייני להל ,כאשר כל שאר המשתני נותרו ללא שינוי ,הרווח
לאחר מסי לשנה היה עשוי להשתנות כמצויי להל:
ש"ח
נכס )התחייבות( פיננסית נטו

4,178

רווח )הפסד( משינוי:
השפעה של  1%התחזקות
השפעה של  1%החלשות

)(32
32
ש"ח

נכס )התחייבות( פיננסית
נטו
רווח )הפסד( משינוי:
השפעה של  1%התחזקות
השפעה של  1%החלשות

)(25

*
*

 31בדצמבר 2009
פרנק שוויצרי
אירו
לירה שטרלינג
אלפי דולרי
)(2,948
5,562
)(76
1
)(1

)(43
43

23
)(23

 31בדצמבר 2008
פרנק שוויצרי
אירו
לירה שטרלינג
אלפי דולרי
)(2,904
6,523
419

)(3
3
28

)(53
53

23
)(23

אחר
6,758
)(52
52
אחר
6,515

)(53
53

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
 31בדצמבר 2007
לירה
שטרלינג

ש"ח
נכס )התחייבות( פיננסית נטו
רווח )הפסד( משינוי:
השפעה של  1%התחזקות
השפעה של  1%החלשות

)3,758 (16,179
124
)(124

)(29
29

פרנק שוויצרי

אירו
אלפי דולרי
)(1,828
4,480
)(34
34

14
)(14

אחר
5,598
)(43
43

*מציי סכו הנמו( מ 1אלפי דולר.
השינוי הינו בעיקר כתוצאה מרווחי/הפסדי הנובעי משינויי בשערי מטבע חו/
אשר באי לידי ביטוי כאשר מתרגמי ממטבע חו /יתרות חייבי לקוחות ,נכסי
פיננסיי לפי השווי ההוג דר( רווח או הפסד ורווחי/הפסדי הנובעי משינויי
בשערי מטבע חו /כאשר מתרגמי יתרות הלוואות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
 .2תנאי ההצמדה של יתרות כספיות
היתרות הכספיות לפי מטבעות הכלולות בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליו  31בדצמבר  2009מסוכמות להל:
דולר
רכוש:
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
חייבי ויתרות חובה:
לקוחות
אחרי
התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמ קצר
זכאי ויתרות זכות:
ספקי ונותני שירותי
אחרי
הפרשות
התחייבויות שאינ שוטפות:
הלוואות לזמ ארו(
התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה

ש"ח

לירה
שטרלינג

אירו
אלפי דולרי

פרנק
שוויצרי

אחרי

ס #הכל

14,686

4,672

3,477

13,060

4,872

2,173

42,940

14,146
4,101
32,933

9,393
5,296
19,361

4,877
494
8,848

24,812
1,662
39,534

5,924
1,337
12,133

6,042
490
8,705

65,194
13,380
121,514







2,430



3

2,433

4,332
3,412
407

6,725
5,146


2,835
6,066


10,519
5,213


3,034
4,880


845
1,071


28,290
25,788
407

11,458
67
19,676

3,312

15,183

22,276

31,177

74,597
10,108
102,867

3,011
1,320
12,245

28
110
2,057

114,682
11,605
183,205

חלק מהיתרות נכללות בדוחות על המצב הכספי של החברות מאוחדות באנגליה ,בלגיה ,גרמניה ובשווי ,/אשר מטבע הפעילות שלה הינו הלירה שטרלינג ,אירו
ופרנק שוויצרי בהתאמה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
היתרות הכספיות לפי מטבעות הכלולות בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליו  31בדצמבר  2008מסוכמות להל:
דולר
רכוש:
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
נכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח או הפסד
חייבי ויתרות חובה:
לקוחות
אחרי
התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמ קצר
זכאי ויתרות זכות:
ספקי ונותני שירותי
אחרי
הפרשות
התחייבויות שאינ שוטפות:
הלוואות לזמ ארו(
התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
הפרשות

ש"ח

לירה
שטרלינג

אירו
אלפי דולרי

פרנק
שוויצרי

אחרי

ס #הכל

8,061


3,661


2,456


11,707
52

8,544


2,800


37,229
52

18,235
2,806
29,102

11,482
3,344
18,487

6,074
241
8,771

21,228
3,205
36,192

5,577
1,608
15,729

5,608
369
8,777

68,204
11,573
117,058



61



1,931





1,992

5,732
4,032
29

5,768
3,483
783

1,712
4,468


9,959
9,041
216

2,768
5,848


766
929


26,705
27,801
1,028

13,667
426
1,420
25,306

8,417


18,512

15,761


21,941

99,414
9,600

130,161

2,906
1,165

12,687

10
78

1,783

140,175
11,269
1,420
210,390

חלק מהיתרות נכללות בדוחות על המצב הכספי של החברות מאוחדות באנגליה ,בלגיה ,גרמניה ובשווי ,/אשר מטבע הפעילות שלה הינו הלירה שטרלינג ,אירו
ופרנק שוויצרי בהתאמה.

31

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
היתרות הכספיות לפי מטבעות הכלולות דוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליו  31בדצמבר  2007מסוכמות להל:
דולר
רכוש:
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
נכסי פיננסיי בשווי הוג דר( רווח או הפסד
חייבי ויתרות חובה:
לקוחות
אחרי
התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמ קצר
זכאי ויתרות זכות:
ספקי ונותני שירותי
אחרי
הפרשות
התחייבויות שאינ שוטפות:
הלוואות לזמ ארו(
התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
הפרשות

ש"ח

לירה
שטרלינג

אירו
אלפי דולרי

פרנק
שוויצרי

אחרי

ס #הכל

7,613


422


382


21,538
1,279

664


1,323


31,942
1,279

21,233
1,772
30,618

10,662
3,356
14,440

10,544
570
11,496

27,118
3,637
53,572

6,592
2,421
9,677

1,857
239
3,419

78,006
11,995
123,222



2,052

20,864

1,095

3,023

8

27,042

7,151
2,400
259

7,556
8,344
181

4,594
4,450


13,446
72,864


4,971
8,307


1,079
47


38,797
96,412
440

8,014
480
1,420
19,724

12,486


30,619

28


29,936

76,293
10,275

173,973

2,937
763

20,001




1,134

99,758
11,518
1,420
275,387

חלק מהיתרות נכללות בדוחות על המצב הכספי של החברות מאוחדות באנגליה ,בלגיה ,גרמניה ובשווי ,/אשר מטבע הפעילות שלה הינו הלירה
שטרלינג ,אירו ופרנק שוויצרי בהתאמה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
)ב( סיכוני הנובעי ממחירי חומרי גל
רבי מחומרי הגל בה משתמשת הקבוצה ה מוצרי טבעיי עונתיי .הקבוצה
רוכשת מלאי מחומרי גל אלה; הרכישות מתבצעות בדר( כלל בעונה .לעיתי מתבצעות
רכישות מחו /לעונה במחירי גבוהי יותר .ככלל ,הקבוצה אינה מבצעת עסקות עתידיות.
הקבוצה חשופה לשינויי במחירי חומרי הגל בה היא משתמשת בהתא למגמות
המחירי הגלובליות של אות חומרי גל .מחלקת הרכש של הקבוצה מבצעת מעקב
מתמיד על מחירי חומרי הגל .מחירי המכירה של מוצרי הקבוצה מותאמי על פי הצור(
וכפי שמתאפשר לתנודות משמעותיות ומתמשכות במחירי חומרי הגל.
(2

סיכוני תזרי מזומני בגי שיעורי ריבית
מאחר ולקבוצה באופ שוט 2אי נכסי משמעותיי הנושאי ריבית הכנסותיה ותזרי
המזומני התפעולי שלה אינ תלויי בשינויי בשערי הריבית.
סיכו הריבית של הקבוצה נובע מהלוואות לזמ ארו( וזמ קצר .ההלוואות ,אשר ניתנו בשערי
ריבית משתני חושפות את הקבוצה לסיכו תזרימי מזומני.
הקבוצה מנתחת את החשיפה לשינויי בשער הריבית .הקבוצה מבצעת סימולציות למספר
תסריטי אפשריי תו( שהיא לוקחת בחשבו מימו מחדש ,חידוש של הלוואות קיימות
ומימו חלופי .בהתבסס על התסריטי האמורי מחשבת הקבוצה את ההשפעה שעשויה
להיות לשינוי מוגדר בשער ריבית על הרווח וההפסד .בגי כל סימולציה כאמור משתמשת
הקבוצה באותו שינוי שער ריבית עבור כל המטבעות .התסריטי כאמור מבוצעי רק עבור
התחייבויות המייצגות את ההלוואות העיקריות נושאות הריבית.
בהתבסס על הסימולציות המתבצעות ,שינוי של  0.1%בריבית על ההלוואות היה יוצר השפעה
על הרווח לאחר מס לשנת  2009כדלקמ :שינוי של  94אלפי דולר ) 90 – 2008אלפי דולר2007 ,
–  32אלפי דולר(.

(3

סיכוני אשראי
סיכוני אשראי נובעי מהאפשרות שהצד השני לעסקה לא יוכל או לא ירצה לעמוד
בהתחייבויותיו ובכ( יגרו נזק כספי לקבוצה.
לגבי יתרות החייבילקוחות מיושמת מדיניות של ניהול סיכוני אקטיבי ,אשר מתמקדת
בהערכה של סיכו המדינה ,מגבלות האשראי ,הערכה שוטפת של האשראי והליכי פיקוח
חשבונאיי.
לקבוצה אי ריכוזי מהותיי של סיכוני אשראי ביתרות חייבילקוחות של צד שני לעסקה
מאחר ולקבוצה מספר רב של לקוחות אשר ממוקמי בתפוצה גיאוגרפית רחבה .מגבלות
הסיכו והחשיפות לסיכו הנובעי מהמדינה בה ממוק הלקוח נמצאות תחת בחינה מתמדת.
לרוב לא נדרשי ערבונות.
ההפרשה לירידת ער( יתרות חייבילקוחות נקבעת על בסיס בדיקה תקופתית של כל
הסכומי העומדי לתשלו.
הבקרה לגבי חשיפה של נכסי והתחייבויות כספיות אחרות לסיכוני אשראי מתבצעת
באמצעות קביעת מדיניות להגבלת חשיפת האשראי לצדדי לעסקה ,המתאפייני באיכות
גבוהה ,באמצעות בדיקה מתמדת של דירוג האשראי ובאמצעות הגבלת החשיפה המצטברת
לסיכוני אשראי בגי כל עסקה ,בהתא.
במהל( התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות ממגבלות האשראי .כמו כ ,הנהלת קבוצה
אינה צופה הפסדי כתוצאה מאי תשלו מצד גורמי אלו.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
 (4סיכוני נזילות
על מנת שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיה חייבות החברות המאוחדות של החברה שתעמוד
לרשות כמות מספקת של מזומני .כל חברה וחברה אחראית באופ אישי לניהול
המזומני שלה ,כולל השקעה לזמ קצר של עודפי מזומני וגיוס הלוואות לכיסוי
גירעונות מזומני ,בכפו 2למדיניות הקבוצה והקווי המנחי אותה.
הטבלה שלהל מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות שאינ נגזרות של הקבוצה,
כשה מסווגות לקבוצות פירעו רלוונטיות ,עלפי התקופה הנותרת למועד פירעונ החוזי
נכו לתארי(  31בדצמבר  .2009התחייבויות פיננסיות נגזרות נכללות בניתוח א מועדי
הפירעו החוזיי שלה חיוניי להבנת עיתוי תזרימי המזומני .הסכומי המוצגי
בטבלה הנ תזרימי מזומני חוזיי בלתי מהווני.
פחות
משנה

בי שנה
ל 3שני
אלפי דולרי

בי  3ל5
שני

ליו  31בדצמבר 2009
אשראי הלוואות
ספקי ויתרות זכות אחרות

48,828
54,485
103,313

68,093

68,093

3,523

3,523

ליו  31בדצמבר 2008
אשראי הלוואות
ספקי ויתרות זכות אחרות

49,363
55,534
104,897

77,135
1,420
78,555

30,354

30,354

ליו  31בדצמבר 2007
אשראי הלוואות
ספקי ויתרות זכות אחרות

47,817
135,649

55,510


32,720
1,420

183,466

55,510

34,140

ב .ניהול סיכוני הו
מטרת הקבוצה הינה לשמר ככל האפשר על מבנה הו יציב אשר לדעת הנהלת הקבוצה מבנה
ההו הנוכחי שלה ,הינו מבנה יציב.
כפי שעושות ישויות אחרות העוסקות בענ 2בו עוסקת הקבוצה ,מפקחת הקבוצה על ההו ג
בהתא ליחס המינו .2יחס זה מחושב כחוב )נטו( חלקי ס( כל ההו .החוב )נטו( מחושב לפי ס(
כל ההלוואות )כולל "הלוואות שוטפות והלוואות שאינ שוטפות" כמוצג בדוחות המאוחדי
על המצב הכספי( ,בניכוי המזומני ושווי המזומני .ס( כל ההו מחושב לפי "ההו" המוצג
בדוחות המאוחדי על המצב הכספי בתוספת החוב )נטו(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   3מכשירי פיננסיי וניהול סיכוני פיננסיי )המש((:
יחסי המינו 2לימי  31בדצמבר  2008 ,2009ו  2007היו כדלקמ:
2008
אלפי דולרי

2007

2009

ס( חוב )ביאור (9
בניכוי  מזומני ושווי מזומני )ביאור (18
הו זר ,נטו

117,115
)(42,940
74,175

142,167
)(37,229
104,938

126,800
)(31,942
94,858

ס( ההו

318,475

278,260

251,115

ס( ההו הכולל

392,650

383,198

345,973

יחס המינו

18.9%

27.4%

27.4%

הקיטו ביחס המינו 2במהל( שנת  2009נבע בעיקר מפירעו הלוואות.
ג.

שווי הוג של מכשירי פיננסיי
השווי ההוג ) (fair valueשל המכשירי הפיננסיי הכלולי בהו החוזר של הקבוצה בדר(
כלל זהה או קרוב לער( בו ה מוצגי בחשבונות .השווי ההוג של הלוואות וחובות לזמ
ארו( לקבל ושל התחייבויות אחרות לזמ ארו( קרוב ג הוא לער( בו ה מוצגי בחשבונות,
מאחר וה נושאי ריבית בשיעורי הקרובי לשיעורי ריבית השוק.

הער( בספרי החשבונות והשווי ההוג של המכשירי הפיננסיי ה כדלקמ:
שווי הוג
ער #בספרי
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2009
2008
2009
2007
2008
רכוש:
אלפי דולרי
אלפי דולרי
נכסי שוטפי:
חייבי ויתרות חובה:
68,204
65,194
78,006
68,204
65,194
לקוחות
אחרי
11,573
13,380
11,995
11,573
13,380
79,777
78,574
90,001
79,777
78,574
התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
1,992
2,433
27,042
1,992
2,433
אשראי והלוואות לזמ קצר
זכאי ויתרות זכות:
26,705
28,290
38,797
26,705
28,290
ספקי
28,829
26,195
96,852
28,829
26,195
אחרי
התחייבויות שאינ שוטפות:
הלוואות לזמ ארו(
הפרשות בגי התחייבויות אחרות

