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דו"ח שנתי



    ,,על מניות יקרעל מניות יקרבב
 

שנת אנו שמחים לחלוק עימך את התוצאות וההישגים שהשיגה פרוטרום ב
אסטרטגיית המשך המימוש המוצלח של משקפות את התוצאות . 2010

המשלבת גידול פנימי מהיר ורווחי , שלנווהרווחית המהירה הצמיחה 
תוך המשך מימוש היעדים , יחד עם ביצוע רכישות, של עסקי הליבה

  .תניים שהצבנו לעצמנוהשאפ
 

במונחי מטבע מקומי  8%בשיעור של מכירות פרוטרום  עלו 2010בשנת 
אחת כ נומעמד לחזק את וססבל כנוהמש .מליון דולר 451.1ל  הגיעוו
וחומרי הגלם  בתחום הטעםבעולם החברות הגדולות והמובילות עשר מ
טעם ת העולמושל ובחיבור הממוצבת באופן ייחודי בצומת , חודייםיהי
 . בריאותהו

רווח הגולמי עלה ב ה: שיפור מהותי הושג ברווח ובשיעורי הרווחיות
עלה ב הרווח התפעולי . 38.8%ל הגיעה גולמית הרווחיות וה 12.4%
רווחיות תפעולית של המייצג ,  דולר מליון63 שיא שלל הגיעו 33.2%
 . מליון דולר82והגיע לשיא של  23.9% עלה ב EBITDA -ה. 14.0%

עלה הרווח הנקי  .18.2% שהגיעה ל EBITDA - הרווחיותבהושג שיא גם 
 ולשיא רווחיות נקייה של  דולר מליון44.1 שיא שלהסתכם ל ו32.8%ב 

 דולר 0.77 לוהגיע  32.6% עלה בשיעור חד של הרווח למניה .9.8%
   .למניה

 
וברווח והשיא שהושג השנה ברווח ובשיעורי הרווחיות התוצאות הנאות 

שיפור , של צמיחה פנימית רווחיתמוצלח  משילוב יםנובעלמניה 
שמירה הדוקה על מבנה ההוצאות התחרותי , נובתמהיל המוצרים של

שהשגנו במסגרת הצעדים שנקטנו להשגת יעילות תפעולית במהלך שנת 
  . המיזוג המוצלח של הרכישות שבצענוו 2009

 
. ולם ובחזרה לצמיחה התאפיינה בהתאוששות מרבית כלכלות הע2010שנת 

לה הנהלה , בעלת מבנה הון איתן, כחברה גלובלית מובילה וחזקה
טכנולוגיות , מאגר ומבחר לקוחות, גלובלית מנוסה וחזקה מתמיד

ומוצרים מעולים וצנרת מצוינת של מוצרים בפיתוח בשיתוף עם 
לפעול להשגת צמיחה פנימית מהירה המשכנו , לקוחותינו הרבים בעולם

הן ,  נוכחות פרוטרוםתוך חיזוק,  שלנובעסקי הליבה ורווחית



והן בביסוס , בשווקים המפותחים במערב אירופה ובארצות הברית
 תוך המשך , האחריםבשווקים המתפתחיםבאסיה ו נופעילותובהעמקת 

  . והגדלת נתחי השוק שלנו בשווקים הקיימיםחדירה לשווקים נוספים
וגם לאומיים הגדולים -ות הרבלקוחלגדול גם בקרב הו ממשיכים חנאנ

לקוחות המותג מקוד מיוחד בעם  ,לקוחות הבינוניים והמקומייםעם ה
תוך מתן שירות מעולה ואיכותי בהתאם לצרכיהם הפרטניים , הפרטי

מגוון ופתרונות  סל מוצרים נומשיך להציע ללקוחותינ. והייחודיים
דשניים מוצרים חדשים וחמהמורכב ברובו ממוצרים טבעיים ו, ורחב

לכיוונם פונים המשלבים פתרונות טעם ובריאות , בטכנולוגיה מתקדמת
 :לחזוננובהתאם זאת  ו,השוק ודרישות הצרכנים

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

 
 את נאיץ לצמוח באזורים המרכזיים בהם אנו פועלים ונמשיך 2011 -ב

, דרום אמריקהבמרכז וב, אסיהבלרבות , צמיחתנו בשווקים המתפתחים
 ובצפון , בהם שיעורי הצמיחה גבוהים יותר,אפריקהבמזרח אירופה וב

על ידי , בין היתר, אנו פועלים להאצת הצמיחה בשווקים אלה. אמריקה
השיווק והמכירות , הייצור, הפיתוחהמחקר וחיזוק ממוקד של מערכי 

של רכישות רבות  בחינת אפשרויות תוך, עד חשובותבמדינות י
 .אסטרטגיות

 
, ניכרת מגמה עולמית של עליה במחירי חומרי גלםבחודשים האחרונים 

אנו . לרבות בחלק מחומרי הגלם המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה
,  מגמת השיפור בתוצאותינוחת להבט ,פועלים בנחישות ונמשיך לפעול

המשך פעולות ממוקדות של התאמת מחירי המכירה של בין היתר על ידי 
אנו ממשיכים כל העת . מוצרינו המושפעים מעליית מחירי חומרי הגלם

 היכולות מעגל הספקים שלנו ולניצול מירבי שללהרחבת בפעילות 
  .המגוונות של אתרי הייצור של פרוטרום בעולם

 
ובשנים  ,ותמשך נמשכת מגמת הקונסולידציה בענף בו אנו פועלים

להיות אחת תמשיך פרוטרום . צמצום במספר השחקנים בענףהאחרונות חל 
עם התאוששות שוק  .כרוכשת, פעילות יותר בשוקהו  המובילותמהחברות

בחודשים שבנו , העולמיהשפעות המשבר הכלכלי המיזוגים והרכישות מ
 ,בידינושהרכישות המצויין של פוטנציאל ההאחרונים לנצל את 



ר שתי רכישות אסטרטגיות התומכות בהמשך הרחבת פריסתנו ביצענו כבו
. סל המוצרים שאנו מציעים ללקוחותינוגר הלקוחות ומא, הגלובאלית

שג ושנתמך בתזרים המזומנים החזק שה ,נומבנה ההון האיתן של
גיבוי יחד עם , היקף החובהורדה מהותית בשתרם ל, בשנתיים האחרונות

אסטרטגיית לממש את המשיך פשרו לנו ל יא,מבנקים מובילים חזקבנקאי 
תוך   פרוטרוםשלהמהירה והרווחית צמיחה ל םשתתרו הרכישות שלנו

 .מניותינובעלי להמשך יצירת ערך הבטחת 
 

ועבודתם יכולתם , מסירותםבזכות  יושגהמשך הצלחתנו ש משוכנעיםאנו 
כל עובדי פרוטרום בכל אתריה בעולם ושאיפתם המתמדת המעולה של 

אנו רואים חשיבות עליונה בקשר ההדוק . ולמצוינותיות יצירתל
 ורואים אותם  לקוחותינו הרבים והנאמנים ברחבי העולםאינטימי עם הו

בהנהגת הנהלת , כי בשיתוף העובדים, אנו בטוחים.  אמיתייםכשותפים
בעלי ,  ושלכםהדירקטוריוןהחברה ובתמיכתם המתמשכת של חברי 

דים ולעמוד בהצלחה ביע  להתרחב,להתפתחלהמשיך נוכל , המניות
להכפיל שוב את מחזור המכירות של ו ,ובאתגרים השאפתניים שלפנינו

  . השנים4-פרוטרום ב

 
 ,בברכה

 
 ון פרבר'ר ג"ד
 ר מועצת המנהלים"יו
 

 אורי יהודאי
 נשיא ומנהל עסקים ראשי

 
 2011 ,מרץ 24
   



  תוכן ענייניםתוכן עניינים
  
  

  - 'פרק א
  

  התאגידתיאור עסקי 
  

  - 'פרק ב
  

  התאגידדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 
  

  - 'פרק ג
  

  31.12.2010 ליום התאגידדוחות כספיים של 
  

  
 'פרק ד

  
-  

  
  התאגידפרטים נוספים על 

  - 'פרק ה
  

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 
  הכספי ועל הגילוי

   
 



חלק א'
תיאור עסקי התאגיד



  מידע צופה פני עתיד
  

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד. דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד
 או מידע אחר המתייחסים םדניאומ, ות הערכ,תותחזי, נתוניםכולל , 1968 - ח"התשכ

.  בלבדקבוצה בשליטת הםלאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינ
כי הן , בשל העובדה, בין היתר, ניתנות לזיהוי, ת מידע צופה פני עתידאמירות הכוללו

בכוונת ", "מעריכההנהלת הקבוצה "או " הנהלת הקבוצהלהערכת "כוללות ביטויים כגון 
אמירות הכוללות מידע צופה פני עתיד . הוכיוצא באל" סבורההקבוצה ", "הקבוצה
אירועים עתידיים , יעדים, מטרות, ניותתוכ, גם דיונים בנוגע לאסטרטגיהלעיתים כוללות 
  . וכוונות

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

  .להיות שונים באופן מהותי מאלו המתוארים או נדונים בדוח זה

,  מבוסס על הערכות הנהלת הקבוצההמופיע בדוח זהמידע צופה פני עתיד 
לרבות , על מידע הידוע להנהלת הקבוצה במועד פרסום דוח זה, בין היתר, המתבססות

אירועים , אסטרטגיה, מטרות, יעדים, הערכות ביחס לתחומי פעילותה של פרוטרום
  .וכוונות עתידיות

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

תחרות בשווקים  ,הכלכלה העולמיתהשפעות : בין היתר, כוללים, המתוארים בדוח זה
ות  לזהקבוצה אי יכולתה של ה,הקבוצה שינויים בביקוש למוצרי ,הקבוצהבהם פועלת 

תקנות ,  השפעה של חוקים,בהצלחה ולבצע רכישות עתידיות של פעילויות וחברות
 שינויים בשערי חליפין, ת ובטיחותבריאו, בעיקר בתחומי איכות סביבה, ותקנים

  .ם להשיגהיכולת וקבוצהתנודתיות במחירי חומרי הגלם הדרושים לו
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   תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה- 'אפרק 

  :בדוח זה להלן תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם
  
  
 Abaco וחברת Abaco Manufacturing LLCחברת  - "אבאקו"

Incorporated  
 

  - "אדומים"
 

 מ"אדומים תוספי מזון בע

  Oxford Chemicals Limited - "אוקספורד"
 

  - "בלמיי"
 

Belmay Limited 

    -" דולר"
 

 דולר ארצות הברית

 31.12.2010הדוחות הכספיים של החברה ליום   -" הדוחות הכספיים"
  לדוח זה' המצורפים כפרק ג

  
   -" החברה"
 

 מ"פרוטרום תעשיות בע

   -" הפקודה"
 

 )נוסח חדש(פקודת מס הכנסה 

  - "פרוטרום"או " הקבוצה"
  

  ות המאוחדות שלההחברומ "פרוטרום תעשיות בע

  -" חוק החברות"
  

  1999 -ט "התשנ, חוק החברות

  -" חוק ניירות ערך"
  

  1968 - ח"התשכ, חוק ניירות ערך

  - "יופיטר"
 

Jupiter Flavours Limited 

   -" מניה"
 

 של החברה. נ.ע ₪ 1מניה רגילה בת 

   -" פלקסמן"
 

Emil Flachsmann AG 

 Blessing וחברת Gewurzmuller GmbHחברת  - "קבוצת גוורצמולר"
Biotech GmbH  

 
  מ"ראד טכנולוגיות טבעיות בע - "ראד"

 
   -" ריבר"

  
Rieber & Son ASA  

  - "ריחן"
 

  מ"ריחן בארות יצחק תעשיות מזון בע
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"Acatris" -   חברתAcatris Inc.  , חברתAcatris Specialities 
Holding B.V וחברת Acatris Belgium NV  

 
"CH" -   חברתChristian Hansen GmbH וחברת 

Christian Hansen A/S   
 

"EAFI " -   East Anglian Food Ingredients Ltd.  
  

"FSI" - Flavors Specialties Inc.  
 

 - "GDRs" 
 

Global Depositary Receipts 

"IFF "-  International Flavors & Fragrances Inc.  
 

"Nesse" -   חברתGewürzMühle Nesse GmbH וחברת 
GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH  

 
  

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

 

 ותיאור התפתחות עסקיה הקבוצהפעילות  .1

  כללי

 תחת 1995 התאגדה בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות בשנת החברה 1.1

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

 . מ"שמה לפרוטרום תעשיות בע

בה מרוכזת , חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, מ"פרוטרום בע 1.2

נוסדה בשנת , ובאמצעותה מוחזקת הפעילות העסקית והיצרנית של החברה

בראשית ימיה עסקה פרוטרום בגידול פרחים . מ" כפרוטרום פלשתינה בע1933

 . צוי וזיקוק חומרי טעם וריח ושמנים אתרייםוצמחי ארומה לצורך מי

עשיות אלקטרוכימיות ת מ על ידי" נרכשו נכסיה של פרוטרום בע1952בשנת  1.3

 .מ"בע) 1952(

עשיות אלקטרוכימיות תבמסגרת פיצולה של פרוטרום מ, 1996בחודש מאי  1.4

 . א"נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בת, מ"בע) 1952(
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 השלימה החברה גיוס הון ממשקיעים מוסדיים בארץ 2005ר בחודש פברוא 1.5

 ברשימה הראשית  GDRsובעולם על דרך של הנפקת מניות ורישום למסחר של 

ת עתידיות ומטרת גיוס ההון היתה מימון רכישות אסטרטגי. של הבורסה בלונדון

 המשלבת צמיחה פנימית ,מאסטרטגיית הצמיחה המהירה של פרוטרוםכחלק 

 עם רכישות בשילוב, בשיעורים גבוהים מהממוצע בתעשייה,  הליבהשל תחומי

אסטרטגיות של פעילויות וידע בתחומי הפעילות העיקריים של פרוטרום וביעדים 

  . הגיאוגרפיים האסטרטגיים עבורה

המובילות בעולם הנמנית על עשר החברות גלובלית  חברהכיום פרוטרום הינה  1.6

  םהגלם הייחודייוחומרי  (Flavors) הטעמיםבתחום 

 (Specialty Fine Ingredients). לייצור ושיווק ש, פיתוחפרוטרום עוסקת ב 

תמציות טעם , משקאות,  מזוןלייצורהמשמשים טעמים וחומרי גלם ייחודיים 

   וטיפוח אישי(Pharma/Nutraceutical)נוטרה /פארמה מוצרי, וריח

(Personal Care)צפון , ייצור באירופהאתרי פרוטרום מפעילה .  ומוצרים נוספים

 20,000משווקת ומוכרת מעל , מייצרתו,  ואפריקה אסיה,ישראל, אמריקה

 1,500 - ומעסיקה כ  מדינות120- לקוחות ביותר מ13,000-מ מוצרים ליותר

 .עובדים ברחבי העולם

  . זה לדוח39 החברה ראה סעיף לפירוט נוסף על אסטרטגית הצמיחה של 

, נכון למועד דוח זה המחזיקה ICCבעלת המניות העיקרית בחברה הינה קבוצת  1.7

 37.02%  מניות המהוות21,406,913 - ב,.1ICC Industries Inc באמצעות

 .מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה בה

   
  

                                                 
בעל השליטה  . עצמה ובאמצעות חברות בת שלהICC Industries Incל מתבצעת באמצעות "ההחזקה הנ  1
ו של אשת,מיה פרבר' גב. ר דירקטוריון החברה"פרבר המכהן גם כיו. ון ג'ר ג" הינו דICC Industries Inc -ב
 .ת בחברהות כדירקטוריו מכהנ,ר פרבר"ביתו של ד, סנדרה פרבר'  וגב,פרבר. ון ג'ר ג"ד
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,  עם החלפת ההנהלה של פרוטרום,במהלך המחצית השנייה של שנות השמונים 1.8

הוחלט על אימוץ אסטרטגיה עסקית שכללה גידול מהותי בפעילות החברה 

מובילה גלובלית לאומית -בשווקים הבינלאומיים והפיכת פרוטרום לחברה רב

 הפעילות האשר הינ, הטעמים פעילות תוך הגדלה מהותית של ,בתחומה

  . יותר של החברהתהרווחי

בתחילת שנות התשעים החליטה הנהלת פרוטרום על הרחבת הפעילות  1.9

.  על ידי ביצוע רכישות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותהה שלהגלובלית

בראשית שנות התשעים רכשה פרוטרום חברות קטנות , בהתאם לאסטרטגיה זו

 Meer רכשה את 1993-  ובות הברית ובאנגליהבתחום התמציות בארצ

Corporation ,שחיזקה מהותית את מיצובה בשוק האמריקאי  . 

יישום אסטרטגיה תוך , בשנים האחרונות האיצה פרוטרום את קצב צמיחתה 1.10

צמיחה פנימית רווחית וביצוע רכישות אסטרטגיות במטרה להרחיב המשלבת 

. פתחים והן בשווקים מפותחיםהן בשווקים מת, את אפשרויותיה העסקיות

המיזוגים בעשור האחרון הגבירה פרוטרום משמעותית את פעילותה בתחום 

 . רכישות17עד כה בתקופה זו  וביצעה והרכישות
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  : העיקריות אשר בוצעו על ידי החברה בשנים האחרונותהרכישות האסטרטגיותלהלן פרטי  1.11

  מטרת הרכישה  תמורה  הנכס הנרכש מדינה/איזור  מועד

 פברואר
2001  

 וחומרי הטעמיםפעילות   אנגליה
 CPLהגלם של חברת 

Aromas Ltd..  

 נוכחותה בשווקים והרחבת בו הפכה מאוחר יותר לשחקן מוביל בשוק הטעמים,  מעמדה של פרוטרום בשוק האנגליביסוס  ליון דולרי מ16 -כ
  .צרים שלהוסל המו) ארצות הברית ואסיה,  מערב אירופה:כגון(בינלאומיים נוספים 

 של המניות מהון 100%  שוויץ 2003 יוני
  .חברת פלקסמן

ליון ימ 23.1-כ
  פרנקים שוויצריים

 חוג ,סל המוצרים, כושר הייצור,  הרחבת הידע ויכולות המחקר והפיתוח,חיזוק עסקי התמציות וחומרי הגלם של פרוטרום
מיצויים טבעיים מצמחים ורכיבי , טבעיותהריח ה וטעםהתמציות  בתחום  של פרוטרוםהלקוחות ותשתיות השיווק והמכירה

הפרמצבטיקה והתרופות הטבעיות , הטעם והריח, מזון פונקציונלי טבעיים לשימוש בתעשיות המזון והמשקאות
(Nutraceuticals). פרוטרום פעלה .  והאסייתיבשוק המערב אירופאישל פרוטרום חיזוק מיצובה כמו כן תרמה הרכישה ל

- שרויות הניצול אפפור כושר התחרות שלה ולי לש,חסכון תפעוליוולהשגת יעילות לקסמן עם פעילותה פת פעילו למזג את
cross selling הרכישה היוותה ומהווה צעד אסטרטגי חשוב בהתפתחותה העסקית של פרוטרום.שהיו גלומות ברכישה  

  .בריאותהטעם ותחומי הותרמה למיצובה כשחקן מוביל בחיבור של 

מחצית 
נייה של ש

שנת 
2004  

 Food Systems-עסקי ה  אירופה
האירופאיים של חברת 

IFF.  

 סל המוצרים שלההרחבת ו הפריסה הגיאוגרפית שלה באירופהו קוחות המזון והמשקאות של פרוטרום בסיס להרחבת  יורוליון י מ33.5 -כ
במסגרתה הועברה פעילות הייצור ארגון - תוכנית רהפרוטרום יישמהבמסגרת הרכישה . Food System-ה מוצריבתחום 

לשפר  להשיג יעילות תפעולית מירבית ובמטרה ,  בשוויץ ובגרמניהשנרכשו Food Systems-ה בצרפת לאתרי ייצור IFFשל 
  .הרבות שהיו גלומות ברכישה cross selling-שרויות הניצול אפום וקסימתוך  ,הכושר תחרות את

ינואר 
2006 + 
 אפריל
2008  

 שלמהון המניות   100%  גרמניה
Nesse2 .  

, )תחום הטעמים הלא מתוקים (Savory-ק היכולות הטכנולוגיות וסל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בתחום הוחיז   ליון יורוימ 37.3
 הפריסה תהרחב וםמי מגמת חיזוקה ומיצובה של פרוטרום במערב ובמזרח אירופה כספק מוביל בתחום הטעךהמש

לטביה ומדינות , כיה'צ, כמו פולין, רוטרום למדינות נוספות בהן לפרוטרום לא הייתה נוכחות משמעותיתהגיאוגרפית של פ
  .נוספות

                                                 
לפרטים בדבר הערכת  .2008 הנותרים באפריל 30%-  ו2006נרכש בינואר  מהון המניות GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH .70%-ו GewürzMühle Nesse GmbHהחברות הנרכשות היו   2

 . להלן42ראה סעיף , 1970- ל"תש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(ב לתקנות ניירות ערך 8בהתאם לסעיף ,  של פרוטרום בגרמניהSavory- ילות השל פעשווי 
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  מטרת הרכישה  תמורה  הנכס הנרכש מדינה/איזור  מועד

אוקטובר 
2006  

ארצות 
, הברית
הולנד 
  ובלגיה

 מהון המניות של 100%
 .Acatris Incחברת 
של חברת , האמריקנית

Acatris Specialities 
Holding B.V ההולנדית 
 Acatrisושל חברת 
Belgium NVהבלגית .  

) Nutraceuticals(בעיקר בשווקי התרופות הטבעיות , סל המוצרים הטבעיים הייחודיים שמציעה פרוטרום ללקוחותיהחיזוק   יורוליון י מ10.5
 בעקבות הרכישה פעלה פרוטרום.  כיצרן עולמי מוביל בתחומים אלה של פרוטרום מיצובהחיזוקו הפונקציונאליוהמזון 

  . 3ה עם המערך הגלובלי של פעילות חומרי הגלם הייחודיים שלAcatrisמיזוגה של לות וחיסכון תפעולי על ידי השגת יעיל

אפריל 
2007  

 מהון המניות של 100%  אנגליה
  Belmayחברת 

היא וסל המוצרים שיכולות הטכנולוגיות חיזוק התוך   המובילה בשוק האנגלייצרנית הטעמים המקומית פרוטרום להפיכת  ט"לישמיליון -8.8-כ
 איחודל ומיזוגפרוטרום פעלה ל .עם דגש על תחום המשקאות הקלים והאלכוהוליים, הטעמיםמציעה ללקוחותיה בתחום 

  .  יעילות וחיסכון תפעוליתוך השגת, של פרוטרום באנגליההקיימת עם פעילות הטעמים  Belmayפעילותה של 

אפריל 
2007  

 מהון המניות של 100%  אנגליה
 Jupiter Flavours חברת

Limited ")יופיטר("  

פרוטרום . המובילה בשוק האנגליהמקומית  הטעמים מעמדה כיצרנית חיזוקוהרחבת פעילותה של פרוטרום באנגליה המשך   ט"ליש מיליון 1.8-כ
  .ייעילות וחיסכון תפעולתוך השגת , איחוד פעילותה של יופיטר עם פעילותה הקיימת של פרוטרום באנגליהל פעלה

אוגוסט 
2007  

 מהון המניות של 100%  ישראל
   ריחןחברת

והמוצרים הפונקציונאליים שמציעה פרוטרום ) savory( סל המוצרים והפתרונות בתחום הטעמים הלא מתוקים תהרחב  4ליון דולרי מ1-כ
 תוך השגת ,כו לאתר פרוטרום בעפעילותה מוזגה פעילות ריחן והועברהבמסגרת הרכישה . ישראל ובעולםללקוחותיה ב

   .חסכונות תפעולייםיעילות ו

                                                 
 Acatris  ושלFrutarom Belgium NV -  ל הבלגיתAcatris Belgium NVשל , .Frutarom Inc- האמריקנית ל.Acatris Incשונו שמותיהן של ,  בפעילות פרוטרוםAcatrisכחלק מהליך שילובה של  3

Specialities Holding B.V.ההולנדית ל - Frutarom Netherlands B.V..  
  . מליון דולר1.2- בהיקף של כבנוסף לתמורת הרכישה נטלה פרוטרום את חובה של ריחן  4
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  מטרת הרכישה  תמורה  הנכס הנרכש מדינה/איזור  מועד

אוגוסט 
2007  

- ה, במיוחד בתחומי המזון,  סל המוצרים והפתרונות הטבעיים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בעולםהרחבת  ליון דולרי מ4.3  פעילות חברת אדומים  ישראל
Nutraceuticals תחום מוצרי הו תחום האמולוסיות הטבעיות חיזוקו ומוצרי המזון הפונקציונאלי-Clean Label , שהינם

מיזוג פעילות אדומים עם פעילותה הקיימת של ל פרוטרום פעלה. תחומים בעלי שיעורי צמיחה גבוהים מהממוצע בענף
  . הגלומות ברכישה cross selling ומקסום אפשרויות ה חסכונות תפעולייםיעילות והשגת תוך , פרוטרום בישראל

יולי 
2007  

ארצות 
  הברית

 מהבעלות באבאקו 100%
 Abacoהכוללת את (

Manufacturing LLC 
 Abacoואת 

Incorporated(  

יכולותיה ומומחיותה של פרוטרום בתחום חומרי הגלם הייחודיים לתעשיית  חיזוק, ב" פעילותה של פרוטרום בארההרחבת  5ליון דולרי מ4
מיזוג ל פרוטרום פעלה. ב"במיוחד בארה, בתחום ללקוחותיה ר השירות והאיכות שמספקת פרוטרוםוהטעם והריח ושיפ

   .חסכונות תפעולייםויעילות תוך השגת  ,ב"אבאקו עם פעילותה הקיימת בארה

אוקטובר 
2007  

 מהון המניות של 100%  גרמניה
  קבוצת גוורצמולר

תחום הטעמים הלא מתוקים והמוצרים  היכולות הטכנולוגיות וסל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בעולם בחיזוק  יורו מיליון 61.2-כ
 Starter- הוכן חדירה לתחוםהבשר והדגים המעובדים , מזון הנוחותבמיוחד ללקוחות המזון בתחום  הפונקציונאליים

Culture) המשמשים , מוצרים טבעיים מבוססי תהליכים מיקרוביולוגים שעיקרם פרמנטציה של מיקרואורגניזמים ואנזימים
, הצבע,  מאפשרים שליטה על  הטעםStarter Culture-מוצרי ה. החלב והאפייה, בעיקר בתחום הבשר, בייצור מוצרי מזון

  בסיס הלקוחות הגלובלי הרחב שלחיזוקלתרמה  הרכישה. )המרקם ואורך חיי המדף של המוצר בתהליך ייצור המזון
החברות הגדולות והמובילות בעולם  כאחת מעשר ביסוס מעמדהל, השל cross selling-שרויות ההרחבת אפל, פרוטרום

מיזוג ל פרוטרום פעלה. Savory נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי חיזוקם ומיבתחום הטע
תפעולית מירבית ולשיפור ורך השגת יעילות  לצבתחום הטעמים עם פעילות הקבוצה קבוצת גוורצמולרואיחוד פעילותה של 
  .כושר התחרות שלה

נובמבר 
2007  

הפצה ומכירה של מיצויים , שיווק, ייצור, מחקר ופיתוחתחום חדירה ל, של פרוטרום מגוון הפתרונות הטבעיים הרחבת   מליון דולר4.1   ראד חברתמנכסי 100%  ישראל
 ומוצרי תוספים תזונתיים, לשימוש במוצרי מזון) נוגדת חמצון(אוקסידנטית -טבעיים ייחודיים מצמחים בעלי פעילות אנטי

  . המוצרים המיוצרים ומשווקים על ידי פרוטרום במסגרת פעילות הטעמים שלהל ושילוב מוצרי ראד בסקוסמטיקה

                                                 
  . מיליון דולר1.1 בסך של בנוסף לתמורת הרכישה נטלה פרוטרום את חובה של אבאקו 5
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  מטרת הרכישה  תמורה  הנכס הנרכש מדינה/איזור  מועד

ינואר 
2009  

נכסי ועסקי  מ100%  אנגליה
  חברת אוקספורד

מליון  8.25-כ
  ט"ליש

פרוטרום פעלה . העולםפרוטרום ללקוחותיה ואת מאגר הלקוחות שלה ברחבי הייחודיים שמציעה  סל חומרי הגלם תרחבה
 הרבות הגלומות ברכישה על ידי מכירת מוצרי פרוטרום ללקוחות אוקספורד ברחבי Cross-Selling-ניצול אפשרויות הל

מפעלה של אוקספורד באנגליה עם זה של פרוטרום מיזוג פעילות , העולם ומכירת מוצרי אוקספורד ללקוחות פרוטרום
, בין היתר, וזאת,  תוך השגת חסכונות תפעוליים ויצירת סינרגיה מרבית,טרום בעולםמפעליה האחרים של פרובאנגליה ועם 

  . ושל אוקספורדשל פרוטרוםהרכש והמכירות , השיווק, התפעול, על ידי איחוד מערכי המחקר והפיתוח

מרץ 
2009  

ארצות 
  הברית

נכסיה ועסקיה  מ100%
  FSIשל 

 מרכז ודרום, של פרוטרום בצפון) (Botanical Extractsומיצויים טבעיים מצמחי מרפא ם הטעמי פעילות חיזוק וביסוס   6 מליון דולר17.2
פרוטרום פעלה ). בנוסף לפעילות הקיימת בחוף המזרחי( תוך יצירת בסיס תפעולי בחוף המערבי בארצות הברית אמריקה

  .ב" עם פעילותה של פרוטרום בארהFSIפעילות  ואיחוד על ידי מיזוג מירבית תוך שיפור כושר התחרות שלהשגת יעילות הל

-ה ופעילות נכסי מ100%  גרמניה 2009יוני 
Savory של CHבגרמניה  

תערובות ,  ייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעםSavoryפתרונות טעמי בעיקר  ,רוטרוםסל המוצרים של פהגדלת   יורומיליון  5.3-כ
 Convenience(עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות , זוןתבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המ

Food( , ה מיזוג ואיחוד פעילותפרוטרום פעלה ל . פרוטרום מעגל הלקוחות שלרחבתהוכן-Savory של CH  עם זו של
  .לצורך השגת יעילות וחיסכון תפעולי מרבייםבתחום פרוטרום 

דצמבר 
2010  

   שלSavoryפעילות   נורבגיה
  ריבר

קרונות  מיליון 25-כ
  נורבגיות

שילוב הפעילות הנרכשת לפועלת פרוטרום  .במדינות סקנדינביהשל פרוטרום  פעילות תחום הטעמים הלא מתוקים הרחבת
  . להלן1.12 לפרטים נוספים אודות הרכישה ראו סעיף .השגת יעילות וחיסכון תפעולילשם 

ינואר 
2011  

 מנכסי ופעילות 100%  אנגליה
  EAFIת חבר

מיליון  5.4 -כ
  ט"ליש

תוך ניצול אפשרויות , EAFIיה ושילובה של פעילות ובסיס לקוחותשל פרוטרום  פעילות תחום הטעמים הלא מתוקים הרחבת
Cross-Sellingלפרוטרום פעילות קודמת בעיקר בתחום הטעמים ישבה (  עם פעילותה של פרוטרום באנגליה רבות 

  . להלן1.13 לפרטים נוספים אודות הרכישה ראו סעיף .ת יעילות וחיסכון תפעוליהשג  ותוך ובאירופה,)המתוקים

  

                                                 
  . מליון דולר  מתוך התמורה ששולמה בגין הרכישה4  - ובהתאם זכאית החברה להחזר של כ 2010 – ו 2009חלק מהתמורה הותנה בהשגת יעדי ריווחיות בשנים  6
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,  חתמה פרוטרום2010 בדצמבר 23ביום  –  ריבר שלSavoryרכישת פעילות  1.12

 ריבר  שלSavory -העל הסכם לרכישת פעילות , באמצעות חברה בת בנורבגיה

 25-כ (ב" דולר ארה מיליון4.2-וזאת בתמורה לתשלום של כ, ")פעילות ריבר("

 .2011 בפברואר 1העסקה הושלמה ביום . )מיליון קרונות נורבגיות

-כ(  מליון דולר6.2- בכ2010 בשנת הסתכםריבר מחזור המכירות של פעילות 

  ). מיליון קרונות נורבגיות37.8

, Rieber & Son Asa  פעילות של קבוצת המזון הבינלאומיתתהפעילות ריבר הי

הכוללים , ייצור ושיווק של פתרונות טעמים לא מתוקים, חכוללת פיתויא הו

עם , תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, תמציות טעם

  ). Convenience Food(דגש על תחום הבשר והדגים המעובדים ומזון הנוחות 

ולל הכ, ובסיס לקוחות רחב, יצור ושיווק בנורבגיה, לפעילות ריבר אתר פיתוח

פעילות ריבר סינרגטית במידה .  בעיקר בארצות סקנדינביה,יצרני מזון מובילים

אשר גדלה , רבה לפעילותה של פרוטרום בתחום הטעמים הלא מתוקים באירופה

 Nesse  -גוורצמולר ו ,CHות וי של פעילןמהותית בשנים האחרונות עקב רכישת

  . וכן לפעילות פרוטרום בישראל בתחום,הגרמניות

רטים נוספים אודות רכישת פעילות ריבר ראו הדוחות המיידיים של החברה לפ

   2010-01-729906: אסמכתאות (1.2.11 ומיום 26.12.10בעניין מיום 

 ).בהתאמה, 2011-01-035625 -ו

,  חתמה פרוטרום2011בינואר  20ביום  – EAFIנכסי ופעילות רכישת  1.13

 EAFIסי ופעילות חברת על הסכם לרכישת נכ, ה בת באנגליהבאמצעות חבר

). ט"ליש מליון 3(ב " מיליון דולר ארה4.8בתמורה לתשלום של , האנגלית

 .2011 בינואר 31העסקה הושלמה ביום 

 הסתכם 2010 החודשים המסתיימים בדצמבר 12- בEAFIת של מחזור המכירו

  ). ט"ליש מליון 5.4-כ(ב " מליון דולר ארה8.4-בכ

EAFI , בייצור ובשיווק של פתרונות , עוסקת בפיתוח, 1979אשר נוסדה בשנת

תערובות תבלינים וחומרי גלם , הכוללים תמציות טעם, Savoryטעמי 

עם דגש על תחום הבשר והדגים המעובדים ומזון , פונקציונאליים לתעשיית המזון
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, יצור ושיווק באנגליה, אתר פיתוחEAFI -ל). Convenience Food(הנוחות 

  .ובסיס לקוחות רחב, רכשיםהכלול בין הנכסים הנ

 סינרגטית במידה רבה לפעילותה של פרוטרום באנגליה וכן EAFIפעילותה של 

אשר גדלה מהותית בשנים ,  באירופהSavory-לפעילות פרוטרום בתחום ה

 Nesse-גוורצמולר ו ,CH של Savory-ת היו של פעילוןהאחרונות עקב רכישת

וכן לפעילות פרוטרום ישראל , דינבית הסקנ ריבר פעילותרכישתה של, הגרמניות

  .  בתחום

בעניין  החברה של  ראו הדוחות המיידייםEAFIלפרטים נוספים אודות רכישת 

-2011 - ו2011-01-024681: ותאסמכתא (1.2.2011 ומיום 23.1.2011יום מ

01-035154(. 

מגמת הקונסולידציה בענף בו פועלת פרוטרום נמשכת ובשנים האחרונות חל  1.14

 החברות 10אשר נמנית היום בין , פרוטרום.  במספר השחקנים בענףצמצום

ממשיכה , םוחומרי הגלם הייחודיים הטעמיבעולם בתחום הגדולות והמובילות 

הנהלת . כרוכשת, פעילות יותר בשוקהלהיות אחת מהחברות המובילות ו

מימוש רכישות פוטנציאליות לפרוטרום תמשיך להשקיע משאבים רבים לאיתור ו

  .ספות אשר תתאמנה לאסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית שלהנו

תזרים המזומנים החזק שהיא , עריכה כי מבנה ההון האיתן שלהמהחברה 

יאפשרו לה להמשיך ,  וגיבוי בנקאי ממוסדות פיננסים מוביליםמשיגה

  .באסטרטגיית הרכישות שלה

  הקבוצהחומי הפעילות של ת .2

  וחומרי גלם(Flavors) טעמיםמשווקת ומוכרת , מייצרת, תפרוטרום היא חברה גלובלית המפתח

, תמציות טעם וריח, משקאות,  המשמשים בייצור מזון(Specialty Fine Ingredients) ייחודיים

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

המדווח , תחום פעילות עיקרי, כל אחת, תת עיקריות המהוויופעילולפרוטרום שתי . נוספים

 לדוחות הכספיים 6אור יראה גם ב(המאוחדים של החברה כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים 

  :  להלןכמפורט, )2010לשנת 
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 הטעמים עוסקת פרוטרום פעילות במסגרת – )FLAVORS( הטעמים פעילות 2.1

, )Savory( יםק מתום ושאיניםם מתוקמישיווק ומכירה של טע, ייצור, בפיתוח

 לרבות תמציות, מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספיםהמשמשים בעיקר לייצור 

רכיבים טבעיים  ואירקות , פירות המשלבים מוצרים( Food Systems מוצריו

משמשים  מוצרים אלה. כולל תמציות טעם מתוקות או שאינן מתוקות ,אחרים

מוצרי מאפה , ממתקים, דהגלי, מגוון רחב של מוצרי מזון כגון מוצרי חלב

 טעמיםפרוטרום מפתחת אלפי . )מוצרי מזון נוחות ומזון מוכן אחר, מלוחים

והיא , לצרכיו של לקוח ספציפי ים המותאמה כאלם ברוב, ללקוחותיהיםשונ

 חדשות במטרה להתאים את מוצריה פורמולותעוסקת באופן מתמיד בפיתוח 

 הטעמים פעילות. ת של לקוחותיהלהעדפות צרכניות משתנות ולדרישות עתידיו

תיה של פרוטרום ועברה תהליך של צמיחה יוהיא הרווחית יותר מבין פעילו

 2001 מליון דולר בשנת 39.1-מ מכירות הטעמים גדלו. 2001מואצת מאז שנת 

 הטעמים נובעת פעילותהצמיחה במכירות . 2010מליון דולר בשנת  306.4-ל

, לאומיים-ם ומתפתחים ובלקוחות רבבעיקרה מהתמקדות בשווקים מפותחי

) private label( תג הפרטיולקוחות המעם מיקוד מיוחד ב בינוניים ומקומיים

חלקה היחסי של . ומרכישות אסטרטגיות אשר בוצעו בהצלחה בשנים האחרונות

   2001 בשנת 39.0%-הטעמים מסך פעילותה של פרוטרום גדל מפעילות 

 .2010  בשנת 67.9%-ל

 – ) FINE INGREDIENTSSPECIALTY(הייחודיים מרי הגלם  חופעילות 2.2

שיווק , ייצור,  עוסקת פרוטרום בפיתוח הייחודיים חומרי הגלםפעילותבמסגרת 

רכיבי מזון , (Natural Flavor Extracts)ומכירה של מיצויי טעם טבעיים 

ם מיצויים טבעיי, (Natural Functional Food Ingredients)פונקציונלי טבעיים 

שמנים אתריים , (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts)מצמחי מרפא 

חומרי . ומייצבים טבעייםשרפים , כימיקלים ארומטיים, מוצרי הדרים, יחודייםי

, הטעם והריח, הגלם נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות

מכירות חומרי .  והטיפוח האישי(Pharma/Nutraceutical)נוטרה /פארמהה

   2001 מליון דולר בשנת 57.5-צמחו באופן משמעותי מהייחודיים הגלם 

 חומרי הגלם פעילותהצמיחה במכירות . 2010 מליון דולר בשנת 141.5-ל

נובעת בעיקרה מפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים בעלי ערך מוסף הייחודיים 

ן המהתמקדות , עם דגש על מוצרים טבעיים ,שיעור רווחיות גבוה מהממוצעו

 ומרכישות אסטרטגיותומקומיים בינוניים הן בלקוחות ולאומיים -בלקוחות רב
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 חומרי הגלם פעילותחלקה היחסי של .  אשר בוצעו בשנים האחרונותמוצלחות

 .31.4%-ב 2010מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם בשנת הייחודיים 

. לישייםהמיוצרים על ידי החברה נמכרים לצדדים שהייחודיים רוב חומרי הגלם 

וקיימים אף ,  משמשים גם את החברהחלק מחומרי הגלם הייחודיים, עם זאת

משמשים אך ורק את ה, כמו למשל בתחום ההדרים, מספר חומרי גלם ייחודיים

יתרון  לפרוטרום ים ומקנ, ייחודיות טעםהטעמים לצורך ייצור תמציותפעילות 

  .ייחודי

הייחודיים  וחומרי הגלם עמיםהט בנוסף לפעילויות – פעילות הסחר והשיווק 2.3

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

פעילות זו אינה נחשבת כפעילות ליבה על ידי הנהלת . בישראלללקוחותיה 

. לא ניתן לה ביטוי נפרד בדוח זה, ובשל היקפה הקטן יחסית, החברה ולפיכך

מליון דולר וחלקה היחסי מסך  5.4 של הסתכמה פעילות זו לסך 2010בשנת 

 .1.2%-הסתכם בפעילותה של פרוטרום 

אסטרטגיית הצמיחה של פרוטרום מבוססת על זיהוי מגמות עיקריות בשווקי  2.4

, תוך מתן מענה מהיר ללקוחותיה, ןהמזון והמשקאות והתאמת פעילותה אליה

 של ואץבשנים האחרונות ניכר מעבר מ. הצרכניםוהעדפות בהתאם לדרישות 

תוך דגש , חברות מזון ומשקאות מובילות לשימוש בחומרי גלם וטעמים טבעיים

 ,מוצרים מופחתי שומןו )מזון בעל ערכי בריאות מוספים(על מזון פונקציונאלי 

בריאים ,  הנתפסים כתזונתיים,)clean label(וית נקייה ו תימלח וכולסטרול ובעל

לא ,  הצרכנים לתזונה נכונה ובריאהיחד עם מודעות. וידידותיים יותר לסביבה

 בריאותייםפחתה דרישתם כי המוצרים יישארו טעימים וזאת למרות שלחומרים 

מגמה נוספת הנכרת בשנים האחרונות היא ). aftertaste(רבים טעמי לוואי 

 צרכנים שוהים מחוץ לבית והדרישה הגוברת עקב כך ןהשעות בהמספר עליית 

. אך בריא וטעים מאידך, קל לשימוש מחד) convenience food(למזון נוחות 

 הוצאותיהם על דיל אתלכך נוספה עלייה ברמת הכנסות צרכנים ונכונותם להג

פרוטרום זיהתה מגמות אלה . מוצרי נוחות ועל מוצרים הנתפסים כבריאים יותר

טעם את תחומי ה כספקית פתרונות המשלביםקמה את עצמה באופן ייחודי יומ

 פרוטרוםשל  המגוונותפעילויותיה צול מירבי של הסינרגיות בין ני .בריאותהו

 ובריאותשל טעם מצוינים כיום את היכולת להציע ללקוחותיה פתרונות מקנה לה 

חומרי מירבי של  בדגש על שילוב ,עם בסיס מדעי ותכונות בריאותיות מוספות

,  להאפשרמשל פרוטרום השילוב בין פעילויותיה השונות , בנוסף .גלם טבעיים
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לשיפור המרקם ולהארכת חיי  נותפתרומתן  גםלהציע ללקוחותיה  ,בין היתר

תכונות חשובות עבור יצרני המזון המעובד ביצירת מזון ( מוצריהםהמדף של 

 .המבוססים על שילוב חומרים טבעיים חדשניים) נוחות

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

 לא בוצעו עסקאות 2010 - 2009 במהלך השנים, למיטב ידיעת החברה 3.1

 .מהותיות במניות מחוץ לבורסה על ידי בעל עניין בתאגיד

  כתבי אופציה המירים  169,311החברה הקצתה  2009שנת במהלך  3.2

 172,426ומומשו על ידי עובדים של החברה  מניות של החברה 169,311-ל

 .  מניות172,426-כתבי אופציה ל

 906,277-כתבי אופציה המירים ל 906,277 הקצתה החברה 2010במהלך שנת 

  כתבי אופציה  171,074מניות של החברה ומומשו על ידי עובדים של החברה 

 . מניות171,074-ל

 12 להלן וכן ביאור 29.9לפרטים אודות תוכניות האופציות של החברה ראו סעיף 

  .2010 בדצמבר 31 של החברה ליום לדוחות הכספיים

רכשה  2010-ו 2009 יםשנהבמהלך , 2003ות משנת במסגרת תוכנית האופצי 3.3

   61,951, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, מ"פרוטרום נאמנות בע

  לניירות ערך   בעסקאות בבורסה,בהתאמה, מניות של החברה 133,775 -ו

וש אותן היא מחזיקה בנאמנות עבור עובדי החברה עד למימ, אביב-בתל

 .האופציות בגינן נרכשו המניות

 להלן וכן ביאור 29.9 ראו סעיף 2003פרטים אודות תוכניות האופציות משנת ל

  .2010 בדצמבר 31לדוחות הכספיים של החברה ליום  12
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 חלוקת דיבידנדים .4

ים האחרונות הכריזה החברה וחילקה דיבידנד לבעלי מניותיה כמפורט תיבשנ 4.1

 :להלןשבטבלה 

  שנה
 

סכום דיבידנד 
  )ח"בש (למניה

  ידנדסך הכל דיב
  )ח"באלפי ש(

  

  סך הכל דיבידנד
  )באלפי דולר(

  

  מועד החלוקה

2009 0.18 10,401.5 2,485 6.5.09 

2010  0.18  10,408.7  2,733 6.5.10  

  .החלוקה האמורה לא הצריכה אישור בית משפט

אלפי  231,615 הינה 31.12.2010יתרת הרווח הניתן לחלוקה נכון לתאריך  4.2

החליט , 31.12.2010בד בבד עם אישור הדוחות הכספיים ליום . דולר

  למניה ובסך כולל של ₪   0.2דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בשיעור 

 . ) דולר אלפי3,271 (₪ אלפי 11,565-כ

החלטות החברה לחלק דיבידנד . חלוקת דיבידנדבאשר ל מדיניות איןחברה ל 4.3

רמת הרווחיות של החברה ותוכניות , בין היתר, ביניהם,  במספר גורמיםתלויות

בכוונת החברה להמשיך ולחלק .  שלה והרכישות האסטרטגיותההשקעה

אין כל וודאות שדיבידנד כאמור , יחד עם זאת. דיבידנד לבעלי מניותיה גם בעתיד

יוכרז ויחולק בעתיד ואין וודאות שאם יחולק בעתיד דיבידנד הוא יהיה בהתאם 

  .למתואר לעיל
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   מידע אחר- 2רק פ

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .5

במונחי מטבע מקומי פרוטרום  במכירות 8.0%- הושגה צמיחה של כ2010 שנתב 5.1

 מליון 451.1-ל והסתכמו 6.1%-כבדולרים צמחו המכירות ב. 2009בהשוואה לשנת 

  .2009 תשנב מיליון דולר 425.2לעומת , דולר

לעומת  במונחי מטבע מקומי 5.4%- עלו בכ2010שנת  בהטעמיםמכירות פעילות 

הגידול במכירות תחום הטעמים נובע בעיקר .  מליון דולר306.4-והגיעו ל 2009

מצמיחה פנימית ותרמו לה גם הרכישות שבוצעו במהלך המחצית הראשונה של שנת 

 מהגידול 2.3%קיזזה  התחזקות הדולר לעומת המטבעות האירופאיים .2009

  ..פרוטרום בתחום הטעמים במונחים דולרייםבמכירות 

 במונחי 15.5%-בכ  עלו2010בשנת בתחום חומרי הגלם הייחודיים מכירות פרוטרום 

 הגידול במכירות . מליון דולר141.5והגיעו לשיא שנתי של  2009לעומת מטבע מקומי 

 ברובה מהחדרהמצמיחה פנימית שנבעה תחום חומרי הגלם הייחודיים נובע בעיקר 

 בשנים הקבוצהאשר פותחו על ידי , מרביתם טבעיים, מוצלחת של מוצרים חדשים

מוצרים אלה תרמו גם לשיפור המתמשך בתמהיל המוצרים וברווחיות (האחרונות 

 עקב המשבר הכלכלי 2009מחידוש המלאים אשר צומצמו במהלך שנת , )הפעילות

 1וחדה החל מיום שנרכשה וא,  באנגליהמיזוג פעילותה של חברת אוקספורדומ

 1.2%קיזזה התחזקות הדולר לעומת המטבעות האירופאיים .  2009פברואר ב

 .   במונחים דולרייםחומרי הגלם הייחודייםמכירות פרוטרום בתחום מהגידול ב

פעילות שאינה אחת מפעילויות הליבה של ( בישראל והשיווקירידה בפעילות הסחר 

 .מכירות הקבוצה ב0.4% -הביאה לירידה של כ) פרוטרום
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 2010 עד 2008 כספיים של החברה בחלוקה לתחומי פעילות לשנים נתוניםלהלן  5.2

 :7)הנתונים באלפי דולר(

  2010שנת 

  תחום הפעילות
חומרי גלם טעמים

התאמות 
 למאוחד

 מאוחד

 451,066 5,425 139,267 306,374 מחיצוניים
מתחומי פעילות  הכנסות

  )2,273( 2,273  אחרים

 451,066 3,152 141,540 306,374 סך הכל הכנסות
עלויות המהוות 

הכנסות של תחומי 
 פעילות אחרים

2,273  )2,273(  

עלויות שאינן מהוות  עלויות
הכנסות בתחום 

 פעילות אחר
257,833 124,727 5,524 388,084 

 388,084 3,251 124,727 260,106 סך הכל עלויות
 62,982 )99( 16,813 46,268 רווח תפעולי

  

  2009שנת 

  תחום הפעילות
חומרי גלם טעמים

התאמות 
 למאוחד

 מאוחד

 425,179 7,074 121,043 297,062 מחיצוניים
מתחומי פעילות  הכנסות

  )2,735( 2,735  אחרים

 425,179 4,339 123,778 297,062 סך הכל הכנסות
עלויות המהוות 

הכנסות של תחומי 
 אחריםפעילות 

2,735 ___ )2,735( ___ 

עלויות שאינן מהוות  עלויות
הכנסות בתחום 

 פעילות אחר
256,615 114,585 6,694 377,894 

 377,894 3,959 114,585 259,350 סך הכל עלויות
 47,285 380 9,193 37,712 רווח תפעולי

  

  
                                                 

  .הרווח מפעולות רגילות של כל חברות הבנות מיוחס לחברה 7
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   2008שנת 

  תחום הפעילות
חומרי גלם טעמים

התאמות 
 למאוחד

 מאוחד

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

 - )4,047( 4,047 - אחרים

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

הכנסות של תחומי 
 פעילות אחרים

4,047 - )4,047( - 

עלויות שאינן מהוות  עלויות
הכנסות בתחום 

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

 416,675 8,406 116,007 292,262 סך הכל עלויות
 56,611 722 8,332 47,557 רווח תפעולי

 חברתיותפעילות הסחר והשיווק וקניות ומכירות בין  – מהות ההתאמות למאוחד 5.3

 . במסגרת ההתאמה למאוחדמבוטלות 

ורטים לעיל  להסבר התפתחויות שחלו בנתונים המפ- הסבר התפתחויות שחלו 5.4

 .31.12.2010ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום "ראה הסברים בדו

הקצאת העלויות המשותפות לתחום הטעמים ולתחום חומרי הגלם הייחודיים  5.5

פי בסיסי -מבוצעת ברמת האתר בו יש משאבים משותפים לשני התחומים על

 העמסה כל שינוי בבסיס. העמסה הרלוונטיים לכל אחד מהמשאבים המשותפים

בשנים האחרונות לא התבצעו בפועל . דורש אישור מראש של מטה הקבוצה

 .שינויים מהותיים בבסיסי הקצאת העלויות המשותפות

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6

    תעשיית הטעם והריח העולמית-סביבה כללית 

  .העולמייםים הייחודיפרוטרום פועלת בשווקי התמציות וחומרי הגלם 

 של העולמי מעריכה את השוק Leffingwell & Associates חברת המחקר 6.1

 .דולר מיליארד 22-בכ 2010בשנת  וחומרי הגלם הריח תמציות ,הטעמים

 מזון רכיבי פעילה בשוק אך היא, הריח תמציות בשוק פעילה אינה פרוטרום

 היקף  להערכתהולפיכך, )שאינם כלולים בהערכה האמורה(טבעיים  פונקציונלי



 

 19

על פי נתוני . דולר מיליארד 17.5 -עומד על כ פועלת היא בהם בשווקים המכירות

 פרוטרום מדורגת כאחת מעשר החברות Leffingwell & Associatesחברת 

  .הגדולות בעולם בתחום הטעם והריח

היקף המכירות  כי 8IAL Consultants העריכה חברת המחקר 2009בשנת  6.2

ם בהם החברה מיבשווקי הטע) מערב אירופהוב "ארה(ות במדינות המתועש

. 2014 עד 2009 במהלך השנים 3.2% ל 1.9%פועלת יגדל בקצב שנתי של בין 

להערכת החברה היקף המכירות במדינות אלו בשווקי חומרי הגלם בהם פועלת 

לפי הערכות . 2014 עד 2009החברה יגדל בקצב שנתי דומה במהלך השנים 

 ,אסיה כגון ,מיחה בשווקים מתפתחים בהם פועלת פרוטרוםשיעור הצ, אלה

 צפוי להיות גבוה משמעותית הן , ואפריקהאירופה מזרח, ודרום אמריקהמרכז 

והן משינויים בהעדפות  הגולמי הלאומי הצפויה בתוצר מהצמיחה כתוצאה

 ל 3.9%ועשוי להגיע לשיעורים שנתיים ממוצעים של בין , צרכנים בשווקים אלו

 .2014 עד 2009 במהלך השנים 6.9%

נחלקים לשלוש קבוצות , הריח וחומרי הגלם הטעם ויבשוקהיצרנים הפועלים  6.3

חברות מקומיות . 3. חברות בינוניות. 2. לאומיות גדולות-חברות רב. 1: עיקריות

 . וקטנות

לאומיות הגדולות פועלות בדרך כלל באופן גלובלי והן בעלות -החברות הרב

חמש בשוק הטעם והריח העולמי ישנן . וה ממיליארד דולרמחזור מכירות גב

במונחי , תייצגומ Leffingwell & Associatesעל פי הערכת אשר , חברות כאלו

לא כולל מכירות של (תמציות הריח וחומרי הגלם , הטעמים  משוק64%-כ, מכירה

חברות ). מיצויים טבעיים מצמחי מרפא ומכירות של רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים

-לאומיות אלו מתמקדות בעיקר בלקוחות שהינם יצרני מזון ומשקאות רב-רב

    .לאומיים גדולים

 מליון דולר 400-החברות המקומיות והקטנות הינן בעלות מחזור מכירות נמוך מ

, להערכת החברה). רובן קטנות הרבה יותר ומוכרות במיליוני דולרים בודדים(

אשר על פי ,  חברות מקומיות וקטנות700-כשוק הטעם והריח העולמי יש ב

 משוק 24%-כ, במונחי מכירה, תייצגומ Leffingwell & Associatesהערכת

רכיבי מזון פונקציונלי לא כולל מכירות של (תמציות הריח וחומרי הגלם , םמיהטע

, חברות אלו מתמקדות). מיצויים טבעיים מצמחי מרפא ומכירות של טבעיים
                                                 

8 IAL Consultants October 2009  
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שהינם יצרני מזון מקומיים קטנים ולהן יכולות מוגבלות בלקוחות , בדרך כלל

  . והחדשנות המחקר והפיתוח,בתחומי השירות הייחודי ללקוח

 400הינן בעלות הכנסות של בין , הן נמנית גם פרוטרוםיעל, החברות הבינוניות

חברות  חמשבשוק הטעם והריח העולמי יש .  דולר מיליארד1-מליון דולר ל

במונחי ,  ייצגוLeffingwell & Associatesשר על פי הערכת א, בינוניות בלבד

לא כולל מכירות של (תמציות הריח וחומרי הגלם , םמי משוק הטע12%כ , מכירה

חלק ). מרפאמיצויים טבעיים מצמחי  ומכירות של רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים

רפי בשוק גיאוגרבה יותר מחברות בינוניות אלו הינן חברות עם התמקדות 

  .) ויפןצרפת, כגון ארצות הברית(ספציפי 

, ם וחומרי הגלם בו פועלת החברה מאופיין בחסמי כניסה גבוהיםמישוק הטע 6.4

  : שהעיקריים בהם הינם

  השוק מאופיין במערכות יחסים ארוכות -מערכות יחסים ארוכות טווח 

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

בתעשיות אלו ישנה . נוטרה/תמציות הטעם והריח והפארמה, קאותהמש

לאיכות השירות ולהיכרותם של , חשיבות רבה לאמינות הספקים

  . היצרנים עם צרכי הלקוחות

  היות והעדפותיהם של הצרכנים הסופיים משתנות באופן -מחקר ופיתוח 

) בעיקר המזון והמשקאות(מתמיד והשווקים בהם פועלים הלקוחות 

השוק מאופיין במספר רב של מוצרים חדשים , ינם דינמיים ותחרותייםה

נדרשים היצרנים להשקעות במחקר ופיתוח , בהתאם לכך. וחדשניים

  אשר חלקם מיוצרים ביוזמתו של יצרן,ולהיצע רחב של מוצרים חדשים

שיתוף וב)  או המשקאותהמזוןיצרן (יוזמת הלקוח  וחלקם בהטעמים

  .איתו

 הטעם וחומרי הגלם מיועדים מוצרי -יכות ורגולציה עמידה בתקני א ,

נוטרה אשר כפופות /המשקאות והפארמה, לתעשיות המזון, בעיקרם

ולפיכך נדרשים היצרנים , לסטנדרטים מחמירים של איכות ורגולציה

מגמת ניכרת  בשנים האחרונות .לעמוד באותם סטנדרטים מחמירים

על עוד יותר ה להכביד  שעלול,רגולציההאיכות והדרישות בהחמרה 
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ומגדילה את חסמי הכניסה של  יצרני טעמים קטנים שלכושר התחרות 

  .שחקנים חדשים

  היות ותמציות הטעם קובעות את -חשיבות תמציות הטעם במוצר הסופי 

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

 ועלותזניחה לעומת ן  עלות,תמציות הטעם אינן ניתנות לחיקוי מדוייק

 ולכן ימנע הלקוח מהחלפתו של יצרן תמציות ,הכוללת של המוצר הסופי

  . הטעם

  בתחום חומרי הגלם –השקעות בכושר ייצור בתחום חומרי הגלם 

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

  .כניסה משמעותי ליצרנים חדשים בתחום

 לשוק  מתבצעת כניסה של יצרנים חדשים, לעילהמתוארים לאור חסמי הכניסה 

ככלל מתאפיין השוק במגמה של .  על דרך של מיזוגים ורכישותבעיקר

   . קונסולידציה וקיטון במספר היצרנים

   תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות- 3פרק 

 טעמיםמשווקת ומוכרת , מייצרת, פרוטרום הינה חברה גלובלית המפתחת 6.5

(Flavors)ייחודיים וחומרי גלם  (Specialty Fine Ingredients) המשמשים 

נוטרה /מוצרי פארמה, תמציות טעם וריח, משקאות, בייצור מזון

(Pharma/Nutraceutical) , טיפוח אישי(Personal Care)ומוצרים נוספים  .

 - 9תחום פעילות עיקרי, כל אחת, עיקריות המהוותפעילויות שתי לפרוטרום 

 . ת הטעמים ופעילות חומרי הגלם הייחודייםפעילו

סינרגיה זו . ת במידה רבהו וסינרגטיות משלימןת של החברה היניופעילושתי ה 6.6

  :מוצאת ביטוייה במספר תחומים עיקריים

  מדיניותה של פרוטרום בתחום השיווק והמכירות היא כי -שיווק מכירות 

מגוון ר לו את כל איש מכירות אחד ייעודי עובד מול לקוח מסויים ומוכ

                                                 
שאינם מיוצרים על , גלם עוסקת פרוטרום ביבוא ושיווק חומרי גלם שונים וחומרי הטעמיםבנוסף לפעילויות ה 9

מליון  5.4 - לסך של כ2010כפעילות ליבה והסתכמה בשנת  פעילות זו אינה נחשבת .ללקוחותיה בישראל, ידה
לאור היותה של פעילות זו בלתי מהותית . 1.2%-דולר וחלקה היחסי מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם ב

 .על אף שהיא מדווחת כמגזר עסקי נפרד בדוחותיה הכספיים, ום לא ניתן לה ביטוי נפרד בדוח זהלפרוטר
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המיועדים לשוק המזון הייחודיים חומרי הגלם . מוצרי פרוטרום

  . הטעמיםפעילות והמשקאות נמכרים באמצעות אנשי המכירות של 

  הטעמים עם צרכיו של תחום הידע וההיכרות של אנשי -מחקר ופיתוח 

חדשים , ייחודיים חומרי גלם פתחשוק המזון והמשקאות מאפשרים ל

  . לתעשיית המזון והמשקאותוחדשניים 

  לשתי  חלק מהותי מאתרי הייצור של פרוטרום משותפים -תפעול

  . משותפיםוחולקים משאביםהפעילויות 

  פרוטרום המיוצרים על ידי הייחודיים  רוב חומרי הגלם -חומרי גלם

 את  גםחלק מחומרי הגלם משמש, עם זאת. נמכרים לצדדים שלישיים

 לצורך  מיוצרים אך ורק עבור פעילות זווכמה מהם,  הטעמיםפעילות

  .ייצור תמציות ייחודיות המקנה לפרוטרום יתרון ייחודי

מתן והמיקוד של פרוטרום ב הפעילויותלאור הסינרגיה הרבה הקיימת בין שתי 

חלקם בעלי , חומרי גלם ייחודיים,  המשלבים פתרונות טעם,פתרונות כוללים

 לסייע ביצירת מרקמו ועושרו של מוצר וחומרים שתפקידם, תכונות בריאותיות

   . הפעילות לפי המאפיינים השוניםתחומילא תמיד ניתן להפריד את , המזון

  תחום הטעמים

  מידע כללי על שוק הטעמים .7

  כללי

  אבני היסוד המרכזיות בהקניית טעם למוצרי מזון ומשקאותםהטעם הינ מוצרי 7.1

,  שבו מתקבלים המוצרים השפעה מהותית על האופןםוככאלה יש לה, מעובדים

 .  הצרכנים הסופייםעל ידי, הטעם במוצריבהם נעשה שימוש 

 2009ם הסתכמו בשנת מיבתחום הטעהמכירות העולמיות ,  החברהלהערכת 7.2

, נמכרים בדרך כלל ליצרני מזון מוכן הטעםמוצרי .  דולר מיליארד7.7-בכ

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

 .פרמצבטיים

 :ןטעם ה במוצרימשתמשים דוגמאות למוצרים סופיים בהם 



 

 23

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

 .משקאות אלכוהוליים ומיצים

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

  ם ודגני בוקרקרקרי,  עוגות ועוגיות-מוצרי מאפה. 

  ריבות וגומי לעיסה, שוקולדים,  ממתקים-מוצרי מתיקה. 

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

 .מוכנים ואטריות להכנה מהירה

  יפסים וחטיפים מלוחים אחרים' צ-חטיפים. 

  נקניקיות ונקניקים-בשר . 

 דגים מעובדים. 

 ויטמנים , מי פה,  משחות שיניים-בטיקה מוצרי היגיינת פה ופרמצ

 .ותרופות

  טבקמוצרי מזון לבעלי חיים ו –אחרים. 