114,682

171,600

140,175
1,420
199,121

35

99,758
1,420
263,869

114,682

171,600

140,175
1,352
199,053

2007

78,006
11,995
90,001
27,042
38,797
96,852
99,758
1,288
263,737

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   4אומדני והנחות חשבונאיי מהותיי
הקבוצה מבצעת אומדני והנחות לגבי התרחשויות עתידיות .מעצ טבע ,נדיר שאומדני
חשבונאיי אלה יהיו זהי לתוצאות בפועל .האומדני וההנחות אשר מגלמי את החשיפה
הגבוהה ביותר לשינויי מהותיי בסכו של נכסי והתחייבויות בשנת הכספי הבאה,
מפורטי להל.
א .אומד לירידת ער #מוניטי
הקבוצה בוחנת אחת לשנה הא קיימת ירידת ער( מוניטי ,בהתא למדיניות החשבונאית
המוצגת בביאור 2ז' .הסכומי ברי ההשבה של היחידות מניבות המזומני נקבע בהתא
לתחשיבי שווי שימוש .תחשיבי אלה דורשי שימוש באומדני )ראה ביאור .(8
ב .מסי על הכנסה ומסי נדחי
הקבוצה נישומה לצורכי מס במספר רב של מדינות ,ובהתא נדרשת הנהלת הקבוצה להפעיל
שיקול דעת על מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגי מסי על ההכנסה ברחבי העול.
בקבוצה קיימי עסקות וחישובי אשר קביעת חבות המס הסופית בגינ אינה וודאית
במהל( העסקי הרגיל .הקבוצה רושמת הפרשות בספריה בהתבסס על הערכותיה באשר
לסבירות האפשרית של תשלומי מס נוספי בעקבות ביקורות מס .כאשר חבות המס הסופית
הנקבעת על ידי רשויות המס שונה מחבות המס שנרשמה בספרי בתקופות הקודמות ,ישפיע
ההפרש על ההפרשות למסי על ההכנסה ולמסי נדחי בתקופה שבה נקבעה השומה
הסופית כאמור על ידי רשויות המס.
כמו כ ,הקבוצה רושמת נכסי מס נדחי והתחייבויות מסי נדחי על בסיס ההפרשי בי
הסכומי בספרי של הנכסי וההתחייבויות לבי סכומ המובא בחשבו לצורכי מס.
הקבוצה בוחנת באופ שוט 2את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחי הנכללי
בחשבונותיה ,על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות ,הכנסות חייבות חזויות ,עיתוי היפוכ
הצפוי של הפרשי זמניי ויישומ של אסטרטגיות תכנו מס .א אי ביכולתה של הקבוצה
להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכו מספיק ,או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס
האפקטיביי בתקופה שבמהלכה ההפרשי הזמניי המתייחסי הופכי לחייבי במס או
ניתני לניכוי ,הקבוצה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המס הנדחי או להגדיל
התחייבויות המס הנדחי ,דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע
לרעה על תוצאות פעילותה.
ג .פיצויי פרישה
הער( הנוכחי של התחייבויות הקבוצה בגי פיצויי פרישה תלוי במספר גורמי אשר נקבעי
על בסיס אקטוארי בהתא להנחות שונות .ההנחות המשמשות בחישוב העלות )ההכנסה(,
נטו בגי פיצויי פרישה כוללות את שיעור התשואה ארו( הטווח על יעודות הפיצויי
המתייחסות ואת שיעור ההיוו .שינויי בהנחות אלה ישפיעו על הער( בספרי של הנכסי
וההתחייבויות בגי פיצויי הפרישה.
ההנחה לגבי התשואה הצפויה על היעודות לפיצויי הפרישה נקבעת באופ אחיד ,בהתא
לתשואות היסטוריות ארוכות טווח.
ההנחה לגבי שיעור ההיוו המתבקש נקבעת על ידי אקטוארי חיצוניי בסו 2כל שנה .שיעור
היוו זה ישמש בקביעת אומד השווי העדכני של תזרימי המזומני העתידיי אשר יידרשו
לכיסוי ההתחייבויות לפיצויי פרישה .שוק אגרות החוב של תאגידי בעלי דירוג גבוה אינו
נזיל דיו על מנת לשמש בקביעת שיעור ההיוו .לכ ,בקביעת שיעור ההיוו הנדרש ,הקבוצה
מתבססת על שיעורי הריבית הנקובי במטבע שבו ישולמו ההטבות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   4אומדני והנחות חשבונאיי מהותיי )המש((:
הנחות מפתח אחרות לגבי התחייבויות פנסיה ,כגו העלאות שכר עתידיות ,מתבססות על
שיעורי אינפלציית השכר הקיימי.
ד .הפרשות
הפרשות להתחייבויות בגי תביעות משפטיות נרשמות בספרי בהתא לשיקול הדעת של
הנהלת הקבוצה לגבי הסבירות לכ( שתזרימי מזומני אכ יופנו לסילוק ההתחייבויות ועל
בסיס האומד שנקבע על ידי ההנהלה בגי הער( הנוכחי של תזרימי המזומני הצפויי כי
יידרשו לסילוק המחויבויות הקיימות.
ביאור   5צירופי עסקי
א .רכישת חברת בלמיי בשנת 2007
ביו  1באפריל  ,2007רכשה הקבוצה  100%מהו המניות המונפק והנפרע של החברה
האנגלית ) Belmay Limitedלהל בלמיי( תמורת  17.8מיליו דולר.
בלמיי מפתחת ,מייצרת ומשווקת תמציות טע ,תו( התמקדות בתמציות לתעשיית המזו
והמשקאות.
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,בלתי מוחשיי )לרבות מוניטי( ולהתחייבויות אשר
נרכשו בהתבסס על שוויי ההוג ביו הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה ,מסתכמת לס( של  18,474אלפי דולר.
הנכסי הבלתי מוחשיי אשר הוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  1,229אלפי ליש"ט
) 2,402אלפי דולר( ,קשרי לקוחות בס(  1,159אלפי ליש"ט ) 2,266אלפי דולר( ומוניטי בס(
של  4,662אלפי ליש"ט ) 9,119אלפי דולר( .נוסחאות המוצרי וקשרי הלקוחות מופחתי על
פני אור( חיי כלכלי של  20שני ו 10שני בהתאמה .המוניטי אינו מופחת א( נבח על
בסיס שנתי לירידת ער(.
פעילות חברת בלמיי מוזגה ע פעילות התמציות של הקבוצה באנגליה.
ב .רכישת חברת יופיטר בשנת 2007
ביו  19באפריל  ,2007רכשה הקבוצה  100%מהו המניות המונפק והנפרע בחברת Jupiter
) Flavors Limtedלהל יופיטר( .יופיטר הינה חברה אנגלית העוסקת בפיתוח ,בייצור
ובשיווק של תמציות טע .תמורת הרכישה שילמה החברה במזומ ובמועד הרכישה ,ס( של
 1,477אלפי ליש"ט ) 2.8מיליו דולר( .בנוס ,2בהסכ הרכישה נקבע תשלו תמורה עתידית
של עד  600אל 2דולר המבוסס על התוצאות אות השיגה יופיטר בתקופה שהסתיימה ביו
 31ביולי  .2007הסכו האמור בס(  300אלפי ליש"ט ) 600אלפי דולר( שול במהל( .2007
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ובלתי מוחשיי )לרבות מוניטי( ולהתחייבויות אשר
נרכשו בהתבסס על שוויי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה ,מסתכמת לס( של  3,614אלפי דולר .הנכסי הבלתי
מוחשיי אשר הוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  249אלפי ליש"ט ) 498אלפי דולר(,
קשרי לקוחות בס(  428אלפי ליש"ט ) 856אלפי דולר( ומוניטי בס(  1,198אלפי ליש"ט
) 2,396אלפי דולר( .נוסחאות המוצרי וקשרי הלקוחות מופחתי על פני אור( חיי כלכלי
של  20שני ו 10שני בהתאמה .המוניטי אינו מופחת א( נבח על בסיס שנתי לירידת ער(.
פעילות חברת יופיטר מוזגה ע פעילות התמציות של הקבוצה באנגליה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   5צירופי עסקי )המש((:
ג .רכישת חברת ריח בשנת 2007
ביו  27באוגוסט  ,2007רכשה הקבוצה  100%מהו המניות של חברת ריח בע"מ )להל ריח(.
ריח עוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של תערובות טע ובשיווק חומרי גל לתעשיית המזו.
תמורת הרכישה שילמה החברה ס( של  4,250אלפי ש"ח ) 1,030אלפי דולר(.
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ובלתי מוחשיי )לרבות מוניטי( ולהתחייבויות אשר
נרכשו בהתבסס על שוויי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה ,מסתכמת לס( של  4,443אלפי ש"ח ) 1,073אלפי דולר(.
הנכסי הבלתי מוחשיי אשר הוכרו כוללי :מוניטי בס( של  10,801אלפי ש"ח )2,619
אלפי דולר( .המוניטי אינו מופחת א( נבח על בסיס שנתי לירידת ער(.
פעילות חברת ריח מוזגה ע פעילות הקבוצה במפעל בעכו.
ד .רכישת פעילות אדומי בשנת 2007
ביו  30באוגוסט  ,2007רכשה הקבוצה את פעילות חברת אדומי תוספי מזו בע"מ )להל
אדומי(.
אדומי הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה של תלאביב ,ועוסקת בשני תחומי פעילות
עיקריי :פיתוח ,ייצור ושיווק של תוספי וחמרי גל לתעשיית המזו והמזו הפונקציונלי
ופיתוח וייצור תוספי תזונה.
תמורת הרכישה ,שילמה החברה במזומ ס( של  4,250אלפי דולר.
בהתא להסכ הרכישה ,רכשה החברה את הרכוש הקבוע בס(  789אלפי דולר ואת המלאי
בס(  860אלפי דולר .יתרת עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,בלתי מוחשיי )לרבות
מוניטי( ולהתחייבויות אשר נרכשו בהתבסס על שווייי בעת הרכישה .הנכסי הלא
מוחשיי אשר הוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  88אלפי דולר ,קשרי לקוחות בס( 250
אלפי דולר ומוניטי בס(  2,498אלפי דולר .נוסחאות המוצרי וקשרי הלקוחות מופחתי על
פני אור( חיי כלכלי של  20שני ו 10שני בהתאמה .המוניטי אינו מופחת א( נבח על
בסיס שנתי לירידת ער(.
פעילות אדומי מוזגה בחלקה ע פעילות הקבוצה במפעל במפר /חיפה.
ה .רכישת חברת אבאקו בשנת 2007
ביו  3ביולי  2007רכשה הקבוצה  100%מהו המניות של החברות האמריקאיות Abaco
 Manufacturing LLCו) Abaco Incorporatedלהל אבאקו(.
אבאקו עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של חומרי גל ייחודיי לתעשיית הטע והריח.
תמורת הרכישה שילמה החברה במזומ ובמועד הרכישה ,ס( של  4מיליו דולר ונטלה על
עצמה חוב של אבאקו בס(  1.1מיליו דולר.
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,בלתי מוחשיי )לרבות מוניטי( ולהתחייבויות אשר
נרכשו בהתבסס על שוויי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לס( של  5,200אלפי דולר.
הנכסי הלא מוחשיי אשר הוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  654אלפי דולר ,קשרי
לקוחות בס(  688אלפי דולר ומוניטי בס(  2,693אלפי דולר .נוסחאות המוצרי וקשרי
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   5צירופי עסקי )המש((:
הלקוחות מופחתי על פני אור( חיי כלכלי של  20שני ו 10שני בהתאמה .המוניטי אינו
מופחת א( נבח על בסיס שנתי לירידת ער(.
במהל( שנת  2008עודכ סכו המוניטי בכ  190אלפי דולר כחלק מהתאמות שווי מאזני
ליו הרכישה והחברה קיבלה החזר של כ  425אלפי דולר.
פעילות חברת אבאקו מוזגה ע פעילות הקבוצה הקיימת בארה"ב.
ו .רכישת קבוצת גוורצמולר בשנת 2007
ביו  11באוקטובר  2007חתמה הקבוצה על הסכ לרכישת  100%מהו המניות של קבוצת
גוורצמולר.
קבוצת גוורצמולר עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של פיתרונות טעמי ) savoryספטקרו
הטעמי הלא מתוקי( ושל  - starter cultureמוצרי טבעיי מבוססי תהליכי מקרו
ביולוגיי.
התמורה ששולמה במזומ בגי הרכישה היתה כ 47.3אירו )כ 67מיליו דולר( .בהתבסס על
הסכ הרכישה ,נקבע מנגנו תשלו תמורה עתידית כ( שהתמורה הסופית אשר שולמה
שיקפה לקבוצת גוורצמולר שווי בהתבסס על מכפיל של  7.1על ה EBITDAשהשיגה קבוצת
גוורצמולר במהל(  12החודשי שהסתיימו ב ,31.12.2007תמורה עתידית זו בס( של כ 13.9
מיליו אירו ) 21.7מליו דולר( שולמה בתאריכי  14ו  24ביולי ו ב  8בספטמבר .2008
הרכישה מומנה באמצעות הלוואה לזמ ארו( מבנק ) 5שני( הנושאת ריבית שנתית בשיעור
של ליבור  1% +במהל( השנה הראשונה וריבית שנתית של ליבור  1.2% +החל מהשנה
השניה .בהתא להסכ ההלוואה לקחה הקבוצה על עצמה לעמוד בקריטריוני הכספיי
הבאי:
 (1סכו ההו של הקבוצה לא יהיה נמו( בכל נקודת זמ מ 180מיליו דולר.
 (2סכו ההו של הקבוצה לא ירד מ 30%מכלל הנכסי.
 (3היחס – חלוקה של ס( ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה ברווח התפעולי שלה
מפעילות שוטפת ,לפני הוצאות מס בתוספת פחת והפחתות – לא יעלה על .6
לגבי עמידה בקריטריוני הכספיי המפורטי לעיל ראה ביאור .9
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,בלתי מוחשיי )לרבות מוניטי( ולהתחייבויות כולל
תמורה עתידית אשר נרכשו בהתבסס על שוויי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לס( של  61,370אלפי אירו ) 85,507אלפי דולר(.
הנכסי הבלתי מוחשיי אשר הוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  2,857אלפי אירו
) 4,051אלפי דולר( ,קשרי לקוחות בס(  9,636אלפי אירו ) 13,663אלפי דולר( ומוניטי בס(
 42,587אלפי אירו ) 59,336אלפי דולר(.
נוסחאות המוצרי וקשרי הלקוחות מופחתי על פני אור( חיי כלכלי של  20שני ו10
שני בהתאמה .המוניטי אינו מופחת א( נבח על בסיס שנתי לירידת ער(.
בעקבות תשלו התמורה העתידית ,בהתא להסכ הרכישה ,עדכנה הקבוצה בשנת 2008
את עלות הרכישה וכתוצאה מכ( קט סכו המוניטי בכ  5.2מליו אירו ) 7.9מיליו דולר(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   5צירופי עסקי )המש((:
ז .רכישת חברת ראד בשנת 2007
ביו  15בנובמבר  2007רכשה הקבוצה את הפעילות והנכסי של חברת ראד בע"מ )להל
ראד( .ראד עוסקת במחקר ,פיתוח ,ייצור ,שיווק הפצה ומכירה של מוצרי טבעיי ייחודיי
מצמחי בעלי פעילות אנטי אקסידנטית לשימוש במוצרי מזו ,תוספי תזונתיי ומוצרי
קוסמטיקה והיא בעלת יידע ייחודי מוג בפטנטי.
בהתא להסכ ,רכשה הקבוצה את נכסיה של ראד ,הכוללי רכוש קבוע ,מלאי ,הסכמי,
הזמנות ,מוניטי ,קניי רוחני והוצאות ששולמו מראש; )החברה לא נטלה על עצמה את
התחייבויותיה של ראד(; תמורת הרכישה עמדה על תשלו במזומ של  4.1מיליו דולר אשר
מומ באמצעות אשראי בנקאי .בהסכ נקבע מנגנו תשלו תמורה עתידית לפיו תהיה ראד
זכאית לקבל תמורה נוספת בתנאי שכלל המכירות של מוצריה בשני  2008ו 2009יעלו על
ס( של  4מיליו דולר .ראד תהיה זכאית לקבל סכו של  4.9מיליו דולר א ס( המכירות של
מוצריה בשני  2008ו 2009יעלו על  11.1מיליו דולר.
בהתא להסכ התחייבה המנהלת הכללית של ראד להמשי( לעבוד בחברה עד ל31
בדצמבר  2009והחברה התחייבה להעסיק אותה עד למועד זה.
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,לא מוחשיי )לרבות מוניטי( אשר נרכשו בהתבסס
על שוויי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה מסתכמת לס( של  5,768אלפי דולר.
הנכסי הבלתי מוחשיי אשר הוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  5,236אלפי דולר.
נוסחאות המוצרי מופחתות על פני אור( חיי כלכלי של  20שנה.
ח .רכישת פעילות Oxford Chemicals Limited
ביו  30בינואר  ,2009רכשה הקבוצה את פעילות חברת ) Oxford Chemicals Limitedלהל 
אוקספורד(.
אוקספורד הינה חברה אנגלית העוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של חומרי גל ייחודיי
לתעשיית הטע והריח.
התמורה ששולמה במזומ בגי הרכישה הייתה  8,250אלפי ליש"ט ) 11,734אלפי דולר(
ומומנה באמצעות הלוואה לזמ ארו(.
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,בלתי מוחשיי )לרבות מוניטי( ולהתחייבויות אשר
נרכשו בהתבסס על שווי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדו"ח זה ,הכוללת הוצאות רכישה ,מסתכמת לס( של  8,630אלפי
ליש"ט ) 12,274אלפי דולר(.
הנכסי הבלתי מוחשיי אשר הוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  697אלפי ליש"ט )991
אלפי דולר( ,קשרי לקוחות בס(  871אלפי ליש"ט ) 1,239אלפי דולר( ומוניטי בס( 3,751
אלפי ליש"ט ) 5,335אלפי דולר(.
נוסחאות המוצרי וקשרי הלקוחות מופחתי על פני אור( חיי כלכלי של  20שני ו10
שני בהתאמה .המוניטי אינו מופחת א( נבח על בסיס שנתי לירידת ער(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   5צירופי עסקי )המש((:
נכסי והתחייבויות של אוקספורד ליו הרכישה:
שווי הפעילות
הנרכשת בספרי
אוקספורד
שווי נאות
אלפי דולרי
נכסי שוטפי:
חייבי ויתרות חובה:
לקוחות
אחרי
מלאי
נכסי שאינ שוטפי:
רכוש קבוע
נכסי בלתי מוחשיי
מוניטי
התחייבויות שוטפות:
זכאי ויתרות זכות:
ספקי ונותני שירותי
אחרי
מסי הכנסה נדחי

1,724
188
2,112

1,724
188
2,364

2,792
2,230
5,335

2,792

)(1,182
)(532
)(393
*12,274

)(1,182
)(532
5,354

* לא כולל הוצאות רכישה נוספות בס(  380אלפי ליש"ט ) 540אלפי דולר(.
פעילות זו מוזגה ע פעילות חומרי הגל של הקבוצה באנגליה.
נתוני הפעילות הנרכשת הכלולי בדוחות רווח והפסד המאוחדי ליו  31בדצמבר  2009הנ
כדלקמ:
2009
אלפי דולרי
14,007
1,191

מכירות
רווח נקי
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   5צירופי עסקי )המש((:
ט .רכישת פעילות Flavors Specialties Inc.

ביו  4במרס  ,2009רכשה הקבוצה את פעילות חברת ) Flavors Specialties Incלהל  (FSI
האמריקאית.
 ,FSIהינה חברת תמציות טע ומיצויי מצמחי ,העוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של
תמציות טע ומיצויי טבעיי מצמחי מרפא ) (Botanical Extractsבעיקר לתעשיית המזו
והמשקאות.
התמורה ששולמה במזומ בגי הרכישה הייתה  17,223אלפי דולר ומומנה באמצעות אשראי
בנקאי.
על פי הסכ הרכישה ,נקבע מנגנו תשלו תמורה עתידית ,המתבסס על  EBITDAהממוצע
שתשיג פעילות  FSIבמהל( עשרי וארבעה החודשי המסתיימי ב  ,31.12.2010מוכפל ב
 ,5.5כ( שס( התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל 27מיליו דולר או לקטו עד ל 13.35מיליו
דולר.
מנגנו התאמת התמורה יופעל כלפי מעלה במקרה בו ה EBITDA-הממוצע של הפעילות
הנרכשת יעלה על  3.1מליו דולר וכלפי מטה במקרה בו ה EBITDAהממוצע ירד מתחת ל
 2.7מליו דולר.
בכל מקרה ,לא יעלה הסכו הנוס 2על  10מליו דולר וההחזר לא יעלה על  3.85מליו דולר.
הנהלת החברה מעריכה כי תקבל החזר בס( של  3.85מליו דולר ,סכו זה מהוו ומוצג ליו
הרכישה בס( של  3,721אלפי דולר.
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,לא מוחשיי )לרבות מוניטי( אשר נרכשו בהתבסס
על שווי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה ,הכוללת הוצאות רכישה ,מסתכמת לס( של  13,737אלפי
דולר.
הנכסי הבלתי מוחשיי שהוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  2,337אלפי דולר ,קשרי
לקוחות בס(  1,147אלפי דולר ומוניטי בס(  7,043אלפי דולר.
נוסחאות המוצרי וקשרי הלקוחות מופחתי על פני אור( חיי כלכלי של  20שני ו 7שני
בהתאמה .המוניטי אינו מופחת א( נבח על בסיס שנתי לירידת ער(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   5צירופי עסקי )המש((:
נכסי והתחייבויות של  FSIליו הרכישה:
שווי הפעילות
הנרכשת בספרי
שווי נאות
אלפי דולרי
נכסי שוטפי:
חייבי ויתרות חובה:
לקוחות
אחרי
מלאי
נכסי שאינ שוטפי:
רכוש קבוע
נכסי בלתי מוחשיי
מוניטי
התחייבויות שוטפות:
ספקי ונותני שירותי

1,314
13
1,515

1,314
13
1,515

590
3,484
7,043

590

)(222
*13,737

)(222
3,210

FSI

* לא כולל הוצאות רכישה נוספות בס(  235אלפי דולר ויתרת חוב בגי רכישת הפעילות בס(
 3,721אלפי דולר.
נתוני הפעילות הנרכשת הכלולי בדוחות רווח והפסד המאוחדי ליו  31בדצמבר 2009
הנ כדלקמ:

מכירות
רווח נקי

2009
אלפי דולרי
6,228
198

י .רכישת פעילות ה Savoryשל קבוצת כריסטיא האנס
ביו  18ביוני  ,2009רכשה הקבוצה את פעילות ה) Savoryספקטרו הטעמי הלא
מתוקי( של קבוצת כריסטיא האנס )להל  (CHבגרמניה.
פעילות ה Savoryשל  CHעוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory
ייחודיי וחדשניי הכוללי תמציות טע ,תערובות תבליני וחומרי גל פונקציונאליי
לתעשיית המזו ,ע דגש מיוחד על תחו הבשר המעובד ומזו הנוחות ) Convenience
.(Food
התמורה ששולמה במזומ בגי הרכישה הייתה  5,275אלפי אירו ) 7,354אלפי דולר( ומומנה
ממקורותיה העצמיי של הקבוצה.
עלות הרכישה יוחסה לנכסי מוחשיי ,לא מוחשיי )לרבות מוניטי( אשר נרכשו בהתבסס
על שווי ההוג בעת הרכישה.
עלות הרכישה המוצגת בדוח זה ,הכוללת הוצאות רכישה ,מסתכמת לס(  5,425אלפי אירו
) 7,563אלפי דולר(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   5צירופי עסקי )המש((:
הנכסי הבלתי מוחשיי שהוכרו כוללי :נוסחאות מוצרי בס(  335אלפי אירו ) 467אלפי
דולר( ,קשרי לקוחות בס(  339אלפי אירו ) 473אלפי דולר( ומוניטי בס(  3,005אלפי אירו
) 4,190אלפי דולר(.
נוסחאות המוצרי וקשרי הלקוחות מופחתי על פני אור( חיי כלכלי של  20שני ו10
שני בהתאמה .המוניטי אינו מופחת א( נבח על בסיס שנתי לירידת ער(.
הפעילות הנרכשת סינרגטית לפעילות ה Savoryשל הקבוצה בגרמניה ומוזגה לתו( הפעילות
הקיימת.
נכסי והתחייבויות של  CHליו הרכישה:

נכסי שוטפי:
חייבי ויתרות חובה
אחרי
מלאי
נכסי שאינ שוטפי:
רכוש קבוע
נכסי בלתי מוחשיי
מוניטי
מסי הכנסה נדחי

שווי הפעילות
הנרכשת בספרי CH
שווי נאות
אלפי דולרי

74
1,097
1,181
940
4,190
81
*7,563

1,171
1,372

2,543

* לא כולל הוצאות רכישה נוספות בס(  150אלפי אירו ) 209אלפי דולר(.
נתוני הפעילות הנרכשת הכלולי בדוחות רווח והפסד המאוחדי ליו  31בדצמבר 2009
הנ כדלקמ:
2009
אלפי דולרי
5,076

מכירות

יא .במידה והרכישות היו מתרחשות ב  1בינואר  ,2009בהתבסס על נתוני בלתי מבוקרי
אשר סופקו על ידי הבעלי של הפעילויות הנרכשות בהתא למדיניות החשבונאית של
הפעילויות הנרכשות לפני הרכישה ,היו הכנסות הקבוצה לשנה שהסתיימה ביו 31
בדצמבר  2009מסתכמות לס( של  432,002אלפי דולר ,והרווח הנקי לאותה שנה היה בס(
של  33,486אלפי דולר.
כמו כ ,נרשמו הוצאות ריבית בגי הלוואות שנלקחו למימו הרכישות והותאמו תוצאות
הפעילויות הנרכשות לשק 2את הפחת וההפחתות אשר היו נרשמי בתקופה זו ,בהנחה
שתיאומי השווי ההוג של רכוש קבוע ונכסי בלתימוחשיי בגי הרכישות היו נעשי
ביו  1בינואר  2009תו( הכללת השפעות המס הנובעות מכ(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור  6מידע מגזרי
א .המידע המגזרי המסופק לנשיא ומנהל העסקי הראשי בגי המגזרי המדווחי לשנה שהסתיימה
ב 31בדצמבר  2009הוא כדלקמ:
ס #הכל
פעילות סחר
פעילות
פעילות
מאוחד
ביטולי
ושיווק
חומרי גל
הטעמי
אלפי דולרי
מידע על הרווח וההפסד:
מכירות – נטו:
425,179

7,074
121,043
297,062
לקוחות חיצוניי
בי מגזרי פעילות

)(2,735

2,735

ס( מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
425,179
)(2,735
7,074
123,778
297,062
47,285
רווחי המגזר
)(100
480
9,193
37,712
הוצאות כלליות משותפות שלא
יוחסו בי המגזרי – נטו

47,285
רווח מפעילויות
4,344
הוצאות מימו
מסי על ההכנסה
9,721
רווח נקי
33,220
מידע אחר:
394,151
3,763
94,940
295,448
נכסי המגזר
נכסי משותפי שלא יוחסו בי המגזרי
131,962
ס( הנכסי במאוחד
526,113
104,336
430
32,630
71,276
התחייבויות המגזר
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בי
המגזרי
103,302
ס( ההתחייבויות במאוחד
207,638
1,592
2,077
עלות הרכישה של רכוש לזמ ארו( 
2,648
9,484
פחת והפחתות
המידע המגזרי המסופק לנשיא ומנהל העסקי הראשי בגי המגזרי המדווחי לשנה שהסתיימה ב
 31בדצמבר  2008הוא כדלקמ:
ס #הכל
פעילות
פעילות
פעילות
מאוחד
חומרי גל סחר ושיווק ביטולי
הטעמי
אלפי דולרי
מידע על הרווח וההפסד:
מכירות – נטו:
473,286

13,175
120,292
339,819
לקוחות חיצוניי
בי מגזרי פעילות

)(4,047

4,047

ס( מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
473,286
)(4,047
13,175
124,339
339,819
56,611
רווחי המגזר
47,557
)(92
814
8,332
הוצאות כלליות משותפות שלא
יוחסו בי המגזרי – נטו