בעיקר ,  השנים האחרונות60ם העולמי גדל במהירות במשך מישוק הטע 7.3

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

 טעם הוא מוצרילים הביקוש הגדל למוצרים סופיים המכי.  טעםמוצריהמכילים 

תוצאה של הגידול באוכלוסיה העולמית ושל השינוי בהעדפות צרכנים הנובע 

מודעות , היווצרות תרבות פנאי, שינויים דמוגרפיים, מגידול בהכנסה האישית

גורמים אלו הובילו לעליה במספר מוצרי . גוברת לנושאי בריאות ואורבניזציה

ולעליה מהותית בביקוש למוצרי מזון  המזון והמשקאות המכילים תמציות טעם

 .נוחות ולמוצרים המכילים רכיבים טבעיים ורכיבי בריאות

 לפי אזורים גיאוגרפיים בשנת בשוק הטעמיםלהלן טבלה המציגה את המכירות  7.4

   :10ואת שעור הגידול השנתי הממוצע הצפוי באזורים גיאוגרפיים אלה 2009

                                                 
  .IAL Consultants 2009 הערכות מבוססות על    10 
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 מדינה
צריכה עולמית 

 2009משוערת בשנת 
 יליוני דולריםבמ

גידול ממוצע צפוי 
 2009-2014בשנים 

 1.9% 1,742 מערב אירופה
 3.9% 173 מזרח אירופה
 3.2%  2,334 צפון אמריקה
 6.9% 475 דרום אמריקה

 5.2% 1,982 אסיה
 3.4% 422 ת ואפריקה"מזה

 3.7% 7,128 כ"סה

 50%-היוו כ 2009בשנת מערב אירופה בצפון אמריקה ום מימכירות הטע 7.5

על אף שהאוכלוסייה במדינות אלו , 2010ם העולמיות בשנת מיממכירות הטע

טעם בארצות מוצרי הביקוש ל.  בלבד מאוכלוסיית העולם10%-פחות ממהווה 

עם זאת צפוי גידול מהיר יותר בביקוש . מפותחות צפוי לגדול באופן מתון

.  ואפריקהמזרח אירופה, דרום אמריקהמרכז ו, אסיהבשווקים מתפתחים כגון 

המכירות בשווקים מתפתחים אלו צפויות לגדול כתוצאה מגידול צפוי בתוצר 

 פרוטרום פועלת להאצת הצמיחה .הלאומי הגולמי ומשינויים בהעדפות צרכנים

השיווק , הייצור, על ידי חיזוק ממוקד של מערכי הפיתוח, בין היתר, בשווקים אלה

 .ויות לרכישות אסטרטגיותוהמכירות במדינות יעד חשובות ובחינת אפשר

 םמימאפייני שוק הטע

שהינם הלקוחות העיקריים של יצרני ,   יצרני מזון ומשקאות-שירות אמין ואיכותי  7.6

העונה על צרכיהם לתמיכה ומועדי , מצפים לשירות אמין ואיכותי, םמיהטע

סטנדרטים רגולטוריים ותקני בטיחות , תוך שמירה על איכות גבוהה, ספקהא

. ם ולקוחותיהםמיטווח בין יצרני הטע-פייה זו מייצרת יחסים ארוכיי צ.מחמירים

לאומיים גדולים ובאופן הולך וגובר גם לקוחות -לקוחות רב, כתוצאה מכך

מצמצמים יותר ויותר את מספר ספקי תמציות הטעם שלהם ומכנסים , בינוניים

ה ליצרני את הספקים הנותרים לרשימות ספקים מאושרים ובכך יוצרים חסם כניס

 . תמציות טעם קטנים

בפרט תמצית טעם חדשה ושל , פיתוחים של מוצרי טעם בכלל  -מחקר ופיתוח  7.7

יצירתי וטכנולוגי המצריך ידע ומיומנות רבים של אנשי , הינו תהליך מורכב

מחקר ופיתוח יעיל הינו גורם מהותי . םמיהמחקר והפיתוח של יצרן הטע

שים וחדשניים ולשמירה הן על הרווחיות להבטחת יצירה עקבית של מוצרים חד

חדש עשויה מוצר טעם היוזמה לפיתוח . םמיוהן על הצמיחה של יצרני הטע
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עבור מוצר ם  טעם מסויימוצרשזקוק ל, ם עצמו או מהלקוחמילהגיע מיצרן  הטע

אנשי המחקר , כדי לחזות את צרכי השוק, לפיכך. סופי המצוי בתהליך פיתוח

ם נדרשים להכיר היטב את העדפות הטעם של שווקי מיוהפיתוח של יצרן  הטע

 הטעם מוצרימכיוון שרוב , בנוסף. המטרה כמו גם של המוצרים הסופיים

נדרשים יחסי שיתוף פעולה הדוקים , במיוחד לצרכיו של לקוח ספציפי יםמותאמ

הן לרוב  טעם אלו הינן סודות מסחריים ומוצריהפורמולות של . עם הלקוחות

 במיוחד ים הטעם מותאממוצריהיות ורוב . םמינו של יצרן הטענשארות קניי

הלקוחות בדרך כלל ימנעו מהחלפת ספק הטעם במשך , לצרכיו של לקוח ספציפי

 .חייו של המוצר הסופי

 את טעמו של המוצר הסופי ים קובעמוצרי הטעם היות ו-רגישות נמוכה למחיר  7.8

 לחיקוי ים ניתנםעם אינ הטמוצרי, בנוסף.  חשיבות מכרעת בהצלחתוי בעלםה

בעת  , ולכן,עלות הכוללת של המוצר הסופי היא זניחהלעומת ה םמדוייק ועלות

, החדשנות, הלקוחות דגש רב יותר על המוניטין שמים , טעםמוצריבחירת ספק 

לאור . תמציות הטעם מחיר מאשר על  של הספקהאיכות והעקביות, השירות

  .םהל פחות רגיש לשינויים במחירי טעם הוא בדרך כלמוצריהביקוש ל, זאת

 בדרך כלל יםמורכבבפרט תמציות טעם מצרי טעם בכלל ו –תהליכי ייצור  7.9

המעורבבים , ) לתמצית30בדרך כלל מעל (ממספר גדול של חומרי גלם שונים 

תהליכי . לפי נוסחאות ייחודיות שנוצרו על ידי אנשי המחקר והפיתוח של היצרן

ות מורכבים מתהליכי הייצור של חומרי הגלם וההון ם הינם פחמיהייצור של הטע

  טעםמוצריייצור , עם זאת.  קטן מההון הנדרש לייצור חומרי הגלםןהנדרש לייצור

 . מצריך מיומנות וידע להשגת האיכות והעקביות הנדרשות

ם מאופיין ביחסים ארוכי טווח מי היות ושוק הטע–רווחיות גבוהה ויציבה יחסית  7.10

 זהמאופיין שוק , בנוסף לתהליכי ייצור פשוטים,  יחסית למחירוברגישות נמוכה

 ).גם בהשוואה לשוק חומרי הגלם(בשולי רווח גבוהים ויציבים 

שוק הטעמים ראו המאפיינים את  לפרטים אודות חסמי הכניסה –חסמי כניסה  7.11

 . לעיל6.4סעיף 

  מאפייני שוק המזון והמשקאות

יצרני מזון ומשקאות ולפיכך מושפע נם ם הימיטעיצרני ההלקוחות העיקריים של  7.12

שוק של הצרכן הסופי דרישות וצרכי מגמות המאפיינות את מהם מישוק הטע
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 2010היקף המכירות העולמי בשנת , Data Monitorעל פי . המזון והמשקאות

,  להערכת החברה. מיליארד דולר3,282-הסתכם בבשוק המזון והמשקאות 

 מסך 50%- מים למעלהומקומיים וקטנים מהו, יצרני מזון ומשקאות בינוניים

על אף מגמת הקונסולידציה המאפיינת את שוק המזון . המכירות העולמי

בעלי (מעריכה כי יצרני מזון ומשקאות בינוניים פרוטרום  ,והמשקאות העולמי

ויצרני מזון ומשקאות )  מיליארד דולר3- מליון דולר ל100הכנסה שנתית של בין 

ימשיכו להוות )  מיליון דולר100-בעלי הכנסה שנתית הנמוכה מ(מקומיים וקטנים 

וכי יצרנים , נתח נכבד ולשחק תפקיד משמעותי בשוק המזון והמשקאות העולמי

 .מקומיים וקטנים חדשים ימשיכו להיכנס לשוק, בינוניים

לאומיים הגדולים נוטים להתמקד בעיקר ביצרני מזון -ם הרבמיהטעיצרני  7.13

ים גדולים והם מציעים ללקוחות אלו שירות ברמה גבוהה לאומי-ומשקאות רב

להערכת פרוטרום יצרני .  באופן פרטני לצרכיהםיםהמותאמטעמים של ופיתוח 

 בלקוחות בינוניים פחותהלאומיים הגדולים מתמקדים במידה -ם הרבמיהטע

 מציעים ללקוחות אלו שירות מוגבל ואינם משקיעים משאבים בפיתוח ,ומקומיים

להערכת החברה יצרני מזון ומשקאות , עם זאת.  לצרכיהםיםהמותאמם מיטע

 הטעמיםבינוניים ומקומיים דורשים את אותה רמת שירות גבוהה והתאמה של 

בנוסף דורשים יצרני מזון . לאומיים הגדולים-לצרכיהם בדומה ליצרנים הרב

ני ליצר. ומשקאות אלו זמני הספקה קצרים וגמישות בכמויות המיוצרות עבורם

את יכולות השירות ומגוון המוצרים , בדרך כלל,  המקומיים והקטנים איןהטעמים

דוגמה ספציפית ללקוחות . בצרכים של לקוחות אלוהנדרשת לתמיכה  הנחוצים

מצב זה יוצר  .)7.14 בסעיף ראה להלן( לקוחות המותג הפרטי יאמסוג זה ה

גדול  פלח שוק בשירותהמתמקדים יותר  בינוניים טעמיםהזדמנות עסקית ליצרני 

 לפרטים אודות פעילות הטעמים של פרוטרום מול יצרני המזון והמשקאות .זה

 . להלן8.3הבינוניים ראה סעיף 

שוק המזון והמשקאות מתאפיין במספר מגמות עיקריות המשפיעות על שוק  7.14

  :כמפורט להלן, םמיהטע

  כיוון שטעמים משתנים בין אזורים-טעמים מקומיים וגלובליים  

ם נדרשים להכרות מייצרני הטע, גיאוגרפיים שונים ובין תרבויות שונות

מעמיקה וידע נרחב בטעמים המקומיים של כל אחת מהמדינות בהן הם 

תהיה נוכחות פיזית הגלובלי ם מיחשוב שליצרן הטע, לפיכך. פועלים

בשווקי המטרה שלו וקשר בלתי אמצעי עם הלקוחות המקומיים כדי 



 

 27

הטעמים המקומיים ועל מנת שיהיה מסוגל להגיב שיוכל להבין את 

מגמת , בנוסף. במהירות וביעילות לשינויים בהעדפות הצרכנים

ם ובאה לידי ביטוי בהשקת אותו מיגלובליזציה מאפיינת את שוק הטע

, מוצר במספר שווקים בו זמנית על ידי יצרני מזון ומשקאות רב לאומיים

ותאם להעדפות שונות של לעיתים תוך שינויים בפרופיל הטעם המ

לפרטים אודות פריסתה הגלובלית של  .אוכלוסיות שונות בעולם

 . להלן8.2פרוטרום והיכרותה עם טעמים מקומיים ראה סעיף 

  הביקוש למוצרי מזון ומשקאות המכילים -העדפת מוצרים טבעיים 

, מלח, מופחתי שומן(רכיבים טבעיים ובעלי ערכי בריאות ותזונה 

, בדרך כלל, כיוון שמוצרים טבעיים נתפסים, הולך וגדל) ב"יוכולסטרול וכ

. בריאים יותר וידידותיים יותר לסביבה, על ידי הצרכנים כאיכותיים יותר

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

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

מגמה זו . רך כלל כמוצרי פרמיום בעלי מחירים גבוהיםנתפסים בד

בתחום פיתוח מוצרי , םמימייצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני הטע

פיתוח וייצור מוצרים בפרוטרום מתמקדת . טעם חדשניים וטבעיים

 . ממוצריה טבעייםכשני שלישיםכיום ו טבעיים

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

שוק במהווים את אחד מפלחי השוק ההולכים וגדלים , מקומיים או קטנים

צרכנים של מוצרי מזון הפכו יותר , במהלך העשור האחרון. םמיהטע

ויותר מודעים למחיר המוצר וקצב הצמיחה של מוצרי המותג הפרטי 

. תגתהפך גבוה יותר בהשוואה לקצבי הצמיחה של תעשיית המזון הממו

כתוצאה .  בעקבות המשבר הכלכלי2009מגמה זו הואצה במהלך שנת 

רשתות המרכולים וקמעונאים אחרים הגדילו את מגוון מוצרי , ממגמה זו

רשתות המרכולים וקמעונאים אחרים נעשו , בנוסף. המותג הפרטי

הדרישה מצד . מודעים לחשיבות התמיכה בדימוי המותג הפרטי שלהם

קמעונאים למוצרי מותג פרטי הדומים למוצרים רשתות המרכולים וה

מייצרים הזדמנויות עסקיות , הקיימים בשוק ולמוצרי פרימיום ייחודיים

פרוטרום הגדילה ותמשיך להגדיל את נתח . םמיחדשות ליצרני הטע

  .השוק שלה בקרב לקוחות המותג הפרטי
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  מעובד  קיימת עלייה בביקוש למזון -צריכה הולכת וגדלה של מזון נוחות

עלייה זו בביקוש ). הנצרך בבית ומחוצה לו(המספק נוחות גבוהה יותר 

בישול ואפייה והן , הואצה הן בגלל פיתוח טכנולוגיות חדשות של אריזה

דוגמאות למזון נוחות . בגלל שינויים בהרגלי הצריכה ובהעדפות הצרכנים

לים בשר ועופות טריים מתוב, פסטה טרייה, הן ארוחות מוכנות לאכילה

מגמה זו . סלטים ורטבים נוזליים, או מושרים במרינדות  ומוכנים לבישול

בעיקר בתחום , םמייוצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני הטע

 וחומרי גלם פונקציונליים האחראיים ליצירת ים מתוקםם שאינמיטעה

שיכולים לפתח ולשווק מוצרי , מרקם המזון ולהארכת חיי המדף שלו

 .חודיים לפלח שוק גדל זהיוחומרי גלם יתמציות טעם 

  טעם מוצרי  בשנים האחרונות הגידול בצריכת -שווקים מתפתחים

 מזרח אירופה, ודרום אמריקהמרכז , אסיהבשווקים מתפתחים כגון 

בנוסף . ם העולמימיהינו גבוה מהשיעור הממוצע בשוק הטע, ואפריקה

מזון מעובד שווקים מתפתחים אלו מתאפיינים בצריכה גוברת של 

מקומיות וקטנות ויצרה , שהביאה לצמיחתן של חברות מזון בינוניות

החברה צופה כי . םמיהזדמנויות עסקיות חדשות בשוק ליצרני הטע

שיפור בקצב המשך ביא לתכלכלה העולמית ובצריכה השיפור ב מגמת

 . הצמיחה בשווקים אלה

 הטעמיםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום 

 הטעמיםברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות להערכת הנהלת הח 7.15

 :הינם

  מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחות ושתופי -יחסים ארוכי טווח 

   .פעולה בתחום פיתוח מוצרים חדשים

  הכרות עם העדפות הטעם -נוכחות גלובלית ולוקאלית בשווקי היעד 

אלית השונות בשווקים השונים והיכולת לתת תמיכה גלובלית ולוק

 .ללקוחות

  היכולת לתת שירות ברמה גבוהה ואמינותו של –שירות איכותי ואמין 

ם במתן השירות הינם קריטיים הן עבור הלקוחות הבינוניים מייצרן הטע

 .והמקומיים והן עבור הלקוחות הבינלאומיים
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  שווקים מתפתחים גדלים בקצבים גבוהים –נוכחות בשווקים מתפתחים 

ההכרות , קים מפותחים והנוכחות בשווקים אלומשמעותית לעומת שוו

חודיים שלהם והיכולת לתת תמיכה ליצרנים בשווקים אלו יעם הצרכים הי

 .מהווים גורם הצלחה קריטי

  ישנה חשיבות רבה ליכולת לפתח מוצרים –מחקר ופיתוח וחדשנות 

ם והן תוך שיתוף פעולה עם מיחדשים הן ביוזמתו של יצרן הטע

 .הלקוחות

  היות ותמציות הטעם מיועדות –רגולציה ובטיחות , בתקני איכותעמידה 

הן נדרשות לעמוד , בעיקר לשוק המזון והמשקאות ולשוק הפרמצבטיקה

 .רגולציה ובטיחות, בתקנים מחמירים של איכות

 מוצרים ושירותים בתחום הטעמים .8

ך תיה של פרוטרום ועברה תהלייוהטעמים היא הרווחית יותר מבין פעילופעילות  8.1

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

הצמיחה במכירות הטעמים . 2010 מליון דולר בשנת 306.4- ל2001בשנת 

-נובעת בעיקרה מהתמקדות בשווקים מפותחים ומתפתחים ובלקוחות רב

. ורכישות אסטרטגיות שבוצעו בשנים האחרונות, בינוניים ומקומיים, לאומיים

 39%-הטעמים מסך פעילותה של פרוטרום גדל מפעילות חלקה היחסי של 

  .2010ת בשנ 67.9%- ל2001בשנת 

 בהיכרותה התלוי פרוטרום על ידי יםם המיוצרמי מהטעים של רבםכיוון שהצלחת 8.2

בתחום הטעמים מעבדות מחקר ופיתוח  20-כ לפרוטרום, עם טעמים לוקאליים

, בנוסף.  לקוחותיה בשווקי היעדתבקרבמים הממוקמשרדי שיווק ומכירה  50-כו

הפריסה הגלובלית של פרוטרום מאפשרת לה למלא את צרכי לקוחותיה מתחום 

 . במספר שווקים בו זמניתים גלובלייםהמזון והמשקאות המשיקים מותג

לצמיחה המואצת של  יעיל ואיכותי הטעמים של פרוטרום נותנת מענה פעילות 8.3

תוך מתן סיוע ותמיכה בפיתוח המוצרים ,  לקוחותיה שליםפרטיהמותגים מוצרי ה

יצרני המותגים הפרטיים הינם לרוב יצרני מזון ומשקאות בינוניים . ובפן השיווקי

עזרה בפיתוח , תמיכה טכנולוגיתפרוטרום מציעה ללקוחות אלה . ומקומיים

שירות המותאם לצרכיהם תוך מתן , מגוון מוצרים רחבעזרה שיווקית ו, מוצרים

רכישת . ספקהא גמישות בכמויות המינימום המוזמנות ובמועדי ה עםיחודייםהי
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קבוצת גוורצמולר , פעילות אדומים וראד בישראל, ריחן, בלמיי ויופיטר באנגליה

 EAFI- ו ריבר בנורבגיה,ב" בארהFSIבגרמניה  CH של Savory-ופעילות ה

ניכר את סל הרחיבו באופן ,  האחרונותהשניםאשר בוצעו במהלך , באנגליה

 . המוצרים אשר פרוטרום מציעה ליצרני המותגים הפרטיים

 יםטעם המיועדמוצרי ון רחב של ומגפרוטרום  הטעמים מציעה במסגרת פעילות 8.4

או להסוות טעמים מסויימים /ולהדגיש טעמים קיימים , ליצור טעמים חדשים

 . במוצרי מזון ומשקאות מעובדים

תמציות למשל מכילות ( של חומרי גלם  מספר רביםמכילמוצרי הטעם מרבית  8.5

המשולבים לפי נוסחאות ייחודיות שפותחו במעבדות )  חומרי גלם30לרוב מעל 

 טעם מוצרפיתוח . פעילות הטעמיםהחברה על ידי אנשי המחקר והפיתוח של 

 עצמה או בהתאם לדרישות ספציפיות פרוטרוםפרי יוזמה של כ מבוצעחדש 

 . ותיה לקוחובשיתוף פעולה הדוק עם

לפי כגון , את מוצריה של פרוטרום בתחום הטעמים ניתן לחלק באופנים שונים 8.6

לפי , )'בשר ודגים וכו/ חטיפים וממתקים/ מוצרי חלב/ משקאות(סוג אפליקציה 

 /נוזל(לפי מרקם , )לא מתוק/מתוק(לפי הטעם , )טבעי/ אורגני/ מלאכותי(המקור 

  .ועוד) Food System/תמצית(לפי הרכב , ) משחה/ גרגרים/אמולסיה/ אבקה

 בעיקר ים על ידי החברה משמשים הטעם המיוצר מוצרי-סוג האפליקציה  8.7

 ומתאימים כמרכיבים במוצרי צריכה המיוצרים על ידי יצרני מזון ומשקאות

, מוצרי מאפה, גלידות, מוצרי חלב, מיצים,  כגון משקאות קליםלאפליקציות שונות

מזון ,  כגון חטיפים,ן מוצרים שאינם מתוקיםגומי לעיסה ומגוו, מוצרי מתיקה

  . ותחליפי בשר מעובדיםדגיםורטבים לסלט וכן בשר , מרקים מוכנים, נוחות

 Nature-Identical, יםאורגני, ים טעם טבעימוצריפרוטרום מציעה  -המקור  8.8

, הכוללים , מחומרי גלם טבעיים בלבדים מיוצריםם הטבעימיהטע. יםומלאכותי

 Nature-Identical םם שהינמיטעה. ויים טבעיים ושמנים אתרייםמיצ ,בין היתר

 הטעם ממוצריחלק .  על ידי שימוש בחומרי גלם סינטטייםים מיוצריםומלאכותי

 פעילות חומרי גלם ייחודיים המיוצרים על ידי ים על ידי פרוטרום מכיליםהמיוצר

   .הטעמיםפעילות חומרי הגלם של החברה באופן בלעדי עבור 

 ים מתוקםם שאינמיטעהן טעמים מתוקים והן מייצרת  פרוטרום - הטעם 8.9

(Savory) .גלידות, מוצרי חלב, הטעמים המתוקים משמשים בעיקר למשקאות ,
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לייצור בעיקר  יםמשמשהטעמים שאינם מתוקים .  וממתקיםמוצרי מאפה

 Convenience( מזון נוחותודגים מעובדים ובשר  ,מלוחיםמוצרי מאפה  ,חטיפים

Food( . בנוסף מייצרת פרוטרום תערובות תבלינים ייחודיות(Seasonings) 

.  המעובדיםהעופות והדגים, ומוצרי גלם פונקציונליים ייחודיים ליצרני הבשר

מגוון תמציות טעם עבור תחליפי בשר המיועדים לסייע ביצירת טעם בשרי ו

 .במוצרים שאינם מכילים בשר

, אמולסיה, אבקה,  בצורת נוזליםכר הטעם של פרוטרום נמ מוצרי-המרקם  8.10

חומרי גלם  (emulsifiers- עם מייצבים ויםגרגרים או משחה ולעיתים מעורבב

 ).אשר מאפשרים שינוי מרקם ותכונות של המוצרים אליהם הם מוספים

ירק ,  כוללות בתוכן רכיבי פרין פרוטרום מייצרת הן תמציות טעם שאינ–הרכב  8.11

 רכיבים של ,בין היתר,  הכולליםFood Systems ימוצרמגוון רחב של והן ' דכו

 Food מוצרי ה.  ובשילוב תמציות טעםירקות ורכיבים טבעיים אחרים, פירות

Systems כגון רטבי פיצה ורטבים לסלטרטבים מלוחים ומתוקיםגם  כוללים  ,

המבוססים על מוצרים ,  לפסטה וסוגים נוספים של אוכל מוכןמילויים מוכנים

המיועדים לשימוש במגוון רחב של מוצרי מזון כגון מוצרי חלב ים פירות מתוק

ממתקים ומוצרי מאפה , )חמאה וגבינה, קינוחים קרים, גלידות, יוגורטים(

 יכולותיה של פרוטרום בתחום. ארוחות מוכנות ומוצרי מזון נוחות אחרים, מלוחים

 Food- מאפשרים לה לשלב מספר תחומי מומחיות היות וFood Systems-ה

Systemsמיצויי טעם טבעיים וכן רכיבי ,  מיוצרים לרוב בשילוב עם תמציות טעם

.  של הקבוצהחומרי הגלםבמסגרת פעילות מזון פונקציונלי טבעיים המיוצרים 

שילוב זה מאפשר לפרוטרום להציע ללקוחותיה פתרונות מקיפים המותאמים 

  . לצרכיהם

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .9

 במכירות ןשמקור 2010עד  2008בשנים ) דולר באלפי(הקבוצה מכירות  אודות נתוניםלהלן 

 : ושיעורן מסך הכנסות הקבוצהמתחום הטעמים

 2010 2009 2008 
 473,286 425,179 451,066 הקבוצהסך הכנסות 

 339,819 297,062 306,374 הכנסות הנובעות מתחום הטעמים
 71.8% 69.9% 67.9% הקבוצהשיעור מסך הכנסות 
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במונחים פרוטרום  את הגידול בפעילות התחזקות הדולר מול המטבעות האירופאיים קיזזה

    ). 2009- ל2008השפעה שהיתה מהותית עוד יותר בין (בשנים אלה דולריים 

 מוצרים חדשים .10

מוצרים חדשים רבים כחלק מפעילותה פרוטרום  הטעמים מפתחת במסגרת פעילות

ם של מרבית המוצרים החדשים נעשה בשיתוף פעולה עם לקוח מסויים או פיתוח. השוטפת

 אינו החברהאף אחד מהמוצרים החדשים שמפתחת . מותאמים לצרכיו של לקוח מסויים

 . או מבחינת הוצאות הפיתוח/מהותי מבחינת היקף המכירות הצפוי ו

 לקוחות  .11

 אלפי מבסיס לקוחות נרחב המורכבהטעמים שמייצרת פרוטרום נמכרים ל 11.1

לקוחות הינם בעיקר ה. מקומיים וקטנים, בינוניים, לאומיים גדולים-לקוחות רב

 שונות ברחבי  מדינות120-מעל לרים על פני ופז והם יצרני המזון והמשקאות

 .העולם

  10%- הטעמים אין אף לקוח שהיקף הרכישות שלו מהווה למעלה מלפעילות 11.2

כי היא אינה תלויה במי , ריכהלת החברה מעהנה. החברהממחזור המכירות של 

 .מלקוחותיה

ם מישכן כפי שתואר לעיל תחום הטע, המכירות ברובן הן ללקוחות קבועים 11.3

אין חוזי , םמיכמקובל בשוק הטע. מאופיין ביחסים ארוכי טווח ובנאמנות הלקוחות

  . הספקה לטווח ארוך

 צבר הזמנות .12

ך למועד ההספקה ולפיכך אין  ההזמנות מתקבלות באופן שוטף בסמוםמיהטעכמקובל בשוק 

 ".  צבר הזמנות"משמעות ל

  תחרות .13

-רב טעמיםהמתחרים העיקריים של החברה הינם יצרני , הטעמיםבשוק  13.1

התחרות מבוססת במידה רבה על . בינוניים ויצרנים מקומיים קטנים, לאומיים

לבנות לתת ללקוח ערך מוסף והיכולת ועל איכות המוצר על , תויכולת חדשנ

אמינות ופיתוח , שירות בעל ערך מוסף, מערכת יחסים ארוכת טווחאיתו ולשמר 
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.  ולכיווני השוק העתידייםמוצרים מותאמים באופן ספציפי לצרכיו של הלקוח

מאחר ועלות הטעם מהווה מרכיב זניח בעלותו של המוצר הסופי נוטים הלקוחות 

מגורם בהחלטותיהם על בחירת הספק ם להיות פחות מושפעים מיבשוק הטע

ם נדרשים לבדל את עצמם על ידי בניית מערכת יחסים מייצרני הטע. המחיר

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

אמין ויעיל אותו הם , מחקר ופיתוח גבוהות ומוניטין המבוסס על שירות עקביו

  . מעניקים ללקוחותיהם

, בעלות נסיון רב,  חברות מבוססותן הותהגדול ותלאומי-ם הרבמיהטע ותיצרני 13.2

לאומיים -ם הרבמייצרני הטע. נוכחות גלובלית ויכולות טכניות ומסחריות גבוהות

  , Givaudan ,Firmenich: הגדולים עימם מתחרה פרוטרום כוללים את

IFF Inc. , Symriseו- .Takasago   

קד הן ביצרני מזון ם הבינוניים עימם מתחרה החברה נוטים להתממייצרני הטע 13.3

ביצרני מזון ומשקאות בינוניים וקטנים יותר  ובעיקרלאומיים גדולים -ומשקאות רב

ם בינוניים עימם מתחרה מייצרני טע.  יותרהפועלים באזור גיאוגרפי מצומצם

 Sensient, Mane ,Robertet ,Kerry : את בין השארהחברה כוללים

Ingredients, Wildו -Dohler. 

 תמציות טעם קטנים ומקומיים בעלי יכולות  יצרני700-כ ישנםרה להערכת החב 13.4

. מחקר ופיתוח מוגבלות יותר המתמקדים בפלח שוק צר ולקוחות מקומיים

ם הגורמת לגידול מיבשנים האחרונות קיימת מגמת קונסולידציה בין יצרני הטע

 .בריכוזיות השוק

או  רהטעמיםשוק לפרטים אודות הגורמים המשפיעים על מעמדה של הקבוצה ב 13.5

  ).הטעמיםקריטיים בתחום הצלחה הגורמי ה( לעיל 7.15סעיף 

 כושר ייצור .14

 ואינם דורשים השקעה הונית  יחסיתם תהליכי הייצור הינם פשוטיםמיהיות ובתחום הטע

כושר הייצור אינו מהווה גורם משמעותי ומגבלה על יכולת החברה לעמוד , משמעותית

לפרטים נוספים אודות . טעמיםת הגידול שלה בתחום הבדרישות מצד לקוחותיה וביכול

  . לדוח זה26סעיף  וראשל הקבוצה בתחום הטעמים כושר הייצור 
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   הייחודייםתחום חומרי הגלם
 

   הייחודייםמידע כללי על שוק חומרי הגלם .15

  כללי

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

, בעיקר,  חומרי הגלם מתמקדת החברהפעילותבמסגרת . תלתעשיות יעד שונו

חומרי , פיתוח ושיווק של חומרי גלם טבעיים לתעשיות המזון והמשקאות, בייצור

.  והטיפוח האישי(Pharma/Nutraceuticals)נוטרה /פארמהה, הטעם והריח

חומרי הגלם נמכרים לעיתים ישירות ליצרני המזון והמשקאות אשר משתמשים 

יצרני תמציות הטעם והריח משתמשים בחומרי הגלם . יצור מוצרי צריכהבהם לי

  . כאבני יסוד ליצירת תמציות הטעם והריח

מיצויי טעם : הםהייחודיים תחומי הפעילות של פרוטרום בשוק חומרי הגלם  15.2

רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים                 , (Natural Flavor Extracts)טבעיים 

(Natural Functional Food Ingredients) , מיצויים טבעיים מצמחי מרפא

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

  . ומייצבים טבעייםשרפים , כימיקלים ארומטיים, הדרים

בתחומי הטעם מכירות חומרי גלם ייחודיים  ,Koncept Analyticsעל פי הערכת  15.3

ברית ובמערב אירופה צפויות לגדול בשיעור שנתי של בין בארצות הוהריח 

בעוד ששיעור הגידול בשווקים , 2014 - 2009 במהלך השנים 3.2%- ל1.9%

צפוי , הודו ומרכז ודרום אמריקה, סין, רוסיה, מתפתחים כמו מזרח אירופה

 בין השנים 6.0%- ל3.9%להיות גבוה בהרבה ולהגיע לממוצע שנתי של בין 

2009 - 2014. 

 מכירות שמנים אתריים יצמחו במדינות מערב SRI Consultantsעל פי הערכות  15.4

 ושוק 2011- ו2006 בין השנים 4% - 3%ב בשיעור שנתי של "אירופה וארה

המכירות העולמיות של . המיצויים הטבעיים עשוי לגדול אף בשיעור גבוה יותר

ב "ערב אירופה וארהבמדינות מ, 2011- ו2006בין השנים , כימיקלים ארומטיים

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

, אתריים וכימיקלים ארומטיים בשווקים מתפתחים מסויימים כמו מזרח אירופה
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 והודו צפויים לגדול בשיעור גבוה משמעותית משיעור דרום אמריקה,רוסיה

  .קה ויפןצפון אמרי, הצמיחה בשווקי מערב אירופה

   הייחודיים שוק חומרי הגלםמאפייני

  חדשנות הינה גורם מפתח להצלחה בשוק חומרי הגלם-מחקר ופיתוח  15.5

חדשים הוא תהליך מורכב ייחודיים מחקר ופיתוח של חומרי גלם . הייחודיים

פיתוחו של ,  רביםבמקרים. ניסיון והשקעה, הדורש רמה גבוהה של מומחיות

במקרים .  רב לעומת פיתוחה של תמצית טעםחומר גלם חדש אורך זמן

הטבעיים מפותחים בהתאמה לדרישות הלקוח הייחודיים מסויימים חומרי הגלם 

והם דורשים מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוח ושיתוף פעולה במאמצי 

  .הפיתוח

הוא לרוב תהליך מתוחכם ומורכב יותר הייחודיים  ייצורם של חומרי הגלם -ייצור  15.6

  הייחודייםייצור חומרי הגלם, בנוסף. דורש ידע מעמיקום מיייצור טעמתהליך 

בהגדלת כושר במקרי הצורך גם דורש השקעת הון רבה בבניית מתקני הייצור ו

מחייב עמידה בתקני פיקוח הייחודיים  הגלם תהליך הייצור של חומרי. הייצור

  .ואיכות סביבה מחמירים

תמיד דרכים ליצירת מלאי  לקוחות מחפשים באופן מ-שרשרת הספקה  15.7

יצרני חומרי הגלם נדרשים לעמוד במועדי הספקה קצרים יותר , לפיכך. אופטימלי

לקוחות בינוניים ומקומיים , בנוסף. ולהחזיק מלאי מקומי בשווקים העיקריים

-יצרני חומרי הגלם הרב. רוכשים מאות חומרי גלם בכמויות קטנות משתנות

 מינימלית ושימוש ותיות נוקשה של כמות הזמנלאומיים הגדולים מיישמים מדינ

לעומתם ליצרני חומרי הגלם הקטנים אין גמישות תפעולית . באריזות סטנדרטיות

מספקת ושרשרת הספקה עולמית הדרושה על מנת לתמוך בצרכים אלו של 

מצב זה מייצר הזדמנויות עסקיות ליצרני חומרי . הלקוחות הבינוניים והמקומיים

 .םהגלם הבינוניי

 הינם ,הנרכשים לאורך שנים רבות,  מוניטין מבוסס ומיתוג-חסמי כניסה גבוהים  15.8

יצרני תמציות .  הייחודייםגורמי הצלחה מרכזיים של יצרנים בשוק חומרי הגלם

 ליצירת תמצית טעם אשר מיועדת למוצר מסוייםטעם המשתמשים בחומר גלם 

 שלא לפגוע באיכותה ימנעו מהחלפת ספק חומר הגלם על מנת, מזון או משקה

. של תמצית הטעם וידרשו מיצרן חומר הגלם רמה גבוהה של אמינות ועקביות
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עמידה בתקני  לאומי דורש-בניית יתרון תחרותי ליצרן חומר גלם רב, בנוסף

יכולות גבוהות בתחומי המחקר ו ואיכות סביבה מחמיריםרגולציה  ,פיקוח

ת הון בבניית והשקע רבותל, הייצור ושרשרת ההספקה העולמית, והפיתוח

גורמים אלו מהווים .  בכךצורךמתקני ייצור ובהגדלת כושר הייצור אם וכאשר יש 

  .חסמי כניסה משמעותיים

 העלייה בביקוש למוצרים טבעיים בקרב הצרכנים -ביקוש גדל למוצרים טבעיים  15.9

כגון תמציות טעם טבעיות , מביאה לגידול בביקוש למגוון חומרי גלם טבעיים

חומרי הגלם . מנים אתריים טבעיים ייחודיים אשר משמשים במוצר הסופיוש

דבר זה מביא לעליה הולכת . החלפה-הטבעיים נוטים להיות ייחודיים ופחות ברי

חלקם הארי של חומרי הגלם הטבעיים מפותח . הלקוחותוגדלה בנאמנות של 

  .בהתאמה לצרכי הלקוח

 מזון שהוספו הוא מזון פונקציונלי -יים  טבעפונקציונליגידול בביקוש לרכיבי מזון  15.10

כמו מיצים ,  יתרונות בריאותיים, או הנתפשים כמספקים,לו רכיבים המספקים

המעדיפים מזונות , שינויים בהעדפות הצרכנים. ויוגורטים עם תוספים בריאותיים

בתחום . מובילים לגידול מהיר בביקוש למזון פונקציונלי, עם יתרונות בריאותיים

 החלב והמשקאות ניכרת הצמיחה הגדולה ביותר בשימוש ברכיבי מזון מוצרי

רבים מחומרי הגלם הפעילים המשמשים בתעשיית המזון . פונקציונלי טבעיים

המופקים בתהליכי מיצוי , הפונקציונלי הינם מיצויים טבעיים מצמחי ועשבי מרפא

יונלי הטבעיים יצרני רכיבי המזון הפונקצ. דומים לאלו המשמשים במיצוי תמציות

, נדרשים פעמים רבות על ידי יצרני המזון והמשקאות לספק בסיס מדעי מוכח

 . ליתרונות הבריאותיים הגלומים ברכיבי המזון, כגון מחקרים קליניים

 חומרי גלם המשמשים הן את תעשיית -בטיחות ואישורים , בריאות, רגולציה 15.11

פפים יותר ויותר לתקנות נוטרה מוכ/המזון והמשקאות והן את תעשיית הפארמה

מגמה זו משתלבת במגמה הכללית של . ולתקני בריאות ובטיחות מחמירים

 2006בסוף שנת . נוטרה/המשקאות והפארמה, הגברת הרגולציה בענפי המזון

,  בהסדרת הרישוםות העוסק   REACH-פורסמו באיחוד האירופי תקנות ה

 מוכנסים או המיוצריםלים  על כלל הכימיקהמוטלותהרישוי והמגבלות , ההערכה

 אימץ האיחוד האירופאי רגולציה חדשה שקבעה 2008בדצמבר . לשוק באירופה

  BAPsתוויות וכמויות מקסימליות של סימון דרישות , הגדרות

)Biologically Active Principles( ,2011 בינואר 20 לתוקף ביום אשר נכנסה. 
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דורשים מהיצרנים יים בפרט בכלל וחומרי הגלם הייחודלקוחות חומרי הגלם 

, בנוסף. לספק אישורים לעמידת חומרי הגלם המיוצרים על ידם בתקנות ובתקנים

כגון מוצרים שאינם מהונדסים , ישנה עליה בביקוש למוצרים בעלי תכונות מוכחות

 או מוצרים שאינם (Genetically Modified Organism - GMO free)גנטית 

במקביל ישנה עליה . (Pesticide free)ומרי הדברה מכילים מרכיבים שרוססו בח

לאל והבסיס הדמוגרפי של צרכני 'בדרישה למוצרים כשרים או עם אישור ח

כתוצאה מכך נדרשים יצרני חומרי הגלם לתעד את תהליכי . מוצרים אלו מתרחב

יצרני חומרי הגלם נדרשים , בנוסף. הייצור שלהם ולעמוד בתקנים מחמירים

 ISO 9001 ,Swiss כגון ,ם על פי סטנדרטים שונים של ייצורלהיות מאושרי

GMP והתקן הבריטי למזון של BRC) British Retail Consortium - איחוד 

  ).הקמעונאים הבריטיים

 הינם חומרי גלםאו יצרנים של /מגדלים ו,  יחסים ארוכי טווח עם ספקים– מקורות 15.12

על מנת לשמור על וזאת ,  הייחודייםגלםהבעלי חשיבות רבה ליצרני חומרי 

חומרי גלם המשמשים לייצור חומרי  זמינות כדי להבטיחאיכות מוצר גבוהה ו

ייחודיים  חומרי גלםיחסים אלו חשובים במיוחד במקרה של . הגלם הייחודיים

  . שהספקתם היא עונתית בשל היותם גידולים חקלאיים, טבעיים

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

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

 להיות זול יותר נוטהשבהן מבנה העלויות , במדינות מסויימות כמו סין והודו

בדרך , יצרני חומרי גלם המייצרים מוצרים בעלות נמוכה הינם. עבור היצרנים

ויכולות מחקר ופיתוח מוגבלות והם מתמקדים בעלי תחכום טכני פחות , כלל

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

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

הדבר הוביל יצרני חומרי גלם לבדל עצמם מאותם יצרנים . כספק מאושר

, על ידי פיתוח יחסי שיתוף פעולה הדוקים עם לקוחות, יות נמוכותהמייצרים בעלו

הספקת מוצרים ושירותים בעלי ערך מוסף גבוה יותר והשקעה במחקר ופיתוח 

 .במטרה לפתח חומרי גלם ייחודיים בעלי שולי רווח גבוהים יותר

   הייחודיים קריטיים בתחום חומרי הגלםהצלחהגורמי 

ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות חומרי הגלם להערכת הנהלת החברה גורמי  15.14

 :הינםהייחודיים 
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  קיימת חשיבות רבה למהימנות השירות -מיצוב ומוניטין כספק מהימן 

 .ת היחסים והמוניטין בשוק כספקובניית מערכלו

  ישנה הייחודיים  בשוק חומרי הגלם -היצע מוצרים חדשים וייחודיים

בעלי ערך מוסף העונה על חדשניים ו, חשיבות רבה למוצרים חדשים

 .צרכי הלקוחות

  הספקים נדרשים להיות בעלי יכולות גבוהות -מחקר ופיתוח וחדשנות 

 לספק מוצרים חדשניים כגון רכיבי ,בתחום המחקר והפיתוח והחדשנות

 .לצרכי הלקוח, בעיקר הטבעיים,  המוצריםלהתאים אתמזון פונקציונלי ו

 מיועדים ייחודיים ה חומרי גלם -ת רגולציה ובטיחו, עמידה בתקני איכות

הנותנים ערך בריאותי  ,נוטרה/לשוק המזון והמשקאות ולשוק הפארמה

רגולציה , נדרשים לעמוד בתקנים מחמירים של איכות, מעבר לטעם

 .ובטיחות

  חומרי גלם  ישנה חשיבות רבה ליכולת לרכוש -ספקה אשרשרת  

 בזמני עמידהול המשמשים לייצור חומרי הגלם הייחודיםאיכותיים 

  .כמויות משתנותבדרישות לוללקוחות הספקה מהירים 

 קיימת  -רב לאומיים פריסה גיאוגרפית רחבה לתמיכה בלקוחות ה

של מערכי תמיכה המספקים פריסה גיאוגרפית רחבה חשיבות רבה ל

 הבשפ, בשעות הפעילותתמיכה  החברה יה הרב לאומיים שלללקוחות

 . של הלקוח םקויובמ

  הייחודיים ושירותים בתחום חומרי הגלםמוצרים .16

שיווק , ייצור,  בפיתוח פרוטרום עוסקת הייחודיים חומרי הגלםבמסגרת פעילות 16.1

רכיבי מזון , (Natural Flavor Extracts)ומכירה של מיצויי טעם טבעיים 

מיצויים טבעיים , (Natural Functional Food Ingredients)פונקציונלי טבעיים 

שמנים אתריים , (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts)מצמחי מרפא 

 .  ועודומייצבים טבעייםשרפים , כימיקלים ארומטיים, מוצרי הדרים, יחודיים

 מליון דולר 57.5-צמחו באופן משמעותי מהייחודיים חומרי הגלם פעילות מכירות 

 חומרי תפעילוהצמיחה במכירות . 2010 מליון דולר בשנת 141.5- ל2001בשנת 
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נובעת בעיקר מפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים בעלי ערך הייחודיים הגלם 

 הןלאומיים ו-בלקוחות רב הן התמקדות ,שיעור רווחיות גבוה מהממוצע, מוסף

 חומרי הגלם פעילותחלקה היחסי של . בלקוחות בינוניים ורכישות אסטרטגיות

  .31.4%-ב 2010מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם בשנת 

תמציות , נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאותהייחודיים חומרי הגלם  16.2

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

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

ה של פרוטרום  הנתמך על ידי אנשי השיווק והמכיר, ומקומייםלקוחות בינוניים

 לחברה מחסנים מקומיים .ספקה הגלובלית היעילה שלהאועל ידי שרשרת ה

 המקנים לה יכולת ,אסיהבדרום אמריקה ובמרכז וב, ב"ארהב, באירופהרבים 

על אף .  תוך כמה ימיםלספק את מוצריה ללקוחותיה במהירות וברוב המקרים

ה נמכרים לצדדים המיוצרים על ידי החברהייחודיים מרבית חומרי הגלם ש

חלק מחומרי הגלם , )לרבות יצרנים מתחרים של תמציות טעם(שלישיים 

חומרי , בנוסף.  הטעמיםפעילותמשמש לתצרוכת פנימית ומשמש את הייחודיים 

 הטעמים ואינם נמכרים פעילותגלם מסויימים נשמרים לשימושה הבלעדי של 

 בייצור תמציות טעם ומקנים לפרוטרום יתרון יחודי, כלל לצדדים שלישיים

 כי מעריכהתחום בו פרוטרום , של הדריםייחודיות כגון תמציות טעם , מסויימות

  .היא מובילה עולמית

בטיחות ואיכות ,  בתקני בריאותים עומדפרוטרוםשל הייחודיים חומרי הגלם  16.3

מרבית חומרי , בנוסף. ISO 9000- וSwiss GMP ,British RBCכגון , מחמירים

ים על ידי פרוטרום אינם מהונדסים גנטית                הגלם המיוצר

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

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

 . לאל'ח

כן מצמחים ומיצויים סטנדרטיים וסיון רב בייצור חומרי גלם טבעיים ילפרוטרום נ 16.4

.  הפונים לשוק המוצרים הטבעיים ההולך וגדלמוצריםבהפניית משאבים לפיתוח 

כי פרוטרום הינה אחד המובילים העולמיים בתחום זה , הנהלת החברה מאמינה

, סיונה בייצור והספקת חומרי גלם טבעייםי שנות נשבעשבעים ולמעלה מבשל 

היכרות השוק המצויינת , , משתשיטות מיצוי ייחודיות בהן היא משתתוך ניצול 

חוזקה במחקר ופיתוח , הן בתחום הטעמים והן בתחום הבריאות, שיש לה

 .  ושרשרת אספקה גלובלית ויעילההיצע מוצרים רחב ,וחדשנות
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פרוטרום מאמינה כי יחסיה והיכרותה העמוקה עם שוק המזון והמשקאות  16.5

יתרון זה נתמך על ידי . נלי מוצרי המזון הפונקציובשוקמעניקים לה יתרון תחרותי 

שיטות ייצור ייחודיות ונסיון בעריכת , יכולות המחקר והפיתוח של החברה

 .מחקרים קליניים

 2007אבאקו ביולי , 2006 באוקטובר Acatris, 2003רכישת פלקסמן ביוני  16.6

 חיזקו באופן משמעותי את עסקי חומרי הגלם 2009ואוקספורד בפברואר 

 הן יצרניות מוכרות של מיצויים Acatris- פלקסמן ו. של פרוטרוםהייחודיים

 בעלי ערכים בריאותיים מוכחים כולל מיצויים טבעיים מצמחי מרפא, טבעיים

,  פלקסמן רכישת. ם ומוגנים בפטנטיםיהנתמכים במחקרים קליני, מדעית

Acatris , אבאקו ואוקספורד תרמו לידע וליכולות של החברה ולסל המוצרים

חיבו הרכישות את בסיס הלקוחות ואת תשתיות השיווק בנוסף הר. שלה

 . והמכירה של החברה

   :נחלקת למספר קטגוריות עיקריותהייחודיים של פרוטרום חומרי הגלם  פעילות, כאמור

 פרוטרום הינה יצרנית - )Natural Flavor Extracts(מיצויי טעם טבעיים  16.7

צמחים , ים מפירותהמופק, מובילה של מגוון רחב של מיצויי טעם טבעיים

דוגמאות למיצויי טעם טבעיים המיוצרים על ידי החברה . וחומרים בוטניים אחרים

. ינסנג' וג(Liquorice)ליקוריש , תה, קפה, קקאו, כוללות מיצויים מונילה

הלקוחות העיקריים של מיצויי הטעם הטבעיים המיוצרים על ידי החברה הינם 

  הטעמים של החברהפעילותכולל (יח חברות טעם ור, יצרני מזון ומשקאות

מיצויי הטעם הטבעיים הינם מוצרים . ובמידה פחותה יותר חברות טבק) עצמה

 עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם החברהלצרכי לקוח ו, בדרך כלל, המותאמים

 . לקוחותיה על פיתוח וייצור מיצוי הטעם הנדרש

 )Food IngredientsNatural Functional (רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים  16.8
החברה מציעה מגוון מיצויים טבעיים המשמשים כחומרי גלם בייצור רכיבי מזון 

 מוספים ייחודייםמזון פונקציונלי הינו מזון המכיל חומרי גלם . פונקציונלי

דגני : ןדוגמאות למוצרי מזון יומיומיים שכאלה ה. המעניקים לו תכונות בריאותיות

, טים ומשקאות קלים המכילים חומרי גלם כגון אכיניצאהיוגור, מוצרי חלב, בוקר

אך עם , רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים כפופים לאישורים שונים. ינסנג'אלוורה וג

דוגמאות נוספות . זאת כפופים לפחות מגבלות ביחס למיצויים מצמחי מרפא

, י תה ירוקלרכיבי מזון פונקציונלי טבעיים המיוצרים על ידי פרוטרום כוללות מיצוי
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הלקוחות העיקריים של רכיבי . גוארנה ובלוטי אורן, )צמח דרום אמריקני(מאטה 

  .תעשיית המזון והמשקאותמ םטבעיים הינהפונקציונלי המזון ה

)Nutraceuticals /Natural Pharmaמיצויים טבעיים מצמחי מרפא  16.9
)Extracts - רפא מייצרת מגוון רחב של מיצויים טבעיים מצמחי מ פרוטרום

, המשמשות בייצור תרופות במרשם, בעלי תועלות רפואיות ובריאותיות מסויימות

מיצויים טבעיים מצמחי מרפא . תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה טבעיים

, קליפת ערבה, אכיניצאה, זרעי דלעת, המיוצרים על ידי החברה כוללים עלי גפן

העיקריים של המיצויים הלקוחות . ינסנג ועוד'ג, עלי זית, אספרגוס, קמומיל

חברות המייצרות מוצרי נוטרה , הטבעיים מצמחי מרפא הינן חברות תרופות

  . ויצרני תוספי תזונה

 ומוצרי הדרים )Specialty Essential Oils( שמנים אתריים ייחודיים 16.10
)Citrus Products( - מייצרת מגוון רחב של שמנים אתריים ייחודיים פרוטרום ,

שמנים אתריים ייחודיים . ילה של מוצרי הדרים ייחודייםוהינה יצרנית מוב

, כגון תפוז(המיוצרים על ידי פרוטרום כוללים שמנים המיוצרים מהדרים 

. מעשבי מרפא ומשמני עץ, מתבלינים, מפרחים, ממנטה, )אשכולית ולימון

במוצרים , במוצרי טעם וריח, מוצרים אלה משמשים במוצרי מזון ומשקאות

  .מוצרי קוסמטיקה ובמוצרי טיפוח אישי אחריםב, פרמצבטיים

פרוטרום היא יצרן עולמי מוביל בתחום מוצרי ההדרים , להערכת הנהלת החברה

בבשמים ובמוצרים , במשקאות, המשמשים ליצירת טעמי הדרים במזון, הייחודיים

פרוטרום החלה את פעילותה בתחום תמציות ההדרים . אחרים לטיפוח אישי

טכנולוגיות חדשניות וייחודיות על ידי החברה משקיעה . 1933הייחודיות בשנת 

החברה הינה ספק מאושר של מוצרי . מיצוי וזיקוק מוצרי הדרים ייחודיים, בעיבוד

לאומיים הגדולים והן - הן הרב,הדרים ייחודיים ליצרני תמציות הטעם והריח

, ם תפוזיםמוצרי הדרים מיוחדים המיוצרים על ידי פרוטרום כוללי. הבינוניים

חלק ממוצרי ההדרים הייחודיים של . ליים ומנדרינה, לימון, פומלית, אשכוליות

הטעמים בלבד ואינם נמכרים לצדדים פעילות פרוטרום נשמרים לשימוש 

 ובכך הם מקנים לפרוטרום יתרון תחרותי ביצור תמציות טעם של ,שלישיים

 . הדרים

  טרום מייצרת למעלה  פרו– )Aroma Chemicals(כימיקלים ארומטיים  16.11

, מזון, המשמשים בייצור תמציות טעם וריח,  סוגי כימיקלים ארומטיים600-מ
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 היא פרוטרום. מוצרי היגיינת פה ומוצרים אחרים, קוסמטיקה, מזון לבעלי חיים

 מתמקדת במחקר שחקן עולמי מוביל בתחום הכימיקלים הארומטיים והיא

גבוה טיים מיוחדים בעלי ערך מוסף ייצור ומכירה של כימיקלים ארומ, ופיתוח

ומשנה באופן עקבי את תמהיל המוצרים שלה בתחום זה למוצרים המיוצרים 

מגוון הכימיקלים הארומטיים המיוצרים . בנפחים קטנים בעלי שולי רווח גבוהים

על ידי פרוטרום המשמשים את תעשיית הטעם והריח כוללים דיקאטונים 

, בנוסף. להעצמת ניחוחות צלויים וקלוייםהמשמשים ליצירת ו, ופיראזינים

המעניקים תחושת צינון כאשר הם נצרכים , פרוטרום מייצרת אלדהידים לא רוויים

גומי , בייצור ממתקים, בין השאר, אלה משמשים. דרך הפה או נמרחים על העור

רכישת אוקספורד בתחילת . מוצרים לטיפוח העור ומוצרי היגיינת פה, לעיסה

   .מיצוב והמובילות של פרוטרום בתחום זהההותית את  חזקה מ2009

 פרוטרום מציעה מגוון שרפים – )Natural Gums(שרפים ומייצבים טבעיים  16.12

לרבות עצי גומי , המיוצרים ממגוון צמחים, ומייצבים טבעיים מסיסים במים

השרפים והמייצבים הטבעיים המסיסים . אצות ים וסלק סוכר, זרעים, מסויימים

שרפים ומייצבים . תרופות וקוסמטיקה, משקאות, משים בייצור מזוןבמים מש

 ,Emulsifying Agents: טבעיים המיוצרים על ידי החברה כוללים

Agglomeration Aids, Encapsulation Agentsו -.Coating Agents 

יצרני תמציות , הם יצרני מזון ומשקאותשל מוצרים אלה הלקוחות העיקריים 

 . צבטיותטעם וחברות פרמ

   פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .17

תחום  הנובעות מ2010 עד 2008בשנים ) דולר באלפי( הקבוצהמכירות נתונים אודות להלן 

 : ושיעורן מסך הכנסות הקבוצהוממוצרי כימיקלים ארומטייםהייחודיים חומרי הגלם 

 2010 2009 2008 
  החברה הקבוצהסך הכנסות 

 
451,066425,179473,286

 הכנסות הנובעות מתחום חומרי הגלםסך ה
 היחודיים

141,540123,778124,339

הנובעות ממוצרי תחום חומרי הגלם הכנסות 
  כימיקלים ארומטיים

50,031  41,628  30,053  

מסך הייחודיים שיעור הכנסות מתחום חומרי הגלם 
  הכנסות הקבוצה

31.4%  29.1%  26.3%  

מסך ים ימיקלים ארומטיהכנסות ממוצרי כשיעור 
 החברה הקבוצההכנסות 

11.1% 9.8% 6.3% 
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 את הגידול בפעילות פרוטרום במונחים התחזקות הדולר מול המטבעות האירופאיים קיזזה

   ). 2009- ל2008השפעה שהיתה מהותית עוד יותר בין (דולריים בשנים אלה 

  מוצרים חדשים .18

להמשיך  חלק מפעילותה השוטפת על מנתחדשים כחומרי גלם ייחודיים מפתחת פרוטרום 

 על ידי החלפת מוצרים בעלי בין היתר, הלשפר את תמהיל המוצרים שלו בהוצילחזק את מ

מדובר . יחודיים בעלי שולי רווח גבוהיםיחדשניים ו, שולי רווח נמוכים במוצרים חדשים

ו מבחינת א/אינו מהותי מבחינת היקף המכירות הצפוי ומהם אף אחד במוצרים חדשים ו

 .הוצאות הפיתוח

  לקוחות .19

נרחב המורכב לקוחות בסיס ל הייחודיים שמייצרת פרוטרום נמכריםחומרי הגלם  19.1

מקומיים וקטנים מתעשיות , בינוניים, לאומיים גדולים-רבלקוחות ממספר רב של 

 . חומרי הטעם והריח והטיפוח האישי, נוטרה/הפארמה, המזון והמשקאות

ת הנהל. הקבוצהשל  ממחזור המכירות 10%-לה ממהווה למעאינו אף לקוח  19.2

 . כי היא אינה תלויה במי מלקוחותיה, החברה מעריכה

רוב המכירות נעשות , ספקה לתקופות שאינן עולות על שנהאלמעט מספר חוזי  19.3

המכירות . על בסיס הזמנות ספציפיות של לקוחות ועל סמך תחזיות החברה

  . ם קיים זמן רבברובן הן ללקוחות קבועים אשר הקשר עימ

 צבר הזמנות .20

 ההזמנות מתקבלות באופן שוטף בסמוך למועד , הייחודייםכמקובל בשוק חומרי הגלם

ספקה לתקופות אקיימים מספר הסכמי ". צבר הזמנות"ספקה ולפיכך אין משמעות לאה

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

  תחרות .21

משתנה בהתאם לקטגוריות המוצרים הייחודיים מרי הגלם התחרות בשוק חו 21.1

 .השונות

יצרנים בינוניים וקטנים בתחום מיצויי טעם טבעיים מתחריה של החברה הינם  21.2

יצרנים בתחום , Naturexכגון , בייצור מיצויים טבעייםהמתמחים 
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המייצרים חומרי  ובינונייםלאומיים -יצרני תמציות טעם וריח רב ונוטרה/הפארמה

 Givaudan, ,Symrise, IFF כגון,  לשימוש עצמיבעיקר ,לם ייחודייםג

Sensient,Robertet  ו-.Mane  

נוטרה מתחריה של /בתחום רכיבי המזון הפונקציונלי הטבעיים ובתחום הפארמה 21.3

 כגון ,נוטרה המתמחות בתחום זה/פרוטרום הינם בעיקר חברות פארמה

Indena S.P.A ,Naturex ,Martin Bauer GmbH & Co.ו - KG , וכן מספר

 . אפ קטנות המתמחות במוצרים וטכנולוגיות חדשניים וייחודיים-חברות סטארט

  .Treatt plcמתחריה של פרוטרום הינן חברות כגון, בתחום השמנים האתריים 21.4

יצרני ו ,לרבות שמנים אתריים ייחודיים, המתמקדת בייצור שמנים אתריים

בעיקר , מייצרים שמנים אתריים ייחודייםהניים לאומיים גדולים ובינו-תמציות רב

בעיקר , ישנם מגדלים ומעבדים של שמנים אתריים, כמו כן. לשימוש עצמי

  סוחרים ומפיצים של שמנים אתרייםהמיוצגים על ידי ,מתפתחותבמדינות 

 . בשוק השמנים האתרייםאף הם  המתחרים, ייחודיים

לאומיים -עם יצרני תמציות רבהחברה מתחרה , בתחום הכימיקלים הארומטיים 21.5

מתחרים נוספים בתחום זה . גדולים המייצרים כימיקלים ארומטיים לשימוש עצמי

 Aromor ,Fontarome הינם יצרנים המתמחים בייצור כימיקלים ארומטיים כגון

יצרנים אחרים של כימיקלים ארומטיים כוללים . Bedoukian Research -ו

ליצרנים אלו . באסיה, בעיקר, כות והממוקמיםיצרנים המייצרים בעלויות נמו

ישירה מוגבלות והם נסמכים על סוחרים לצורך שיווק ת שיווק ומכירה ותשתי

ישנן חברות כימיקלים המייצרות כימיקלים ארומטיים , בנוסף. ומכירת תוצרתם

ברוב , אך חברות אלו, בהיקפים גדולים כחלק מהיצע המוצרים הרחב שלהן

פרוטרום אינה , על פי רוב. יצרות כימיקלים ארומטיים ייחודייםאינן מי, המקרים

 מתחרה עם יצרנים אלו מאחר והיא מתמקדת בכימיקלים ארומטיים ייחודיים

 . בעלי שולי רווח גבוהיםשהיקפם אינו גדול והם

לפרטים אודות הגורמים המשפיעים על מעמדה של הקבוצה בשוק חומרי הגלם  21.6

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום חומרי הגלם( לעיל 15.13 סעיף אוהייחודיים ר

 ).הייחודיים

 כושר ייצור .22

 .להלן 26סעיף  וראשל הקבוצה בתחום חומרי הגלם הייחודיים כושר הייצור לפרטים אודות 
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  פעילות הסחר והשיווק של החברה .23

שאינם , פעילות נוספת בתחום יבוא ושיווק חומרי גלם שונים לפרוטרוםכאמור  23.1

, התרופות והכימיה,  בתעשיות המזוןבישראל ללקוחותיה, ידהמיוצרים על 

 . הקוסמטיקה והדטרגנטים

חומרי הגלם המשווקים ונמכרים על ידי פרוטרום במסגרת פעילות הסחר  23.2

והשיווק כוללים בעיקרם את חומרי הגלם אותם רוכשת פרוטרום לפעילות ייצור 

מייבאת מוצרים אלו בצובר כיוון שפרוטרום רוכשת ו.  הייחודיים שלהחומרי הגלם

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

 . לצדדים שלישיים

פעילות הסחר והשיווק אינה חלק מפעילויות הליבה של פרוטרום ואחראית לחלק  23.3

הסתכמה פעילות זו לסך של  2010בשנת . ות והרווח שלהקטן ממחזור המכיר

. 1.2%-כ מליון דולר וחלקה היחסי מסך פעילותה של פרוטרום הסתכם ב5.4

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

 .זה

   תיאור עסקי החברה- 4פרק 

  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה

  שיווק והפצה .24

מערך זה . יהבלקוחותטכנית ה מכירות ותמיכ, לפרוטרום מערך גלובלי של שיווק 24.1

להערכת .  העיקריים ומכירה מקומיים בשווקי היעדשיווק , פיתוחמבוסס על אנשי

החברה המערך הגלובלי מעניק לה יתרון תחרותי המהווה גורם מרכזי 

השיווק והמכירות של  כלל מערך 31.12.2010ביום . באסטרטגיית הצמיחה שלה

 תוחמעבדות מחקר ופי 30-כושיווק ומכירות משרדי  50-כ ,עובדים 334פרוטרום 

, לרבות בארצות הברית, בקרבת לקוחותיה, הממוקמים בשווקי היעד שלה

, בספרד, באיטליה, בצרפת, בגרמניה, בשוייץ, בבריטניה, בברזיל, במקסיקו

, באוקראינה,  ברוסיה, בתורכיה,ברומניה, בישראל, בדנמרק, בנורבגיה

החברה . בדרום אפריקהו  בהודו,באינדונזיה, ג קונגבהונ, ביפן, בסין, בקזחסטן

. משווקת ומוכרת את מוצריה בעיקר באמצעות אנשי השיווק והמכירות שלה

  .במדינות מסויימות משתמשת פרוטרום בשירותיהם של סוכנים ומפיצים
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מערך השיווק והמכירה הגלובלי של פרוטרום הינו גורם מרכזי באסטרטגיה של  24.2

מוצרים , לצרכי לקוחותיה" תפורים"רים מותאמים ו מוצלהספקתהחברה 

הן , לאומיים גדולים-הן ללקוחות רב, ושירותים ייחודיים ותמיכה ושירות איכותיים

 .  ללקוחות בינוניים והן ללקוחות מקומיים

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

ה רמה ואיכות של שירות והתאמת מוצריה ללקוחות בינוניים ומקומיים את אות

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

והמכירה של פרוטרום ואנשי המחקר והפיתוח עובדים באופן צמוד הן עם 

לאומיים הגדולים והן עם הלקוחות הבינוניים והמקומיים ומציעים -הלקוחות הרב

לרבות פיתוח תמציות טעם , גיש וזמין של פיתוח ייחודילהם את אותו שירות נ

לדרישות הלקוח וחומרי גלם ייחודיים המותאמים אישית " תפורות"ייחודיות 

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

  . המזון והמשקאות העולמי משוק 50%

 ישנו צוות נפרד של  הייחודייםהגלםחומרי פעילות  הטעמים ופעילותכל אחת מל 24.4

מקצה איש מכירות יעודי לכל  פרוטרום, עם זאת. מכירה ותמיכה בלקוחות, שיווק

פעילות זו . הפעילויותאחד מלקוחות החברה אשר רוכש מוצרים משתי 

לקוח המאפשרת לחברה להגיב לצרכי , באמצעות איש מכירות אחד ללקוח

 את אפשרויות המכירה של כל המגוון הרחב באופן טוב יותר וכן לזהות ולמצות

 . של מוצרי פרוטרום לאותו לקוח

 הטעמים מתמקדות פעילותהמכירה והתמיכה בלקוחות של , פעילויות השיווק 24.5

חומרי בפעילות בעוד ש, בעיקר בלקוחות הנמנים על יצרני המזון והמשקאות

 הטעם מתמקדות פעילויות אלו בעיקר בלקוחות מתעשיותהייחודיים הגלם 

  .הפארמה והנוטרה והטיפוח האישי, והריח

צוות השיווק והמכירות של פרוטרום מהווה חוליה מקשרת חשובה בין לקוחות  24.6

  מתבצעת עבודה בשיתוף פעולה הדוק. שלהוהפיתוחובין צוות המחקר  הקבוצה

ושיתוף מלא העברת מידע תוך  ,לקוחות כדי להבין את צרכיהם המיוחדיםהעם 

אשר מפתח את המוצרים המותאמים לצרכי אותו , ר והפיתוחצוות המחק לש

 . לעתים בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי הפיתוח שלו, לקוח
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ייעוץ , במיוחד בשווקים מתפתחים, במקרים מסויימים החברה מציעה ללקוחותיה 24.7

. על מנת לסייע להם לשפר את היצע מוצריהם ואת תהליכי הייצור, שיווקי וטכני

כי גישה זו מחזקת את יחסיה עם אותם לקוחות ומסייעת , פרוטרום מאמינה

 .להגדלת הדרישה למוצריה

  .באף אחד מצינורות השיווק שלההנהלת החברה מעריכה כי היא אינה תלויה  24.8

  עונתיות .25

פעילות החברה מתאפיינת בתנודות עונתיות המתבטאות בדרך כלל במכירות  25.1

ומכירות ורווחיות נמוכות ורווחיות גבוהות יותר במחצית הראשונה של השנה 

 חלק ניכר). במיוחד ברבעון הרביעי של השנה(יותר במחצית השנייה של השנה 

ממוצרי החברה משמשים את לקוחותיה לייצור משקאות ומוצרי חלב כגון 

מוצרים אשר הביקוש להם עולה באופן ניכר , גלידה ויוגורטים, משקאות קלים

ם וחומרי גלם מסויימים מירות של טעהמכי, כתוצאה מכך. במהלך חודשי הקיץ

שכן יצרני , המיוצרים על ידי החברה עולות במהלך המחצית הראשונה של השנה

משקאות ומוצרי חלב מגדילים מראש את המלאים ואת הייצור לקראת הביקוש 

  .   המוגבר הצפוי בחודשי הקיץ

.  הקיץבמהלך הרבעון השלישי עם סיומו שלמעט מכירות מוצרי החברה יורדות  25.2

 הרביעי עם ההתקררות במזג האוויר והעובדה שרבים ברבעוןהירידה נמשכת 

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

 . השנה ותקופת החגים

השפעת התנודות העונתיות על תוצאות החברה ופעילותה התמתנו במהלך  25.3

רים כגון תמציות טעם שאינן השנים האחרונות עם הגידול במכירות של מוצ

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

 אשר מושפעים פחות מתנודתיות עונתית ,נוטרה/המיועדים לתעשיית הפארמה

 . בביקוש
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 :2009-2010להלן תמצית דוחות הרווח וההפסד הרבעוניים בשנים  25.4

 
 4רבעון 
2010  

 3רבעון 
2010  

 2רבעון 
2010  

  1רבעון 
2010  

  4רבעון 
2009 

  3רבעון 
2009 

  2רבעון 
2009  

  1רבעון 
2009 

 98.4 106.7  111.6 108.5 113.5 114.3 111.0 112.4  הכנסות
 35.2 39.4 41.2 39.6 43.5 46.9 43.2 41.3 רווח גולמי
  ,פ מכירה"הוצאות מו

 כלליות ואחרות, הנהלה
29.2 28.2 27.5 26.9 28.6 27.9 26.7  25.0  

 10.2 12.8 13.3 11.0 16.6 19.4 15.0 12.1 רווח תפעולי

EBITDA 16.9 19.8 24.0 21.3 16.0 18.3  17.4 14.5  

  3.3 0.1 0.0 0.9 1.3 2.3 0.2- 0.2-  הוצאות מימון
 6.9 12.7 13.2 10.1 15.3 17.1 15.2 12.2 רווח לפני מס

 5.6 10.1  10.0 7.5 11.1 13.0 11.1 8.8 רווח נקי

  

  מתקנים וכושר ייצור, מקרקעין, רכוש קבוע .26

הטבלה להלן מפרטת את אתרי הייצור . ייצור ברחבי העולם אתרי 19פרוטרום מפעילה 

  :תבצעת בכל אחד מהאתריםמהעיקריים של פרוטרום ואת הפעילות ה

גודל  תחום פעילות  מיקום מדינה
 ר"במ

 –מבנים 
/ שכירות 
  בעלות

 –קרקע 
/ שכירות 

/ לות בע
  חכירה

תמציות טעם  12 11חיפה ישראל
  חכירה  בעלות 35,490 וחומרי גלם

  בעלות 9,273 תמציות טעם 11 עכו ישראל
  חכירה  

תמציות טעם  Wadenswil שוויץ
  בעלות  בעלות 13,464 וחומרי גלם

                                                 
 בגין - נטו -דמי החכירה המהוונים . מ זכות במקרקעין באזור תעשיה עכו ובמפרץ חיפה" לפרוטרום בע11

 31 אלפי דולר ליום 1,237(  2010 בדצמבר 31 אלפי דולר ליום 1,205-של כ האמורים הינם בסך המקרקעין
. 2032-2042 שנים המסתיימות בשנים 49זכויות החכירה במקרקעין הן לתקופות של ). 2009בדצמבר 

הקרקע עליה ממוקם מפעלה של .  שנים49מ זכות להארכת החכירה לתקופה נוספת של "לפרוטרום בע
 12למעט האמור בהערת שוליים (כירה ארוכי טווח עם מנהל מקרקעי ישראל החברה בחיפה כפופה לחוזי ח

  . רכוש קבועדמי החכירה המהוונים מוצגים בדוחות הכספיים במסגרת ).להלן
  בסך של '  דונם והוא כולל בתוכו שטח שכור בשכירות תפעולית מצד ג35.5- סך שטח אתר חיפה הינו כ12
 1והחל מיום ₪  אלפי 810 הינם 2011דמי השכירות השנתיים לשנת . 2013 בפברואר 28 עד ליום  דונם7.3-כ

 .2011צמוד למדד ינואר , לשנה₪  אלפי 828 2011במרץ 
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גודל  תחום פעילות  מיקום מדינה
 ר"במ

 –מבנים 
/ שכירות 
  בעלות

 –קרקע 
/ שכירות 

/ לות בע
  חכירה

 Reinach Food שוויץ
Systems 15,532 בעלות  בעלות  

 Emmerich  Food גרמניה
Systems 19,000 בעלות  לותבע  

  גרמניה
  Nesse-Loxstedt בעלות בעלות 10,812  תמציות טעם 

 בעלות בעלות 10,001 תמציות טעם Sittensen גרמניה

  שכירות  שכירות  13,600 תמציות טעם 13)גוורצמולר(שטוטגרט  גרמניה 

  שכירות  שכירות 1,650 תמציות טעם 13 )בלסינג(שטוטגרט  גרמניה

  בעלות  בעלות 21,500  גלםחומרי Teesside אנגליה

  בעלות  בעלות 31,971 חומרי גלם  Hartlepool אנגליה

  בעלות  בעלות 8,090 תמציות טעם Wellingbourough אנגליה

תמציות טעם  North Bergen (NJ) ב"ארה
  בעלות  בעלות 32,000 וחומרי גלם

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

  חכירה  בעלות 15,000 תמציות טעם Kunshan 15 סין

                                                 
בהסכם שכירות לתקופה '  הקרקע והמבנים של מפעלי החברה בשטוטגרט מושכרים על ידי החברה מצד ג13

 500( אלף אירו לשנה 556ם בסך של דמי השכירות השנתיים הינ, 1.10.2017 שנים שתסתיים ביום 10של 
על פי הסכם השכירות יש לחברה אופציה , ) אלף אירו בגין מפעל בלסינג56-אלף אירו בגין מפעל גוורצמולר ו

אם תמומש האופציה יעודכנו דמי השכירות בהתאם .  שנים נוספות5-חד צדדית להאריך את הסכם השכירות ל
ר שכירות נכסים דומים והמחיר יותאם לשינויים במדד המחירים לסכום שיהיה מקובל בשוק באותה עת עבו

עד , בתום תקופת השכירות יוארך ההסכם אוטומטית לתקופות נוספות של שנתיים כל אחת. לצרכן בגרמניה
החברה רשאית לסיים את ההתקשרות בהסכם . שאחד הצדדים יודיע על סיום ההסכם שנה מראש לפחות

  .שנה מראשהשכירות על ידי מתן הודעה 
 6בהסכם שכירות לתקופה של '  הקרקע והמבנים של מפעל החברה בקורונה מושכרים על ידי החברה מצד ג14

על פי הסכם .  אלף דולר לשנה200דמי השכירות השנתיים הינם בסך של , 28.2.2015שנים שתסתיים ביום 
 נוספות בדמי שכירות שיותאמו  שנים4-השכירות יש לחברה אופציה חד צדדית להאריך את הסכם השכירות ל

 .1.3.2014ביום  למחיר השוק
דמי חכירה . 2046שנים המסתיימת בשנת  50 לתקופה של לחברה מאוחדת בסין זכויות שימוש במקרקעין 15

 אלפי דולר ליום 199 (2010 בדצמבר 31 אלפי דולר ליום 191-הינם כ, בגין המקרקעין האמורים,  נטו-מהוונים 
  . רכוש קבוע הכספיים במסגרתדמי החכירה המהוונים מוצגים בדוחות). 2009 בדצמבר 31

 



 

 50

 מוצגים במסגרת הרכוש הקבוע של הקבוצה והמקרקעין אשר נמצאים בבעלות המבנים

 מוגדרים כשכירות תפעולית הקבוצהכל הסכמי השכירות של ,  בסעיף קרקע ומבניםהקבוצה

  .הולפיכך אינם נכללים ומוצגים במסגרת נכסי

להלן יובא . מהותיים ביחס להיקף פעילות החברהלחברה מתקני ייצור אשר אינם , בנוסף

  :תיאור של מפעלי החברה המהותיים

 במפעל בחיפה מייצרת החברה תמציות טעם וחומרי גלם  - ישראל, המפעל בחיפה

) מוצרי הדרים ייחודיים וכימיקלים ארומטיים, שמנים אתריים ייחודיים(ייחודיים 

  . הנהלהמפעל משרדי בנוסף קיימים ב.שתי הפעילויות שלהבמסגרת 

, ייצור תמציות טעם במפעל מתבצע חמישה ימים בשבוע – כושר ייצור ומשמרות

 באם יעבוד בשתי 100%-למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ. במשמרת אחת

  .משמרות

  .בשלוש משמרות,  ימים בשבועחמישה חומרי הגלם במפעל נעשה ייצור

 בעיקר (יצרת החברה תערובות טעם  במפעל בעכו מי- ישראל, המפעל בעכו

  ).Seasonings-תערובות טעם שאינן מתוקות ו

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

   . באם יעבוד בשתי משמרות70% עד 60%-כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ

 המפעל ב-Wädenswil ,במפעל ב- שוויץ -Wädenswil החברה תמציות  מייצרת

  . הייחודייםחומרי הגלםפעילות טעם ומיצויים טבעיים במסגרת 

למפעל . בשתי משמרות,  המפעל עובד חמישה ימים בשבוע- כושר ייצור ומשמרות

  . באם יעבוד שבעה ימים בשבוע40% עד 30%-כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ

 המפעל ב-Reinach ,במפעל ב- שוויץ -Reinachחברה  מייצרת הFood 

Systems הטעמיםפעילות במסגרת .  

 14(במשמרת וחצי ליום ,  המפעל עובד חמישה ימים בשבוע- כושר ייצור ומשמרות

 באם יעבור 25%-20%-למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ). שעות ביממה

  .לייצור רציף בשלוש משמרות
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 המפעל ב-Emmerich ,במפעל ב - גרמניה-Emmerich החברה  מייצרתFood 

Systems הטעמיםפעילות במסגרת .  