56,611
רווח מפעילויות
10,550
הוצאות מימו
מסי על ההכנסה
8,832
רווח נקי
37,229
מידע אחר:
359,593
5,296
74,726
279,571
נכסי המגזר
נכסי משותפי שלא יוחסו בי המגזרי
151,199
ס( הנכסי במאוחד
510,792
98,939
687
24,849
73,403
התחייבויות המגזר
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בי
133,593
המגזרי
ס( ההתחייבויות במאוחד
232,532
2,342
4,990
עלות הרכישה של רכוש לזמ ארו( 
1,942
10,863
פחת והפחתות
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור  6דיווח מגזרי )המש((:
המידע המגזרי המסופק לנשיא ומנהל העסקי הראשי בגי המגזרי המדווחי לשנה שהסתיימה
ב 31בדצמבר  2007הוא כדלקמ:
פעילות
הטעמי
מידע על הרווח וההפסד:
מכירות – נטו:
לקוחות חיצוניי
בי מגזרי פעילות
ס( מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
רווחי המגזר
הוצאות כלליות משותפות שלא
יוחסו בי המגזרי  נטו
רווח מפעילויות
הוצאות מימו
מסי על ההכנסה
רווח נקי
מידע אחר:
נכסי המגזר
נכסי משותפי שלא יוחסו בי המגזרי
ס( הנכסי במאוחד
התחייבויות המגזר
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בי
המגזרי
ס( ההתחייבויות במאוחד
עלות הרכישה של רכוש לזמ ארו( 
פחת והפחתות

פעילות
פעילות
חומרי גל סחר ושיווק
אלפי דולרי

247,672

247,672
26,823

110,088
4,863
114,951
7,904

10,501

10,501
497

320,808

77,642

2,295

154,067

17,231

512

6,786
6,416

3,567
1,534

ביטולי


)(4,863
)(4,863
)(698

ס #הכל
מאוחד

368,261

368,261
34,526

34,526
2,923
7,410
24,193
400,745
147,966
548,711
171,810
125,786
297,596

ב .מידע נוס:
(1

מגזרי עסקיי
לצורכי ניהול מאורגנת הקבוצה על בסיס כללעולמי בשני תחומי פעילות עיקריי :הטעמי
וחומרי גל .תחו פעילות נוס 2הינו סחר ושיווק אשר מאוגד כחברה נפרדת בישראל )כל
פעילות נחשבת כמגזר בר דיווח  ביאור 2ד'(.
פעילות הטעמי עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של תמציות טע וריח ,פעילות חומרי הגל
עוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של חומרי גל המיועדי לייצור אות תמציות טע וריח ,וכ
בפיתוח ייצור ושיווק של מיצויי מצמחי ומוצרי טבעיי המשמשי בתעשיות הטע
והריח ,הפרמצטיקה ,מזו ובריאות ותוספי מזו ) ,(Functional Foodהתרופות הטבעיות
וצמחי המרפא ) (Nutralceuticalsבעיקר שמני אתריי ושמני הדרי ,כימיקליי
ארומטיי ושרפי טבעיי .פעילות סחר ושיווק עוסקת בסחר ושיווק של חומרי גל שאינ
מיוצרי על ידי הקבוצה ואשר נמכרי על ידה בישראל; תחומי פעילות אלה מהווי את
הבסיס שלפיו מדווחת הקבוצה על מידע בדבר המגזרי העסקיי העיקריי.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   6דיווח מגזרי )המש((:
(2

מידע לגבי אזורי גאוגרפיי
לקבוצה יש מתקני ייצור באירופה ,צפו אמריקה ,ישראל ואסיה.
בנוס ,2לקבוצה  27מעבדות מחקר ופיתוח וכ 48מרכזי מכירה המוכרי ומשווקי את
מוצרי הקבוצה.
פעילות סחר ושיווק של חומרי גל מבוצעת בישראל ,על ידי חברה מאוחדת אשר מייבאת
מוצרי שאינ מיוצרי על ידי פרוטרו בע"מ.

(3

מכירות לפי אזורי גאוגרפיי
להל נתוני על המכירות  במאוחד  כשה מסווגות לפי אזורי גאוגרפיי )בהתא
למיקו הלקוחות(:
2009
אירופה ,אפריקה והמזרח התיכו
אמריקה
ישראל*
אסיה והמזרח הרחוק
* כולל פעילות סח"ש

298,723
49,718
37,079
39,659
425,179
7,074

2008
אלפי דולרי
333,176
52,510
52,804
34,796
473,286
13,175

2007
254,012
45,950
40,486
27,813
368,261
10,501

(4

נכסי המגזר והתחייבויותיו
נכסי המגזר כוללי את כל הנכסי התפעוליי המשמשי את המגזר ומורכבי
בעיקר מלקוחות ,מלאי ,רכוש קבוע ורכוש בלתי מוחשי ,לאחר ניכוי הפחתות
והפרשות .מרבית של נכסי אלה מיוחסי באופ ישיר למגזרי הנפרדי; לגבי
נכסי מסויימי המשמשי שני מגזרי או יותר ,מיוחס השווי הפנקסני שלה בי
המגזרי לפי בסיס סביר .התחייבויות המגזר כוללות את כל ההתחייבויות התפעוליות
ומתייחסות בעיקר לספקי ,שכר ומסי ,העומדי לתשלו באופ שוט 2וכ
התחייבויות שנצברו )כולל פיצויי פיטורי(.

(5

העברות בי המגזרי
הכנסות המגזר ,הוצאותיו ותוצאות פעולותיו כוללות העברות בי מגזרי עסקיי ובי
מגזרי גיאוגרפיי .העברות אלו נרשמות לפי מחירי שוק מקובלי המחויבי
ללקוחות שאינ קשורי בגי מוצרי דומי .ההעברות מבוטלות במסגרת איחוד
הדוחות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור  7רכוש קבוע
הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בה בשנת  ,2009הינ:

יתרה
לתחילת
השנה
קרקע ומבני
מכונות וציוד
כלי רכב והרמה
רהיטי וציוד משרדי )כולל
מחשבי(
שיפורי במושכר

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
שינויי
במש#
במש#
אחרי*
השנה
השנה
אלפי דולרי

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לתחילת
השנה

פ ח ת ש נ צ ב ר
יתרה
גריעות
תוספות
לגמר
שינויי
במש#
במש#
השנה
אחרי*
השנה
השנה
א ל פ י ד ו ל ר י 

יתרה
מופחתת
 31בדצמבר
2009

55,981
102,036
3,664

810
3,540
377

)(717
)(228
)(1,210

4,671
4,469
182

60,745
109,817
3,013

8,620
46,613
1,521

2,006
7,056
591

)(452
)(145
)(540

334
1,644
39

10,508
55,168
1,611

50,237
54,649
1,402

30,086
19,882
211,649

642
28
5,397

)(168
)(64
)(2,387

1,201
1,140
11,663

31,761
20,986
226,322

22,273
6,917
85,944

1,770
1,123
12,546

)(118
)(31
)(1,286

651
337
3,005

24,576
8,346
100,209

7,185
12,640
126,113

* נובעי מהפרשי מתרגו דוחות כספיי של חברות מאוחדות הערוכי במטבע חו ,/ומרכישה של חברות ופעילויות מאוחדות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   7רכוש קבוע )המש((:
הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בה בשנת  ,2008הינ:

יתרה
לתחילת
השנה
קרקע ומבני
מכונות וציוד
כלי רכב והרמה
רהיטי וציוד משרדי )כולל
מחשבי(
שיפורי במושכר

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
שינויי
במש#
במש#
אחרי*
השנה
השנה
אלפי דולרי

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לתחילת
השנה

פ ח ת ש נ צ ב ר
יתרה
גריעות
תוספות
לגמר
שינויי
במש#
במש#
השנה
אחרי*
השנה
השנה
א ל פ י ד ו ל ר י 

יתרה
מופחתת
 31בדצמבר
2008

61,281
99,429
3,667

825
7,059
785

)(5,487
)(2,336
)(769

)(638
)(2,116
)(19

55,981
102,036
3,664

8,171
42,979
1,408

2,311
6,882
631

)(1,406
)(1,793
)(504

)(456
)(1,455
)(14

8,620
46,613
1,521

47,361
55,423
2,143

29,749
23,940
218,066

1,620
173
10,462

)(696
)(2,100
)(11,388

)(587
)(2,131
)(5,491

30,086
19,882
211,649

22,250
7,651
82,459

1,555
2,255
13,634

)(659
)(2,035
)(6,397

)(873
)(954
)(3,752

22,273
6,917
85,944

7,813
12,965
125,705

* נובעי מהפרשי מתרגו דוחות כספיי של חברות מאוחדות הערוכי במטבע חו./
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   7רכוש קבוע )המש((:
הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בה בשנת  ,2007הינ:

יתרה
לתחילת
השנה
קרקע ומבני
מכונות וציוד
כלי רכב והרמה
רהיטי וציוד משרדי )כולל
מחשבי(
שיפורי במושכר

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
שינויי
במש#
במש#
אחרי*
השנה
השנה
אלפי דולרי

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לתחילת
השנה

פ ח ת ש נ צ ב ר
יתרה
גריעות
תוספות
לגמר
שינויי
במש#
במש#
השנה
אחרי*
השנה
השנה
א ל פ י ד ו ל ר י 

יתרה
מופחתת
 31בדצמבר
2007

54,124
79,380
3,083

74
8,736
1,027


)(782
)(807

7,083
12,095
364

61,281
99,429
3,667

6,077
32,994
1,127

225
5,181
539


)(450
)(556

1,869
5,254
298

8,171
42,979
1,408

53,110
56,450
2,259

10,138
3,634
150,359

1,563
3,285
14,685

)(317
)(89
)(1,995

18,365
17,110
55,017

29,749
23,940
218,066

7,107
1,399
48,704

1,574
2,022
9,541

)(239

13,808
4,230
25,459

22,250
7,651
82,459

7,499
16,289
135,607

)(1,245

* נובעי מהפרשי מתרגו דוחות כספיי של חברות מאוחדות הערוכי במטבע חו ,/ומרכישה של חברות ופעילויות מאוחדות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   8נכסי בלתי מוחשיי

ידע ונוסחאות מוצרי
מוניטי
קשרי לקוחות
סימני מסחר
תוכנות מחשב

2009

סכו מקורי
 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2007

35,645
136,522
26,469
230
12,710
211,576

30,385
115,775
22,502
207
11,286
180,155

33,723
132,249
24,281
285
10,013
200,551

2009

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2007

28,255
135,262
19,703
133
7,792
191,145

24,899
114,582
18,427
130
8,045
166,083

28,733
130,829
22,372
193
8,023
190,150

הרכב הנכסי הבלתי מוחשיי וההפחתה שנצברה בגינ ,לפי קבוצות עיקריות והתנועה בה,
הינ:
ידע
סימני
קשרי
תוכנות ונוסחאות
מחשב
מסחר
מוניטי* לקוחות
מוצרי
אלפי דולרי
יתרה ליו  1בינואר  – 2007נטו

ס #הכל

5,625

15,601

34,141

4,603

202

60,172

שינויי בשנה שהסתיימה ב 31בדצמבר :2007
רכישות
שינויי בעוד 2עלות הרכישה
התאמות הנובעות מרכישות של חברות
ופעילויות מאוחדות
הפרשי תרגו מטבע
חיוב בגי הפחתה שנתית )ראה ביאור  2ו'(
יתרת סגירה בספרי – נטו

2,820






1,925







2,820
1,925

101
432
)(955
8,023

12,930
1,325
)(1,123
28,733

87,999
6,764

130,829

17,723
1,020
)(974
22,372


5
)(14
193

118,753
9,546
)(3,066
190,150

שינויי בשנה שהסתיימה ב 31בדצמבר :2008
רכישות
שינויי בעוד 2עלות הרכישה
הפרשי תרגו מטבע
חיוב בגי הפחתה שנתית )ראה ביאור 2ו'(
יתרת סגירה בספרי  נטו

943

330
)(1,251
8,045



)(2,634
)(1,200
24,899


)(7,441
)(8,806

114,582



)(1,532
)(2,413
18,427



)(50
)(13
130

943
)(7,441
)(12,692
)(4,877
166,083

1,145


51



)(1,166







1,196
)(1,166


151
)(1,549
7,792

3,795
1,138
)(1,628
28,255

16,568
5,278

135,262

2,859
867
)(2,450
19,703


14
)(11
133

23,222
7,448
)(5,638
191,145

שינויי בשנה שהסתיימה ב 31בדצמבר :2009
רכישות
שינויי בעוד 2עלות הרכישה
התאמות הנובעות מרכישות של חברות
ופעילויות מאוחדות
הפרשי תרגו מטבע
חיוב בגי הפחתה שנתית )ראה ביאור  2ו'(
יתרת סגירה בספרי  נטו

* המוניטי ליו  31בדצמבר  2009מיוחס למגזר הטעמי באנגליה ,בגרמניה ,בישראל ובארה"ב וכ
למגזר חומרי הגל בבלגיה ,בארה"ב ובאנגליה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   8נכסי בלתי מוחשיי )המש((:
מבח לקביעת ירידת ער #מוניטי
המוניטי הרשו בספרי הקבוצה נובע מרכישות חברות מאוחדות ופעילויות אשר ביצעה הקבוצה
במהל( השני ,המוניטי מוקצה בי יחידות מניבות המזומני של הקבוצה בהתא ליחידה והמגזר
העסקי מה הוא נובע.
להל התפלגות המוניטי בי היחידות השונות:
2009
יחידה מניבת מזומני 1
יחידה מניבת מזומני 2
יחידה מניבת מזומני 3
יחידה מניבת מזומני 4
יחידה מניבת מזומני 5
יחידה מניבת מזומני 6
יחידה מניבת מזומני 7
יחידה מניבת מזומני 8
יחידה מניבת מזומני *9
סה"כ

95,932
11,065
7,334
6,072
7,043
2,699
2,619
2,498

135,262

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי
88,538
9,974
7,088


2,699
2,619
2,498
1,166
114,582

2007
100,848
13,703
7,486


2,509
2,619
2,498
1,166
130,829

*ראה ביאור 5ז'.
השינויי במוניטי בי השני הינ בגי רכישות פעילויות/חברות חדשות ושינוי שער החליפי של
המטבע המקומי מול הדולר והתאמות מחיר הרכישה ,כאמור בבאור . 5
הסכו בר ההשבה של יחידה מניבת מזומני מבוסס על חישובי שווי השימוש .בביצוע חישובי אלו
משתמשי בתזרימי המזומני החזויי לפני מס בהתבסס על תוצאות העבר של היחידה ,התקציב שלה
לשנה הבאה והצפי לשני הבאות ,תזרימי המזומני החזויי לאחר  5השני נאמדי לפי שיעור
צמיחה של  2%אשר אינו עולה על שיעור הצמיחה ארו( הטווח הממוצע של ענ 2המזו בו פועלת
הקבוצה.
שיעור ההיוו הממוצע לפיו בוצע התחשיב הינו  16.3%לפני מס.
הנהלת הקבוצה קבעה את שיעורי הרווח בהתבסס על ביצועי עבר וההתפתחויות שהיא צופה לכל אחת
מהיחידות מניבות המזומני.
הסכו בר ההשבה של יחידות מניבות המזומני  3 – 1חושב ונבדק על ידי מערי( חיצוני ואילו הסכו
בר השבה של שאר היחידות חושב נבדק על ידי הנהלת הקבוצה.
תוצאת הבדיקה כאמור לעיל מראה כי לא חלה ירידת ער( בשווי המוניטי של כל אחת מהיחידות
מניבות המזומני האמורות ,ה בתחשיב הבסיסי וה בתחשיבי שבוצעו לצור( בדיקת הרגישות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   9אשראי
2009
אשראי שאינו שוט –
אשראי שוט:

משיכות יתר בבנקי )ביאור (18
חלויות שוטפות של הלוואות לזמ ארו( 44,478
2,433
אשראי בנקאי
46,911
117,115
ס #כל אשראי
70,204

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2007

99,383

82,579


40,792
1,992
42,784
142,167

3,765
17,179
23,277
44,221
126,800

האשראי הבנקאי עומד לתשלו עד ל 2013ונושא ריבית ממוצעת שנתית של .2.02%
חשיפת תזרימי המזומני של הקבוצה לשינויי בשערי הריבית תלויה בשער הליבור
על האירו ,דולר והליש"ט ומתעדכנת פע ברבעו עד חצי שנה.
בשל האמור לעיל השווי ההוג של אשראי שוט 2ואשראי שאינו שוט 2זהה לערכ
בספרי ,שכ השפעת ההיוו איננה משמעותית .השווי ההוג מבוסס על תזרימי
המזומני המהווני תו( שימוש בשיעור ההיוו של האשראי.
הער( בספרי של האשראי של הקבוצה נקוב במטבעות הבאי:
2009
שיעורי ריבית
משוקללי
לירה שטרלינג
דולר
שקלי )לא צמוד(
אירו
פרנק שוויצרי
מטבעות אחרי

1.77%
1.67%
2.55%
2.05%
4.60%
2.00%

2008

2007

אלפי דולרי
22,276
11,458
3,312
77,027
3,011
31
117,115

15,761
13,667
8,478
101,345
2,906
10
142,167

20,892
8,014
14,538
77,388
5,960
8
126,800

ההתחייבויות לזמ ארו( )לאחר ניכוי חלויות שוטפות( עומדות לפירעו בשני
הבאות לאחר תארי( המאזני:
2007
2008
2009
אלפי דולרי
25,958
39,239
32,223
שנה שנייה
25,163
30,614
34,473
שנה שלישית
15,931
26,030
3,508
שנה רביעית
15,527
3,500

שנה חמישית
82,579
99,383
70,204
לקבוצה מספר הלוואות אשר בגינ התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות )ראה ביאור
 ,(14הקבוצה עומדת בכל אמות המידה הנדרשות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   10התחייבויות בשל סיו יחסי עובדמעביד:
א .בהתא לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוק 2באר /ובחו /לאר ,/חייבות החברה
והחברות המאוחדות בתשלו פיצויי פרישה ו/או פנסיה לעובדי שיפוטרו או יפרשו
מעבודת בנסיבות מסוימות .התחייבות חברות הקבוצה בישראל מכוסה בעיקרה על
ידי הפקדות שוטפות בתוכניות מוגדרות הפקדה .הסכומי שהופקדו כאמור אינ
כלולי במאזני ,מאחר שה אינ בשליטת ובניהול של החברות.
ב .בהתא להסכמי ע העובדי ,מימנה החברה המאוחדת בארה"ב ,תוכנית פנסיה
מוגדרת הטבה ) .(defined benefit planכחלק מהסכ קיבוצי שנחת בי החברה
המאוחדת ואיגוד העובדי בענ ,2ביו  13באוקטובר  ,2000הקפיאה החברה המאוחדת
בארה"ב את התוכנית האמורה ,והצטרפה מאותו מועד לתוכנית פנסיה מקיפה של
איגוד העובדי  תוכנית מוגדרת הפקדה .החברה המאוחדת בארה"ב תמשי( לממ את
התחייבויותיה הקיימות במסגרת תוכנית הפנסיה שהוקפאה .סכו ההתחייבות בשל
סיו יחסי עובד מעביד והיעודה שהופקדה ,כמוצג בחשבונות המאוחדי ,מבטאי בי
היתר את התחייבויות החברה המאוחדת בארה"ב בגי התוכנית שהוקפאה.
ג .לחברות מאוחדות בשווי /וגרמניה התחייבות לתשלומי פנסיה לעובדיה בתוכניות
פנסיה מוגדרות הטבה .ההתחייבויות האמורות הועברו לחברות אלו כחלק מהסכמי
רכישת  ,Flachsmannפעילות ה Nesse , FSוקבוצת גוורצמולר ,בשני ,2004 ,2003
 2006ו ,2007בהתאמה )ראה ביאור  .(5בגי התחייבות זו קיימות קרנות פנסיה בה
מפקידות החברות המאוחדות כספי .סכו ההתחייבות לפנסיה ,נטו ,הכלולה במאז
משקפת את הפער שבי ההתחייבות לתשלומי פנסיה לבי נכסי קר הפנסיה כמפורט ב
ד' להל.
ד .הסכומי המוצגי להל בקשר ע תשלומי לעובדי והטבות נכללו בקביעת הרווח
מפעולות:
2009
83,580
משכורת ושכר
9,740
עלויות ביטוח לאומי
1,500
הטבות לאחר פרישה :תוכניות מוגדרות הטבה
2,196
הטבות לאחר פרישה :תוכניות מוגדרות הפקדה
הוצאות הנובעות מהטבות המשולמות בגי הפסקת עבודה 1,296
הטבות במסגרת תוכניות אופציות והטבות אחרות לעובדי 708
99,020
ס( כל ההטבות לעובדי

2008
אלפי דולרי

2007

88,803
10,124
1,815
2,377
213
1,173
104,505

69,410
8,149
1,173
2,397
1,459
1,200
83,788

בסו 2השנה העסיקה הקבוצה  1,448עובדי ) 1,450עובדי ו 1,499עובדי בשני
 2008ו ,2007בהתאמה(.

54

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   10התחייבויות בשל סיו יחסי עובד ומעביד )המש((:
הסכומי שנזקפו לרווח והפסד בגי תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה מורכבי כדלקמ:
2008
2009
אלפי דולרי
עלות שירות שוטפת
עלויות ריבית
תשואה בפועל על נכסי התוכנית – חברה מאוחדת
בארה"ב
תשואה צפויה על נכסי התוכנית  חברות מאוחדות
בשווי /ובגרמניה
חלק השתתפות העובדי בתוכניות
הפסדי )רווחי( אקטואריי שנכללו בחשבונות – נטו
ס( הכל הנכלל בתשלומי לעובדי

2007

1,196
1,639

1,386
2,152

1,167
1,527

)(143

)(171

)(228

)(1,283

91
1,500

)(1,254

)(298
1,815

)(1,210
)(262
179
1,173

השינויי במהל( השנה בנכסי )התחייבויות( נטו ,אשר נרשמו בדוח על המצב הכספי בגי
תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה ,היו כדלקמ:
2009
ליו  1בינואר
גידול כתוצאה מרכישה לראשונה של חברה מאוחדת
ס( כל הוצאות הכלולות בתשלומי
לעובדי
הטבות ששולמו
השפעות הפרשי תרגו ואחרי
ליו  31בדצמבר

2008
אלפי דולרי

2007

11,269


11,518


7,499
8,762

1,500
)(1,552
388
11,605

1,815
)(1,553
)(511
11,269

1,173
)(6,947
1,031
11,518

הסכומי הבאי נכללו בדוח על המצב הכספי בגי תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה:
2009

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2007

הער( הנוכחי של התחייבויות הנובעות מתכניות
הממומנות במלוא או בחלק
השווי ההוג של נכסי התוכנית
עוד 2השווי הנוכחי של התחייבות שנעשו הפקדות
בגינה על שווי נכסי התוכנית
הפסדי אקטואריי שטר הוכרו

46,147
)(32,085

43,948
)(31,682

52,224
)(40,041

14,062
)(2,457

12,266
)(997

12,183
)(665

יתרת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי

11,605

11,269

11,518

הסכומי שהוכרו בדוח על המצב הכספי בגי תוכניות פנסיה מוגדרות הטבה אינ סכומי
שוטפי וה מוצגי והתחייבויות שאינ שוטפות.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   10התחייבויות בשל סיו יחסי עובד ומעביד )המש((:
הקבוצה מפעילה תוכניות מוגדרות הטבה במספר ארצות; ההנחות האקטואריות שהובאו
בחשבו בגי התוכניות משתנות בהתא לתנאי הכלכליי והחברתיי המקומיי .ההנחות
בה נעשה שימוש בהערכות אקטואריות של התוכניות מוגדרות ההטבה היו כדלקמ:

שיעורי היוו
שיעורי צפויי של גידול
בתשלומי לעובדי
שיעור תשואה צפויה
בגי נכסי הקר

2009

ארה"ב
2008

2007

2009

גרמניה
2008

2007

2009

שווי+
2008

2007

6.25%

6.25%

5.75%

5.10%

6.00%

5.50%

3.25%

3.50%

3.50%

1.20%

1.50%

1.50%

2.00%

1.50%

2.00%

7.25%

7.25%

7.25%

5.60%

5.50%

4.50%

3.50%

3.20%

3.90%

ביאור   11התקשרויות והתחייבויות תלויות
א .התקשרויות:
 (1בקשר להסכמי חכירה
חלק משטחי הקבוצה ,מחסני ואתרי באנגליה ,גרמניה ,בלגיה וישראל,
הנמצאי בשימוש הקבוצה ,חכורי במסגרת הסכמי חכירה תפעולית .תוקפ של
הסכמי החכירה בגי השטחי יפוג בתאריכי שוני במהל( התקופה .2017  2010
ההתחייבויות המינימליות של החברה והחברות המאוחדות שלה בגי הסכמי
החכירה האמורי ,מחושבי לפי דמי חכירה בתוק 2ליו  31בדצמבר  ,2009ה
כדלקמ:
אלפי דולרי
שנה שהסתיימה ב 31בדצמבר:
2010
2011
2012
2013
 2014ואיל(

4,557
3,194
2,367
2,316
3,353
15,787

דמי החכירה בגי השטחי בישראל עומדי לתשלו בדולרי ,באנגליה בלירה
שטרלינג ובגרמניה ובלגיה באירו.
בשני שהסתיימו ב 31בדצמבר  2008 ,2009ו ,2007הסתכמו דמי החכירה
לכ  4,640אלפי דולר 4,776 ,אלפי דולר ו  3,289אלפי דולר ,בהתאמה.
 (2בגי תמלוגי:
)א( הקבוצה חתמה על מספר הסכמי ע צדדי שלישיי .בהתא להסכמי
אלו ,רכשה הקבוצה רשיונות לשימוש בידע על מנת לפתח את מוצריה.
הקבוצה התחייבה לשל תמלוגי לצדדי השלישיי האמורי בהתא
לאחוזי שוני מהכנסותיה או כסכו קבוע למוצר נמכר.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   11התקשרויות והתחייבויות תלויות )המש((:
)ב( לפרוטרו בע"מ התחייבות לתשלו תמלוגי לממשלת ישראל ,מחושבי על
בסיס התמורה ממכירת מוצרי שבפיתוח השתתפה הממשלה בדר( של
מענקי .בהתא לתנאי ההשתתפות כאמור ישולמו לממשלה תמלוגי
בשיעורי של  5% 3%מסכו המכירות של המוצרי שבפיתוח השתתפה
הממשלה ,עד  100%מסכו המענקי שנתקבלו על ידי פרוטרו בע"מ,
כשהוא צמוד לדולר )החל מ  1.1.99בתוספת ריבית שנתית בשיעור הליבור(.
סכו התמלוגי המרבי אשר פרוטרו בע"מ עשויה לעמוד בתשלומו ,מגיע
ביו  31בדצמבר  ,2009לס( של כ 961אלפי דולר.
בשנת  2009העריכה פרוטרו בע"מ כי סביר שלא תצטר( להשיב מענקי מדע
בס(  285אלפי דולר ) 242  2008אלפי דולר( ולכ זקפה סכו זה לדוח על
הרווח הכולל.
ב.

התחייבויות תלויות:
 (1שיפוי הוצאות גיוס הו
בחודש פברואר  ,2005במסגרת גיוס ההו שעשתה החברה בבורסה בלונדו )ראה
ביאור 13ב'( ,נחת הסכ בי החברה ל) Bank of New Yorkלהל – הבנק(,
לפיו הבנק יקצה ויספק שירותי לחברה ולמחזיקי ה GDRsאשר נרשמו למסחר
ברשימה הראשית של הבורסה בלונדו כחלק מגיוס ההו האמור .בתמורה לזכות
ספק שירותי ,הבנק שיל לחברה  810אלפי דולר וא 2התחייב לשאת בהוצאות
נוספות בקשר ע המסחר ב GDRsבשני הבאות ,עד לס( של  270אלפי דולר.
מש( תקופה של עד  7שני מיו ההנפקה ,בהתקיי אחד מהתנאי המפורטי
בהסכ ע הבנק ,הקשורי בהפסקת או צמצו המסחר ב GDRsאו שינוי
בעלות ,החברה עשויה להתחייב בהחזר סכומי ההוצאות ששולמו על ידי הבנק
ובתוספת של עד  500אלפי דולר .החברה מכירה בסכומי שהתקבלו מהבנק
כהכנסות לאור( תקופת השירות אותו היא מקבלת מהבנק.
 (2הליכי משפטיי נגד החברה וחברות מאוחדות:
)א( כנגד הקבוצה הוגשו מספר תביעות והודעות צד ג' שעניינ נזקי גו 2ונזקי
כלכליי שנגרמו לטענת התובעי כתוצאה מזיהו נחל הקישו ,אשר לו,
לטענת התובעי ,אחראית ג הקבוצה .לדעת הנהלת הקבוצה ,בהסתמ( על
חוות דעת של יועציה המשפטיי ,סיכוי התביעות כנגד הקבוצה ,להתקבל
הינו קלוש ,וג א יקבע כי לקבוצה אחריות כלשהי בגי נסיבות התביעות
האמורות ,הרי שהסיכו לקבוצה הינו בלתי מהותי ,וזאת בשל מספר הרב
של הנתבעי ,כמויות השפכי המזעריות אות הזרימה הקבוצה בשני
הרלבנטיות )כ 0.01%מס( השפכי שהוזרמו על ידי יתר הנתבעי( ,איכות
השפכי שהוזרמו על ידי הקבוצה אשר אינ מסוגלי לגרו לנזקי
הנטעני ומש( הזמ בו הוזרמו השפכי על ידי הקבוצה לעומת הנתבעי
האחרי .החל בשנת  2000הקבוצה חדלה לחלוטי מהזרמת שפכי כלשה
לקישו.
להל פירוט התביעות שהוגשו כנגד הקבוצה בנושא זיהו נחל הקישו:
) (1במסגרת מספר תביעות )שאוחדו( בסכו לא קצוב שהוגשו על ידי 92
חיילי צה"ל לשעבר )או יורשיה( כנגד חברת חיפה כימיקלי בע"מ )להל
– חכ"ל( ועוד שלושה נתבעי )להל – הנתבעי( לפיצוי בגי נזקי גו2
שנגרמו לתובעי לטענת עקב זיהו מי הקישו במהל( שירות הצבאי,
שלחו הנתבעי הודעת צד ג' לקבוצה ואחרי בה דורשי הנתבעי כי
הצדדי השלישיי ישאו בפיצוי התובעי ,במידה ובית המשפט יחייב
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   11התקשרויות והתחייבויות תלויות )המש((:
בפיצוי כאמור ,וזאת מאחר ולטענת הנתבעי הצדדי השלישיי ה
האחראי לנזקי התובעי.
) (2במסגרת תביעה שהוגשה בסכו לא קצוב על ידי  41דייגי ושאריה,
כנגד חכ"ל ונתבעי אחרי )להל – הנתבעי( ,לפיצוי בגי נזקי גו2
שנגרמו ,לטענת התובעי ,עקב זיהו מי הקישו על ידי הנתבעי ,נשלחו
הודעות צד ג' לקבוצה ואחרי על ידי הנתבעי בה דורשי הנתבעי כי
הצדדי השלישיי ישאו עמ בפיצוי התובעי ו/או ישפו אות ,במידה
ובית המשפט יחייב בפיצוי כאמור.
)ב( באוגוסט  2007הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כנגד החברה בגי
מפגע ריח אשר נגר ,לטענת התובעי ,ממפעל החברה בחיפה )להל
התובענה( .בד בבד הוגשה בקשה לאישור התביעה כתובענה יצוגית )להל
הבקשה לאישור( .התובעי טועני כי מפגעי הריח שיצר המפעל גרמו לה
פגיעה באוטונומיה של הפרט ובזכותו לנשו אוויר נקי עד כדי פגיעה באיכות
חייה.
הקבוצה בשמה מבקשי התובעי לפעול כתובעי ייצוגיי הינה תושבי
שהתגוררו ברדיוס של  3.5ק"מ ו/או שמקו עבודת ברדיוס של  2ק"מ
ממפעל החברה בחיפה ו/או שעשו שימוש תדיר ברכב ו/או נסעו באופ תדיר
בתחבורה ציבורית בכביש עכוחיפה בקטע הסמו( למפעל החברה .הפיצוי
המבוקש לטובת הקבוצה כפי שהועמד בבקשה לאישור הינו  225מיליו ש"ח.
בחודש פברואר  2009חתמה החברה על הסכ פשרה במסגרת הבקשה
לאישור והתובענה )להלההסכ( ,אשר פרטיו ה:
 .1מבלי להכיר או להודות בטענה כלשהי שהופנתה כלפי החברה בבקשה
לאישור ובתובענה ,תחדל החברה מייצור באתר החברה במפר /חיפה
של עשרה חומרי ,שהינ בעלי פוטנציאל ריח חזק ,וזאת בתו( פרק
זמ של שישה חודשי ושל שישה חומרי נוספי בתו( פרק זמ של
שמונהעשר חודשי ,והכל ממועד אישור ההסכ על ידי בית המשפט.
 .2מבלי להודות בקיומ של מפגעי ריח שמקור בפעילות החברה
במפעלה שבמפר /חיפה ,מתחייבת החברה להמשי( את תוכנית
ההשקעות שלה בתחו איכות הסביבה והטיפול בריח ,ובכל מקרה
להבטיח שאחרי ה  1.1.2013לא יהיו מחו /למפעלה שבמפר /חיפה
ריחות חזקי או בלתי סבירי שמקור בפעילותה ש.
 .3למבקשי בבקשה לאישור ולבאי כוח ישול על ידי החברה סכו
כולל בס(  775,000ש"ח.
בכפו 2לאמור בהסכ ,המבקשי בבקשה לאישור התחייבו שלא לנקוט
בהליכי בגי איזו מ הטענות שהועלו במסגרת התובענה והבקשה לאישור
או כל טענה אחרת הנוגעת ל"מפגעי ריח" שמקור באתר החברה במפר/
חיפה עד ליו  .1.1.2013ביו  22.2.2009הוגשה בקשה )להלהבקשה(
מטע הצדדי לבית המשפט לקבל את אישורו להסדר כהסדר פשרה
בתביעה ייצוגית ולמת תוק 2פסק די להוראותיו .הבקשה תלויה ועומדת
לפני בית המשפט.
)ג( בנוס 2לאמור לעיל ,חברות הקבוצה הינ צד להליכי משפטיי במהל(
עסקיה הרגיל ,אשר לדעת הנהלת החברה ,אינ בעלי השפעה מהותית על
מצבה הכספי .חלק מהתביעות האמורות מכוסות בפוליסות ביטוח ,ועבור
החלק הנותר כללה הנהלת החברה הפרשות מספקות בחשבונותיה.
החברה מעריכה שלאמור לעיל לא תהיה השפעה מהותית על עסקיה ופעילותה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   12הו:
א .הו המניות:
 (1מורכב ממניות רגילות בנות  1ש"ח ער( נקוב ,כלהל:
מספר המניות וסכומ הנקוב בשקלי
)באלפי(
 31בדצמבר
2007
2008
2009
הו רשו
הו מונפק ונפרע

100,000
57,826

100,000
57,786

100,000
57,706

מניות החברה רשומות על ש ,ונסחרות בבורסות לניירות ער( בתלאביבGDRs .
המייצגי את מניות החברה נסחרי ברשימה הראשית של הבורסה בלונדו .שער
המניה בבורסה לניירות ער( בתלאביב ליו  31בדצמבר  ,2009עומד על  31.5ש"ח
) 8.34דולר(.
 (2מניות רגילות בנות  1ש"ח של החברה ,המוחזקות בידי חברה מאוחדת והנכללות
לעיל בהו המונפק והנפרע ,הינ בשיעור של כ 582,715) 1.1%מניות( ,כ1.2%
) 693,190מניות( וכ  (747,044) 1.29%מתו( יתרת המניות הרגילות המונפקות
והנפרעות מסוג זה ,לימי  31בדצמבר  2008 ,2009ו ,2007בהתאמה.
ב .גיוס הו
ביו  22בפברואר  ,2005השלימה החברה גיוס הו בהיק 2של כ 76מיליו דולר )לאחר
ניכוי הוצאות גיוס הו בס( כ 5מיליו דולר( ,כנגד הקצאת  10,600,000מניות רגילות של
החברה ורישו ) GDRsכל  GDRמייצג מניה אחת( ,ברשימה הראשית בבורסה בלונדו,
במחיר של  7.63דולר ל.GDR
הקצאת המניות וה GDRsארעה בשני שלבי :בשלב הראשו ,ביו  8בפברואר 2005
הונפקו  10,000,000מניות ונרשמו  GDRsלמסחר בלונדו .בשלב השני ,ביו  22בפברואר
 ,2005מומשה על ידי החתמי מלוא האופציה שניתנה לה בשלב הראשו,לרכישת
 600,000מניות נוספות ,במחיר הנקוב לעיל.
במקביל להקצאה האמורה ,נמכרו  2,600,000מניות קיימות של החברה על ידי ICC
 ,Handles AGמקבוצת   ICCבעלת השליטה בחברה במחיר הנקוב לעיל .החברה לא
קיבלה כל תמורה בגי המניות שנמכרו על ידי .ICC Handles AG
ג .תוכניות מניות לבעלי תפקידי בכירי בחברות מאוחדות:
 (1בשנת  ,1996אישר דירקטוריו החברה תוכנית מניות לעובדי )להל  תוכנית (1996
אשר על פיה רוכשת חברה מאוחדת את מניות החברה בבורסה של תלאביב ,לצור(
הענקת לעובדי בכירי בקבוצה .תוכנית  1996הוחלפה בשנת  2003בתוכנית 2003
)להל – תוכנית .(2003
הזכויות לרכישת מניות ,מוענקות לעובדי פעמיי בשנה .לעובדי הבכירי זכות
למימוש המניות אשר הוענקו לה ,בתו תקופת אכשרה ,הנפרשת על פני שלוש מנות
שנתיות שוות :שנה ,שנתיי ושלוש שני ממועד ההענקה.
בכל מקרה ,זכות מימוש של העובד למניה תפקע לאחר תקופה של  6שני מיו הענקתה.
תוספת המימוש לעובד עבור כל אופציה הינה  33.3%מ המחיר הממוצע בו רכשה
החברה המאוחדת את מניות החברה בהענקה ספציפית.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   12הו )המש((:
הער( הכלכלי התיאורטי של המניות בגי הענקות משנת  2006ועד שנת  ,2009מבוסס
על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור של  0%בכל השני )מאחר וג העובדי
זכאי לדיבידנד( ,סטיית תק צפויה בשיעור של  ,27.4%45.28%ריבית חסרת סיכו
בשיעור של ) 3.33%7%בהתא לאור( התקופה הצפויה עד למימוש האופציה( ואור(
תקופה צפויה עד למימוש האופציה :שנה אחת בגי המנה הראשונה ,שנתיי בגי
המנה השנייה ושלוש שני בגי המנה השלישית.
תוכנית  2003מתנהלת במסגרת כללי שנקבעו לעניי זה בסעי 102 2לפקודת מס
הכנסה .כללי אלה קובעי ,בי היתר ,כי החברה זכאית לתבוע כהוצאה לצורכי מס
סכומי שנזקפו לעובדי כהטבה בגי מניות או אופציות שקיבלו במסגרת התכניות.
בהתא למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללי אלה ,החברה אינה זכאית
לתבוע כהוצאה לצרכי מס סכומי הנזקפי לעובדי כהטבה ,לרבות סכומי
הנרשמי כהטבת שכר בחשבונות החברה ,בגי האופציות שהעובדי קיבלו במסגרת
התכנית ,למעט מרכיב הטבה פירותי ,א קיי ,שנקבע במועד ההקצאה.
 (2להל נתוני בדבר הזכויות למניות במסגרת תוכנית  ,2003אשר טר מומשו על ידי
עובדי הקבוצה ,ליו  31בדצמבר :2009

שנת הענקה
2004
2005
2006
2007
2008
2009

מספר מניות אשר
בגינ הסתיימה
תקופת אכשרה

מספר מניות בגינ
טר הסתיימה
תקופת אכשרה

8,583
23,390
50,691
40,568
38,056

161,288




31,999
82,734
169,311
284,044

תוספות מימוש
דולרי
1.762.14
2.963.04
2.732.95
2.853.03
2.793.03
2.62 2.74

יתרת סכו ההטבה ליו  31בדצמבר ) 2009כ 992אלפי דולר( ,המחושבת כעוד2
השווי ההוג של המניות הרגילות האמורות שהוענקו לעובדי על פני תוספת המימוש
ביו ההענקה ,לא נרשמה עדיי כהוצאה בדוח על הרווח הכולל .סכו ההטבה
האמור ייזק 2לרווח והפסד על פני יתרת תקופת האכשרה תו( שימוש בשיטה
המואצת.
באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה – ראה ביאור 23א'.(2
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   12הו )המש((:
השינויי במספר הזכויות למניות והממוצע המשוקלל המתייחס לתוספת המימוש:
2009
2007
2008
ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל
של מחירי
של מחירי
ממוצע משוקלל
מימוש למניה
מימוש למניה
של מחירי מימוש
בדולרי של
זכויות
בדולרי של
למניה בדולרי
זכויות למניות
ארה"ב
למניות
ארה"ב
זכויות למניות
של ארה"ב
קיימות במחזור
636,117
1.97
601,159
2.54
551,289
2.85
לתחילת שנה
150,599
2.70
169,606
3.18
169,311
2.79
הוענקו
)(37,807
2.30
)(32,189
1.55
)(102,839
2.70
חולטו
מומשו
2.73
)(147,750
1.16
)(187,287
2.56
)(172,429
יתרה ליו  31בדצמבר
601,159
2.54
551,289
2.85
445,332
2.80
להל נתוני באשר למחיר המימוש ויתרת אור( החיי החוזי של הזכויות למניות נכו ליו  31בדצמבר :2009
מספר המניות מכוח האופציות שניתנות
מספר המניות מכוח
למימוש
האופציות שהוענקו
ממוצע
ממוצע
משוקלל
ממוצע
משוקלל
של יתרת
יתרה ליו
משוקלל
של יתרת
יתרה ליו
 31בדצמבר אור #החיי
של מחירי
 31בדצמבר אור #החיי
טווח מחיר
החוזיי
2009
מימוש
החוזיי
2009
המימוש
שני
$
שני
$
0.25
4,493
1.76
0.25
4,493
1.76
0.75
4,090
2.14
0.75
4,090
2.14
1.25
11,073
2.96
1.25
11,073
2.96
1.75
12,317
3.04
1.75
12,317
3.04
2.25
29,540
2.95
2.25
29,540
2.95
2.75
21,151
2.73
2.75
21,151
2.73
3.25
19,537
3.03
3.25
38,454
3.03
3.75
21,031
2.85
3.75
34,113
2.85
4.25
15,737
3.03
4.25
51,126
3.03
4.75
22,319
2.79
4.75
69,664
2.79
5.25