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

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

  .משמרות

 המפעל ב-Loxstedt-Nesse , גרמניה)Nesse( -  במפעל ב-esseN מייצרת 

 . הטעמיםפעילותבמסגרת ) Savory(רובות טעם שאינן מתוקות החברה תע

למפעל . במשמרת אחת, חמישה ימים בשבועעובד  המפעל - כושר ייצור ומשמרות

 באם יעבור לייצור רציף בשלוש 60%-65%-כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ

  .משמרות

 המפעל ב-Sittensen , גרמניה)Nesse( - במפעל ב-Sittensenת החברה  מייצר

 .הטעמיםפעילות  במסגרת Seasonings-תערובות טעם שאינן מתוקות ו

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

-למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ). ביום שישי בו מתקיימת משמרת אחת

 .  באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות35%-30%

 במפעל בשטוטגרט מייצרת החברה  - )גוורצמולר(גרמניה ,  בשטוטגרטהמפעל

 .הטעמיםפעילות  במסגרת Seasonings-תערובות טעם שאינן מתוקות ו

למפעל כושר . במשמרת אחת,  ימים בשבוע5 עובד המפעל - כושר ייצור ומשמרות

 .  באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות150%-ייצור פוטנציאלי נוסף של כ

 במפעל המשמש את בלסינג בשטוטגרט  - )בלסינג(גרמניה , המפעל בשטוטגרט

  לפרטים בדבר מוצרי  (Starter Culturesמייצרת החברה 

 . הטעמיםפעילותבמסגרת  ) לדוח זה1.23 ראה סעיף Starter Cultures-ה

מספר המשמרות . ביצור רציף,  ימים בשבוע5 עובד המפעל - כושר ייצור ומשמרות

-כ למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של. ן נגזר לאור היקף פעילות הייצורואורכ

20%.  
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 המפעל ב-Wellingbourough , מייצרת החברה זה במפעל - )בלמיי(אנגליה 

  .תמציות טעם

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

 באם יעבור לעבודה 100%-אלי נוסף של כלמפעל כושר ייצור פוטנצי. תמציות טעם

  .במשמרות

 בהמפעל -Hartlepool , מייצרת החברה זה  במפעל - )אוקספורד(אנגליה

 .  הייחודיים חומרי הגלםפעילותכימיקלים ארומטיים במסגרת 

 שעות 24( משמרות שלושב,  ימים בשבוע5 המפעל עובד -  ומשמרותייצורכושר 

 באם יעבור לייצור 30%  עד25%-וטנציאלי נוסף של כלמפעל כושר ייצור פ). ביממה

  . ימים בשבוע7רציף של 

  המפעל בTeesside ,במפעל ב- אנגליה - Teesside מייצרת החברה מיצויים

חומרי פעילות טבעיים מצמחים עבור שמנים אתריים וכימיקלים ארומטיים במסגרת 

  .  הייחודייםהגלם

 24(בשלוש משמרות , ישה ימים בשבוע המפעל עובד חמ- כושר ייצור ומשמרות

 באם יעבור 30% -25%-למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ). שעות ביממה

  . ימים בשבוע7לייצור רציף של 

 המפעל ב-)NJ(North Bergen ,תמציות פרוטרוםמייצרת  זה במפעל - ב" ארה 

ומייצבים  הטעמים שלה ומיצויים טבעיים מצמחים ושרפים פעילותטעם במסגרת 

  . הייחודייםטבעיים במסגרת פעילות חומרי הגלם

בהתאם  ( בשתי משמרות המפעל עובד חמישה ימים בשבוע- כושר ייצור ומשמרות

 50% - 40%-משל למעלה למפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף . )למחלקת הייצור

  . ימים בשבוע7באם יעבור לייצור רציף של שלוש משמרות במהלך 

 המפעל ב-)CA(orona C,ב " ארה) אתרFSI( - במפעל החברה בקורונה 

 ומיצוי  הטעמים שלהפעילותמייצרת החברה תמציות טעם במסגרת ) קליפורניה(

  .מצמחים טבעיים

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

במהלך חודשי במשמרת אחת במהלך רוב חודשי השנה ובמשמרת וחצי עד שתיים 
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רציף של באם יעבור לייצור  200%-כ שללמפעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף . הקיץ

  .שלוש משמרות במהלך שבעה ימים בשבוע

 המפעל ב-Kunshan ,תמציות טעםבמפעל החברה בסין מייצרת החברה  - סין 

 . הטעמיםפעילותבמסגרת 

למפעל כושר  .מרת אחתבמש,  ימים בשבוע5 המפעל מופעל - כושר ייצור ומשמרות

  . באם יעבור לעבודה במשמרות100%-ייצור פוטנציאלי נוסף של כ

 מחקר ופיתוח .27

 מיכולות הליבה ת אחאתמערך המחקר והפיתוח שלה  רואה בפרוטרום 27.1

החשובות שלה והיא מתמקדת ומשקיעה משאבים רבים במחקר ובפיתוח של 

מעובדי פרוטרום  229- כ31.12.2010נכון ליום . מוצרים חדשים וחדשניים

סיון במחקר ופיתוח ית נושנ 75מעל לפרוטרום . עוסקים בתחום המחקר והפיתוח

תוך דגש מיוחד והתמקדות בתחום ,  הייחודייםם וחומרי הגלםמיבתחום הטע

המחקר והפיתוח של פרוטרום . תמציות הטעם הטבעיות וחומרי הגלם הטבעיים

ובעיקר הטבעיים מותאמים מרבית ממוצריה . קריטיים להצלחתה העתידית

כחלק מפעילות המחקר והפיתוח שלה . בהתאמה לצרכי לקוחותיה" תפורים"ו

החדשניים והייחודיים שלה , ועל מנת להביא להרחבת סל המוצרים הטבעיים

מכוני מחקר , פועלת פרוטרום ליצירת שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמאיים

ספר שיתופי פעולה שכאלה אשר פרוטרום יצרה מ. וחברות הזנק בארץ ובעולם

מחזקים ומעבים את צנרת המוצרים החדשים והחדשניים שבכוונתה להשיק 

  . בשנים הבאות

 יזומה על ידי החברה , במקרים רבים,פעילות הפיתוח של חומרי הגלם הינה 27.2

פיתוח מוצרים בעלי שולי התמקדות בתוך ,  והמגמות בוהשוקלאחר ניתוח צרכי 

לשפר את תמהיל המוצרים של החברה להמשיך ול מנת רווח גבוהים יותר ע

  . שלהולהבטיח אופטימיזציה של היכולות וכושר הייצור

 הן חדשות והן כאלו המותאמות לצרכיו הספציפיים של ,פיתוחן של תמציות טעם 27.3

פלייבוריסטים הינו תהליך מורכב המשלב ידע ומומחיות של המדענים וה, לקוח

 שונות עובדים בצוותים פרוייקטאליים תינומדיסציפלמדענים . של החברה

 לפתח תמציות טעם חדשות המשקפות בתכונותיהן בכדי פלייבוריסטיםהכוללים 

, אלא גם, "מדע"פיתוח תמציות טעם חדשות אינו רק . את העדפות הצרכנים
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, אומנות והוא דורש הבנה מעמיקה של מאפייני ותכונות התמצית, במידה רבה

ובמידה רבה מתבצע , ים המשמשים ליצירת התמציתשל חומרי הגלם השונ

  .תהליך של ניסוי וטעייה בפיתוח תמצית

 במדינות מעבדות מחקר ופיתוח הממוקמות 20-כ לפרוטרום הטעמיםבתחום  27.4

, ברוסיה, בארצות הברית, בגרמניה, בצרפת, בשווייץ,  בבריטניה:הבאות

בתחום חומרי . פריקה ובדרום א בסין,בטורקיה, בישראל, באוקראינה, בקזחסטן

, בריטניה, מתקני מחקר ופיתוח הממוקמים בישראל 10-כלפרוטרום הגלם 

 .ובלגיה הולנד, ארצות הברית, שווייץ

המחקר והפיתוח בעת התהוותן כהוצאה בדוחות החברה הכירה במלוא הוצאות  27.5

 .  לדוחות הכספיים.ב21וביאור ) 6.(ו2 לפרטים נוספים ראה ביאור . הכספיים

וט בעניין סכומי ההתחייבויות שהוכרו בדוחות הכספיים בגין מענקים לפיר 27.6

וביאור ) 6.( ו2סכומים שהוכרו בגין הוצאות מחקר ופיתוח ראו ביאור ושהתקבלו 

 .פייםלדוחות הכס) ב)(2.  א11

 נכסים לא מוחשיים .28

המשמשות ) פורמולות(כולל בעיקר את הנוסחאות של פרוטרום רוחני הקניין ה 28.1

פרוטרום . יות הטעם ואת תהליכי הפיתוח והייצור של חומרי הגלםליצירת תמצ

אך עם זאת הן סודיות ביותר ונחשבות כסוד , אינה רושמת נוסחאות אלו כפטנט

שמירת הנוסחאות . קבוצההחשוף למספר מצומצם של אנשים ב, המסחרי של

ומן היות וריש,  נוהג מקובל בתעשייהםהינ, כסוד מסחרי ואי רישום פטנט בגינן

עם וההגנה הניתנת בגינם ליצרן תסתיים כפטנט יהפוך אותן למידע ציבורי 

בעיקר ביחס לתהליכי ייצור של , לחברה פטנטים רשומים, בנוסף. תפוגת הפטנט

, כמו כן. נוטרה/פארמהולמוצרים בתחום הי הקבוצה "חומרי גלם אשר פותחו ע

מדינות בהן היא רושמת החברה סימני מסחר בגין חלק ממוצריה בחלק מן ה

נוהגת לכלול סעיפי החברה , על מנת להגן על הקניין הרוחני שלה. פועלת

 עובדיהבהסכמי עבודה אישיים של והעברת זכויות קנין רוחני  אי תחרות ,סודיות

כי אינה תלויה באופן משמעותי , פרוטרום מאמינה. יועציהעם  ובהסכמים

 . שיוןיפטנט או ר, נוסחה, באיזושהי זכות קניין רוחני יחידה

ישנן ". פרוטרום"השם המסחרי הקבוצה נרשם לא בכל המדינות בהן פועלת  28.2

לגבי טובין " פרוטרום"מדינות בהן קיימים סימני מסחר רשומים הדומים לשם 
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להערכת הנהלת החברה אי רישום השם המסחרי . הקבוצהדומים למוצרי 

 לקבוצהסיכון מהותי בכל המדינות בהן היא פועלת אינו מהווה " פרוטרום"

 . ולפעילותה

 5בביאור לפירוט הסכומים שהוכרו כנכס בדוחות הכספיים נא ראו פירוט  28.3

 . לדוחות הכספיים8ובביאור 

 נעשית בהתאם, המייצגים ידע ונוסחאות, הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים 28.4

להערכת הנהלת הקבוצה באשר למשך הזמן בו ניתן יהיה לעשות שימוש בידע 

ר העובדה כי למרבית הידע ולנוסחאות אין התיישנות טכנית או לאו, זה

וכן לאור נסיונה של הקבוצה באשר לתקופת השימוש של הקבוצה , רגולטורית

 . בהתאם לענף בו פועלת הקבוצה, בידע ובנוסחאות שברשותה
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 הון אנושי .29

המפרטת להלן טבלה . עובדים 1,472 מעסיקה פרוטרום 31.12.2010נכון ליום  29.1

  :בשלוש השנים האחרונות, לפי מדינות, את פריסת העובדים

 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 מדינה

 366 320 341 ישראל
 256 234 232 שוויץ

 385 373 361 גרמניה
 155 194 204 אנגליה
 133 156 159 ב"ארה
 37 31 28 בלגיה

 33 46 49  והמזרח הרחוקסין
 29 27 29 רוסיה

 11 11 11 וקראינהא
 11 12 11 קזחסטן
 12 10 11 צרפת
 17 17 16 תורכיה
 2 2 4 מקסיקו
 2 5 4 ברזיל
  0  7  8  פ"דרא

  0  3  4  הונג קונג

 1,450 1,448 1,472 סך הכל

לפי תחומי פעילות , בקבוצהלהלן טבלה המפרטת את התפלגות העובדים  29.2

     :בשנתיים האחרונות

  

 

  

  

  להלן המבנה הארגוני של החברה 29.3

 31.12.2009 31.12.2010 תחום
 334329שיווק ומכירה
 214 229 מחקר ופיתוח

 688 688 תפעול
 217 221 הנהלה

 1,448 1,472 סך הכל
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ארצות , (Reinach)שוויץ , מרבית עובדי פרוטרום העובדים באתריה בגרמניה 29.4

אלו שונים הסכמים .  על ידי הסכמים קיבוצייםמכוסים) חיפה(וישראל הברית 

תוכניות , קידום בעבודה, שכר, ממדינה למדינה ודנים בעיקרם בתנאי העסקה

קבלת עובדים וסיום העסקתם והליכים לפתרון , תוכניות תגמול אחרות, פנסיה

בעולם מכוסים על ידי הסכמים  הקבוצה מעובדי 40%-למעלה מ. סכסוכי עבודה

  .קיבוציים כאמור

ידי הסכמים קיבוציים כאמור מועסקים על פי העובדים אשר אינם מכוסים על 

הסכמים אלו משתנים ממדינה למדינה בהתאם לדינים . הסכמי העסקה אישיים

 .הנהוגים בכל מדינה

 .תקינים בעיקרם בקבוצהיחסי העבודה  29.5

 נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה  

שאי משרה נו שישה קבוצהההנהלה הבכירה של הכוללת  31.12.2010ליום נכון  29.6

הנהלה מלבד חברי ה,  הכוללתתבקבוצה הנהלה גלובאלי, בנוסף. בכירה

לחברה הסכמי העסקה אישיים עם חברי . פיםחמישה מנהלים נוס, הבכירה

, סודיות,  תחרות-הסכמים אלו כוללים סעיפים סטנדרטיים לגבי אי. ההנהלה

  .חברהכמקובל בתעשייה בה פועלת ה, העברת זכויות קניין רוחני לחברה

במקרה של סיום העסקתם , מספר מחברי ההנהלה הבכירה של החברה זכאים 29.7

 ICC Handelsעשר חודשים מהמועד בו תחזיק -בחברה בתוך תקופה של שניים
16AGלהמשיך ולקבל שכר והטבות ,  מהון המניות של החברה26%- פחות מ

עשר -שנייםלנוספות מהחברה במשך תקופות הנעות בין שישה חודשים 

במקרה שכזה יהיו אותם חברי הנהלה בכירה זכאים למימוש , בנוסף. שיםחוד

ואשר כפופות לתקופות (או המניות שהוענקו להם בעבר /מיידי של כל האופציות ו

 ). חסימה

. בחברה מבוטחים בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהמנהלים  29.8

 לשיפוי מראש בגין החברה העניקה לנושאי המשרה הבכירה התחייבות, בנוסף

השיפוי מוגבל לסכום שלא . פעולות שיעשו בתוקף היותם נושאי  משרה בחברה

 מההון העצמי של החברה בעת מתן השיפוי בפועל לנושא 25%יעלה על 

                                                 
, .ICC Industries Inc הינה חברה בת בבעלותה המלאה של ICC Handels AG,  למיטב ידיעת החברה16

  .בעלת השליטה בחברה
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האחרונים של ) הסקורים או המבוקרים(כפי שמופיע בדוחות הכספיים , המשרה

 . החברה

 תוכנית לתגמול עובדים 29.9

   :המפורטות להלן,  בכיריםכניות תגמול לעובדיםבחברה קיימות תו

  2003תכנית האופציות משנת  

לחברה להעניק אופציות המירות  מאפשרת 2003תכנית האופציות משנת 

  . יועצים ודירקטורים,  לעובדיםלמניות

לחברי  אופציות על הקצאתהדירקטוריון  מחליט חצי שנה מדי, 2003החל משנת 

.  בהתבסס על המלצות ועדת השכרבכירים נוספיםההנהלה הבכירה ולעובדים 

להחלטת הדירקטוריון ובהתחשב במספר המניות העומדות לרשות  בהתאם

- בבורסה לניירות ערך בתליהמניותהחברה את כשת ורהחברה לצורך תכנית זו 

המוענקות תחת תכנית זו מוקצות כנגד מניות החברה אופציות ה .אביב

על ידי עבור עובדי החברה רכשות מוחזקות  המניות הנ.המוחזקות על ידה

עד למימוש , רה בת בבעלותה המלאה של החברהחב ,מ"פרוטרום נאמנות בע

אופציות שהוענקו על פי תכנית האופציות משנת . האופציות בגינן נרכשו המניות

 ניתנות למימוש בשלוש מנות שוות בתום כל שנה במשך שלוש השנים 2003

וריון החברה ישנה הסמכות הבלעדית להכריז על לדירקט. שממועד הענקתן

  .מימושן של האופציות אף במועד מוקדם יותר

במקרה בו מסתיימים יחסי העבודה בין העובד לבין , למעט מספר חריגים

החברה יהיה העובד זכאי לממש את כל האופציות הניתנות למימוש במועד סיום 

יתרת האופציות אשר . מועד יום מאותו 90מעביד בתוך תקופה של -יחסי עובד

אופציות אשר אינן . הוענקו לאותו עובד ואשר לא מומשו על ידו כאמור פוקעות

מעביד תפקענה באופן מיידי במועד סיום -ניתנות למימוש במועד סיום יחסי עובד

  .מעביד-יחסי עובד

 יתרת האופציות הקיימות תחת תכנית האופציות משנת 31.12.2010נכון ליום 

  . אופציות424,098נה י ה2003
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לארבעה עובדים בכירים בהצעה פרטית הקצתה החברה , 2006בחודש ינואר 

נכון ליום .  מניות של החברה725,000- אופציות ניתנות למימוש ל725,000

 440,000 בהתאם להצעה הפרטית על האופציותעומדת יתרת , 31.12.2010

  .אופציות

 לדוחות 12 ראו ביאור 2003 משנת לפרטים נוספים אודות תוכנית האופציות

  .הכספיים של החברה

  2010משנת  האופציותתכנית  

, לאחר המלצת ועדת השכר שלה, רקטוריון החברהדי אישר 2010 ביולי 15 ביום

 עסקיםה מנהלו לנשיא אופציות לא רשומות למסחר 1,000,000עד  הענקה של

, בקבוצהנוספים  שרהמ ונושאי עובדים 10עוד ול") הנשיא(" החברה של ראשיה

 אופציות 255,000 עד וכן כמות נוספת של , אופציות לנשיא275,000מתוכן 

 האופציות לנשיא תהקצא .בקבוצהשתוקצה בעתיד לעובדים ונושאי משרה 

  . האופציות הוענקו ללא תמורה .ידי ועדת הביקורת של החברה-גם עלאושרה 

 בפברואר 7ון החברה ביום אישר דירקטורי, ל"במסגרת תוכנית האופציות הנ

כמפורט בדוח , לנושא משרה בכירה בחברהאופציות  40,000את  הקצ2011

-2011-01: אסמכתא' מס (2011 בפברואר 8ההצעה שפרסמה החברה ביום 

043281(.  

 יתרת האופציות הקיימות תחת תכנית האופציות משנת 31.12.2010נכון ליום 

  . אופציות745,000 הינה 2010

 הכספיים לדוחות 12באור  אול ר"נוספים אודות תוכנית האופציות הנלפרטים 

 2010 באוגוסט 19 החברה ביום שפרסמהודוח ההצעה והמתאר של החברה 

  ).2010-01-592389: אסמכתא' מס(

  וספקיםחומרי גלם .30

 ממגוון רחב חומרי גלם המשמשים אותה לייצור מוצריהפרוטרום רוכשת אלפי  30.1

חומרי .  כאשר למרבית המוצרים ישנו יותר מספק אחד,מאוד של ספקים שונים

עלים ושורשים מהם , כוללים צמחים פרוטרום העיקריים הנרכשים על ידי הגלם

ונאלי טבעיים ומיצויי ירכיבי מזון פונקצ, מייצרת החברה מיצויי טעם טבעיים
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שמנים אתריים מהם היא מייצרת שמנים  הקבוצהרוכשת , בנוסף. נוטרה/פארמה

 נוספים שרוכשת חומרי גלם.  כגון שמני הדרים ושמני מנטה,ים ייחודייםאתרי

חומצות , אסתרים, אלכוהול, החברה כוללים כימיקלים טבעיים וסינטטיים

ומחלקות , הגלובאליים והמקומיים, מנהלי שרשרת האספקה. ואולאורזינים

, אחר מגמות מחירי חומרי הגלםבאופן שוטף עוקבים  הקבוצההרכש של 

פועלת לעדכן את מחירי המכירה של מוצריה לשינויים הקבוצה מידת הצורך וב

  .במחירי חומרי הגלם

 10%-בשנים האחרונות אף לא ספק אחד של פרוטרום סיפק לה יותר מ 30.2

קיים מספר מצומצם של חומרים להם קיים ספק .  חומרי הגלם שלהמתצרוכת

,  שונים מוצרים20,000-של כעם זאת מאחר ולפרוטרום מגוון רחב , בלעדי

ומאחר וחומרי הגלם להם קיים ספק בלעדי משמשים למספר מצומצם של 

 הרי שלהערכת ,)שאף לא אחד מהם הוא מהותי(מוצרים שמייצרת פרוטרום 

  .  מהותיתאינההנהלת החברה תלותה של פרוטרום באותם ספקים 

מרי חוהחברה שואפת להפחית עלויות ולהבטיח הספקה שוטפת על ידי רכישת  30.3

המשמשים  חומרי גלםרכישת . ישירות מהמקור ולא דרך מפיצים ומשווקיםגלם 

גלובלית של המטה היחידת בתמיכת נעשית הקבוצה לייצור מוצרי שתי פעילויות 

 בכמויות  גלם כח הקניה של חומריעל מנת למנף אתוזאת , שרשרת ההספקה

  .גדולות תוך השגת מחירים אטרקטיביים

 חומרי דה את שרשרת ההספקה בכדי להבטיח זמינות שלמנהלת בקפי הקבוצה 30.4

פרוטרום שומרת באופן יחסי על מלאים גדולים של .  באתרי הייצור השוניםגלם

 מסויימים כיוון שרוב החומרים הטבעיים המשמשים את פרוטרום חומרי גלם

 ך לרוב ארוו הינחומרי גלםזמן ההספקה של , בנוסף. מקורם בגידולים חקלאיים

עובדה המחייבת , מזמני ההספקה להם מחוייבת פרוטרום כלפי לקוחותיהיותר 

אשר יאפשרו לה לספק ללקוחותיה של חומרי גלם את פרוטרום להחזיק מלאים 

מלאי מצומצם , בדרך כלל, פרוטרום מחזיקה, עם זאת. את ההזמנות בזמן קצר

רבים הזמינות והמחירים של , בנוסף. של מוצרים סופיים המיוצרים על ידה

 ,במיוחד אלו הטבעיים ,חומרי הגלם המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריהמ

ניכרת בחודשים האחרונים  .חשופים לשינויים כתוצאה מהיצע וביקוש עולמיים

  הגלםחומריחלק מלרבות ב, ה במחירי חומרי גלםימגמה עולמית של עלי

ותמשיך ,  פועלת בנחישותהחברה. המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה

לרבות בדרך של התאמת מחירי המכירה של ,  ככל שמגמה זו תימשךלפעול
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על מנת למנוע פגיעה עתידית , מוצריה המושפעים מעליית מחירי חומרי הגלם

הפעילות להרחבת מעגל הספקים ולניצול גם נמשכת  .בתוצאות פעילותה

  . ומרבי של אתרי הייצור של פרוטרום בעולםיאופטימאל

   הון חוזר .31

 המעקב מתבצע ברמת .החברה מנהלת מעקב צמוד על פריטי ההון החוזר 31.1

שיעור ההון . תוך בקרה צמודה של מטה החברה וההנהלה, חברות הבנות

לעומת  28%ל  עומד ע2010מכירות החברה לשנת ל ביחסהחוזר הממוצע 

החברה פועלת להקטנת צרכי ההון החוזר בכל . 2009 בשנת 26.7%ממוצע של 

  :  להלן תפורט מדיניות החברה לגבי פריטי ההון החוזר.הפרמטרים

 שהיאוהחשיבות הרבה  הקבוצה בעולם לאור הביזור של אתרי הייצור של - מלאי 31.2

 המבטיחה ,במדיניות מלאי גמישהפרוטרום נוקטת , מעניקה לשירות הלקוחות

. זמינות של מלאי באתרי הייצור השונים ונעשית תוך שיתוף פעולה ביניהם

. עמידה בזמני הספקה מהירים ללקוחותיה לפרוטרוםות מלאי זו מאפשרת מדיני

מכיוון  טבעיים חומרי גלםפרוטרום שומרת באופן יחסי על מלאים גדולים של 

מזמינה  פרוטרום. שזמינותם עלולה להיות בלתי סדירה בשל טבעם העונתי

בלות במג, בנפח ובקצב המכירות, סיון העברי מספקיה בהתחשב בנחומרי גלם

היות . ומרי גלםירי ח ובהתייחס לצפי של שינויים עתידיים במח,הייצור ובעונתיות

במסגרת פעילות בעיקר (ועיקר הייצור נעשה על פי הזמנות ספציפיות מלקוחות 

 .מלאי לא גדול של מוצרים גמורים, בדרך כלל, פרוטרוםמחזיקה ) הטעמים

 79.1-לעומת כ, יוני דולר מיל86.5-הייתה כ 31.12.2010יתרת המלאי ליום 

  מיליוני94.9- ו)הכספיים לדוחות 16ראה ביאור  (31.12.2009מיליוני דולר ליום 

לעומת , ימים 152 על 2010 שנתימי המלאי עמדו ב .31.12.2008דולר ליום 

במספר ביתרת המלאי והקיטון . 2008 בשנת 188- ו2009 ימי מלאי בשנת 147

בעיקר מהורדת מלאים שביצעה פרוטרום בשנת  נובע 2008ימי המלאי לעומת 

 בעקבות המשבר לקוחותיהרבים מ במקביל להורדת רמות המלאי של 2009

 לעומת 31.12.10ליום השינוי ביתרת המלאי ובימי המלאי  .הכלכלי העולמי

 כחלק  וחידוש המלאים2010בשנת גידול בהיקף הפעילות מה  נובע31.12.09

רה על רמת מלאי אופטימלית המתאימה לקצב שמי פרוטרום למפעולותיה של

 היצע חומרי הגלם השוניםל , תוך התייחסות לעונתיות,הצמיחה הצפוי

  .ולמחיריהם הנוכחיים והעתידיים הצפויים
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מאחר ורוב מוצרי פרוטרום הם  - והחזרת סחורות אחריות למוצריםמדיניות  31.3

רת מוצרים מאפשרת החזהקבוצה אין , תפורים לפי דרישת הלקוחהמוצרים 

 . לפעילותהזניח לקבוצה מוצרים החזרת ףהיק. אלא אם חל פגם בייצורם

מיישמת נהלים הקובעים את התנאים למתן מסגרת  פרוטרום - אשראי לקוחות 31.4

מקיימת באופן שוטף מעקב אחרי חריגות ממסגרת  הקבוצה. אשראי ללקוחותיה

 של לקוחות עקב הביזור הגבוה. האשראי שאישרה ללקוחותיה ומעקב גביה

אינה  הקבוצה, בשווקים בהם היא פועלת ואי תלות בלקוחות כלשהם הקבוצה

  .נוהגת לבטח את אשראי הלקוחות

,  מיליוני דולר69.8-כ עמדה על 31.12.2010יתרת האשראי ללקוחות ליום 

 ) הכספיים לדוחות15ביאור ראה  (31.12.2009 מיליוני דולר ליום 65.2-לעומת כ

בעיקר האשראי נובע השינוי ביתרת  .31.12.2008 וני דולר ליום מילי68.2 -וכ

 והשינוי בשער חליפין של הדולר אל מול המטבעות הגידול בפעילות הקבוצהמ

 ללקוחותיה פרוטרוםתקופת האשראי הממוצעת שנתנה . האירופאיים והשקל

 ימים 63- ו2009 בשנת ימים 55לעומת ,  ימים57- בכ הסתכמה2010בשנת 

  עמד עלללקוחותהיקף הממוצע בתקופת הדיווח של האשראי ה .2008בשנת 

  דולר בשנת  מליון86.6- ו2009 מליון דולר בשנת 72.2לעומת   מליון דולר74

2008. 

יחידת מטה גלובלית המנהלת את הרכישות של  לפרוטרום -  אשראי ספקים 31.5

 הפעילויות העיקריות שלמשרתת את שתי ה ,חומרים אסטרטגיים מספקים

  .  קבוצהה

,  מיליוני דולר30.4-הייתה כ 31.12.2010 לספקים ליום קבוצהיתרת חובות ה

א לדוחות 19ראה ביאור  (31.12.2009 מיליוני דולר ליום 28.3-לעומת כ

השינוי ביתרת החובות . 31.12.2008מיליוני דולר ליום  26.7- וכ)הכספיים

 חליפין של הדולר אל  והשינוי בשערהגידול בפעילות הקבוצהלספקים נובע מ

 שקיבלהתקופת האשראי הממוצעת . מול המטבעות האירופאיים והשקל

 . ימים53-כ היתה 2008 -ו 2009בשנים  והן 2010 בשנת הן, ספקיהמ קבוצהה

  מליון דולר29.8היקף הממוצע בתקופת הדיווח של האשראי מספקים עמד על ה

  .2008ן דולר בשנת  מליו35.2 - ו2009 מליון דולר בשנת 27.2לעומת 
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  השקעות .32

השקעה ,  והרחבת המתקנים הקיימיםהגדלת נובעות בעיקרן מקבוצההשקעות ה 32.1

 הקמת משרדי , השקעות בתחום איכות סביבה,בפיתוח מתקני ייצור חדשים

 . מכירה ושיווק ומעבדות מחקר ופיתוח

   12 מתכננת להשקיע בשלוש השנים הקרובות סכום ממוצע של בין קבוצהה 32.2

מרבית ההשקעות המתוכננות לשנים הבאות קשורות . מליון דולר מדי שנה 16-ל

המשך הטמעת מערכת טכנולוגיית מידע חדשה , לשדרוג מפעלי הייצור הקיימים

שיפור והרחבת כושר הייצור במתקני פרוטרום והשקעה בתחומי , קבוצהבכלל ה

צוע  תבחן את ביקבוצהה. החיסכון באנרגיה ואיכות הסביבה, האקולוגיה

התחיל  לקבוצה מתכננת ה2011בשנת  .שונות על פי הצורךההשקעות ה

שיחליף את , בסיןמתוקות ושאינן מתוקות  מפעל חדש לייצור תמציות בהקמת

שעסקה בתמציות מתוקות , פעילותה הנוכחית של פרוטרום לייצור תמציות בסין

  .בלבד

 31.12.2010יתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע בספרי החברה ליום  32.3

לפרטים אודות . מיליוני דולר 126.1 של לאחר ניכוי מענקי השקעה הינה בסך

   . הכספיים לדוחות7ביאור השקעותיה של החברה ברכוש קבוע ראה 

כי תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת שהיא תייצר , הנהלת החברה מעריכה 32.4

 של החברה יענה על צרכי ההשקעות וההון החוזר הנדרשים לגידול האורגני

  .בשנים הקרובות

   מימון .33

 . מתאגידים בנקאייםעצמי והלוואות לזמן ארוך ממומנת מהון קבוצהפעילות ה 33.1

הריבית הממוצעת והאפקטיבית של ההלוואות שהיו בתוקף במהלך תקופת 

 . בהתאמה2.1%- ו2.3%ה הדיווח היית

 אשראי מתאגידים בנקאיים לצורך השלמת קבוצה צרכה ה2010במהלך שנת  33.2

נכון ליום . מימון הרכישות שבוצעו על ידה במהלך השנים האחרונות

 .  דולר מליון64.3על  ה יתרת החוב לבנקים עמד31.12.2010

התחייבה החברה במהלך שנת , כחלק מעדכון מסגרת האשראי העומד לרשותה 33.3

   : כלפי תאגיד בנקאי מממן לעמוד באמות המידה הפיננסיות הבאות2007
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  180,000של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של סכום ההון העצמי 

  .אלפי דולר

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

  .החברה

  היחס המתקבל מחלוקת יתרת ההתחייבויות הפיננסיות של החברה ברווח

התפעולי מפעילות שוטפת לפני הוצאות מיסים ובתוספת הוצאות פחת 

 .6ה על והפחתות לא יעל

   .עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות, נכון למועד פרסום דוח זה

 9פיננסיות ראה ביאור לפרטים נוספים בדבר התחייבויות לעמידה באמות מידה 

 .לדוחות הכספיים

לאור מבנה ההון והמאזן האיתן של פרוטרום ורמת החוב הנמוכה שהושגה  33.4

נכון ,  בשנתיים האחרונותוםשייצרה פרוטרבתמיכת תזרים המזומנים החזק 

לקבוצה . להיום פרוטרום אינה קשורה בהסכמי מסגרות אשראי חוזיות עם בנקים

במידת הצורך תוכל לממן ת עם בנקים מובילים בארץ ובעולם לפיהן הסכמו

 .צמיחה מואצת ורכישות אסטרטגיות

 הנהלת החברה סבורה כי לא תידרש לגייס בשנה הקרובה מקורות לצורך תפעול 33.5

 .עסקיה השוטפים

 . לדוחות הכספיים9החברה ראה ביאור לפרטים נוספים על הלוואות  33.6

  מיסוי .34

לרבות הטבות מס להן היא , לפרטים בדבר הוראות דיני המס החלים על החברה 34.1

  . לדוחות הכספיים13 ראה ביאור ,זכאית

 .2006שנת עד וכולל בישראל לחברה שומות מס סופיות  34.2

ת בנות ברחבי העולם אשר שיעורי המס החלים החברה פועלת באמצעות חברו 34.3

לפרטים נוספים אודות החברות הקשורות  .42%- ל15% שונים ונעים בין בהן

  . לדוחות הכספיים13 ראה ביאור ל"של החברה המאוגדות בחו
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 22.6% לעומת 26.2% היה 2010בשנת ) במאוחד(שיעור המס האפקטיבי  34.4

ורי המס הסטטוטוריים של החברה לפרטים אודות השוני בין שיע. 2009בשנת 

 . הכספיים לדוחות13לבין שיעורי המס האפקטיביים ראה ביאור 

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .35

  סיכונים סביבתיים

בהם , ייחודיים וחומרי גלם  מפעלים ברחבי העולם העוסקים בייצור טעמים19לפרוטרום 

 לחקיקה ים מפעלים אלהכפופ, כךלפי.  גם חומרים הנחשבים מסוכניםיםמייצרו יםמשתמש

  . עים סביבתייםג ולמניעת מפאיכות הסביבהשונים הקשורים למקומיים ותקנים 

הקבוצה  להיות להם השפעה מהותית על עשויההסיכונים הסביבתיים אשר  35.1

 :הינם

אשר אם  ,בחיפההחברה  ןבפעילות הייצור במתק חומרים היפלטות 35.1.1

בוהים מהמותר עלולים לגרום נזק יגיעו לסביבה בריכוזים או כמויות הג

 ובכלל זה מטרדי ריח מחוץ לתחום המפעל אשר עלולים ,לאדם ולסביבה

להגיע לכדי מפגע ריח חזק או בלתי סביר כמשמעו בחוק מניעת 

החברה נוקטת באמצעים הנדרשים למניעת . 1961 -א "התשכ, מפגעים

 ,בהתאם להוראות החוק, פליטה בלתי מבוקרת של חומרים אלה

לתנאים שנקבעו ברישיון העסק שלה על ידי המשרד להגנת הסביבה 

 )להלן 35.8סעיף ראה (מסמך ההסדרה הסביבתי ולתנאי 

חומרים כחומרים המוגדרים של החברה בבישראל חזקה ושימוש א, ייצור 35.1.2

בעיקר  (1993 -ג "התשנ, מסוכנים על פי חוק החומרים המסוכנים

 עלולים מסיבה כלשהישליטה  אם יצאו מכלל אשר) חומרים דליקים

החברה מחזיקה בחומרים אלה מכוח . לגרום נזק לאדם או לסביבה

היתר רעלים שהוצא לה על ידי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם 

וכן נוקטת בהוראות הבטיחות המתחייבות מהשימוש בחומרים , לתנאיו

 .   אלה
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 השלכות מהותיות של הוראות דין

) IPPC) 96/61/EC -כנסה לתוקף דירקטיבת ה נ2007 באוקטובר 30ביום  35.2

זו קובעת סטנדרטים מחמירים בכל הקשור למניעת  דירקטיבה. באיחוד האירופי

 .מפגעים סביבתיים וצפויה להיאכף על אתרי הקבוצה באירופה

תחת משטר היתרי הפליטה  להיכללבחיפה  צפוי מפעל החברה 2014בשנת  35.3

יתכן שבמסגרת תנאי היתר הפליטה י. 2008 –ח "התשס, לפי חוק אויר נקי

דרישות סביבתיות מחמירות בהשוואה לתנאים בחיפה יושתו על מפעל החברה 

על צפוי שיוטל עם קבלת היתר פליטה .  מכוחן של הוראות הדין היוםוהחלים עלי

טרם פורסמו תקנות בדבר אופן קביעת ההיטל ואין ". היטל פליטה"החברה 

 .ור ההיטל שיחול על החברהלדעת מתי יוטל ומה יהיה שיע

הואיל והן הטכנולוגיה שתידרש והן שיעור ההיטל טרם נקבעו כהוראות דין 

השלכות חוק אויר נקי על החברה הן ,  ואינם נמצאים בשליטת החברהמחייבות

  .ח אין אפשרות להעריכןובמועד עריכת הדו, צופה פני עתידבגדר מידע ה

  שורים עם איכות הסביבההליכים משפטיים ומנהליים מהותיים הק

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כנגד החברה בגין 2007באוגוסט  35.4

בד בבד . ממפעל החברה בחיפה, לטענת התובעים, מפגע ריח אשר נגרם

התובעים "). הבקשה לאישור("הוגשה בקשה לאישור התביעה כתובענה יצוגית 

ה באוטונומיה של הפרט כי מפגעי הריח שיצר המפעל גרמו להם פגיע טענו

לטובת  שהתבקשהפיצוי . ובזכותו לנשום אוויר נקי עד כדי פגיעה באיכות חייהם

  .ח" מיליון ש225 התובעים כפי שהועמד בבקשה לאישור היה

 החברה על הסכם פשרה במסגרת הבקשה חתמה 2009 בפברואר 19ביום 

החברה בעניין לפרטים אודות ההסכם ראו דוח מיידי של "). ההסכם("לאישור 

  ).2009-01-040587: אסמכתא (2009 בפברואר 19מיום 

 המחוזי בחיפה את ההסכם ונתן לו המשפטאישר בית  2010 באפריל 26 ביום 

לבאי כוחם , למבקשים בבקשה לאישור תוך שקבע כי, תוקף של פסק דין

החברה וכתרומה לעמותה הפועלת למען שמירת איכות הסביבה ישולם על ידי 

על ידי לפרטים נוספים אודות אישור ההסכם .  775,000₪  של כולל בסךסכום
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 2010 באפריל 28ראו דוח מיידי של החברה בעניין מיום בית המשפט 

 ).2010-01-462519: אסמכתא(

שעניינן נזקי גוף ונזקים כלכליים '  הוגשו מספר הודעות צד גחברהכנגד ה 35.5

לטענת , אשר לו, קישוןשנגרמו לטענת התובעים כתוצאה מזיהום נחל ה

בהסתמך על חוות , חברהלדעת הנהלת ה. חברהאחראית גם ה, התובעים

,  להתקבל הינו קלושחברהסיכוי התביעות כנגד ה, דעתם של יועציה המשפטיים

הרי ,  אחריות כלשהי בגין נסיבות התביעות האמורותחברהוגם אם יקבע כי ל

, ספרם הרב של הנתבעיםוזאת בשל מ,  הינו בלתי מהותיחברהשהסיכון ל

 0.01%-כ( בשנים הרלבנטיות חברהכמויות השפכים המזעריות אותן הזרימה ה

איכות , ) והצדדים השלישייםהנתבעים כללמסך השפכים שהוזרמו על ידי 

 אשר אינם מסוגלים לגרום לנזקים הנטענים חברההשפכים שהוזרמו על ידי ה

משך הזמן שבו הוזרמו לעומת  חברהומשך הזמן בו הוזרמו השפכים על ידי ה

 חדלה לחלוטין חברה ה2000החל בשנת . הנתבעים האחריםשפכים על ידי 

  .מהזרמת שפכים כלשהם לקישון

  : בנושא זיהום נחל הקישוןחברהלהלן פירוט התביעות שהוגשו כנגד ה

 92בסכום לא קצוב שהוגשו על ידי ) שאוחדו(במסגרת מספר תביעות   )1(

 -להלן (מ "כנגד חברת חיפה כימיקלים בע) או יורשיהם(ל לשעבר "חיילי צה

ועוד שלושה נתבעים לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעים לטענתם ) "ל"חכ"

' שלחו הנתבעים הודעת צד ג, עקב זיהום מי הקישון במהלך שירותם הצבאי

 ואחרים בהם דורשים הנתבעים כי הצדדים השלישיים ישאו בפיצוי חברהל

וזאת מאחר ולטענת , במידה ובית המשפט יחייבם בפיצוי כאמור, התובעים

   .הנתבעים הצדדים השלישיים הם האחראים לנזקי התובעים

,  דייגים ושאריהם41במסגרת תביעה שהוגשה בסכום לא קצוב על ידי   )2(

עקב , לטענת התובעים,  לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו,ל ונתבעים אחרים"כנגד חכ

 ואחרים על ידי חברהל' נשלחו הודעות צד ג, ון על ידי הנתבעיםזיהום מי הקיש

הנתבעים בהם דורשים הנתבעים כי הצדדים השלישיים ישאו עמם בפיצוי 

  . במידה ובית המשפט יחייבם בפיצוי כאמור, או ישפו אותם/התובעים ו
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בתקופת הדוח ועד לתאריך פרסומו לא עמדו הליכים מנהליים מהותיים כנגד  35.6

ביבה אשר לא היו הליכים משפטיים או מנהליים בקשר עם איכות הסהחברה ו

 .נושא משרה בחברה צד להם

  בניהול סיכונים סביבתייםהקבוצהמדיניות 

פרוטרום פעלה ופועלת באופן שוטף למניעת מפגעים סביבתיים ושמירה על  35.7

. Responsible Care -החברה הוסמכה במסגרת תכנית ה. איכות הסביבה

ה עוקבת באופן שוטף אחר נושא ההגנה על הסביבה ופועלת הנהלת החבר

  .לצמצום הסיכונים הסביבתיים בכל אתרי הקבוצה

לשמירה על איכות הסביבה  פרוטרוםכחלק מיישום התכנית האסטרטגית של 

הנאמנים . מונו נאמני איכות סביבה באתרי הייצור המרכזיים של הקבוצה בעולם

ר את המעורבות והמודעות של העובדים  הכשרה והדרכה במטרה להגביברוע

  . בכל אתרי הקבוצה לנושא השמירה על איכות הסביבה

מחזיקים ברישיונות הרלוונטיים למערכות החקיקה  הקבוצהכל אתרי 

האתרים בישראל מחזיקים . פועלים על פי כל דין הקבוצהבמדינותיהם ולהערכת 

ובהיתר רעלים בר תוקף  1968-ח"התשכ, ברישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים

  .  1993-ג"התשנ, על פי חוק החומרים המסוכנים

 להפחתת 2010במהלך שנת פרוטרום  שביצעהלהלן רשימת פעילויות מרכזיות  35.8

  : מפגעים סביבתייםסיכון ל

 להגנת הסביבה שסוכם בין המשרד הסביבתי מסמך ההסדרה ל בהתאם

עבודות בחיפה באתר החברה בוצעו  2009בחודש פברואר חברה לבין ה

 לטיפול בנושאים הסביבתיים  ורחבות היקףתחזוקה ושדרוג משמעותיות

התקנת שבע מערכות סינון ריחות מבוססות פחם , בין היתר, הכוללות

 הקמת מערכת ניטור ,RTO התקנת מערכת יניקת ושריפת אויר ,פעיל

דליפות  לאיתור ותיקון LDAR יישום פרויקט ,רציפה למערכות הסביבתיות

 . והטמעת נוהלי אכיפה פנימית בנושאים הסביבתיים באתרלא מוקדיות

דוח מיידי של ראו הסביבתי בדבר מסמך ההסדרה נוספים לפרטים 

  .)2009-01-040587: אסמכתא (2009 בפברואר 19החברה בעניין מיום 
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 נשלחים כל סוגי הפסולת שוויץ,  וריינךגרמניה, באתרי החברה בשטוטגרט 

קרטונים , פלסטיקים, פסולת משלב האריזה, אורגניתפסולת (המוצקה 

 .למחזור ולשימוש מחדש) ועצים

 מזה מספר שנים תחנת כוח מופעלת  שבשוויץבאתר החברה בוודנסוויל 

חשמלית המבוססת על גזים טבעיים המופקים מהפסולת האורגנית 

 . הנגזרת מתהליך הייצור

  מערכת 2009הותקנה במהלך שנת שבשוויץ באתר החברה בריינך 

 .חזור חום המביאה לחסכון משמעותי בתצרוכת אנרגיהימ

 ב מיושמת תכנית רב שנתית לטיפול "רזי בארה'באתר החברה בניו ג

כחלק . ב"בשיתוף ובהסכמת הרשויות הרלוונטיות בארה, בשפכי האתר

שידרוג ומהתכנית נמשך הליך בנייתה של מערכת הובלת שפכים סגורה 

בתשתית המפעל נוספות  פעולות מבוצעותמתקני אגירת השפכים ו

 תכנית העבודה .האמורות למנוע מגע בין מי הגשמים לבין שפכי המפעל

 2010שנת בנוסף הותקנה במהלך .  יושמה בשלמותה2010לשנת 

מיחזור אלכוהול מהפסולת האורגנית ומתהליך המיצוי המביאה מערכת 

  .מוסדר פינוי ת אלכוהול המחייב בפסולת30%-לחיסכון של כ

  באתרי החברה בצפון אנגליה מושם דגש רב על מיחזור מתנול ואתנול

. בתהליכי הייצור ובכך מושגת הפחתה משמעותית של היקף הפסולת

חומרים אורגניים נשלחים לייצור קומפוסט ובכך מהווים תועלת , בנוסף

 . סביבתית

 הפרשות ועלויות סביבתיות מהותיים, סכומים

סכומים מהותיים כנגד הקבוצה אריך פרסומו לא נפסקו בתקופת הדוח ועד לת 35.9

 .  לעיל35.4מלבד הסכום המפורט בסעיף , בקשר עם איכות הסביבה

 2.7  עמד על2010הסכום הכולל שהוציאה החברה בגין עלויות סביבתיות בשנת  35.10

 ואינו סכום זה הוצא לצורך מניעת והפחתת פגיעות באיכות הסביבה. ולרמיליון ד

החברה לא צופה שינוי . ת שמבצעת החברה במתקניה כאמור לעילכולל השקעו

  .2011ל בשנת "משמעותי בעלויות הנ



 

 71

   פעילות הקבוצהמגבלות ופיקוח על .36

מפתחת ומשווקת את מוצריה במספר מדינות ברחבי העולם , החברה מייצרת 36.1

תקינה ולפיקוח החלים על פעילותה בכל אחת מהמדינות , וכפופה לחקיקה

 U.S. Food andאת תקנות , בין השאר,  אלו כולליםותקנותם חוקי. השונות

Drug Administration") FDA ("ביחס לפעילותה בארצות הברית,              

EU Directivesעלת החברה ו במדינות האיחוד האירופי בהן פות המיושמ

חוקים ותקנות אלו קובעים . כללים הנקבעים על ידי משרד הבריאות בישראלו

ציוד וכח האדם הדרוש לייצור מוצרים ה, מתקני הייצור, ם בנוגע לייצור מזוןתקני

  . הנצרכים על ידי בני אדם

בטיחות בעבודה , החברה פועלת תחת כללים שונים בנוגע לבריאות, בנוסף 36.2

. ואיכות סביבה ברמה מקומית ובינלאומית במדינות השונות בהן היא פועלת

,  סין,גרמניה, שווייץ, אנגליה, ישראל, ריתצות הבמתקני הייצור של החברה באר

 כפופים לכללי איכות סביבה בכל אחת דרום אפריקה ובלגיה,  טורקיה,נורבגיה

, שימוש בחומרים מסוכנים, טיפול במי שופכין, מאותן מדינות בנוגע לזיהום אויר

בשנים האחרונות חלה החמרה בדיני . טיפול בפסולת וניקוי זיהומים קיימים

הסביבה ובאכיפתם בכל אחת ממדינות אלו ובעולם ועלויות קיום דינים אלו איכות 

 . עלתה באופן משמעותי

היא מפעילה את מתקניה תוך קיום החוקים והתקנות , להערכת פרוטרום 36.3

עמידה , בנוסף. בריאות ואיכות סביבה, בטיחות בעבודה, הרלוונטיים לייצור מזון

ברה לא השפיעו באופן מהותי על בתקנות ובחוקים הקיימים להם כפופה הח

 .רווחיה או מיצובה בשוק בו היא פועלת, פעילות החברה

  לדוח15.11 ראה סעיף בטיחות ואישורים , בריאות, רגולציהלפרטים נוספים על  36.4

  .זה

   והסכמי שיתוף פעולההסכמים מהותיים .37

 חתמה החברה על ) לעיל1.6 ראה סעיף (2005 בשנת במסגרת גיוס ההון 37.1

- ו עם חתמי ההנפקהUnderwriting Agreementביניהם , מספר הסכמים

Depositary Agreement עם Bank of New-York . הסכמים אלו כוללים

 .הוראות מקובלות להסכמים מסוגם
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לפרטים בנוגע להתחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי תאגיד  37.2

 . לדוח זה33.3 ראה סעיף ן מנקאי ממב

  .החברה אינה צד להסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים 37.3

  הליכים משפטיים .38

) 2(ב11מעורבת החברה ראה ביאור גבי ההליכים המשפטיים בהם לפרטים ל 38.1

  .לדוחות הכספיים

ותיים בהם למעט האמור לעיל החברה אינה מעורבת בהליכים משפטיים מה 38.2

 מרכושה השוטף על בסיס 10%עולה על ) בלא ריבית והוצאות(הסכום הנתבע 

 .דוחותיה הכספיים המאוחדים

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .39

על , של פרוטרום הינו הגדלת התשואה לבעלי מניותיה על פני זמןהמרכזי היעד האסטרטגי 

תוך ,  הייחודייםגלםהמרי  וחובתחום הטעמים החברות המובילות בעולם לאחתידי הפיכתה 

אסטרטגיית . השגת צמיחה בשיעורים גבוהים מהממוצע בתעשייה והמשך שיפור הרווחיות

, משלבת גידול פנימי מהיר ורווחי של עסקי הליבה,  פרוטרוםהמהירה והרווחית שלהצמיחה 

 :חזונה ך מימושתו, אסטרטגיות יחד עם ביצוע רכישות

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

 :המרכיבים העיקריים באסטרטגיה של פרוטרום הינם כמפורט להלן

כוללים של פתרונות  ומתן התמקדות בעסקי הליבה ומינוף הסינרגיה ביניהם 39.1
   לתעשיית המזון והמשקאותטעם ובריאות 

ם  וחומרי גלטעמים, בכוונת פרוטרום להמשיך ולהתמקד בשני עסקי הליבה שלה

תוך מינוף הסינרגיה הרבה ביניהם כדי ליצור שותפות וערך ללקוחותיה , ייחודיים

. .תפורים ומותאמים לדרישותיהם, על ידי מתן פתרונות טעם ובריאות ייחודיים

מגמות הטעם והבריאות מובילות את צמיחת תעשיית המזון והמשקאות 

מוצרי מזון לאור דרישה גוברת של צרכנים ל, העולמית בשנים האחרונות

, מופחתי שומן(ומשקאות המכילים מוצרים טבעיים ובעלי ערכי בריאות ותזונה 

, ותפיסת מוצרים אלה על ידי הצרכנים כאיכותיים) ב"כולסטרול וכיוצ, מלח
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לדרישה כי המוצרים לא יאבדו כל זאת במקביל , בריאים וידידותיים יותר לסביבה

 שחומרי הגלם הם מכיוון". תרבריאותיים יו"מטעמם האיכותי חרף היותם 

 פרוטרוםשל ומומחיותה ניסיונה , המרכיבים העיקריים בייצור תמציות טעם

טעם ופתרונות  טעמיםלייצר לפתח ו לה יםמאפשרואחרים בחומרי גלם טבעיים 

תחום חומרי הגלם .  דרישות לקוחותיה לפי ים תפורים ואיכותייםייחודיובריאות 

המאפשר , הטעמיםבתחום פרוטרום  הרב שצברה מהניסיון נהנה הקבוצהשל 

ם מיובכלל זה צרכיהם של יצרני טע, הבנה טובה יותר של צורכי הלקוחות

 נמכר ישירות ליצרני מזון פרוטרוםכיוון שחלק מחומרי הגלם של , בנוסף. אחרים

 היא להשתמש באיש מכירות אחד למכירת הקבוצהאסטרטגיית , ומשקאות

 היעילותהיא משפרת את  ובכך יהם ללקוחותמוצרי הטעם וחומרי הגל

  .תפעוליתה

מתמקדת פרוטרום , הכחלק מהאסטרטגיה המשלבת בין עסקי הליבה של

 בתחומי הטעם  כולליםפתרונות אינטגרטיביים יכולתה להציע ללקוחותיה ב

 עם ה שלFood Systems-את יכולות ה משלבת פרוטרום כך למשל .והבריאות

רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומיצויים , םיי הטבעםמייכולותיה בתחום הטע

ייחודיים  מוצרים אינטגרטיביים חדשים וחדשניים יצירתל, טבעיים אחרים

כחלק מאסטרטגיית הצמיחה הרווחית  .  יצרני המזון והמשקאות-ללקוחותיה 

פועלת ו פעלה,  ושאיפתה להציעה ללקוחותיה פתרונות כולליםהמהירה שלהו

-תחום הבשלה הרחב  פעילותה וסל המוצרים  היקףהרחבתלגם פרוטרום 

Savory) הרכישות שביצעה בשנים האחרונות של ).  שאינם מתוקיםטעמים

סל נתח השוק שלה ואת חיזקו משמעותית את חברות ופעילויות בתחום 

החטיפים ומזון ,  ליצרני הבשר והדגים המעובדיםההפתרונות שהיא מציע

כולל במדינות , באופן שיתרום להמשך צמיחתה) Convenience Food(הנוחות 

   .מתפתחות ומפותחות בהן היא פועלת

לאומיים -המשך התמקדות במתן שירות איכותי ובפיתוח מוצרים ללקוחות רב 39.2
  גדולים וללקוחות בינוניים ומקומיים

להרחיב את השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה ואת סל  ממשיכהפרוטרום 

לאומיים גדולים והן ללקוחות בינוניים -הן ללקוחות רב, שלהת והפתרונוהמוצרים 

, לאומיים הגדולים-בפלח השוק של יצרני המזון והמשקאות הרב. ומקומיים

 יםפרוטרום מתמקדת במוצרים ייחודיים ומרחיבה את סל הפתרונות הטבעי

בכוונת פרוטרום להמשיך , בפלח השוק של הלקוחות הבינוניים והמקומיים. שלה
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לדרישת מותאמים ופתרונות הציע את אותה רמת שירות גבוהה ומוצרים ול

לאומיים -כלל ללקוחות רב-כפי שהם ניתנים בדרך, הלקוחהספציפיות של 

וללקוחות המותג בנוסף מציעה פרוטרום ללקוחות הבינוניים והמקומיים . גדולים

והרב  ביחס ללקוחות הגדולים  מוגבלים משאביםבעליאשר הינם לרוב הפרטי 

גמישות בכמויות שיווקית ותוך מתן תמיכה , בפיתוח מוצריהםלאומיים סיוע 

  .ספקהאהמינימום ומועדי ה

  הרחבת הנוכחות בשווקים מפותחים 39.3

הן  ,כי ישנן הזדמנויות עסקיות נוספות עבורה להתרחבות, פרוטרום מאמינה

א גם בתמיכת סל הפתרונות היחודי שהי, אמריקהבצפון  והן במערב אירופה

  מינוף אפשרויות מציעה ללקוחותיה וגם בתמיכת 

 ועקב  שנוצרו בעקבות הרכישות האחרונות שביצעהCross-Selling-ה

  . לביצוע רכישות נוספותהרבות הזדמנויות ה

  המשך החדירה והאחיזה בשווקים מתפתחים 39.4

כי ישנן אפשרויות צמיחה משמעותיות בשווקים מתפתחים , פרוטרום מאמינה

ואשר   ייחודייםחומרי גלםל וטעמיםם גידול משמעותי בדרישה לאשר בהם קיי

פרוטרום מתכוונת . שווקי המזון והמשקאות בהם צומחים בקצב גבוה מהממוצע

, לחזק את אחיזתה בשווקים מתפתחים בהם היא כבר פועלתלהמשיך ו

 -מדינות חבר העמים כולל  (מזרח אירופה, אסיהשווקי  את ,בין היתר, הכוללים

. טורקיה ואפריקה ,הודו, סין,  מרכז ודרום אמריקה, ) המועצות לשעברברית

בעיקר במדינות , נוספיםבכוונת החברה להיכנס לשווקים מתפתחים , כן-כמו

הנות מפוטנציאל הצמיחה בשווקים יול ,אסיה ואפריקה, מרכז ודרום אמריקה

לה יתרון  בשווקים מתפתחים תעניק הנוכחותהגברת כי , פרוטרום מאמינה. אלה

בין היתר על ידי חיזוק ממוקד , פועלת להאצת צמיחתה בשווקים אלהותחרותי 

השיווק והמכירות במדינות יעד חשובות ובחינת , הייצור, של מערכי הפיתוח

    .אפשרויות לרכישות אסטרטגיות

  השגת מעמד מוביל בשוק הגדל של מוצרים בריאים וטבעיים 39.5

הנות מהמגמה ההולכת וגוברת ייטב בכדי לכי היא ממוצבת ה, פרוטרום מאמינה

. של יצרני מזון ומשקאות לשלב יותר רכיבים בריאים וטבעיים במוצריהם

שביצעה בשנים האחרונות של חברות ופעילויות בתחומי חומרי הגלם ת ורכישה
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חיזוק מערכי המחקר והפיתוח והשיווק וכן , הייחודיים ובתחומי הטעמים השונים

המוצרים הבריאים בשוק עולמית ובה של פרוטרום כמובילה חיזקו את מיצ, שלה

 בתחום תמציות הטעם הן, יכולותיהמגוון  פרוטרום ממנפת את. והטבעיים

 רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומיצויים טבעיים מצמחי  והן בתחוםהטבעיות

ללקוחותיה בדגש על מתן פתרונות כוללים  יכולותיה של לבכך מועצמות ומרפא

 מי להקצות משאבים נוספים לתחוחברה להמשיךה בכוונת. ובריאותטעם 

פיתוחם ושיווקם של המשך והרחבת לצורך ,  השיווק והמכירות,המחקר והפיתוח

פרוטרום פועלת ליצירת שיתופי פעולה עם מוסדות . מוצרים בריאים וטבעיים

  המוצריםצנרתמכוני מחקר וחברות הזנק בארץ ובעולם לעיבוי , אקדמאיים

תוך שימת , שבכוונתה להשיק בשנים הבאות  והייחודיים החדשניים,הטבעיים

 פרוטרום פעלה 2010במהלך שנת גם . דגש על בריאותם של הצרכנים ונוחותם

  .מספר שיתופי פעולה כאמורליצירת 

  הרחבת ההשקעות במחקר ופיתוח 39.6

. דית אבני יסוד בהצלחתה העתיןכי טכנולוגיה וחדשנות הינ, פרוטרום מאמינה

 הן בחטיבת הטעמים ,בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע במחקר ופיתוח, לפיכך

   . הייחודייםוהן בחטיבת חומרי הגלם

  שיפור הרווחיות 39.7

המשך ) 1 (:בכוונת פרוטרום לפעול ולהגדיל את שולי הרווח שלה על ידי

התמקדות בהשגת צמיחה פנימית רווחית בקצב גבוה משיעור עליית ההוצאות 

המשך ) 3. (וביניהן המשך מינוף וניצול הסינרגיות בתוך החטיבות) 2(. הקבועות

תוך ,  כושר הייצור וניהול המלאימקסוםובכלל זה , התמקדות ביעילות תפעולית

תוך , הקבוצהושתבצע רכישות אסטרטגיות שביצעה התמקדות במיזוג יעיל של 

  . Cross - Selling ומקסום ניצול יכולות השגת חסכונות תפעוליים מהותיים

פיתוחם ושיווקם של כולל בתמיכת  ,המשך שיפור תמהיל המוצרים שלה) 4( -ו

   .בעלי ערך מוסף ושולי רווח גבוהיםחדשים חומרי גלם ייחודיים 

  באמצעות רכישות אסטרטגיותגם המשך צמיחה מהירה  39.8

פרוטרום השיגה עד היום צמיחה מהירה גם באמצעות אסטרטגיית הרכישות 

נתה להמשיך ולהעריך הזדמנויות רכישה אשר יענו על הקריטריונים שלה ובכוו

. יהיצירת ערך לבעלי מניותהמשך המחמירים אותם היא מיישמת ואשר יבטיחו 
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את ,  את סל המוצרים שלהשתרחבנהאפשרויות רכישה  בוחנת ותבחןפרוטרום 

ה ל תתנהאת בסיס הלקוחות שלה ואשר ופריסתה הגיאוגרפית באזורים נבחרים 

. Cross-Selling-גרטיביים ולטלהרחבת סל המוצרים האינ נוספותאפשרויות 

ב החברות והפעילויות שרכשה לאחרונה עם ולשלפועלת פרוטרום , בנוסף

-Cross-פעילותה הקיימת על מנת להבטיח אופטימיזציה של אפשרויות ה

Selling 2010גם בשנת ,  כאמור.חסכון בעלויותך ות ולממש סינרגיות נוספות 

המשיכה פרוטרום ופעלה לביצוע רכישות אסטרטגיות ולאחר תאריך המאזן 

ואת נכסי  ריברפעילות את ורכשה , וליישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה

לפעילותה של פרוטרום בתחום פעילויות אלה סינרגטיות . EAFI ופעילות

 עם ןב ולשילון פעלה ופועלת לאיחודופרוטרום,  ובישראל באירופהטעמיםה

  .אלה תיופעילו

לפרטים נוספים אודות רכישת פעילות ריבר ראו הדוחות המיידיים של החברה 

  : אסמכתאות (2011 בפברואר 1 ומיום 2010 בדצמבר 26בעניין מיום 

  ).בהתאמה, 2011-01-035625 - ו2010-01-729906

 בעניין החברה של  ראו הדוחות המיידייםEAFIלפרטים נוספים אודות רכישת 

  : ותאסמכתא (2011 בפברואר 1 ומיום 2011 בינואר 23יום מ

  .)בהתאמה, 2011-01-035154 - ו2011-01-024681
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  מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .40

  . משווקת ומוכרת את מוצריה ברחבי העולם, מייצרת הקבוצה

 על פי מכירות ללקוחות סופייםלפי להלן התפלגות ההכנסות המאוחדות מחיצוניים  40.1

   :)דולריםליוני יבמ( המיקום הגיאוגרפי של הלקוח

  

(%)  
 2010גידול 

לעומת 
2009  

(%)  
כ  "מסה

מכירות 
2010 

2010 2009  2008 

EMEA***    2.0% 40.8% 184  180.2  210.2 
  72.8  73.1  76.9  17.1%  5.3%  **גרמניה
  50.2  45.4  45.9  10.2%  1.2%  שוויץ

  52.5  49.7  56.0 12.4%  12.6%  אמריקה
  34.8  39.7  48.7 10.8%  22.8% אסיה והמזרח  הרחוק

  52.8  37.1  39.6 8.8%  6.8%  ***ישראל

  473.3  425.2  451.1 100%  6.1% כ"סה

  

" *"EMEA –למעט ישראל(המזרח התיכון אפריקה ו, )למעט גרמניה ושוויץ ( אירופה .(  

ימית ותרמו לו גם הרכישות הגידול בפעילות באיזור גיאוגרפי זה נבע בעיקר מצמיחה פנ** 

התחזקות הדולר מול המטבעות . 2009שבוצעו במהלך המחצית הראשונה של שנת 

השפעה שהיתה מהותית עוד ( את הגידול בפעילות במונחים דולריים האירופאיים קיזזה

  ). 2009- ל2008יותר בין 

ילות ליבה של  שאינה פע,הסחר והשיווק בישראלהמכירות בישראל כוללות את פעילות * **

 מליון 7.1,  מליון דולר13.2 היקפה היה( ושצומצמה במהלך השנים האחרונות פרוטרום

  .)בהתאמה, 2010 - ו2009, 2008 מליון דולר בשנים 5.4-דולר ו
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  מיקום גיאוגרפי של אתרים יצרניים עיקרייםנתונים לפי 40.2

  : עיקרייםמכירות לפי מיקום גיאוגרפי של אתרים יצרנייםהלהלן התפלגות  40.2.1

   באלפי דולר2008   באלפי דולר2009   באלפי דולר 2010  
 כ"סהביטולים ג"חו טעמים כ"סה ביטולים ג"חו טעמים כ"סהביטולים ג"חו טעמים 

312,279 (1,267) 39,603 285,230273,942 (458) 48,911 292,359236,778 (668) 55,700 237,327 אירופה
 38,006   30,617 7,389 34,767  - 24,718 10,049 40,967  - 28,769 12,198אמריקה
 86,902 (1,304) 38,589 49,617 69,062 (963) 31,776 38,249 78,144 (1,279) 35,402 44,021 ישראל

המכירות מוצגות לפי המיקום הגיאוגרפי של האתר היצרני בנטרול מכירות של מוצרים * 

  .הממוקמים באזור גיאוגרפי אחרפרוטרום  אשר יוצרו על ידי אתרים אחרים של

להלן התפלגות הרווחיות התפעולית לפי מיקום גיאוגרפי של אתרים  40.2.2

  :יצרניים עיקריים ולפי חטיבות

 2008 2009 2010 חטיבת טעמים

 14.0% 12.7% 15.1%  רווח תפעולי חטיבה%
 14.1% 13.2% 16.1%  אירופה
 28.2%  11.9% 16.0% אמריקה
 15.1% 15.5% 20.8% ישראל

  
  
  
  
  

  
  
  

של אתרים לפי מיקום גיאוגרפי )  יתרות בינחברתיותללא(סך נכסים   40.2.3

  :י דולריםבאלפ יצרניים עיקריים

 2010 2009 2008 
 336,274 351,345 342,374 אירופה
 94,358 79,389 80,303 ישראל
 43,751 59,024 57,239 אמריקה

 . הכספיים לדוחות6ראה ביאור למידע נוסף על מגזרים גיאוגרפיים  40.3

 2008 2009 2010 חטיבת חומרי גלם יחודיים
 6.7% 7.4% 11.9%  רווח תפעולי חטיבה%

 10.6% 9.9% 12.7%  אירופה
 2.9% %(0.9) 4.6% אמריקה
 10.9% 14.8% 19.3% ישראל
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  דיון בגורמי סיכון .41

 :להלן יפורטו גורמי הסיכון העיקריים

  כלכליים-גורמי סיכון מקרו

 הקבוצה על פעילות ת העולמיהכלכלהפעת הש 

.  העולמיתבכלכלהלתנודות פרוטרום  עקב סוג ואופי פעילותה הגלובלית חשופה
משבר כלכלי ומיתון במדינות יעד חשובות עלול לגרום להאטה בביקושים למוצרי 

ולהאט מהותית פיתוחם והשקתם של מוצרים ) בעיקר במוצרי פרימיום(החברה 
משבר פיננסי עולמי עלול לפגוע ביכולתה של . ת פרוטרוםחדשים אצל לקוחו

  .פרוטרום לגייס כספים למימוש אסטרטגיית הרכישות שלה

  מתפתחיםבשווקים יציבות 

,  כגון רוסיה,פועלת במספר מדינות מחוץ לארצות הברית ומערב אירופה פרוטרום
ומדינות ה אפריקומערב דרום  ,מדינות בצפון,  סין,אוקראינה, קזחסטן, טורקיה
ולפיכך הינה חשופה להתפתחויות ) כמקסיקו וברזיל( ודרום אמריקה במרכז

צפויות  פחותאשר הינן בדרך כלל , ומשפטיות במדינות אלו, כלכליות, פוליטיות
במדינות אלו עלולים להיות חשופים  הקבוצהאתרי . ביחס למדינות מפותחות

או /ת או כתוצאה מהלאמת ואו פוליטי/להפרעות כתוצאה מאי יציבות כלכלית ו
הסיכון המהותי עוד יותר מפעילות במדינות . החרמת נכסיה במדינות אלה

אשר עלולות למנוע מהחברה את , מתפתחות קשור במגבלות בנוגע למטבע חוץ
על אף . היכולת לממש את רווחיה ממדינות אלו או למכור את נכסיה במדינות אלו

החברה לא קיימות מגבלות כאמור על שבכל המדינות המתפתחות בהן פועלת 
מגבלות שכאלה היו קיימות בעבר הלא רחוק , מטבע חוץ אשר משפיעות על החברה

  .  כי מגבלות שכאלו לא יכנסו לתוקף שוב בעתיד, ואין כל וודאות

 תנודות בשערי חליפין 

 קבוצהבשל פעילותה הגלובלית ל. החברה מדווחת על תוצאותיה הכספיות בדולרים
בפרנק , בפרט ביורו(נכסים והתחייבויות במטבעות אחרים , הוצאות, תמכירו

 ותתנודות בשערי מטבעות אלו עלול). בלירה שטרלינג ובשקל חדש, שוויצרי
מנסה להתאים , בדרך כלל, קבוצהלמרות שה. קבוצהלהשפיע על תוצאות פעילות ה

אין כל ,  מטבעבאותו, כמו גם את נכסיה והתחייבויותיה, את מכירותיה והוצאותיה
בטחון שפעילות זו תספיק כדי לאזן את השפעת השינויים בשערי המטבעות על 

  .תוצאות פעילותה של פרוטרום
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החברה נדרשת , גם כאשר ההכנסות וההוצאות באותו מטבע תואמים, בנוסף
, את תוצאות הפעילות, לצורך עריכת דוחותיה הכספיים המאוחדים, לתרגם לדולרים

יבויות של החברות הבנות שלה שמטבע הפעילות העיקרי שלהן  וההתחיהנכסים
תרגום לדולרים של סעיפים מאזניים נעשה על בסיס שער החליפין של . אינו דולר

הדולר בסוף השנה ותרגום לדולרים של סעיפים בדוח הרווח וההפסד נעשה על 
בשער שינויים , כתוצאה מכך. בסיס שער חליפין ממוצע של הדולר במהלך התקופה

עלולים להשפיע על תוצאות הפעילות המדווחות של , הדולר ביחס למטבעות אחרים
אפילו במצב , החברה ועל שווי נכסיה והתחייבויותיה בדוחותיה הכספיים המאוחדים
תרגומים אלו . בו לא חל כל שינויי בשוויים על פי המטבע המקורי בו הם נמדדים

את תוצאות הפעילות של החברה בין עלולים להשפיע על מידת היכולת להשוות 
התחייבויותיה והונה , או לגרום לשינויים משמעותיים בשווי נכסיה/תקופות שונות ו

  . העצמי של החברה
  

על אף . החברה אינה מגדרת את חשיפתה המטבעית באמצעות מכשירים פיננסיים
 להקטיןשהחברה מנהלת באופן אקטיבי את הנכסים וההתחייבויות שלה במטרה 

, אין כל וודאות, את החשיפה לתנודות בשערי החליפין בין הדולר למטבעות אחרים
כי תנודות בשערי החליפין לא יהיו בעלי השלכות מהותיות לרעה על תוצאות פעילות 

  . החברה ומצבה הכספי
  

אשר , ט הבריטי ביחס לדולר"הביאה היחלשות האירו והליש 2010במהלך שנת 
לקיטון בתרגום , קות הפרנק השוויצרי והשקל ביחס לדולרקוזזה במעט על ידי התחז

  .הדולרי של מכירות הקבוצה והרווח שלה

  בשערי ריביתשינויים 

, לזמן קצר ולזמן ארוך, במידת הצורך,  של החברההבנקאייםמקורות המימון 
בהתאם למטבע ( וליורו לפרנק השוויצרי, ללירה סטרלינג, ב"ם לדולר ארהיצמוד

על פי . ונושאים ריבית ליבור משתנה, ) הרלוונטיתבתהחברה הפעילות של ה
נכון ליום . אינה נוקטת בהגנות כנגד עלייה אפשרית של הריבית פרוטרום, מדיניותה

החברה עלולה , במידה ושערי הריבית יעלו. ע נגזרים"המאזן אין התאגיד מחזיק בני
עליה בשיעורי . שלא להיות מסוגלת למחזר את חובותיה בתנאים אטרקטיביים

דבר העלול להיות בעל השלכות על , הריבית תגדיל את הוצאות המימון של החברה
להערכת החברה תזרים המזומנים מפעילות שוטפת . תזרים המזומנים של החברה