2.62
5.25
71,632
2.62
5.75
2.74
5.75
2.74

97,679
161,288
445,332
 (3ביו  21בדצמבר  ,2003החליט דירקטוריו החברה להקצות לעובדי בכירי עד
 1,200,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ער( נקוב אשר ירשמו למסחר בבורסה.
ביו  18בינואר  2004ייעדה הקבוצה  900,000מניות לעובדי בכירי כחלק
מההחלטה האמורה .שווי השוק של מניות החברה ביו הייעוד היה  19.64ש"ח )4.46
דולר(.
המניות המוקצות הוחזקו בידי נאמ וה הוענקו לעובדי במנות שוות בתו תקופת
האכשרה .תקופת האכשרה נפרשת כדלקמ :חצי שנה ) ,(1.7.2004שנה ),(1.1.2005
שנתיי ) (1.1.2006ושלוש שני ).(1.1.2007
תמורת המניות שילמו העובדי  5ש"ח ) 1.14דולר( למניה ,מתו( הלוואה שה קיבלו
לצור( זה מהחברה .במידה ועובד כאמור לא ישלי את תקופת האכשרה ,החברה
תרכוש ממנו בחזרה את המניות כנגד קיזוז חובו של העובד לחברה .ההלוואות
לעובדי הינ בשקלי ,ללא הצמדה וללא ריבית ,ועומדות לפירעו בעת מכירת
המניה ,או  60יו לאחר עזיבת העובד את החברה ,לפי המוקד א( לא יאוחר מ1
בינואר .2010
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   12הו )המש((:
עד ליו  31בדצמבר  2009פרעו העובדי את כל יתרת ההלוואות שהוענקו לה וכל
המניות שהוחזקו בנאמנות שוחררו לרשות העובדי.
הער( הכלכלי התיאורטי של המניות שהוקצו מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס,
מגיע לס(  3,024אלפי דולר .שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור
של  0%בכל השני )מאחר וג העובדי זכאי לדיבידנד( ,סטיית תק צפויה בשיעור
של  ,39%33%ריבית חסרת סיכו בשיעור של  1.76% ,1.24% ,1.24%ו2.27%
)בהתא לאור( התקופה הצפויה עד למימוש האופציה( ואור( תקופה צפויה עד
למימוש האופציה :ששה חודשי בגי המנה הראשונה ,שנה אחת בגי המנה השניה,
שנתיי בגי המנה השלישית ושלוש שני בגי המנה הרביעית.
השינויי שנמדדו בסטיית התק של מחיר המימוש של המניות מבוססי על ניתוח
סטטיסטי של מחיר המניה השבועי על פני ששת החודשי האחרוני ,השנה
האחרונה ,שתי השני האחרונות ושלושת השני האחרונות )בהתא לתקופות
האכשרה של המנות(.
באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה  ראה ביאור 23א'.(2
ביו  31בדצמבר  2009מימש נושא משרה בכירה בחברה  375,000מניות ,תוספת
המימוש הסתכמה לס( של  497אלפי דולר )  1,875אלפי ש"ח(.
ד .הקצאת אופציות לעובדי בכירי
 (1ביו  17במאי  ,2004אישר דירקטוריו החברה במסגרת תוכנית ) 2003ביאור 12ג'(
וכחלק מהחלטת הדירקטוריו להקצות לעובד בכיר בחברה 150,000 ,כתבי אופציות
בלתי סחירי )להל  האופציות( ,אשר כל אחת מה ניתנת למימוש למניה רגילה
אחת בת  1ש"ח ע.נ..
האופציות האמורות יוחזקו בידי נאמ וה תוענקנה לעובד במנות שוות בתו תקופת
אכשרה .תקופת האכשרה נפרשת כלהל :מנה ראשונה   ,9.10.2004מנה שניה 
 ,9.10.2005מנה שלישית   9.10.2006ומנה רביעית  .9.10.2007
בכל מקרה ,זכות המימוש של העובד לאופציה תפקע לאחר תקופה של  6שני מיו
ההענקה )ביו  .(17.5.2010
תוספת המימוש נקבעה ל 10.87ש"ח ) 2.36דולר( .שווי השוק של מניות החברה
במועד ההקצאה היה  20.94ש"ח ) 4.55דולר( .ביו  16ביוני  ,2004נית אישור
מהבורסה לניירות ער( בתל אביב ,לרישו  150,000מניות בנות  1ש"ח ע.נ .אשר
תנבענה ממימוש האופציות האמורות.
הער( הכלכלי התיאורטי של המניות שהוענקו ,מחושב לפי נוסחת בלאק ושולטס,
מגיע לס(  346אלפי דולר .שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד צפוי בשיעור
של  0%בכל השני ,סטיית תק צפויה בשיעור של  ,39.5%  33.3%ריבית חסרת
סיכו בשיעור של  2.82% ,1.74% ,1.74%ו) 3.1%בהתא לאור( החיי הצפוי של
האופציה( ואור( תקופה צפויה עד למימוש האופציה 5 :חודשי למנה הראשונה17 ,
חודשי למנה השניה 29 ,חודשי למנה השלישית ו 41חודשי למנה הרביעית.
השינויי שנמדדו בסטיית התק של מחיר המימוש של המניות מבוססי על ניתוח
סטטיסטי של מחיר המניה השבועי על פני חמשת החודשי האחרוני ,שבעעשר
החודשי האחרוני ,עשרי ותשעה החודשי האחרוני וארבעי ואחת החודשי
האחרוני )בהתא לתקופות האכשרה של המנות(.
 (2ביו  2בינואר  ,2006אישר דירקטוריו החברה ,במסגרת תוכנית ) 2003ראה ביאור
12ג'( ,להקצות ללא תמורה ,ל 4עובדי בכירי 725,000 ,כתבי אופציות בלתי
סחירי )להל  האופציות( ,אשר כל אחד מה נית למימוש למניה אחת בת  1ש"ח
ע.נ..
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   12הו )המש((:
האופציות האמורות תוחזקנה בידי נאמ וה תוענקנה לעובדי במנות שוות בתו
תקופת האכשרה.
תקופת האכשרה נפרשת כלהל:
עבור  3עובדי בכירי  שלוש מנות שוות  שנתיי ,שלוש שני וארבע שני ממועד
ההענקה.
עבור עובד בכיר נוס  2ארבע מנות שוות  שנה ,שנתיי ,שלוש שני וארבע שני
ממועד ההענקה.
בכל מקרה תפקע זכות המימוש של העובד למניה כעבור שש שני ממועד ההענקה.
תוספת המימוש נקבעה ל 31.07ש"ח ) 6.75דולר( ,שווי שוק מנית החברה ביו
ההקצאה עמד על  34.52ש"ח ) 7.50דולר(.
ביו  31בינואר  ,2006נית אישור מהבורסה לניירות ער( בתלאביב ,לרישו
 600,000מניות בנות  1ש"ח ע.נ .אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות125,000 .
ממניות המימוש ה מניות קיימות המוחזקות על ידי פרוטרו בע"מ.
הער( הכלכלי התיאורטי של האופציות ,במועד ההענקה ,מחושב על פי נוסחת בלאק
ושולטס ,הגיע לס(  1,620אלפי דולר .שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות :דיבידנד
צפוי בשיעור של  0%בכל השני ,סטיית תק צפויה של התשואה הצפויה על המניות
בשיעור של  ,31%  29%ריבית חסרת סיכו בשיעור של  4.35%  4.45%ואור( תקופה
צפויה עד למימוש האופציה :שנה ,שנתיי ,שלוש שני וארבע שני.
השינויי שנמדדו בסטיית התק של מחיר המימוש של המניות מבוססי על ניתוח
סטטוס של מחיר המניה השביעי על פני  12החודשי האחרוני 24 ,החודשיי
האחרוני ו 36ו 48החודשי האחרוני )בהתא לתקופות האכשרה של המנות(.
באשר לער( הכלכלי של המניות ,אשר הוענקו למנהל  ראה ביאור 23א'.(2
ביו  5במאי  2009הקצתה החברה  40,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחד
כתוצאה ממימוש אופציות שהוענקו לנושא משרה בכירה בחברה בשנת  .2005תוספת
המימוש בגי מימוש האופציות הסתכמה ל  105אלפי דולר ) 435אלפי ש"ח(.
בגי הענקות שנמצאות בתחולת תק דיווח כספי בינלאומי " – 2תשלו מבוסס
מניות" ,זוקפת הקבוצה מסי נדחי בהתא לחלק היחסי של אומד הסכו שיותר
לקבוצה כהוצאה לצורכי מס במועד מימוש ההטבה בידי העובד ,ואשר בגינו התקבלו
שירותי עבודה עד לתארי( הדוח על המצב הכספי )דהיינו אומד הסכו הכולל שיותר
כהוצאה מחולק בתקופת ההבשלה הכוללת ומוכפל בתקופת ההבשלה שחלפה עד
לתארי( הדוח על המצב הכספי( .המסי הנדחי האמורי מוכרי בדוח על הרווח
הכולל.
ה .דיבידנד ועודפי:
 (1סכומי הדיבידנד ששול ,המוצגי במסגרת הדוח על השינויי בהו ,הינ לאחר
ניכוי חלקה בדיבידנד של חברה מאוחדת ,המחזיקה במניות החברה )ראה ג ביאור
2יד'( ,בס(  27אלפי דולר 36 ,אלפי דולר ו 33אלפי דולר ,בשנת  2008 ,2009ו,2007
בהתאמה.
בקביעת הסכומי הניתני לחלוקה כדיבידנדי ,על פי חוק החברות ,יש להפחית
מסכו העודפי המוצג במסגרת ההו של החברה ,את סכו המניות של החברה
שנרכשו על ידי חברה מאוחדת )המוצג בסעי 2נפרד במסגרת ההו(.
 (2דירקטוריו החברה ,מישיבתו מיו  16במר ,2010 ,/החליט על חלוקת דיבידנד סופי
במזומ ,מתו( יתרת הרווח שלא יועד ליו  31בדצמבר  ,2009בס(  2,796אלפי דולר
) 10,408אלפי ש"ח( .פרוטרו בע"מ אינה מתכוונת לחלק דיבידנד מתו( הכנסה
שמקורה בהכנסה מ"מפעל מאושר" הפטורה ממס ,כמוסבר בביאור 13ג'.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   12הו )המש((:
 (3הדיבידנד ששול בשני  2009ו  2008עמד על  2,485אלפי דולר ) 0.18ש"ח למניה( ו
 3,006אלפי דולר ) 0.18ש"ח למניה( .הדיבידנד ביחס לשנה שהסתימה ב 31בדצמבר
 2009בס(  0.18ש"ח למניה ,המסתכ ב 2,796אלפי דולר נדו בדירקטוריו החברה,
כאמור ב (2לעיל.
ביאור   13מסי על ההכנסה:
א .מסוי החברות בישראל:
 (1עד לתו שנת המס  2007נמדדו התוצאות לצרכי מס של החברה והחברות בנות
בישראל בהתחשב בשינוי במדד ,בהתא לחוק מס הכנסה )תיאומי בשל
אינפלציה( ,התשמ"ה  ) 1985להל – חוק התיאומי(.
החל משנת  2008ואיל( החברה וחברות מאוחדות אחרות ,בהיות "חברות בהשקעת
חו ,"/בחרו בהחלת הוראות תקנות מס הכנסה )כללי בדבר ניהול פנקסי חשבונות
של חברות בהשקעות חו /ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסת החייבת(,
התשמ"ו –  1986ומדווחות לצורכי מס בדולרי ,כפי שנקבע בתקנות.
 (2שיעורי המס
הכנסות החברה והחברות המאוחדות בישראל )למעט הכנסות מ"מפעלי
מאושרי" ,או "מפעלי מוטבי" ראה ג' להל( ,חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
בהתא להוראות החוק לתיקו פקודת מס הכנסה )התשס"ה –  (2005מחודש
אוגוסט  ,2005נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות ,וכתוצאה מתיקו זה
שיעורי מס החברות החלי בשנות המס  2008ואיל( הינ26%  2009 ,27%  2008 :
ו 2010ואיל(  .25%
ביו  14ביולי  2009אושר בכנסת חוק התייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו
התוכנית הכלכלית לשני  2009ו  ,(2010התשס"ט – ) ,2009להל תיקו  (2009אשר
קבע ,בי היתר ,הפחתה הדרגתית נוספת בשיעור מס החברות בשנות המס 2011
ואיל( כדלקמ 20% 2015 ,21% – 2014 ,22% 2013 ,23% 2012 ,24% 2011 :ו
 2016ואיל( – .18%
כתוצאה מתיקו  2009לא חל שינוי מהותי בהוצאות המיסי על ההכנסה של הקבוצה.
רווחי הו החייבי במס בשיעור מופחת של  25%על רווחי הו שנצמחו לאחר 1
בינואר ) 2003ולגבי ניירות ער( סחירי – שנרכשו לאחר  1בינואר  ,(2006ומס
בשיעורי מס החברות הרגיל על הכנסות שנצמחו עד אותו מועד.
ב .חברות מאוחדות מחו +לישראל
החברות המאוחדות שמקו איגוד הינו מחו /לישראל ,נישומות לפי חוקי המס בארצות
מושב .שיעורי המס העיקריי החלי על החברות המאוחדות העיקריות מחו /לישראל
הינ:
חברה המאוגדת בארה"ב  שיעור מס של .42%
חברה המאוגדת בגרמניה  שיעור מס ) 30%עד שנת  2007שיעור מס של .(40%
החברה המאוגדת בבלגיה – שיעור מס של .34%
חברה המאוגדת באנגליה – שיעור מס של ) 28%עד שנת  2008שיעור מס של .(30%
חברה המאוגדת בשווי  /שיעור מס של .22%
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   13מסי על ההכנסה )המש((:
ג .חוקי עידוד בישראל:
 (1הטבות במס בתוק החוק לעידוד השקעות הו ,תשי"ט) 1959להל  החוק(
על פי החוק ,לרבות תיקו מספר  60לחוק שפורס באפריל  2005זכאית פרוטרו בע"מ
להטבות מס שונות ,בתוק 2המעמד של "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב" שנית לחלק
ממפעליה ,ובתוק 2מעמדה כ"חברת משקיעי חו "/כמשמעותו בחוק.
ההטבות מה נהנית פרוטרו בע"מ האמורה ה בעיקר:
א( שיעורי מס מופחתי
בתקופת ההטבות  עשר שני החל מהשנה שבה היתה לראשונה הכנסה חייבת
מהמפעל המאושר או המוטב )ובתנאי שטר חלפו תקופות מגבלה כקבוע בחוק(  חל
על הכנסת פרוטרו בע"מ מהמפעלי המאושרי והמוטבי שבבעלותה מס בשיעורי
מופחתי ,או שקיי פטור ממס בגי הכנסה זו ,כדלקמ:
) (1מס חברות בשיעור של  20%על הכנסה ממפעלי מאושרי ומוטבי מסוימי של
חברות שהינ "חברת משקיעי חו) "/השיעור נקבע עלפי שיעור ההחזקה של תושבי
חו /כהגדרתו בחוק(.
) (2פטור ממס על הכנסה ממפעלי מאושרי מסוימי אשר לגביה בחרה פרוטרו
בע"מ בעבר בהחלת "מסלול הטבות חלופי" )ויתור על מענקי חל 2הפטור ממס(
ופטור ממס על הכנסה ממפעל מוטב; פטור זה הוא לתקופה של שנתיי ,ארבע או
שש שני ,ולאחר מכ חייבת ההכנסה ממפעל זה במס בשיעור מופחת )ראה 1א(
לעיל( ,במש( שמונה ,שש שני או ארבע שני נוספות ,בהתאמה.
במקרה של חלוקת דיבידנד במזומ מתו( הכנסה שחל לגביה פטור כאמור לעיל,
)ובמקרה של מפעל מוטב – דיבידנד כאמור מרווחי מפעל מוטב בעת פירוק( תהיה
חברת פרוטרו בע"מ חייבת בתשלו מס בשיעור מופחת )כמצויי ב1א' לעיל( בגי
הסכו שיחולק )ראה ביאור 2יז'(.
תקופת ההטבות לגבי המפעלי הנזכרי לעיל ,אשר הופעלו ,מסתיימת בי השני
.2010  2016
ב( פחת מוא/
בגי בנייני ,מכונות וציוד המשמשי את המפעלי המאושרי ,זכאית פרוטרו
בע"מ לניכוי פחת מוא /במש( חמש שנות מס ,החל בשנת ההפעלה של כל נכס.
ג( תנאי לתחולת ההטבות
ההטבות כדלעיל מותנות בקיו תנאי שנקבעו בחוק ,בתקנות שהותקנו על פיו
ובכתבי האישור שלפיה בוצעו ההשקעות במפעלי המאושרי .איעמידה בתנאי
עלולה לגרו לביטול ההטבות ,כול או מקצת ,ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת
ריבית פיגורי .לדעת הנהלת הקבוצה ,נכו ליו  31בדצמבר  ,2009מתקיימי
התנאי הנדרשי לפי החוק.
 (2חוק עידוד התעשייה )מיסי( ,תשכ"ט1969
פרוטרו בע"מ הינה "חברה תעשייתית" כמשמעותה בחוק הנ"ל .בתוק 2מעמד זה ,זכאית
פרוטרו בע"מ לתבוע ,וא 2תבעה ,הפחתה לצורכי מס על פני  8שני של נוסחאות מוצרי
אשר נרכשו וכ פחת בשיעורי מוגדלי לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה ,כפי שנקבע
בתקנות מכוח חוק התיאומי.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   13מסי על ההכנסה )המש((:
ד .מסי הכנסה נדחי:
 (1הרכב המסי הנדחי והתנועה בה במש( השנה המדווחת ,הינ:
בגי סעיפי מאזניי
הפרשות לזכויות עובדי
התחייבויות
דמי
בשל
רכוש
חופשה
סיו יחסי
קבוע
ברפחת
אחרי
מלאי
עובדמעביד והבראה
אלפי דולרי
יתרה ליו 31.12.2006
תוספות למיסי נדחי כתוצאה מרכישת
חברות מאוחדות
הפרשי תרגו הנובעי מדוחות כספיי של
חברות מאוחדות הערוכי במטבע חו/
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ליו 31.12.2007
הפרשי תרגו הנובעי מדוחות כספיי של
חברות מאוחדות הערוכי במטבע חו/
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ליו 31.12.2008
תוספות למיסי נדחי כתוצאה מרכישת
חברות מאוחדות
הפרשי תרגו הנובעי מדוחות כספיי של
חברות מאוחדות הערוכי במטבע חו/
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ליו 31.12.2009

נכסי
בלתי
מוחשיי
ברי פחת

בגי
הפסדי
להעברה

ס #הכל

8,078

)(1,723

)(407

)(264

)(67

4,470

)(1,679

8,408

752

)(416



)(192

)(631

8,738



8,251

447
309
9,586

)(136
909
)(1,366


)(57
)(464

67
)(417
)(806

63
505
)(130

664
)(1,410
12,462

)(85
946
)(818

1,020
785
18,464

)(377
2,064
11,273

59
)(262
)(1,569

107
)(357

82
103
)(621
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)(285
)(480

)(836
)(720
10,906

35
783


)(1,102
1,790
19,152
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312

376
)(400
11,616

)(43
291
)(1,321


123
)(234

33
)(720
)(1,363

39
402
)(39





843
473
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777
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   13מסי על ההכנסה )המש((:
 (2סיווג נכסי והתחייבויות המס הנדחי ,לפי מועד פירעונ מוצג כדלקמ:
 31בדצמבר
2008
2009
אלפי דולרי
נכסי מס נדחה:
2,990
3,653
נכס מס נדחה העומד לתשלו בתו(  12חודשי

נכס מס נדחה העומד לתשלו בתו( יותר מ 12חודשי 
2,990
3,653
התחייבויות מסי נדחי:
התחייבות מס נדחה העומדת לתשלו בתו(  12חודשי
התחייבות מס נדחה העומדת לתשלו בתו( יותר מ12
חודשי

(3

2007
3,745

3,745

1,445

1,760

1,541

22,988
24,433
20,780

20,382
22,142
19,152

20,668
22,209
18,464

המסי הנדחי בגי פעילות הקבוצה בישראל ,מחושבי לפי שיעור מס של – 2008) 18%
 .(18.5%שיעור זה הוא ממוצע המביא בחשבו את ההכנסות מהמפעלי המאושרי של
פרוטרו בע"מ.
המסי הנדחי בחברות המאוחדות בשווי ,/ארה"ב ,אנגליה ,גרמניה .מחושבי לפי שיעורי מס
החלי על חברות אלו  ראה ב' לעיל.

ה .מסי על ההכנסה הכלולי בדוחות רווח והפסד:
(1

כדלקמ:
בגי השנה המדווחת:
שוטפי
נדחי
בגי שני קודמות
ס( הכל

2009

2008
אלפי דולרי
9,339
1,790
11,129
)(2,297
8,832

10,112
473
10,585
)(864
9,721

2007
6,625
785
7,410

7,410

המסי השוטפי חושבו לפי שיעור מס ממוצע של  19.2% ,22.6%ו 23.45%לשני ,2009
 2008ו ,2007בהתאמה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   13מסי על ההכנסה )המש((:
 (2להל מובאת התאמה בי סכו המס "התיאורטי" ,שהיה חל אילו כל ההכנסות היו
מתחייבות במס לפי השיעור הרגיל החל על חברות בישראל )ראה 13ג' לעיל( ,לבי סכו
המס שנזק 2בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחת:
2009
רווח לפני מסי על ההכנסה ,כמדווח בדוחות
רווח והפסד
המס התיאורטי בגי רווח זה  בשיעור 26%
)(29%  2007 ;27% – 2008
בניכוי  הטבה במס בתוק 2המעמד של
"מפעלי מאושרי"
גידול במסי הנובע משיעורי מס שוני לגבי
חברות בנות זרות
גידול )קיטו( במסי הנובע ממסי נדחי
המחושבי לפי שיעור שונה משיעור המס התיאורטי
גידול )קיטו( במסי הנובע מהפרשי תמידיי 
הוצאות שאינ מותרות בניכוי לצורכי מס
קיטו במסי הנובע מניצול בשנה המדווחת של
הפסדי והוצאות אחרות לצורכי מס משני קודמות
שבגינ לא נזקפו מסי נדחי בעבר )בניכוי גידול
במסי הנובע מהפסדי לצורכי מס בשנה המדווחת
שבגינ לא נוצרו מסי נדחי(
ההפרש בי בסיס המדידה של ההכנסה
כמדווח לצורכי מס לבי בסיס המדידה
של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיי  נטו
הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדי
אחרי
מסי על ההכנסה  בגי השנה המדווחת

2007

2008
אלפי דולרי

42,941

46,061

31,603

11,165

12,436

9,165

)(810

)(239

)(14

693

112

243

)(212

)(397

8



517

18

)(327

)(1,112



832
)(377
)(379
10,585



)(1,871

)(188
11,129

)(139
7,410

ו .שומות מס
שומות סופיות התקבלו על ידי החברה וחברות המאוחדות בישראל עד וכולל שנת המס .2006
ז .השפעת אימו +תקני ה  IFRSבישראל על חבות המס
כאמור בביאור 2א' ,עורכת הקבוצה את דוחותיה הכספיי ,לפי תקני ה .IFRS
תקני  IFRSשוני מתקני חשבונאות מקובלי בישראל ,ובהתא לכ( ,עריכת דוחות כספיי לפי
תקני  IFRSעשויה לשק 2מצב כספי ,תוצאות פעולות ותזרימי מזומני שהינ שוני מהותית
מאלה המוצגי לפי תקני חשבונאות מקובלי בישראל.
בהתא לחוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  – 174הוראת שעה לגבי שנות המס  2008 ,2007ו
 ,(2009התש"ע –  2010שהתקבל בכנסת ביו  25בינואר  2010ופורס ברשומות ביו  4בפברואר
) 2010להל – התיקו לפקודה( ,בקביעת ההכנסה החייבת לצרכי מס לגבי שנות המס 2008 ,2007
ו ,2009לא יחול תק חשבונאות מס'  29שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ,א 2א
הוחל בדוחות הכספיי לגבי שנות המס האמורות.
משמעות התיקו לפקודה היא שתקני ה  IFRSלא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח
המדווח לצרכי מס בגי שנות המס האמורות.
לתיקו לפקודה לא הייתה השפעה מהותית על הוצאות המיסי המדווחות בדוחות כספיי אלה.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   14התחייבויות מובטחות בשעבודי ומגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות:
א .להבטחת הלוואות לזמ ארו( ואשראי לזמ קצר אשר קיבלו חברות הקבוצה בארה"ב,
באנגליה ובשווי /מתאגידי בנקאיי רשמו החברות המאוחדות שעבודי שוטפי על
הנכסי.
ב .להבטחת הלוואות לזמ ארו( ואשראי לזמ קצר אשר קיבלה פרוטרו בע"מ ,רשמה
פרוטרו בע"מ שעבודי שוטפי על הו המניות והמוניטי שלה ,שעבודי שוטפי על כל
הרכוש וזכויות הביטוח וכ שעבודי צפי על כל נכסיה לרבות הזכויות והפירות הנובעי
מהנכסי.
ג .להבטחת הלוואות לזמ ארו( ואשראי לזמ קצר אשר קיבלו חברות הקבוצה באנגליה
מתאגידי בנקאיי לקחו על עצמ חברות הקבוצה באנגליה לעמוד בקריטריוני
הכספיי הבאי:
 (1יחס מהיר לא יהיה נמו( בכל נקודת זמ מ .1
 (2תזרי מזומני מפעילות שוטפת יהיה לפחות  1.4פעמי תשלו הקר השנתי של
ההלוואות.
ד .להבטחת ההלוואות לזמ ארו( שנלקחו מבנק לאומי ומבנק בינלאומי לקחה הקבוצה על
עצמה לעמוד בקריטריוני הכספיי הבאי:
 (1סכו ההו של הקבוצה לא יהיה נמו( בכל נקודת זמ מ 180מיליו דולר.
 (2סכו ההו של הקבוצה לא ירד מ 30%מכלל הנכסי.
 (3היחס  חלוקה של ס( ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה ברווח התפעולי שלה
מפעילות שוטפת ,לפני הוצאות מס בתוספת פחת והפחתות – לא יעלה על .6
ה .נכו ליו  31.12.09הקבוצה עומדת בכל ההתחייבויות המצוינות לעיל.
ביאור   15חייבי ויתרות חובה:
2009
א .לקוחות:
חובות פתוחי
בעלי עניי
המחאות לגבייה
הסעי 2כולל הפרשה לירידת ער( חייבי

63,141
275
63,416
1,778
65,194
2,541

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי
65,991
162
66,153
2,051
68,204
4,207

2007
75,927
274
76,201
1,805
78,006
3,214

ליו  31בדצמבר  2009עבר מועד התשלו של יתרות חייבי לקוחות עד  120יו מהמועד בו היו
אמורות להשתל .יתרות לקוחות חייבי אלו הינ בסכו של  16,337אלפי דולר ) 15,145 2008אלפי
דולר 21,820 2007 ,אלפי דולר( ובוצעה הפרשה לירידת ער( בגינ בסכו של  260אלפי דולר.
יתרות אלו מתייחסות למספר רב של לקוחות אשר בגי מרבית אי בעיות גבייה לאחרונה.
ניתוח הגיול של יתרות חייבי – לקוחות אלה הוא כדלקמ:
2009
עד ל 60יו
מ 60יו ועד  120יו
הפרשה לירידת ער( חייבי

14,684
1,653
16,337
)(260
16,077
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 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי
13,810
1,335
15,145
)(360
14,785

2007
18,034
3,786
21,820

21,820

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   15חייבי ויתרות חובה )המש((:
ליו  31בדצמבר  2009חלה ירידה בערכ של יתרות חייבילקוחות מ 120יו בסכו של
 3,576אלפי דולר ) 5,545  2008אלפי דולר 4,302  2007 ,אלפי דולר( ובוצעה הפרשה בגינ.
סכו ההפרשה ליו  31בדצמבר  2009היה  2,281אלפי דולר ) 3,874  2008אלפי דולר2007 ,
  3,214אלפי דולר(.
יתרות החייבילקוחות אשר בוצעה ירידת ער( בגינ מתייחסות ללקוחות אשר חוב טר
שול מסיבות שונות .הקבוצה העריכה כי נית יהיה לגבות חלק מיתרות החייבילקוחות
האמורות .גיול היתרות האמורות מוצג להל:
 31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי דולרי
3,474
1,394
1,696
מ 120יו ועד שנה
828
4,151
1,880
מעל שנה
4,302
5,545
3,576
)(3,214
)(3,847
)(2,281
הפרשה לירידת ער( חייבי
1,088
1,698
1,295
2009
ב .אחרי:
עובדי
בעלי עניי
מוסדות ממשלתיי
החזר לקבל בגי רכישת FSI
שוני

564

7,481
3,779
1,556
13,380

ביאור   16מלאי
2009
חומרי גל ועזר
תוצרת בעיבוד
תוצרת גמורה
מלאי לפעילות מסחרית 
מוצרי קנויי

39,427
3,065
35,649
78,141
972
79,113

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי
427
4
8,680

2,462
11,573

2007
526
6
9,290

2,173
11,995

 31בדצמבר
2007
2008
אלפי דולרי
45,577
46,284
3,930
4,270
36,939
41,109
86,446
91,663
3,253
94,916

4,006
90,452

ביאור   17הוצאות מראש בגי חכירה תפעולית:
א( לפרוטרו בע"מ זכות במקרקעי באזור תעשיה עכו ,ובמפר /חיפה .דמי החכירה
המהווני  נטו  בגי המקרקעי האמורי הינ בס( של כ 1,237אלפי דולר ליו 31
בדצמבר  1,269 – 2008) 2009אלפי דולר( זכויות החכירה במקרקעי ה לתקופות של 49
שני המסתיימות בשני  .20322042לפרוטרו בע"מ זכות להארכת החכירה לתקופה
נוספת של  49שני.
ב( בחודש אוקטובר  ,2003התקשרה פרוטרו בע"מ לרכישת זכויות חכירה נוספות
במקרקעי ,ממינהל מקרקעי ישראל ,באזור תעשיה בצפו האר ./במהל( שנת 2005
שולמו דמי חכירה מהווני בס( של  382אלפי דולר בגי הקרקע האמורה .במהל( שנת
 2008הוחזרה הקרקע למינהל מקרקעי ישראל והחברה קיבלה החזר של  324אלפי דולר.
ג( לחברה מאוחדת בסי זכויות שימוש במקרקעי לתקופה של  50שני ,המסתיימת בשנת
 . 2046דמי חכירה מהווני  נטו ,בגי המקרקעי האמורי ,הינ כ 199אלפי דולר ליו
 31בדצמבר  207 – 2008) 2009אלפי דולר(.
ד( פרוטרו בע"מ קשורה בהסכמי חכירה תפעוליי בגי רכבי שבשימושה .עבור שלושת
החודשי האחרוני של ההסכ שילמה מראש ס( של  121אלפי דולר.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   18מזומני ושווי מזומני:
א.

סעי המזומני ושווי המזומני מורכב מהיתרות כדלקמ:
 31בדצמבר
2008
2009
אלפי דולרי
מזומני ושווי מזומני
משיכות יתר

37,229

37,229

42,940

42,940

2007
31,942
)(3,765
28,177

ב .מבחינת המטבעות בה ,או בהצמדה לה ,מוצגי המזומני ושווי המזומני ושיעורי
הריבית ,נית לסווג את סכומ כדלקמ:
שיעורי ריבית
משוקללי
ליו  31בדצמבר
2009
דולר
לירה שטרלינג
אירו
פרנק שוויצרי
אחר

0.69%
0.43%
0.12%

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2009

8,061
2,456
11,707
8,544
6,461
37,229

14,686
3,477
13,060
4,872
6,845
42,940

ביאור   19זכאי ויתרות זכות:
2009
א .ספקי ונותני שירותי:
חובות פתוחי
שקי לפירעו
ב .אחרי:
שכר עובדי והוצאות נלוות
משרדי ממשלתיי
הפרשה לעמלות ולהנחות
התחייבות ל) Bank of New Yorkראה ביאור 11ב'(1
הוצאות לשל
תמורה מותנית ואופצית  PUTבגי רכישות
 Nesseוקבוצת גוורצמולר )ראה ביאור (5
שוני
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2007
7,613
382
21,538
664
1,745
31,942

 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

2007

28,290

28,290

26,352
353
26,705

38,528
269
38,797

8,663
6,759
1,734
231
7,191

7,799
9,151
1,896
347
7,366

7,813
18,678
1,914
444
8,644


1,210
25,788


1,242
27,801

56,035
2,884
96,412

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   20הפרשות

תביעות והליכי משפטיי
אלפי דולרי
946

יתרה ליו  31בדצמבר 2006
שינויי במהל(  2007
נוצלו במהל( השנה
יתרה ליו  31בדצמבר 2007
שינויי במהל(  2008
הפרשות נוספות
יתרה ליו  31בדצמבר 2008
שינויי במהל(  2009
נוצלו במהל( השנה
יתרה ליו  31בדצמבר 2009

)(506
440
588
1,028
)(621
407

תביעות והליכי משפטיי
ההפרשות הללו בוצעו בגי תביעות משפטיות אשר הוגשו כנגד הקבוצה ובגי הליכי
משפטיי פוטנציאליי .ההוצאות המשפטיות המתייחסות נכללות ג ה בהפרשות )ראה
ביאור  11ב'(.
ביאור   21ניתוח דוחות רווח והפסד:
2007
2008
2009
אלפי דולרי
א .עלות המכר:
במסגרת פעילות תעשייתית:
177,743
212,949
184,054
שימוש בחומרי
31,675
40,617
38,748
משכורת ,שכר עבודה והוצאות בקשר לעובדי
8,491
10,900
10,686
פחת והפחתות
הוצאות ייצור אחרות
19,931
25,888
23,818
237,840
290,354
257,306
קיטו )גידול( במלאי תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה
)(9,304
)(4,510
6,665
228,536
285,844
263,971
במסגרת פעילות מסחרית – עלות מוצרי שנמכרו
8,970
11,171
5,706
237,506
297,015
269,677
ב .הוצאות מכירה ,שיווק מחקר ופיתוח – נטו:
34,474
43,466
41,312
משכורת והוצאות בקשר לעובדי
10,616
14,440
11,126
הובלה ומשלוח
3,865
4,006
2,961
הפרשות לתשלו עמלות ותמלוגי
204
1,225
605
הפרשה לירידת ער( חייבילקוחות
2,412
4,177
4,856
פחת והפחתות
3,282
3,656
2,638
נסיעות ואירוח
3,794
4,430
4,032
דמי שכירות ואחזקת משרד
אחרי
8,251
9,603
7,878
66,898
85,003
75,408
הסעי 2כולל הוצאות מחקר ופיתוח נטו בס(*
18,170
21,739
20,976
*בניכוי השתתפויות מגופי ממשלתיי ואחרי
289
1,190
540
ג .הוצאות הנהלה וכלליות:
17,639
20,422
18,960
משכורת והוצאות בקשר לעובדי
1,704
1,905
2,682
פחת והפחתות
2,353
2,977
2,564
שכר מקצועי
3,818
5,450
4,735
תקשורת ,צורכי ואחזקת משרד
1,420
1,295
1,014
נסיעות ואירוח
אחרות
2,591
3,157
3,049
29,525
35,206
33,004
ד .הכנסות אחרות  נטו:
89
)(3,231
)(293
הפסד )רווח( הו ממכירת רכוש קבוע
)(107
)(81
)(85
דמי שכירות

1,569

ירידת ער( רכוש קבוע ונכסי בלתי מוחשיי


254
תשלו פיצויי למפי /בגי הפסקת התקשרות

892

הוצאות בגי פינוי והחזרה למוטב של נכס מושכר

588

הפרשה בגי תביעות בנושא איכות סביבה
אחרי
)(71
)(176
)(286
)(194
)(549
)(195
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   21ניתוח דוחות רווח והפסד )המש((:

2008
2009
אלפי דולרי

ה .הוצאות מימו  נטו:
בגי הלוואות ואשראי לזמ ארו(
בגי הפרשי שער על יתרות נכסי והתחייבויות כספיי – נטו
בגי מזומני ושווי מזומני ,פקדונות לזמ קצר והלוואות,
אשראי לזמ קצר ואחרי – נטו
בגי שינוי עיתי בהתחייבויות לרכישת Nesse
ביאור   22תזרימי מזומני מפעילויות

3,806

8,039

903

506

2,130

167

32

4,344

381

10,550

1,260
593
2,923

2009
2008
אלפי דולרי

רווח לפני מסי על ההכנסה

התאמות בגי:
פחת והפחתות
הכרה בהטבות הנובעות מהענקת מניות ואופציות לעובדי
התחייבויות בשל סיו יחסי עובדמעביד – נטו
מסי הכנסה נדחי – נטו
הפסד )רווח( ממכירת רכוש קבוע
גידול )קיטו( בהפרשות – נטו
שחיקה )רווחי מהפרשי שער( של הלוואות לזמ ארו(
ריבית ששולמה )התקבלה(
אחרי
שינויי בהו חוזר:
קיטו )גידול( בחייבי ויתרות חובה:
לקוחות
אחרי
גידול )קיטו( בזכאי ויתרות זכות:
ספקי
אחרי
קיטו )גידול( במלאי
תזרימי מזומני מפעילות שוטפת
עסקאות שלא במזומ:
החזר לקבל בגי קרקע באזור תעשיה בצפו האר/
*כולל הפסד הו בגי החזר קרקע באזור תעשיה בצפו האר./
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2007

2007

42,941

46,061

31,603

18,224
708
)(50
473
)(256
)(621
)(527
3,530

21,481

18,551
1,173
243
1,879
)*(3,231
588
558
7,751

27,512

12,647
1,200
)(5,521
785
42
)(545
550
)(867
593
8,884

8,807
1,588

2,850
1,114

)(5,152
6,506

)(359
)(1,829
23,665
31,872
96,294

)(11,991
)(3,228
)(10,758
)(22,013
51,560

3,832
)(6,078
)(15,563
)(16,455
24,032

359

פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   23עסקות ויתרות ע צדדי קשורי:
א.

עסקות ע צדדי קשורי:
"בעל עניי" – כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ער( )דוחות כספיי שנתיי( ,התש"ע – 2010
"צד קשור" – כהגדרת מונח זה בתק חשבונאות בינלאומי " – 24גילויי בהקשר לצד קשור"
)להל  .(IAS 24
בעלת המניות העיקרית בחברה היא חברת ,ICC Industries Inc.אשר בבעלותה 36.85%
ממניות החברה .יתרת המניות מוחזקות על ידי מספר רב של משקיעי .בעל השליטה ב
 ICC Industries Incהוא ד"ר ג'ו פרבר.
2009
 (1הכנסות )הוצאות(:
מכירות  חברות קשורות )חברות הנשלטות
על ידי בעלת השליטה(:
) Fallek Chemical Japanלהל  (Fallek
אחרי

621
7
628

2008
אלפי דולרי

333
6
339

2007

522

522

מכירות לחברות קשורות נעשות לפי מחירי שוק.
קניות – חברות קשורות )חברות הנשלטות על ידי
בעלת השליטה(  ) Azur S.A.להל  (Azur
בעלת השליטה בחברה

)(291

)(291

)(1,888
)(87
)(1,975

)(958
)(334
)(1,292

הסדר השירותי שניתני לחברה על ידי  Azurאושרו על ידי אסיפת בעלי המניות.קניות נעשות לפי
מחירי שוק.
דיבידנד

)(926

הכנסות )הוצאות( אחרות:
חברות קשורות:
Azur
בעלת השליטה בחברה
הטבות לבעל עניי:
שכר ומשכורת
שכר ל 7דירקטורי )בחברה(

(2

)(1,110

)(945

)(96

)(96

)(78

)(78

)(66
36
)(30

)(1,835

)(2,135

)(1,365

)(148

)(165

)(142

מניות למנהל בחברה
ס( מרכיב ההטבה אשר הוענק למנהל במסגרת תוכנית ) 2003ביאור 12ג'( בשני  2007עד 2009
כפי שידוע לעת ההענקה מסתכ בכ 168אלפי דולר 182 ,אלפי דולר ו 156אלפי דולר,
בהתאמה.
הוצאות ההטבה אשר נזקפו לרווח והפסד בגי המניות האמורות אשר הוענקו ,לשני ,2009
 2008ו 2007הסתכמו לס( של  138אלפי דולר 149 ,אלפי דולר ו 159אלפי דולר ,בהתאמה.
כחלק מהחלטת הדירקטוריו הוענקו ב 2בינואר  2006למנהל בחברה  350אלפי אופציות;
השווי ההוג של האופציות אשר הקצתה החברה למנהל ,מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס
)בהתבסס על ההנחות המוצגות בביאור  12ד'  ,(2הוער( ביו ההענקה בס( של  783אלפי דולר
)ראה ביאור  12ד' .(2
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פרוטרו תעשיות בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש((
ביאור   23עסקות ויתרות ע צדדי קשורי )המש((:
(3

תקנות ההתאגדות של החברה מאפשרות שיפוי ביטוחי לנושאי משרה בחברה כפי שמתאפשר
על ידי החוק הישראלי .החברה יישמה מדיניות שיפוי בגי נושאי משרה ונושאי משרה בחברות
מאוחדות .החברה החליטה ג לבטח נושאי משרה בגי עבודת ,הכל בכפו 2להוראות החוק
ומגבלות אחרות.

(4

באשר למכירת מניות על ידי  ,ICC Handels AGמקבוצת  ,ICCבעלת מניות בחברה,2005 ,
)ראה ביאור  12ב'(.

ב .יתרות ע צדדי קשורי:
2009
 (1חובות שוטפי מוצגי במאזני
בסעיפי "חייבי ויתרות חובה  אחרי"
ו"לקוחות" במסגרת הרכוש השוט 2
יתרה ליו המאז 
חברות קשורות:
Fallek
Azur
אחרי
היתרה הגבוהה ביותר במש( השנה
 (2התחייבויות שוטפות לבעל מניות וצדדי
קשורי
ICC
Azur

136
139

275
340





 31בדצמבר
2008
אלפי דולרי

160

2
162
163

11
53
64

2007

274


274
525

131
747
878

ביאור   24אירועי לאחר תארי #המאז
חלוקת דיבידנד
ביו  16במרס  ,2010הכריז דירקטוריו החברה על חלוקת דיבידנד בס( של כ 0.18ש"ח למניה .ס(
הדיבידנד הינו כ 2,796אלפי דולר )על פי שע"ח ביו אישור הדוח(.
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פרוטרו תעשיות בע"מ
((ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש
שיעורי הבעלות
והשליטה
 בדצמבר31
2008
2009
%
%

ש החברה

מדינה

100
100

100
100

ישראל
ישראל

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100


100
100
41

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
100

55

ישראל
ישראל
אנגליה
ארה"ב
רוסיה
אוקראינה
קזחסטא
סי
טורקיה
מקסיקו
ברזיל
סי
דרו
אפריקה
טורקיה
ישראל
ישראל

  רשימת החברות המאוחדות25 ביאור

(1) פרוטרו בע"מ
(2) פרוטרו נאמנות בע"מ
:( פרוטרו בע"מ מחזיקה בחברות כמפורט להל1)
( בע"מ1990) פרוטרו סחר ושווק
(3) תמציות הגליל בע"מ
(4) Frutarom (UK) Ltd.
(5) International Frutarom Corporation
Frutarom Russia Ltd.
Frutarom Ukraine Ltd.
Frutarom Kazakhstan Ltd.
Frutarom Flavors (Kunshan) Company
Far Aromatic Gida Urunieri Sanavi Ve Ticaret Sirketi Ltd.
Frutarom Mexico S.A.
Frutarom do Brazil Ltda.
Frutarom F&F (Shanghai) Trading .co.Ltd.
Frutarom South Africa (Proprietary) Ltd.
Turkish Holdings Ltd.
(13) ריח בארות יצחק תעשיות מזו בע"מ
נוטרה ליז בע"מ

100
100
100

100
100
100

. ( פרוטרו נאמנות בע"מ מחזיקה מניות של החברה בנאמנות עבור עובדי החברה2)
. ( חברה לא פעילה3)
: מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאותFrutarom (UK) Ltd. (4)
(6) Frutarom Switzerland Ltd
Jupiter Flavours Ltd.
(7) Belmay Ltd.