מבלי , שיושג על ידה צפוי לאפשר את פירעונם המלא של התחייבויותיה הצפויות
ן החברה שבה ואישררה את זמינות קווי כמו כ. שתזדקק למקורות מימון חיצוניים

  .האשראי שלה ואת הגיבוי שיש לה ממוסדות פיננסים מובילים



 

 81

  גורמי סיכון ענפיים

  הקבוצהתחרות בשווקים בהם היא פועלת 

גם מצד חברות ולאומיות גדולות -מצד חברות רבגם ת עם תחרות פרוטרום מתמודד
לחלק ממתחרותיה של החברה . תבינוניות ומקומיות בשווקים רבים בהם היא פועל

תשתיות שיווק ומכירה רחבות יותר , יש משאבים כספיים וטכנולוגיים גדולים יותר
 להסתגל לשינויים ולמגמות בתעשייה ותולפיכך עשוי,  מוניטין רב יותרות בעלןוה

  .בצורה טובה יותר
, םם ולקוחותיהמי העולמי מאופיין ביחסים הדוקים בין יצרני הטעהטעמיםשוק 

לאומיים גדולים -לקוחות רב, יתרה מכך. לאומיים גדולים- בעיקר עם לקוחות רב
מגבילים את מספר הספקים שלהם ועובדים רק עם , ולאחרונה גם לקוחות בינוניים

 פרוטרוםתר בתנאים אלו צריכה ועל מנת להתחרות טוב י". מאושרים"ספקים 
יתוח ובהתאמת מוצרים לצרכי במחקר ופ, להשקיע יותר ויותר ביחסים עם לקוחותיה

אי יכולת לשמר את יחסיה הטובים עם . לקוחותיה על מנת להעניק שירות טוב ויעיל
אצל " מאושר"ביסוס יחסים עם לקוחות חדשים והשגת מעמד של ספק , לקוחותיה

, הקבוצהחלק מלקוחותיה עלולים להיות בעלי השלכות מהותיות לרעה על עסקי 
  . הכספיתוצאות פעילותה ומצבה 

 ומאופייןרגיש יותר למחיר הייחודיים שוק חומרי הגלם , הטעמיםבהשוואה לתחום 
 המיוצרים , בתחום חומרי הגלםחלק מהמוצרים. בשולי רווח נמוכים יותר באופן יחסי

.  הינם ייחודיים פחות וניתנים להחלפה על ידי מוצרי מתחרותיה,על ידי החברה
 לרעה על מכירותיה של להשפיעל חומרי גלם עלול עודף כושר ייצור עולמי ש, בנוסף

על אף שהחברה מתמקדת כחלק מהאסטרטגיה שלה . פרוטרום ועל רווחיותה
י הרווח לכי שו, אין כל בטחון, בחומרי גלם ייחודיים בעלי שולי רווח גבוהים יותר

דבר אשר עלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על , ישחקו בעתידיהתפעולי לא 
  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, הקבוצהי עסק

  הקבוצהשינויי רגולציה על השפעת 

 בינלאומיים, בטיחות ואיכות סביבה שונים, פועלת תחת חוקי בריאות פרוטרום
 ישנה מגמה לרגולציה מוגברת ,ככלל.  במדינות השונות בהן היא פועלת,ומקומיים

 מהרגישות הגוברת אצל ,היתרבין , מגמה זו נובעת. הקבוצה פעילותה של מיבתחו
מוצרי נוטרה  ומהעובדה שציבור הצרכנים באשר להכללת תמציות טעם במוצרי מזון

 ומדינות שונות ,ומזון פונקציונלי נתפשים על ידי הרגולטור כבעלי תכונות תרופתיות
פרוטרום . עשויות להכפיף מוצרים אלו לאותם כללים ורגולציה החלים על תרופות

הכפפתם . וקי הנוטרה והמזון הפונקציונלי כשווקים לצמיחה עתידיתזיהתה את שו
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של שווקים אלו לרגולציה מוגברת עלולה לגרור הוצאות נוספות אשר עשויות להיות 
  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי,  השלכות לרעה על עסקי החברהותבעל

אם , ןאישורים הדרושים בהתאם לחוק עשויים שלא להיות מושגים בזמ, בנוסף
עיכובים כאמור עלולים להגביל את יכולתה . למוצריה החדשים של החברה, בכלל
דבר אשר עלול להיות בעל השלכות לרעה על ,  מוצרים חדשיםלהשיק החברהשל 

  .מצבה הכספי וצמיחתה העתידית, תוצאות פעילותה, עסקי החברה

 בריאות ובטיחות, עמידה בתקני איכות הסביבה 

, פרוטרוםכמו הייחודיים  וחומרי הגלם הטעמיםשיית חברות הפועלות בתע
 ולפיכך ,מוכרות ומפיצות גם חומרים הנחשבים מסוכנים, מייצרות, משתמשות

, שימוש והשלכת מוצרים, שינוע, ייצור, טיפול, כפופות לחקיקה רחבה בנוגע לאחסון
ות הדברים אמורים במיוחד לגבי פעיל, עבור פרוטרום. מרכיביהם ותוצרי לוואי

סין , ישראל, הבריתארצות , גרמניה, שוייץ,  באנגליהההייצור והמחקר ופיתוח של
ומדינות נוספות שהפעילות בהן כפופה לחקיקה ותקנים שונים הקשורים לזיהום 

שימוש וטיפול בחומרים מסוכנים וטיפול בזיהום , פליטה, טיפול במי שופכין, אויר
האמורים עלולה להיות בעלת השלכות כל החמרה בחקיקה ובכללים . סביבתי קיים

  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, הקבוצהמהותיות לרעה על עסקי 
  

מוציאה על מנת לעמוד בדרישות החקיקה  שפרוטרוםבנוסף להוצאות השוטפות 
 הקשורותפעמיות -עלולות להיות הוצאות חד, והכללים הקשורים לאיכות הסביבה

 ולא ניתןהיות . רי הייצור בהם היא פועלת לנקוט באתיהלפעולות מתקנות שעל
מקצה או  שפרוטרום הסכומים ,לצפות בביטחון אירועים הקשורים לאיכות הסביבה

הן להוצאות השוטפות והן להוצאות . תקצה לעניין זה עלולים שלא להיות מספיקים
החד פעמיות הקשורות באיכות הסביבה עלולות להיות השלכות מהותיות לרעה על 

  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, חברהעסקי ה
  

נדרשת לקבל אישורים שונים הקשורים באיכות הסביבה לגבי פעילותה  פרוטרום
הרחבת . במתקני הייצור השונים שלה ולעמוד בתנאים הקבועים באישורים שכאלה

אישורים אלו עלולים . מפעלים קיימים כפופה אף היא לקבלת האישורים הדרושים
,  או משונים באופן חד צדדי על ידי הגורם הרלבנטי שהנפיק אותםלהיות מבוטלים

או כשלון בהשגת אישור /אי חידוש ו, ביטול, שינוי. וכן עשויים להיות מוגבלים בזמן
תוצאות פעילותה , הקבוצהעלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי 

  . ומצבה הכספי
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 בריאות , חוקי איכות סביבהל בנוגעתביעות אזרחיות ופליליות חשיפה ל
 הקבוצהובטיחות ולתקנות החלות על 

בריאות ובטיחות עלולים להטיל , הכללים והתקנות הנוגעים לאיכות סביבה, החוקים
, או אזרחית בגין זיהום הסביבה ואי עמידה בחוקים/ חבות פלילית ופרוטרוםעל 

 עלולים לכלול בריאות ובטיחות, חוקי איכות סביבה. כללים ותקנים רלבנטיים
חוקים מסויימים של . בגין הפרתם) לרבות קנסות משמעותיים(סנקציות פליליות 

איכות הסביבה כוללים הוראות אחריות מוחלטת בגין שחרור חומרים מסוכנים 
מבלי גם  להיות אחראית לניקוי הסביבה פרוטרוםדבר שעלול להוביל את , לסביבה

ביחד , כות סביבה אחרים מטילים אחריותחוקי אי. שהייתה רשלנית או אשמה בכך
 לאחריות לניקוי הסביבה מזיהומים שנגרמו הקבוצהדבר שעלול לחשוף את , ולחוד

  . על ידי אחרים
  

נזקי רכוש והפרת חוקי ,  בגין נזקי גוףפרוטרום צד שלישי הוגשו כנגד הודעותמספר 
 לגבי תוצאות אין כל בטחון. זיהום נחל הקישון שבחיפהאיכות סביבה בקשר עם 

 נחתם בין החברה 2009 בפברואר. ) לעיל35.5סעיף  ולפרטים רא( תביעות אלו
שעניינו שיפורים ופעולות לבין המשרד להגנת הסביבה מסמך הסדרה סביבתי 

סעיף  ולפרטים רא(באתר חיפה בתחום איכות הסביבה שיבוצעו על ידי החברה 
: אסמכתא (2009 בפברואר 19 ודוח מיידי של החברה בעניין מיום  לעיל35.8

 אין וודאות כי פעילויות החברה בהתאם למסמך ההסדרה ).)2009-01-040587
דבר העשוי לחשוף את החברה , יחשבו כמספקות בעיני המשרד לאיכות הסביבה

בריאות ובטיחות בעלי תוקף , ישנם חוקי איכות סביבה, בנוסף. לסנקציות שונות
על אף שמעשים , ריות בגין מעשים שנעשו בעברהעלולים להטיל אח, רטרואקטיבי

אחריות . אלו נעשו בהתאם להוראות החוק הרלבנטיות שהיו בתוקף בעת עשייתם
פלילית או אזרחית על פי חוקים אלו עלולה להיות בעלת השלכות מהותיות לרעה 

  .תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, על עסקי החברה
  

 לתביעות בגין נזקי גוף ונזקי רכוש הנובעים  עלולה להיות חשופהפרוטרום, כמו כן
 הקבוצההחוקים במדינות העיקריות בהן פועלת . מחשיפה לחומרים מסוכנים

 במידה ולכאורה נגרם זיהום או פגיעת המאפשרים פתיחה בהליכים משפטיים כנגד
הליכים משפטיים שכאלו עלולים . גוף מפעילות אתרי הייצור שלה במדינות אלו

  . על ידי אנשים פרטיים או על ידי ארגונים לא ממשלתייםגם ים להיות יזומ
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  הקבוצה הדרושים לייצור מוצרי חומרי הגלםתנודתיות במחירי  

השנים האחרונות התאפיינו בתנודתיות גבוהה יחסית במחירי חומרי הגלם 
כולל בחודשים , ובתקופות מסויימות, המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה

לרבות בחלק  ,עלייה במחירי חומרי גלם ניכרת מגמה עולמית של ,האחרונים
מנהלי שרשרת האספקה  .מחומרי הגלם המשמשים את פרוטרום בייצור מוצריה

מנהלים מעקב שוטף אחר  פרוטרוםהגלובאליים והמקומיים ומחלקות הרכש של 
 . בעולםמגמות מחירי חומרי הגלם

המשמשים את פרוטרום לייצור חומרי הגלם מחירי עליה נמשכת בבמקרה של 
עליה תוכל להתאים את מחירי מוצריה ל היאעל אף מאמציה אין בטחון כי , מוצריה
תוצאות פעילותה , הדבר העלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי, שכזו

 עיקריים בהם חומרי גלםהאיכות והזמינות של , המחיר, כן-כמו. ומצבה הכספי
נתון לתנודתיות בשל היצע , יחוד בתחום המוצרים הטבעייםבי, פרוטרוםמשתמשת 

 .וביקוש עולמיים כאמור

  בספקי חומרי גלם ייחודיים וזמינות חומרי גלם טבעייםתלות  

 לייצור הדרושים להחומרי הגלם תלויה בצדדים שלישיים להספקת  פרוטרום
ם ואף ספק  ממגוון רחב מאוד של ספקיחומרי גלםרוכשת  שהקבוצהעל אף . מוצריה

ועל אף שלמרבית , השלחומרי הגלם  מסך תצרוכת 10%-אינו מייצג למעלה מ
, כלל זמינים-יש יותר מספק אחד והם בדרך הקבוצה הנרכשים על ידי  הגלםחומרי

 פגעי מזג אוויר מהותיים עלולים לגרום .יימשך גם בעתידאין כל וודאות כי מצב זה 
חומרי גלם במחסור .  משתמשת החברהלמחסור מהותי בחומרי גלם טבעיים בהם

   .אלה עלול לפגוע לתקופה מסויימת במכירות פרוטרום

 בגין אחריות למוצרות אפשריותתביעתשלום פיצויים כתוצאה מ  

בעיקר נוכח העובדה שהחברה מספקת ,  חשופה לסיכון בשל אחריות מוצרפרוטרום
, ן פונקציונלימזו, חומרי טעם וריח, תמציות טעם לתעשיות מזון ומשקאות

במקרה שהחברה תימצא אחראית בתביעה גדולה . נוטרה וטיפוח אישי/פארמה
או /הכיסוי הביטוחי של החברה עלול להיות לא מספיק עבור פיצויים ו, מסוג זה
העדר כיסוי ביטוחי מספיק עלול להיות בעל השלכות מהותיות .  משפטהוצאות

תביעות בגין חבות מוצר . ה הכספיתוצאות פעילותה ומצב, הקבוצהלרעה על עסקי 
 מהנהלת ותדרושנה ה במוניטין שלעלולות לפגוע הקבוצהאשר תובאנה כנגד 

דבר העלול להיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי , החברה זמן ומאמץ רבים
  .  אף ללא קשר לתוצאות התביעההקבוצה
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  לקבוצהגורמי סיכון ייחודיים 

  לרכוש ולשלב עסקים מתאימים, לזהותשל הקבוצה יכולתה העתידית 

מרכיב מרכזי באסטרטגיית הצמיחה של פרוטרום הינו צמיחה באמצעות גידול פנימי 
.  ייחודיים ויצרני חומרי גלםטעמיםשל עסקי הליבה ובאמצעות רכישות של יצרני 

  רכישות אסטרטגיותבשנים האחרונות פרוטרוםבמסגרת אסטרטגיה זו ביצעה 
תוכל להמשיך לזהות  פרוטרוםאין בטחון כי , עם זאת. ופעילויותרבות של חברות 

רכישות מתאימות בתנאים משביעי רצון או להשיג את המימון הנחוץ על מנת 
כשלון בזיהוי וביצוע רכישות עתידיות עלול להשפיע . להמשיך ברכישות כגון אלו

  .הקבוצהלרעה על אסטרטגיית הצמיחה של 
 לרבות השפעה אפשרית לרעה על תוצאות ,וך בסיכוניםמיזוג פעילויות שנרכשו כר

, צריכת זמן ניהולי ותשומת לב ההנהלה הבכירה, אובדן לקוחות, הקבוצהפעילות 
, התפעולאירועים בלתי צפויים במיזוג הפעילות הקשורים עם , אובדן אנשי מפתח

 שלא עשוייה פרוטרום, כן-כמו. המערכות והשירותים של העסק הנרכש, הטכנולוגיה
) לרבות כאלו הנובעות מחסכון בהוצאות(להצליח לנצל את הסינרגיות הצפויות 

כשלון במיזוג רכישות עלול להיות בעל השלכות לרעה על עסקי . הגלומות ברכישות
  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, הקבוצה

 בשנים האחרונותשל הקבוצה צמיחה המהירה המאפיינת את פעילותה ה 

כפי שהייתה , והן בפריסתה הגיאוגרפית הקבוצה הן בפעילות ,הצמיחה המהירה
ניצול , דורשת ניהול יעיל על מנת להבטיח כי היתרונות הפיננסיים, בשנים האחרונות

להתאים עצמה לצמיחה  פרוטרוםחוסר יכולת של .  והיתרון לגודל ימומשוהסינרגיה
, ו במהירות הצפויההמהירה עלול להוביל להפסד או לעלויות רכישה אשר לא יוחזר

, הקבוצהלבעיות כאמור עלולות להיות השלכות מהותיות לרעה על עסקי . אם בכלל
  . תוצאות פעילותה ומצבה הכספי

  ושימורםעובדי מפתחהעסקת  

אנשי פיתוח ( תלויה ביכולתה למשוך ולשמר פלבוריסטים בעתידהצלחת החברה 
החברה . ה וכח אדם מיומן נוסףטכנאי מעבד,  מיומניםFlavorists) - תמציות המזון

פועלת בשוק מתמחה בו איכות התמצית והמוצר הינם קריטיים וכח אדם מיומן 
במקרה בו מספר עובדים . הכרחי על מנת להבטיח הספקת מוצרים באיכות גבוהה

החברה עלולה להתקל בקשיים באיתור עובדים , זמנית-בו הקבוצהשכאלו יעזבו את 
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דבר העלול לפגוע ביכולות המחקר והפיתוח של , ן וכישוריםחלופיים בעלי אותו נסיו
הצלחתה הנמשכת של פרוטרום תלויה במידה רבה בצוות , בנוסף. הקבוצה

אובדן חברי ההנהלה הבכירה או עובדי מפתח אחרים עלול . ההנהלה הבכירה שלה
ועל יכולתה לממש את  הקבוצהלהיות בעל השלכות שליליות על תוצאות פעילות 

כשלון בגיוס ושימור כח אדם מיומן ואנשי הנהלה בכירה עלול . רטגיה שלההאסט
תוצאות פעילותה ומצבה , הקבוצהלהיות בעל השלכות מהותיות לרעה על עסקי 

 .הכספי

  קניין רוחניהגנה על 

) פורמולות(תלויים בקניין רוחני הכולל בעיקר את הנוסחאות  הקבוצהעסקי 
אך , רוטרום אינה רושמת נוסחאות אלו כפטנטפ. המשמשות ליצירת תמציות הטעם

החשוף למספר מצומצם של , העם זאת הן סודיות ביותר ונחשבות כסוד מסחרי של
תלויה באופן משמעותי אינה על אף שפרוטרום מאמינה כי היא . בקבוצהאנשים 

אובדן הסודיות בנוגע , פטנט או רשיון, נוסחה, באיזושהי זכות קניין רוחני יחידה
או פקיעה עתידית של זכויות קניין רוחני עלולים /חאות או אובדן הגישה אליהן ולנוס

תוצאות פעילותה או מצבה , הקבוצהלהיות בעלי השלכות מהותיות לרעה על עסקי 
  . הכספי

 
ספקים ,  על הסכמי סודיות ואי תחרות עם עובדים,באופן חלקי, מסתמכת פרוטרום

ייתכן והסכמים אלו יופרו . ינה הרוחניוצדדים שלישיים על מנת להגן על קני
סכסוכים בנוגע לבעלות בקניין . לא יהיה סעד מספק בגין הפרה שכזו ולפרוטרום

הסודות , בנוסף. הרוחני או בנוגע לתוקפם של הסכמי הסודיות עלולים להתעורר
או להיות מפותחים על ידי /המסחריים של החברה עלולים להיוודע למתחריה ו

הנות מבלעדיות בשימוש יבמצב זה החברה לא תוכל ל. ן עצמאיהמתחרים באופ
  . בחלק מהנוסחאות שלה או לשמר את הסודיות בנוגע למוצריה
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הערכת החברה לגבי להלן טבלה המפרטת את גורמי הסיכון השונים ואת 

  :יהעלהאפשרית מידת השפעתם 

  

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 
 החברה

  
  גורם הסיכון

 קטנה בינונית גדולה 
 כלכליים-גורמים מקרו

  √ ה העולמיתהשפעות הכלכל
  √  יציבות בשווקים מתפתחים

  √  תנודות בשערי חליפין
  √  שינויים בשערי ריבית 

 גורמים ענפיים
  √ תחרות בשווקים
  √  שינויים ברגולציה
  √  עמידה בתקנים
  √  חשיפה לתביעות

  √  י הגלםתנודתיות במחירי חומר
  חומרי גלם ייחודייםתלות בספקי

  √  וזמינות חומרי גלם טבעיים

   √   תשלום פיצויים ללא כיסוי ביטוחי

 גורמים ייחודיים לחברה
  √ זיהוי רכישות עתידיות

  √  הסתגלות לצמיחה המהירה
 √    ושימורםהעסקת עובדי מפתח
 √   הגנה על קניין רוחני

  
  

  בגרמניה Savory-פעילות ה  לגביהכת שווי שבוצעפרטים לגבי הער .42

 בהתאם להוראות  בגרמניהSavory-פעילות ה לגבי הלהלן פרטים לגבי הערכת שווי שבוצע

  :197017-ל"תש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ב לתקנות ניירות ערך 8תקנה 

  

                                                 
  .לדוח זה'  השווי המלאה מצורפת כנספח א הערכת17
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  בגרמניהSavory-פעילות המוניטין  נושא ההערכה

  מ"נסים חדרי עסקאות בעחיסונים פינ  מעריך השווי

  . כספים–סגן נשיא , מ על ידי מר גיא גיל"פרוטרום תעשיות בע  מזמין ההערכה

  2010דצמבר   מועד ההתקשרות

  .מעריך השווי אישר לחברה בכתב לצרף את הערכת השווי לדוחותיה  הסכמה לצירוף ההערכה

  31.12.10שווי המוניטין נכון ליום  עיתוי ההערכה
  .2011ה במהלך חודש מרץ ההערכה בוצע

 
שווי נושא ההערכה סמוך 

 לפני מועד ההערכה
 . אלפי דולר130,139

שווי נושא ההערכה 
 שנקבע בהתאם לערכה

  .אלפי דולר 230,928
 

חיסונים  . מ"חיסונים פיננסים חדרי עסקאות בע ידי-וצעה עלבהערכת השווי   זיהוי המעריך ואפיוניו
, ינה חברה למתן שירותים עסקיים וכלכלייםמ ה"פיננסים חדרי עסקאות בע

המספקת סל שירותים כולל ונחשבת לאחת החברות הפרטיות המובילות 
 ומתמחה במתן 2003החברה הוקמה בשנת . במשק הישראלי בתחומה

, רגולטורים וחוץ רגולטורים, שירותים כלכליים בנושאים מימוניים ועסקיים
  .כולל שירותי ביצוע בחדר עסקאות

  ריך מנוסה בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבונאיים בתאגידים המע
 .מדווחים בעלי היקפים דומים לאלה של ההערכה המדווחת

  מר גל סולי –שם המעריך. 
 השכלת מעריך- 

B.Aבכלכלה וניהול .  
M.Sc. מימון וחשבונאות– במדעי הניהול .  

 של מונח למעריך אין עניין אישי בחברה והוא אינו תלוי בחברה כמשמעותו 
 . ובתקנות שהותקנו על פיו1955-ו"זה בחוק רואי החשבון תשט

 דרישה ,  המעריך בקשר לכל תביעהאבגין הוצאות סבירות בהן ייש -שיפוי
  .או הליכים אחרים בשל חוות הדעת

 
  . היוון תזרים מזומנים- DCF מודל ההערכה

 
ההנחות לפיהן ביצע 

מעריך השווי את 
 ההערכה

   11%: שיעור היוון
 5%: שיעור הצמיחה
 9% עד 0%: רגישות לצמיחה

 :היווןשיעור הרגישות 
  20% עד 12%   
 תוצאות הפעילות בשנים האחרונות : נתונים ששימשו בסיס להשוואה

 .והערכה לעתיד
על ידי בוצעה  2009 בדצמבר 31 ליום תקפה קודמת לפעילותהערכת שווי   הערכת שווי קודמת

לפי הערכת השווי פעילות ה שווי .2010 במרץ 8ם תמה ביוונח מעריך השווי
  . אלף אירו173,878 ל היה"הנ
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  :לכבוד

  מ"בע תעשיות פרוטרום

  ,שלום רב

        ירידת ערך נכסים ירידת ערך נכסים ירידת ערך נכסים ירידת ערך נכסים     ––––    36S IAבינלאומי בינלאומי בינלאומי בינלאומי      חשבונאות חשבונאות חשבונאות חשבונאותיישום הוראות תקןיישום הוראות תקןיישום הוראות תקןיישום הוראות תקן: הנדון

        תקציר מנהליםתקציר מנהליםתקציר מנהליםתקציר מנהלים 1111

        כלליכלליכלליכללי 1.11.11.11.1

ירידת ערך נכסים  - 36 מספר אומיבינלחשבונאות ידיכם ליישם את הוראות תקן -נתבקשנו על

  :")העסקאות: "להלן (מהעסקות הבאותבקשר עם המוניטין הנובע  ,")התקן"או " IAS 36": להלן(

באמצעות חברת , ")פרוטרום: "להלן(מ " תעשיות בעפרוטרוםרכשה  2006 ,ינואר בחודש •

Frutarom Germany GmbH ,ונפק  מהון המניות המ70% ,חברה נכדה בבעלותה המלאה

 .GewuzMuhle Nesse Gebr ושל חברת  GewurzMuhle Nesse GmbHוהנפרע של חברת 

Krause GmbH) קבוצת : "להלןNesse(" .לפרוטרום הייתה קיימת אופציה לרכישת , בנוסף

האופציה האמורה . אשר נקבעו בהסכם הרכישה המקורי, בהתאם למנגנונים,  נוספים30%

 . מיליון אירו38 -הרכישה הכוללת הסתכמה בסך של כתמורת . 2008מומשה במהלך שנת 

 Gewurzmuller GmbHת של חברת  מהון המניו100% רכשה פרוטרום 2007, בחודש אוקטובר •

" Blessing Biotech ":להלן ( Blessing Biotech Gmbhוחברת ") Gewurzmuller: "להלן(

 מיליון 67שלום במזומן של בתמורה לת, ")Gewurzmullerקבוצת  ":Gewurzmullerוביחד עם 

 כך, בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית, בנוסף).  מיליון אירו47.3 -כ(דולר 

 שווי בהתבסס על מכפיל ממוצע Gewurzmullerשקף לקבוצת  תהתמורה הסופית שתשולםש

ת התמורה הסופי. 2007 במהלך שנת Gewurzmullerאשר תשיג קבוצת , EBITDA - על ה7.1

 . מיליון אירו61 -ל הייתה בסך של כ"לאחר הפעלת המנגנון הנ

 -את נכסי ופעילות ה, באמצעות חברות בנות בגרמניה,  רכשה פרוטרום2009,  ביוני18ביום  •

Savory) להלן(של קבוצת כריסטיאן האנסן ) תחום הטעמים הלא מתוקים" :CH ("בגרמניה ,

 .ירו מיליון א5.3 -בתמורה לתשלום במזומן של כ

 עם Gewurzmullerקבוצת  החלה פרוטרום ביישום תוכנית למיזוג פעילות, 2008במהלך שנת 

-Cross -לפעילות אחת ולניצול מירבי של אפשרויות ה") הקבוצות: "להלן (Nesseפעילות קבוצת 

Sellingמנת להשיג יעילות תפעולית - ושל הסינרגיה הקיימת בגרמניה ובארצות השונות על

 מוזגו הקבוצות 2010בשנת . 2009הליך אשר הואץ וכמעט והושלם בשנת , מירבייםוחסכונות 

מוזגו , 2009אשר נרכשו בשנת , CH של Savory -נכסי ופעילות ה, בנוסף. ליישות משפטית אחת
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הפעילות : "להלן(ונכון להיום כל הייצור מתבצע באתרים שלהן , לתוך הפעילות של הקבוצות

  )."הפעילות"או " בגרמניה

         לעניין בדיקת ירידת ערך מוניטין לעניין בדיקת ירידת ערך מוניטין לעניין בדיקת ירידת ערך מוניטין לעניין בדיקת ירידת ערך מוניטיןIAS IAS IAS IAS 36363636תמצית הוראות תקן תמצית הוראות תקן תמצית הוראות תקן תמצית הוראות תקן  1.21.21.21.2

נכס בכל עת שקיים סימן המצביע על     ההשבה של  לאמוד סכום ברהישות המדווחתהתקן דורש מ

של נכס או יחידה מניבה השבה  התקן קובע שסכום בר. אפשרות של ירידת ערכו של נכס זה

לבין שווי השימוש ) שווי הוגן נטו(י עלויות למכירה מזומנים הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן בניכו

  .בו

קובע התקן כי בחינה לירידת ,  בעל אורך חיים בלתי מוגדרבלתי מוחשיבלתי מוחשיבלתי מוחשיבלתי מוחשי נכסנכסנכסנכס או המוניטיןהמוניטיןהמוניטיןהמוניטיןלעניין 

  .ערך תבוצע לפחות אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר אם קיימים סימנים לירידת ערך

        שלבי העבודה בבדיקת ירידת ערך מוניטיןשלבי העבודה בבדיקת ירידת ערך מוניטיןשלבי העבודה בבדיקת ירידת ערך מוניטיןשלבי העבודה בבדיקת ירידת ערך מוניטין 1.31.31.31.3

  : העבודה שבוצעו לצורך בחינת ירידת ערך המוניטין הינם כדלקמןשלבי

 . אליה שייך המוניטיןזיהוי יחידה מניבה מזומנים •

 .מדידת סכום בר השבה של היחידה •

 .לרבות ייחוס המוניטין, יחוס נכסים והתחייבויות שונות ליחידה •

 –ם בר השבה במקרה שערך פנקסני נמוך מסכו. השוואת סכום בר ההשבה לערך הפנקסני •

 .חלה ירידה בערכו של המוניטין שיוחס ליחידה

 אליה שייך מזומנים-יחידה מניבהתאגיד בוחן את הערך הפנקסני של בכל פעם שכי , יצוין

שתניב אותה , הקשור לתזרימי המזומנים העתידיים, עליו להביא בחשבון כל מוניטין, המוניטין

  . מזומנים-יחידת מניבה

    מטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודהמטרת העבודה 1.41.41.41.4

והפעילות מזומנים והיות - כיחידה מניבהפרוטרוםידי הנהלת -על,  זוהתהוהפעילות בגרמניההיות 

שתתקבל ממכירתה בעסקה , לא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה,  אינה נסחרתבגרמניה

לא ניתן לקבוע את , אי לכך. הפועלים בצורה מושכלת, בתום לב בין קונה מרצון למוכר מרצון

הפעילות ההשבה של -נקבע כי הסכום בר, לפיכך. הפעילות בגרמניהו של מחיר המכירה נט

  . יהיה שווי השימוש שלהבגרמניה

        מקורות מידעמקורות מידעמקורות מידעמקורות מידע 1.51.51.51.5

  :חוות הדעת מושתתת על מקורות המידע הבאים

 ;2010-2008 לשנים הפעילות בגרמניה תוצאות עסקיות של •

 ;2011תקציב של הפעילות בגרמניה לשנת  •

 ;")שנתית-התחזית הרב: "להלן (2011-2015 בגרמניה לשנים שנתית של הפעילות-תחזית רב •

 ;פרוטרום אשר התקבל מהנהלת ,עסקי ותפעולי אחר, מידע פיננסי •
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 ;מידע אודות הפעילות בגרמניה •

 ;מידע גלוי רלוונטי המתפרסם באתרי האינטרנט •

 ;מאמרים ופרסומים אקדמאיים •

 . פרוטרוםפגישות ושיחות עם הנהלת  •

    סיכום ממצאיםסיכום ממצאיםסיכום ממצאיםסיכום ממצאים 1.61.61.61.6

   :מרכזת את הממצאים העיקריים הטבלה הלהלן

אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו

172,980172,980172,980172,980שווי שימוש ליום שווי שימוש ליום שווי שימוש ליום שווי שימוש ליום 31313131 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 2010201020102010

שווי פנקסני ליום שווי פנקסני ליום שווי פנקסני ליום שווי פנקסני ליום 31313131 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 2010201020102010

36,820נכסים תפעוליים

20,660התחייבויות תפעוליות

16,16016,16016,16016,160נכסים תפעולייםנכסים תפעולייםנכסים תפעולייםנכסים תפעוליים,  ,  ,  ,  נטונטונטונטו

14,772קשרי לקוחות וידע, נטו

66,550מוניטין

97,48297,48297,48297,482סך השווי הפנקסניסך השווי הפנקסניסך השווי הפנקסניסך השווי הפנקסני

 75,49875,49875,49875,498הפרש הפרש הפרש הפרש 

 גבוה 2010 בדצמבר 31 ליום פעילות בגרמניההשבה של -הסכום בר, כמפורט בעבודה זו, להערכתנו

אין לבצע ירידת ערך של המוניטין בהתאם , לפיכך. 2010 בדצמבר 31 ליום פרוטרום בספרימערכה 

  .IAS36 לתקן חשבונאות 104להוראות סעיף 

        ותותותותהגבלת אחריהגבלת אחריהגבלת אחריהגבלת אחרי 1.71.71.71.7

עשות בעבודה כל שימוש ל המתואר בלבד ואין ך ולצורפרוטרוםיועדת לשימוש הנהלת מעבודתנו 

או לאזכר את , אין להעביר את חוות דעתנו לשום צד שלישי, פי דין-פרט לדרישה על. אחר

בין אם ניתנה הסכמה כאמור ובין אם , בשום מקרה. בלא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב, עבודתנו

  .שא בשום אחריות כלפי צד שלישי אליו הועברה חוות דעתנולא ני, לאו

 ,האחריות למידע. או ממי מטעמם/ ומפרוטרוםהסברים ומצגים ,  מידע קיבלנובמהלך עבודתנו

לא כללנו מסגרת עבודתנו ב. פרוטרוםהנהלת  על הנהל "נבהרות הההמצגים וה, נכונות הנתונים

חשב ולא תהווה יעבודתנו לא ת, לאור זאת. ור כאמשקיבלנואו אימות של הנתונים /בדיקה ו

ביצענו בדיקות , עם זאת.  אלינושהועברושלמותם או דיוקם של הנתונים , אישור לנכונותם

ניתוח דוחות , בין היתר, בדיקות אלו כללו. שונות במספר מקרים לסבירות הנתונים והתחזיות

עלות או הוצאה אשר , נזק, ל הפסדבשום מקרה לא נהיה אחראים לכ. כספיים ומידע פיננסי אחר

  .הטעיה או מצג שווא, יגרמו בכל אופן ודרך ממעשי הונאה

. תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות ליום התחזית, כללכ

 אשר נערכו לימי ההערכה ,כן תחזיות-לעו, הנחות אלו עשויות להשתנות על פני תקופת התחזית

-על. או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר/ מהתוצאות הפיננסיות בפועל ועשויות להיבדל

. לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות כספיים מבוקרים, כן
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 לתוצאות הפיננסיות פרוטרוםידי -שנערכו על, אין אנו מביעים דעה באשר להתאמת התחזיות

  .שתתקבלנה בפועל

להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול  תיימרות מלכליות אינןהערכות כ

כלל אנו -ובדרך, וי הוגן יחיד בלתי מעורעראין שו, לפיכך. הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי

נקבע , היות ובמקרה זה מטרת ההערכה דורשת שווי ספציפי. לשווי ההוגן ווח סבירטקובעים 

-למרות שאנו סבורים שהשווי שנקבע על. נקודת האמצע של טווח השווי הסבירשווי המייצג את 

הרי שמעריך שווי אחר עשוי היה להגיע להערכת , ידינו הנו סביר בהתבסס על המידע שסופק לנו

  .  שווי שונה

משפט כי חיסונים -ידי בית-כי פרט למקרה בו ייקבע על, ופרוטרוםמוסכם בין חיסונים פיננסים 

מכל מקור שהוא , פרוטרוםלא תישא חיסונים פיננסים בכל אחריות כלפי ,  פעלה בזדוןפיננסים

ולא תהיה , פי הצעה זו-בכל הקשור לביצוע שירותים על, יןלרבות בנזיק, ועל פי כל עילה שהיא

לרבות בדרך של הודעת , או תביעה כלפי חיסונים פיננסים/ או למי מטעמה כל טענה ולפרוטרום

 בהתקשרות ובשירותים לשירותים הניתנים, במישרין או בעקיפין, ל הקשורבכ, צד שלישי

  .לפרוטרוםידי חיסונים פיננסים -המוענקים על

אם ניתבע בהליך משפטי או בהליך אחר לשלם סכום כי , ופרוטרוםמוסכם בין חיסונים פיננסים 

לפצות פרוטרום מתחייבת ,  המפורטים במכתב זהתיםכלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירו

שנוציא הסבירות הוצאות כל הלשאת ב, כן-ולשפות את חיסונים פיננסים בגין תביעה כאמור וכמו

התגוננות מפני הליכים , חוות דעת מומחים, או שנידרש לשלם עבור ייעוץ וייצוג משפטי

 לא .בשל חוות דעת זודרישה או הליכים אחרים ,  בקשר לכל תביעה,ב"משא ומתן וכיו, משפטיים

  .  אלא אם ייקבע כי פעלנו בקשר לחוות הדעת בזדון, תחול כל חובת שיפוי על חיסונים פיננסים

,  ואינה מתיימרת לכלול את המידעDue-Diligenceחוות דעת זו אינה מהווה עבודת  •

לרבות בדיקת , Due-Diligenceהבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בעבודת 

       .  חוזים והתקשרויות

 ושכר טרחתנו אינו מותנה או בפעילות בגרמניה/בפרוטרום ויודגש כי אין לנו עניין אישי  •

 .בתוצאות חוות הדעת

 .אלא אם כן צוין אחרת, אירוכל הנתונים הכספיים בדוח זה הנם באלפי  •

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  מ"חיסונים פיננסים חדרי עסקאות בע
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            הפעילות בגרמניההפעילות בגרמניההפעילות בגרמניההפעילות בגרמניהתאור תאור תאור תאור  2222

אשר מוזגו ו, 2006-2009ים שו בשנ שנרכהפעילות בגרמניה כוללת בתוכה שלוש פעילויות, כאמור

אשר נרכשה ,  והפעילותGewurzemullerפעילות קבוצת , Nesseפעילות קבוצת :  אחתלחברה

  .CHמידי 

        תחומי פעילותתחומי פעילותתחומי פעילותתחומי פעילות 2.12.12.12.1

תחום ( Savoryבשיווק ובמכירה של פתרונות , בייצור,  עוסקת בפיתוחהפעילות בגרמניה

תערובות , עם שאינן מתוקותהכוללים תמציות ט, חדשניים וייחודיים) הטעמים הלא מתוקים

עם דגש מיוחד על תחום הבשר ,  לתעשיית המזון וחומרי גלם פונקציונאליים ייחודייםתבלינים

  ).Convenience Food(המעובד ומזון הנוחות 

 הינם Starter Culture .Starter Cultureבייצור ובשיווק של , עוסקת בפיתוחהפעילות בגרמניה 

שעיקרם פרמנטציה של מיקרואורגניזמים , הליכים מיקרוביולוגייםמוצרים טבעיים מבוססי ת

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

Cultureהמרקם ואורך חיי המדף בתהליך ייצור המזון, הצבע,  מאפשרים שליטה על הטעם.  

        אתרי ייצוראתרי ייצוראתרי ייצוראתרי ייצור 2.22.22.22.2

  :תרי ייצור בגרמניהאחמישה  לפעילות בגרמניה

). Savory(שאינן מתוקות ,  במפעל זה מיוצרות תערובות טעם- Nesse-Loxstedt    ----המפעל בהמפעל בהמפעל בהמפעל ב •

    -המפעל פועל חמישה ימים בשבוע במשמרת אחת והוא בעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ

 . באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות30%-35%

 המפעל ).Savory(שאינן מתוקות , יוצרות תערובות טעם במפעל זה מ- Sittensen    ----המפעל בהמפעל בהמפעל בהמפעל ב •

והוא ) למעט ביום שישי בו מתקיימת משמרת אחת(פועל חמישה ימים בשבוע בשתי משמרות 

 . באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות30%-35% -בעל כושר ייצור פוטנציאלי נוסף של כ

תוך שימוש , )Savory(ן מתוקות שאינ,  במפעל זה מיוצרות תערובות טעם-המפעל בברנשטט המפעל בברנשטט המפעל בברנשטט המפעל בברנשטט  •

 .בחומרי גלם אורגניים

 מיוצרות זה במפעל - ))))Savory ( ( ( (לייצור תערובות טעם שאינן מתוקותלייצור תערובות טעם שאינן מתוקותלייצור תערובות טעם שאינן מתוקותלייצור תערובות טעם שאינן מתוקותהמפעל בשטוטגרט המפעל בשטוטגרט המפעל בשטוטגרט המפעל בשטוטגרט  •

יעיל ובעל , מודרני, הינו מפעל חדישמפעל זה ). Savory(שאינן מתוקות , תערובות טעם

נים המחמירים של תעשיית מפעל זה עומד בתק. אפשרות להרחבת הייצור בצורה משמעותית

המפעל מופעל חמישה ימים בשבוע במשמרת אחת והינו בעל כושר ייצור . המזון האירופאית

 .באם יעבור לייצור רציף בשלוש משמרות, 100% -פוטנציאלי נוסף של כ
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 Starterמיוצרים מוצרי זה  במפעל –    Starter Culturesלייצור מוצרי לייצור מוצרי לייצור מוצרי לייצור מוצרי המפעל בשטוטגרט המפעל בשטוטגרט המפעל בשטוטגרט המפעל בשטוטגרט  •

Cultures .ל מופעל חמישה ימים בשבוע בייצור רציף והינו בעל כושר ייצור נוסף של כהמפע- 

20%. 

        שיווק ומכירהשיווק ומכירהשיווק ומכירהשיווק ומכירה 2.32.32.32.3

במערב ובמזרח , בעיקר,  לגרמניה מדינות נוספות20 - נציגויות שיווק ומכירות בלפעילות בגרמניה

  .אירופה

        לקוחותלקוחותלקוחותלקוחות 2.42.42.42.4

,  בעיקר,ם בתחומם ביניהם מהמובילי, כולל מאות יצרני מזוןהפעילותבסיס הלקוחות הרחב של 

, ברוסיה, בדנמרק, בשבדיה, בשוויץ, באוסטריה,  ובמיוחד בגרמניהבמערב ובמזרח אירופה

  .באוקראינה ובבולגריה

        ת הרכישהת הרכישהת הרכישהת הרכישהאואואואועסקעסקעסקעסק 2.52.52.52.5

  :להלן תאור עסקאות הרכישה

חברה , Frutarom Germany GmbHבאמצעות חברת ,  רכשה פרוטרום2006, בחודש ינואר •

, בנוסף. Nesseן המניות המונפק והנפרע של קבוצת  מהו70%, נכדה בבעלותה המלאה

אשר נקבעו , בהתאם למנגנונים,  נוספים30%לפרוטרום הייתה קיימת אופציה לרכישת 

תמורת הרכישה . 2008האופציה האמורה מומשה במהלך שנת . בהסכם הרכישה המקורי

 . מיליון אירו38 -הכוללת הסתכמה בסך של כ

צעד משמעותי במימוש אסטרטגיית הצמיחה המהירה של  היוותה Nesseקבוצת רכישת 

שמציעה פרוטרום , הרכישה חיזקה את היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים. פרוטרום

והמשיכה את מגמת חיזוקה ) תמציות טעם שאינן מתוקות (Savory -ללקוחותיה בתחום ה

 רכישת .יות הטעםומיצובה של פרוטרום במערב ובמזרח אירופה כספק מוביל בתחום תמצ

 הרחיבה את הפריסה הגיאוגרפית של פרוטרום למדינות נוספות בהן Nesseקבוצת 

 .לאטביה ועוד, כיה'צ, פולין: כגון, לפרוטרום לא הייתה נוכחות משמעותית

 120 -בחלק מ סינרגטית לפעילותה של פרוטרום Nesseקבוצת  של Savory -פעילות ה

פרוטרום מנצלת את תשתית . יקר במערב ובמזרח אירופהמדינות בהן פרוטרום פועלת ובעה

 הרבות Cross-Selling - האפשרויותמנת לממש את -על, השיווק והמכירות הגלובאלית שלה

  .ידי הרחבת סל המוצרים-ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על-הן על, שרכישה זו מייצרת

, Gewurzmullerבוצת  מהון המניות של ק100% רכשה פרוטרום 2007, בחודש אוקטובר •

בהסכם הרכישה נקבע מנגנון , בנוסף.  מיליון אירו47.3 -בתמורה לתשלום במזומן של כ

 Gewurzmullerכך שהתמורה הסופית שתשולם תשקף לקבוצת , תשלום תמורה עתידית

 Gewurzmullerאשר תשיג קבוצת , EBITDA - על ה7.1שווי בהתבסס על מכפיל ממוצע 
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 מיליון 61 -ל הייתה בסך של כ"תמורה הסופית לאחר הפעלת המנגנון הנה. 2007במהלך שנת 

  .אירו

 מהווה המשך יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה של Gewurzmullerקבוצת רכישת 

המבססת את מעמדה של פרוטרום , פרוטרום והינה רכישה אסטרטגית חשובה ומשמעותית

ם הטעם ומחזקת את נוכחותה כאחת מעשר החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחו

  .Savoryומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי 

 -את נכסי ופעילות ה, באמצעות חברות בנות בגרמניה,  רכשה פרוטרום2009,  ביוני18ביום  •

Savory) של ) תחום הטעמים הלא מתוקיםCHבתמורה לתשלום במזומן של כ,  בגרמניה- 

   . מיליון אירו5.3

במהלך .  סינרגטית במידה רבה לפעילות הקבוצותCH - אשר נרכשה מSavory -ות הפעיל

השלימה פרוטרום את העברת פעילות הייצור מאתר הולדרוף , 2009הרבעון השלישי של שנת 

המכירות ושירות הלקוחות אוחדו , התפעול והרכש, חמערכי המחקר והפיתו. לאתרי הקבוצות

עם השלמת המיזוג .  וחסכונות תפעוליים משמעותייםגם הם תוך השגת יעילות מירבית

, Cross-Selling - החלה פרוטרום לפעול להשגת ניצול מירבי של אפשרויות ה,התפעולי

  . לבין פעילותה הקיימת בגרמניהCHהקיימות בין הפעילות שנרכשה מידי 

 Gewurzmullerקבוצת  החלה פרוטרום ביישום תוכנית למיזוג פעילות, 2008במהלך שנת 

 Cross-Selling - לפעילות אחת ולניצול מירבי של אפשרויות הNesseעם פעילות קבוצת 

מנת להשיג יעילות תפעולית וחסכונות -ושל הסינרגיה הקיימת בגרמניה ובארצות השונות על

 הושלם תהליך המיזוג של 2010בשנת . 2009הליך אשר הואץ וכמעט והושלם בשנת , מירביים

  .ת משפטית אחתהפעילויות לישו
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        הסביבה העסקיתהסביבה העסקיתהסביבה העסקיתהסביבה העסקית 3333

            תעשיית הטעם והריח העולמיתתעשיית הטעם והריח העולמיתתעשיית הטעם והריח העולמיתתעשיית הטעם והריח העולמית 3.13.13.13.1

 -השוק העולמי של תמציות הטעם והריח נאמד בכ Leffingwell & Associatesבהתאם לנתוני 

שוק תמציות הטעם .  בשנה זו10%-סתכם בכמ הומשקף גידול, 2010 בשנת 1 מיליארד דולר22

   .ת הריח הינו שוק תמציו48%- וכ2 מהשוק52% -נאמד בכ

 החברות 10  פרוטרום הינה אחת מ2007 החל משנת Leffingwell & Associatesלפי נתוני 

  .המובילות בתחום תמציות הטעם והריח

IAI Consultantsידי -מחקר שנערך על
 בשוק העולמי 3.7%חוזה צמיחה שנתית ממוצעת של   3

 תמציות הטעם והן שוק הן שוקכאשר . של תמציות הטעם והריח במהלך חמש השנים הבאות

  .2014 בשנה עד לשנת 3.7% -הריח צפויים לגדול ב

נחלקים לשלוש קבוצות , תמציות הריח וחומרי הגלם, היצרנים הפועלים בתעשיית תמציות הטעם

  .חברות בינוניות וחברות מקומיות קטנות, לאומיות גדולות-חברות רב: עיקריות

באופן גלובאלי והן בעלות מחזור מכירות , כלל-רךבד, לאומיות הגדולות פועלות-החברות הרב

 & Leffingwellאשר לפי הערכת ,  היו חמש חברות כאלה2010בשנת . גבוה ממיליארד דולר

Associatesתמציות הריח וחומרי הגלם ,  משוק תמציות הטעם64% -כ, ותבמונחי מכיר,  ייצגו

כירות של מיצויים טבעיים מצמחי לא כולל מכירות של רכיבי מזון פונקציונאלי טבעיים ומ(

-בלקוחות שהינם יצרני מזון ומשקאות רב, בעיקר, לאומיות אלו מתמקדות-חברות רב). מרפא

  .לאומיים גדולים

.  דולרמיליארד 1 - מיליון דולר ל100הינן בעלות הכנסות של בין , כלל-בדרך, החברות הבינוניות

ב "כגון ארה, תמקדות בשוק גיאוגרפי ספציפיכמחצית מחברות בינוניות אלו הינן חברות עם ה

  .והיתר הינן חברות בעלות פריסה גיאוגרפית גלובאלית והיצע מוצרים מגוון ומקיף, ויפן

רובן קטנות ( מיליון דולר 100 -החברות המקומיות והקטנות הינן בעלות מחזור מכירות נמוך מ

בלקוחות שהינם , כלל-בדרך,  מתמקדותחברות אלו). הרבה יותר ומוכרות במיליוני דולרים בודדים

יצרני מזון מקומיים קטנים והן בעלות יכולות מוגבלות בתחומי השרות הייחודי ללקוח והמחקר 

  .והפיתוח

ולפיכך , )ראה פירוט בהמשך(שוק תמציות הטעם וחומרי הגלם מאופיין בחסמי כניסה גבוהים 

, ככלל.  דרך של מיזוגים ורכישותאלא על, מאופיין השוק בהעדר כניסה של יצרנים חדשים

  .מתאפיין השוק במגמה של קונסולידציה וקיטון במספר היצרנים

                                                           

 1 Leffingwell & Associates 

 2 IAI Consultants, "An Overview of the Global Falvors & Fragrances Market 6th Edition", October, 2009. 

  .2ראה הערת שוליים  3 
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        שוק הטעמיםשוק הטעמיםשוק הטעמיםשוק הטעמים 3.23.23.23.2

        כלליכלליכלליכללי 3.2.13.2.13.2.13.2.1

וככאלה יש להן , תמציות הטעם הינן אבני היסוד המרכזיות בהקניית טעם למוצרי מזון ומשקאות

נים ידי הצרכ-בהם נעשה שימוש על, השפעה מהותית על האופן שבו מתקבלים המוצרים

מוצרי , מוצרי חלב, משקאות, כלל ליצרני מזון מוכן-מוצרי התמציות נמכרים בדרך .הסופיים

  .מוצרי מתיקה ומוצרים פרמצבטיים, מוצרי בשר ודגים, מאפה

  :להלן דוגמאות למוצרים סופיים בהם משתמשים בתמציות טעם

אלכוהוליים משקאות , משקאות אנרגיה, משקאות נטולי גז,  משקאות מוגזים– משקאותמשקאותמשקאותמשקאות •

 .ומיצים

 .גבינות וקינוחים מקוררים, גלידות, משקאות יוגורט,  יוגורטים–מוצרי חלב מוצרי חלב מוצרי חלב מוצרי חלב  •

 .קרקרים ודגני בוקר,  עוגות ועוגיות–מוצרי מאפה מוצרי מאפה מוצרי מאפה מוצרי מאפה  •

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

 ואטריות רטבים מוכנים, מרקי אינסטנט,  ארוחות מוכנות–מוצרים מלוחים ומזון נוחות מוצרים מלוחים ומזון נוחות מוצרים מלוחים ומזון נוחות מוצרים מלוחים ומזון נוחות  •

 .להכנה מהירה

 .יפסים וחטיפים מלוחים אחרים' צ–חטיפים חטיפים חטיפים חטיפים  •

 . נקניקיות ונקניקים–בשר בשר בשר בשר  •

 .ויטמינים ותרופות, פה-מי,  משחות שיניים–מוצרי היגיינת פה ופרמצבטיקה מוצרי היגיינת פה ופרמצבטיקה מוצרי היגיינת פה ופרמצבטיקה מוצרי היגיינת פה ופרמצבטיקה  •

 . טבק ומזון לחיות–מוצרים אחרים מוצרים אחרים מוצרים אחרים מוצרים אחרים  •

צאה מהביקוש כתו, בעיקר,  השנים האחרונות60תמציות הטעם העולמי גדל במהירות במשך     שוק

הביקוש הגדל . המכילים תמציות טעם, כמו גם מהמגוון הגדל של מוצרי צריכה סופיים, הגובר

הינו תוצר של הגידול באוכלוסיה העולמית ושל השינוי , המכילים תמציות טעם, למוצרים סופיים

ת פנאי היווצרות תרבו, שינויים דמוגרפיים, הנובע מגידול בהכנסה האישית, בהעדפות הצרכנים

גורמים אלה הובילו לעליה במספר מוצרי המזון . ומודעות גוברת לנושאי בריאות ואורבניזציה

ולעליה מהותית בביקוש למוצרי מזון נוחות ולמוצרים , המכילים תמציות טעם, והמשקאות

  .המכילים רכיבים טבעיים ורכיבי בריאות

 את ,2009ים גיאוגרפיים בשנת לפי אזור, הטבלה הבאה מציגה את המכירות של תמציות טעם

 ואת שיעור הגידול השנתי הממוצע הצפוי באזורים גיאוגרפיים 2014המכירות החזויות בשנת 

אלה
4
:  

                                                           

  .3ראה הערת שוליים : מקור 4 
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אזוראזוראזוראזור
        2009200920092009

((((מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני $$$$))))
        2014201420142014

((((מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני $$$$))))
    2014-20092014-20092014-20092014-2009
(% (% (% (% גידולגידולגידולגידול))))

1,5821,7812.4מערב אירופה

5336383.7מזרח אירופה

2,2442,6203.1צפון אמריקה

4576477.2דרום אמריקה

2,4092,9844.4אסיה

5206324.0המזרח התיכון ואפריקה

  7,7447,7447,7447,7449,3039,3039,3039,3033.73.73.73.7סהסהסהסה""""ככככ

        מאפייני שוק תמציות הטעםמאפייני שוק תמציות הטעםמאפייני שוק תמציות הטעםמאפייני שוק תמציות הטעם 3.2.23.2.23.2.23.2.2

  :להלן פירוט של מאפייני שוק תמציות הטעם

יות שהינם הלקוחות העיקריים של יצרני תמצ,  יצרני מזון ומשקאות– שירות אמין ואיכותישירות אמין ואיכותישירות אמין ואיכותישירות אמין ואיכותי •

תוך שמירה , העונה על צרכיהם לתמיכה ומועדי הספקה, מצפים לשירות אמין ואיכותי, הטעם

צפייה זו מייצרת יחסים . סטנדרטים רגולטורים ותקני בטיחות מחמירים, על איכות גבוהה

לאומיים -לקוחות רב, כתוצאה מכך. טווח בין יצרני תמציות הטעם ולקוחותיהם-ארוכי

מצמצמים יותר ויותר את מספר ספקי , ך וגובר גם לקוחות בינונייםובאופן הול, גדולים

תמציות הטעם שלהם ומכנסים את הספקים הנותרים לרשימות ספקים מאושרים ובכך 

 .יוצרים חסם כניסה ליצרני תמציות טעם קטנים

, יצירתי וטכנולוגי,  פיתוחה של תמצית טעם חדשה הינו תהליך מורכב–מחקר ופיתוח מחקר ופיתוח מחקר ופיתוח מחקר ופיתוח  •

מחקר . ע ומיומנות רבים של אנשי המחקר והפיתוח של יצרן תמציות הטעםהמצריך יד

ופיתוח יעיל הינו גורם מהותי להבטחת יצירה עקבית של מוצרים חדשים וחדשניים ולשמירה 

היוזמה לפיתוח תמצית חדשה . הן על הרווחיות והן על הצמיחה של יצרני תמציות הטעם

שזקוק לתמצית טעם מסוימת עבור , ו מהלקוחעשויה להגיע מיצרן תמציות הטעם עצמו א

אנשי המחקר והפיתוח , כדי לחזות את צרכי השוק, לפיכך. מוצר סופי והמצוי בתהליך פיתוח

של יצרן תמציות הטעם נדרשים להכיר היטב את העדפות הטעם של שווקי המטרה כמו גם 

מיוחד לצרכיו של מכיוון שרוב תמציות הטעם מותאמות ב, בנוסף.  של המוצרים הסופיים

הפורמולות של תמציות . נדרשים יחסי שיתוף  פעולה הדוקים עם הלקוחות, לקוח ספציפי

היות ורוב . טעם אלו הינן סודות מסחריים והן נשארות קניינו של יצרן תמציות הטעם

ימנעו , כלל-בדרך, הלקוחות, תמציות הטעם מותאמות במיוחד לצרכיו של לקוח ספציפי

 .מציות טעם במשך חייו של המוצר הסופי בו הן משתמשותמהחלפת ספק ת

  היות ותמציות הטעם קובעות את טעמו של המוצר הסופי הן בעלות -רגישות נמוכה למחיר רגישות נמוכה למחיר רגישות נמוכה למחיר רגישות נמוכה למחיר  •

מכיוון שתמציות הטעם אינן ניתנות לחיקוי מדויק ועלותן , בנוסף. חשיבות מכרעת בהצלחתו

פחות , כלל-בדרך,  לתמציות טעם הואהביקוש, בעלות הכוללת של המוצר הסופי הינה זניחה

היות והלקוחות שמים דגש רב יותר בעת בחירת ספק תמציות , זאת. רגיש לשינויים במחירים

 .מאשר על המחיר, האיכות והעקביות שלו, טעם על המוניטין
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ממספר גדול של חומרי גלם שונים , כלל-בדרך,  תמציות טעם מורכבות–תהליכי ייצור תהליכי ייצור תהליכי ייצור תהליכי ייצור  •

ייצור . ידי אנשי המחקר והפיתוח של היצרן-שנוצרו על, וסחאות ייחודיותהמעורבבים לפי נ

 .תמציות טעם מצריך מיומנות וידע להשגת האיכות והעקביות הנדרשות

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

מאופיין שוק תמציות הטעם , יםבנוסף לתהליכי ייצור פשוט, וברגישות נמוכה יחסית למחיר

  .בשולי רווח גבוהים ויציבים

        מאפייני שוק המזון והמשקאותמאפייני שוק המזון והמשקאותמאפייני שוק המזון והמשקאותמאפייני שוק המזון והמשקאות 3.2.33.2.33.2.33.2.3

ולפיכך מושפע שוק תמציות , הלקוחות העיקריים של תמציות טעם הינם יצרני מזון ומשקאות

היקף , Euromonitorפי -על. הטעם ממגמות המאפיינות את הצרכן הסופי בשוק המזון והמשקאות

להערכת .  מיליארד דולר1,484 - בשוק המזון והמשקאות הסתכם בכ2007מי בשנת המכירות העול

 מסך המכירות 50% -מקומיים וקטנים מהווים למעלה מ, יצרני מזון ומשקאות בינוניים, פרוטרום

כי , מעריכה פרוטרום, המאפיינת את שוק המזון והמשקאות, אף מגמת הקונסולידציה-על. העולמי

 מיליארד 3 - מיליון דולר ל100בעלי הכנסה שנתית של בין (ת מקומיים וקטנים יצרני מזון ומשקאו

)  מיליון דולר100 -בעלי הכנסה שנתית הנמוכה מ(ויצרני מזון ומשקאות מקומיים וקטנים ) דולר

וכי יצרנים , ימשיכו להיות נתח נכבד ולשחק תפקיד משמעותי בשוק המזון והמשקאות העולמי

  .וקטנים חדשים ימשיכו להיכנס לשוקמקומיים , בינוניים

-ביצרני מזון ומשקאות רב, בעיקר, לאומיים הגדולים נוטים להתמקד-יצרני תמציות הטעם הרב

, לאומיים גדולים והם מציעים ללקוחות אלו שירות ברמה גבוהה ופיתוח של תמציות טעם

לאומיים -הרביצרני תמציות הטעם , להערכת פרוטרום. המותאמות באופן פרטני לצרכיהם

הגדולים מתמקדים במידה מועטה בלקוחות בינוניים ומציעים ללקוחות אלו שירות מוגבל ואינם 

להערכת פרוטרום , עם זאת. המותאמות לצרכיהם, משקיעים משאבים בפיתוח תמציות טעם

יצרני מזון ומשקאות בינוניים ומקומיים דורשים את אותה רמת שירות גבוהה והתאמה של 

דורשים יצרני מזון , בנוסף. לאומיים הגדולים-טעם לצרכיהם בדומה ליצרנים הרבתמציות ה

ליצרני תמציות הטעם . המיוצרות עבורם, ומשקאות אלו זמני הספקה קצרים וגמישות בכמויות

את יכולות השרות ומגוון המוצרים הנדרשים לתמיכה , כלל-בדרך, המקומיים והקטנים אין

אשר ,  זה יוצר הזדמנות עסקית ליצרני תמציות טעם בינונייםמצב. בצרכים של לקוחות אלו

  .ביכולתם לשרת פלח שוק זה

, המשפיעות על שוק תמציות הטעם, שוק המזון והמשקאות מתאפיין במספר מגמות עיקריות

  :כמפורט להלן

המכילים רכיבים טבעיים ובעלי ,  הביקוש למוצרי מזון ומשקאות– העדפת מוצרים טבעייםהעדפת מוצרים טבעייםהעדפת מוצרים טבעייםהעדפת מוצרים טבעיים •

כיוון שמוצרים , הולך וגדל, )ב"כולסטרול וכיו, מלח, מופחתי שומן(אות ותזונה ערכי ברי

בריאים יותר וידידותיים יותר , ידי הצרכנים כאיכותיים יותר-על, כלל-בדרך, טבעיים נתפשים

" תווית נקייה"חלה עליה בדרישה למוצרים אורגניים ומוצרים שהם בעלי , כן-כמו. לסביבה

)Clean Label .(כמוצרי , כלל-בדרך, מוצרי מזון ומשקאות טבעיים נתפשים, אה מכךכתוצ
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מגמה זו מייצרת הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות . פרמיום בעלי מחירים גבוהים

 .בתחום מוצרי תמציות טעם חדשניים וטבעיים, הטעם

, םהגידול בצריכת תמציות טעם בשווקים מתפתחי,  בשנים האחרונות–שווקים מתפתחים שווקים מתפתחים שווקים מתפתחים שווקים מתפתחים  •

הינו גבוה , סין והודו, מזרח אירופה, )ברית המועצות לשעבר(מדינות חבר העמים : כגון

שווקים מתפתחים אלו מתאפיינים , בנוסף. מהשיעור הממוצע בשוק תמציות הטעם העולמי

מקומיות , אשר הביאה לצמיחתן של חברות מזון בינוניות, בצריכה גוברת של מזון מעובד

 .ות עסקיות חדשות בשוק ליצרני תמציות הטעםוקטנות ויצרה הזדמנוי

 כיוון שטעמים משתנים בין אזורים גיאוגרפיים שונים ובין –טעמים מקומיים וגלובליים טעמים מקומיים וגלובליים טעמים מקומיים וגלובליים טעמים מקומיים וגלובליים  •

יצרני תמציות הטעם נדרשים להכרות מעמיקה וידע נרחב בטעמים , תרבויות שונות

יות הטעם חשוב שליצרן תמצ, לפיכך. המקומיים של כל אחת מהמדינות בהן הם פועלים

הגלובאלי תהיה נוכחות פיזית בשווקי המטרה שלו וקשר בלתי אמצעי עם הלקוחות 

מנת שיהיה מסוגל להגיב במהירות -כדי שיוכל להבין את הטעמים המקומיים ועל, המקומיים

מגמת הקונסולידציה מאפיינת את שוק , בנוסף. וביעילות לשינויים בהעדפות הצרכנים

ידי יצרני -זמנית על-ביטוי בהשקת אותו מוצר במספר שווקים בותמציות הטעם ובאה לידי 

 .לאומיים-מזון ומשקאות רב

מקומיים או קטנים , שהינם לרוב יצרני מזון בינוניים,  יצרני המותגים הפרטיים–מותג פרטי מותג פרטי מותג פרטי מותג פרטי  •

, במהלך העשור האחרון. מהווים את אחד מפלחי השוק ההולכים וגדלים לשוק תמציות הטעם

רשתות , כתוצאה מכך. צרי מזון הפכו ליותר ויותר מודעים למחיר המוצרצרכנים של מו

רשתות , בנוסף. המרכולים וקמעונאים אחרים הגדילו את מגוון מוצרי המותג הפרטי

. המרכולים וקמעונאים אחרים נעשו מודעים לחשיבות התמיכה בדימוי המותג הפרטי שלהם

י מותג הדומים למוצרים הקיימים בשוק הדרישה מצד רשתות המרכולים והקמעונאים למוצר

מייצרים הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני , ולמוצרי פרימיום ייחודיים למותג הפרטי שלהם

 .תמציות הטעם

המספק נוחות ,  קיימת עלייה בביקוש למזון מעובד–צריכה הולכת וגדלה של מזון נוחות צריכה הולכת וגדלה של מזון נוחות צריכה הולכת וגדלה של מזון נוחות צריכה הולכת וגדלה של מזון נוחות  •

ש הואצה הן בגלל פיתוח טכנולוגיות עלייה זו בביקו). הנצרך בבית ומוחצה לו(גבוהה יותר 

. בישול ואפייה והן בגלל שינויים בהרגלי הצריכה ובהעדפות הצרכנים, חדשות של אריזה

בשר ועופות טריים , פסטה טרייה, ארוחות מוכנות לאכילה: דוגמאות למזון נוחות הן

זו יוצרת מגמה . סלטים ורטבים נוזליים, מתובלים או מושרים במרינדות ומוכנים לבישול

בעיקר בתחום תמציות טעם שאינן , הזדמנויות עסקיות חדשות ליצרני תמציות הטעם

  .שיכולים לפתח ולשווק מוצרי תמציות טעם לפלח שוק גדל זה, מתוקות

        גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום תמציות הטעםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום תמציות הטעםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום תמציות הטעםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום תמציות הטעם 3.2.43.2.43.2.43.2.4

  :גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום תמציות הטעם הינם

סית ארוכת טווח עם לקוחות ושיתופי פעולה בתחום פיתוח  מערכת יח– יחסים ארוכי טווחיחסים ארוכי טווחיחסים ארוכי טווחיחסים ארוכי טווח •

 .מוצרים חדשים
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 הכרות עם העדפות הטעם השונות בשווקים – נוכחות גלובאלית ולוקאלית בשווקי היעדנוכחות גלובאלית ולוקאלית בשווקי היעדנוכחות גלובאלית ולוקאלית בשווקי היעדנוכחות גלובאלית ולוקאלית בשווקי היעד •

 .השונים והיכולת לתת תמיכה גלובאלית ולוקאלית ללקוחות

 תמציות הטעם  היכולת לתת שירות ברמה גבוהה ואמינותו של יצרן– שרות איכותי ואמיןשרות איכותי ואמיןשרות איכותי ואמיןשרות איכותי ואמין •

הן עבור הלקוחות הבינוניים והמקומיים והן עבור הלקוחות , במתן השירות הינם קריטיים

 .הבינלאומיים

 שווקים מתפתחים גדלים בקצב גבוה משמעותית לעומת – נוכחות בשווקים מתפתחיםנוכחות בשווקים מתפתחיםנוכחות בשווקים מתפתחיםנוכחות בשווקים מתפתחים •

ההיכרות עם הצרכים הייחודיים שלהם והיכולת , שווקים מפותחים והנוכחות בשווקים אלו

 .ת תמיכה ליצרנים בשווקים אלו מהווים גורם הצלחה קריטילת

הן ביוזמתו של ,  ישנה חשיבות רבה ליכולת לפתח מוצרים חדשים– מחקר ופיתוח וחדשנותמחקר ופיתוח וחדשנותמחקר ופיתוח וחדשנותמחקר ופיתוח וחדשנות •

 .יצרן תמציות הטעם והן תוך שיתוף פעולה עם הלקוחות

לשוק , בעיקר,  היות ותמציות הטעם מיועדות– רגולציה ובטיחותרגולציה ובטיחותרגולציה ובטיחותרגולציה ובטיחות, , , , עמידה בתקני איכותעמידה בתקני איכותעמידה בתקני איכותעמידה בתקני איכות •

, הן נדרשות לעמוד בתקנים מחמירים של איכות, המזון והמשקאות ולשוק הפרמצבטיקה

 .רגולציה ובטיחות

        תחרותתחרותתחרותתחרות 3.2.53.2.53.2.53.2.5

יצרני תמציות , לאומיים-יצרני תמציות רב: בשוק תמציות הטעם המתחרים העיקריים הינם

היכולת , על איכות המוצר, במידה רבה, התחרות מבוססת. בינוניים ויצרנים מקומיים קטנים

אמינות ופיתוח , שרות בעל ערך מוסף, לבנות ולשמר מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוח

מאחר ועלות תמצית הטעם מהווה מרכיב . מוצרים מותאמים באופן ספציפי לצרכיו של הלקוח

נוטים הלקוחות בשוק תמציות הטעם להיות פחות מושפעים , זניח בעלותו של המוצר הסופי

ידי בניית מערכת יחסים קרובה -ציות הטעם נדרשים לבדל את עצמם עליצרני תמ. מגורם המחיר

, יכולות מחקר ופיתוח גבוהות ומוניטין, הכרות והבנה מעמיקה של שווקי המטרה, עם הלקוחות

  .אמין ויעיל אותו הם מעניקים ללקוחותיהם, המבוסס על שרות עקבי

נוכחות , ססות בעלות ניסיון רבלאומיים הגדולים הינם חברות מבו-יצרני תמציות הטעם הרב

לאומיים הגדולים כוללים -יצרני תמציות הטעם הרב. גלובאלית ויכולות טכניות ומסחריות גבוהות

  .Takasago International Corporation - ו.Givaudan ,IFF ,Symrise GmbH & Co: את

לאומיים גדולים והן -רביצרני תמציות הטעם הבינוניים נוטים להתמקד הן ביצרני מזון ומשקאות 

יצרני תמציות . הפועלים באזור גיאוגרפי מצומצם, ביצרני מזון ומשקאות בינוניים וקטנים יותר

  .Kerry Ingredients - וWild Flavor ,Robertet ,Mane: הטעם הבינוניים כוללים את

, מוגבלות יותר יצרני תמציות טעם קטנים ומקומיים בעלי יכולות מחקר ופיתוח 400-300 -ישנם כ

קיימת מגמת קונסולידציה בין , בשנים האחרונות. המתמקדים בפלח שוק צר ובלקוחות מקומיים

  .הגורמת לגידול בריכוזיות השוק, יצרני תמציות הטעם
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    גורמי סיכון בשווקי הטעמים וחומרי הגלםגורמי סיכון בשווקי הטעמים וחומרי הגלםגורמי סיכון בשווקי הטעמים וחומרי הגלםגורמי סיכון בשווקי הטעמים וחומרי הגלם 3.33.33.33.3

וגורמי סיכון כלכליים -גורמי הסיכון בשווקי הטעמים וחומרי הגלם נחלקים לגורמי סיכון מקרו

  . ענפיים

        כלכלייםכלכלייםכלכלייםכלכליים----גורמי סיכון מקרוגורמי סיכון מקרוגורמי סיכון מקרוגורמי סיכון מקרו 3.3.13.3.13.3.13.3.1

  :כלכליים העיקריים-להלן פירוט גורמי הסיכון המקרו

פרוטרום מושפעת מהמצב הכלכלי , בהיותה שחקנית גלובלית –  הכלכלי עולמי הכלכלי עולמי הכלכלי עולמי הכלכלי עולמיהמצבהמצבהמצבהמצבהשפעת השפעת השפעת השפעת  •

משקאות נמנה בין המזון וההינו ענף של פרוטרום פעילות היחד עם זאת ענף . העולמי

. בכלכלה העולמיתשליליים ים ועפנסיביים ולכן מושפע בצורה מתונה מזעזדהענפים ה

מית כלכלה העולה המשקאות דומה לצמיחתף המזון וצמיחה בענ, פרוטרוםלהערכת הנהלת 

 הצמיחה בכלכלה 2011לשנת ת יכאשר בהתאם לתחז, 2010 בשנת 4.5%-אשר הסתכמה בכ

 .4.2%5- בכהעולמית צפויה להסתכם

, , , , פעילות החברות בשווקים מתפתחים עשויה להיות מושפעת מהתפתחויות פוליטיותפעילות החברות בשווקים מתפתחים עשויה להיות מושפעת מהתפתחויות פוליטיותפעילות החברות בשווקים מתפתחים עשויה להיות מושפעת מהתפתחויות פוליטיותפעילות החברות בשווקים מתפתחים עשויה להיות מושפעת מהתפתחויות פוליטיות •

ב ומערב " חברות הפועלות במספר מדינות מחוץ לארה– כלכליות ומשפטיות בשווקים אלוכלכליות ומשפטיות בשווקים אלוכלכליות ומשפטיות בשווקים אלוכלכליות ומשפטיות בשווקים אלו

, אוקראינה וסין חשופות להתפתחויות פוליטיות, קזחסטן, טורקיה, רוסיה: כגון, אירופה

בלתי צפויות ביחס למדינות , כלל-בדרך, שר הינןא, כלכליות ומשפטיות במדינות אלו

הסיכון המהותי עוד יותר מפעילות במדינות מתפתחות קשור במגבלות בנוגע . מפותחות

אשר עלולות למנוע מהחברות הפועלות במדינות אלה את היכולת לממש את , למטבע חוץ

 .רווחיהן ממדינות אלה או למכור את נכסיהן במדינות אלה

 החברות הפועלות בשווקי הטעמים – אשר אינן ניתנות לחיזויאשר אינן ניתנות לחיזויאשר אינן ניתנות לחיזויאשר אינן ניתנות לחיזוי, , , , י החליפיןי החליפיןי החליפיןי החליפיןתנודות בשערתנודות בשערתנודות בשערתנודות בשער •

לפיכך תנודות בשערי . חברות בעלות פעילות גלובאלית, כלל-בדרך, וחומרי הגלם הינן

 .המטבעות של המדינות בהן החברות פועלות עשויה להשפיעה על תוצאות הפעילות שלהן

ן של החברות הפועלות בשווקי הטעמים  רבים ממקורות המימו–עליה בשיעורי הריבית עליה בשיעורי הריבית עליה בשיעורי הריבית עליה בשיעורי הריבית  •

עליה בשיעורי .  משתנהרוחומרי הגלם הינם צמודים למטבעות שונים ונושאים ריבית לייבו

דבר אשר עשוי להשליך על תזרים , הריבית מגדילה את הוצאות המימון של החברות

 .המזומנים שלהן

        גורמי סיכון ענפייםגורמי סיכון ענפייםגורמי סיכון ענפייםגורמי סיכון ענפיים 3.3.23.3.23.3.23.3.2

  :יםלהלן פירוט גורמי הסיכון הענפיים העיקרי

 החברות הפועלות בשווקי הטעמים וחומרי הגלם מתמודדות עם תחרות –תחרות ענפהתחרות ענפהתחרות ענפהתחרות ענפה •

לאומיות גדולות כמו גם חברות בינוניות ומקומיות בשווקים -הולכת וגדלה מצד חברות רב

לחלק מהחברות המתחרות בשווקים אלה יש משאבים כספיים . רבים בהם הן פועלות

                                                           

 5
  .לפי הערכות הקרן המטבע הבינלאומי 
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, שיווק ומכירה רחבות יותר והן בעלות מוניטין רב יותרתשתיות , וטכנולוגיים גדולים יותר

 .ולפיכך עשויות להסתגל לשינויים ולמגמות בתעשייה בצורה טובה יותר

, שוק תמציות הטעם העולמי מאופיין ביחסים הדוקים בין יצרני תמציות הטעם ולקוחותיהם

ולאחרונה , גדוליםלאומיים -לקוחות רב, יתרה מכך. לאומיים גדולים-בעיקר עם לקוחות רב

". מאושרים"מגבילים את מספר הספקים שלהם ועובדים רק עם ספקים , גם לקוחות בינוניים

לבסס יחסים עם , יכולת חברה הפועלת בשוק זה לשמר את יחסיה הטובים עם לקוחותיה-אי

אצל חלק מלקוחותיה עשויים להיות בעל " מאושר"לקוחות חדשים ולהשיג מעמד של ספק 

  .תוצאות פעילותה ומצבה הכספי, הותיות לרעה על עסקי החברההשלכות מ

 החברות הפועלות בשווקי הטעמים וחומרי הגלם פועלות תחת חוקי – שינויים ברגולציהשינויים ברגולציהשינויים ברגולציהשינויים ברגולציה •

במדינות שונות בהן הן , בינלאומיים ומקומיים, בטיחות ואיכות סביבה שונים, בריאות

מגמה זו נובעת מהרגישות . להישנה מגמת רגולציה מוגברת בשווקים א, ככלל. פועלות

אישורים , בנוסף. הגוברת אצל ציבור הצרכנים באשר להכללת תמציות טעם במוצרי מזון

למוצרים החדשים , אם בכלל, הדרושים בהתאם לחוק עשויים שלא להיות מושגים בזמן

ולפיכך להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות של , שהחברות הפועלות בשווקים אלה מפתחות

 .ת אלהחברו

 חברות הפועלות –בריאות ובטיחות בריאות ובטיחות בריאות ובטיחות בריאות ובטיחות , , , , עלויות הקשורות בעמידה בתקני איכות הסביבהעלויות הקשורות בעמידה בתקני איכות הסביבהעלויות הקשורות בעמידה בתקני איכות הסביבהעלויות הקשורות בעמידה בתקני איכות הסביבה •

מוכרות ומפיצות גם חומרים , מייצרות, בתעשיית תמציות הטעם וחומרי הגלם משתמשות

, שינוע, ייצור, טיפול, ולפיכך כפופות לחקיקה רחבה בנוגע לאחסון, הנחשבים מסוכנים

 .רכיביהם ותוצרי לוואימ, שימוש והשלכת מוצריהם

נתון העולם במגמה נמשכת של ,  בשנים האחרונות–רגישות לעליית מחירי חומרי הגלם רגישות לעליית מחירי חומרי הגלם רגישות לעליית מחירי חומרי הגלם רגישות לעליית מחירי חומרי הגלם  •

מקור התגברות . בפרט, ולחומרי גלם לתעשיית המזון, בכלל, התגברות הביקושים לחומרי גלם

אשר אוכלוסייתן משנה במהירות את הרגלי , הביקושים הינו בעיקר במדינות עולם שלישי

מאופיין שוק , בנוסף. לרבות מזון מעובד, צריכה שלה וצורכת יותר ויותר מוצרי צריכהה

שמקורו בפגיעה ביבולים , גם בקיטון בהיצע, בשנים האחרונות, חומרי הגלם לתעשיית המזון

. הגורמים לבצורות מתמשכות ושיטפונות, הנובעים משינויי אקלים קיצוניים, במדינות שונות

, כדוגמת חיטה וסויה, ד ההיצע מחריפה בשל ההסטה ההולכת של גידוליםתופעת הקיטון בצ

המשמשים כיום ליצור אתנול , לטובת גידולי תירס וגידולים נוספים מהם מפיקים סוכר

 2010 במחצית השנייה של שנת ).Bio Diesel" (דלק ירוק"וחומרים נוספים מהם מפיקים 

  . חומרי הגלם בענף מחיריחלה עליית

     .צדדים שלישיים להספקת חומרי הגלם הדרושים לייצורצדדים שלישיים להספקת חומרי הגלם הדרושים לייצורצדדים שלישיים להספקת חומרי הגלם הדרושים לייצורצדדים שלישיים להספקת חומרי הגלם הדרושים לייצורתלות בתלות בתלות בתלות ב •

         ----בריאות ובטיחות בריאות ובטיחות בריאות ובטיחות בריאות ובטיחות , , , , עמידה בחוקי איכות סביבהעמידה בחוקי איכות סביבהעמידה בחוקי איכות סביבהעמידה בחוקי איכות סביבה----תביעות אזרחיות ופליליות כתוצאה מאיתביעות אזרחיות ופליליות כתוצאה מאיתביעות אזרחיות ופליליות כתוצאה מאיתביעות אזרחיות ופליליות כתוצאה מאי •

לבריאות ולבטיחות עשויים להטיל על , הכללים והתקנות הנוגעים לאיכות סביבה, החוקים

או אזרחית בגין זיהום /ית והחברות הפועלות בשווקי הטעמים וחומרי הגלם חבות פליל

החברות יכולות להיות , כן-כמו. כללים ותקנים רלבנטיים, הסביבה ואי עמידה בחוקים

  .הנובעים מחשיפה לחומרים מסוכנים, חשופות לתביעות בגין נזקי גוף ונזקי רכוש
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            נתונים פיננסיים היסטורייםנתונים פיננסיים היסטורייםנתונים פיננסיים היסטורייםנתונים פיננסיים היסטוריים 4444

        דוח רווח והפסדדוח רווח והפסדדוח רווח והפסדדוח רווח והפסד 4.14.14.14.1

 בחנו לצורך ניתוח הביצועים והמגמות ההיסטוריים נהפעילות בגרמניההנתונים הפיננסיים של 

        לשניםהמאוחדים של הפעילות בגרמניההכספיים הנתונים מוצגים , בטבלה שלהלן .של הפעילות

  ):אירובאלפי ( 2010-2008

200820082008200820092009200920092010201020102010אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו

85,33983,87289,750הכנסות

50,11650,29053,825עלות המכר

35,22335,22335,22335,22333,58233,58233,58233,58235,92535,92535,92535,925רווח גולמירווח גולמירווח גולמירווח גולמי

%41%40%40% רווח גולמי

הוצאות תפעוליותהוצאות תפעוליותהוצאות תפעוליותהוצאות תפעוליות

2,2802,6013,146מחקר ופיתוח

9,6579,77710,560מכירה ושיווק

4,6194,4144,321הנהלה וכלליות

16,55616,55616,55616,55616,79216,79216,79216,79218,02718,02718,02718,027סך ההוצאות התפעוליותסך ההוצאות התפעוליותסך ההוצאות התפעוליותסך ההוצאות התפעוליות

18,66718,66718,66718,66716,79016,79016,79016,79017,89817,89817,89817,898רווח תפעולירווח תפעולירווח תפעולירווח תפעולי

%22%20%20% רווח תפעולי
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        מאזן מאזן מאזן מאזן  4.24.24.24.2

באלפי ( 2009-2010לשנים  של הפעילות בגרמניה המאוחד המאזןמוצגים נתוני , בטבלה שלהלן

  ):אירו

אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו

20092009200920092010201020102010

נכסים שוטפים נכסים שוטפים נכסים שוטפים נכסים שוטפים 

4,3902,941מזומנים ושווי מזומנים 

7,82511,604לקוחות 

1,802356הוצאות מראש

10,74311,507מלאי

0180מסים נדחים

24,76024,76024,76024,76026,58826,58826,58826,588סך הנכסים השוטפיםסך הנכסים השוטפיםסך הנכסים השוטפיםסך הנכסים השוטפים

נכסים לא שוטפים נכסים לא שוטפים נכסים לא שוטפים נכסים לא שוטפים 

13,00012,046רכוש קבוע, נטו

83,01482,801רכוש אחר, נטו

51,68749,209הלוואות בינחברתיות

147,701147,701147,701147,701144,056144,056144,056144,056סך הנכסים הלא שוטפיםסך הנכסים הלא שוטפיםסך הנכסים הלא שוטפיםסך הנכסים הלא שוטפים

172,461172,461172,461172,461170,644170,644170,644170,644סהסהסהסה""""כ נכסיםכ נכסיםכ נכסיםכ נכסים

התחייבויות שוטפותהתחייבויות שוטפותהתחייבויות שוטפותהתחייבויות שוטפות

3,205896חלויות שוטפות

4,6916,145התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

10,1389,064התחייבויות אחרות

18,03418,03418,03418,03416,10516,10516,10516,105סהסהסהסה""""כ התחייבויות שוטפותכ התחייבויות שוטפותכ התחייבויות שוטפותכ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוךהתחייבויות לזמן ארוךהתחייבויות לזמן ארוךהתחייבויות לזמן ארוך

1,090309הלוואות מבנקים

12,87731,115הלוואה בינחברתית

2,2112,193התחייבות בגין יחסי עובד מעביד

5,5615,451מסים נדחים

21,73921,73921,73921,73939,06839,06839,06839,068התחייבויות לזמן ארוך התחייבויות לזמן ארוך התחייבויות לזמן ארוך התחייבויות לזמן ארוך 

132,688132,688132,688132,688115,471115,471115,471115,471הון עצמיהון עצמיהון עצמיהון עצמי

172,461172,461172,461172,461170,644170,644170,644170,644סהסהסהסה""""כ התחייבויות והון עצמיכ התחייבויות והון עצמיכ התחייבויות והון עצמיכ התחייבויות והון עצמי

בדצמברבדצמברבדצמברבדצמבר    31313131
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 מתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיה 5555

        כלליכלליכלליכללי 5.15.15.15.1

נכס בכל עת שקיים     ההשבה של  לאמוד סכום ברהישות המדווחתהתקן דורש מ, כאמור לעיל

של נכס או השבה  התקן קובע שסכום בר. סימן המצביע על אפשרות של ירידת ערכו של נכס זה

לבין ) נטושווי הוגן (יחידה מניבה מזומנים הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן בניכוי עלויות למכירה 

  .שווי השימוש בו

קובע התקן כי בחינה לירידת ,  בעל אורך חיים בלתי מוגדרבלתי מוחשיבלתי מוחשיבלתי מוחשיבלתי מוחשי נכסנכסנכסנכס או המוניטיןהמוניטיןהמוניטיןהמוניטיןלעניין 

  .ערך תבוצע לפחות אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר אם קיימים סימנים לירידת ערך

  

  :שלבי העבודה שבוצעו לצורך בחינת ירידת ערך המוניטין הינם כדלקמן

  אליה שייך המוניטיןי יחידה מניבה מזומניםזיהו •

 .מדידת סכום בר השבה של היחידה •

 – מסכום בר השבה גבוהבמקרה שערך פנקסני . השוואת סכום בר ההשבה לערך הפנקסני •

 .חלה ירידה בערכו של המוניטין שיוחס ליחידה

 

        יחידה מניבת המזומניםיחידה מניבת המזומניםיחידה מניבת המזומניםיחידה מניבת המזומנים 5.25.25.25.2

קבוצת הנכסים המזוהה היא  )Cash – generating unit (יחידה מניבת מזומנים: " לתקן6לפי סעיף 

שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי , )Inflows( תזרימי מזומנים חיוביים המפיקה ,הקטנה ביותר

  . "המזומנים החיוביים מנכסים אחרים או מקבוצות נכסים אחרות

הכולל תהליך זיהוי היחידה המניבה מזומנים אליה שייך הנכס כרוך בהפעלת שיקול דעת רב 

  .מבחנים ופרמטרים אותם התקן מבקש לבחון בעת זיהוי היחידה אליה שייך הנכס

    עיתוי בחינת ירידת ערךעיתוי בחינת ירידת ערךעיתוי בחינת ירידת ערךעיתוי בחינת ירידת ערך 5.35.35.35.3

ובכל עת , תבוצע אחת לשנה, אליה הוקצה מוניטין, בחינה לירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים

פרים של הבחינה תיעשה על ידי השוואת ערכה בס. שישנו סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה

  .כולל מוניטין לסכום בר השבה שלה, היחידה

        

        

        ::::הסימנים העיקריים המעידים על ירידת ערך של היחידה המניבה מזומניםהסימנים העיקריים המעידים על ירידת ערך של היחידה המניבה מזומניםהסימנים העיקריים המעידים על ירידת ערך של היחידה המניבה מזומניםהסימנים העיקריים המעידים על ירידת ערך של היחידה המניבה מזומנים

חלה ירידה משמעותית בערך השוק של היחידה מעבר לחזוי כתוצאה מחלוף , במהלך התקופה .1

   ;הזמן או משימוש רגיל
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ת חלו במהלך התקופה או שיחולו בעתיד שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישו .2

או , שבה פועלת הישות, הכלכלית או המשפטית, השיווקית, הסביבה הטכנולוגית, הקרוב

  ;בשוק אליו מיועד הנכס

במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על השקעות  .3

 המשמש בחישוב שווי השימוש של ,וסביר שעליות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון, בשוק

  ;הנכס ויקטינו באופן מהותי את סכום בר ההשבה של הנכס

 .       הערך בספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות .4

 התקופה במהלך עסקים בצירוף נרכש ,או חלקו, מזומנים מניבה ליחידה שהוקצה המוניטין אם

  .השוטפת השנתית התקופה תום לפני זו יחידה של ערך דתירי לבחון יש, השוטפת השנתית

  

        הקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומניםהקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומניםהקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומניםהקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומנים 5.45.45.45.4

מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך ציפיות להטבות כלכליות 

מוניטין אינו מפיק תזרימי . עתידיות מנכסים שלא ניתן לזהותם בנפרד ולהכיר בהם בנפרד

ולעיתים קרובות תורם , ופן בלתי תלוי בנכסים אחרים או בקבוצות נכסים אחרותמזומנים בא

  .לתזרימי המזומנים של מספר יחידות מניבות מזומנים

מוניטין שנרכש בצירוף עסקים יוקצה ממועד הרכישה לכל אחת , לצורך בחינה לירידת ערך

 קשר ללא, יות של הצירוףמהיחידות המניבות מזומנים של הרוכש אשר חזויות ליהנות מהסינרג

 יחידות של קבוצות או ליחידות שויכו שנרכש הגוף של אחרות התחייבויות או אחרים נכסים אם

  :אליהן הוקצה המוניטין כאמור, כל יחידה או קבוצה של יחידות. אלה

תייצג את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב אחר המוניטין לצרכי הנהלה  .1

  ;פנימיים

 ; גדולה ממגזר פעילותלא תהיה .2

, שרירותי שאינו בסיס על בודדות מזומנים מניבות ליחידות מוניטין להקצות ניתן לא, לעיתים

 שבה בישות ביותר הנמוכה הרמה, מכך כתוצאה. מזומנים מניבות יחידות של לקבוצות רק אלא

 מניבות יחידות ממספר, לעיתים, מורכב פנימיים הנהלה לצרכי המוניטין אחר מעקב קיים

במקרה זה הוראות התקן לגבי . להן להקצותו ניתן שלא אך, קשור המוניטין שאליהן מזומנים

 מניבות יחידות של קבוצותיחולו לגבי ) בהתייחס לנושא המוניטין(יחידה מניבת מזומנים בודדת 

  .המוניטין הוקצה שלהן, מזומנים

מזומנים הקטנה ביותר אליה ניתן -ה זוהתה כיחידה מניבהפעילות בגרמניה, עבודה זועם בקשר 

   הנובעים מהעסקה,להקצות את המוניטין

        שווי הוגן נטו ושווי שימוששווי הוגן נטו ושווי שימוששווי הוגן נטו ושווי שימוששווי הוגן נטו ושווי שימוש 5.55.55.55.5

בחינת ירידת ערך מוניטין תבוצע על ידי השוואת סכום בר השבה של היחידה מניבה , כאמור

במקרה שסכום בר השבה עולה על ערכה בספרים של . מזומנים עם ערכה בספרים של היחידה
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אם סכום בר ההשבה . יחשבו כבלתי פגומים בערכם, היחידה והמוניטין שהוקצה ליחידה, היחידה

  . של היחידה נמוך מערכה בספרים של היחידה הישות תכיר בהפסד מירידת ערך

  .                                          סכום בר השבה מוגדר כגבוה מבין שווי הוגן נטו לשווי שימוש, כאמור

 שאינה בעסקה הוא הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס או יחידה מניבה מזומנים הוגן נטוהוגן נטוהוגן נטוהוגן נטושווי שווי שווי שווי 

 בצורה הפועלים, מרצון מוכר לבין מרצון קונה בין ,הצדדים בין מיוחדים מיחסים מושפעת

  .מימוש לויותע בניכוי, מושכלת

 מיחידה או מנכס לנבוע החזויים, העתידיים המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך הוא שווי שימוששווי שימוששווי שימוששווי שימוש

אשר , מבוסס על תחזיות הספציפיות לישות, בניגוד לשווי הוגן, שווי שימוש. מזומנים מניבה

  -לעניין זה התקן דורש כי . ייתכן ואינן זמינות ליתר השוק

 את המייצגות ,ומבוססות סבירות הנחות עליתבססו  המזומנים תזרימי התחזיות לגבי .1

 יתרת במהלך שישררו, הכלכליים התנאים של התחום גביל ההנהלה של ביותר הטוב האומדן

 ;חיצוניות לראיות יינתן יותר רב משקל. הנכס של השימושיים החיים אורך

, ביותר העדכניים, כספיים תחזיות/תקציבים על המזומנים תזרימילגבי  תחזיותתבסס את ה .2

 שליליים או בייםחיו מזומנים תזרימי ניאומד יכללו לא, ואולם. ההנהלה ידי על שאושרו

 . הנכס ביצועי של שיפור או מהגדלה או עתידיים מבניים משינויים לנבוע החזויים

 אם אלא ,שנים 5 של מרבית תקופה יכסו, כאלה תחזיות/תקציבים על המבוססות, תחזיות .3

  .יותר ארוכה תקופה להצדיק ניתן

 תחזיות/ביםהתקצי ידי על המכוסה לתקופה שמעבר לתקופה מזומנים תזרימיאומדן  .4

 צמיחה בשיעור שימוש תוך, ל" של תחזיות הנאקסטרפולציה ידי תיעשה, ביותר העדכניים

 צמיחה שיעור. להצדקה ניתן עולה צמיחה שיעור אם אלא, מכן שלאחר לשנים יורד או קבוע

 במדינות או במדינה ,בענפים, במוצרים ארוך לזמן הממוצע הצמיחה שיעור על יעלה לא זה

 ניתן יותר גבוה שיעור אם אלא, בשימוש נמצא הנכס בו בשוק או, הישות פועלת בהן

 .להצדקה

  

 שווי, הנוכחי במצבו הנכס עבור נאמדים העתידיים המזומנים ותזרימי מאחריש להדגיש כי 

, לדוגמה (קשורות בעלויות חיסכון או שליליים עתידיים מזומנים תזרימי ישקף לא השימוש

 אינה הישות אשר, עתידי מבני משינוי לנבוע החזויות הטבות וא, )אדם-כוח בעלות צמצום

 או ישפרו אשר שליליים עתידיים מזומנים תזרימישווי שימוש לא ישקף , כמו כן. לגביו מחויבת

 לנבוע חזויים אשר, קשורים חיוביים מזומנים תזרימי או הנכס של הביצועים רמת את יגדילו

 .אלה שליליים מתזרימים

 והן, הנכס של למכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי את הן לקבוע הכרחי תמיד לא כיהתקן מציין 

 חלה לא, הנכס של בספרים הערך על עולה אלה סכומים מבין אחד אם. שלו השימוש שווי את

  .האחר הסכום את לאמוד צורך ואין הנכס בערך ירידה

 נסחר אינו הנכס אם גם נטו גןההו השווי את לקבוע אפשרות התקן ממשיך ומציין שלעתים ישנה

 של מהימן לאומדן בסיס קיים שלא מכיוון הדבר בלתי אפשרי לעיתים, אולםו. פעיל בשוק

 קונה בין הצדדים בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה בעסקה הנכס ממכירת שתתקבל התמורה

 בשווי להשתמש עשויה הישות ,זה במקרה. מושכלת בצורה הפועלים, מרצון למוכר מרצון

  .שלו ההשבה -בר כסכום הנכס של השימוש
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        הכרה בהפסד מירידת ערךהכרה בהפסד מירידת ערךהכרה בהפסד מירידת ערךהכרה בהפסד מירידת ערך 5.65.65.65.6

, אם ורק, אם    מזומנים מניבה יחידה של ערך מירידת בהפסד להכיר ישתקן קובע כי  ל59סעיף 

  . היחידה    של בספרים מהערך נמוך היחידה של ההשבה-בר הסכום

  :הבא הסדר    לפיקצאה תיעשה הה.  יוקצה לנכסי היחידה ויקטין את ערכםהערך מירידת ההפסד

  ,מזומנים מניבה ליחידה שהוקצה כלשהו מוניטין של בספרים הערך יוקטן, תחילה .1

 נכס כל של בספרים כםערל יחסי באופן היחידה נכסי שאר יוקטנו ערכם של מכן לאחר .2

 . ביחידה

 ההוגן שוויו מבין לגבוה מתחת נכס של בספרים הערך את תקטין לא ישותה, למרות האמור לעיל

 מירידת ההפסד סכום. אפס או) לקביעה ניתן אם (שלו השימוש שווי או )לקביעה ניתן םא(נטו 

  .ביחידה הנכסים לשאר יחסי באופן יוקצה, לנכס מוקצה היה כן שאילולא ערך

        ביטול הפסד מירידת ערךביטול הפסד מירידת ערךביטול הפסד מירידת ערךביטול הפסד מירידת ערך 5.75.75.75.7

 חלו ,אם ורק, אם יבוטל, קודמות בתקופות שהוכר, מוניטין למעט, נכס של ערך מירידת הפסד

 הוכר הפעם האחרונה בהמ הנכס של ההשבה בר הסכום בקביעת ששימשו, באומדנים שינויים

 הערךאו , שלו השבה הבר לסכום יוגדל הנכס של בספרים הערך, כזה במקרה. ערך מירידת ההפסד

 בשנים הנכס של ערך מירידת הפסד הוכר לא אילו) הפחתה או פחת בניכוי( נקבע שהיה בספרים

   .נמוך מביניהםכ, קודמות

  .מאוחרת בתקופה יבוטל לא, מוניטין לגבי שהוכר, ערך מירידת הפסד

  

    מוניטין שנוצר בעקבות צירוף עסקים על ידי חברה בתמוניטין שנוצר בעקבות צירוף עסקים על ידי חברה בתמוניטין שנוצר בעקבות צירוף עסקים על ידי חברה בתמוניטין שנוצר בעקבות צירוף עסקים על ידי חברה בת 5.85.85.85.8

פרשנויות לתקן קובעות כי החלטותיה של חברת הבת באיזו רמה יש לבחון את ירידת ערך 

ולא יכפו עליה בחינה של ירידת ערך לא יכריעו לגבי אופן הבחינה של הקבוצה , המוניטין בספריה

על , יתר על כן. בדוחות הכספיים המאוחדים, באותה רמת רזולוציה כמו בדוחות החברה הבת

. הקבוצה לבחון מוניטין לירידת ערך ברמה בה הנהלת חברת האם מנהלת ומפקחת על המוניטין

. ערך המוניטיןמהאופן שבו חברת הבת בוחנת את ירידת " התנתקות"למעשה מתבצעת כאן 

ייתכן כי ברמת חברת הבת תתבצע ירידת ערך מוניטין בעוד שברמת הקבוצה לא תוכר , לפיכך

  .מכיוון שהמוניטין נבחן ברמת רזולוציה שונה מזו של חברת הבת, ירידת ערך מוניטין

        ערך בספרים של יחידה מניבה מזומניםערך בספרים של יחידה מניבה מזומניםערך בספרים של יחידה מניבה מזומניםערך בספרים של יחידה מניבה מזומנים 5.95.95.95.9

צע בכדי להשוות את הערך בספרים הכלל המנחה לאגרגציה פנקסנית שיש לב לתקן 75לפי סעיף 

 מזומנים לסכום בר ההשבה שלה הוא כי השווי הפנקסני של היחידה ייקבע המניבהשל היחידה 

  .על בסיס עקבי עם הדרך בו חושב הסכום בר ההשבה של היחידה

  :מזומנים-מניבה יחידה של בספרים הערך,  לתקן76לפי סעיף 
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 ליחידה במישרין לייחוס תניםהני הנכסים של רק בספרים הערך את כולל  .א

 את יפיקו ואשר אליה ועקבי סביר באופן להקצותם שניתן אלה או ,מזומנים-המניבה

 היחידה של השימוש שווי בקביעת משמשים אשר ,העתידיים החיוביים המזומנים תזרימי

 וכן ;מזומנים-המניבה

 את לקבוע ניתן לא אם למעט ,שהוכרה כלשהי התחייבות של בספרים הערך את כולל אינו  .ב

  .התחייבות לאותה התייחסות ללא מזומנים-המניבה היחידה של ההשבה-בר הסכום

  

    הפעילות בגרמניההפעילות בגרמניההפעילות בגרמניההפעילות בגרמניהההשבה של פעילות ההשבה של פעילות ההשבה של פעילות ההשבה של פעילות ----הערכת הסכום ברהערכת הסכום ברהערכת הסכום ברהערכת הסכום בר 5.105.105.105.10

השבה כגבוה מבין מחיר המכירה נטו של הנכס לבין שווי -התקן מגדיר סכום בר, כאמור לעיל

לא חלה ,  עולה על הערך בספרים של הנכסכאשר אחד מבין סכומים אלו, עם זאת. השימוש בו

לעיתים אין זה אפשרי לקבוע , זאת ועוד. ירידה בערך הנכס ואין צורך לאמוד את הסכום האחר

מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכירת , את מחיר המכירה נטו

במקרה זה . רה מושכלתהפועלים בצו, הנכס בעסקה בתום לב בין קונה מרצון למוכר ברצון

  .ההשבה של הנכס יהיה שווי השימוש שלו-הסכום בר

פעילות היא המחיר שנקבע בהסכם מכירה /הראיה הטובה ביותר למחיר המכירה נטו של נכס

בניכוי עלויות , הפועלים בצורה מושכלת, מחייב בעסקה בתום לב בין קונה מרצון ומוכר ברצון

אך הנכס נסחר בשוק , כאשר אין הסכם מכירה מחייב.  הנכסתוספתיות שייוחסו ישירות למימוש

כאשר אין הסכם . מחיר המכירה נטו יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות המימוש, פעיל

מחיר המכירה נטו יתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר על מנת , מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס

תמורת מימוש הנכס בעסקה בתום לב , ך המאזןבתארי, לשקף את הסכום שהתאגיד יכול לקבל

  . לאחר ניכוי עלויות מימוש, הפועלים בצורה מושכלת, בין קונה מרצון ומוכר ברצון

הצפויים לנבוע , שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים

  .משימוש מתמשך בנכס וממימושו בתום החיים השימושיים שלו

אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי מזומנים חיוביים , השבה ייקבע לגבי כל נכס בנפרד-ום ברסכ

או , שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי מזומנים חיוביים מנכסים אחרים, משימוש מתמשך

מזומנים -ההשבה ייקבע לגבי היחידה מניבה-הסכום בר, אם זה המקרה. מקבוצות נכסים אחרות

  . אליה שייך הנכס

מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך צפיות להטבות כלכליות , הנובע מרכישה, מוניטין, כאמור

או מקבוצות , מוניטין אינו מניב תזרימי מזומנים באופן בלתי תלוי מנכסים אחרים. עתידיות

אם , אי לכך. ההשבה של מוניטין כנכס נפרד-לא ניתן לקבוע את סכום בר, ועל כן, נכסים אחרות

מזומנים אליה -ההשבה ייקבע ליחידה מניבה-הסכום בר, סימנים לירידת ערך של המוניטיןקיימים 

מזומנים זו והפסד כלשהו מירידת -סכום זה יושווה לערך בספרים של יחידה מניבה. שייך המוניטין

  .ההשבה שלה נמוך מערכה בספרים-ערך יוכר אם ורק אם הסכום בר

מזומנים הקטנה ביותר אליה ניתן להקצות את - מניבה זוהתה כיחידהוהפעילות בגרמניההיות 

לא קיים בסיס לאומדן מהימן של ,  הנובע מהעסקה והיות והפעילות אינה נסחרת,המוניטין
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הפועלים בצורה , התמורה שתתקבל ממכירתה בעסקה בתום לב בין קונה מרצון למוכר מרצון

ההשבה -הסכום בר,  לפיכך.החברהיר המכירה נטו של  לא ניתן לקבוע את מח,אי לכך. מושכלת

  .שלה יהיה שווי השימוש שלה

  : מזומנים כוללת את השלבים הבאים-אמידת שווי השימוש של יחידה מניבה

שינבעו משימוש , הן החיוביים והן השליליים, אמידת תזרימי המזומנים העתידיים  )א(

  וכן , מזומנים וממימושה הסופי-מתמשך ביחידה מניבה

  . ון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלויישום שיעור ניכי  )ב(

  : במדידת שווי השימוש יושמו הוראות התקן הבאות

המייצגות את האומדן , תחזיות תזרימי המזומנים התבססו על הנחות סבירות ומבוססות  )א(

שישררו במהלך יתרת החיים , הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים

  . מנים מזו-השימושיים של היחידה מניבה

מזומנים התבססו על תחזיות כספיות -תחזיות תזרימי המזומנים של היחידה מניבה  )ב(

  .לתקופה של חמש שנים,  הנהלת החברהידי-עלהעדכניות ביותר שאושרו 

-תחזיות תזרימי המזומנים עד לתום תקופת החיים השימושיים של היחידה מניבה  )ג(

 אקסטרפולציה של תחזיות ידי-עלנאמדו , מעבר לחמש השנים הראשונות, מזומנים

  . החברה לתקופה של חמש שנים

  :תחזיות תזרימי המזומנים העתידיים כוללות

  ;מזומנים-תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך ביחידה מניבה .1

על מנת לייצר את תזרימי המזומנים , הנגרמים בהכרח, תחזיות תזרימי מזומנים שליליים .2

או , ואשר ניתן ליחסן במישרין, מזומנים-שך ביחידה מניבההחיוביים מהשימוש המתמ

  וכן,  מזומנים-ליחידה מניבה, להקצותם באופן סביר ועקבי

מזומנים בתום תקופת -שיתקבלו או ישולמו במימוש היחידה מניבה, תזרימי מזומנים נטו .3

  .החיים השימושיים שלה

מזומנים במצבה -מניבה-גבי היחידהתזרימי המזומנים העתידיים יאמדו ל, בהתאם להוראות התקן

אומדני תזרימי המזומנים העתידיים אינם כוללים אומדני תזרימי מזומנים , ולפיכך, הנוכחי

או , חיוביים או שליליים הצפויים לנבוע משינוי מבני עתידי שהחברה טרם התקשרה לגביו

את רמת הביצועים של שתשפר או תגדיל ) (Future capital expenditureמיציאה הונית עתידית 

  .מזומנים מעבר לזו שהוערכה לפני אותה יציאה הונית-היחידה מניבה

אומדני תזרימי המזומנים העתידיים אינם כוללים תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים , כן-כמו

  .מפעילות מימון

 לתום ההחבר וכן הוון שווי ,לשנות התחזית נחזו והוונו זרמי המזומנים ההערכהלשם ביצוע 

 בפעילותה גם לאחר תום תקופת וכי תמשיך, "עסק חי" הינה שהחברהכיוון שהונח . התקופה
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על , שוויה בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאינסוף, בהתאם, נקבע, התחזית

שיעור הניכיון .  בשנה2%של ותוך הנחה כי תתקיים צמיחה נומינלית , בסיס תזרים מייצג לתקופה

דה מניבת המבטא את הסיכון העסקי הכרוך ביחי,  מס לפיו הוונו זרמי המזומנים התפעולייםאחרי

   .11.4% -כנאמד ב, המזומנים שזיהינו

        ))))DDDDCF MethodCF MethodCF MethodCF Method(((( היוון זרמי המזומנים  היוון זרמי המזומנים  היוון זרמי המזומנים  היוון זרמי המזומנים שיטתשיטתשיטתשיטת 5.115.115.115.11

  ):DCF Method(לצורך בחינת שווי השימוש השתמשנו בשיטת היוון זרמי המזומנים 

יקת שווי הנכס בהסתמך על הערך הנוכחי של ההכנסות אותן  בד–משמעו " עסק חי"ניתוח עסק כ

קרי , הערכת שווי כלכלית של עסק פעיל תעשה באמצעות היוון זרמי מזומנים, לפיכך. הם מניבים

  . לייצר זרם הכנסות לבעלים) הפעילות שנרכשה( יכולת נכסי החברה -

ם ולהכנסות אותן מייצרים  כי ערך הנכסים נגזר מהרווחים שניתן להפיק מה,פועל יוצא הוא

כן נובעת חשיבות ליעילות הניהול ולתנאי השוק הנוכחיים . הנכסים ואין הוא בעל ישות משלו

  .והחזויים

הבסיס להערכה בשיטה זו הינו ניתוח אומדן יכולת החברה ליצור זרמי מזומנים ולהגדיל רווחים 

חיר ההון בו פועלת החברה ואת זרמים אלו מהוונים בשיעור היוון מתאים המשקף את מ. בעתיד

העיקרון הבסיסי המונח ביסוד הניתוח הינו כי . הריבית האלטרנטיבית העומדת בפני המשקיע

אשר יפעל לטווח ארוך ומכאן המטרה היא להגיע לשווי , ופעיל" עסק חי", כאמור לעיל, החברה

  .הנוכחי של תחזית זרמי המזומנים לטווח הארוך

ובין היתר ,  מחייב בניית מודל פרטני הכולל נתונים שוניםםזרמי המזומניניתוח לפי שיטת היוון 

, שיעורי גידול חזויים של משתנים שונים, קשרי גומלין בין תשומות ותפוקות: משקף גורמים כגון

מודל פרטני זה מהווה בסיס לניתוח הרווחיות וזרמי . צרכי הון חוזר ועוד, תכנית השקעות

  .עת תחום השוויהמזומנים החזויים וקבי

ובדיקות הסבירות שביצענו בשילוב עם , אשר נכללות בעבודה זו, תחזית ההנהלה והערכותיה

כמו גם את רווחיותה ואת שוויה הכלכלי של , ניתוח השוק הם שקובעים את צפי ההכנסות

חלק מהגורמים המשפיעים על היקף ההכנסות וההוצאות אינו בשליטת הנהלת , אולם. הפעילות

אף שהינו מתבסס רובו ככולו על תחזיות והערכות ההנהלה ושיקול דעתנו , מודל זה, לכן. ההחבר

  . הנגזרת מהיכולת המוגבלת לחזות,חייב לגלם בתוכו אי וודאות, כמעריכים מקצועיים

יתרונה העיקרי של השיטה נובע מהתאמתה לעסק הספציפי והתייחסותה לגורמים ייחודיים 

וההוצאות , ו חסרונה של השיטה הינו בקושי לחזות את ההכנסותואיל .בעסק נשוא ההערכה

  . כמפורט לעיל, קביעת מחיר הון נכון ושקלול גורמים איכותיים שונים, וההשקעות העתידיות

  :היו, הפעילות בגרמניהשל ,  בשיטת היוון זרמי המזומניםהערכת השווישלבי 

  ;חיזוי ההכנסות •

  ; הנדרשות להשגת ההכנסות שנחזו, וחיזוי ההוצאותניתוח מבנה ההוצאות •
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  ; הנדרשות בתקופת התחזית,חיזוי ההשקעות •

  ;בניית דוחות כספיים חזויים •

ידי היוון תזרים המזומנים התפעולי - עלהפעילות בגרמניהחישוב השווי הכלכלי של  •

תוך שימוש במחיר הון , כולל שווי העסק בתום תקופת התחזית, ותזרים ההשקעות

  . הסיכון העסקי הכרוך בפעילות המותאם ל,משוקלל

  . 2010201020102010    ,,,, בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר31313131הערכת השווי נעשתה ליום הערכת השווי נעשתה ליום הערכת השווי נעשתה ליום הערכת השווי נעשתה ליום 
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            ההיווןההיווןההיווןההיווןשיעור שיעור שיעור שיעור  6666

המשקף ,  לפני מסהיוון נעשה שימוש בשיעור החברהלצורך היוון תזרימי המזומנים של פעילות 

  .החברהאת ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים של פעילות 

 כמפורט , של החברה המשוקללמחיר ההוןשהינו , WACC -ה  מחושב לפי מודלההיווןשיעור 

  :להלן

WACC = Kd * (d%) + Ke * (e%)        

  :כאשר

Kd  =   לאחר מס(שיעור התשואה על החוב(;  

d%  =  שיעור החוב מסך הנכסים;  

Ke  =  שיעור התשואה על ההון העצמי;  

e%  =  שיעור ההון העצמי מסך הנכסים;  

  

 CAPM) Capital Asset -בהתאם למודל ההתשואה נקבע שיעור התשואה על ההון העצמי 

Pricing Model   :( α+ )Rf - Rm*(β+ fR=Ke   

  :כאשר

Rf -אגרות חוב ממשלתיותהנומינלית של  נקבעה על בסיס התשואה סיכוןה ת ריבית חסר 

  .3.4%6 -ונאמדה בכ שנה 30-ל בגרמניה

Rm-Rf -הגרמני הסיכון של השוק  של השוק נקבעה על בסיס פרמיית פרמיית הסיכון 

   .5%7 -והוערכה בכ

β - רגישות לעסק, 1-כאשר מקדם זה גדול מ. השיטתי של ענף פעילות החברה מקדם הסיכון 

במקרה של מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים , קרי (גבוהה לשינויים במצב השוק

שר מקדם זה קטן כא. )ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים אחרים, אחרים

  . רגיש פחות מהממוצע לשינויים במצב השוקהעסקשווי , 1-מ

לבין סטיית התקן של תיק , שאינו ניתן לפיזור של המניה, הביטה הינה היחס בין הסיכון

ומבטאת את מידת רגישות שיעור התשואה על המניה לשינויים בשיעור התשואה של , השוק

  .תיק השוק

                                                           

  לפי בלומברג  6 

  .Damodaran onlineלפי  7 
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חברות הפועלות ממוצע משוקלל של ביטאות של ה על בסיס ביטה הלא ממונפת חושבהה

בענף
8
 והביטא הענפית 

9
  .0.76- ונאמדה בכ

α - פרמיה זו נובעת מכך שהשקעה בחברות קטנות - ספציפי בגין גודל החברה פרמיית סיכון 

ולפיכך משקיעים מצפים , נושאת סיכון רב יותר מאשר השקעה בחברות גדולות ומבוססות

פרמית סיכון ספציפית בגין גודל . קטנותה בחברות בבואם להשקיעה יותר לתשואה גבוה

6.28%-כ של החברה נאמדה בשיעור
10
.  

d% -   רמת המינוף לצורך חישוב שיעור היוון חושבה על בסיס ממוצע משוקלל של החברות

  . 18% -הפועלות בענף ורמת המינוף הענפית ונאמדה בכ

כמפורט בטבלה , 11.4%הינו ,  לאחר מסההיווןשיעור ,  לעילעל בסיס הנחות העבודה שהוצגו

  : שלהלן

  ערך  פרמטר
  13.5%  מחיר ההון העצמי 
  82%  משקל ההון העצמי

   1.54%  מחיר החוב לאחר מס 
  18%  משקל החוב 

        4444%%%%....11111111        ))))מעוגלמעוגלמעוגלמעוגל((((שיעור הניכיון לאחר מס שיעור הניכיון לאחר מס שיעור הניכיון לאחר מס שיעור הניכיון לאחר מס 

תאימו כך שישקף שיעור יש לה, הוא לאחר מסים,  כמפורט לעילההיווןמכיוון שהבסיס של שיעור 

. 11.4% לאחר מס של ההיווןההשבה בהנתן שיעור -חושב הסכום בר, לצורך כך.  לפני מסיםההיוון

. ההשבה שהתקבל- לפני מס הדרוש בכדי להגיע לסכום ברההיווןחושב מהו שיעור , מכן-לאחר

   .15.6% - לפני מס הינו כההיווןכי שיעור , ל עולה"מהחישוב הנ

 

        ח ארוך ח ארוך ח ארוך ח ארוך צמיחה לטווצמיחה לטווצמיחה לטווצמיחה לטוו 6.16.16.16.1

 בהנחה שמרנית ביחס לצמיחה הממוצעת הרב שנתית -  2%הונח שיעור צמיחה לטווח ארוך של 

 .   של שוק תמציות הטעם והריח

                                                           

 8
 .Givaudan, Symrise, Sensient Technologies, פרוטרום: חברות ששימשו לצורך חישוב ביטא הינן 

 Damodaran onlineלפי  9 

 10 Ibbotson 2010 – Equity Risk and Size Premium  
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        הערכת השווי בשיטת היוון זרמי המזומניםהערכת השווי בשיטת היוון זרמי המזומניםהערכת השווי בשיטת היוון זרמי המזומניםהערכת השווי בשיטת היוון זרמי המזומנים 7777

        תפעוליתפעוליתפעוליתפעולירווח והפסד רווח והפסד רווח והפסד רווח והפסד  7.17.17.17.1

יחד עם ,  לשנות התחזיתהפעילות בגרמניהבטבלה הבאה מוצגת תחזית דוחות רווח והפסד של 

  ):אירואלפי  (2010-2008וצאות הכספיות בפועל לשנים הת

20082008200820082009200920092009201020102010201020112011201120112012201220122012201320132013201320142014201420142015201520152015אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו
שנה שנה שנה שנה 

מייצגתמייצגתמייצגתמייצגת

85,33983,87289,75097,133101,990107,089112,444118,066120,427הכנסות

1.7%7.0%8.2%5.0%5.0%5.0%5.0%2.0%-%  גידול

50,11550,28953,82558,46360,36563,38366,55369,88071,278עלות המכר

%58.7%60.0%60.0%60.2%59.2%59.2%59.2%59.2%59.2%  מתוך ההכנסות

35,22435,22435,22435,22433,58333,58333,58333,58335,92535,92535,92535,92538,67038,67038,67038,67041,62441,62441,62441,62443,70643,70643,70643,70645,89145,89145,89145,89148,18548,18548,18548,18549,14949,14949,14949,149רווח גולמירווח גולמירווח גולמירווח גולמי

%41.3%40.0%40.0%39.8%40.8%40.8%40.8%40.8%40.8%  רווח גולמי

הוצאות תפעוליותהוצאות תפעוליותהוצאות תפעוליותהוצאות תפעוליות

  17,982  17,630  16,902  16,206  15,540  14,902 13,706 12,378 11,937שיווק,  מכירה, מחקר ופיתוח

%14.0%14.8%15.3%15.3%15.2%15.1%15.0%14.9%14.9%  מתוך ההכנסות

    5,093    4,993    4,821    4,655    4,494    4,339   4,321   4,414   4,619הנהלה וכלליות

%5.4%5.3%4.8%4.5%4.4%4.3%4.3%4.2%4.2%  מתוך ההכנסות

16,55616,55616,55616,55616,79216,79216,79216,79218,02718,02718,02718,02719,24219,24219,24219,24220,03420,03420,03420,03420,86120,86120,86120,86121,72321,72321,72321,72322,62322,62322,62322,62323,07623,07623,07623,076סך ההוצאות התפעוליותסך ההוצאות התפעוליותסך ההוצאות התפעוליותסך ההוצאות התפעוליות

%19.4%20.0%20.1%19.8%19.6%19.5%19.3%19.2%19.2%  מתוך ההכנסות
18,66818,66818,66818,66816,79116,79116,79116,79117,89817,89817,89817,89819,42919,42919,42919,42921,59021,59021,59021,59022,84522,84522,84522,84524,16824,16824,16824,16825,56225,56225,56225,56226,07426,07426,07426,074רווח תפעולירווח תפעולירווח תפעולירווח תפעולי

%21.9%20.0%19.9%20.0%21.2%21.3%21.5%21.7%21.7%  רווח תפעולי

תחזיתתחזיתתחזיתתחזית בפועלבפועלבפועלבפועל

  

        תחזית ההכנסות תחזית ההכנסות תחזית ההכנסות תחזית ההכנסות  7.27.27.27.2

לעומת שנת  7% - של כגידול,  אירומיליון 90 - הסתכמו הכנסות הפעילות בגרמניה בכ2010בשנת 

 בשיעור כי יחול גדול, 2011בהתבסס על תקציב הפעילות בגרמניה לשנת , הונח, 2011בשנת . 2009

 אופיינית בשיעורים דומיםהצמיחה , פי הנהלת פרוטרום-על. נסות הפעילות בהכ8.2% - של כדומה

  . בכללותהלפרוטרום 

 5% -כי תחול צמיחה שנתית של כ, שנתית-בהתבסס על התחזית הרב,  הונח2015-2012בשנים 

אשר גדל ,  המזוןהפעילות בגרמניה משתייכת לשוקפי הנהלת פרוטרום -על. בהכנסות הפעילות

. גבוהה מהגידול בשוק מראה צמיחה הפעילות עצמהשנה בעוד שלאורך השנים  ב3%-2% -בכ

 עוסקת שהפעילות בגרמניהבשל העובדה , בין היתר,  מעבר לענף מוסברהפעילותהגדול של 

הכולל בחובו גם מוצרים ,  בניגוד לשוק המזון,בעלי שיעור צמיחה גבוה, טבעייםבחומרי גלם 

, בנוסף). 5%( שמרנות הונחה צמיחה נמוכה יותר בהכנסות מטעמי, אף האמור-על. מלאכותיים

 בהכנסות בהתאם לשעור הצמיחה ארוך הטווח של 2%הונח כי בטווח הארוך יחול גדול שנתי של 

  .הפעילות
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        הוצאות הוצאות הוצאות הוצאות ההההתחזית תחזית תחזית תחזית  7.37.37.37.3

   והרווחיות הגולמית עלות המכר 7.3.1

   עלות המכר

יחד עם , נות התחזיתבש הפעילות בגרמניה של תחזית עלות המכרלהלן טבלה המציגה את 

  :)אירואלפי ( 2010-2008נתונים בפועל לשנים ה

20082008200820082009200920092009201020102010201020112011201120112012201220122012201320132013201320142014201420142015201520152015אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו
שנה שנה שנה שנה 

מייצגתמייצגתמייצגתמייצגת

48,26348,26348,26348,26348,59348,59348,59348,59352,36452,36452,36452,36456,99856,99856,99856,99858,86458,86458,86458,86461,84561,84561,84561,84564,97664,97664,97664,97668,26468,26468,26468,26469,62969,62969,62969,629סך עלות המכר ללא פחתסך עלות המכר ללא פחתסך עלות המכר ללא פחתסך עלות המכר ללא פחת

%57%58%58%59%58%58%58%58%58%  מתוך ההכנסות

1,8521,6961,4621,4641,5011,5381,5771,6161,649פחת

50,11550,11550,11550,11550,28950,28950,28950,28953,82553,82553,82553,82558,46358,46358,46358,46360,36560,36560,36560,36563,38363,38363,38363,38366,55366,55366,55366,55369,88069,88069,88069,88071,27871,27871,27871,278סך עלות המכר סך עלות המכר סך עלות המכר סך עלות המכר 

%59%60%60%60%59%59%59%59%59%  מתוך ההכנסות

תחזית תחזית תחזית תחזית  בפועלבפועלבפועלבפועל

  

   ללא פחתעלות המכר

 47%- ההוצאה העיקרית מהווה כ–עלות המכר ללא פחת כוללת הוצאות בגין צריכת חומרים 

הוצאות אנרגיה והוצאות , הוצאות שכירות ותחזוקה, הוצאות שכר ונלוות; מהכנסות הפעילות

  .אחרות

, 2011 לשנת הפעילות בגרמניה נבנתה בהתבסס על תקציב 2011ר ללא פחת בשנת עלות המכ

כי עלות , הונח.  ועל תכנית הפעולה של ההנהלה לעתידהפעילותהמתבסס על נתוני העבר של 

 שיעור זה מהווה . ממחזור ההכנסות החזוי בשנה זו59% - תהווה כ2011המכר ללא פחת בשנת 

כתוצאה מעליית מחירי חומרי הגלם אשר החלה במהלך החציון  ונובע 2010עליה לעומת שנת 

  . 2011 ולהערכת ההנהלה תמשיך גם בתחילת שנת 2010השני של שנת 

 את המרכיב המשתנה והקבוע  נתחנו,2015-2012לשם חיזוי עלות המכר ללא פחת בשנים 

שינוי בהיקף לרבות השינוי בהיקף עלות המכר ללא פחת ביחס ל, עלות המכר ללא פחתשבמבנה 

בהתאם לשיעור הצמיחה ,  בכל שנה2%-עלות זו תגדל ב כי,  ואילך הונח2016משנת . ההכנסות

   .ארוך הטווח

  פחת

 ובהתאם להתייעצות עם הנהלת החברה הונח 2008-2010בהתאם לניתוח הוצאות הפחת לשנים 

  .הוצאות הפחת מסך 50%-כי המרכיב המשתנה מהווה כ
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  רווחיות גולמית

, 40%- יסתכם בכ2011ת  בשנהפעילות בגרמניהכי שיעור הרווח הגולמי של ,  עולהלעילח מהניתו

 וזאת 41%- ואיך שיעור הרווח הגולמי יעלה בצורה מתונה ויסתכם בכ2012כאשר החל משנת 

  .צאה מניצול יתרונות לגודל של הפעילותוכת

 הוצאות תפעוליות והרווחיות התפעולית 7.3.2

  קר ופיתוחמח, מכירה , שיווקהוצאות 

 הפעילות בגרמניהשל מחקר והפיתוח , המכירה, שיווק הוצאות הלהלן טבלה המציגה את תחזית

  :)אירואלפי ( 2010-2008נתונים בפועל לשנים היחד עם , בשנות התחזית

20082008200820082009200920092009201020102010201020112011201120112012201220122012201320132013201320142014201420142015201520152015אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו
שנה שנה שנה שנה 

מייצגתמייצגתמייצגתמייצגת

11,81811,81811,81811,81812,26412,26412,26412,26413,46313,46313,46313,46314,66314,66314,66314,66315,29415,29415,29415,29415,95515,95515,95515,95516,64416,64416,64416,64417,36517,36517,36517,36517,71317,71317,71317,713סך הוצאות שיווקסך הוצאות שיווקסך הוצאות שיווקסך הוצאות שיווק, , , , מכירהמכירהמכירהמכירה, , , , מחקר ופיתוח ללא פחתמחקר ופיתוח ללא פחתמחקר ופיתוח ללא פחתמחקר ופיתוח ללא פחת

%14%15%15%15%15%15%15%15%15% הוצאות מתוך ההכנסות

119115243240246252258264270פחת

11,93711,93711,93711,93712,37812,37812,37812,37813,70613,70613,70613,70614,90214,90214,90214,90215,54015,54015,54015,54016,20616,20616,20616,20616,90216,90216,90216,90217,63017,63017,63017,63017,98217,98217,98217,982סהסהסהסה""""כ הוצאות שיווקכ הוצאות שיווקכ הוצאות שיווקכ הוצאות שיווק, , , , מכירהמכירהמכירהמכירה, , , , מחקר ופיתוחמחקר ופיתוחמחקר ופיתוחמחקר ופיתוח

%14%15%15%15%15%15%15%15%15% הוצאות מתוך ההכנסות

תחזיתתחזיתתחזיתתחזית בפועלבפועלבפועלבפועל

  

   ללא פחתמחקר ופיתוח, מכירה, שיווקהוצאות 

פרסום ,  שכר עבודה ונלוותכוללות הוצאותללא פחת  המחקר והפיתוח, המכירה, השיווקהוצאות 

  . נסיעות והוצאות אחרות, הובלות,  בגין רכביםהוצאות, מעבדה הוצאות, ושיווק

 נבנו בהתבסס על תקציב 2011 בשנת  ללא פחתהמחקר והפיתוח, המכירה,  השיווקהוצאות 

 ועל תכנית הפעולה של הפעילותהמתבסס על נתוני העבר של , 2011 לשנת הפעילות בגרמניה

 יהוו 2011 בשנת  ללא פחתהמחקר והפיתוח, המכירה, השיווקכי הוצאות , הונח. הלה לעתידההנ

  . ממחזור ההכנסות החזוי בשנה זו15% -כ

 את  נתחנו,2015-2012 בשנים  ללא פחתהמחקר והפיתוח, המכירה, השיווקלשם חיזוי הוצאות 

לרבות ,  ללא פחתהפיתוחהמחקר ו, המכירה, השיווקהוצאות המרכיב המשתנה והקבוע שבמבנה 

 ביחס לשינוי בהיקף  ללא פחתהמחקר והפיתוח, המכירה, השיווקהשינוי בהיקף הוצאות 

בהתאם לשיעור ,  בכל שנה2% -הוצאות אלו יגדלו ב כי,  ואילך הונח2016משנת . ההכנסות

   .הצמיחה ארוך הטווח

  פחת

ות עם הנהלת החברה הונח  ובהתאם להתייעצ2008-2010בהתאם לניתוח הוצאות הפחת לשנים 

  .הוצאות הפחת מסך 50%-כי המרכיב המשתנה מהווה כ
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  הנהלה וכלליותהוצאות 

, בשנות התחזית הפעילות בגרמניהשל  הוצאות ההנהלה והכלליות להלן טבלה המציגה את תחזית

   :)אירואלפי ( 2010-2008נתונים בפועל לשנים היחד עם 

20082008200820082009200920092009201020102010201020112011201120112012201220122012201320132013201320142014201420142015201520152015אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו
שנה שנה שנה שנה 

מייצגתמייצגתמייצגתמייצגת

4,4044,4044,4044,4044,1914,1914,1914,1914,0784,0784,0784,0784,0324,0324,0324,0324,1794,1794,1794,1794,3324,3324,3324,3324,4904,4904,4904,4904,6544,6544,6544,6544,7474,7474,7474,747סך הוצאות הנהלה וכלליות ללא פחתסך הוצאות הנהלה וכלליות ללא פחתסך הוצאות הנהלה וכלליות ללא פחתסך הוצאות הנהלה וכלליות ללא פחת

%5.2%5.0%4.5%4.2%4.1%4.0%4.0%3.9%3.9% הוצאות מתוך ההכנסות

215223244307315323331339346פחת

4,6194,6194,6194,6194,4144,4144,4144,4144,3214,3214,3214,3214,3394,3394,3394,3394,4944,4944,4944,4944,6554,6554,6554,6554,8214,8214,8214,8214,9934,9934,9934,9935,0935,0935,0935,093סך הוצאות ההנהלה והכלליות סך הוצאות ההנהלה והכלליות סך הוצאות ההנהלה והכלליות סך הוצאות ההנהלה והכלליות 

%5.4%5.3%4.8%4.5%4.4%4.3%4.3%4.2%4.2% הוצאות מתוך ההכנסות

תחזיתתחזיתתחזיתתחזיתבפועלבפועלבפועלבפועל

  

   ללא פחתהוצאות הנהלה וכלליות 

,  משרדיותהוצאות, כוללות הוצאות שכר עבודה ונלוותללא פחת  ההנהלה והכלליותהוצאות 

  . והוצאות אחרותביטוח, הוצאות בגין רכבים, ייעוץ ושירותים מקצועיים

 נבנו בהתבסס על תקציב הפעילות בגרמניה 2011בשנת ללא פחת  ההנהלה והכלליותהוצאות 

, הונח. ל הפעילות ועל תכנית הפעולה של ההנהלה לעתידהמתבסס על נתוני העבר ש, 2011לשנת 

  . ממחזור ההכנסות החזוי בשנה זו4% - יהוו כ2011 בשנת  ללא פחתההנהלה והכלליותכי הוצאות 

 את המרכיב המשתנה  נתחנו,2015-2012 בשנים  ללא פחתההנהלה והכלליותלשם חיזוי הוצאות 

ההנהלה לרבות השינוי בהיקף הוצאות ,  פחת ללאההנהלה והכלליותהוצאות והקבוע שבמבנה 

הוצאות אלו יגדלו  כי,  ואילך הונח2016משנת .  ביחס לשינוי בהיקף ההכנסות ללא פחתוהכלליות

   .בהתאם לשיעור הצמיחה ארוך הטווח,  בכל שנה2%-ב

  פחת

 ובהתאם להתייעצות עם הנהלת החברה הונח 2008-2010בהתאם לניתוח הוצאות הפחת לשנים 

  .הוצאות הפחת מסך 50%- המרכיב המשתנה מהווה ככי

  הרווחיות התפעולית

יעלה  בשנות התחזית הפעילות בגרמניה של התפעוליכי שיעור הרווח , מהניתוח האמור עולה

עלייה .  ואילך2015 בשנת 22%- לשיעור של כ2011 בשנת 20%-בצורה הדרגתית משיעור של כ

  .ונות לגודל של הפעילות בגרמניהמתונה זו נובעת כתוצאה מניצול של יתר

    תחזית ההשקעות ופחת תחזית ההשקעות ופחת תחזית ההשקעות ופחת תחזית ההשקעות ופחת  7.47.47.47.4

        השקעות ברכוש קבוע  השקעות ברכוש קבוע  השקעות ברכוש קבוע  השקעות ברכוש קבוע   7.4.17.4.17.4.17.4.1

ולאור , סמך מדיניות ההנהלה באשר לתוכניות ההשקעה-נבנתה עלברכוש קבוע תחזית ההשקעות 

  . הפעילותההשקעות הנדרשות כפונקציה של הפחת הכלכלי בגין רכוש 
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הונח כי , מטעמי שמרנות. הפחת השנתימדיניות ההשקעה הינה להשקיע בכל שנה עד לגובה 

ההנהלה , למען הסר ספק. ה הפחת בכל שנה משנות התחזיתב ברכוש קבוע תהיה בגוההשקעה

  .אינה צופה השקעות מיוחדות של הפעילות ברכוש קבוע מעבר לשמירה על הקיים

        השקעה בהון חוזר השקעה בהון חוזר השקעה בהון חוזר השקעה בהון חוזר  7.4.27.4.27.4.27.4.2

 כפי פעילות בגרמניהה מדיניות האשראי של בהתבסס עלההשקעה השנתית בהון חוזר חושבה 

  : ומשיחות עם הנהלת פרוטרום2010שהיא מסתמנת מימי האשראי בשנת 

 ; ימים47 – ימי אשראי לקוחותימי אשראי לקוחותימי אשראי לקוחותימי אשראי לקוחות •

 ; ימים78 –ימי מלאי ימי מלאי ימי מלאי ימי מלאי  •

 . ימים42 –ימי אשראי ספקים ימי אשראי ספקים ימי אשראי ספקים ימי אשראי ספקים  •
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        פעילות בגרמניהפעילות בגרמניהפעילות בגרמניהפעילות בגרמניהההשבה של ההשבה של ההשבה של ההשבה של ----הסכום ברהסכום ברהסכום ברהסכום בר 7.57.57.57.5

 ושווי 11)ירופי אלא (לתקופת התחזיתלפני מס להלן מוצגת תחזית תזרים המזומנים החופשי 

  :2010 בדצמבר 31שימוש של פעילות בגרמניה ליום 

20112011201120112012201220122012201320132013201320142014201420142015201520152015אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו

שנה שנה שנה שנה 
מייצגתמייצגתמייצגתמייצגת

19,42921,59022,84524,16825,56226,074רווח תפעולי

(445)(1,058)(1,008)(960)(817)(1,417)שינויים בהון חוזר

18,01218,01218,01218,01220,77320,77320,77320,77321,88521,88521,88521,88523,16023,16023,16023,16024,50424,50424,50424,50425,62925,62925,62925,629תזרים נקי לפני מסתזרים נקי לפני מסתזרים נקי לפני מסתזרים נקי לפני מס

0.51.52.53.54.54.5תקופות היוון

0.930.800.700.600.520.52מכפיל היוון

16,74916,74916,74916,74916,70316,70316,70316,70315,21715,21715,21715,21713,92513,92513,92513,92512,74012,74012,74012,74097,64697,64697,64697,646תזרים נקי לפני מס מהווןתזרים נקי לפני מס מהווןתזרים נקי לפני מס מהווןתזרים נקי לפני מס מהוון

172,980172,980172,980172,980שווי שימוששווי שימוששווי שימוששווי שימוש
  

 פנינגזר תזרים המזומנים התפעולי ל הפעילות בגרמניהההשבה של -לצורך חישוב סכום בר

 המשקף , לפני מסיםבשיעור ניכיוןתזרים זה הוון . רכוש קבועבהוצאות המימון ולאחר ההשקעות 

הונח כי תתקיים צמיחה נומינלית , בנוסף .15.6% -כד בשנאמ, הפעילותאת הסיכון התפעולי של 

  .  בתזרים2%של 

  

                                                           

 .הונח כי ההשקעות ברכוש קבוע הינן בגובה הפחת 11 
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        סיכום סיכום סיכום סיכום  8888

 ליום הפעילות בגרמניה הערכת שווי השימוש של ידי-עלההשבה נעשתה -הערכת סכום בר, כאמור

  . 2010,  בדצמבר31

  :הערכת שווי השימוש התבססה על, כאמור

ומבוססות אשר משקפות את מצבה תחזיות של תזרימי מזומנים על בסיס הנחות סבירות  .1

וכן מייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי , מזומנים-הנוכחי של היחידה מניבה

  וכן , מזומנים-שישררו במהלך אורך חייה השימושיים של היחידה מניבה, התנאים הכלכליים

ת המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף וא,  מסשיעור ניכיון לפני .2

שתזרימי , שיעור הניכיון לא ישקף סיכונים. מזומנים-הסיכונים הספציפיים ליחידה מניבה

 .המזומנים העתידיים כבר הותאמו בגינם

כיוון שהונח .  לתום התקופההפעילותוכן הוון שווי , 2015-2011לשנים  נחזו והוונו זרמי המזומנים

שוויה , בהתאם, נקבע, ופת התחזיתוכי תמשיך גם לאחר תום תק, "עסק חי" הינה שהפעילות

ותוך , על בסיס תזרים מייצג לתקופה, בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאינסוף

שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו זרמי .  בשנה2%הנחה כי תתקיים צמיחה נומינלית של 

נאמד , מזומנים שזיהינוהמבטא את הסיכון העסקי הכרוך ביחידה מניבת ה, המזומנים התפעוליים

   . 15.6% -כב

 בספרי  של הפעילות בגרמניהההשבה המוערך ואת ערכה-הטבלה הבאה מציגה את הסכום בר

  :פרוטרום

אלפי אירואלפי אירואלפי אירואלפי אירו

172,980172,980172,980172,980שווי שימוש ליום שווי שימוש ליום שווי שימוש ליום שווי שימוש ליום 31313131 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 2010201020102010

שווי פנקסני ליום שווי פנקסני ליום שווי פנקסני ליום שווי פנקסני ליום 31313131 בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר  בדצמבר 2010201020102010

36,820נכסים תפעוליים

20,660התחייבויות תפעוליות

16,16016,16016,16016,160נכסים תפעולייםנכסים תפעולייםנכסים תפעולייםנכסים תפעוליים,  ,  ,  ,  נטונטונטונטו

14,772קשרי לקוחות וידע, נטו

66,550מוניטין

97,48297,48297,48297,482סך השווי הפנקסניסך השווי הפנקסניסך השווי הפנקסניסך השווי הפנקסני

75,49875,49875,49875,498הפרש הפרש הפרש הפרש 
  

  

   .IAS36 לתקן חשבונאות 104בהתאם להוראות סעיף  אין לבצע ירידת ערך של המוניטין, לפיכך
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        רגישותרגישותרגישותרגישותהההה    ייייניתוחניתוחניתוחניתוח 8.18.18.18.1

לשיעור ביחס  2010 בדצמבר 31ליום  ההשבה-סכום ברל בטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות ש )1

  ): אירואלפי (ארוך הטווח ושיעור הצמיחה  לפני מסהניכיון

 

  

  

לשיעור ביחס  2010 בדצמבר 31ליום  ההשבה-סכום ברבטבלה הבאה מוצג ניתוח רגישות של  )2

  ): אירואלפי (2011-2015  שנים–בטווח הקצר  ושיעור הצמיחה  לפני מסהניכיון

  

  

  

  



חלק ב'
דו"ח הדירקטוריון
על ענייני התאגיד



ו  ןד ו י ר ו ט ק ר י ד ה דח  י ג א ת ה י  נ י י נ ע ב  צ מ ל  ע   
ם  ו י ב ה  מ י י ת ס נ ש ה  פ ו ק ת 3ל ר 1 ב מ צ ד 1 ב 02 0  

  
ד י ג התא י  ק ס ע ב  מצ ל ן  ו י ר ו ט ק ר י ד ה י  ר ב   הס

  סקירת הפעילות. א

 והפכה 1933 בשנת  בישראלהיא חברה גלובלית שנוסדה) "החברה"(מ "פרוטרום תעשיות בע
בחודש . אביב-ה לניירות ערך בתל עם רישום מניותיה למסחר בבורס1996לחברה ציבורית בשנת 

בעצמה , החברה. למסחר גם ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון החברה נרשמה 2005פברואר 
 טעמיםייצור ושיווק של ,  עוסקת בפיתוח,")הקבוצה"או " פרוטרום("ובאמצעות חברות בנות שלה 

(Flavors) ייחודיים  וחומרי גלם(Fine Ingredients)תמציות טעם , משקאות, ר מזון המשמשים בייצו
פרוטרום . (Personal Care)  וטיפוח אישי(Pharma/Nutraceutical)נוטרה /מוצרי פארמה, וריח

 20,000משווקת ומוכרת מעל , מייצרת,  ישראל ואסיה,צפון אמריקה, מפעילה אתרי ייצור באירופה
  . ברחבי העולם עובדים1,500 -כ   ומעסיקה מדינות120- לקוחות ביותר מ13,000-מ מוצרים ליותר

  .   הייחודיים חומרי הגלםפעילותוטעמים  הפעילות: תי פעילויות עיקריותפרוטרום פועלת במסגרת ש

 טעמיםה פעילות )FLAVORS( – ייצור,  עוסקת פרוטרום בפיתוחטעמיםה פעילות במסגרת ,
תמציות  לרבות ,Savory)(טעמים מתוקים וטעמים שאינם מתוקים פתרונות שיווק ומכירה של 

ירק או רכיבים טבעיים אחרים ,  רכיבי פריגם, בנוסף לתמציות הטעם, מוצרים המכיליםטעם ו
)(Food Systems,פרוטרום .  המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים

לקוח ה לצרכיו של ים כאלו המותאמםברוב,  ללקוחותיהיםשונ טעם פתרונותמפתחת אלפי 
 להעדפות צרכניות םובהתאמת ים חדשמוצריםעוסקת בפיתוח ו ,(Tailor-Made)ציפי ספה

 . משתנות ולדרישות העתידיות של לקוחותיה

כתוצאה ,  תהליך של צמיחה מואצת בשנים האחרונותהעברשל פרוטרום  טעמיםה פעילות
ות התמקד, מבוססת בעיקרה על התמקדות בשווקים מפותחים ומתפתחיםהצמיחה פנימית מ

כולל מיקוד ביצרני המותג  (בלקוחות בינוניים ומקומייםולאומיים גלובליים -בלקוחות רב
 שמוזגו בהצלחה עם פעילותה הגלובלית של  וכתוצאה מביצוע רכישות אסטרטגיות,)הפרטי

  . פרוטרום

 הייחודיים חומרי הגלם  פעילות)FINE INGREDIENTS SPECIALTY( – במסגרת 
שיווק ומכירה של מיצויי טעם , ייצור, עוסקת פרוטרום בפיתוחיחודיים היחומרי הגלם  פעילות

  רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים, (Natural Flavor Extracts)טבעיים 
(Natural Functional Food Ingredients) ,מיצויים טבעיים מצמחי מרפא 

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) ,מוצרי , ים אתרייםשמנ ,כימיקלים ארומטיים
נמכרים הייחודיים חומרי הגלם  פעילותמוצרי . ושרפים ומייצבים טבעיים, חודייםיהדרים י

הפארמה והנוטרה , הטעם והריח, המזון והמשקאות בעיקר לתעשיות
(Pharmaceutical/Nutraceutical)והטיפוח האישי  . 