100
100
100
100

100
100
100
100

: מחזיקה את החברות הבאותInternational Frutarom Corporation(5)
Frutarom USA Inc.
Frutarom Inc.
Abaco Inc.
Abaco Manufacturing LLC.
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שיעורי הבעלות
והשליטה
 בדצמבר31
2009
2008
%
%

פרוטרו תעשיות בע"מ
((ביאורי לדוחות הכספיי המאוחדי )המש
:((  רשימת החברות המאוחדות )המש25 ביאור

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

: מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאותFrutarom Switzerland Ltd (6)
(8) Frutarom Germany GmbH
Frutarom Nordic A/S
Frutarom France S.A.R.L
Frutarom (Marketing) S.R.L.
(9) Frutarom Netherlands B.V.

100

100

: מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאותBelmay Ltd.(7)
Belmay Pacific PTE Ltd.

70
70
100
100

100
100
100
100

: מחזיקה את החברות הבאותFrutarom Germany GmbH (8)
(11) GewürzMühle Nesse GmbH
(12) GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH
(10) GewürzMüller GmbH
Blessing Biotech GmbH

100
100

100
100

: מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאותFrutarom Netherlands B.V.(9)
Frutarom Belgium N.V.
(3) Frutarom USA Holding Inc.

100
100

: מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאותGewurzMuller GmbH (10)
Sell-4-u.com Agentur für Marketing
E-business und Telemarketing GmbH
(3) GewürzMüller AG

100
100

 מהו המניות המונפק75%  מחזיקה בGewürzMühle Nesse GmbH (11)
Food Venture GmbH והנפרע של
 מהו100%  מחזיקה בGewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH (12)
NESSEpol Sp. z.o.o המניות המונפק והנפרע של
( מוזגה לתו( פרוטרו בע"מ13)

______________
___________________
______________
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פרטים נוספים על התאגיד

שם החברה:

פרוטרום תעשיות בע"מ

מס' חברה ברשם:

52-004280-5

כתובת:

רח' השיש  ,25מפרץ חיפה
ת.ד 10067 .מיקוד 26110

דואר אלקטרוני:

info@frutarom.com

טלפון:

+972-4-8462 449

פקסימיליה:

+972-4-8722 517

תאריך המאזן:

31.12.2009

תאריך הדו"ח:

17.3.2010

תקופת הדו"ח:

1.1.2009 - 31.12.2009

2

תקנה  – 9דוחות כספיים
דוחות כספיים שנתיים לשנה שהסתיימה ביום  ,31.12.2009לרבות חוות דעתו של רואה החשבון
מצורפים לדוח זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

תקנה  – 10דו"ח הדירקטוריון
דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד מצורף לדוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
תקנה 10א' – תמצית דו"חות רווח והפסד רבעוניים
ראה להלן.

3

IN US$ 000

Q1 - 2009

Q2 -2009

Q3 - 2009

SALES

98,424 100.0%

Cost of sales
Material consumed

45,913

46.6%

49,682

46.6%

Other manufacturing

17,287

17,591

Total

63,200

17.6%
64.2%

GROSS PROFIT

35,224

2009 Total

100.0%

108,458

100.0%

51,764

46.4%

49,066

45.2%

196,425

46.2%

18,587

68,853

18.2%
63.5%

73,252

70,351

16.7%
63.0%

19,787

67,273

16.5%
63.0%

269,677

17.2%
63.4%

35.8%

39,444

37.0%

41,229

37.0%

39,605

36.5%

155,502

36.6%

4,341
12,749

4.4%
13.0%

5,110
13,419

4.8%
12.6%

5,177
13,992

4.6%
12.5%

6,348
14,272

5.9%
13.2%

20,976
54,432

4.9%
12.8%

7,798
24,888

7.9%
25.3%

8,193
26,722

7.7%
25.0%

8,712
27,881

7.8%
25.0%

8,301
28,921

7.7%
26.7%

33,004
108,412

7.8%
25.5%

10,336

10.5%

12,722

11.9%

13,348

12.0%

10,684

9.9%

47,090

11.1%

3,310

3.4%

65

0.1%

85

0.1%

884

0.8%

4,344

1.0%

107

0.1%

(34)

(0.0)%

17

0.0%

(285)

(0.3)%

(195)

(0.0)%

PROFIT BEFORE
TAX

6,919

7.0%

12,691

11.9%

13,246

11.9%

10,085

9.3%

42,941

10.1%

TAX

1,318

1.3%

2,600

2.4%

3,215

2.9%

2,588

2.4%

9,721

2.3%

R&D, Selling and
G&A
R&D
Selling expenses
General &
Administration
Total
OPERATING
PROFIT
Financing expenses
Other expenses

Tax rate

NET PROFIT

19.0%

5,601

106,717 100.0% 111,580

Q4 - 2009

20.5%

5.7%

10,091

24.3%

9.5%

10,031

425,179 100.0%

25.7%

9.0%

7,497

22.6%

6.9%

33,220

ג' – שימוש בתמורת ניירות ערך10 תקנה
.אין

4

7.8%

 – רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות11 תקנה
%-שיעור החזקה ב
בזכות

מספר

בהון

סה"כ ע"נ

100

100

100

23,972,645

23,972,645

₪1

רגילה

100

100

100

100

100

₪1

רגילה

המניות

דירקטורים

ע"נ

סוג

בהצבעה

למנות

מנייה

שם החברה

פרוטרום בע"מ
51-013293-9 .פ.ח
פרוטרום נאמנות בע"מ
51-239737-3 .פ.ח

: בחברות כמפורט להלן, במישרין ובעקיפין,*פרוטרום בע"מ מחזיקה
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
55%
100%
75%
100%

( בע"מ1990) פרוטרום סחר ושווק
(1)
תמציות הגליל בע"מ
(2)
Frutarom (UK) Ltd.
(6)
International Frutarom Corporation
Frutarom Russia Ltd.
Frutarom Ukraine Ltd.
Frutarom Kazakhstan Ltd.
Frutarom Flavors (Kunshan) Company Ltd.
Far Aromatik Gida Urunleri Sanayi Ve Ticaret Sirketi Ltd.
Frutarom Mexico S.A.
Frutarom do Brazil Ltda.
נוטרה ליז בע"מ
Frutarom F&F (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Frutarom South Africa (Proprietary) Ltd.
(1)
Turkish Holdings Ltd.
( חברה לא פעילה1)

100%
100%
100%

: מחזיקה את החברות הבאותFrutarom (UK) Ltd. (2)
(3)
Frutarom Switzerland Ltd.
Jupiter Flavours Ltd.
(7)
Belmay Ltd.

100%
100%
100%
100%
100%

: מחזיקה את החברות הבאותFrutarom Switzerland Ltd. (3)
(4)
Frutarom Germany GmbH.
Frutarom Nordic A/S
Frutarom France S.A.R.L.
(1)
Frutarom (Marketing) S.R.L.
(5)
Frutarom Netherlands B.V.

5

100%
100%
100%
100%

: מחזיקה את החברות הבאותFrutarom Germany GmbH. (4)
(9)
GewürzMühle Nesse GmbH
(10)
GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH
(8)
GewürzMüller GmbH
Blessing Biotech GmbH

100%
100%

: מחזיקה את החברות הבאותFrutarom Netherlands B.V. (5)
(11)
Frutarom Belgium N.V.
(1)
Frutarom USA Holding Inc.

100%
100%
100%
100%

: מחזיקה את החברות הבאותInternational Frutarom Corporation (6)
Frutarom USA Inc.
Frutarom Inc.
Abaco Inc.
Abaco Manufacturing LLC.

100%

: מחזיקה את החברות הבאותBelmay Ltd. (7)
Belmay Pacific PTE Ltd.

100%
100%

: מחזיקה את החברות הבאותGewürzMüller GmbH (8)
Sell-4-u.com Agentur für Marketing
E-business und Telemarketing GmbH
(1)
GewürzMüller AG

75%

100%

: מחזיקה אתGewürzMühle Nesse GmbH.
Food Venture GmbH

(9)

: מחזיקה אתGewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH (10)
NESSEpol Sp. z.o.o
International Frutarom Corporation ( מניה אחת מוחזקת על ידי11)
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תקנה  – 12שנויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח
א.

שינויים בהשקעות של חברת פרוטרום בע"מ
בחודש יולי  2009התקשרה פרוטרום בהסכם השקעה עם חברה דרום אפריקאית ועם
בעליה לפיו בתמורה להשקעה של כ  110,000דולר בחברה הדרום אפריקאית יוקצו
לפרוטרום בע"מ  75%מהון המניות המונפק של החברה הדרום אפריקאית .במסגרת
הסכם ההשקעה שינתה החברה הדרום אפריקאית את שמה ל Frutarom South Africa
 .(Proprietary) Ltd.בנוסף ,כולל הסכם ההשקעה מנגנון אופציה )אופציית  callאו
אופציית  (putלפיו עשויה פרוטרום בע"מ לרכוש את  25%הנותרים מהון המניות המונפק
של החברה הדרום אפריקאית במחיר שיקבע בהתאם לתוצאות פעילותה בשנים  2010ו-
.2011
בחודש נובמבר  2009הושלם מיזוגה של חברת ריחן בארות יצחק תעשיות מזון בע"מ
)חברת היעד( אל תוך פרוטרום בע"מ )החברה הקולטת( בהתאם לסעיף  323לחוק
החברות ,התשנ"ט.1999-

ב.

שינויים בהשקעות של חברת Belmay Ltd.
בחודש מאי  2009פורקו )בהליך של פירוק מרצון( החברות  Belmay Denmark ASו-
.Belmay AS

תקנה  – 13הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן

שם החברה
פרוטרום בע"מ
פרוטרום נאמנות
בע"מ

רווח לפני
מס
)אלפי דולר(
42,632

רווח אחרי מס
)אלפי דולר(
33,436
-

-

דיבידנד
)אלפי דולר(
2,485
-

דמי
ניהול
156
-

ריבית
228
-

תקנה  - 14רשימת הלוואות
מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד.
תקנה  – 20מסחר בבורסה
בתקופת הדו"ח נרשמו למסחר  40,000מניות רגילות של החברה בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א ,שמקורן ב
 40,000אופציות שמומשו על ידי עובד בכיר בחברה.
בתקופת הדו"ח פקעו  250,000אופציות בלתי סחירות בעקבות פרישת שני עובדים בכירים וזאת
בהתאם לתנאי התוכנית לפיה הוקצו.

7

לא חלה הפסקת מסחר בבורסה במניות החברה ,למעט הפסקות טכניות קצובות עקב פרסום
הדוחות הכספיים )בתאריכים .(24.11.2009 ,27.8.2009 ,27.5.2009 ,19.3.2009
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תקנה  – 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
סעיף )א()(1
להלן פירוט התגמולים שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה ליום  31.12.2009לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי
המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה ,ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה:
פרטי מקבל התגמולים

שם

אורי
יהודאי
אלון גרנות

רועי נוימן

דנה מאור

אייל שוחט

תפקיד

נשיא ומנהל
עסקים ראשי
][6
משנה לנשיא
כספים
][9
משנה לנשיא
ומנהל שרשרת
אספקה ][12
סגן נשיא –
מנהלת משאבי
אנוש גלובליים
][14
סגן נשיא  -יועץ
משפטי
][16

היקף
משרה

תגמולים בעבור שירותים ][1
שיעור
החזקה בהון
התאגיד
][2

שכר
][3

מענק
][4

1.04%
1.85%
][7

921

100%

0.28%
][10

222

118

100%

0.02%
][13

219

44

100%

100%

100%

0.01%
][15

145

0.04%
][17

135

806

38

15

תשלום
מבוסס
מניות
][5

דמי
ניהול

108
][8

-

דמי
ייעוץ

-

תגמולים אחרים

עמלה

-

אחר

-

ריבית

-

דמי
שכירות

-

אחר

-

סה"כ

1,835

54
][11

-

-

-

-

-

-

-

394

10

-

-

-

-

-

-

-

273

8

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191

172

הערות לטבלה לעיל:
) (1סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לתאגיד .הסכומים באלפי דולר.
) (2נכון למועד הדוח.
) (3לרבות תנאים נלווים לשכר )החזקת רכב ,טלפון ,תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי
עובד מעביד ,וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לנושאי המשרה הבכירה(.
) (4דירקטוריון החברה מחליט אחת לשנה ,בהתבסס על המלצותיה של ועדת השכר של
הדירקטוריון ,על מתן מענק למנהלים בכירים בחברה בהתאם לביצועי החברה בשנה האחרונה.
בקובעם את המענק השנתי ,מתחשבים הדירקטוריון וועדת השכר בביצועיה העסקיים והכספיים של
החברה ,בשיעור הרווחיות שהשיגה החברה ,בשיעורי הגידול שהשיגה החברה ובתרומתם האישית
של המנהלים להישגים אלו .להערכת דירקטוריון החברה ,התגמולים הניתנים לנושאי המשרה
הבכירה ,הינם הוגנים וסבירים בשים לב לגודלה של החברה ומורכבותה ,הישגיה העסקיים בשנים
האחרונות ,במטלות ובהיקף האחריות של נושאי המשרה ובתרומתם להישגיה.
) (5משנת  ,2003בכל חצי שנה קובע הדירקטוריון את הסכום אשר מוקצה לתוכנית האופציות משנת
 2003בהתבסס על המלצות ועדת השכר .סכום הכסף עליו הוחלט משמש לרכישת מניות החברה
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .המניות הנרכשות מוחזקות על ידי חברה בת בבעלותה המלאה של
החברה ,פרוטרום נאמנות בע"מ ,עבור עובדי החברה עד למימוש האופציות בגינן נרכשו המניות.
אופציות שהוענקו על פי תכנית האופציות משנת  2003ניתנות למימוש בשלוש מנות שוות בתום כל
שנה במשך שלוש השנים שממועד הענקתן .לדירקטוריון החברה ישנה הסמכות הבלעדית להכריז על
מימושן של האופציות אף במועד מוקדם יותר .מחיר המימוש של האופציות שהוענקו בהתאם לתכנית
זו ,כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה ,הינו שליש ממחיר הרכישה הממוצע ששולם על ידי
החברה בגין מניות אלו .אופציות שהוענקו בהתאם לתכנית פוקעות בתום שש שנים ממועד הענקתן.
כל חבויות המס הנובעות מהענקת האופציות ו/או ממימושן חלות על העובד .מספר מניות המימוש
בגין כל אופציה כמו גם מחיר המימוש מותאמים בהתאם לשינויים בהון המניות של החברה שמקורם
בפיצול מניות ,איחוד מניות ,דיבידנד במניות ו/או יצירת סוגי מניות חדשים .למעט מספר חריגים,
במקרה בו מסתיימים יחסי העבודה בין העובד לבין החברה יהיה העובד זכאי לממש את כל
האופציות הניתנות למימוש במועד סיום יחסי עובד-מעביד בתוך תקופה של  90יום מאותו מועד.
יתרת האופציות אשר הוענקו לאותו עובד ואשר לא מומשו על ידו כאמור פוקעות .במידה והעסקתו
של העובד בחברה מופסקת מסיבה מוצדקת ,יתרת האופציות אשר לא מומשה על ידו עד לאותו
מועד תפקענה באופן מיידי )להלן" :התוכנית השוטפת"(.
בחודש ינואר  ,2006הקצתה החברה לארבעה עובדים בכירים  725,000אופציות ניתנות למימוש ל
 725,000מניות של החברה ,מתוכן  350,000הוענקו למר אורי יהודאי ו  125,000הוענקו למר אלון

גרנות .האופציות שהוענקו לה"ה יהודאי וגרנות ניתנות למימוש בשלוש מנות שוות ב ,1.1.2008
 1.1.2009ו  .1.1.2010מחיר המימוש הינו  ₪ 31.068למניה .האופציות תפקענה ביום 1.2.2012
)להלן" :הענקת .("2006
הסכומים בטבלה הינם סכומי הפחת בגין האופציות שהוענקו במסגרת הענקת  2006והתוכנית
השוטפת )בגין הקצאות שבוצעו בשנים  2005עד  ,(2009כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה
לשנת .2009
) (6מר יהודאי מועסק בחברה החל משנת  1986ובשנת  1996החל לכהן כנשיא ומנהל העסקים
הראשי של החברה .ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור שישה חודשים מן המועד בו ימסור מי
מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות .מר יהודאי יהיה זכאי במקרה של סיום
העסקתו בחברה בתוך תקופה של שניים-עשר חודשים מהמועד בו תחזיק  ICC Handels AGפחות
מ  26%מהון המניות של החברה ,להמשיך ולקבל שכר והטבות נוספות מהחברה במשך תקופה של
שניים-עשר חודשים .בנוסף ,במקרה שכזה יהיה זכאי מר יהודאי למימוש מיידי של כל האופציות ו/או
המניות שהוענקו לו בעבר )ואשר כפופות לתקופות חסימה(.
) (7בדילול מלא  -מר יהודאי מחזיק ב  479,021אופציות הניתנות למימוש ל  479,021מניות רגילות
של החברה.
) (8יתרת האופציות שהוענקו למר יהודאי בהתאם לתוכנית השוטפת נכון למועד פרסום דוח זה היא
 129,021ויתרת האופציות שהוענקו למר יהודאי בהתאם להענקת  2006היא .350,000
) (9מר גרנות מועסק בחברה החל משנת  .2001ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור שלושה
חודשים מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות .מר
גרנות יהיה זכאי במקרה של סיום העסקתו בחברה בתוך תקופה של שניים-עשר חודשים מהמועד בו
תחזיק  ICC Handels AGפחות מ  26%מהון המניות של החברה ,להמשיך ולקבל שכר והטבות
נוספות מהחברה במשך תקופה של שישה חודשים .בנוסף ,במקרה שכזה יהיה זכאי מר גרנות
למימוש מיידי של כל האופציות ו/או המניות שהוענקו לו בעבר )ואשר כפופות לתקופות חסימה(.
) (10בדילול מלא  -מר גרנות מחזיק ב  157,865אופציות הניתנות למימוש ל  157,865מניות
רגילות של החברה.
) (11יתרת האופציות שהוענקו למר גרנות בהתאם לתוכנית השוטפת נכון למועד פרסום דוח זה היא
 32,965ויתרת האופציות שהוענקו למר גרנות בהתאם להענקת  2006היא .125,000
) (12מר נוימן מועסק בחברה החל מחודש אוגוסט  .2008ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור
שלושה חודשים מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות.
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ביום  15.3.2010חדל מר נוימן מלשמש כנושא משרה בחברה והעסקתו בחברה צפויה להסתיים
.2.6.2010
) (13בדילול מלא  -מר נוימן מחזיק ב  12,285אופציות הניתנות למימוש ל  12,285מניות רגילות של
החברה.
) (14גברת מאור מועסקת בחברה החל מחודש מרץ  .2009ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור
שלושה חודשים מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות.
) (15בדילול מלא – גברת מאור מחזיקה ב  7,250אופציות הניתנות למימוש ל  7,250מניות רגילות
של החברה.
) (16מר שוחט מועסק בחברה החל משנת  .2002ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור שלושים
יום מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות.
) (17בדילול מלא  -מר שוחט מחזיק ב  22,524אופציות הניתנות למימוש ל  22,524מניות רגילות
של החברה.
סעיף )א()(2
אין נושאי משרה בכירה בתאגיד עצמו בעלי תגמולים גבוהים יותר שאינם נכללים בטבלה לעיל.
סעיף )א()(3
אין בחברה בעלי עניין המקבלים תגמול שאינם מפורטים לעיל ,למעט דירקטורים .הגמול אשר ניתן
לכל לדירקטורים ,שאינו חורג מהמקובל ,מסתכם לסך של  148אלפי דולר בשנת .2009
סעיף )ב(
אין תגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת דוח זה ,בקשר עם
כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח.
תקנה  – 22עסקאות עם בעלי שליטה
עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,התשמ"ט1999-
באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום  ,28.12.2004הוחלט:
 .1לאשר "עסקת מסגרת" כמשמעותה בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(,
התש"ס ,2000-בכל הקשור להתקשרות החברה ,במהלך העסקים הרגיל ,בפוליסות לביטוח
אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות ובחברות קשורות של החברה
)אשר מכהנים מטעם בעל השליטה בחברה  ,(ICC Industries Incכפי שיהיו מעת לעת )להלן:
"פוליסות ביטוח עתידיות"( ,בתנאים המפורטים להלן:
א .במקרה בו מניות החברה תהיינה רשומות למסחר בבורסה במדינת ישראל בלבד -
גבולות האחריות השנתית תחת פוליסת הביטוח העתידית לא יעלו על סך של  15מיליון
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דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת ביטוח שנתית .במקרה של תביעות נגד
דירקטורים ונושאי משרה של החברה ושל מספר חברות בנות בסכומים העולים על
גבולות האחריות ,תגמולי הביטוח שיתקבלו מחברת הביטוח יחולקו בין החברות
השונות בגין הדירקטורים ונושאי המשרה שלהן באופן יחסי להשתתפותן בעלות
הפרמיה השנתית.
עלות הפרמיה השנתית בגין פוליסת ביטוח עתידית שגבולות האחריות בה  15מליון
דולר ארה"ב לא תעלה על סך של  75,000דולר ארה"ב.
במקרה בו תרכש פוליסת ביטוח עתידית בה גבולות האחריות שונים מהאמור לעיל )אך
לא יותר מ  15מליון דולר ארה"ב בכל מקרה( ,הפרמיה השנתית שתשולם עבור פוליסת
הביטוח העתידית תגדל או תקטן ,בהתחשב ביתר התנאים הקבועים בסעיף זה ,באותו
שיעור בו גדלו או קטנו גבולות האחריות.
כל רכישה חדשה של פוליסת ביטוח עתידית תעשה עם מבטח מורשה בפוליסת ביטוח
בתנאי ביטוח דומים ובמידת הצורך ,עם תנאים נוספים כפי שיהיו מקובלים ומותאמים
לצרכי החברה בעת הארכת הביטוח ו/או חידושו ,ובלבד שרכישת פוליסת הביטוח
העתידית תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,אשר יאשרו ,כי היא
עומדת בתנאי עסקת המסגרת המפורטים לעיל וימסרו כל הדיווחים הנדרשים על פי כל
דין.
במידה ואכן תעניק הפוליסה ביטוח קבוצתי כאמור לעיל ,עלות הפרמיה השנתית של
הפוליסה תחולק בין החברות השונות ,בחלוקה יחסית שתתבסס על החלטת הנהלת
החברה ובהתחשב בהמלצת יועץ הביטוח של החברה.
ב .במקרה בו מניות החברה תרשמנה למסחר בבורסה זרה מחוץ למדינת ישראל -
גבולות האחריות השנתית תחת פוליסת הביטוח העתידית לא יעלו על סך של  30מיליון
דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת ביטוח שנתית .במקרה של תביעות נגד
דירקטורים ונושאי משרה של החברה ושל מספר חברות בנות בסכומים העולים על
גבולות האחריות ,תגמולי הביטוח שיתקבלו מחברת הביטוח יחולקו בין החברות
השונות בגין הדירקטורים ונושאי המשרה שלהן באופן יחסי להשתתפותן בעלות
הפרמיה השנתית.
עלות הפרמיה השנתית בגין פוליסת ביטוח עתידית שגבולות האחריות בה  30מליון
דולר ארה"ב לא תעלה על סך של  200,000דולר ארה"ב.
במקרה בו תרכש פוליסת ביטוח עתידית בה גבולות האחריות שונים מהאמור לעיל )אך
לא יותר מ  30מליון דולר ארה"ב בכל מקרה( ,הפרמיה השנתית שתשולם עבור פוליסת
הביטוח העתידית תגדל או תקטן ,בהתחשב ביתר התנאים הקבועים בסעיף זה ,באותו
שיעור בו גדלו או קטנו גבולות האחריות.
כל רכישה חדשה של פוליסת ביטוח עתידית תעשה עם מבטח מורשה בפוליסת ביטוח
בתנאי ביטוח דומים ובמידת הצורך ,עם תנאים נוספים כפי שיהיו מקובלים ומותאמים
לצרכי החברה בעת הארכת הביטוח ו/או חידושו ,ובלבד שרכישת פוליסת הביטוח
העתידית תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,אשר יאשרו ,כי היא
עומדת בתנאי עסקת המסגרת המפורטים לעיל וימסרו כל הדיווחים הנדרשים על פי כל
דין.
במידה ואכן תעניק הפוליסה ביטוח קבוצתי כאמור לעיל ,עלות הפרמיה השנתית של
הפוליסה תחולק בין החברות השונות ,בחלוקה יחסית שתתבסס על החלטת הנהלת
החברה ובהתחשב בהמלצת יועץ הביטוח של החברה.
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עסקת המסגרת תהיה בתוקף לתקופה של  10שנים עד ליום .31.12.2014
 .2התקשרות החברה בהסכם לשיפוי עם כל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה בה אשר מכהנים
מטעם בעל השליטה בחברה ICC Industries Inc.
 .3הוחלט לשלם גמול לכל הדירקטורים בחברה על פי הסך המקסימלי הקבוע בתקנות החברות
)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס.2001-
עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ,התשמ,ט1999-
באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום  ,25.6.2000הוחלט לאשר הסכם בין פרוטרום
בע"מ ,חברה בת בבעלותה המלאה של החברה ,לבין חברת ("Azur") ,S.C.AZUR S.A.
חברה רומנית בשליטתה של  ,ICC Industries Inc.בעלת השליטה בחברה ,לפיו תשמש Azur
כקבלן משנה ,במפעלה ברומניה ,עבור החברה ותייצר עבורה מוצרים שונים ,על פי רשימה
שתעודכן מעת לעת ועל פי הנחיות שתינתנה על ידי החברה ובפיקוח של החברה .בישיבת
הדירקטוריון מיום  ,23.11.2009החליט דירקטוריון החברה על חידוש ועדכון ההסכם בין Azur
לבין החברה.
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תקנה  – 24מניות וניירות ערך המירים המוחזקים בידי בעלי עניין