 כתוצאה מצמיחה פנימית צמחו בשנים האחרונותהייחודיים חומרי הגלם  פעילותמכירות 
 מפיתוח מוצרים חדשים וחדשניים בעלי ערך מוסף ושיעור רווחיות גבוה , בעיקרה,נובעתה

בלקוחות בינוניים ומקומיים בכל הן לאומיים גלובליים ו-לקוחות רבבהן ומהתמקדות , מהממוצע
וש להם גדל  הינם מוצרים טבעיים שהביק הייחודייםחומרי הגלם פעילותמרבית מוצרי . העולם
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פרוטרום פועלת להרחבת סל המוצרים . בקצב ממוצע גבוה יותר ממוצרים שאינם טבעיים
הפונקציונאלי  דגש מיוחד על תחום המזון תוך שימתהטבעיים שהיא מציעה ללקוחותיה 

 אסטרטגיית תרמה גם  הייחודייםחומרי הגלם פעילות בתחום לצמיחה במכירות. והבריאותי
מוזגו בהצלחה עם ו בשנים האחרונותשבוצעו  ,ופעילויות בתחום הרכישות של חברות

 . של פרוטרוםפעילותה הגלובלית

  אסטרטגיית צמיחה ורכישות

המשלבת צמיחה , ממשיכה לפעול בנחישות ליישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה פרוטרום
רכזיים בהם היא  המםבכוונת החברה להמשיך לצמוח באזורי .פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות

 מזרח אירופה, מרכז ודרום אמריקה, לרבות אסיה, פועלת ולהאיץ את הצמיחה בשווקים המתפתחים
 צמיחתה פרוטרום פועלת להאצת .ובצפון אמריקה, בהם שיעורי הצמיחה גבוהים יותר ,ואפריקה

המכירות במדינות השיווק ו, הייצור,  חיזוק ממוקד של מערכי הפיתוחעל ידי, בין היתר, בשווקים אלה
  .רכישות אסטרטגיותיעד חשובות ובחינת אפשרויות ל

מיזוגים והיא פועלת לשילוב החברות והפעילויות הנרכשות עם ו  רכישותסיון רב בביצועילפרוטרום נ
על מנת להשיג ניצול מירבי של , התפעוליתו תוך ניצול הסינרגיה העסקית ,פעילותה הקיימת

החברות והפעילויות שרכשה  .חסכון בעלויות ושיפור בשולי הרווח, Cross-Selling -אפשרויות ה
ואלו תורמות הן לגידול , פרוטרום בשנים האחרונות מוזגו ושולבו בהצלחה עם פעילותה הגלובלית

  .במכירות והן לשיפור ברווח וברווחיות

  :להלןפרוטרום שתי רכישות אסטרטגיות כמפורט  ביצעה 2011בתחילת שנת  ו2010בסוף שנת 

 : Rieber & Son ASA  שלSavory- הרכישת פעילות  )1

על הסכם לרכישת , באמצעות חברה בת בנורבגיה,  חתמה פרוטרום2010 בדצמבר 23ביום 
-וזאת בתמורה לתשלום של כ, ")פעילות ריבר ("Rieber & Son ASA  שלSavory-הפעילות 

 בפברואר 1העסקה הושלמה ביום . ) מיליון קרונות נורבגיות25-כ (ב" מיליון דולר ארה4.2
2011.   

 ליון מ37.8 -כ( מליון דולר 6.2- בכ2010 בשנת הסתכם ריבר מחזור המכירות של פעילות
   .)קרונות נורווגיות
כוללת יא הו, Rieber & Son Asa  פעילות של קבוצת המזון הבינלאומיתתהפעילות ריבר הי

תערובות , תמציות טעם,  לא מתוקים טעמיםכולל, ייצור ושיווק של פתרונות טעמים, פיתוח
עם דגש על תחום הבשר והדגים המעובדים , תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון

  ). Convenience Food(ומזון הנוחות 
 ,הכולל יצרני מזון מובילים, ובסיס לקוחות רחב, יצור ושיווק בנורבגיה, לפעילות ריבר אתר פיתוח

פעילות ריבר סינרגטית במידה רבה לפעילותה של פרוטרום בתחום . ות סקנדינביהבעיקר בארצ
אשר גדלה מהותית בשנים האחרונות עקב רכישתה של , הטעמים הלא מתוקים באירופה

,  הגרמניותNesse -גוורצמולר וורכישתן של  ")Christian Hansen") CHפעילות תחום זה של 
וכן לפעילות פרוטרום , בהתאמה, 2006- ו2007, 2009שנים אשר נרכשו על ידי פרוטרום ב

פרוטרום פועלת על מנת למזג את פעילות ריבר עם פעילותה בגרמניה  .בישראל בתחום
  .ובסקנדינביה
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 26לפרטים נוספים אודות רכישת פעילות ריבר ראו הדוחות המיידיים של החברה בעניין מיום 
-2011-01 - ו2010-01-729906: ותאסמכתא (2011 בפברואר 1 ומיום 2011בדצמבר 
035625.(  

  EAFIנכסי ופעילות רכישת   )2

, ה בת באנגליהבאמצעות חבר, חתמה פרוטרום, 2011בינואר  20ביום , לאחר תאריך המאזן
 האנגלית .East Anglian Food Ingredients Ltdעל הסכם לרכישת נכסי ופעילות חברת 

")EAFI(" , ב "ון דולר ארה מילי4.8בתמורה לתשלום של)העסקה הושלמה ביום ).  מליון פאונד3
  .2011 בינואר 31

 מליון 8.4- הסתכם בכ2010 החודשים המסתיימים בדצמבר 12- בEAFIמחזור המכירות של 
  ).  מליון פאונד5.4-כ(ב "דולר ארה

EAFI , בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי , עוסקת בפיתוח, 1979אשר נוסדה בשנתSavory ,
עם דגש , תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, וללים תמציות טעםהכ

, אתר פיתוחEAFI -ל). Convenience Food(על תחום הבשר והדגים המעובדים ומזון הנוחות 
  .ובסיס לקוחות רחב, הכלול בין הנכסים הנרכשים, יצור ושיווק באנגליה

לפעילות ישראל ו באירופה Savory-ות פרוטרום בתחום ה סינרגטית לפעילEAFIפעילותה של 
 בשוק הטעמים המתוקיםהיא היצרן המקומי הגדול ביותר בתחום פרוטרום להערכת . בתחום
 מרחיבה את סל הפתרונות והמוצרים שפרוטרום יכולה להציע ליצרני EAFIרכישת  והאנגלי

  .המזון באנגליה גם בתחום הטעמים שאינם מתוקים
 עם פעילות פרוטרום EAFIהרכש והמכירות של , פועלת לשילוב מערכי התפעולפרוטרום 

   .  באירופה ובישראל Savory- של פעילות הבאנגליה ועם מערכי הפיתוח והשיווק
 בינואר 23יום בעניין מ החברה של  ראו הדוחות המיידייםEAFIלפרטים נוספים אודות רכישת 

 .)2011-01-035154 - ו2011-01-024681: ותאסמכתא (2011 בפברואר 1 ומיום 2011
  

חוב הרמת ו )2010 דצמבר ב31 מליון דולר ליום 359.8הון עצמי בסך  (ונהמבנה ה, להערכת פרוטרום
 ,)2010 רדצמב ב31 ליום  מליון דולר בלבד19.9  עלתעומדהסך הלוואות בניכוי מזומנים  ( שלהנטו
 יאפשרו לה ,יחד עם גיבוי בנקאיב ,א משיגהשהי תזרים המזומנים בתמיכת , מהותיתהירדר שא

  מעמדהזוקיתוך המשך ח, מיישמת בשנים האחרונותהיא שלהמשיך ולממש את אסטרטגיית הרכישות 
  :כאחת החברות המובילות בעולם בתחום הטעם וחומרי הגלם הייחודיים ולפעול למימוש חזונה

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

  

 שנה זו .  ברווח וברווחיותהשנת שיא עבורופרוטרום שנה של צמיחה במכירות  היתה 2010שנת 
טעמים וחומרי הגלם ההמזון ותעשיית תעשיית בבכלכלה העולמית בכלל וצמיחה חזרה להתאפיינה ב

   .בפרט הייחודיים
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  מצב כספי. ב

 מליון 526.1-בהשוואה ל, מיליון דולר 519.0- הסתכם ל31.12.2010ליום של הקבוצה סך הנכסים 
  .31.12.2009 ליוםדולר 

 ליום מליון דולר 203.6  סך שללעומת,  מליון דולר214.3 סך של הסתכם להקבוצההרכוש השוטף של 
31.12.2009.  

,  מליון דולר303.3-ל הסתכם 31.12.2010הרכוש הקבוע בניכוי פחת שנצבר ורכוש אחר נטו ליום 
  .31.12.2009 יוםמליון דולר ב 318.7 סך של לעומת

המדווחות במטבעות , עיקר הירידה בהיקף הנכסים נובע מפערי תרגום של שווי נכסים בחברות בנות
אשר קוזזה על , ט"שער החליפין של הדולר לעומת האירו והלישהתחזקות  (לעומת הדולר, אירופאיים

  .)31.12.2009 בהשוואה ליום 31.12.2010  ליוםידי היחלשות הדולר לעומת הפרנק השוויצרי והשקל

  

 2010שנת בתוצאות הפעילות . ג

הצמיחה במכירות פעילויות הליבה של  .רווחית במכירות השיגה פרוטרום צמיחה 2010שנת ב
שמירה על מבנה ההוצאות התחרותי ה, תמהיל המוצרים של הקבוצהבשיפור בשילוב  ,פרוטרום

בסביבה  השיפור שחלו 2009 שנתצעדים שנקטה החברה ב בתמיכתוהיעילות התפעולית שהושגו 
 ברווח הנקי ,EBITDA-ב ,ברווח התפעולי שיאלהשגת הביאו  ,2010 בשנת הכלכלית הגלובלית

   .קודמותהשנים העומת ל EBITDA-ההתפעולית ו רווחיותשיעורי הבו וברווח למניה

  
  מכירות

שנת לבמונחי מטבע מקומי בהשוואה פרוטרום במכירות  8.0%- הושגה צמיחה של כ2010 שנתב
 מיליון דולר 425.2לעומת  , מליון דולר451.1-ל והסתכמו 6.1%-כבדולרים צמחו המכירות ב. 2009

  .2009 תשנב

 מליון 306.4-לוהגיעו במונחי מטבע מקומי  5.4%-כ עלו ב2010בשנת מכירות פעילות הטעמים 
ותרמו לה גם הרכישות שבוצעו צמיחה פנימית מבעיקר נובע תחום הטעמים במכירות הגידול . דולר

קיזזה  התחזקות הדולר לעומת המטבעות האירופאיים .2009במהלך המחצית הראשונה של שנת 
  .מכירות פרוטרום בתחום הטעמים במונחים דולרייםהגידול ב מ2.3%

מקומי  במונחי מטבע 15.5%-בכ  עלו2010בשנת בתחום חומרי הגלם הייחודיים מכירות פרוטרום 
בעיקר נובע תחום חומרי הגלם הייחודיים במכירות  הגידול . מליון דולר141.5והגיעו לשיא שנתי של 

אשר , מרביתם טבעיים, ברובה מהחדרה מוצלחת של מוצרים חדשיםמצמיחה פנימית שנבעה 
מוצרים אלה תרמו גם לשיפור המתמשך בתמהיל המוצרים (פותחו על ידי הקבוצה בשנים האחרונות 

 עקב המשבר הכלכלי 2009מחידוש המלאים אשר צומצמו במהלך שנת , )וברווחיות הפעילות
  .2009פברואר ב 1שנרכשה ואוחדה החל מיום ,  באנגליהמיזוג פעילותה של חברת אוקספורדומ

מכירות פרוטרום בתחום מהגידול ב 1.2%קיזזה התחזקות הדולר לעומת המטבעות האירופאיים 
 .   במונחים דולרייםייםחומרי הגלם הייחוד
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הביאה ) פעילות שאינה אחת מפעילויות הליבה של פרוטרום(ירידה בפעילות הסחר והשיווק בישראל 
  . הקבוצה במכירות0.4% -לירידה של כ

  
   ): ובאחוזיםבמיליוני דולרים (2000-1020שנים ב לפי מגזרי פעילות  השנתיותילוח המכירותפ

  

   שנת שנת שנת שנת שנת שנת שנת  שנת  שנת   שנת  שנת 
2010  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

מכירות 26.5 39.1 45.3 68.2 110.9 150.4 187.0 247.7 339.8 297.1 306.4

68% 70% 72%  67%  65%  62% 56% 49% 42% 39% 33% (%) 

טעמים הפעילות

מכירות 49.0 57.5 57.7 67.0 81.7 89.8  98.4 115.0 124.3 123.8 141.5

31% 29% 26%  31%  34%  37% 41% 48% 54% 57% 61% (%) 

 חומרי פעילות
 הייחודייםהגלם 

מכירות 6.3 5.6 6.2 6.5 6.8 6.3  6.7  10.5  13.2  7.1  5.4

1% 2% 3%  3%  2%  3% 4% 5% 6% 6% 8% (%) 

 סחר ושיווק

מכירות 1.3- 1.2- -1.7 -2.3 2.6- -2.7 4.9- 4.9- -4.0  2.8- -2.2

0% -1% -1% 1%- 2%-  1%- -1% -2% -2% -1% 2%-  (%) 

מכירות בין 
 פעילויות

 כ מכירות"סה    80.5 101.0 107.5 139.3 196.8 243.8 287.2 368.3 473.3 425.2 451.1

  
  

 ):במיליוני דולרים( 2010של שנת להלן תמצית דוחות רווח והפסד 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (%)שינוי 2010 2009 

 6.1% 451.1  425.2מכירות

 12.4% 174.8 155.5רווח גולמי

,מכירה, פ"הוצאות מו
 ואחרותהנהלה וכלליות

108.2  111.8  3.3% 

 33.2% 63.0 47.3רווח תפעולי

EBITDA66.2 82.0 23.9% 

 39.2% 59.8 42.9רווח לפני מס

 32.8% 44.1 33.2רווח נקי
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  רפייםפילוח המכירות לפי אזורים גיאוג

מכירות ללקוחות סופיים  לפי 2010- ו2009, 2008להלן טבלה המפרטת את מכירות החברה בשנים 
  ):ליוני דולריבמ (על פי המיקום הגיאוגרפי של הלקוח

  

  
2008 2009 2010 

(%)  
כ  "מסה
 2010מכירות 

(%)  
 2010 גידול

 2009לעומת 

EMEA***    210.2 180.2  184  40.8% 2.0% 
  5.3%  17.1%  76.9  73.1  72.8  **גרמניה
  1.2%  10.2%  45.9  45.4  50.2  שוויץ

  12.6% 12.4%  56.0  49.7  52.5  אמריקה
  22.8% 10.8%  48.7  39.7  34.8 אסיה והמזרח  הרחוק

  6.8% 8.8%  39.6  37.1  52.8  ***ישראל

  6.1% 100%  451.1  425.2  473.3 כ"סה

  
" *"EMEA למעט ישראל(המזרח התיכון אפריקה ו, )למעט גרמניה ושוויץ ( אירופה– בדוח זה(.   

 שבוצעורכישות ותרמו לו גם המצמיחה פנימית בפעילות באיזור גיאוגרפי זה נבע בעיקר הגידול ** 
 את התחזקות הדולר מול המטבעות האירופאיים קיזזה. 2009במהלך המחצית הראשונה של שנת 

  . )2009- ל2008 עוד יותר בין השפעה שהיתה מהותית(הגידול בפעילות במונחים דולריים 

  שאינה פעילות ליבה של פרוטרום,הסחר והשיווק בישראלהמכירות בישראל כוללות את פעילות * **
 מליון דולר 5.4- מליון דולר ו7.1,  מליון דולר13.2 היקפה היה(ושצומצמה במהלך השנים האחרונות 

  .) בהתאמה,2010 - ו2009, 2008בשנים 

אצת הצמיחה ולהגדלת נתח השוק שלה הן באיזורים המרכזיים בהם היא פועלת פרוטרום פועלת לה
 מזרח אירופה, מרכז ודרום אמריקה, לרבות אסיה, בשווקים המתפתחיםוהן תוך הגדלת מיקוד 

פרוטרום פועלת להאצת הצמיחה . ובצפון אמריקה, בהם שיעורי הצמיחה גבוהים יותרואפריקה 
השיווק והמכירות במדינות , הייצור, די חיזוק ממוקד של מערכי הפיתוחעל י, בין היתר, בשווקים אלה

  .יעד חשובות ובחינת אפשרויות לרכישות אסטרטגיות

  הרווח הגולמי

 מיליון דולר 155.5 לעומת ,מליון דולר 174.8 ל ועמד ע12.4%- עלה ב2010שנת להרווח הגולמי 
ברווח  השיפור .2009 בשנת 36.6%עומת  ל38.8%- לההגיעעלתה הרווחיות הגולמית  .2009 תבשנ

 מההתייעלות ,השיפור המתמשך בתמהיל המוצריםמ ,מהגידול במכירותבעיקר וברווחיות נובע 
השמירה ההדוקה המשך ומ תוך חיזוק כושר התחרות של פרוטרום 2009בשנת  שבוצעה תהתפעולי

  .יההוצאות רמת על
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   ואחרות הכלליות,לה ההנה, המחקר והפיתוח, והשיווקהוצאות המכירה

- ל 2010שנת בהכלליות והאחרות הסתכמו , ההנהלה, המחקר והפיתוח, הוצאות המכירה והשיווק
  . ) מהמכירות25.5%( 2009בשנת  מליון דולר 108.2 לעומת ,) מהמכירות24.8%( מליון דולר 111.8

 EBITDA- וההרווח התפעולי

 בהשוואה , מיליון דולר63.0שיא של ל הגיעו 33.2%של חד בשיעור  עלה 2010 שנתבהרווח התפעולי 
 בשנת 11.1% לעומת 14.0% -להגיעה  עלתה והרווחיות התפעולית. 2009בשנת  מליון דולר 47.3-ל

2009.  

 , מליון דולר82.0 שיא שלל והגיע 23.9%- עלה ב2010 שנתב פרוטרום השיגהש EBITDA-ה
 מהמכירות 18.2% שיא של הגיעה לEBITDA- רווחיות ה.2009בשנת  מליון דולר 66.2-בהשוואה ל
  .2009שנת  ב מהמכירות15.6%-בהשוואה ל

 יחד עם שמירת רמת ההוצאות שהושגה ,הצמיחה הרווחית במכירות והשיפור בתמהיל המוצרים
, 2010- ו2009 בשנים המהלכים שנקטה פרוטרום להתייעלות וחיזוק כושר התחרות שלהבתמיכת 

לשיא כאמור שהגיעו EBITDA -ובהתפעולית   ברווחיות, התפעוליתי ברווחלשיפור המהוכאמור הביאו 
  .2010 בשנת

   המימוןהכנסות/ הוצאות

 מליון דולר 4.3לעומת  ,) מהמכירות0.7%( מליון דולר 3.2- הסתכמו הוצאות המימון ב2010שנת ב
  . 2009 שנתב ) מהמכירות1.0%(

הקיטון . 2009בשנת   מליון דולר3.8-לעומת  ,לר מליון דו2.1- הסתכמו ב2010שנת בהוצאות הריבית 
  .מהקטנת מצבת ההלוואותבעיקר בהוצאות הריבית נובע 

 מליון דולר 0.5 לעומת , מיליון דולר1.1 הסתכמו הוצאות המימון בגין הפרשי שער של 2010שנת ב
  .2009בשנת 

  הרווח לפני מסים

 13.3%( מליון דולר 59.8-הסתכם ל ו39.2%של חד  גדל בשיעור 2010 שנתבהרווח לפני מסים 
  .) מהמכירות10.1% ( 2009ת שנב מליון דולר 42.9 סך שלבהשוואה ל) מהמכירות

  מסים על ההכנסה

  סך שללעומת)  מהרווח לפני מס26.2%( מליון דולר 15.7-להסתכמו  2010שנת במסים על ההכנסה 
  .) מהרווח לפני מס22.6%( 2009בשנת מיליון דולר  9.7

   הנקיהרווח

 33.2  לעומת,מיליון דולר 44.1  שלשיאלהגיע ו 32.8%של חד  גדל בשיעור 2010שנת בהרווח הנקי 
ת שנב 7.8% לעומת 9.8% של לשיא גיעההעלתה אף היא והרווחיות הנקייה . 2009 שנתבמיליון דולר 

2009 .  

  הרווח למניה 

 0.58לעומת למניה דולר  0.77 שלשיא הגיע לו 32.6%שיעור חד של עלה ב 2010 שנתב הרווח למניה
  .    2009ת שנבלמניה דולר 
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  2010תוצאות הפעילות ברבעון הרביעי של שנת . ד  

הצמיחה במכירות פעילויות .  השיגה פרוטרום צמיחה רווחית במכירות2010ברבעון הרביעי של שנת 
ההוצאות השמירה על מבנה ותמהיל המוצרים של הקבוצה בשיפור תוך הליבה של פרוטרום 

ברווח , EBITDA-ב, ברווח התפעולי, ברווח הגולמי, במכירות  הביאו להשגת שיאשלההתחרותי 
  .בהשוואה לרבעון הרביעי בשנים הקודמות, ברווח למניה ובשיעורי הרווחיות התפעולית ,הנקי

 ם הגלחומריחלק מלרבות ב, ה במחירי חומרי גלםימגמה עולמית של עליניכרת בחודשים האחרונים 
 ככל שמגמה זו ותמשיך לפעול,  פועלת בנחישותהחברה. המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה

לרבות בדרך של התאמת מחירי המכירה של מוצריה המושפעים מעליית מחירי חומרי , תימשך
נמשכת הפעילות להרחבת מעגל  .תוצאות פעילותהעל  עתידית השפעהעל מנת למנוע , הגלם

  .אתרי הייצור של פרוטרום בעולםהיכולות המגוונות של י של הספקים ולניצול מרב

  מכירות

במונחי מטבע פרוטרום  במכירות 7.3% -של כפנימית  הושגה צמיחה 2010ברבעון הרביעי של שנת 
לרבעון  לשיא הגיעו ו3.6%-בדולרים צמחו המכירות בכ. מקומי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

   .מליון דולר 112.4 שלרביעי 

 במונחי מטבע מקומי בהשוואה לרבעון המקביל 6.8%-בכגדלו מכירות פרוטרום בתחום הטעמים 
הגידול במכירות תחום הטעמים . 2010  ברבעון הרביעי של שנתמליון דולר 78.1-ל והגיעו אשתקד
מהגידול  4.8% קיזזה  המטבעות האירופאייםלעומתהתחזקות הדולר  .צמיחה פנימיתנבע מ

  .  הטעמים בדולריםבמכירות תחום

לעומת הרבעון במונחי מטבע מקומי  8.3%-עלו בכ  הגלם הייחודייםמכירות פרוטרום בתחום חומרי
הגידול במכירות פרוטרום בתחום .  מליון דולר33.2לשיא לרבעון רביעי של  והגיע ו2009הרביעי של 

מוצלחת של מוצרים נובע בעיקר מהחדרה  2010ברבעון הרביעי של שנת חומרי הגלם היחודיים 
מכירות פרוטרום ב מהגידול 0.9%קיזזה ,  כאמור השפעת שערי החליפין.בעיקר טבעיים, חדשים
  .   במונחים דולרייםחומרי הגלם הייחודייםבתחום 
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  :) ובאחוזיםבמיליוני דולרים (2000-1020שנים רבעון הרביעי בת ביוילוח המכירות לפי פעילופ
  

 שנת שנת שנת שנת שנת שנת שנת  שנת  שנת  שנת  שנת

2010  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

  

מכירות 6.6 9.1 10.4 18.5 40.1 30.8 45.5  78.5  71.3  76.6  78.1

69%  71%  72%  72%  63% 59% 70% 51% 44% 39% 35% (%) 

 פעילות
 הטעמים

מכירות 11.0 16.4 12.1 17.2 16.1 20.0 26.4  28.9  25.5  30.9  33.2

30%  29%  26%  27%  36% 38% 28% 47% 51% 57% 59% (%) 

 פעילות
חומרי הגלם 

 הייחודיים

מכירות 1.2 1.2 1.5 1.4 1.5 1.3 2.0  2.6  2.7  1.4  1.6

1%  1%  3%  2%  3% 2% 3% 4% 6% 5% 6% (%) 

 סחר ושיווק

מכירות -0.2 -0.2 -0.5 -0.6 -0.7 0.5 -1.4  -1.5  -0.8  0.4- -0.5

0%  1%- 1%-  1%-  2%- 1% 1%- 2%- 2%- 1%- 1%- (%) 

מכירות בין 
 פעילויות

              
  כירות מכ "סה  18.6 23.5 23.5 36.5 57.0 52.6 72.5  108.5  98.7  108.5 112.4

  
  ):במיליוני דולרים( 2010 - 2009בשנים  של הרבעון הרביעיתמצית דוחות רווח והפסד להלן 

  

 
Q4 

2009 
Q4 

2010 
  (%)שינוי

 3.6% 112.4 108.5 מכירות
 4.3% 41.3 39.6 רווח גולמי
,מכירה, פ"הוצאות מו  

  ואחרותהנהלה וכלליות
28.6 29.2 2.1% 

 10.0% 12.1 11.0 רווח תפעולי
EBITDA 16.0 16.9 5.3% 

 21.4% 12.2 10.1 רווח לפני מס

 17.8% 8.8 7.5 רווח נקי

  
  

  הרווח הגולמי

מליון  41.3של לרבעון רביעי שיא ל והגיע 4.3%- עלה ב2010שנת ברבעון הרביעי של וח הגולמי הרו
 36.8%- הגיעה ל הרווחיות הגולמית.2009 תרבעון המקביל בשנמיליון דולר ב 39.6דולר לעומת 

  .2009 בתקופה המקבילה בשנת 36.5%לעומת 
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  ואחרות, לליותהכו ההנהלה , המחקר והפיתוח, והשיווקהוצאות המכירה

ההנהלה והכלליות והאחרות הסתכמו ברבעון הרביעי , המחקר והפיתוח, הוצאות המכירה והשיווק
תקופה המקבילה  מליון דולר ב28.6לעומת )  מהמכירות26.0%(מליון דולר  29.2-ל 2010שנת של 

  . ) מהמכירות26.4%( 2009בשנת 

  EBITDA- וההרווח התפעולי

 12.1של לרבעון רביעי לשיא  גיע וה10.0%- עלה ב2010  שנתשלרביעי הרווח התפעולי ברבעון ה
הרווחיות התפעולית בתקופה .  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד11.0לעומת , מיליון דולר

  .2009 בתקופה המקבילה בשנת 10.1% לעומת 10.7%של לרבעון רביעי שיא עלתה והגיעה ל

לרבעון שיא  והגיע ל5.3%- עלה ב2010  שנת שלעירביברבעון השהשיגה פרוטרום  EBITDA-ה
-רווחיות ה.  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד16.0לעומת ,  מליון דולר16.9של רביעי 

EBITDAמהמכירות ברבעון המקביל אשתקד14.8%- מהמכירות בהשוואה ל15.0%- הגיעה ל  .  

הביאו , מירת רמת ההוצאותיחד עם ש, הצמיחה הרווחית במכירות והשיפור בתמהיל המוצרים
  .לשיפור ברווח וברווחיות

   המימוןהכנסות/ הוצאות

)  מהמכירות0.2%( מליון דולר 0.2- המימון בהכנסות הסתכמו 2010שנת רבעון הרביעי של ב
הוצאות . 2009 ברבעון הרביעי של שנת ) מהמכירות0.8%( מליון דולר 0.9לעומת הוצאות מימון של 
 מליון דולר וקוזזו על ידי הכנסות מימון בגין 0.4-  הסתכמו ב2010י של שנת הריבית ברבעון הרביע

 הסתכמו הוצאות הריבית 2009ברבעון הרביעי של שנת .  מליון דולר0.6-הפרשי שער שהסתכמו ל
  . מליון דולר0.5- והוצאות המימון מהפרשי שער הסתכמו ל,  מליון דולר0.4על הלוואות בסך של 

  הרווח לפני מסים

 מליון דולר 12.2- והסתכם ל21.4%-  גדל ב2010  שנת שלהרביעיווח לפני מסים ברבעון הר
  .) מהמכירות9.3%( מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד 10.1-בהשוואה ל, ) מהמכירות10.9%(

  מסים על ההכנסה

י  מהרווח לפנ27.9%( מליון דולר 3.4-להסתכמו  2010שנת ברבעון הרביעי של מסים על ההכנסה ה
  . ) מהרווח לפני מס25.7%(ברבעון המקביל אשתקד מיליון דולר  2.6 לעומת) מס

  הרווח הנקי

מיליון  8.8של לרבעון רביעי שיא הגיע ל ו17.8% -עלה ב 2010שנת  של רביעירבעון הבהרווח הנקי 
עלתה אף היא הרווחיות הנקייה . 2009  שנת שלרביעי מיליון דולר ברבעון ה7.5דולר לעומת 

  .  המקביל אשתקד ברבעון 6.9% לעומת 7.9%- לסתכמההו
  הרווח למניה

 0.15של לרבעון רביעי שיא  והגיע ל17.9%-עלה ב 2010רבעון הרביעי של שנת ב הרווח למניה

  . דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד0.13לעומת למניה דולר 
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  ):י דולריםבמיליונ( 2010 - 2009בשנים תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים 

        

 
  1רבעון 
2009 

  2רבעון 
2009  

  3רבעון 
2009 

  4רבעון 
2009 

  1רבעון 
2010  

 2רבעון 
2010  

 3רבעון 
2010  

 4רבעון 
2010  

 112.4 111.0 114.3 113.5 108.5  111.6 106.7 98.4  הכנסות
 41.3 43.2 46.9 43.5 39.6 41.2 39.4 35.2 רווח גולמי
  ,פ מכירה"הוצאות מו

 לליות ואחרותכ, הנהלה
25.0 26.7  27.9 28.6 26.9 27.5 28.2 29.2 

 12.1 15.0 19.4 16.6 11.0 13.3 12.8 10.2  רווח תפעולי

EBITDA 14.5  17.4 18.3  16.0 21.3 24.0 19.8 16.9 

 0.2- 0.2- 2.3 1.3 0.9 0.0 0.1  3.3  הוצאות מימון
 12.2 15.2 17.1 15.3 10.1 13.2 12.7 6.9 רווח לפני מס

 8.8 11.1 13.0 11.1 7.5  10.0 10.1 5.6 רווח נקי

  
גבוהות ורווחיות  המתבטאת בדרך כלל במכירות , עונתיתבתנודתיותפעילות פרוטרום מתאפיינת 

 ובעיקר יותר במחצית הראשונה של השנה ומכירות ורווחיות נמוכות יותר במחצית השנייה של השנה
מהותי ממוצרי החברה משמשים את לקוחותיה לייצור חלק העונתיות נובעת מכך ש .ברבעון הרביעי

, כתוצאה מכך. מוצרים אשר הביקוש להם עולה במהלך חודשי הקיץ, גלידות ויוגורטים, משקאות
וחומרי גלם מסויימים המיוצרים על ידי החברה עולות במהלך ששת טעם  פתרונותהמכירות של 

לידות והיוגורטים מגדילים מראש את הג, שכן יצרני המשקאות, החודשים הראשונים של השנה
השפעת התנודות העונתיות על . המלאים ואת הייצור לקראת הביקוש המוגבר הצפוי בחודשי הקיץ

טעמים תוצאות החברה ופעילותה התמתנו בשנים האחרונות עם הגידול במכירות של מוצרים כגון 
 CH של Savory -ילות הפעו Gewurzmuller - וNesseעקב רכישת חברות (Savory)  מלוחים
רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא כמו גם הגידול במכירות , בגרמניה

  . מושפעים פחות מתנודתיות עונתית בביקושה ,נוטרה/המיועדים לתעשיית הפארמה

  

  נזילות. ה

, מליון דולר 13.1 -ל הגיע  תזרים המזומנים מפעילות שוטפת2010 של שנת הרביעיבמהלך הרבעון 
 2010 שנתב .2009 של שנת הרביעי מליון דולר שהושג במהלך הרבעון 27.0בהשוואה לתזרים של 

 מליון דולר 84.9מליון דולר לעומת  62.1 שלייצרה החברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת 
  .בתקופה המקבילה אשתקד
פרוטרום ממשיכה . ילות והגדלת רמות המלאי למרות הגידול בפע2010-תזרים חיובי חזק הושג ב

 , תוך התייחסות לעונתיות,שמירה על רמת מלאי אופטימלית המתאימה לקצב הצמיחה הצפוילפעול ל
בעיקר הושפע  2009-בהתזרים  . ולמחיריהם הנוכחיים והעתידיים הצפוייםהיצע חומרי הגלם השוניםל

  .הורדת רמות המלאי של לקוחותיהבמקביל ל  שביצעה פרוטרוםהורדת מלאיםממהקיטון בפעילות ו
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  מקורות המימון .ו

  מקורות ההון

 ,) מסך המאזן69.3%( מליון דולר 359.8-הסתכם ל 2010 בדצמבר 31ליום  פרוטרוםההון העצמי של 
שנת ב הון העצמי ה.) מסך המאזן60.5% (2009 בדצמבר 31 ליום  מליון דולר318.5- לבהשוואה

   . מליון דולר2.7 ומתשלום דיבידנד בסך הרווח בתקופהמבעיקר  הושפע 2010

  )ממוצע(כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך , הלוואות לזמן ארוך

 122.5 לעומת  מליון דולר69.5-הסתכם ל 2010 של שנת רביעיהרבעון ב מבנקים ארוךהאשראי לזמן 
 שהתאפשר ,פרעון הלוואות נובע מן ארוךמזבאשראי להקיטון  .2009רבעון המקביל בשנת מליון דולר ב

  .2010 במהלך שנת יגה החברהשהשהחזק בשל תזרים המזומנים 

  )ממוצע(ללא חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך , אשראי לזמן קצר

 ירד גם הוא 2010 שנת של רביעיהרבעון  בהאשראי לזמן קצר מבנקים שהועמד לרשות החברה
 הקיטון באשראי .2009 מליון דולר ברבעון המקביל בשנת 3.1 לעומת ולר דמליון 0.1 סך שלהסתכם לו

בשל תזרים המזומנים החזק שהשיגה כאמור שהתאפשר , קצרמפרעון הלוואות לזמן לזמן קצר נובע 
  .2010- ו2009 שניםהחברה ב

  ):באלפי דולר(להלן פירוט הלוואות מתאגידים בנקאיים והצפי לפירעונן 

    קרן

שקלי 

צמוד 

  מדד

שקלי לא 

צמוד 

  מדד

  אירו
דולר 

  ב"ארה
  ט"ליש

פרנק 

  שוויצרי
  אחרי

תשלומי 

  ריבית
  כ"סה

  33,412  1,110  19  0  5,469  875 25,939  0  0  ראשונה שנה

  28,890  362  0  0  10,354  875 17,299  0  0  שניה שנה

  3,515  15  0  0  0  3,500  0  0  0  שלישית שנה

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  רביעית שנה

 יתחמיש שנה

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ואילך

  65,817  1,487  19  0  15,823  5,250  43,238  0  0  כ"סה

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

ובכפוף לכך שלא תהיה הרעה מהותית במכירות , משיגה מפעילותה השוטפת ומקורות המימון שלה
כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שיושג על ידה צפוי לאפשר ,  החברה מעריכה,או ברווחיותה/ו

  .מבלי שתזדקק למקורות מימון חיצוניים, את פירעונם המלא של התחייבויותיה הצפויות
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  )ממוצע(אשראי ספקים ולקוחות 

, לרמליון דו 64.7  השתמשה החברה באשראי ספקים וזכאים בסך של2010 של שנת רביעיברבעון ה
 החברה 2010 של שנת רביעיהרבעון הבמהלך  . מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד57.7 לעומת

 . מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד72לעומת ,  מליון דולר76.9 שלהעמידה ללקוחותיה אשראי 
   . ובפעילותההגידול באשראי ספקים ולקוחות נובע מהגידול במכירות הקבוצה

  עסקאות זניחות. ז

 של עסקה של החברה או לסיווגה אישר דירקטוריון החברה קווים מנחים וכללים 2011 בינואר 17ביום 
 אלו ישמשו כללים"). נוהל זניחות("שלה עם בעל עניין כעסקה זניחה של חברה מאוחדת או קשורה 

 לגבי של החברה, מדף הצעת בדוחות לרבות, ובתשקיף תקופתיים בדוחות הגילוי בחינת היקף לצורך
 ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) א)(6)(א(41כקבוע בתקנה , עסקה עם בעל עניין

 אישי עניין יש או שלבעל השליטה שליטה בעל עם ושל עסקאות") תקנות דוחות כספיים ("2010 –
 :להלן( 1970 -התש״ל , )תקופתיים ומיידיים דוחות(ערך  ניירות לתקנות 22 בתקנה כקבוע, ןבאישור

 מבנה – וטיוטת התשקיף התשקיף פרטי(ערך  ניירות לתקנות 54 ובתקנה") תקופתיים דוחות תקנות"
 כקבוע בתקנה ,לגבי עסקאות כאמור מיידי במסירת דיווח הצורך לבחינת וכן, 1969 –התשכ״ט  ,)וצורה

דוח המיידי של החברה ה וראהזניחות לפרטים נוספים אודות נוהל  .תקופתיים דוחות לתקנות )6(א37
 ).2011-01-020994: אסמכתא (2011 בינואר 18בעניין מיום 

  

   בכירהנושאי משרהתגמול . ח

ועדת  ("בהתבסס על המלצותיה של ועדת השכר של הדירקטוריון, דירקטוריון החברה מחליט מידי שנה
בקובעם . חרונהתאם לביצועי החברה בשנה הא לנושאי משרה בכירה בחברה בה התגמולעל, ")השכר

: בפרמטרים הבאים, בין היתר, והדירקטוריון  מתחשבים וועדת השכר,לרבות המענקים, התגמולאת 
הרווחיות ושיעורי הגידול שהשיגה הקבוצה  שיעור, הרווח, ביצועיה העסקיים והכספיים של הקבוצה

 על הניתנים ותיםהשיר של הכלכלי להישגים אלו והשוויהבכירה  נושאי המשרהותרומתם האישית של 
והדירקטוריון מוצגים כל הנתונים  בפני חברי ועדת השכר. לקבוצההבכירה  מנושאי המשרהידי כל אחד 

נתונים , הכספיים של השנה הקודמת לרבות הדוחות, התגמולהרלוונטיים לקבלת ההחלטה בדבר 
כולל של כל אחד התגמול ה, ששולמו בחברה משנים קודמות בדבר רווחיות החברה וסכומי המענקים

לגבי , ככל שישנן, השונים והמלצות של נשיא החברה  על רכיביוהרלוונטייםמנושאי המשרה הבכירה 
חברי ועדת השכר  בפני מוצגים ,בנוסף .הבכירה הכפופים אליוהמשרה   לכל אחד מנושאיתגמול

 בחברות ציבוריות בתפקידים מקבילים בכירה תגמול נושאי משרה של השוואתיים והדירקטוריון נתונים
   .החברה של דומים לאלו בסדרי גודל פעילות בישראל בעלות היקפי

  .ולא נקבעו מראש יעדים לצורך שקילת המענקיםהמענקים אינה מתבססת על סכומי תקרה קביעת 

   הדיון שהתקיים בדירקטוריון לגבי התגמולים ותוצאותיו

 הנתונים הרלוונטיים י חברי הדירקטוריון מלואנושאי המשרה הבכירה הובאו בפנ תגמולטרם הדיון על 
דוחות תקופתיים (ניירות ערך  לתקנות -22 ו21 תקנות  בהוראות כנדרש , בכירהמשרה נושא כל לגבי

תנאי לרבות , אלה לתקנות השישית לתוספת 'ג-ו 'ב חלקים ובהוראות, 1979 –ל "תש, )ומיידיים
  . נתונים אלההםובמהלך הדיון אף נסקרו בפני, הסכמים קיימים
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קבע  ,בנפרדהבכירה המשרה  נושאי מבין אחד לכל בהתייחס נתקיים אשר ונפרד מפורט דיון לאחר
כי  ,שקיבל גם סקירה מפורטת מתוכן הדיונים שהתקיימו בישיבת ועדת השכר, דירקטוריון החברה

לגודלה של התגמולים הניתנים לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה הינם הוגנים וסבירים בשים לב 
האחריות של כל אחד  במטלות ובהיקף, הישגיה העסקיים בשנים האחרונות, הקבוצה ומורכבותה

ידי כל אחד  על הניתנים השירותים של בתרומתו להישגיה ובשווי הכלכלי,  הבכירהמנושאי המשרה
בגין  ואת המענק 2011 לשנת תנאי ההעסקה והתגמוליםבקובעו את . לקבוצה מנושאי המשרה הבכירה

  .ורווחיות  שהביאו את הקבוצה לשיא של רווח2010התחשב הדירקטוריון גם בביצועי  ,2010שנת 

  

   סיכום טבלאות מבחני רגישות .ט

 ולכן להפרשי התרגום של  במדינתןשל רוב חברות הקבוצה הוא המטבע המקומיהפעילות מטבע 
נזקפים ישירות להון העצמי של והם ח רווח והפסד "יתרות מאזניות של חברות אלו אין השפעה על דו

  ).קרן הון מהפרשי תרגום(החברה 

  

  : שקל חדש–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

    10%-  5%-  - 5%+  10%+   השינוי%
  3.194  3.372  3.549  3.726  3.904  שער חליפין

  באלפי דולר  

 210 105 2,094 (105) (210)  נטו, פהסך חשי

  

  : לירה שטרלינג–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

    10%-  5%- - 5%+  10%+   השינוי%
 0.582 0.614  0.646 0.678 0.711  שער חליפין

  באלפי דולר        

  (1,369) (685) (13,691) 685 1,369  נטו, סך חשיפה

  

  :אירו –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

    10%-  5%-  - 5%+  10%+   השינוי%
 0.674 0.712 0.749 0.787  0.824  שער חליפין

  באלפי דולר  

  (3,366) (1,682) (33,647) 1,682  3,366  נטו, סך חשיפה
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   פרנק שוויצרי–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

    10%-  5%-  - 5%+  10%+   השינוי%
 0.843  0.890  0.937  0.984 1.031  שער חליפין

  באלפי דולר  

 (46)  (24)  (457) 24 46  נטו, סך חשיפה

  

   מטבעות אחרים–יפין דולר רגישות לשינויים בשער חל

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

  10%-  5%- - 5%+  10%+   השינוי%  

  באלפי דולר  

 944 472 9,446 (472) (944)  נטו, סך חשיפה

  

   סיכון שווי הוגן–רגישות לשינויים בשער הריבית על הלוואות בריבית קבועה 

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

  10%-  5%- - 5%+  10%+   השינוי%  

  באלפי דולר  

  (8) (4) 1,609 4 9  סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן

  

  

פח להשי ו ה י נ י  כ ר ד ו ק  שו י  נ ו כ י ס ל   ם 

הטעמים וחומרי (פעילויותיה העיקריות י תשבמסגרת . מתאפיינת בביזור ניכר הקבוצהפעילותה של 
תוך שימוש , לקוחות ברחבי העולם אלפילהמיועדים , אלפי מוצרים הקבוצהמייצרת  )דייםהגלם הייחו

אינה תלויה מהותית במי  הקבוצה. חומרי גלם הנרכשים ממגוון רחב של ספקים בעולם אלפיב
  . ממוצריה או מספקיה, מלקוחותיה

   על ניהול סיכוני שוק בתאגידיהאחרא. א

הנהלת החברה  .CFO-וה משנה לנשיא ,אלון גרנותמר  וק הינולניהול סיכוני הש בקבוצההאחראי 
ומקיימים , לסיכונים השונים הקבוצהוהדירקטוריון מעודכנים בשינויים מהותיים ברמת החשיפה של 

  . דיונים בנושא במידת הצורך

  .")פרטים נוספים על התאגיד("זה לדוח ' א בחלק ד26אלון גרנות ראה תקנה מר לפרטים אודות 
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   תיאור סיכוני השוק .ב

  סיכוני מחירי חומרי גלם

רוכשת חומרי גלם  הקבוצה . ליצור מוצריה השוניםחומרי גלםספקים המספקים לה  בתלויה פרוטרום
 .הל מסך תצרוכת חומרי הגלם ש5%-למעלה מ מספקממגוון רחב מאוד של ספקים ואף ספק אינו 

, כלל זמינים-ם יש יותר מספק אחד והם בדרךמרבית חומרי הגלם הנרכשים על ידי פרוטרולעל אף ש
האיכות והזמינות של חומרי גלם , המחיר, בנוסף.  גם בעתידמצב זה יימשךכי , אין כל וודאות

 לתנודתיות בשל היצע ניםנתו,  בעיקר בתחום המוצרים הטבעיים,פרוטרוםעיקריים בהם משתמשת 
, אשר מחירם, הינם מוצרים חקלאיים הקבוצהבהם משתמשת  רביםחומרי גלם . וביקוש עולמיים

אינה  פרוטרום. מתנאי מזג אוויר גרועים, בין היתר, איכותם וזמינותם עשויים להיות מושפעים
והיא חשופה לשינויים במחירי חומרי הגלם בהם בחומרי גלם עסקאות עתידיות  בדרך כלל מבצעת

מעקב אחר מחירי  .חומרי גלם בהתאם לשינויים במגמות העולמיות של מחירי אותם, היא משתמשת
   .המשנה לנשיא לתפעול ולשרשרת האספקהעל ידי באופן שוטף חומרי הגלם מתבצע 

  הגלםחומריחלק מלרבות ב, ה במחירי חומרי גלםימגמה עולמית של עליניכרת בחודשים האחרונים 
אם מגמת עליית הנכון למועד פרסום דוח זה לא ניתן לצפות . המשמשים את פרוטרום לייצור מוצריה

לרבות ,  ככל שמגמה זו תימשךותמשיך לפעול,  פועלת בנחישותהחברה. מחירי חומרי הגלם תימשך
על מנת למנוע , בדרך של התאמת מחירי המכירה של מוצריה המושפעים מעליית מחירי חומרי הגלם

רבי של נמשכת הפעילות להרחבת מעגל הספקים ולניצול מ .תוצאות פעילותהעל  עתידית השפעה
  .אתרי הייצור של פרוטרום בעולםהיכולות המגוונות של 

  סיכוני מטבע

בפרנק , ב"דולר ארהב, אירובעיקר ב ( שוניםטבעותספר מבמבעולם מתבצעות  הקבוצהמכירות 
העובדה כי קניות , עם זאת.  חליפיןישינויים בשער לקיימת רגישותולכן ) ח" ובשט"שבלי, שוויצרי

 החשיפה תוצרי פרוטרום נעשות אף הן במטבעות השונים גורמת להקטנחומרי הגלם לייצור מ
נובעות מהפעילות המקומית של חברות הבנות , רוב היתרות הכספיות אשר אינן דולריות. המטבעית
של חברות אלו הוא המטבע המקומי ולכן להפרשי התרגום של הפעילות מטבע .  ובישראלבאירופה
 יםנזקפוהם הקבוצה  אין השפעה על הוצאות המימון של במטבע המקומי של כל חברהיתרות 

 . יתרות כספיות במטבעות אחרים נזקפות להוצאות המימון.ישירות לקרן הון מהפרשי תרגום
החברה לא נקטה בפעולות גידור . פי הצורך ולפחות אחת לרבעון לעהחשיפה המטבעית נבדקת 

  . הגנות כנגד שינויים בשערי החליפיןמשתמשת במכשירים פיננסיים אחרים ל ואינהחיצוניות 

  יכוני ריביתס

 ט"שלילו דולר ל, אירול יםצמוד,  ולזמן ארוךלזמן קצר, הקבוצההבנקאיים של מקורות המימון 
, על פי מדיניותה.  ריבית ליבור משתנהיםונושא, )הלווהבהתאם למטבע הפעילות של החברה (

 ולכן קיימת רגישות לשינויים בשערי של הריביתאינה נוקטת בהגנות כנגד עלייה אפשרית  הקבוצה
 בדצמבר 31נכון ליום  . נגזריםבמכשירים פיננסיים המחזיק הקבוצהנכון ליום המאזן אין . הריבית

והיקף  מליון דולר 32.0 בהיקף כולל של  בניכוי חלויות שוטפותהלוואות לזמן ארוך לקבוצה 2010
לחברה יתרות . מליון דולר 32.3הינו  ,לוואות לזמן ארוך כולל חלויות שוטפות של ה, לזמן קצרהחוב

  .מליון דולר 44.4מזומן בהיקף של 
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 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק. ג

. מחירי חומרי הגלםבתחום הנהלת הקבוצה מבצעת מעקב שוטף אחר ניהול סיכוני השוק  .1
ות או מגמת שינוי במחירי  באחת ממדינות הפעילחדכגון מגמת פיחות בשיעור , אירועים חריגים

פרוטרום פועלת  .דונים בדירקטוריוןינ, קבוצה להשפיע על פעילות היםעלולעיקריים החומרי גלם 
 לתנודות משמעותיות במחירי חומרי בהתאםולפי הצורך , להתאמת מחירי המכירה של מוצריה

 .הגלם

על ידי , חשבונאית הן הכלכלית והן ה,משתדלת לצמצם את חשיפתה המטבעית הנהלת הקבוצה .2
אחראי לניהול  ה. פועלת הקבוצהןאיזון ההתחייבויות והנכסים בכל אחד מהמטבעות השונים בה

 הלוואות נוהגת לקחתהקבוצה . CFO- הינו המשנה לנשיא והבקבוצההחשיפה המטבעית 
 .המקומיבמטבע משתנה ליבור בריבית 

, קבוצה בהנהלת הה ונדונקבוצהרמת החשיפה נבדקת באופן סדיר על ידי מערך הכספים של ה .3
והיא לא הוגבלה , דבר אשר מאפשר תגובה מיידית להתפתחויות חריגות בשווקים השונים

 . בדירקטוריון החברה גם מעת לעת נבחנתרמת החשיפה . מראש באופן כמותי

סיכוני השוק עצמה מפני  לא השתמשה במכשירים פיננסיים או אחרים על מנת להגן על פרוטרום .4
    .היא חשופהלהם 

  .  לא חלו שינויים במדיניות ניהול סיכוני השוק2010בשנת 

  

   הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה. ד

מערך  ,המשנה לנשיא לתפעול ולשרשרת האספקהחשיפה למחירי חומרי גלם נבדקת על ידי ה
מקיימת הנהלת , בנוסף. ךומדווחת להנהלה בהתאם לצור, באורח סדיר הפעילויותהרכש והנהלת 

המטבע , ומרי גלםחמחירי דיון במימוש מדיניות הניהול של סיכוני שוק בתחום החברה אחת לרבעון 
 ובתקופות שנהלפחות אחת ל ןלדירקטוריו ותמדווח על החשיפ CFO-המשנה לנשיא וה. והריבית

  .  ובשערי הריביתרי גלםבמחירי חומ, בשערי החליפין, בהן יש שינויים חדים במצב הכלכלי העולמי

  . לא היו חריגות מהמדיניות שתוכננה 2010שנת ב
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  מדהצה דוח בסיסי .ה

   2010 בדצמבר 31ח חשיפה מטבעית לפי בסיסי הצמדה עיקריים ליום "דו
        

 USDNISGBPEURO CHF כ"סה אחר 
 באלפי דולר 
        

        נכסים 
 44,389 3,183 5,823 15,2961,2535,68713,147 ניםמזומנים ושווה מזומ

 69,820 8,453 5,426 16,1769,5614,84625,358 לקוחות
 13,572 282 1,590 5,7753,5759641,386  חייבים אחרים

 86,485 2,914 18,639 10,96921,462 -32,501 מלאי
 1,525 262  -  - - -1,263 חייבים אחרים לזמן ארוך

 126,122 1,336 56,930 9,62826,572 -31,656 רכוש קבוע נטו
 177,136  - 5,706 25,284119,378 -26,768 רכוש אחר נטו

 519,049 16,430 94,114 129,43514,38957,378207,303 סך נכסים
       

        התחייבויות
 64,330 19  - 15,82543,236 -5,250 אשראי מבנקים

 30,380 835 3,842 5,0556,4942,98911,165 ספקים
 31,438 1,323 6,910 1,9785,8015,9599,467 זכאים אחרים

 11,242 114 1,778 9,245 - -105 התחייבות בשל הטבות לעובדים בעת פרישה
 21,867  - 6,927 3,9457,974 -3,021 מיסים נדחים

  -  -  -  - - - - התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 159,257 2,291 19,457 15,40912,29528,71881,087 סך התחייבויות

       
 359,792       הון עצמי

       

 (0) 14,139 74,657 114,0262,09428,660126,216 יתרה מאזנית נטו
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   מבחני רגישות. ו

  חדש שקל –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח     
 10%-5%- -5%+10%+  השינוי% 
 3.3723.194 3.9043.7263.549 ח"שע  
  באלפי דולר   

 63125 1,253(63) (125)   מזומנים ושווי מזומנים
 478956 9,561(478) (956)  לקוחות

 179358 3,575(179) (358)  חייבים אחרים
   (1,439) (720)14,389 7201,439 
      
 -- ---  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (649)(325) 3256,494 649  ספקים ונותני שירותים
 (580)(290) 2905,801 580  זכאים אחרים

   1,229 61512,295 (615)(1,229) 
      

 105210 2,094(105) (210)    נטו, סך חשיפה
  

   לירה שטרלינג–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח     
 10%-5%- -5%+10%+  השינוי%  
 0.6140.582 0.7110.6780.646 ח"שע  
  באלפי דולר   

 284569 5,687(284) (569)   מזומנים ושווי מזומנים
 242485 4,846(242) (485)  לקוחות

 2755 549(27) (55)  חייבים אחרים
   (1,109) (553)11,082 5531,109 
      
 (1,583)(791) 79115,825 1,583  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (299)(149) 1492,989 299  ספקים ונותני שירותים
 (596)(298) 2985,959 596  זכאים אחרים

   2,478 1,23824,773 (1,238)(2,478) 
      

 (1,369)(685) (13,691)685 1,369    נטו, סך חשיפה
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  אירו –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח     
 10%-5%- -5%+10%+  השינוי%  
 0.7120.674 0.8240.7870.749  ח"שע  
  באלפי דולר   

 6571,315 13,147(657) (1,315)   מזומנים ושווי מזומנים
 1,2682,536 25,358(1,268) (2,536)  לקוחות

 4896 961(48) (96)  חייבים אחרים
   (3,947) (1,973)39,466 1,9733,947 
      
 (4,324)(2,162) 2,16243,236 4,324  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (1,117)(558) 55811,165 1,117  ספקים ונותני שירותים
 (947)(473) 4739,467 947  זכאים אחרים

 (925)(462) 4629,245 925 התחייבות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
   7,313 3,65573,113 (3,655)(7,313) 
      

 (3,366)(1,682) (33,647)1,682 3,366    נטו, סך חשיפה
  

   פרנק שוויצרי–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח     
 10%-5%- -5%+10%+  השינוי%  
 0.8900.843 1.0310.9840.937  ח"שע  
  באלפי דולר   

 291582 5,823 (291)(582)   מזומנים ושווי מזומנים
 271543 5,426 (271)(543)  לקוחות

 4182 824 (41)(82)  חייבים אחרים
   (1,207)(603) 12,073 6031,207 
      

 (384)(192) 3,842 384192   ספקים ונותני שירותים
 (691)(346) 6,910 691346  זכאים אחרים

 (178)(89) 1,778 17889 התחייבות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
   1,253627 12,530 (627)(1,253) 
      

 (46)(24) (457) 4624    נטו, סך חשיפה
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   מטבעות אחרים–רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח     
 10%-5%- -5%+10%+  השינוי%  
   דולרבאלפי   

 159318 3,183(159) (318)   מזומנים ושווי מזומנים
 423845 8,453(423) (845)  לקוחות

 510 101(5) (10)  חייבים אחרים
   (1,173) (587)11,737 5871,173 
      
 (2)(1) 2119  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (84)(42) 42835 84  ספקים ונותני שירותים
 (132)(66) 661,323 132  ים אחריםזכא

 (11)(6) 6114 11 התחייבות בשל הטבות לעובד בעת פרישה
   229 1152,291 (115)(229) 
      

 472944 9,446(472) (944)    נטו, סך חשיפה
  

  

   סיכון שווי הוגן–רגישות לשינויים בשער הריבית על הלוואות בריבית קבועה 

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) סדהפ(רווח     
 10%-5%- -5%+10%+  השינוי%  
  באלפי דולר   
 (8)(4) 941,609  הלוואות באירו לזמן ארוך

 (8)(4) 941,609  סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן
  

  

י ד י ג תא ממשל  י  ט ב י   ה
  

  רים בלתי תלויים ודירקטודירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. א

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 
. ומורכבות פעילותה פעילותה היקף, גודלה, סוג החברהוזאת בהתחשב ב, יעמוד על שני דירקטורים

 ים המוטלבסמכויות ובתפקידים, ערי זה יאפשר לו לעמוד בחובותלהערכת הדירקטוריון מספר מז
במיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה , עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה
  .הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם
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יומנות חשבונאית חברה מכהנים חמישה דירקטורים בעלי מדירקטוריון הב, נכון למועד פרסום דוח זה
 . ומר גיל ליידנרל'מר יצחק אנג, מר יעקב אלינב,  הנס האבדרהאלדן מר ,ון פרבר'ר ג" ד: ופיננסית

בהסתמך עליהם החברה רואה אשר , ניסיונם והידע שלהם, השכלתם, לפרטים אודות כישוריהם
ים נוספים על פרט(לדוח זה '  בחלק ד26ראו תקנה , אותם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

  ).התאגיד
  

  דירקטורים בלתי תלויים

החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי , נכון למועד דוח זה
  ).1999 -ט "התשנ, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות(תלויים 

  

  ר הפנימי של התאגידפרטים בדבר המבק. ב

  המבקר הפנימי בחברה

הוא מבקר הפנים של החברה והחל את עבודתו כמבקר פנימי ביום  ,  חשבוןרואה, מר יואב ברק
 ובהוראות 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ב(146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף . 17.1.2005

  .1992-ב"התשנ,  לחוק הביקורת הפנימית8סעיף 

  .המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה, למיטב ידיעת החברה

למבקר הפנים אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם , מיטב ידיעת החברהל
  .הקבוצה או עם גוף קשורה אליה

מבקר הפנים אינו . אלא מעניק את שירותי הביקורת כקבלן חיצוני, המבקר הפנימי אינו עובד החברה
  .פיםאו מעניק לה שירותים חיצוניים נוס בקבוצהממלא תפקידים אחרים 

  וימינהדרך 

 על פי המלצת ועדת 17.1.2005 של מבקר הפנים אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום ומינוי
ונסיונו ) רואה חשבון וכלכלן(מינוי אושר על ידי דירקטוריון החברה לאחר בחינת השכלתו  ה.הביקורת

א את מבקר הפנים דירקטוריון החברה מצ. בתחום הביקורת הפנימית ובתפקידים ניהוליים שונים
  .פרוטרוםהיקף פעילותה ומורכבותה של , מתאים לשמש בתפקידו לאור גודלה

  זהות הממונה על מבקר הפנים

  .מבקר הפנים כפוף לועדת הביקורת של דירקטוריון החברה ולנשיא החברה

  העבודהתכנית 

ם עם נשיא הנבנית על ידי מבקר הפנים בתיאושנתית -ורבתכנית הביקורת היא תוכנית שנתית 
השיקולים המנחים .  ומאושרת על ידי ועדת הביקורת של דירקטוריון החברהוהנהלתההחברה 

, לפי רמת הסיכון שלהם, בבניית התכנית מתבססים על נושאים הנצפים כראויים לבחינה מעמיקה
 ולוודא את קיום נהלי הקבוצהלהבטיח שמירה על נכסי , לייעל מערכות, במטרה לאתר ליקויים

תכנית הביקורת השנתית כוללת גם מעקב על יישום .  וחוקי המדינות בהן היא פועלתבוצההק
למבקר הפנימי שיקול דעת עצמאי . המלצות המבקר הפנימי וועדת הביקורת על ידי הנהלת החברה
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. הדירקטוריוןועדת הביקורת של בכפוף להתייעצות עם , לסטות מתוכנית הביקורת המאושרת
שאושרה ומתעדכנת בהתאם שנתית -והרבהתאם לתוכנית הביקורת השנתית הביקורת מתבצעת ב

מתבצעת הן באמצעות שאלונים והן הפנימית הביקורת . לצורך וככל הנדרש על פי ממצאי הביקורת
חלק מנושאי הביקורת . באמצעות ביקורת פיזית באתרי החברה והחברות המוחזקות בארץ ובעולם

ים בכלל הקבוצה וחלקם הינם ביקורת על נושאים ספציפיים הינם נושאי רוחב הנבדקהפנימית 
   .המבוקרים בהתאם לתוכנית השנתית

  ל או של תאגידים מוחזקים"ביקורת בחו

 לרבות, ל"הן בארץ והן בחו,  מתייחסת לפעילות כלל החברות בקבוצהתכנית הביקורת השנתית
רך לפחות ביקורת אחת בשנה המבקר הפנימי עו. תאגידים המהווים החזקות מהותיות של החברה

  . מהותיתמאוחדתבכל חברה 

  היקף העסקת מבקר הפנים

מבקר הפנים . הקבוצהלקצב התרחבותה וצמיחתה של מותאם היקף המשרה של מבקר הפנים 
   .ימי עבודה בשבועעד שלושה  ים וחצימועסק בהיקף של כשני

  
מספר שעות   

שהושקעו בביקורת 
  2010בשנת פנימית 

  600  ראלפעילות ביש
פעילות מחוץ 

  לישראל
390  

 הקבוצהבנימוקים לקביעת היקף העסקת מבקר הפנים נלקחו בחשבון היקף פעילותה של 
 1,200 לעומת,  שעות990של החברה בהיקף של   מבקר הפניםהועסק 2010בשנת  .ומורכבותה

בקרות תגבור המנובע בעיקר של המבקר הפנימי  שינוי בהיקף העסקתוה .2009שנת  בשעות
  . בעקבות המשבר הכלכלי העולמי2009שבוצעו בקבוצה בשנת 

   הפנימיתעריכת הביקורת

עבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים , כפי שנמסר לחברה על ידי המבקר הפנימי
, לרבות הנחיות המקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, מקובלים בארץ ובעולם

דוחות הביקורת נסמכים על ממצאי . עצמאית ובלתי תלויה, מהימנה, רת מקצועיתהמבטיחים ביקו
 בתקנים שנקבעו בדרישות עומד הפנימי מבקר ההדירקטוריון לדעת .הביקורת והעובדות המתועדות

 הקבוצה עם היכרותו ,ניסיונו ,כישוריו ,המבקר של למקצועיותו לב בשים וזאת, ל" הנהמקצועיים
   .ידו על הנערכים הביקורת ממצאי את ומציג מגיש ,רךעו הוא בו והאופן

  גישה חופשית למבקר הפנים

לרבות לאלו של , הקבוצה ובלתי אמצעית למאגרי המידע של מתמדת, למבקר הפנימי גישה חופשית
לכל בסיס נתונים ולכל תכנית של עיבוד נתונים אוטומטי , הרגילים והממוחשבים, חברות מוחזקות

כנס לכל ימבקר הפנים רשאי לה. לרבות לנתוניהן הכספיים, ת מוחזקות על ידהשל החברה וחברו
  . ולבדוק אותו, לרבות חברות מוחזקות, נכס של החברה
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  דין וחשבון המבקר הפנימי

דוחות הביקורת ערוכים ומוגשים על ידי המבקר הפנימי לועדת הביקורת ולחברי הנהלת החברה 
של ועדת הביקורת בהן התקיימו דיונים על ממצאי ישיבות  ששלוהתקיימו  2010במהלך שנת . בכתב

נשיא . 2010 בדצמבר 20-ו, 2010 בנובמבר 1, 2010 באוגוסט 4 :בתאריכים,  הפנימיהמבקר
ת אספקה וחברי ועדת רמשנה לנשיא לשרשה,  ומנהל הכספים הראשי המשנה לנשיא,החברה

 בהן התקיימו דיונים על ממצאי עדת הביקורתהביקורת קיבלו את דוחות הביקורת ונכחו בכל ישיבות ו
  . נכחו בישיבות הועדה ככל שדוח הביקורת נגע לפעילותםמנהלים רלוונטיים נוספים. המבקר הפנימי

  הערכת דירקטוריון החברה את פעילות מבקר הפנים

ם אופי ורציפות פעילות מבקר הפנים ותוכנית עבודתו הינם סבירי, לדעת דירקטוריון החברה היקף
  .ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה, בנסיבות העניין

  תגמול

לא ניתנו למבקר הפנימי . ₪אלפי  296-כעמד על  2010בשנת הפנימי התגמול שקיבל המבקר 
להערכת החברה אין בתגמול האמור כדי להשפיע על הפעלת . ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו

 התגמול לו זכאי המבקר הפנימי אינו מותנה בצורה .המבקר הפנימישיקול הדעת המקצועי של 
  .כלשהי בתוצאות עבודתו של המבקר

  פרטים בדבר המבקר החיצוני של התאגיד. ג

רואה החשבון המבקר של החברה ושל החברות המאוחדות המהותיות שלה הוא קסלמן וקסלמן 
PricewaterhouseCoopers .ח "י רו" אינן מהותיות ומבוקרות עסך נכסי החברות המאוחדות אשר

 13% מסך הנכסים של החברה והכנסותיהן של אותן חברות מהוות 11%מקומיים אחרים מהווים 
 .מסך ההכנסה המאוחדת של הקבוצה

 :השכר ששולם על ידי החברה לרואה החשבון המבקר שלה הינו כמפורט להלן

בשנת  היה מס שירותי ובגין לביקורת הקשורים שירותים בגין, ביקורת שירותי בגין  כוללשכר .1
 בישראל )2009ב בשנת " אלפי דולר ארה1,027לעומת  (ב" דולר ארה אלפי981 2010

. )2009 שעות בשנת 10,417 לעומת 2010 שעות בשנת 12,393 (ל"ובחברות הבנות בחו
  .  מסך השכר המפורט בסעיף זה45%הסכום ששולם בגין שירותי מס אינו עולה על 

 המבקר החשבון רואה שנתן שירותים עבור הכולל השכר -  בגין שירותים נלוויםראח שכר .2
 34לעומת (ב "דולר ארה   אלפי46 ל 2010 לעיל הסתכם בשנת 1 נכללים בסעיף שאינם

 .ל"בישראל ובחברות הבנות בחו) 2009ב בשנת "אלפי דולר ארה

 והסמיכה את 2010ת ח המבקר לשנ"האסיפה הכללית של החברה אישרה את מינויו של רו
  .דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

   הליך אישור הדוחות הכספיים. ד

 שהוא האורגן המופקד על בקרת ,הדוחות הכספיים של החברה מובאים לאישורו של הדירקטוריון
דנה בדוחות ") ועדת המאזן(" לאחר שהוועדה לבחינת הדוחות הכספיים מספר ימים, העל בחברה

הוראות ותנאים לעניין הליך אישור (בהתאם לתקנות החברות  לדירקטוריון ותשה המלצוגיבהכספיים 
  . ")תקנות אישור דוחות ("2010-ע"תש, )הדוחות הכספיים
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  דירקטוריון החברהחברי 
  

אשר חמישה מתוכם הינם דירקטורים בעלי מומחיות , דירקטוריון החברה מונה שבעה חברים
  . חשבונאית ופיננסית כמפורט לעיל

 וחבריה ועדת המאזןחברי 
, ר הועדה"ויו צ"דח, יעקב אלינב ה"ה -חברי ועדת הביקורת של החברה  הינם ועדת המאזן חברי

 בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסיתהינם חברי הועדה  .דירקטור, וגיל ליידנר, צ"דח, ל'יצחק אנג
ל 'ה יעקב אלינב ויצחק אנג"ה.  על כךותונתנו לחברה הצהר, והיכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים

 של והשכלתם ידיעותיהם, ניסיונםפרטים אודות  ל.צים"דחמכח היותם הינם דירקטורים בלתי תלויים 
 ראו ,ופיננסית חשבונאית מומחיות כבעלי אותם רואה החברה עליהם שבהסתמך, ועדת המאזן חברי
 ).  על התאגידנוספים רטיםפ(לדוח זה '  דלפרק 26 תקנה

 לדירקטוריון המלצתה גיבוש לצורך ועדת המאזן ידי על שננקטו יכיםהתהל

 מספר. 2011 במרץ 17 ביום שהתקיימהועדת המאזן  בישיבת נדונו החברה של הכספיים הדוחות
 דיוןב. 2010 לשנת החברה  שלכספיים הותהדוח הועדה חברי לבחינת ונשלח ימים לפני הישיבה

מר אורי , החברה של המבקרים החשבון רואי בדיון נכחו וסףשלושת חברי ועדת המאזן ובנ השתתפו
מר גיא , CFO-המשנה לנשיא וה, מר אלון גרנות, החברה ומנהל העסקים הראשי שלה נשיא, יהודאי

 בישיבה. המשפטית הגלובלית ומזכירת החברה היועצת, טלי מירסקי' גבו ,כספיםל סגן הנשיא, גיל
הערכות והאומדנים שנעשו ב, בין היתר, הועדה דנה .שבוןהח רואי ושל החברה של מצגות הוצגו

שלמות ונאותות הגילוי , הקשורות בדיווח הכספי הבקרות הפנימיות, בקשר עם הדוחות הכספיים
והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של  המדיניות החשבונאית שאומצה, בדוחות הכספיים
 נסמכים נתונים בדוחות ןשעליה, ןאומדנים שבבסיסוה לרבות ההנחות, ת שוויוהקבוצה והערכ

. דוחות  בהתאם לתקנות אישורלדירקטוריון המלצות גובשוהמאזן  במסגרת הדיון בועדת.הכספיים
  לפני ישיבת הדירקטוריון עסקיםימישלושה המלצות ועדת המאזן הועברו לחברי דירקטוריון החברה 

 לאור היקף ומורכבות דירקטוריון מהווים זמן סביראשר לדעת חברי ה, בה נדונו הדוחות הכספיים
 .ההמלצות

  הליך אישור הדוחות על ידי הדירקטוריון

 חות הכספיים מספר ימים לפני מועד קיום ישיבת"חברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדו
 חות"ישור הדולישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומובאים לא. חות לאישור"הדירקטוריון בה מובאים הדו

 הכספיים של החברה מוזמנים גם רואי החשבון המבקרים של החברה וכן חברי ההנהלה הבכירה של
 המשנה, מר אלון גרנות, יא ומנהל העסקים הראשי של החברהנש, מר אורי יהודאילרבות , החברה
 צת משפטיתיוע, סגנית נשיא, טלי מירסקי'  וגבסגן הנשיא לכספים, מר גיא גיל ,CFO -והלנשיא 

 במהלך. המבקר הפנימי של החברה, מר יואב ברקגם מוזמן ישיבה ל. גלובלית ומזכירת החברה
 נשיא החברה ומנהל העסקיםדן הדירקטוריון בהמלצות ועדת המאזן לגבי הדוחות הכספיים והישיבה 

של   והכספיותאת התוצאות העסקיותמציגים בפני הדירקטוריון  CFO -הוהראשי והמשנה לנשיא 
תוך השוואה לתקופות קודמות ומתן דגש לאירועים מיוחדים אשר , בתקופה הרלבנטית הקבוצה
 הנהלת החברה על שאלותים חברי עונהקבוצה במהלך הצגת תוצאות . תקופהה מהלךאירעו ב
 לאחר הצגת התוצאות הכספיות של החברה משיבים רואי.  להערותיהם של הדירקטוריםיםומתייחס

 לבסוף דירקטוריון החברה מקיים הצבעה.  של החברה לשאלות הדירקטוריםהחשבון המבקרים
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 ובה אושר ,2011 במרץ 23בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום . חות הכספיים"הדובנוגע לאישור 
  התקבלהחות"אישור הדווההחלטה על השתתפו כל הדירקטורים , 2010שנת ל ים הכספיותח"הדו

  .פה אחד

  
י ד ה עם  בקשר  י  ו ל י דג י ג התא של  י  ס נ נ י פ ה ח  ו   ו

  2010חלוקת דיבידנד  בשנת . א

 6ביום . למניה ₪ 0.18 בסך של החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד 2010 במרץ 16יום ב
  .) אלפי דולר2,733-כ(ח " ש10,408,744בסך כולל של   שולם הדיבידנד לבעלי המניות2010במאי 

  אישור תוכנית אופציות. ב

 תוכנית ,המלצת ועדת השכר שלהקבלת לאחר , רקטוריון החברהדי אישר 2010לי  ביו15 ביום
 כתבי 1,000,000 במסגרתה יוענקו עד ,)"2010  אופציותתוכנית"(אופציות להנהלה בכירה 

, .נ.ח ע" ש1אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה אחת בת , )"האופציות"(אופציות בלתי סחירים 
נוספים  משרה ונושאי עובדים 10עוד ול ")הנשיא("ים הראשי שלה לנשיא בחברה ומנהל העסק

 שתוקצה אופציות 255,000 עד וכן כמות נוספת של ,לנשיא אופציות 275,000מתוכן , בקבוצה
ידי ועדת הביקורת -גם על אושרה לנשיא האופציות תהקצא. בקבוצהבעתיד לעובדים ונושאי משרה 

  . רההאופציות הוענקו ללא תמו .של החברה
 31 הכספיים של החברה ליום לדוחות 12ביאור  ראו 2010אופציות לפרטים נוספים אודות תוכנית 

 2010 באוגוסט 18 דוח ההצעה שפרסמה החברה ביוםאת  וכן ,המצורפים לדוח זה, 2011בדצמבר 
  .)2010-01-592389 :אסמכתא' מס(
  חות הכספיים" המוזכרים בדוח על המצב הכספי"דואירועים לאחר תאריך ה. ג

  נכסי ופעילות   חתמה פרוטרום על הסכם לרכישת2011 בינואר 20ביוםEAFIהאנגלית  .
 החברה של לפרטים נוספים ראו הדוחות המיידיים. 2011 בינואר 31הרכישה הושלמה ביום 

-2011-01 - ו2011-01-024681: אסמכתאות (2011 בפברואר 1- ו2011 בינואר 23מהימים 
035154(. 

 הקצאת 2011 בפברואר 7 אישר דירקטוריון החברה ביום 2010ת תוכנית אופציות במסגר 
כמפורט בדוח ההצעה שפרסמה החברה ביום ,  אופציות לנושא משרה בכירה בחברה40,000

 ).2011-01-043281: אסמכתא' מס (2011 בפברואר 8

  למניה ₪ 0.2 בסך של על חלוקת דיבידנד החליט דירקטוריון החברה 2011 במרץ 23ביום .
מועד תשלום ).  דולר אלפי3,271-כ(ח "שאלפי  11,565הדיבידנד שהוכרז הינו בסך כולל של 

 .2011אי  במ6הדיבידנד הינו 

   אומדנים חשבונאיים קריטיים. ד
 חשבונאים באומדנים שימוש דורשתIFRS -ה לתקני בהתאם של החברה כספייםה חות"דוהכנת ה
 המדיניות כללי יישום בתהליך דעת שיקול להפעיל החברה תהנהל את המחייב דבר, קריטיים

 חות"דו המשפיעים על הסכומים המוצגים בהנחות ולהניח אומדנים לערוך, החברה של החשבונאית
  . הכספיים
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, חות הכספיים של החברה"להלן יובאו האומדנים החשבונאיים הקריטיים המשמשים בהכנת הדו
ה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי אשר בעת גיבושם נדרשה הנהלת החבר

, סיון העבריבשיקול דעתה בקביעת האומדנים מתבססת הנהלת החברה על נ. ודאות משמעותית
התוצאות בפועל עשויות . עובדות שונות ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן

שבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת באשר לאומדנים הח. להיות שונות מאומדני ההנהלה
 בדצמבר 31ליום של החברה  לדוחות הכספיים 4ביאור גם ראה , החברהחות הכספיים של "הדו

   .המצורפים לדוח זה, 2011

  מסים על הכנסה ומסים נדחים

להפעיל הקבוצה ובהתאם נדרשת הנהלת , נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי שיפוטהקבוצה 
רושמת הפרשות הקבוצה . ל מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על ההכנסהשיקול דעת ע

כאשר חבות . בספריה בהתבסס על הערכותיה באשר לסבירות האפשרית של תשלומי מס נוספים
המס הסופית הנקבעת על ידי רשויות המס שונה מחבות המס שנרשמה בספרים בתקופות 

קופה שבה נקבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות ייזקף ההפרש לרווח והפסד בת, הקודמות
  . המס

רושמת נכסי מס נדחים והתחייבויות מס נדחות על בסיס ההפרשים בין הסכומים הקבוצה , כמו כן
בוחנת באופן הקבוצה . בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס

על בסיס הכנסות חייבות , דחים הנכללים בחשבונותיהשוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנ
עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות , הכנסות חייבות חזויות, היסטוריות
או במקרה , להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיקהקבוצה אם אין ביכולתה של . תכנון מס

יים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיב
עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המס הנדחים או הקבוצה , הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי

דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה , התחייבויות המס הנדחותאת להגדיל 
  . ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותה

  פיצויי פרישה

בגין פיצויי פרישה תלוי במספר גורמים אשר נקבעים על בסיס הקבוצה הערך הנוכחי של התחייבויות 
נטו בגין פיצויי , )ההכנסה(ההנחות המשמשות בחישוב העלות . אקטוארי בהתאם להנחות שונות

 .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

בהתאם לתשואות , ההנחה לגבי התשואה הצפויה על היעודות לפיצויי הפרישה נקבעת באופן אחיד
  . היסטוריות ארוכות טווח

שיעור היוון . וף כל שנהבס אקטוארים חיצונייםההנחה לגבי שיעור ההיוון המתבקש נקבעת על ידי 
זה ישמש בקביעת אומדן השווי העדכני של תזרימי המזומנים העתידיים אשר יידרשו לכיסוי 

שוק אגרות החוב של תאגידים בעלי דירוג גבוה אינו נזיל דיו על מנת . ההתחייבויות לפיצויי פרישה
על שיעורי הריבית החלים קביעת שיעור ההיוון הנדרש מתבססת , לכן. לשמש בקביעת שיעור ההיוון

ואשר התקופה עד לפירעונם , על אגרות חוב ממשלתיות הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות
  . רלבנטיתדומה לתקופה של ההתחייבות ה
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מתבססות על שיעורי , כגון העלאות שכר עתידיות, הנחות מפתח אחרות לגבי התחייבויות פנסיה
  .  אינפלציית השכר הקיימים

  חייבויות תלויותהפרשה להת

הפרשות להתחייבויות תלויות בגין תביעות משפטיות נרשמות בספרים בהתאם לשיקול הדעת של 
לגבי הסבירות לכך שתזרימי מזומנים אכן יופנו לסילוק ההתחייבויות ועל בסיס הקבוצה הנהלת 

רש לסילוק ידלההאומדן שנקבע על ידי ההנהלה בגין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים 
  . הקיימותהתחייבויות ה

  הפרשה לירידת ערך מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

 בהתייחס לסכום , נבחן אחת לשנההצורך בהפרשה לירידת ערך בגין מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
 מניבת מזומנים הסכום בר ההשבה של יחיד. בר ההשבה של היחידות מניבות המזומנים של החברה

  .ת הקבוצה להנחות ותחשיבים שנקבעו על ידי הנהלנקבע בהתאם

  ")ח סולו"דו("ג לתקנות 9על פי תקנה של תאגיד כספי נפרד ח "דואי הכללת . ה 

ג לתקנות 9 מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה 2010החברה לא כללה בדוח התקופתי לשנת 
דוח סולו לא יוסיף כל מידע בשל זניחות תוספת המידע של דוח כאמור והעובדה ש") דוח סולו("

 .שאינו כלול בדוחות המאוחדים של החברה, מהותי למשקיע הסביר

החברה החליטה כי המידע זניח מכיוון שלחברה אין פעילות מסחרית מסוג כלשהו ולכן לתוצאות 
החברה . של הקבוצההמאוחדים הפעילות של החברה אין כל השפעה על דוחות הרווח וההפסד 

  .אין לה מכירות או הוצאות לצדדים שלישייםועובדים אינה מעסיקה 

נובעות ) מ"פרוטרום בעשערוך שטרי הון מול הכנסות מימון על דיבידנד ו(כל הכנסותיה של החברה 
  .מ"מפרוטרום בע

היתרות .  אין לחברה יתרות מול צדדים שלישיים, מס הכנסההתחשבנות מוללמעט , מבחינה מאזנית
 אלף 139וקרקע בסך של ) באחזקה מלאה(אות ויתרות מול חברות הקבוצה היחידות שלה הינן הלוו

  .דולר

כי כל עוד ההכנסות מחיצוניים או מחברות שאינן באחזקה מלאה של החברה , הנהלת החברה קבעה
 מסך ההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים וכל עוד ההוצאות לחיצוניים או לחברות 5%-נמוכות מ

,  מסך ההוצאות בדוחות הכספיים המאוחדים5%- החברה נמוכות משאינן באחזקה מלאה של
ג לתקנות הינו זניח והעדרו לא יפגע בסיכוייו של 9המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 

משקיע במניות החברה להעריך את סיכויי הנזילות של החברה ולא יוסיף כל מידע מהותי למשקיע 
  .הסביר

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

  .ותישיב שש החברהדירקטוריון  קיים 2010במהלך שנת 
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 . על ההישגים הנאים שהושגולעובדיהפרוטרום והנהלת  מודה לדירקטוריון החברה

  
____________________  

  
____________________  

  אורי יהודאי
  מנהל עסקים ראשינשיא ו

  

  ון פרבר'ר ג"ד
  ר הדירקטוריון"יו

  
    2011 מרץב 23 :תאריך
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  מבקר רואה החשבון הדוח
  

   המניות שללבעלי             
   מ" תעשיות בעפרוטרום

   ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספיבדבר
  ערךניירות תקנותב) ג(ב 9 סעיף לבהתאם

 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 

  
ליום ") החברה "ן ביחד להל( בנות וחברות,  מ"פרוטרום תעשיות בע בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי ביקרנו

 וההנהלה של החברה אחראים הדירקטוריון.  בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאהרכיבי. 2010 בדצמבר 31
 פנימית על דיווח כספי בקרה רכיבי של האפקטיביות את םלקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת

 פנימית על דיווח כספי של בקרה רכיביהיא לחוות דעה על  אחריותנו. ל" לדוח התקופתי לתאריך הנהמצורפת
  .החברה בהתבסס על ביקורתנו

  
 של לשכת רואי חשבון 104 בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי

  :  אלה הינםרכיבים"). 104תקן ביקורת "להלן " (ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"בישראל 
 ובקרות כלליות של מערכות פילרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כס,  ברמת הארגוןבקרות) 1(

כל אלה יחד מכונים להלן  (תהליך המכירות והלקוחות) 3(; תצרוכת חומר ומלאי,בקרות על תהליך הרכש) 2(; מידע
  ").רכיבי הבקרה המבוקרים"
  

 במטרה זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה תקן פי-על. 104 ביקורת לתקןאם  את ביקורתנו בהתערכנו
 רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי אם מידה סבירה של ביטחון להשיג את רכיבי הבקרה המבוקרים ולזהות

רכיבי הבקרה  זיהוי,  פנימית על דיווח כספיבקרהביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי . מכל הבחינות המהותיות
 אפקטיביות והערכה של בחינה וכן,  חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקריםשקיימתהערכת הסיכון , המבוקרים

כללה גם , לגבי אותם רכיבי בקרה, ביקורתנו.  שהוערךהסיכון על בהתבסס רכיבי בקרה אותם והתפעול של תכנוןה
,  התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקריםביקורתנו. ות בהתאם לנסיבכנחוצים חשבנו שכאלה נהלים אחרים ביצוע

ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת , להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים , כמו כן. לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד

 סבורים אנו. חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה, רים ולפיכךלבין כאלה שאינם מבוק
  .שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל

  
 הצגה ות או לגללמנוע לא שעשויים, ורכיבים מתוכה בפרט, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל,  מגבלות מובנותבשל

 לסיכון שבקרות ה חשופכלשהי אפקטיביות נוכחית הערכת העתיד על בסיס לגביקנות הסקת מס, כמו כן. מוטעית
  . תשתנה לרעהנהלים האו המדיניות לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של תהפוכנה

  
דצמבר  ב31 ליוםאת רכיבי הבקרה המבוקרים , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, לדעתנו

2010.  
  

 31 לימים הכספיים המאוחדים של החברה דוחותאת ה,  בישראלמקובליםבהתאם לתקני ביקורת ,  גםביקרנו
 23מיום ,  שלנווהדוח 2010 בדצמבר 31 אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ולכל 2009 -  ו 2010בדצמבר 

  .יים מסויגת על אותם דוחות כספבלתיכלל חוות דעת , 2011 במרץ 
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  דוח רואה החשבון המבקר
  לבעלי המניות של 
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  
  
  

 31 לימים )החברה –להלן (מ "תעשיות בעשל פרוטרום   על המצב הכספיהדוחות המאוחדיםביקרנו את 
תזרימי והשינויים בהון ,  הרווח הכולל,רווח והפסדה  המאוחדים עלדוחותהאת ו 2009- ו 2010 רבדצמב

 דוחות כספיים אלה הינם .2010 בדצמבר 31הסתיימה ביום ש בתקופהמשלוש השנים המזומנים לכל אחת 
ותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על אחרי. החברהבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

  .ביקורתנו
  

 10%- וכ11%-כ ם של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהוויהמידע הכספילא ביקרנו את 
מהוות , והכנסותיהן הכלולות באיחוד, בהתאמה 2009- ו2010 בדצמבר 31מכלל הנכסים המאוחדים לימים 

. 2010 בדצמבר 31 יוםהסתיימה בש בתקופהלכל אחת משלוש השנים לל ההכנסות  מכ6%- וכ12%, 13%-כ
ככל , חברות בוקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנואותן  של המידע הכספי

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים,  בגין אותן חברותמידע הכספילשהיא מתייחסת 
  

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראלערכנו את ביקורתנ
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה . 1973-ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי . קה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספייםבדי

וכן החברה החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 
ון האחרים אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשב. הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

  .מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו
  

ל "הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים כמצויין לעיל, לדעתנו
  והחברות המאוחדות שלההחברהאת המצב הכספי של ,  מכל הבחינות המהותיות,משקפים באופן נאות

לכל אחת  ,ןשלההשינויים בהון ותזרימי המזומנים  ,ןיהת פעולותאת תוצאוו 2009-  ו 2010 בדצמבר 31לימים 
 )IFRS (בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים, 2010 בדצמבר 31הסתיימה ביום ש בתקופהמשלוש השנים 

  .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(תקנות ניירות ערך והוראות 
  

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על "חשבון בישראל  של לשכת רואי ה104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם
 23והדוח שלנו מיום , 2010 בדצמבר 31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , "דיווח כספי

  .של אותם רכיבים באופן אפקטיבי כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם 2011במרץ 
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן   חיפה
  אי חשבוןרו        2011,  במרץ23

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

   על המצב הכספיים מאוחדותדוח
  
  

  
  

      

   בדצמבר31 
  2009  2010  ביאור  
  אלפי דולרים  
        נכסים

        :נכסים שוטפים
  42,940  44,389  18  מזומנים ושווי מזומנים
      15  :חייבים ויתרות חובה

  65,194  69,820    לקוחות
  13,380  10,836    אחרים

  3,018  2,736     לספקיםהוצאות ששולמו מראש ומקדמות
  79,113  86,485  16  מלאי

    214,266  203,645  
        

        :נכסים שאינם שוטפים
  *127,549  126,122  7   קבוע רכוש

  191,145  177,136  8',ו2  נכסים בלתי מוחשיים 
  3,653  1,362  'ד13  מסי הכנסה נדחים

  *121  163  17  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
    304,783  322,468  

        
  526,113  519,049    נכסיםסך 

  
  )'א.1.כד.2ראה ביאור (סווג מחדש *

  
  
  

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

  
  

    2011,  במרץ23 :  החברהן על ידי דירקטוריותאריך אישור הדוחות הכספיים
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   בדצמבר31      
  2009  2010  ביאור  
  םאלפי דולרי  
        

        התחייבויות והון
        

        :התחייבויות שוטפות
לזמן קצר וחלויות אשראי והלוואות   

  46,911  32,302  9  שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
      19  :זכאים ויתרות זכות

  28,290  30,380    ספקים ונותני שירותים
  25,788  31,231    אחרים
  407  207  20   הפרשות

    94,120  101,396  
        

        :שאינן שוטפותהתחייבויות 
        לזמן ארוך בניכויהלוואות 

  70,204  32,028  9  חלויות שוטפות         
         -סיום יחסי עובד התחייבויות בשל 

  11,605  11,242  10  נטו, מעביד
  24,433  21,867  'ד13   נדחים הכנסהמסי

    65,137  106,242  
        

      11  תהתקשרויות והתחייבויות תלויו
  207,638  159,257    סך  התחייבויות

        

      12  הון
  16,597  16,597     רגילותהון מניות
  96,995  96,630    קרנות הון

  18,063  17,611  'ג2  הפרשי תרגום 
  190,237  231,615     עודפים
        עלות מניות החברה המוחזקות  בניכוי
  )3,417(  )2,661(    מאוחדת חברה ידיב

  318,475  359,792    הון הסך 
        

  526,113  519,049    הוןההתחייבויות והסך 
        

  
  
  
  

  . אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  םדוחות רווח והפסד מאוחדי
    

  בדצמבר31יום שנה שהסתיימה ב  
  2008  2009  2010  ביאור  
   למעט נתוני(אלפי דולרים     

  )הרווח למניה
          

  473,286  425,179  451,066     הכנסות

  297,015  269,677  276,242  'א21  רעלות המכ

  176,271  155,502  174,824    רווח גולמי

          

  85,003  75,408  77,061  'ב21   נטו- מחקר ופיתוח , שיווק ומכירההוצאות 
  35,206  33,004  35,099  'ג21  הנהלה וכלליותהוצאות 

  )549(  )195(  )318(  'ד21   נטו– סות אחרותהכנ

  56,611  47,285  62,982    רווח מפעולות

  10,550  4,344  3,196  'ה21  נטו – הוצאות מימון

  46,061  42,941  59,786    רווח לפני מסים על ההכנסה

  8,832  9,721  15,675  'ה13  הכנסההמסים על 

  37,229  33,220  44,111    לשנהרווח 
          
  בדולרים    

        'כב2  :רווח למניה
  0.65  0.58  0.77    בסיסי

  0.64  0.58  0.77    דילול מלאב

          
  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

          
  דולרים אלפי    

  37,229  33,220  44,111     שנהרווח ל
          -רווח כולל אחר

  )7,802(  8,227  )452(    הפרשי תרגום

  29,427  41,447  43,659    סך רווח כולל לשנה

  
  
  
  
  
  

  . אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים
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  1 - ) המשך(
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
   על השינויים בהון ים מאוחדותדוח

  
    

  
  
  
  ביאור

  
  
  
 מניות
  רגילות

  
  

  
 הון קרנות

  אחרות

  
  
  

הפרשי 
  תרגום 

  
  
  
  

  עודפים

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  ההוןך ס
  אלפי דולרים   
                

  251,115  )2,660(  125,279  17,638  94,392  16,466     2008 בינואר 1יתרה ליום 
                

                :רווח כולל
  37,229  -  37,229  -  -  -      רווח לשנה

                -רווח כולל אחר
  )7,802(  -  -  )7,802(  -  -  'ג2  הפרשי תרגום 

  29,427  -  37,229  )7,802(  -  -    סך רווח כולל לשנה
                
                

              'יח2  :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת
  )1,160(  )1,160(  -  -  -  -    רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

  450  450 - - - -  'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
              'ג12  :אופציות לעובדים בכיריםמניות והקצאת 

  261  -  -  -  237  24    תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים
  1,173  -  -  -  1,173  -       הענקת מניות ואופציות לעובדיםבמרכיב ההטבה   

  )3,006(  -  )3,006(  -  -  -  'ד12  כולל שחיקה,  ששולםדיבידנד
    24  1,410  -  )3,006(  )710(  )2,282(  
  278,260  )3,370(  159,502  9,836  95,802  16,490    2008 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  . אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים
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   2 - ) המשך(

  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

   על השינויים בהון ים מאוחדותדוח
  
  

    
  
  
  
  ביאור

  
  
  
 מניות
  רגילות

  
  

  
 הוןקרנות 
  אחרות

  
  
  

הפרשי 
  תרגום 

  
  
  
  

  עודפים

עלות מניות 
החברה 

חזקות המו
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  ההוןסך 
  אלפי דולרים   
                

  278,260  )3,370(  159,502  9,836  95,802  16,490     2009 בינואר 1יתרה ליום 
                

                :רווח כולל
  33,220  -  33,220  -  -  -    רווח לשנה

                -רווח כולל אחר
  8,227  -  -  8,227  -  -  'ג2  הפרשי תרגום 

  41,447  -  33,220  8,227  -  -    ך רווח כולל לשנהס
                

              'יח2  :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת
  )517(  )517(  -  -  -  -    רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

 470 470          'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
              'ג12  :אופציות לעובדים בכיריםמניות והקצאת 

  592  -  -  -  485  107    תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים
  708  -  -  -  708  -        לעובדיםהענקת מניות ואופציותבמרכיב ההטבה   

  )2,485(  -  )2,485(  -  -  -  'ד12  כולל שחיקה,  ששולםדיבידנד
    107  1,193  -  )2,485(  )47(  )1,232(  
  318,475  )3,417(  190,237  18,063  96,995  16,597    2009 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  . אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים
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  3 - ) סיום(

  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

   על השינויים בהון ים מאוחדותדוח
  

    
  
  
  
  ביאור

  
  
  
 מניות
  רגילות

  
  

  
 הוןקרנות 
  אחרות

  
  
  

הפרשי 
  תרגום 

  
  
  
  

  עודפים

עלות מניות 
החברה 

זקות המוח
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  ההוןסך 
  אלפי דולרים   

  318,475  )3,417(  190,237  18,063  96,995  16,597    2010 בינואר 1יתרה ליום 
                

                :רווח כולל
  44,111  -  44,111  -  -  -    רווח לשנה

                 -רווח כולל אחר
  )452(  -  -  )452(  -  -  'ג2  הפרשי תרגום 

  43,659  -  44,111  )452(  -  -    לל לשנהסך רווח כו
                

                
                :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת
  )1,261(  )1,261(  -  -  -  -  'יח2  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

 673 2,017  -  -  )1,344(  -  'ג12  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
              'ג12  - דים בכיריםאופציות לעובמניות והקצאת 

  979  -  -  -  979  -        לעובדיםהענקת מניות ואופציותבמרכיב ההטבה   
  )2,733(  -  )2,733(  -  -  -  'ד12  כולל שחיקה,  ששולםדיבידנד

    -  )365(  -  )2,733(  756  )2,342(  
  359,792  )2,661(  231,615  17,611  96,630  16,597    2010 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  . אלהרים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספייםהביאו
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  על תזרימי המזומניםים מאוחד ותדוח

  

   בדצמבר31יום שנה שהסתיימה ב    
  2008  2009  2010 ביאור  

  אלפי דולרים   
          

          :תות שוטפיותזרימי מזומנים מפעילו
  51,560  96,294  69,692    )ראה נספח (ותול מפע שנבעומזומנים

  )14,540(  )11,434(  )7,626(    מסי הכנסה ששולמו
  37,020  84,860  62,066    תו שוטפיותמזומנים נטו שנבעו מפעילו

          
          :ות השקעהויתזרימי מזומנים מפעיל
  )10,462(  )5,397(  )8,465(    רכישת רכוש קבוע

  )943(  )1,196(  )2,326(    רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  264  995  163    ריבית שהתקבלה

  )51,761(  -  -  5   בניכוי מזומנים שנרכשו,רכישת חברות מאוחדות
  -  )37,236(  -  5   בניכוי מזומנים שנרכשו,רכישת פעילויות

  425  -  -    החזר בגין רכישת פעילות
  8,245  1,716  807    תמורה ממכירת רכוש קבוע

  1,227  52  -    וי הוגן דרך רווח או הפסדמימוש ניירות ערך שסווגו בשותמורה מ
  )53,005(  )41,066(  )9,821(    ת השקעהיומזומנים נטו ששימשו לפעילו

          
          :ות מימוןויתזרימי מזומנים מפעיל

  261  592  -    תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות
  )8,015(  )4,525(  )1,884(    ריבית ששולמה

  82,117  12,848  -    ך מתאגידים בנקאייםקבלת הלוואות לזמן ארו
  )27,621(  )43,622(  )43,697(    פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

           לזמן קצר מתאגידים ואשראיהלוואות) פירעון (קבלת
  )19,917(  358   )2,147(    נטו, בנקאיים

           בניכוי– מאוחדתרכישת מניות החברה על ידי חברה 
  )710(  )47(  )588(    בגין המניותתקבולים 

  )3,006(  )2,485(  )2,733(    דיבידנד ששולם
          תיוששימשו לפעילו( ת מימוןיומזומנים נטו שנבעו מפעילו

  23,109  )36,881(  )51,049(    )מימון
          

  7,124  6,913  1,196     ואשראי בנקאישווי מזומנים ,גידול במזומנים
  28,177  37,229  42,940     לתחילת השנה ואשראי בנקאי שווי מזומנים,יתרת מזומנים

          שווי מזומנים, מהפרשי שער בגין מזומנים) הפסדים(רווחים 
   1,928  )1,202(  253     ואשראי בנקאי
  37,229  42,940  44,389     לגמר השנהואשראי בנקאישווי מזומנים  ,יתרת מזומנים

  
  . אלהמדוחות כספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  על תזרימי המזומניםמאוחדים  ותדוח

  
  

  נספח לדוח תזרים המזומנים
   בדצמבר31יום שנה שהסתיימה ב  
  2010  2009  2008  
  אלפי דולרים  

        :מזומנים שנבעו מפעולות
  46,061  42,941  59,786  רווח לפני מסים על ההכנסה

        :ןהתאמות בגי
  18,551  18,224  18,081  פחת והפחתות

  1,173  708  979  הכרה בהטבות הנובעות מהענקת מניות ואופציות לעובדים
  243  )50(  221   נטו-מעביד -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

  *)3,231(  )256(  )508(   רווח ממכירת רכוש קבוע
  588  )621(  )200(   נטו- בהפרשות ) קיטון(גידול 
  558  )527(  )142(   הלוואות לזמן ארוךשל) רווחים מהפרשי שער(ה שחיק
  7,751  3,530  1,721  נטו,ששולמה ריבית

  20,152  21,008  25,633  
        

        :שינויים בהון חוזר
        :בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 

  2,850  8,807  )5,272(  לקוחות
  1,114  1,588  2,723  אחרים

        :אים ויתרות זכותבזכ) קיטון(גידול 
  )11,991(  )359(  2,388  ספקים
  )1,349(  )1,356(  )2,444(  אחרים

  )10,758(  23,665  )7,641(   במלאי)גידול(קיטון 
  )10,246(  32,345  )20,134(  

  51,560  96,294  69,692  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

        :עסקאות שלא במזומן
  359       תעשיה בצפון הארץהחזר לקבל בגין קרקע באזור

  .החזר קרקע באזור תעשיה בצפון הארץכולל הפסד הון בגין *
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  
  

    כללי- 1ביאור 
  

  ) הקבוצה-להלן (מ והחברות המאוחדות שלה "מידע על פעילויותיה של פרוטרום תעשיות בע
  

. 1933אשר הוקמה בשנת ,  היא חברה גלובלית")החברה "–ן להל (מ"פרוטרום תעשיות בע
והחברות ) מ" פרוטרום בע-להלן (החברה פועלת באמצעות חברה מאוחדת בישראל 

 פעילותו הטעמים פעילות: ות עיקרייותפעילוי תש במסגרתפועלת הקבוצה . שבשליטתה
מרי גלם בהם משווקת ומוכרת תמציות טעם וחו, מייצרת, הקבוצה מפתחת. חומרי גלם

תמציות , יצרנים של מוצרים המבוססים על צמחי מרפא, עושים שימוש יצרני מזון ומשקאות
הקבוצה מוכרת . כמו גם יצרנים של מוצרים אחרים, מוצרי היגיינה וקוסמטיקה, טעם וריח
, צפון אמריקה, אתרי ייצור באירופה קבוצהל.  לקוחות10,000 מדינות ליותר מ120בלמעלה מ

מעבדות מחקר  29קבוצה ל; )24בביאור  המאוחדותראה גם רשימת החברות ( ואסיה ישראל
. משרדי המכירה והשיווק שלה 49ופיתוח והיא מוכרת ומשווקת את מוצריה בעיקר דרך 

  .6מידע לגבי מגזרי הפעילות שלה לשנים המדווחות מוצג במסגרת ביאור 
  

אל וישראל היא מקום התושבות אשר התאגדה בישר, החברה היא חברה בעירבון מוגבל
 השליטה בחברה היא תבעל. מפרץ חיפה, 25כתובת משרדה הרשום היא רחוב השיש . שלה

  ..ICC Industries Incחברת 
  

מחודש ; 1996מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאז שנת 
 גם למסחר Global Depositary Receipts רשומות מניות החברה באמצעות 2005פברואר 

  .)(LSEברשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך של לונדון 
  

  
  

  : עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  :ההצגה של הדוחות הכספיים בסיס  .א
  

ולכל אחת משלוש  2009 - ו2010 בדצמבר 31מים יהקבוצה להדוחות הכספיים של  .1
, IFRS-הבהתאם לתקני  נערכו ,2010 בדצמבר 31- בתקופה שהסתיימה בהשנים 

 IFRS -של תקני השנקבעו על ידי הוועדה לפרשנויות IFRS  -פרשנויות לתקני ה
),(IFRIC  תקנות ניירות ערך וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי) דוחות כספיים

  .2010-ע"התש, )שנתיים
  

לכל השנים יושמו באופן עקבי ביחס , המתוארים להלן, עיקרי המדיניות החשבונאית
  .אלא אם צוין אחרת, המוצגות

   
בכפוף  , העלות ההיסטוריתבהתאם למוסכמת הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו 

כסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או נ- שיערוך נכסי יעודה לפיצויים ון  בגיותתאמלה
  . הפסד המוצגים בשווי הוגן

   
  אומדניםשימוש בדורשת  IFRS-לתקני הבהתאם  הדוחות הכספיים עריכת 

 להפעיל הנהלת הקבוצה היא מחייבת את, כןכמו . מסוימים מהותייםחשבונאיים 
  ניתן גילוי4 בביאור . החשבונאית של הקבוצההמדיניותבתהליך יישום שיקול דעת 

יש תחומים בהם או , תומורכבאו דעת מעורבת מידה רבה של שיקול לתחומים בהם 
התוצאות בפועל  ול הדוחות הכספיים המאוחדים מהותית עהשפעהאומדנים להנחות ול

   .עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  :)המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
 

   . חודשים12הינה  המחזור התפעולי של הקבוצה תקופת .2
  

 לפי שיטת הסיווג המבוססת על רווח והפסדדוח הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו ב .3
  .מאפיין הפעילות של ההוצאה

 
  יםדחואמ דוחות כספיים .ב

יכולת , מדיניות הכספית והתפעוליתשליטה על ה לקבוצהבהן יש  ש הן ישויותבנותחברות   
קיומן של זכויות . ית המניות המקנות זכות הצבעהמהחזקת יותר ממחצ, בדרך כלל, הנובעת

ת בחשבון כאשר ונלקח, באופן מיידיהצבעה פוטנציאליות אשר ניתנות למימוש או להמרה 
 חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל .אחרת בישות שולטת הקבוצהריכים האם מע

 מסתיימתך בו האיחוד מופסק החל בתארי. מהמועד שבו מושגת השליטה בהן לקבוצה
  .השליטה

התמורה , הטיפול החשבונאי של הקבוצה בצרופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה
מחושבת כסיכום של ערכי השווי )  החברה הנרכשת-להלן(שמועברת בגין רכישת חברת בת 

שמתהוות לקבוצה מול הבעלים  תההתחייבויו, ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה
 ידי הקבוצה במסגרת עסקת כשת והזכויות ההוניות שמונפקות עלשל החברה הנרים הקודמ

   .  צירוף עסקים
שנובעים כתוצאה ,  של כל נכס או התחייבותהתמורה שמועברת כוללת את השווי ההוגן

  .עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן. מהסדר תמורה מותנית
 וכן התחייבויות והתחייבויות תלויות שנוטלת הקבוצה על עצמה נכסים מזוהים שנרכשים

 – 3למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי (במסגרת צירוף עסקים 
נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד ) IFRS 3R –להלן ; )מתוקן" (צירופי עסקים"

ה באם להכיר בזכויות שאינן קובעת הקבוצ, במסגרת כל עסקת צירוף עסקים. הרכישה
של הזכויות שאינן  היחסי החלק מקנות שליטה בחברה הנרכשת לפי שוויין ההוגן או לפי

 קביעה זו נעשית .של החברה הנרכשת נטו המזוהים הנכסים ההוגן של מקנות שליטה בשווי
  .לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד

והשווי , ת שליטה בחברה הנרכשתסכום זכויות כלשהן שאינן מקנו, עודף התמורה המועברת
, מעל לסכום נטו, ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת

שנמדדים , של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, למועד הרכישה
  .מוכר כמוניטין, כולם כאמור לעיל

ם הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל של הנכסי, למועד הרכישה, במקרה בו הסכום נטו
סכום זכויות כלשהן , עולה על הסכום הכולל של התמורה המועברת, ההתחייבויות שניטלו

והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן , שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת
   .הההפרש מוכר ישירות ברווח או הפסד במועד הרכיש,  כדלעיל, בהון החברה הנרכשת

.  בין חברות הקבוצה בוטלועסקותב מומשו שטרם יתרות בין חברתיות ורווחים ,עסקות
אלא אם קיימות נסיבות המצביעות על ירידת ערכו ,  מומשו מבוטלים גם הםשטרםהפסדים 

  . של הנכס שהועבר

שונתה המדיניות החשבונאית של החברות המאוחדות על מנת להבטיח , כאשר היה צורך בכך
  . למדיניות החשבונאית שאותה אימצה הקבוצהעקביות



 

  14

  
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  

  :מטבע חוץיתרות ועסקות בתרגום    .ג
  

   ומטבע ההצגההפעילותמטבע   )1

 שלהקבוצה נמדדים במטבע  מחברותפריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת 
הדוחות ). הפעילותמטבע  -להלן  (ישות  אותה בה פועלת העיקריתהסביבה הכלכלית

 ומטבע ההצגה של הפעילות מטבע -ב "הכספיים המאוחדים מוצגים בדולרים של ארה
  .החברה

  ות ויתרותעסק  )2

 עילותהפ מתורגמות למטבע ) מטבע חוץ–להלן (השונה ממטבע הפעילות ות במטבע עסק
 עסקות יישובהפרשי שער הנובעים מ.  העסקותלמועדיבתוקף שתוך שימוש בשערי החליפין 

כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ תוך שימוש בשערי 
  .רווח או הפסדנזקפים ל, התקופ ההחליפין לסוף

במסגרת וח והפסד רומוצגים בדוח  הפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפיןורווחים 
  . נטו, "הוצאות מימון"

  
  חברות הקבוצהתרגום דוחות כספיים של   )3

אשר אף לא אחת מהן פועלת במדינה בה (חברות הקבוצה כל  והמצב הכספי של תוצאותה
,  השונה ממטבע ההצגהפעילותאשר להן מטבע , )שוררת כלכלה היפראינפלציונית
  :מתורגמות למטבע ההצגה כדלקמן

  
אותו  במועדמתורגמים לפי שער הסגירה  לכל דוח על המצב הכספיים והתחייבויות נכס  )א

  ; על המצב הכספידוח
אלא אם ( ממוצעים  חליפין לפי שערידוח רווח והפסד מתורגמיםלכל הכנסות והוצאות   )ב

 במועדיממוצע זה אינו מהווה קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין 
 במועדיזה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער החליפין במקרה כ; תהעסקו
  ; )העסקות

  .מוכרים במסגרת הרווח הכולל האחר הנוצרים השערהפרשי כל   )ג

 הנובעים מתרגום של שער הפרשי רווח כולל אחרנזקפים ל  הדוחות הכספייםבעת איחוד
ם כמכשירים המיועדי, חוץ ומהלוואות ומכשירי מטבע אחריםההשקעה נטו בפעילויות 
 שערהפרשי ,  ממומשת או נמכרת בחלקהחוץ כאשר פעילות .המגדרים השקעות אלו

 הנובעיםחלק מהרווח או ההפסד והפסד כדוח רווח מוכרים ב לרווח כולל אחר נזקפוש
  .המכירהמ

כנכסים והתחייבויות מטופלים  פעילות חוץ הנובעים מרכישת ,שווי ההוגןותיאומי מוניטין 
  .מתורגמים לפי שער הסגירהו וץפעילות החשל 

  
  :בנק ישראלי "ע שפורסמו םנתוניל בהתאם מידע בדבר שערי חליפין  )4

    
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
  שוויצרי

          :בדצמבר 31שער החליפין ליום 
2010  3.549  0.6461  0.7491  0.9369  
2009  3.775  0.6177  0.6937  1.0294  
2008  3.802  0.6852  0.7177  1.0665  

          
  %  %  %  %  :השנה של דולר במשך )ירידה(עליה 

2010  )6.0(  4.6  8.0  )9.0(  
2009  )0.7(  )9.9(  )3.3(  )3.5(  
2008  )1.1(  37.4  5.6  )5.3(  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  ):המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 

  
  

    
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
  שוויצרי

          :שער החליפין הממוצע לשנה
2010  3.733  0.6468  0.7537  1.0409  
2009  3.933  0.6406  0.7191  1.0859  
2008  3.588  0.5421  0.6823  1.0824  

          
  %  %  %  %  :השנה של דולר במשך )ירידה(עליה 

2010  )5.1(  1.0  4.8  )4.1(  
2009  9.6  18.2  5.4  0.3  
2008  )12.7(  8.5  )6.6(  )9.8(  

  
  ) לעיל1ביאור ראה ( דיווח מגזרי  .ד

  
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל 

אשר אחראי , מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי. ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה
 וקבלת ועים שלהם הערכת הביצ,על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה

  .ומנהל העסקים הראשי כנשיאזוהה , החלטות אסטרטגיות

 טעמים: עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים-  על בסיס כלל ומנוהלתהקבוצה מאורגנת
  .מגזר מהווה פעילות כל . בישראל בלבדלות נוסף הינו סחר ושיווקתחום פעי. חומרי גלםו
  

  רכוש קבוע  .ה

העלות ההיסטורית כוללת . פחת שנצברלות ההיסטורית בניכוי הרכוש הקבוע מוצג לפי הע
  .הוצאות אשר ניתן ליחסן ישירות לרכישת פריטי הרכוש הקבוע

 ,כנדרש,  כנכס נפרדעלויות הנצברות לאחר מכן נכללות בערכו של הנכס בספרי הקבוצה
יתן רק כאשר צפוי שלקבוצה יזרמו הטבות כלכליות עתידיות הקשורות בנכס האמור ושנ

 ותכל שאר עלויות התיקונים והאחזקה נזקפ. יהיה למדוד באופן מהימן את עלות הנכס
  .רווח והפסד במהלך התקופה הכספית שבה הם נצבריםדוח ל

  . לרווח או הפסדיםנזקפהקבוע פחת וירידת ערך בגין הרכוש 

הפחת בגין נכסים אחרים מחושב לפי שיטת הקו הישר . אינה מופחתתבבעלות קרקע 
ים י אורך הח אומדןהשייר שלהם על פניערכי בניכוי אשר עלות הנכסים מוקצה כ

  :כדלקמן,  שלהםיםהשימושי
   פחת שנתי%    

    2-4        וקרקע בחכירה מימוניתמבנים
   5-10       מכונות וציוד

   20;15       כלי רכב וציוד הרמה
  20-33       מחשבים

    6-20       רהיטים וציוד משרדי
    10        במושכרשיפורים

על פני תקופת השכירות המשוערת או , שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר
  .לפי הקצר מבינהם, אורך החיים המשוער של השיפורים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 שלהם נבדקים ומותאמים יםהשימושי  ואורך החייםשיטת הפחת,  של הנכסיםערכי השייר
  .לפחות אחת לשנהאם יש צורך בכך 

גבוה  והערך בספריםההשבה שלו במידה -הערך בספרים של הנכס מופחת מיד לסכום בר
  ).'ז2 סעיף ראה ( סכום בר ההשבהמ

 התקבולים לערך הפסדים ממכירת רכוש קבוע נקבעים באמצעות השוואתאו רווחים 
הכנסות "במסגרת והפסד על רווח ההפסדים האמורים נזקפים לדוח או הרווחים . בספרים
  ." נטו- אחרות

  
  :נכסים בלתי מוחשיים    .ו
  

על הסכום נטו  ,שהועברה בגין רכישת חברה בת התמורהמוניטין מייצג את עודף  )1
 .ייבויות שניטלולמועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתח

אחת לשנה בוחנת הקבוצה . "מוחשיים נכסים בלתי"מסגרת הסעיף מוניטין נכלל בה
ברו בגין שנצבניכוי הפסדים ,  בעלותצגמוהמוניטין .  של המוניטיןירידת ערךבאם חלה 

בוטלים בעת עליות ערך מת ערך מוניטין אינם והפסדים מיריד. ככל שהיו, ת ערךויריד
  .ןשנובעות לאחר מכ

 ההקצאה.  ירידת ערךלצורך בחינתת מזומנים ו מניבותהמוניטין מיוחס ליחיד
מזומנים או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים  המניבמתבצעת עבור כל יחידה 

 שאינה גדולה הצפויות להפיק הנאה כלכלית מצירוף העסקים ממנו נבע המוניטין
  ).'ז2 סעיף ראה (ממגזר פעילות

לראשונה לפי  יםנכלל  הנרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקיםוצריםנוסחאות מידע ו  )2
 אומדן אורך החיים השימושיים לפי שיטת הקו הישר על פני יםומופחת שווי הוגן

  .)20בעיקר ( שנה 20-10 שלהם שהינו 

 הנרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקים מוכרים בשווי הוגן במועד קשרי לקוחות  )3
בסכום ומוצגים , נם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר קשרי הלקוחות הי.הרכישה
ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני . בניכוי הפחתה שנצברהשהוכר 

  ).שנים 10-7(אורך החיים השימושיים הצפוי של קשרי הלקוחות 

סימני מסחר  .עלות הרכישה מוצגים לפי  בנפרדאשר נרכשוורישיונות  מסחר ניסימ  )4
לסימני .  מוכרים בשווי הוגן במועד הרכישהםעסקיצירוף  שנרכשו במסגרת תוורישיונ
לפי העלות בניכוי ההפחתה  מוצגים והם מוגדר יש אורך חיים  ורישיונותמסחר

אורך החיים השימושיים על פני ההפחתה מחושבת לפי שיטת הקו הישר . שנצברה
  .) שנה20( שלהם הצפוי

  תוכנות מחשב  )5

 בתוכנות מחשב מוצגים על בסיס העלויות שנצברו בגין רכישת  לשימושתרישיונו
  על בסיס שיטת הקו הישרעלויות אלה מופחתות. תוכנות המחשב והבאתן לכדי שימוש

  ). שנים5 עד 3( של התוכנות השימושיים אורך החיים  אומדןעל פני

עלויות . אחזקת תוכנות מחשב מוכרות כהוצאה עם התהוותןלעלויות הקשורות 
קשורות באופן ישיר לפיתוח מוצרי תוכנה מזוהים וייחודיים הנמצאים בשליטת ה

יפיקו הטבות כלכליות העולות על העלויות לתקופה של יותר  צפוי שואשר, הקבוצה
, המונח עלויות כולל עלויות הקשורות בעובדים. משנה מוכרות כנכסים בלתי מוחשיים

  .ם מההוצאות העקיפות הרלבנטיותאשר נצברו כתוצאה מפיתוח התוכנה וחלק מתאי

על   על בסיס שיטת הקו הישרעלויות פיתוח תוכנות מחשב המוכרות כנכסים מופחתות
  ). שנים5 עד 3(  שלהןהשימושייםאורך החיים אומדן פני 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  מחקר ופיתוח )6

עלויות המתהוות בגין פרויקטים של  .הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה  
מוכרות כנכסים )  חדשים או משופרים לעיצוב ובחינה של מוצריםתמתייחסו(פיתוח 

  :בלתי מוחשיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים

 ; יהיה זמין לשימושכך שהוא, מוחשיקיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי  •
 ;בלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרובכוונת ההנהלה להשלים את הנכס ה •
 ; בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותוניתן להשתמש •
ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות  •

 ;צפויות
פיתוח  להשלמת ה זמינים-כספיים ואחרים , משאבים מתאימים טכניים •

 -ו; בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו ולשימוש 
ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך  •

  . פיתוחו
. שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן, בגין פיתוחהוצאות אחרות 

עלויות .  מאוחרת יותרעלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה
ומופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין , פיתוח שהוונו מוצגות כנכסים בלתי מוחשיים

   .על פני אורך החיים השימושיים שלו, בהתאם לשיטת הקו הישר, לשימוש
  .הכירה במלוא הוצאות המחקר והפיתוח בעת התהוותן כהוצאההקבוצה 

  
    כספיים- ירידת ערך של נכסים לא  .ז

 או נכסים בלתי מוחשיים כדוגמת מוניטין, מוגדר-בלתישימושיים ים בעלי אורך חיים נכס
או לעיתים , שנהוירידה בערכם נבחנת אחת ל, אינם מופחתים, שאינם זמינים עדיין לשימוש

  .תכופות יותר אם קיימים סימנים המצביעים על כך שערכם בספרים אינו בר השבה
 ,אירועים או שינויים בנסיבותבמידה שחלו , תנבחנפחת -בנינכסים ירידה בערכם של 

סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך . השבה  ברשערכם בספרים לא יהיהמצביעים על כך ה
של השבה  סכום בר.  שלוהשבה  ברהסכוםשווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על 

.  שלושימושה לבין שווי ,רהבניכוי עלויות מכי, של הנכס ההוגן והוא הגבוה מבין שווינכס 
 תזרימי קיימים ן בגינ, ביותרות הנמוכותרמ להנכסיםמחולקים , לצורך בחינת ירידת ערך

אשר ,  מוניטיןלמעט, כספיים-נכסים לא ).יחידות מניבות מזומנים(נפרדים מזוהים מזומנים 
 בכל בגינם שהוכרה  אפשרי של ירידת הערךביטול צורך זיהוינבחנים ל, חלה ירידה בערכם

  . תאריך דוח על המצב הכספי
  

  מענקים ממשלתיים  .ח

הקבוצה מקבלת השתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח בחלק מהמדינות בהן היא פועלת 
  .על ידי מענקים) ר" המדע–להלן  (ת"וממדינת ישראל באמצעות המדען הראשי במשרד התמ

וכי , יר כי המענק יתקבלכאשר קיים ביטחון סב, מענקים ממשלתיים מוכרים בשוויים ההוגן
  .הקבוצה תציית לכל התנאים הנלווים אליו
התקופה על פני נדחים ומוכרים ברווח או הפסד , מענקים ממשלתיים המתייחסים לעלויות

  .שהם אמורים לתת בגינן פיצוים לבין העלויות יהכדי להקביל בינ נדרשתה
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  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  :נכסים פיננסיים  .ט

  
  סיווג )1

  
נקבע הסיווג . וחייביםהלוואות : ה הבאהלקטגוריקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים ה

 קובעת את סיווג ת הקבוצההנהל.  נרכשו הנכסים הפיננסייםהלשמבהתאם למטרה ש
  . לראשונההנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם

  
  חייבים

, עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, חייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
פרט לחלויות , נכסים אלה נכללים כרכוש שוטף. ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל

 מסווגות אשר,  חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי12-לתקופה של יותר מ
" חייבים ויתרות חובה "ףהחייבים של הקבוצה כלולים בסעי. כנכסים שאינם שוטפים

  ). להלן'אי 2 סעיףגם  ראה(בדוח על המצב הכספי 

  
  הכרה ומדידה )2

סליקת רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד 
ההשקעות . שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה, העסקה
עבור כל הנכסים הפיננסיים שאינם , ות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקהמוכר

נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או . מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
נכסים . רווח והפסדוהוצאות העסקה נזקפות לדוח , הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן

, יות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברופיננסיים נגרעים כאשר הזכו
נכסים . והקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה
הלוואות . פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים בתקופות עוקבות בשווי הוגן

  .טיביתעל בסיס שיטת הריבית האפק, וחייבים מוצגים לפי עלות מופחתת

הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן , רווחים או הפסדים
בתקופה בה " נטו - הוצאות מימון" במסגרת רווח והפסדדרך רווח והפסד מוצגים בדוח 

על הכנסת דיבידנד מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרת בדוח . נבעו
כאשר הקבוצה זכאית לקבלת תשלומים "  נטו- הכנסות אחרות"כחלק מ והפסדרווח 
  .אלה

  
  

  קיזוז מכשירים פיננסיים )3
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב 
וכן , הכספי כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו

ם הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או קיימת כוונה לסלק את הנכסי
  .זמנית-לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  
 ירידת ערך נכסים פיננסיים )4

  
  בעלות מופחתתנכסים פיננסיים המוצגים 

  
ה אובייקטיבית יהקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראי

ערכו של נכס פיננסי או ערכה .  לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים
של קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת ראייה 

 ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה אובייקטיבית לירידת
יש השפעה ) או לאירועי ההפסד(ולאירוע ההפסד האמור ") אירוע הפסד("לראשונה בנכס 

על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים 
  . הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן

  
קיימת ראייה אובייקטיבית באם  כדי לקבוע עושה שימושוצה הקריטריונים בהם הקב

, של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים כוללת מידע הניתן לצפייהלירידת ערך 
  :לגבי אירועי ההפסד הבאים, שבא לתשומת ליבו של המחזיק בנכס

 ;קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או של החייב •
 ;או פיגור בתשלומי ריבית או קרן) default(דה בתנאים עמי- כמו אי, הפרת חוזה •
, מטעמים כלכליים או משפטיים הקשורים בקשיים פיננסיים של הלווה, הקבוצה •

 ;שלא היתה נשקלת על ידי הקבוצה בנסיבות אחרות,  ללווה הקלההמעניק
 ;נעשה צפוי כי הלווה יכנס להליך פשיטת רגל או לארגון מחדש פיננסי אחר •
 ; שוק פעיל לאותו נכס פיננסי כתוצאה מקשיים פיננסייםהיעלמות •
באומדן תזרימי , הניתנת למדידה, המעיד כי ישנה ירידהניתן לצפייה קיים מידע  •

ההכרה לראשונה  מאז, )portfolio ( נכסים פיננסייםתיקהמזומנים העתידיים מ
 בודדים למרות שלא ניתן עדיין לשייך את הירידה לנכסים פיננסיים, בנכסים אלה
 : כולל, בתוך התיק
o או; שינויים שליליים במצב התשלומים  של הלווים בתיק 
o  כשלים ביחס בעלי מתאם עםתנאים כלכליים לאומיים או מקומיים 

  .לנכסים בתיק
  

  .הקבוצה בוחנת תחילה אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך
נמדד כר בדוחות הכספיים שמו  מירידת ערךסכום ההפסד, במידה שקיימת ראייה כאמור

מזומנים הכהפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי 
המהוונים בשיעור ) למעט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(לנבוע ממנו עתידיים ה

כלומר שיעור הריבית האפקטיבי  ( האמורהריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי
הערך בספרים של הנכס ).  בדוחות הכספייםלראשונהבו עת ההכרה בלגביו שחושב 

  . רווח והפסדמופחת וסכום ההפסד מוכר בדוח 
  וניתן לייחס את הקיטון באופן , בתקופה עוקבת הסכום של הפסד מירידת הערך קטן, אם

כמו שיפור בדירוג האשראי (אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך 
  .הפסדאו ווח רשהוכר קודם לכן יוכר ב, ביטול ההפסד מירידת ערך, )הלווה של
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  מלאי  .י

 נקבעת לפי  חומרי הגלםעלות. כנמוך שבהם, המלאי מוערך לפי העלות או שווי מימוש נטו
  ."ממוצע נע"בסיס 

עלויות , עלויות עבודה ישירות, העלות של תוצרת גמורה ותוצרת בעיבוד כוללת חומרי גלם
אך אינה כוללת היוון , )קיבולת נורמליתבהתבסס על (ישירות אחרות ועלויות ייצור עקיפות 

  .עלויות אשראי

 י עלויות מכירהבניכו, שווי מימוש נטו הוא מחיר המכירה המשוער במהלך העסקים הרגיל
  .משתנות מתייחסות

  
  לקוחות .אי

מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות  לקבליתרות הלקוחות החייבים מתייחסות לסכומים 
כאשר גביית סכומים אלו צפויה . שנמכרו או שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל

אחרת הם , הם מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים, להתרחש תוך שנה אחת או פחות
  .מוצגים במסגרת הנכסים שאינם שוטפים

על בסיס , ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת, לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן
" הפרשה לירידת ערך "- להלן (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים , שיטת הריבית האפקטיבית

ערך והטיפול העוקב באשר לאופן קביעת ההפרשה לירידת "). הפרשה לחובות מסופקים"או 
  .)לעיל '4'טראה (בה 

 
  שווי מזומניםומזומנים   .בי

 :מזומנים ושווי  כוללים המזומניםבמסגרת הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים
 קצר לזמן אחרות השקעות ,קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פיקדונות, בקופה מזומנים
 וכן משיכות יתר בתאגידים חודשים 3 על עולה לא שלהן ההפקדה ותקופת גבוהה שנזילותן

, במסגרת הדוחות המאוחדים על המצב הכספי בנקאיים העומדות לפירעון לפי דרישה
אשראי "מוצגות בסעיף  משיכות יתר בתאגידים בנקאיים העומדות לפירעון לפי דרישה

  . השוטפותתבמסגרת ההתחייבויו, "והלוואות לזמן קצר

 
   הון המניות  .יג

  .כהון מניותמסווגות של החברה  רגילותמניות 

נטו , כניכוי להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות המיוחסות במישרין תוספתיותעלויות 
  .מתקבולי ההנפקה, ממס

  
מנוכה התמורה , )מניות באוצר(כאשר אחת מחברות הקבוצה רוכשת מניות של החברה 

בניכוי השפעת מסים על (כישה לרבות עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין לר, המשולמת
כאשר מניות אלו מונפקות מחדש . עד אשר המניות מבוטלות או מונפקות מחדש, )ההכנסה

בניכוי עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין , נכללת התמורה שמתקבלת, בתקופות עוקבות
 כאשר הפרש כלשהו בין עלות רכישת מניות .לעסקה ובניכוי השפעות מסים על ההכנסה

  .אוצר לתמורה שחושבה כאמור נזקפת לפרמיהב
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  ספקים   .יד

יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו 
יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר . ילמספקים במהלך העסקים הרג

שאינן אחרת הן מוצגות כהתחייבויות , התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות
  .שוטפות

על בסיס , ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן
  .שיטת הריבית האפקטיבית

  הלוואות  .טו

בתקופות עוקבות . בניכוי עלויות עסקה,  ההוגןןשוויילפי אשונה  לרותהלוואות מוכר
לבין ערך ) בניכוי עלויות עסקה(כל הפרש בין התמורה ; מופחתת בעלותמוצגות הלוואות ה
שיטת הריבית בהתאם ל, הפני תקופת ההלווא ן מוכר בדוח רווח והפסד עלדיוהפ

  .האפקטיבית
קבוצה יש זכות בלתי מותנית לדחות את לא אם אל, לוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפותה

  .תום תקופת הדיווח חודשים לפחות לאחר 12סילוק ההתחייבות למשך 

  מסים שוטפים ונדחים .טז

המסים מוכרים בדוח .  כוללת מסים שוטפים ומסים נדחיםלשנים המדווחותהוצאת המס 
  .רווח והפסד

 או שחקיקתם הושלמה, ס שנחקקוב על בסיס חוקי המושהסכום הנזקף כמסים שוטפים מח
פועלות   המאוחדות הקבוצהבמדינות בהן חברות, הדוח על המצב הכספילמעשה לתאריך 

 מדי תקופה את היבטי המס החלים עלהנהלת הקבוצה בוחנת . ומפיקות הכנסה חייבת
 ויוצרת הפרשות בהתאם, םבהתאם לדיני המס הרלבנטיי, הכנסתה החייבת לצרכי מס

  .לצורך

בגין הפרשים , על בסיס שיטת ההתחייבות, צה מכירה במסים נדחים באופן מלאהקבו
 בדוחות הכספייםהכלולים , בין הסכומים שיובאו בחשבון על הנכסים וההתחייבויות זמניים

, מסים נדחים אינם מוכרים, עם זאת. הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס לבין, המאוחדים
שלא במסגרת , ותס או בהתחייבויבנכת ההכרה הראשונית הזמניים נוצרים בע אם ההפרשים
 בין אם –במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד  אשר, צירוף עסקים

  .מס החשבונאי או זה המדווח לצרכי

בגבולות , ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס
מסים סכום ה.  ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במסשצפוי כי, סכום הפרשים

או שחקיקתם , שיעורי המס וחוקי המס שנחקקול  בהתאם נקבע על ההכנסהנדחיםה
המס והצפויים לחול בעת מימוש נכס , הדוח על המצב הכספיהושלמה למעשה לתאריך 

  .הנדחה או יישוב התחייבות המס הנדחה

הנובעים מהשקעות בחברות , נדחים בגין הפרשים זמנייםהכנסה  זוקפת מסי  אינההקבוצה
 בעתיד י הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך" עיתוי היפוך ההפרשים נשלט עכל עוד, מאוחדות

  .ראה לעיןהנ

  :נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחות מקוזזים אם ורק אם

ים כנגד התחייבויות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפ -
  וכן; מסים שוטפים

נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה  -
המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות 

  . החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו
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  )המשך(וחות הכספיים המאוחדים ביאורים לד

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 או "מפעלים מאושרים"במקרה של חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסה מ' ג13כאמור בביאור 
יחול מס בגין הסכום שיחולק בהתאם לשיעור , שחל לגביהם פטור ממס" מפעלים מוטבים"

במקרה של חלוקה כאמור יזקף סכום . למלא הפטור חייבת בתשלומו אההמס שהחברה היית
  .ות רווח והפסדהמס כהוצאה בדוח

  :הטבות עובד  .זי

  התחייבויות לפנסיה  )1

בדרך כלל ממומנות התוכניות דרך . חברות הקבוצה מפעילות מספר תוכניות פנסיה
המנוהלות בנאמנות ואשר עוברות הערכות פנסיה תשלומים לחברות ביטוח או קרנות 

  .ואריות תקופתיותאקט
  

 תוכנית פנסיה .כאחדמוגדרת  הפקדהתוכניות מוגדרת והטבה הקבוצה מפעילה תוכניות 
  נפרדתישותהיא תוכנית שבמסגרתה משלמת הקבוצה סכומים קבועים למוגדרת  הפקדה

, לבצע הפקדות נוספות, משפטית או משתמעת, אין כל מחוייבות קבוצהל. ובלתי תלויה
 די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי במצב שבו לא יהיה

  .קודמותהעבודה בתקופה השוטפת ובתקופות 

  . מוגדרת הפקדה היא תוכנית פנסיה אשר אינה תוכנית הטבה מוגדרתתוכנית 
בהתאם להתחייבות חברות הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה תוכנית 

מתבססות על , פרישה בעתהזכאי לפיצויים  עובדה שיקבל הטבותה סכומי, להטבה מוגדרת
  .משכורתו האחרונהו ותקהו שנות מספר

 הטבה מוגדרת בגין תוכניות דוח על המצב הכספיהמוצגת ב פרישה לפיצוייההתחייבות 
, הדוח על המצב הכספי לתאריך הטבה מוגדרתמייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות 

 התאמות בגין רווחים או הפסדים בתוספת, של נכסי התוכניתבניכוי השווי ההוגן 
 מוגדרת להטבה ההתחייבות .הוכרה שטרם עבר שירותי עלות והוכרושטרם אקטואריים 

  .Projected Unit Credit Method -ה שיטת בסיס על, אקטואר ידי על, שנתי בסיס על נמדדת

 הצפויים העתידיים המזומנים יתזרימ היוון באמצעות נקבע ההתחייבות של הנוכחי הערך
ההנחה לגבי שיעור ההיוון המתבקש . )שכר עליית של צפוי שיעור בחשבון שנלקח לאחר(

שוק אגרות החוב של תאגידים בעלי .  נקבעת על ידי אקטוארים חיצוניים בסוף כל שנה
היוון קביעת שיעור ה, לכן. דירוג גבוה אינו נזיל דיו על מנת לשמש בקביעת שיעור ההיוון

הנדרש מתבססת על שיעורי הריבית החלים על אגרות חוב ממשלתיות הנקובות במטבע שבו 
  . ואשר התקופה עד לפירעונם דומה לתקופה של ההתחייבות הרלבנטית, ישולמו ההטבות

 בהערכות משינויים כתוצאה נבעו אשר, אקטואריים בהפסדים או ברווחים מכירה הקבוצה
 הם בו בסכום ,בפועל התוצאות לבין בעבר שהונחו הנחות בין ימהשונ וכתוצאה אקטואריות

 10% לביןלהטבה מוגדרת  ההתחייבות של הנוכחי מהערך 10% מבין הגבוה על עולים
 פני על והפסד רווח לדוח נזקפים אלה הפסדים או רווחים. התכנית נכסי של ההוגן מהשווי
  .העובדים של הממוצעת הצפויה העבודה תקופת

 בתכנית השינויים אם אלא, והפסד רווח בדוח שוטף באופן מוכרות עבר שירותי גיןב עלויות
 במקרה). האכשרה תקופת (מוגדרת תקופה למשך בעבודתם ימשיכו שהעובדים בכך מותנים

  . האכשרה תקופת פני על הישר הקו לשיטת בהתאם מופחתות עבר שירותי בגין עלויות, כזה
" נכסי תכנית"היעודות האמורות מהוות . וויין ההוגןהיעודות לפיצויים נמדדות לפי ש

מעביד לצרכי  -ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד , IAS 19 -  בםכהגדרת
   .בדוח על המצב הכספיההצגה 

סכומים לתוכניות , על בסיס מנדטורי, הקבוצה משלמת, מוגדרת הפקדהבגין תוכניות 
לקבוצה אין כל התחייבות תשלום נוספת . רטי או ציבוריביטוח פנסיוני המנוהלות באופן פ

התשלומים מוכרים כהוצאה בגין הטבה לעובד במועד . לאחר שבוצעו כל התשלומים כאמור
סכומים תשלומים שהתבצעו מראש מוכרים כנכס אם צפוי החזר . בו הם צריכים להשתלם

  .או צפויה הפחתה בתשלומים העתידיים שהופקדו ביתר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  פיצויי פיטורין  )2

  
, ידי הקבוצה לפני מועד הפרישה הרגיל- פיצויי פיטורין משולמים כאשר העובד מפוטר על

רה בפיצויי הקבוצה מכי.  מרצון בתמורה להטבות אלורישהעובד הסכים לפ או כאשר
  : השנייםפיטורין כאשר היא מחויבת באופן מובהק לאחד מ

ביטול  ללא אפשרות ל,עובדים בהתאם לתכנית רשמית ומפורטתפיטורי  •
  או ; התכנית

 לעודדם שנעשתה במטרה, הענקת פיצויי פיטורין כתוצאה מהצעה לעובדים •
 .  לפרוש מרצון

הדוח על מתאריך  חודשים 12 - ותר מכאשר הטבות בגין פיטורין עומדות לתשלום לאחר י
  . לערכן הנוכחימהוונותהמצב הכספי הן 

 
 דמי חופשה והבראה)  3

  
כאשר  ,)בישראל (זכאי עובד לימי חופשה ודמי הבראה,  במדינות השונותבמסגרת החוק

הקבוצה . הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. שניהם מחושבים על בסיס שנתי
בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור , ה בגין דמי חופשה והבראהזוקפת התחייבות והוצא

  .כל עובד
  

  תוכניות בונוס  )4

חלק מעובדי הקבוצה זכאים לקבל בונוס שנתי בהתאם לתוכנית הבונוסים אשר נקבעת 
בונוס בהתאם הקבוצה מפרישה לתשלום ה,  לאותה השנההקבוצה הנהלת על ידי

  .הבונוס שישולם לעובדיםלעמידה ביעדי התוכנית והערכתה לגבי סך 
  
  תשלום מבוסס מניות .יח

  
המסולק במכשירים הוניים , הקבוצה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים

) אופציות(שבהן הקבוצה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים  ,של החברה
ה להענקת האופציות שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמור. של החברה

נקבע תוך  רווח והפסדסך הסכום הנזקף כהוצאה בדוח . רווח והפסדמוכר כהוצאה בדוח 
  :התייחסות לשווי ההוגן של האופציות המוענקות

  
 )non-market vesting conditions(התחשבות בהשפעת תנאי שירות שאינם תנאי שוק  תוך   •

 וכן; )םהמשך עבודה בחברה למשך זמן מסוי, לדוגמא(
  .ללא התחשבות בהשפעת תנאים כלשהם שאינם תנאי הבשלה   •

  
תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות 

שהיא התקופה שבה נדרש , סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה. הצפויות להבשיל
בכל תאריך . מבוסס מניותתשלום הלקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר 

 את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות הקבוצהמעדכנת , דוח על המצב הכספי
ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה , בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, להבשיל

  .ובהתאמה מקבילה בהון, רווח והפסדבדוח , אם קיים, לאומדנים המקוריים
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  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  הפרשות .יט

  
 או משתמעת כתוצאה מאירועי משפטיתלקבוצה יש התחייבות  הפרשות מוכרות כאשר

 וכן ניתן לערוך אומדן שאבים על מנת לפרוע את ההתחייבותצפוי שהקבוצה תוציא מו העבר
   .ל סכום המחויבותמהימן ש

הסבירות שהקבוצה תידרש להוציא משאבים על ,  דומותיותומחויבכאשר קיימות מספר 
גם אם מוכרת הפרשה . מחויבויות בכללותןמנת ליישבן נקבעת תוך בדיקה של סוג ה

של תזרים שלילי לצורך סילוק כל אחד מהפריטים הנכללים באותו סוג מחויבות הסבירות 
  . היא קטנה

ידרשו ליישוב תזרימי המזומנים החזויים ש הנוכחי של ךערל  בהתאםת נמדדותהפרשו
 המשקף הערכות שוק שוטפות, שיעור היוון לפני מס שימוש בהמחושב באמצעות, יבותיהמחו
הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן . יים למחויבותספציפ ערך הזמן של הכסף והסיכונים הלגבי

  .מוכר כהוצאת ריבית
  

  
  הכנסותהכרה ב  .כ

  

 התמורה שהחברה זכאית לקבל תקבלה או ה השווי הוגן של התמורה שנמדדות לפיהכנסות 
  מס בניכויות מוצגותההכנס. הקבוצהפעילות ממכירת סחורות במהלך העסקים הרגיל של 

  . בין חברות הקבוצההכנסות והנחות ולאחר ביטול זיכויים, ותהחזר, ערך מוסף

צפוי שההטבות , סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימןהקבוצה מכירה בהכנסות כאשר 
 ספציפיים  קריטריוניםבהתקייםוכן , הקשורות לעסקה יזרמו לישותהעתידיות הכלכליות 

 אינו נחשב כניתן למדידה הכנסה סכום ה. כמתואר להלןהקבוצה כל אחת מפעילויות בגין
הקבוצה מבססת את . ויושבמכירה ל המתייחסות ההתניותבאופן מהימן עד אשר כל 

 המיוחדיםהפרטים והעסקה בסוג , הלקוחבהתחשב בסוג ,  על תוצאות היסטוריותאומדניה
 .לכל הסדר

  מכירת סחורות

ההכנסות ממכירת הסחורות מוכרות כאשר . הקבוצה מייצרת ומוכרת מגוון של מוצרים
ע להיכן לנתב ללקוח יש האפשרות לקבו, קבוצה העבירה את המוצרים ללקוחישות השייכת ל

את הסחורות ובאיזה מחיר למכור אותן ואין כל התחייבות שלא יושבה ואשר עשויה להשפיע 
המשלוח אינו נחשב כאילו התרחש עד אשר המוצרים . על קבלת הסחורות על ידי הלקוח

 קיבל והלקוחהסיכונים בגין בלאי ואובדן הסחורה הועברו ללקוח , יצאו את מפעלי הקבוצה
תנאי קבלת המוצרים פקעו או שלקבוצה יש הוכחות ,  בהתאם לחוזה המכירהאת המוצרים

  .אובייקטיביות כי כל הקריטריונים לקבלת הסחורות מולאו
  

ללקוחות יש הזכות להחזיר מוצרים   וכןלעיתים נמכרים המוצרים תוך מתן הנחות כמות
כוי הערכה המכירות נרשמות בהתבסס על המחיר המצוין בחוזי המכירה בני. פגומים

ההערכה של הנחות הכמות .  המתבצעת בעת המכירה לגבי הנחות הכמות וההחזרות
הנחות הכמות מוערכות בהתבסס על הרכישות . וההחזרות מתבססת על ניסיון העבר

 מאחר והמכירות מתבצעות בתנאי המכירות אינן כוללות מרכיב מימוני. השנתיות הצפויות
  .בשוק גבוה מהמקובלשאינו ,  יום57של ממוצע אשראי 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  
  ותחכיר .אכ