שם בעל העניין

כלל פיננסים בע"מ
)נוסטרו(
כלל פיננסים בע"מ
)קרנות(
כלל החזקות עסקי
ביטוח בע"מ )ביטוח
חיים משתתפות(
כלל החזקות עסקי
ביטוח בע"מ )ניהול
קופ"ג(
אפסילון קרנות
נאמנות )(1991
)(1
בע"מ
אפסילון ניהול קופות
)(2
גמל בע"מ
פסגות בית השקעות
בע"מ )נוסטרו(
פסגות בית השקעות
בע"מ )ניהול קופ"ג(
פסגות בית השקעות
בע"מ )קרנות(

שיעור ההחזקה בדילול
מלא )(%

מספר ני"ע
המוחזקים
ביום
11/03/2010

בהון

בהצבעה

בהון

בהצבעה

1081082

397,277

0.69

0.69

0.68

0.68

1081082

100,836

0.17

0.17

0.17

0.17

52-003612-0

מניה
רגילה

1081082

2,181,673

3.77

3.77

3.74

3.74

52-003612-0

מניה
רגילה

1081082

3,435,404

5.94

5.94

5.89

5.89

51-157620-9

מניה
רגילה

1081082

1,000

0.00

0.00

0.00

0.00

1081082

12,277

0.02

0.02

0.02

0.02

1081082

293,233

0.51

0.51

0.50

0.50

1081082

2,617,380

4.53

4.53

4.49

4.49

1081082

781,770

1.35

1.35

1.34

1.34

מספר זיהוי

51-138234-3
51-138234-3

שם
הנייר

מניה
רגילה
מניה
רגילה

51-376707-9

מניה
רגילה
מניה
רגילה
מניה
רגילה

51-376707-9

מניה
רגילה

51-354412-2

51-376707-9

מספר
הנייר
בבורסה

שיעור החזקה )(%

מגדל אחזקות ביטוח
ופיננסים בע"מ
)קרנות(
מגדל אחזקות ביטוח
ופיננסים בע"מ )ניהול
קופ"ג(
מגדל אחזקות ביטוח
ופיננסים בע"מ
)ביטוח חיים
משתתפות(
מגדל אחזקות ביטוח
ופיננסים בע"מ
)נוסטרו(
פרוטרום נאמנות
)(3
בע"מ
ICC Industries Inc.
)(4

John Oram
אורי יהודאי

)(5

)(6

מניה
רגילה

1081082

134,910

0.23

0.23

0.23

0.23

52-002998-4

מניה
רגילה

1081082

982,918

1.70

1.70

1.69

1.69

52-002998-4

מניה
רגילה

1081082

1,638,674

2.83

2.83

2.81

2.81

52-002998-4

מניה
רגילה

1081082

101,780

0.18

0.18

0.17

0.17

51-239737-3

מניה
רגילה

1081082

579,839

1.00

1.00

0

0

132653653

מניה
רגילה

1081082

21,308,025

36.87

36.87

36.47

36.47

1081082

779,171

1.35

1.35

1.33

1.33

1081082

600,766

1.04

1.04

1.79

1.79

1081082

17,439

0.03

0.03

0.04

0.04

52-002998-4

140036362
052731569

)(7

Hans
Abderhalden

004817414

מניה
רגילה
מניה
רגילה
מניה
רגילה

) (1אפסילון ניהול קרנות נאמנות ) (1991בע"מ הינה בעלת עניין בחברה בשל היותה חברה בשליטה של כור תעשיות בע"מ שנרכשה על ידי חברת
השקעות דיסקונט בע"מ ,שהינה חברה בשליטת אי די בי פתוח בע"מ .אי די בי פתוח בע"מ הינה בעלת השליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
שהינה בעלת עניין בחברה מכח החזקותיה.
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) (2אפסילון ניהול קופות גמל בע"מ הינה בעלת עניין בחברה בשל היותה חברה בשליטה של כור תעשיות בע"מ שנרכשה על ידי חברת השקעות
דיסקונט בע"מ ,שהינה חברה בשליטת אי די בי פתוח בע"מ .אי די בי פתוח בע"מ הינה בעלת השליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ שהינה
בעלת עניין בחברה מכח החזקותיה.
) (3פרוטרום נאמנות בע"מ,חברה בת בבעלותה המלאה של החברה ,מחזיקה את המניות בנאמנות עבור עובדי החברה
) (4ההחזקה הנ"ל מתבצעת באמצעות  ICC Industries Incעצמה ובאמצעות חברות בת שלה .בעל השליטה ב  ICC Industries Inc.הינו ד"ר ג'ון
פרבר המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה .אשתו של ד"ר ג'ון פרבר ,מיה פרבר ,מכהנת כדירקטורית בחברה.
) (5מר  John Oramמכהן כדירקטור בחברה.
) (6מר אורי יהודאי מכהן כנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה .כמו-כן ,מחזיק מר יהודאי ב  479,021אופציות ניתנות למימוש ל 479,021
מניות רגילות של החברה.
) (7מר  Hans Abderhaldenמכהן כדירקטור בחברה .כמו-כן ,מחזיק מר  Abderhaldenב  7,216אופציות ניתנות למימוש ל  7,216מניות רגילות
של החברה.
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תקנה 24א – הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
הון רשום ₪ 100,000,000 :מחולק ל  100,000,000מניות רגילות בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א
הון מונפק ₪ 57,826,357 :מחולק ל  57,826,357מניות רגילות בנות  ₪ 1ע.נ .כ"א
נכון למועד הדוח מחזיקה פרוטרום נאמנות בע"מ ,חברה בת של החברה ,ב  582,715מניות
רגילות של החברה .המניות מוחזקות על יד פרוטרום נאמנות בנאמנות עבור עובדי החברה.
תקנה 25א – מען רשום
מען רשום:
דואר אלקטרוני:
טלפון:
פקס:

רח' השיש  ,25מפרץ חיפה ,ת.ד 10067 .מיקוד 26110
info@frutarom.com
+972-4-8462401
+972-4-8722517

תקנה  – 26חברי הדירקטוריון לתאריך הדו"ח
א .ד"ר ג'ון ג' .פרבר ,יו"ר הדירקטוריון
דרכון מספר) 111201362 :אמריקאי(
שנת לידה1925 :
מען435 E 52 St., New York, NY 10022, USA :
נתין אמריקאי.
אינו חבר בוועדות הדירקטוריון.
אינו מכהן כדירקטור חיצוני.
אינו עובד התאגיד.
יו"ר דירקטוריון התאגיד ,יו"ר חברת  ,ICC Industries Inc.בעלת המניות העיקרית של החברה.
החל לכהן כדירקטור בשנת .1996
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית -ד"ר לכימיה מאוניברסיטת
 .Polytechnic Institute of Brooklyn, New Yorkיו"ר החברה ,יו"ר חברת .ICC Industries Inc.
תאגידים בהם הוא משמש כדירקטור :יו"ר חברת  ,ICC Industries Inc.בעלת המניות העיקרית של
החברה .מכהן כדירקטור בחברות בנות .ICC Industries Inc.
נשוי למיה פרבר ,דירקטורית בחברה.
דירקטור מומחה :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטור בלתי תלוי :1לא.

 1כהגדרת מונח זה בסעיף )219ה( לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-

ב .גב' מיה פרבר
דרכון מספר) 152434380 :אמריקאי(
שנת לידה1936 :
מען435 E 52 St., New York, NY 10022, USA :
נתינה אמריקאית.
אינה חברה בוועדות הדירקטוריון.
אינה מכהנת כדירקטור חיצוני.
אינה עובדת התאגיד.
החלה לכהן כדירקטור בשנת .1996
השכלתה ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם היא מחזיקה ,התעסקותה בחמש השנים האחרונות :אקדמית -תואר ראשון
) .(Hunter College, NYCאמנית.
תאגידים בהם היא משמשת כדירקטורית ,ICC Industries Inc. :בעלת המניות העיקרית של
החברה.
נשואה לד"ר ג'ון פרבר ,יו"ר הדירקטוריון.
האם היא דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון :לא.
דירקטור בלתי תלוי :1לא.
ג .מר ג'ון ל .אורם
דרכון מספר) 761050695 :בריטי(
שנת לידה1944 :
מעןPOB 533, Bedford Hills, N.Y., U.S.A. :
נתין בריטי.
חבר ויו"ר וועדת שכר.
אינו מכהן כדירקטור חיצוני.
אינו עובד התאגיד.
החל לכהן כדירקטור בשנת .1996
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית B.A. -רו"ח וכלכלן .חבר
המוסד לראיית חשבון של אנגליה וויילס ,כיהן עד אפריל  2008כנשיא ) ICC Industries Inc.בעלת
המניות העיקרית של החברה( וכדירקטור בחברות בנות שלה.
תאגידים בהם הוא משמש כדירקטור :אין.
אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
דירקטור מומחה :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטור בלתי תלוי :1לא.
ד .מר הנס הבדרהלדן
דרכון מספר) 004817414 :שוויצרי(
שנת לידה1939 :
מעןLerchenbergstrasse 114, 8703 Erlenbach, Switzerland :
נתין שוויצרי.
אינו מכהן כדירקטור חיצוני.
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דירקטור בחברת Frutarom Switzerland Ltd.
החל לכהן כדירקטור בשנת .2004
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :השכלהIMD Program for -
 ,IMD) Executive Developmentשוויץ( .חבר בורד בחברת ) Emil Flachsmann AGכיום
.(Frutarom Switzerland Ltd.
תאגידים בהם הוא משמש כדירקטורFrutarom Switzerland Ltd. :
אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
דירקטור מומחה :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטור בלתי תלוי :1לא.
ה .מר יצחק אנג'ל
ת.ז .מספר012735478 :
שנת לידה1956 :
מען :רח' רבוצקי  ,44רעננה.
נתין ישראלי.
חבר ועדת הביקורת ,ועדת השכר והועדה האזקוטיבית של הדירקטוריון.
מכהן כדירקטור חיצוני.
אינו עובד התאגיד.
החל לכהן כדירקטור בשנת .2008
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :השכלה תיכונית .עד 31.12.2007
כיהן כסמנכ"ל בכיר בחברת  .Verifone Inc.עד שנת  2006כיהן כנשיא ומנכ"ל ליפמן הנדסה
אלקטרונית בע"מ .החל משנת  2008משמש כיועץ עסקי.
תאגידים בהם הוא משמש כדירקטור :אין.
אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
דירקטור מומחה :דירקטור חיצוני מומחה כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני( תש"ס ,2000-ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטור בלתי תלוי :1כן.
ו .מר יעקב אלינב
ת.ז .מספר006287338 :
שנת לידה1944 :
מען :רח' הדודאים  ,10הרצליה.
נתין ישראלי.
חבר ועדת הביקורת וועדת השכר והועדה האקזקוטיבית של הדירקטוריון.
אינו עובד התאגיד.
מכהן כדירקטור חיצוני.
החל לכהן כדירקטור בשנת .2008
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית B.A. -בכלכלה ולימודי מנהל
עסקים ,האוניברסיטה העברית בירושלים .החל משנת  2004מכהן כיו"ר דירקטוריון דש ניירות ערך
והשקעות בע"מ .כיהן עד שנת  2003כמשנה למנכ"ל בנק הפועלים.
תאגידים בהם הוא משמש כדירקטור :דפי זהב בע"מ; הבנק לפיתוח התעשיה בע"מ; נתיבי איילון בע"מ;
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דלק נדלן בע"מ; יובלים ניהול קרנות פנסיה בע"מ; אלינב יעוץ ושירותים בע"מ; ניו קופל בע"מ; צינורות
המזה"ת בע"מ; תפרון בע"מ; דש ניירות ערך והשקעות בע"מ; דש קופות גמל בע"מ; דש מוסדיים בע"מ;
סאפיאנס בע"מ; בי .ג'י .גרופ בע"מ; פולאר תקשורת בע"מ; הפניקס פלטינום בע"מ; הפניקס פלטינום
כ.א .בע"מ ,וגלובל בוקס בע"מ.
אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
דירקטור מומחה :דירקטור חיצוני מומחה כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני( תש"ס ,2000-ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
דירקטור בלתי תלוי :1כן.
תקנה 26א – נושאי משרה בכירה
א .אורי יהודאי
נשיא ומנהל עסקים ראשי
ת.ז052731569 :.
שנת לידה1954 :
משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד.
בעל עניין בתאגיד.
אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית B.A -בכלכלה
)אוניברסיטת תל אביב( ו M.A. -במנהל עסקים )אוניברסיטת תל אביב( .מכהן כנשיא ומנהל
עסקים ראשי של החברה .בין השנים  2001עד  2004כיהן כיו"ר התאחדות התעשיינים בצפון.
החל משנת  2008מכהן כיו"ר ועדת הכלכלה בהתאחדות התעשיינים.
תחילת כהונה) 1996 :תחילת עבודה בחברה בשנת .(1986
ב .מר אלון גרנות
משנה לנשיא ומנהל כספים
ת.ז057210247 :.
שנת לידה1961 :
האחראי לניהול סיכוני השוק.
משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד.
אינו בעל עניין בתאגיד.
אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית B.A -בכלכלה ומנהל
עסקים )אוניברסיטת חיפה( ו M.A -בכלכלה )טכניון חיפה( .בין השנים  1990-2001עבד
בחברת קיוליק & סופה.
תחילת כהונה2001 :
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ג .מר עמוס ענתות
משנה לנשיא ומנהל תפעול ושרשרת אספקה גלובלית
ת.ז51923548 :.
שנת לידה1953 :
אינו משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד.
אינו בעל עניין בתאגיד.
אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית -תואר ראשון
בתעשיה וניהול )טכניון( .סמנכ"ל טבע אירופה ,טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
תחילת כהונה2010 :
ד .מר אייל שוחט
סגן נשיא-יועץ משפטי
ת.ז025609694 :.
שנת לידה1973 :
משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד.
אינו בעל עניין בתאגיד.
אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית LLB -במשפטים ו-
 B.A.בראיית חשבון )אוניברסיטת תל אביב( .בין השנים  2002-2006שימש כיועץ משפטי
בחברה.
תחילת כהונה) 2006 :תחילת עבודה בחברה (2002
ה .מר יואב ברק
מבקר פנימי
ת.ז53670352 :.
שנת לידה1955 :
אינו משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד.
אינו בעל עניין בתאגיד.
אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית B.A -בכלכלה וראיית
חשבון )אוניברסיטת חיפה( .עוסק בביקורת פנימית בתאגידים ,מנכ"ל רוזנטל בע"מ ,מנכ"ל
 PT3בע"מ ,מנכ"ל תמור תאורה בע"מ ,מנכ"ל דשנים חומרים כימיים בע"מ ,מנכ"ל זיקה
אלקטרודות בע"מ.
תחילת כהונה2004 :
ו .מר גיא גיל
סגן נשיא  -פיננסים
ת.ז24223380 :.
שנת לידה 1969 :אינו משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד.
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אינו בעל עניין בתאגיד.
אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
השכלתו ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או
התעודה בהם הוא מחזיק ,התעסקותו בחמש השנים האחרונות :אקדמית B.A -בכלכלה וראיית
חשבון )אוניברסיטת חיפה( .בין השנים  2003-2006כיהן כמנהל כספים בחברת גניגר מפעלי
תעשיות ) (1996בע"מ .בין השנים  2002-2001רו"ח בקוסט פורר את גבאי .בין השנים 2006-
 2007שימש כחשב הקבוצה.
תחילת כהונה2006 :
ז .גב' דנה מאור
סגן נשיא – משאבי אנוש גלובליים
ת.ז22973440 :.
שנת לידה1967 :
אינה משמשת כדירקטור בחברות בנות של התאגיד.
אינה בעלת עניין בתאגיד.
אינה בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד.
השכלתה ,המקצועות והתחומים בהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי
או התעודה בהם היא מחזיקה ,התעסקותה בחמש השנים האחרונות :אקדמיתB.A -
פסיכולוגיה וקרימינולוגיה )אוניברסיטת בר אילן( ו M.A. -בפסיכולוגיה תעשייתית )אוניברסיטת
בר אילן( .סמנכ"ל משאבי אנוש גלובלי ב ,RADVISION -ייעוץ והשמה לחברות start-up
וסמנכ"ל משאבי אנוש חטיבתי בחברת אמדוקס.
תחילת כהונה2009 :
תקנה 26ב – מורשי חתימה עצמאיים
אין.
תקנה  – 27רואה-החשבון של התאגיד
רואי החשבון של התאגיד הם קסלמן וקסלמן ,רח' נתנזון  ,1חיפה .33034
למיטב ידיעת התאגיד רואי החשבון אינם בעלי עניין ו/או בני משפחה של בעל עניין או של נושא
משרה בכירה בתאגיד.
תקנה  – 28שינוי בתזכיר או בתקנות
לא חל כל שינוי בתקופת הדוח בתזכיר או בתקנון של התאגיד.
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תקנה  – 29המלצות והחלטות המנהלים
המלצות מועצת המנהלים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה
הכללית:
ביום  16.3.2010החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  ₪ 0.18למניה ובסך כולל
של .₪ 10,408,744
תקנה 29א – החלטות החברה
לא נתקבלו החלטות בחברה בעניינים האמורים.

תאריך 16 :מרץ 2010

פרוטרום תעשיות בע"מ
על ידי:

____________________

שם:
תפקיד:

ד"ר ג'ון פרבר
יו"ר הדירקטוריון

על ידי:

____________________

שם:
תפקיד:

אורי יהודאי
נשיא ומנהל עסקים ראשי
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מועצת המנהלים
ד"ר ג'ון ג' .פרבר

יו"ר מועצת המנהלים

מיה פרבר

ג'ון ל .אורם

יו"ר ועדת שכר

הנס הבדרהאלדן

יעקב אלינב

דח"צ חבר ועדת הביקורת ,ועדת שכר
והועדה האקזקוטיבית

יצחק אנג'ל

דח"צ ,חבר ועדת הביקורת ,ועדת שכר
והועדה האקזקוטיבית