  
חוזי חכירה בהם הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנובעים מהבעלות נשמרים בידי 

המבוצעים במסגרת חוזי חכירה תשלומים . המחכיר מסווגים כחוזי חכירה תפעוליים
נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ) בניכוי תמריצים המתקבלים מהמחכיר(תפעולית 

  .על פני תקופת החכירה
קרקע ממנהל מקרקעי ישראל וממדינות אחרות מוצגים במסגרת  שלחוזי חכירה ארוכי טווח 

   .הרכוש הקבוע
 והשפעתו על הדוחות הכספיים של הקבוצה 17 'באשר לתיקון תקן חשבונאות בינלאומי מס

  . להלן 'א.1.כד2ר ראה ביאו
  

  רווח למניה .בכ

  :בסיסי

 ,לבעלי המניות הרגילות על הרווח הניתן לחלוקה, מבוסס ככללהרווח הבסיסי למניה חישוב 
, התקופה במהלך במחזור הרגילות הקיימות המניות מספר בממוצע המשוקלל של המחולק

  .  ) לעיל'גי 2 סעיףראה ( בת החברה המוחזקות על ידי חברה בניכוי מניות
 לחישוב ששימש, הרגילות המניות לממוצע מתווסף, למניה המדולל ההפסד או הרווח בחישוב
 המניות שכל  בהנחה,שיונפקו המניות מספר של המשוקלל הממוצע גם, הבסיסי

 כאמור רק בחשבון מובאות המניות הפוטנציאליות. למניות יומרו המדללות הפוטנציאליות
  ).למניה ההפסד את מגדילה או הרווח מקטינה את(מדללת  הינה השפעתן כאשר

  
 :המספר הממוצע המשוקלל של מניות אשר שימשו לצורך חישוב הרווח למניה הינו

  
  מדולל בסיסי 
  באלפים באלפים 

    : בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב
2010 57,262 57,458  
2009 57,183 57,640  
2008 57,029 57,767  

  
  :דילול מלאב

  
 לחישוב ששימש, הרגילות המניות לממוצע מתווסף, למניה המדולל ההפסד או הרווח בחישוב
 המניות שכל  בהנחה,שיונפקו המניות מספר של המשוקלל הממוצע גם, הבסיסי

 כאמור רק בחשבון אותמוב המניות הפוטנציאליות. למניות יומרו המדללות הפוטנציאליות
  ).למניה ההפסד את מגדילה או הרווח מקטינה את(מדללת  הינה השפעתן כאשר

  
  חלוקת דיבידנד  .גכ

בדוחות הכספיים של מוכרת כהתחייבות האם  של החברה םחלוקת הדיבידנדים לבעלי
 הדיבידנד שמשולם . הדיבידנדים על ידי הדירקטוריון של החברהאושרו ו שבבמועדהקבוצה 

  .כולל מרכיב של שחיקה מיום האישור ועד ליום התשלום
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 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

   תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות, תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים .דכ
 אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח תקנים ותיקונים לתקנים קיימים. 1

  :2010 בינואר 1- המתחילות ב
    

התיקון ). IAS 17 - להלן " (חכירות "-  17תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )א
 שפורסם IASB-של ה) improvements(האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים השנתי 

הספציפיות המתייחסות לסיווג חכירות תיקון זה מבטל את ההנחיות . 2009באפריל 
. על מנת לבטל את החוסר עקביות עם ההנחיות הכלליות לסיווג חכירות, קרקע

חכירת , לפיה IAS 17-במסגרת התיקון הושמטה הקביעה החד משמעית שהיתה בעבר ב
קרקע שבמסגרתה הבעלות על הקרקע אינה חזויה לעבור לחוכר בתום תקופת החכירה 

ישות תעריך את סיווג הקרקע כחכירה , בהתאם לתיקון. רה תפעולית תסווג כחכי–
.  לסיווג חכירותIAS 17 -מימונית או כחכירה תפעולית בהתאם להנחיות הכלליות שב

 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום ) למפרע(התיקון האמור חל באופן רטרואקטיבי 
החל ביום  IAS 17 - מור להקבוצה מיישמת את התיקון הא. או לאחר מכן 2010בינואר 

 . ביישום למפרע2010 בינואר 1
  ובמדינות אחרותהקבוצה קשורה במספר חוזי חכירת קרקע עם מנהל מקרקעי ישראל

 סיווגה 2009עד וכולל הדוחות הכספיים לשנת ).  קרקעות בחכירת מינהל–להלן (
 IAS  בהתאם להוראותהקבוצה את הקרקעות בחכירת מינהל שלה כחכירה תפעולית

זאת בהיעדר אופציה לרכישת הקרקע או העברת הבעלות עליה  ( ערב התיקון האמור 17
ולאור התקופה , IAS 17-לאור התיקון האמור ל). לקבוצה בתום תקופת החכירה

בחנה הקבוצה את סיווג החכירה בהתאם , הארוכה של חכירת הקרקעות האמורות
  . לסיווג חכירות  IAS 17-להנחיות הכלליות שב

  
  הערך הנוכחי , בבחינה זו הגיעה הנהלת הקבוצה למסקנה שבמועד ההתקשרות בחכירה  
היווה באופן , של תשלומי החכירה המינימליים של הקרקעות שלה בחכירת מינהל 

 IAS 17  - בהתאם לתיקון ל  ולכן,את מלוא השווי ההוגן של הקרקע המוחכרת ,מהותי
  . חכירה מימוניתאת חכירת הקרקעות האמורות כיש להציג 

  
להלן השפעת השינוי במדיניות החשבונאית עקב היישום לראשונה של התיקון האמור 

  :ההשוואה הכלולים בדוח על המצב הכספיעל נתוני  IAS 17-ל
  

    
  
  

  כפי שדווח בעבר 

  
השפעת 
היישום 
  למפרע

כמדווח 
במידע כספי 

 ליום
31.12.2010  

  אלפי דולרים  
        : הכספיהשפעה על הדוחות על המצב

        
        :2009 בדצמבר 31דוח על המצב הכספי ליום 

  121  )1,436(  1,557  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

  127,549  1,436  126,113  רכוש קבוע

  
  
  
  
  
  
  



 

  27

  
 מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאיות - 2ביאור 
  

 IFRS - התיקון ל-להלן " (מגזרי פעילות "-  8תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר   )ב
8 .(  

   IASB-של ה) improvements(התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים השנתי 
הבהיר ל כולל תיקוני ניסוח קלים על מנת IFRS 8 -התיקון ל. 2009שפורסם באפריל 

 נתן רק אם מידע בדבר נכסי מגזר מסופק באופן סדיר למקבל שגילוי בדבר נכסי מגזר יי
 . ההחלטות התפעוליות הראשי

לתקופות שנתיות המתחילות ביום ) למפרע( חל באופן רטרואקטיבי  IFRS8 -התיקון ל                             
  בינואר1הקבוצה יישמה את התיקון האמור החל ביום .  או לאחר מכן2010 בינואר 1

 .לא ניתן עוד גילוי בדבר נכסי המגזר יישומו לראשונה בעקבות , 2010
 

 מבוסס  עסקאות המסולקות במזומן ותשלום  "-  2תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי   )ג
תחולת תקן  "- IFRIC 8 בנוסף לשילוב ). IFRS 2 - התיקונים ל-להלן " (מניות בקבוצה

 עסקאות במניות - 2תקן דיווח כספי בינלאומי " -  IFRIC 11 - ו" 2דיווח כספי בינלאומי 
 מרחיבים את הנחיות IFRS 2 - התיקונים ל, IFRS 2לתוך " בקבוצה ובמניות אוצר

IFRIC 11אשר לא טופלו במסגרת ,  לסיווג הסדרים בינחברתיים בקבוצהIFRIC 11.   
 נהליישום לראשו. 2010ינואר  ב1החל ביום  ים האמורהקבוצה יישמה את התיקונים

  .לא היתה השפעה על דוחותיה הכספיים של הקבוצהשל התיקונים 
 

 -  התיקון ל-להלן " (ירידת ערך נכסים "-  36תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  )    ד
IAS 36  .( התיקון האמור מהווה חלק מפרויקט השיפורים השנתי)improvements ( של

- מבהיר כי כל יחידה מניבתIAS 36 -התיקון ל. 2009 שפורסם באפריל IASB-ה
לא תהיה , אליהן הוקצה מוניטין, מזומנים- מזומנים או קבוצה של יחידות מניבות

לפני קיבוץ של מגזרי פעילות , IFRS 8 - ל– 5כפי שמוגדר בסעיף , גדולה ממגזר פעילות
 IAS - התיקון ל. )IFRS 8 - ב12המתאפשר לפי סעיף (בעלי מאפיינים כלכליים דומים 

 בינואר 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום ) מכאן ולהבא(חל באופן פרוספקטיבי  36
  . או לאחר מכן 2010

ליישום לראשונה של . 2010ינואר  ב1 ביום הקבוצה יישמה את התיקון האמור החל
  . השפעה על דוחותיה הכספיים של הקבוצהאיןהתיקון 

 ואשר בתוקף אינם עדיין אשר נוספים ימיםתיקונים ופרשנויות לתקנים קי, תקנים. 2
 :המוקדם באימוצם בחרה לא הקבוצה

 
חלקו . )IFRS 9–הלן ל(" מכשירים פיננסיים "– 9תקן דיווח כספי בינלאומי   )א

 העוסק בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים פורסם בנובמבר IFRS 9הראשון של 
רויקט ראשון בפהחלק ה  אתמהווהו) IFRS 9 החלק הראשון של –הלן ל (2009

להלן " (הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים "- 39תקן חשבונאות בינלאומי  להחלפת
- IAS 39 (החלק הראשון של .בתקן חדש IFRS 9 קובע דרישות חדשות לסיווג 

כי נכסים , IFRS 9 בין היתר קובע החלק הראשון של .ומדידה של נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים הנמדדים : ת הבאותפיננסיים יסווגו על פי אחת משתי הקטגוריו

לאחר ההכרה  לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן ונכסים פיננסיים הנמדדים
ההחלטה לאיזו קטגוריה יש לסווג נכס פיננסי מבוצעת  .לראשונה בעלות מופחתת
הסיווג מבוסס על האופן שבו הישות מנהלת את מכשיריה . ביום ההכרה לראשונה

והמאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים של ) קי שלההמודל העס(הפיננסיים 
 .המכשיר
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 מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאיות - 2ביאור 
  

) IFRS 9 החלק השני של –להלן  (IFRS 9 פורסם חלק נוסף של  2010באוקטובר 
 כולל IFRS 9החלק השני של . IAS 39רויקט להחלפת המהווה את החלק השני בפ

ההנחיות . הנחיות לגבי התחייבויות פיננסיות ולגבי גריעת מכשירים פיננסיים
לרבות אלו הנוגעות למדידה , IFRS 9 במסגרת החלק השני של IFRS 9-שהתווספו ל

וסיווג של התחייבויות פיננסיות והטיפול בנגזרים המשובצים במכשירים בהם 
- הועתקו ללא שינוי מההנחיות הקיימות ב, חוזה המארח הינו התחייבות פיננסיתה

IAS 39זאת למעט ההנחיות הנוגעות להתחייבויות ,  לגבי הנושאים האמורים
בהתאם להנחיות ). FVTPL -להלן (פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 שיש להן התחייבות ישויות, למעט במקרים כמפורט בהן, החדשות האמורות
, יכירו בשינויים בשווי ההוגן של התחייבות כאמור, FVTPL-פיננסית שיועדה ל
ישירות במסגרת רווח , להתחייבות המתייחס האשראי בסיכון הנובעים משינויים

לגבי סכומים שיוכרו . כולל אחר וזאת חלף ההכרה בהם במסגרת רווח או הפסד
לרווח או ) Recycling(המשך סיווג מחדש כאמור ברווח כולל אחר לא יבוצע ב

  .  ניתן לבצע העברות של רווחים או הפסדים נצברים בין סעיפי ההון, עם זאת. הפסד
  

 בינואר 1 יחולו לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום IFRS 9שני החלקים של 
אולם ,  ביישום מוקדםIFRS 9ישויות יכולות לבחור ליישם את .  או לאחריו2013
מבלי ליישם באותו  IFRS 9ן זה אפשרי לבצע יישום מוקדם של החלק השני של אי

ניתן לבצע יישום מוקדם של החלק ,  מנגד.IFRS 9 מועד את החלק הראשון של
  . IFRS 9 מבלי להידרש ליישם באותו מועד את החלק השני של IFRS 9הראשון של 

 1וח המתחילות לפני לגבי תקופות דיו IFRS 9ישויות אשר תיישמנה מוקדם את 
  . לא תידרשנה לתקן את מספרי ההשוואה שלהן בעת היישום לראשונה2012בינואר 

  
  .  באימוץ מוקדםIFRS 9החברה לא אימצה את , בשלב זה

 על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי IFRS 9הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של 
על  השפעה IFRS 9 ללא תהיה , בהתאם להערכות ראשוניות, עם זאת. אימוצו

  .דוחותיה הכספיים

) IFRS 3R - להלן " (צירופי עסקים "-  3תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי   )ב
שפורסם במאי  IFRSמסמך השיפורים לתקני חלק מהתיקונים האמורים מהווים 

  :עיקרי התיקונים  להלן.2010
ליישום   הטיפול בתמורה מותנית בגין צירוף עסקים שהתרחש קודם כי ההבהר -

IFRS 3R יהיה בהתאם להוראות הגרסה הקודמת של IFRS 3)  בשנתשפורסם 
2004.( 

קביעה שאפשרות הבחירה של מדידת הזכויות שאינן מקנות שליטה במועד  -
הרכישה לפי שווי הוגן או לפי החלק היחסי בנכסים המזוהים נטו של הנרכש 

ת זכות בעלות בהווה תתייחס רק לזכויות שאינן מקנות שליטה המקנו, שהוכרו
 כל . כסים נטו של הישות במקרה של פירוקומזכות את בעליהן בחלק יחסי מהנ

יתר רכיבי הזכויות שאינן מקנות שליטה ימדדו על פי שוויים ההוגן ליום צירוף 
 . IFRS-אלא אם בסיס מדידה אחר נדרש על פי תקני ה, העסקים
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 מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ספיים המאוחדים ביאורים לדוחות הכ

  

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאיות - 2ביאור 
 
 יחולו על כל עסקות התשלומים IFRS 3Rהבהרה כי הוראות המדידה של  -

בין אם הוחלפו בעסקות תשלומים מבוססי מניות , מבוססי המניות של הנרכש
ות של קביעה שעסקות התשלומים מבוססי מני, בנוסף. של הרוכש ובין אם לאו

 .ליום הרכישה" תשלום מבוסס מניות" IFRS 2הנרכש תימדדנה על פי הוראות 
 

 ביולי 1ייושמו לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  IFRS 3R-התיקונים ל
התיקונים ייושמו באופן פרוספקטיבי . יישום מוקדם אפשרי.  או לאחריו2010

  .IFRS 3Rהחל מהמועד בו יושם ") מכאן ואילך("
ליישום . 2011 בינואר 1-בכוונת הקבוצה ליישם את התיקונים האמורים החל ב

לראשונה של תיקונים אלו לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים 
  .של הקבוצה

  
התיקון האמור ".  גילויים: מכשירים פיננסים "- 7תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי   )ג

  האמורהתיקון. 2010שפורסם במאי  IFRSני מסמך השיפורים לתקמהווה חלק מ
מתקן חלק מהגילויים האיכותיים והכמותיים הנדרשים בגין מהות והיקף 
הסיכונים הנובעים ממכשירים פיננסיים ומבהיר את האינטראקציה בין גילויים 

התיקון האמור ייושם לגבי תקופות דיווח שנתיות . איכותיים וכמותיים אלו
 בכוונת הקבוצה .יישום מוקדם אפשרי.  או לאחריו2011נואר  בי1המתחילות ביום 

ליישום לראשונה של תיקון זה לא . 2011 בינואר 1-ליישם את התיקון האמור החל ב
  .צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה

  
 IAS - התיקון ל-להלן " (הצגת דוחות כספיים "1תיקון תקן חשבונאות בינלאומי   )ד

שפורסם במאי  IFRSמסמך השיפורים לתקני חלק מהתיקון האמור מהווה ). 1
 מאפשר לישות להציג את ניתוח מרכיבי הרווח הכולל IAS 1 - התיקון ל. 2010
. במסגרת הדוח על השינויים בהון או במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים, האחר

 או 2011בינואר  1התיקון ייושם לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
, אם בכלל, הקבוצה בוחנת את ההשפעה שתהיה .יישום מוקדם אפשרי. לאחריו

 .לתיקון האמור על דוחותיה הכספיים
 

   " דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים "-)מתוקן (27תיקון תקן חשבונאות בינלאומי    )ה
תקני מסמך השיפורים לחלק מהתיקון האמור מהווה ). IAS 27R - התיקון ל-להלן (

IFRS  התיקון ל. 2010שפורסם במאי- IAS 27R  מבהיר אלו מבין התיקונים
, "השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ "IAS 21: לתקנים בינלאומיים

IAS 28" ו" השקעות בחברות כלולות - IAS 31" אשר , "זכויות בעסקאות משותפות
ואלו ") אילךמכאן ו("יבי  ייושמו באופן פרוספקטIAS 27Rתוקנו במסגרת פרסום 

 ייושם לגבי IAS 27R - התיקון ל"). למפרע("מהם ייושמו באופן רטרוספקטיבי 
יישום מוקדם .  או לאחריו2010 ביולי 1תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

ליישום . 2011 בינואר 1-בכוונת הקבוצה ליישם את התיקון האמור החל ב .אפשרי
 צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של לראשונה של תיקון זה לא

  .הקבוצה
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 מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאיות - 2ביאור 

 התיקון - להלן " (דיווח כספי לתקופות ביניים "-  34תיקון תקן חשבונאות בינלאומי   )ו
שפורסם  IFRSמסמך השיפורים לתקני חלק מן האמור מהווה התיקו). IAS 34 -ל

 מבהיר ומתקן את דרישות הגילוי בדוחות הביניים IAS 34-התיקון ל. 2010במאי 
התיקון ייושם לגבי . לגבי עסקות או אירועים משמעותיים ולגבי עניינים אחרים

ם מוקדם יישו.  או לאחריו2011 בינואר 1תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
ליישום . 2011 בינואר 1-בכוונת הקבוצה ליישם את התיקון האמור החל ב .אפשרי

לראשונה של תיקון זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של 
 .הקבוצה

 
  :פיננסייםניהול סיכונים מכשירים פיננסיים ו - 3ביאור 

  פיננסיים נים סיכוניהול  .א

  גורמי סיכון פיננסיים )1

 סיכוני לרבות(סיכוני שוק : פיננסייםת אותה למגוון של סיכונים ו הקבוצה חושפיותפעילו
שער ריבית וסיכוני תזרימי מזומנים בגין סיכון , שער ריביתשווי הוגן בגין סיכון , מטבע
תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת . סיכוני אשראי וסיכוני נזילות, )מחיר

האפשר את ההשפעות  ווקים הכספיים הם בלתי צפויים ומכוונת לצמצם ככל בעובדה שהש
  .השליליות על הביצועים הכספיים של הקבוצה

ניהול הסיכונים הכספיים בחברה מבוצע באמצעות מדיניות המאושרת על ידי הדירקטוריון 
, יןסיכוני שער חליפתחומים ספציפיים כגון המדיניות האמורה מכסה . וההנהלה הבכירה

שימוש במכשירים פיננסיים שאינם נגזרים והשקעה של עודפי , סיכוני אשראי, סיכוני ריבית
מדיניות הקבוצה גם מכסה תחומים כגון ניהול מזומנים וגיוס הלוואות לזמן קצר . נזילות
  .וארוך

  
 לאלפיהקבוצה מייצרת אלפי מוצרים המיועדים . עסקי הקבוצה מאופיינים בפיזור ניכר

 חומרי גלם הנרכשים מספקים רבים בכל רחבי באלפיתוך שימוש , ברחבי העולםלקוחות 
או , מוצריה, הקבוצה אינה תלויה באופן משמעותי באחד מלקוחותיה, כפי שהוסבר. העולם
  .ספקיה

הנהלת הקבוצה מקיימת דיונים רבעוניים בנושא יישום מדיניות ניהול הסיכונים שלה בקשר 
  .עם חשיפות מטבע וריבית

  .הקבוצה אינה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים למטרות גידור או מטרות ספקולטביות  

  :סיכוני שוק  .א

  סיכון שערי חליפין  

הקבוצה פועלת גלובלית וחשופה לתנודות בשערי חליפין המשפיעות על הרווח 
  .ב"המבוטאים בדולרים של ארה, הנקי שלה ועל מצבה הכספי

 משום שהסכום שווה הערך במטבע  מתקיימתעסקותהחשיפה במסגרת 
המקומי אותו משלמת או מקבלת הקבוצה במטבעות זרים עשוי להשתנות עקב 

 את הכנסתן בעיקר במטבע מפיקות הקבוצהרוב חברות . שינוי בשערי החליפין
בעיקר אלה הנוצרות עקב רכישת סחורות , חלק גדול מן ההוצאות. מקומי

חשיפה במסגרת , באופן דומה. יםלמטרה של מכירה מחדש הן במטבעות זר
 אותן מחזיקה הקבוצה נכסים פיננסייםשל ) נטו( נוצרת בגין יתרות עסקות

חומרי הגלם לקווי הייצור של הקבוצה רכישות ו מאחר. במטבעות זרים
  . סיכוני שערי החליפין של מושגת הפחתהמתבצעות גם הן במגוון מטבעות זרים 
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  )המשך( לדוחות הכספיים המאוחדים ביאורים
  

  ):המשך(פיננסיים ניהול סיכונים מכשירים פיננסיים ו - 3ביאור 

, בנוסף לכך. החברות המאוחדות של החברה מנהלות את הסיכון באופן מקומי
 בעזרת מידע מקיף הגלובלית הקבוצה מפקחת על סך כל החשיפה הנהלת

  .המתקבל על בסיס רבעוני
  

בוצה אינה משתמשת באמצעי גידור חיצוניים ואינה משתמשת הק, באופן כללי
  .במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת להגן על עצמה מתנודות בשערי מטבע

  
חשיפה לשינויים בשערי חליפין עשויה להיווצר גם באיחוד הדוחות הכספיים 

 הרווח הכוללההשפעה על . של חברות מאוחדות המוצגים במטבעות זרים
  .מוצגת כהפרשי תרגום מטבע הקבוצה בגין חשיפה זוהמאוחד של 

  
בטבלה להלן מוצגת החשיפה המטבעית בגין יתרות במטבע השונה ממטבע 

 31 לימים של החברה המדווחת וההשפעה על הרווח לאחר מיסים דיווחה
 לעומת המטבעות 1%-התחזק ב/אילו הדולר נחלש 2008 - ו2009 ,2010בדצמבר 

  :י כל שאר המשתנים נותרו ללא שינוכאשר, המצויינים להלן
  

  2010 בדצמבר 31  
 פרנק שוויצרי  אירו לירה שטרלינג  ח"ש  
  אלפי דולרים  
  628  11,326  )485(  2,094  פיננסית נטו) התחייבות(נכס           
          

          :משינוי) הפסד(רווח 
  )5(  )84(  4  )15(   התחזקות1%השפעה של 
  5  84  )4(  15   החלשות1%השפעה של 

  
  2009 בדצמבר 31  
 פרנק שוויצרי  אירו לירה שטרלינג  ח"ש  
  אלפי דולרים  
  )2,948(  5,562  )76(  4,178  פיננסית נטו) התחייבות(נכס           
          

          :משינוי) הפסד(רווח 
   23   )43(   1   )32(   התחזקות1%השפעה של 
  )23(   43   )1(      32    החלשות1%השפעה של 

  
  2008  בדצמבר31  
 פרנק שוויצרי  אירו לירה שטרלינג  ח"ש  
  אלפי דולרים  
פיננסית ) התחייבות(נכס           
  נטו

)25(  419  6,523  )2,904(  

          
          :משינוי) הפסד(רווח 

  23   )53(  )3(  *   התחזקות1%השפעה של 
  )23(  53     3   *   החלשות1%השפעה של 

    
  . אלפי דולר1-מציין סכום הנמוך מ*
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  מ"רוטרום תעשיות בעפ
  

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך(פיננסיים ניהול סיכונים מכשירים פיננסיים ו - 3ביאור 

  תנאי ההצמדה של יתרות כספיות  )2

  : מסוכמות להלן2010 בדצמבר 31 המאוחד של החברה ליום דוח על המצב הכספיהכלולות בלפי מטבעות היתרות הכספיות 
  

    
  דולר

  
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
 שוויצרי

  
  אחרים

  
  סך הכל

  

   אלפי  דולרים 
                  :רכוש

                  :נכסים שוטפים
    44,389  3,183  5,823  13,147  5,687  1,253  15,296  מזומנים ושווי מזומנים
                  :חייבים ויתרות חובה

    69,820  8,453  5,426  25,358  4,846  9,561  16,176  לקוחות
    11,030  101  824  961  549  3,575  5,020  אחרים

  36,492  14,389  11,082  39,466  12,073  11,737  125,239    
                  :התחייבויות

                  :התחייבויות שוטפות
    113  -  -  113  -  -  -  אשראי והלוואות לזמן קצר

                  :זכאים ויתרות זכות    
    30,380  835  3,842  11,165  2,989  6,494  5,055  ספקים ונותני שירותים 

    31,425  1,323  6,910  9,467  5,959  5,801  1,965  אחרים
    207  -  -  -  -  -  207   הפרשות

                  :התחייבויות שאינן שוטפות
    64,217  19  -  43,123  15,825  -  5,250  לזמן ארוךהלוואות     
    11,242  114  1,778  9,245  -  -  105  התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה    

  12,582  12,295  24,773  73,113  12,530  2,291  137,584    

  
,  הינו הלירה שטרלינג שלהןהפעילותאשר מטבע , גרמניה ובשוויץ, בלגיה,  של החברות מאוחדות באנגליהדוחות על המצב הכספיחלק מהיתרות נכללות ב

  .שוויצרי בהתאמהאירו ופרנק 
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  מ"יות בעפרוטרום תעש

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  

  ):המשך(פיננסיים ניהול סיכונים מכשירים פיננסיים ו - 3ביאור 

  : מסוכמות להלן2009 בדצמבר 31של החברה ליום   המאוחדדוח על המצב הכספיבהכלולות לפי מטבעות היתרות הכספיות 
  

    
  דולר

  
  ח"ש

לירה 
  שטרלינג

  
  אירו

פרנק 
 שוויצרי

  
  אחרים

  
  סך הכל

  

   אלפי  דולרים 
                  :רכוש

                  :נכסים שוטפים
    42,940  2,173  4,872  13,060  3,477  4,672  14,686  מזומנים ושווי מזומנים
                  :חייבים ויתרות חובה

    65,194  6,042  5,924  24,812  4,877  9,393  14,146  לקוחות
    13,380  490  1,337  1,662  494  5,296  4,101  אחרים

  32,933  19,361  8,848  39,534  12,133  8,705  121,514    
                  :התחייבויות

                  :התחייבויות שוטפות
    2,433  3  -  2,430  -  -  -  אשראי והלוואות לזמן קצר

                  :    זכאים ויתרות זכות
    28,290  845  3,034  10,519  2,835  6,725  4,332  ספקים ונותני שירותים 

    25,788  1,071  4,880  5,213  6,066  5,146  3,412  אחרים
    407  -  -  -  -  -  407   הפרשות

                  :התחייבויות שאינן שוטפות
    114,682  28  3,011  74,597  22,276  3,312  11,458  לזמן ארוךהלוואות     
    11,605  110  1,320  10,108  -  -  67  התחייבויות בשל הטבות לעובד בעת פרישה    

  19,676  15,183  31,177  102,867  12,245  2,057  183,205    
  

  
,  הינו הלירה שטרלינג שלהןהפעילותמטבע אשר , גרמניה ובשוויץ,  בלגיה,של החברות מאוחדות באנגליה דוחות על המצב הכספיבחלק מהיתרות נכללות 

  .שוויצרי בהתאמהאירו ופרנק 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך(ת הכספיים המאוחדים ביאורים לדוחו
  

  ):המשך(פיננסיים ניהול סיכונים מכשירים פיננסיים ו - 3ביאור 
  

  תזרים מזומנים בגין שיעורי ריביתסיכוני     .ב

אין נכסים משמעותיים הנושאים ריבית הכנסותיה ותזרים  באופן שוטף מאחר ולקבוצה
  .המזומנים התפעולי שלה אינם תלויים בשינויים בשערי הריבית

 נתקבלואשר , ההלוואות.  וזמן קצרסיכון הריבית של הקבוצה נובע מהלוואות לזמן ארוך
  .תזרימי מזומניםבשערי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון 

ה מבצעת סימולציות למספר הקבוצ .ריביתהשער ב לשינוייםהקבוצה מנתחת את החשיפה 
חידוש של הלוואות קיימות , מחדשתסריטים אפשריים תוך שהיא לוקחת בחשבון מימון 

בהתבסס על התסריטים האמורים מחשבת הקבוצה את ההשפעה שעשויה . ומימון חלופי
בגין כל סימולציה כאמור משתמשת . להיות לשינוי מוגדר בשער ריבית על הרווח וההפסד
התסריטים כאמור מבוצעים רק עבור . הקבוצה באותו שינוי שער ריבית עבור כל המטבעות

  .תחייבויות המייצגות את ההלוואות העיקריות נושאות הריביתה

 שינוי וצריהיה בריבית על ההלוואות  0.1%שינוי של , בהתבסס על הסימולציות המתבצעות
 90 – 2008,  אלפי דולר 94 – 2009( אלפי דולר 63שינוי של : בסך 2010 לשנת רווח לאחר מסב

  ).אלפי דולר

  סיכוני אשראי    .ג

 נובעים מהאפשרות שהצד השני לעסקה לא יוכל או לא ירצה לעמוד סיכוני אשראי
  .קבוצהבהתחייבויותיו ובכך יגרום נזק כספי ל

אשר מתמקדת , לקוחות מיושמת מדיניות של ניהול סיכונים אקטיבי-לגבי יתרות החייבים
הערכה שוטפת של האשראי והליכי פיקוח , מגבלות האשראי, בהערכה של סיכון המדינה

  .אייםחשבונ

לקוחות של צד שני לעסקה - לקבוצה אין ריכוזים מהותיים של סיכוני אשראי ביתרות חייבים
מגבלות . ממוקמים בתפוצה גיאוגרפית רחבהמאחר ולקבוצה מספר רב של לקוחות אשר 

. הסיכון והחשיפות לסיכון הנובעים מהמדינה בה ממוקם הלקוח נמצאות תחת בחינה מתמדת
 .נותלרוב לא נדרשים ערבו

לקוחות נקבעת על בסיס בדיקה תקופתית של כל - ההפרשה לירידת ערך יתרות חייבים
  .הסכומים העומדים לתשלום

הבקרה לגבי חשיפה של נכסים והתחייבויות כספיות אחרות לסיכוני אשראי מתבצעת 
 באמצעות בדיקה מתמדת ,באמצעות קביעת מדיניות להגבלת חשיפת האשראי לצדדים לעסקה

, ג האשראי ובאמצעות הגבלת החשיפה המצטברת לסיכוני אשראי בגין כל עסקהשל דירו
  .בהתאם

  
הנהלת קבוצה , כמו כן. במהלך התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות ממגבלות האשראי

  . כתוצאה מאי תשלום מצד גורמים אלו אינה צופה הפסדים
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  ):המשך(פיננסיים ניהול סיכונים מכשירים פיננסיים ו - 3ביאור 

  

   נזילותןסיכו    .ד
  

שתעמוד לרשותן כמות  הקבוצהחברות נדרש מעל מנת שיוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן 
, לניהול המזומנים שלה פרטניכל חברה וחברה אחראית באופן . מספקת של מזומנים

, מזומנים וגיוס הלוואות לכיסוי גירעונות מזומניםכולל השקעה לזמן קצר של עודפי 
 .בכפוף למדיניות הקבוצה והקווים המנחים אותה

  
כשהן מסווגות , קבוצהההטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות של 

 31פי התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך - על, לקבוצות פירעון רלוונטיות
 הסכומים המוצגים . התחייבויות פיננסיות נגזרותלחברות הקבוצה אין. 2010בדצמבר 

  . בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים
  

פחות   
  משנה

בין שנה 
  שנים3-ל

 5- ל3בין 
  שנים

  אלפי דולרים  
        2010 בדצמבר 31ליום 

       
  -  32,405  33,412  אשראי הלוואות 

  -  -  62,012  ויתרות זכות זכאים
 95,424  32,405  -  

        
        2009 בדצמבר 31ליום 

       
  3,523  68,093  48,828  הלוואות אשראי 
  -  -  54,485  ויתרות זכות  זכאים

 103,313  68,093  3,523  

  
  ניהול סיכוני הון  .ב

  
 לדעת הנהלת הקבוצה מבנה ההון .מטרת הקבוצה הינה לשמר ככל האפשר על מבנה הון יציב

  .הינו מבנה יציב, לההנוכחי ש
  

מפקחת הקבוצה על ההון גם , כפי שעושות ישויות אחרות העוסקות בענף בו עוסקת הקבוצה
) נטו( כחוב  באמצעות חלוקת גובה החוב נטו בסך ההוןיחס זה מחושב. נוףיבהתאם ליחס המ

הלוואות שוטפות "כולל  (האשראיסך כל כמחושב ) נטו( החוב  גובה.חלקי סך כל ההון
בניכוי המזומנים ושווי , )בדוחות המאוחדים על המצב הכספיכמוצג " לוואות שאינן שוטפותוה

 בדוחות המאוחדים על המצב הכספיהמוצג " הוןה "כגובהסך ההון מחושב . המזומנים
  ).נטו(בתוספת החוב 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  

  ):המשך(פיננסיים ניהול סיכונים נסיים ומכשירים פינ - 3ביאור 
  

  :היו כדלקמן 2009-ו  2010 בדצמבר 31נוף לימים ייחסי המ
  

  2010  2009  
  אלפי דולרים  

  117,115  64,330  )9ביאור (סך חוב 
  )42,940(  )44,389(  )18ביאור ( מזומנים ושווי מזומנים - בניכוי 
  74,175  19,941  נטו , הון זר

      
  318,475  359,792  סך ההון

      
  392,650  379,733  סך ההון הכולל

      
  18.9%  5.3%  יחס המינוף

      
מתזרים המזומנים האיתן של הקבוצה  נבע בעיקר 2010הקיטון ביחס המינוף במהלך שנת 

  . לזמן ארוך וקצרהלוואותאשר אפשר לה לפרוע 
  

  חשבונאיים מהותייםושיקולי דעת  אומדנים - 4ביאור 
  

נדיר שהאומדנים החשבונאיים , מעצם טבעם. גבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתידקבוצה מה
שבגינם ישנו סיכון , האומדנים וההנחות. המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל

 השנהמשמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך 
  .מפורטים להלן, הבאה

  
  ירידת ערך מוניטין לאומדן  .א

בהתאם למדיניות ,  מוניטין של ירידת ערךהאם קיימתהקבוצה בוחנת אחת לשנה 
מזומנים נקבע הת ות מניבויחידהה של ב ההשינ במיםסכוה. 'ז2החשבונאית המוצגת בביאור 

  ).8ראה ביאור ( תחשיבים אלה דורשים שימוש באומדנים . שימוששווילתחשיבי בהתאם 

  

  סה ומסים נדחיםמסים על הכנ  .ב

ובהתאם נדרשת הנהלת הקבוצה להפעיל , מדינותהקבוצה נישומה לצורכי מס במספר רב של 
  . ברחבי העולםשיקול דעת על מנת לקבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על ההכנסה

בקבוצה קיימים עסקות וחישובים אשר קביעת חבות המס הסופית בגינם אינה וודאית 
הפרשות בספריה בהתבסס על הערכותיה באשר ב מכירההקבוצה . במהלך העסקים הרגיל

 המס הסופית כאשר חבות. בעקבות ביקורות מסלסבירות האפשרית של תשלומי מס נוספים 
ישפיע , הנקבעת על ידי רשויות המס שונה מחבות המס שנרשמה בספרים בתקופות הקודמות

ופה שבה נקבעה השומה בתקההפרש על ההפרשות למסים על ההכנסה ולמסים נדחים 
  .הסופית כאמור על ידי רשויות המס
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  ):המשך ( אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים- 4ביאור 

  

 על בסיס ההפרשים מסים נדחיםהתחייבויות בנכסי מס נדחים וב מכירההקבוצה , כמו כן
. בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מסבין הסכומים 

יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים  הקבוצה בוחנת באופן שוטף את
עיתוי היפוכם , הכנסות חייבות חזויות, על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות, בחשבונותיה

אם אין ביכולתה של הקבוצה . כנון מסהצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות ת
או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס , להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיק

האפקטיביים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או 
הקבוצה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המס הנדחים או להגדיל , ניתנים לניכוי

דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע , הנדחיםהתחייבויות המס 
  .לרעה על תוצאות פעילותה

  
  פיצויי פרישה  .ג

הערך הנוכחי של התחייבויות הקבוצה בגין פיצויי פרישה תלוי במספר גורמים אשר נקבעים 
, )ההכנסה(העלות ההנחות המשמשות בחישוב . על בסיס אקטוארי בהתאם להנחות שונות

 את שיעור התשואה ארוך הטווח על יעודות ,בין היתר, נטו בגין פיצויי פרישה כוללות
שינויים בהנחות אלה ישפיעו על הערך בספרים של . הפיצויים המתייחסות ואת שיעור ההיוון

  . הנכסים וההתחייבויות בגין פיצויי הפרישה
בהתאם , יי הפרישה נקבעת באופן אחידההנחה לגבי התשואה הצפויה על היעודות לפיצו

  .לתשואות היסטוריות ארוכות טווח

שיעור . ההנחה לגבי שיעור ההיוון המתבקש נקבעת על ידי אקטוארים חיצוניים בסוף כל שנה
היוון זה ישמש בקביעת אומדן השווי העדכני של תזרימי המזומנים העתידיים אשר יידרשו 

שוק אגרות החוב של תאגידים בעלי דירוג גבוה אינו . הלכיסוי ההתחייבויות לפיצויי פריש
הקבוצה , בקביעת שיעור ההיוון הנדרש, לכן. נזיל דיו על מנת לשמש בקביעת שיעור ההיוון

  .מתבססת על שיעורי הריבית הנקובים במטבע שבו ישולמו ההטבות

 כגון העלאות שכר עתידיות, בגין פיצויי פרישה לגבי התחייבויות נוספותהנחות מפתח 
  .  העברן תנאי השוק השוררים באותה עת ועל ניסיועל בחלקן מתבססות, ושיעורי פרישה

  
   הפרשות  .ד

הפרשות להתחייבויות בגין תביעות משפטיות נרשמות בספרים בהתאם לשיקול הדעת של 
ייבויות ועל הנהלת הקבוצה לגבי הסבירות לכך שתזרימי מזומנים אכן יופנו לסילוק ההתח

בסיס האומדן שנקבע על ידי ההנהלה בגין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים כי 
  . יידרשו לסילוק המחויבויות הקיימות

  
   צירופי עסקים- 5ביאור 

  
  קבוצת גוורצמולרו Nesse רכישתהשלמת . א
  

 בגין מימוש אופציה)  מליון דולר30.1( מליון אירו 18.9סך של  שילמה הקבוצה 2008במהלך שנת 
  . ובגין שיפור ברווחיותNesse ממניות 30%כישת יתרת לר

  
תמורה  שילמה הקבוצה 2008במהלך שנת ,  של קבוצת גוורצמולרבהתבסס על הסכם הרכישה

  ). מליון דולר21.7( מיליון אירו 13.9 -בסך של כ עתידית
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  )המשך(ים ביאורים לדוחות הכספיים המאוחד

  ):המשך ( צירופי עסקים- 5ביאור 

  Oxford Chemicals Limitedרכישת פעילות . ב
 - להלן (  Oxford Chemicals Limited את פעילות חברת רכשה הקבוצה, 2009 בינואר 30ביום 

  .)אוקספורד
בייצור ובשיווק של חומרי גלם ייחודיים , אוקספורד הינה חברה אנגלית העוסקת בפיתוח

  .שיית הטעם והריחלתע

)  אלפי דולר11,734(ט " אלפי ליש8,250 ההתמורה ששולמה במזומן בגין הרכישה היית
  . ומומנה באמצעות הלוואה לזמן ארוך

ולהתחייבויות אשר ) לרבות מוניטין(בלתי מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  . נרכשו בהתבסס על שווים ההוגן בעת הרכישה

 אלפי 8,630מסתכמת לסך של , הכוללת הוצאות רכישה, ח זה"שה המוצגת בדועלות הרכי
  ). אלפי דולר12,274(ט "ליש

 991(ט " אלפי ליש697 נוסחאות מוצרים בסך: הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים
 3,751  בסךן ומוניטי) אלפי דולר1,239(ט " אלפי ליש871קשרי לקוחות בסך , )אלפי דולר

  ). אלפי דולר5,335(ט "ישאלפי ל

 10- שנים ו20נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של 
  . אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך באופן שוטףהמוניטין אינו מופחת. שנים בהתאמה

  :נכסים והתחייבויות של אוקספורד ליום הרכישה
  

 שווי נאות

שווי הפעילות 
 יהנרכשת בספר

 אוקספורד 
 אלפי דולרים  

      :נכסים שוטפים
      :חייבים ויתרות חובה

  1,724  1,724        לקוחות
  188  188        אחרים

  2,364  2,112  מלאי
      :נכסים שאינם שוטפים

  2,792  2,792  רכוש קבוע
    2,230  נכסים בלתי מוחשיים

    5,335  מוניטין
      

      :התחייבויות שוטפות
      :רות זכותזכאים וית

  )1,182(  )1,182(  ם    ספקים ונותני שירותי
  )532(  )532(      אחרים

    )393(  מסי הכנסה נדחים
  12,274*  5,354  

  ). אלפי דולר540(ט " אלפי ליש380לא כולל הוצאות רכישה נוספות בסך * 

ראל ביש, הקבוצה באנגליה הקיימת שלחומרי הגלם  לפעילות תהפעילות הנרכשת סינרגטי
  .ב ובמדינות נוספות"בארה

 מיליון 14-כשל  כלולים מכירות בסך 2009 בדצמבר 31בדוחות רווח והפסד המאוחדים ליום 
  . מיליון דולר בגין הפעילות הנרכשת1.2 -דולר ורווח נקי בסך של כ
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 
  

  Flavors  Specialties Inc. רכישת פעילות .ג
  

) FSI - להלן( Flavors Specialties Inc רכשה הקבוצה את פעילות חברת, 2009 במרס 4ביום 
  .האמריקאית

FSI ,בייצור ובשיווק של , העוסקת בפיתוח, הינה חברת תמציות טעם ומיצויים מצמחים
בעיקר לתעשיית המזון ) Botanical Extracts(א תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי מרפ

  .והמשקאות

ומומנה באמצעות אשראי   אלפי דולר17,223 ההתמורה ששולמה במזומן בגין הרכישה היית
  . בנקאי

 הממוצע EBITDAהמתבסס על , נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית, על פי הסכם הרכישה
  .31.12.2010 המסתיימים ב  החודשים במהלך עשרים וארבעהFSIשתשיג פעילות 

  . מיליון דולר3.85ל רשמה החברה החזר לקבל בסך של "בהתאם למנגנון הנ
  
אשר נרכשו בהתבסס ) לרבות מוניטין(לא מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים

  .על שווים ההוגן בעת הרכישה
  

אלפי  13,737 של מסתכמת לסך , הכוללת הוצאות רכישה,המוצגת בדוח זהעלות הרכישה 
  .דולר

  
קשרי ,  אלפי דולר2,337נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הבלתי מוחשיים שהוכרו כוללים

  . אלפי דולר7,043 אלפי דולר ומוניטין בסך 1,147לקוחות בסך 
  

 שנים 7- שנים ו20נוסחאות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של 
  .אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערךבאופן שוטף אינו מופחת המוניטין . בהתאמה

  : ליום הרכישהFSIנכסים והתחייבויות של 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 3,721סך  אלפי דולר ויתרת חוב בגין רכישת הפעילות ב235לא כולל הוצאות רכישה נוספות בסך * 

  אלפי דולר

  

 שווי נאות

שווי הפעילות 
   הנרכשת בספרי

FSI 
 אלפי דולרים  

      :נכסים שוטפים
      :חייבים ויתרות חובה

  1,314  1,314        לקוחות
  13  13        אחרים

  1,515  1,515  מלאי
      :סים שאינם שוטפיםנכ

  590  590  רכוש קבוע
    3,484  נכסים בלתי מוחשיים

    7,043  מוניטין
      :התחייבויות שוטפות

  )222(  )222(  ם     ספקים ונותני שירותי
  13,737*  3,210  



 

  40

  

  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  ):המשך( צירופי עסקים - 5ביאור 

 2011ב והחל מ" לפעילות הטעמים הקיימת של הקבוצה בארהתהפעילות הנרכשת סינרגטי
  .תמוזג באופן מלא עם הפעילות הקיימת

 מיליון 6.2-  כ של כלולים מכירות בסך2009בדצמבר  31בדוחות רווח והפסד המאוחדים ליום 
  . מיליון דולר בגין הפעילות הנרכשת0.2 -דולר ורווח נקי בסך של כ

  
  של קבוצת כריסטיאן האנסן Savory-הרכישת פעילות   .ד

ספקטרום הטעמים הלא  (Savory-רכשה הקבוצה את פעילות ה, 2009 ביוני 18ביום 
  .בגרמניה) CH -להלן(אנסן של קבוצת כריסטיאן ה )וקיםתמ

 Savoryבייצור ובשיווק של פתרונות טעמי ,  עוסקת בפיתוחCH של Savory-פעילות ה
תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים , ייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעם

 Convenience(עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד  ומזון הנוחות , לתעשיית המזון
Food.(  

ומומנה )  אלפי דולר7,354( אלפי אירו 5,275התמורה ששולמה במזומן בגין הרכישה הייתה 
  .ממקורותיה העצמיים של הקבוצה

בהתבסס על שווים ) מוניטיןלמעט (לא מוחשיים , עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים
  .  ולמוניטיןההוגן בעת הרכישה

 אלפי אירו 5,425מסתכמת לסך , אות רכישההכוללת הוצ, עלות הרכישה המוצגת בדוח זה
  ). אלפי דולר7,563(

 אלפי 467( אלפי אירו 335נוסחאות מוצרים בסך : הנכסים הבלתי מוחשיים שהוכרו כוללים
 אלפי אירו 3,005ומוניטין בסך )  אלפי דולר473( אלפי אירו 339קשרי לקוחות בסך , )דולר

  ). אלפי דולר4,190(

 10- שנים ו20רי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של נוסחאות המוצרים וקש
  .שנתי לירידת ערך   אך נבחן על בסיס באופן שוטףהמוניטין אינו מופחת. שנים בהתאמה

  : ליום הרכישהCHנכסים והתחייבויות של 
  

 שווי נאות
שווי הפעילות 
 CH   הנרכשת בספרי

 אלפי דולרים  
      :נכסים שוטפים

      -תרות חובהחייבים וי
    74        אחרים

  1,171  1,097  מלאי
      :נכסים שאינם שוטפים

  1,372  1,181  רכוש קבוע
    940  נכסים בלתי מוחשיים

    4,190  מוניטין
    81  מסי הכנסה נדחים

  7,563*  2,543  

  ). אלפי דולר209(אירו  אלפי 150לא כולל הוצאות רכישה נוספות בסך * 

 של הקבוצה בגרמניה ומוזגה לתוך הפעילות Savory- לפעילות התגטיהפעילות הנרכשת סינר
  .הקיימת

 מיליון 5.1-  כלולות מכירות בסך של כ2009 בדצמבר 31בדוחות רווח והפסד המאוחדים ליום 
  .דולר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
   פעילות מגזרי-6ביאור 

  
 לשנה  הפעילות הראשי בגין מגזרילמקבל ההחלטות התפעוליות המסופק המגזרימידע ה  .א

  :הוא כדלקמן 2010 בדצמבר 31- שהסתיימה ב
  פעילות  

  הטעמים
 פעילות

  חומרי גלם
סחר  פעילות

  ושיווק
  

  ביטולים
סך הכל 
  מאוחד

 אלפי דולרים 
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו–מכירות 
  451,066  -  5,425  139,267  306,374  לקוחות חיצוניים
  -  )2,273(  -  2,273  -  בין מגזרי פעילות

  451,066  )2,273(  5,425  141,540  306,374  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
  62,982  )223(  124  16,813  46,268  רווחי המגזר

  3,196          נטו, הוצאות מימון
  15,675          מסים על ההכנסה

  44,111          רווח נקי

  

 לשנה   הפעילותמגזרי הראשי בגין למקבל ההחלטות התפעוליותהמגזרי המסופק מידע ה
  :הוא כדלקמן 2009 בדצמבר 31- שהסתיימה ב

  פעילות  
  הטעמים

 פעילות
  חומרי גלם

 סחר פעילות
  ושיווק

  
  ביטולים

סך הכל 
  מאוחד

 אלפי דולרים 
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו–מכירות 
  425,179  -  7,074  121,043  297,062  ות חיצונייםלקוח

  -    )2,735(  -  2,735  -  בין מגזרי פעילות
  425,179  )2,735(  7,074  123,778  297,062  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות

  47,285  )100(  480  9,193  37,712  רווחי המגזר
  4,344          נטו, הוצאות מימון

  9,721          מסים על ההכנסה
  33,220          ווח נקיר

  

 לשנה  שהסתיימה  הפעילותמגזרי הראשי בגין למקבל ההחלטות התפעוליותהמגזרי המסופק מידע ה
  :הוא כדלקמן 2008 בדצמבר 31-ב

  פעילות  
  הטעמים

  פעילות
   חומרי גלם

  פעילות
  סחר ושיווק

  
  ביטולים

סך הכל 
  מאוחד

 אלפי   דולרים 
            :מידע על הרווח וההפסד

            : נטו–רות מכי
  473,286  -  13,175  120,292  339,819  לקוחות חיצוניים
  -    )4,047(  -  4,047  -  בין מגזרי פעילות

  473,286  )4,047(  13,175  124,339  339,819  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות
  56,611  )92(  814  8,332  47,557  רווחי המגזר

  10,550          נטו, הוצאות מימון
  8,832           על ההכנסהמסים

  37,229          רווח נקי
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך(  פעילות מגזרי-6ביאור 
  
  :מידע נוסף  .ב

  
  הפעילותמגזרי   )1

  
 הטעמים: עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים- ורכי ניהול מאורגנת הקבוצה על בסיס כלללצ

כל (תחום פעילות נוסף הינו סחר ושיווק אשר מאוגד כחברה נפרדת בישראל .  גלםוחומרי
 ביצוע מגזרי הפעילות נמדדים על בסיס הרווח ).'ד2 ביאור -  בר דיווח נחשבת כמגזר פעילות
  .התפעולי

ם מישיווק ומכירה של טע, ייצור,  הטעמים עוסקת פרוטרום בפיתוחפעילותבמסגרת 
המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה , )Savory( ים מתוקם ושאיניםמתוק
 ואירקות ,  פירותהמשלבים מוצרים( Food Systems מוצרי ולרבות תמציות, נוספים

מוצרים אלה . כולל תמציות טעם מתוקות או שאינן מתוקות ,רכיבים טבעיים אחרים
מוצרי מאפה , ממתקים, גלידה, המשמשים מגוון רחב של מוצרי מזון כגון מוצרי חלב

  הייחודיים חומרי הגלםפעילותבמסגרת  .)מוצרי מזון נוחות ומזון מוכן אחר, מלוחים
 (Natural Flavor שיווק ומכירה של מיצויי טעם טבעיים, ייצור, עוסקת פרוטרום בפיתוח

(Extracts,רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים  (Natural Functional Food Ingredients) ,
שמנים , (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts)מיצויים טבעיים מצמחי מרפא 

חומרי . שרפים ומייצבים טבעיים, כימיקלים ארומטיים, מוצרי הדרים, יחודייםיאתריים 
נוטרה /פארמהה, הטעם והריח, הגלם נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות

(Pharma/Nutraceutical) סחר ושיווק עוסקת בסחר ושיווק של פעילות .והטיפוח האישי 
תחומי פעילות ; חומרי גלם שאינם מיוצרים על ידי הקבוצה ואשר נמכרים על ידה בישראל

 . העיקריים פעילותהאלה מהווים את הבסיס שלפיו מדווחת הקבוצה על מידע בדבר מגזרי 
  
   גאוגרפייםמידע לגבי אזורים  )2
  

  .ישראל ואסיה, צפון אמריקה, לקבוצה יש מתקני ייצור באירופה
 מרכזי מכירה המוכרים ומשווקים את מוצרי 49- מעבדות מחקר ופיתוח ו 29לקבוצה , בנוסף

  .הקבוצה

 על ידי חברה מאוחדת אשר מייבאת ,פעילות סחר ושיווק של חומרי גלם מבוצעת בישראל
  .מ"מוצרים שאינם מיוצרים על ידי פרוטרום בע

  
   ללקוחות סופייםאוגרפייםמכירות לפי אזורים ג  )3

  
  :בהתאם למיקום הלקוחות להלן נתונים על המכירות כשהן מסווגות לפי אזורים גאוגרפיים

   בדצמבר31יום שנה שהסתיימה ב  
  2010  2009  2008  
 אלפי דולרים 
        

EMEA**   183,921  180,266  210,228  
  72,771  73,087  76,946  גרמניה
  50,177  45,371  45,923  שוויץ

  52,510  49,718  55,970  אמריקה
  52,804  37,079  39,596  *ישראל

  34,796  39,658  48,710  אסיה והמזרח הרחוק
  451,066  425,179  473,286  

  13,175  7,074  5,425  ר ושיווקכולל פעילות סח* 
  ).למעט ישראל(אפריקה והמזרח התיכון , )למעט גרמניה ושוויץ( אירופה **
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  מ"שיות בעפרוטרום תע
  

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

   רכוש קבוע-7ביאור 
  

  :הינם, 2010 בשנת והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  .א
  

ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  יתרה  פ
  מופחתת  יתרה   גריעות תוספות  יתרה  יתרה    גריעות תוספות  יתרה  
   בדצמבר31  לגמר שינויים  במשך  במשך לתחילת  לגמר שינויים  במשך  במשך  לתחילת  
  2010  השנה *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י ר ל ו ד י  פ ל ם א י ר ל ו ד י  פ ל  א
                        

  52,468  11,508  120  )1,284(  2,084  **10,588  63,976  1,989  )1,308(  1,034  **62,261  קרקע ומבנים
  52,661  62,229  1,340  )948(  6,669  55,168  114,890  756  )993(  5,310  109,817  ד מכונות וציו

  1,268  1,814  9  )319(  513  1,611  3,082  33  )482(  518  3,013  כלי רכב והרמה
כולל (רהיטים וציוד משרדי 

  8,662  25,208  )929(  )88(  1,649  24,576  33,870  790  )155(  1,474  31,761  )מחשבים
  11,063  9,088  )350(  -  1,092  8,346  20,151  )964(  -  129  20,986  ושכרשיפורים במ

  227,838  8,465  )2,938(  2,604  235,969  100,289  12,007  )2,639(  190  109,847  126,122  

  
  .נובעים מהפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ*  
  .'א.1.כד2 ראה ביאור ,סווג מחדש** 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך ( רכוש קבוע- 7ביאור 
  

  :הינם, 2009 בשנת והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  
  

  
ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  יתרה  פ
  חתתמופ  יתרה    גריעות תוספות  יתרה  יתרה    גריעות תוספות  יתרה  
   בדצמבר31  לגמר שינויים  במשך  במשך לתחילת  לגמר שינויים  במשך  במשך  לתחילת  
  2009  השנה *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י ר ל ו ד י  פ ל ם א י ר ל ו ד י  פ ל  א
                        

  51,673  10,588  334  )452(  2,046  8,660  62,261  4,671  )717(  810  57,497  **קרקע ומבנים
  54,649  55,168  1,644  )145(  7,056  46,613  109,817  4,469  )228(  3,540  102,036  מכונות וציוד 

  1,402  1,611  39  )540(  591  1,521  3,013  182  )1,210(  377  3,664  כלי רכב והרמה
כולל (רהיטים וציוד משרדי 

  7,185  24,576  651  )118(  1,770  22,273  31,761  1,201  )168(  642  30,086  )מחשבים
  12,640  8,346  337  )31(  1,123  6,917  20,986  1,140  )64(  28  19,882  שיפורים במושכר

  213,165  5,397  )2,387(  11,663  227,838  85,984  12,586  )1,286(  3,005  100,289  127,549  

  
  .ברות ופעילויות מאוחדותומרכישה של ח, נובעים מהפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץ*  
  .'א.1.כד2ראה ביאור , סווג מחדש** 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  ):המשך ( רכוש קבוע- 7ביאור 

  
  :הינם, 2008 בשנת והתנועה בהם, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו  
  
ת  ו ל ע ר ה ב צ נ ש ת  ח  תרהי  פ
  מופחתת  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  יתרה    גריעות  תוספות  יתרה  
  בדצמבר31  לגמר שינויים  במשך  במשך לתחילת  לגמר שינויים  במשך  במשך  לתחילת  
  2008 השנה *אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה *אחרים  השנה  השנה  השנה  

ם  י ר ל ו ד י  פ ל ם א י ר ל ו ד י  פ ל  א
                        

  48,837  8,660  )456(  )1,406(  2,351  8,171  57,497  )638(  )5,869(  825  63,179  **קרקע ומבנים
  55,423  46,613  )1,455(  )1,793(  6,882  42,979  102,036  )2,116(  )2,336(  7,059  99,429  מכונות וציוד 
  2,143  1,521  )14(  )504(  631  1,408  3,664  )19(  )769(  785  3,667  כלי רכב והרמה

רהיטים וציוד משרדי 
  7,813  22,273  )873(  )659(  1,555  22,250  30,086  )587(  )696(  1,620  29,749  )כולל מחשבים(

  12,965  6,917  )954(  )2,035(  2,255  7,651  19,882  )2,131(  )2,100(  173  23,940  שיפורים במושכר
  219,964  10,462  )11,770(  )5,491(  213,165  82,459  13,674  )6,397(  )3,752(  85,984  127,181  

  
  .מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים במטבע חוץמהפרשים נובעים *  
  סווג מחדש** 

  
 חכירת קרקעות  .ב

  אלפי1,205- בגין המקרקעין האמורים הינם בסך של כ- נטו -דמי החכירה המהוונים . ובמפרץ חיפה, מ זכות במקרקעין באזור תעשיה עכו"לפרוטרום בע  )א
 שנים המסתיימות בשנים 49 זכויות החכירה במקרקעין הן לתקופות של ) אלפי דולר1,269 – 2008,  אלפי דולר1,237 – 2009 (2010דצמבר  ב31דולר ליום 
  . שנים49מ זכות להארכת החכירה לתקופה נוספת של "לפרוטרום בע. 2032-2042

במהלך . באזור תעשיה בצפון הארץ, ממינהל מקרקעי ישראל, פות במקרקעיןמ לרכישת זכויות חכירה נוס"התקשרה פרוטרום בע, 2003בחודש אוקטובר   )ב
 הוחזרה הקרקע למינהל מקרקעי ישראל והחברה 2008במהלך שנת .  אלפי דולר בגין הקרקע האמורה382 שולמו דמי חכירה מהוונים בסך של 2005שנת 

  .2009 במהלך שנת  אלפי דולר324קיבלה החזר של 

הינם , בגין המקרקעין האמורים,  נטו-דמי חכירה מהוונים .  2046   המסתיימת בשנת ,  שנים50ן זכויות שימוש במקרקעין לתקופה של לחברה מאוחדת בסי  )ג
  ). אלפי דולר207 – 2008,  אלפי דולר199 – 2009 (2010 בדצמבר  31 אלפי דולר ליום 191-כ
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ם ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדי
  
  

   נכסים בלתי מוחשיים- 8ביאור 
  

  יתרה מופחתת  סכום מקורי  
   בדצמבר31   בדצמבר31 
  2010  2009  2008  2010  2009  2008  
  אלפי דולרים  אלפי דולרים 
              

  24,899  28,255  25,427  30,385  35,645  34,376  נוסחאות מוצריםידע ו
  114,582  135,262  126,879  115,775  136,522  128,109  מוניטין

  18,427  19,703  16,046  22,502  26,469  25,068  קשרי לקוחות
  130  133  116  207  230  220  סימני מסחר
  8,045  7,792  8,668  11,286  12,710  15,565  תוכנות מחשב

  203,338  211,576  180,155  177,136  191,145  166,083  
              

  
  :הינם, לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם, נצברה בגינםהרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה ש

    
תוכנות 
  מחשב

ידע 
ות אנוסחו

  מוצרים

  
  
 *מוניטין

  
קשרי 
  לקוחות

  
סימני 
  מסחר

  
  

 סך הכל
  אלפי דולרים  
              

  190,150  193  22,372  130,829  28,733  8,023   נטו– 2008 בינואר 1יתרה ליום 
              

              :2008 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב
  943  -  -  -  -  943  רכישות

  )7,441(  -  -  )7,441(  -  -  שינויים בעודף עלות הרכישה
  )12,692(  )50(  )1,532(  )8,806(  )2,634(  330  הפרשי תרגום מטבע
  )4,877(  )13(  )2,413(  -  )1,200(  )1,251(  )'ו 2ראה ביאור ( שנתיתחיוב בגין הפחתה

  166,083  130  18,427  114,582  24,899  8,045  נטו -יתרת סגירה בספרים 
              

              :2009 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב
  1,196  -  -  -  51  1,145  רכישות

  )1,166(  -  -  )1,166(  -  -  שינויים בעודף עלות הרכישה
             התאמות הנובעות מרכישות של חברות

   מאוחדותתופעילויו  
  
-  3,795  16,568  2,859  -  23,222  

  7,448  14  867  5,278  1,138  151  הפרשי תרגום מטבע
  )5,638(  )11(  )2,450(  -  )1,628(  )1,549(  )'ו 2ראה ביאור  (שנתיתחיוב בגין הפחתה 

  191,145  133  19,703  135,262  28,255  7,792   נטו-יתרת סגירה בספרים 
              

              :2010 בדצמבר 31- שינויים בשנה שהסתיימה ב
  2,326  -  -  -  -  2,326  רכישות

  )10,261(  )6(  )1,135(  )8,383(  )1,044(  307  הפרשי תרגום מטבע
  )6,074(  )11(  )2,522(  -  )1,784(  )1,757(  )'ו 2ראה ביאור  (שנתיתחיוב בגין הפחתה 

  177,136  116  16,046  126,879  25,427  8,668   נטו-יתרת סגירה בספרים 
              
              

 וכן למגזר ב" ובארה בישראל, בגרמניה, באנגליההטעמים מיוחס למגזר  2010 בדצמבר 31המוניטין ליום   *
  . ובאנגליהב" בארה,חומרי הגלם בבלגיה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 8ביאור 
  

   מוניטיןמבחן לקביעת ירידת ערך 
  

 במהלך הקבוצה ופעילויות אשר ביצעה מאוחדות נובע מרכישות חברות הקבוצההמוניטין הרשום בספרי 
 והמגזר העסקי מהם ליחידההמוניטין מוקצה בין יחידות מניבות המזומנים של הקבוצה בהתאם , השנים

  .הוא נובע
  

  :התפלגות המוניטין בין היחידות השונותלהלן 
  

   בדצמבר31  
  2010  2009  
  אלפי דולרים  

  95,932  88,844  1מזומנים  המניביחידה 
  11,065  10,580  2מזומנים  המניביחידה 
  7,334  6,791  3מזומנים  המניביחידה 
  6,072  5,805  4מזומנים  המניביחידה 
  7,043  7,043  5מזומנים  המניביחידה 
  2,699  2,699  6מזומנים  המניביחידה 
  2,619  2,619  7 מזומנים המניביחידה 
  2,498  2,498  8מזומנים  המניביחידה 

  135,262  126,879  כ"סה

  
שינוי שער החליפין של מטבע חברות חדשות ו/רכישות פעילויותהשינויים במוניטין בין השנים הינם בגין 

  .5כמוסבר בביאור , מול הדולר והתאמות מחיר הרכישה פעילות החוץ
  

בביצוע חישובים אלו .  השימושמזומנים מבוסס על חישובי שווי המניבהסכום בר השבה של יחידה 
התקציב שלה , תוצאות העבר של היחידהמשתמשים בתזרימי המזומנים החזויים לפני מס בהתבסס על 

לפי שיעור צמיחה של  השנים נאמדים 5תזרימי המזומנים החזויים לאחר , לשנה הבאה והצפי לשנים הבאות
  .הקבוצהבו פועלת המזון יעור הצמיחה ארוך הטווח הממוצע של ענף  אינו עולה על ש אשר2%

  
   . לפני מס15.9%לפיו בוצע התחשיב הינו הממוצע  שיעור ההיוון

  
לכל אחת  בהתבסס על ביצועי עבר וההתפתחויות שהיא צופה שיעורי הרווח קבעה את קבוצההנהלת ה

  . מהיחידות מניבות המזומנים
  

חושב ונבדק על ידי מעריך חיצוני ואילו הסכום בר  5- ו3, 1ת מניבות המזומנים הסכום בר ההשבה של יחידו
  .נבדק על ידי הנהלת הקבוצהוהשבה של שאר היחידות חושב 

  
ירידת ערך בשווי המוניטין של כל אחת מהיחידות מניבות חלה  מראה כי לא הבדיקה כאמור לעילתוצאת 

   . הרגישותבדיקתתחשיבים שבוצעו לצורך הן בתחשיב הבסיסי והן ב, המזומנים האמורות
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  : והלוואות אשראי- 9ביאור 
   בדצמבר31  
  2010  2009  
  אלפי דולרים  
      

  70,204  32,028   -אשראי שאינו שוטף 
      :אשראי שוטף

  44,478  32,189  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
  2,433  113  אשראי בנקאי 

  32,302  46,911  
  117,115  64,330  סך כל אשראי

  
 ונושא ריבית ממוצעת שנתית 2013-  עומד לתשלום עד ל2010 בדצמבר 31 ליום האשראי הבנקאי

  .2.3%של 
 על רליבוה תלויה בשער  של הקבוצה לשינויים בשערי הריביתתזרימי המזומנים תחשיפ
  .ט ומתעדכנת פעם ברבעון עד חצי שנה"ר והלישדול, האירו

  
, השווי ההוגן של אשראי שוטף ואשראי שאינו שוטף זהה לערכם בספריםבשל האמור לעיל 

השווי ההוגן מבוסס על תזרימי המזומנים .  איננה משמעותיתההיווןשכן השפעת 
  .בשיעור ההיוון של האשראי תוך שימוש המהוונים

  
  :במטבעות הבאים נקוב של הקבוצה הערך בספרים של האשראי

  
   בדצמבר31    
    2010  2009  
שיעורי ריבית   

  *משוקללים
  

  אלפי דולרים
        

  22,276  15,823  1.96%  לירה שטרלינג
  11,458  5,250  1.76%  דולר

  3,312  -  2.55%  )לא צמוד(שקלים 
  77,027  43,238  2.28%  אירו

  3,011  -  4.60%  פרנק שוויצרי
  31  19  2.00%  םמטבעות אחרי

    64,330  117,115  

  2010שערי ריבית לשנת * 
  

עומדות לפירעון בשנים הבאות ) לאחר ניכוי חלויות שוטפות(ארוך ההתחייבויות לזמן 
  :לאחר תאריך המאזנים

    2010  2009  
           אלפי דולרים    
        

  32,223  28,528    השנה שניי
  34,473  3,500    שנה שלישית

  3,508  -    תרביעישנה 
    32,028  70,204  

 ,)14ביאור ראה (אמות מידה פיננסיות לקבוצה מספר הלוואות אשר בגינן התחייבה לעמוד ב
  .  הנדרשות הפיננסיותהקבוצה עומדת בכל אמות המידה 2010 בדצמבר 31ליום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  
  :מעביד-סיום יחסי עובדבויות בשל  התחיי- 10ביאור 

  
חייבות החברה , בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ ובחוץ לארץ  .א

או פנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו /והחברות המאוחדות בתשלום פיצויי פרישה ו
התחייבות חברות הקבוצה בישראל מכוסה בעיקרה על ידי . מעבודתם בנסיבות מסוימות

הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים . מוגדרתהפקדה דות שוטפות בתוכניות הפק
  .מאחר שהם אינם בשליטתן ובניהולן של החברות, במאזנים

  
 תוכנית פנסיה הטבה, ב"מימנה החברה המאוחדת בארה, בהתאם להסכמים עם העובדים  .ב

ברה המאוחדת כחלק מהסכם קיבוצי שנחתם בין הח). defined benefit plan (מוגדרת
ב את "הקפיאה החברה המאוחדת בארה, 2000 באוקטובר 13ביום , ואיגוד העובדים בענף

 -והצטרפה מאותו מועד לתוכנית פנסיה מקיפה של איגוד העובדים , התוכנית האמורה
ב תמשיך לממן את התחייבויותיה "החברה המאוחדת בארה. הפקדה מוגדרתתוכנית 

סכום ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד . יה שהוקפאההקיימות במסגרת תוכנית הפנס
 את התחייבויות  בין היתרמבטאים, כמוצג בחשבונות המאוחדים, מעביד והיעודה שהופקדה
  .ב בגין התוכנית שהוקפאה"החברה המאוחדת בארה

  
לחברות מאוחדות בשוויץ וגרמניה התחייבות לתשלומי פנסיה לעובדיהן בתוכניות פנסיה   .ג

 חברותההתחייבויות האמורות הועברו לחברות אלו כחלק מהסכמי רכישת . דרתמוגהטבה 
 בגין התחייבות זו קיימות קרנות פנסיה בהן מפקידות החברות .2003-2007בנות בשנים 

 יןהכלולה במאזן משקפת את הפער שב, נטו, סכום ההתחייבות לפנסיה. המאוחדות כספים
  .להלן' ד-ן הפנסיה כמפורט בההתחייבות לתשלומי פנסיה לבין נכסי קר

  
הסכומים המוצגים להלן בקשר עם תשלומים לעובדים והטבות נכללו בקביעת הרווח   .ד

 :מפעולות
  

   בדצמבר31יום שנה שהסתיימה ב 
  2010  2009  2008  
 אלפי דולרים 
        

  88,803  83,580  84,289  משכורת ושכר
  10,124  9,740  9,793  עלויות ביטוח לאומי

  1,815  1,500  1,880  תוכניות מוגדרות הטבה:  לאחר פרישההטבות
  2,377  2,196  2,134  מוגדרות הפקדהתוכניות : הטבות לאחר פרישה

  213  1,296  1,431  הוצאות הנובעות מהטבות המשולמות בגין הפסקת עבודה
  1,173  708  979  הטבות במסגרת תוכניות אופציות והטבות אחרות לעובדים

  104,505  99,020  100,506  עובדיםסך כל ההטבות ל
  

-ו 2009 יםבשנעובדים  1,450- ועובדים 1,448( עובדים 1,472 בסוף השנה העסיקה הקבוצה
  ).בהתאמה, 2008
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך (סיום יחסי עובד ומעביד התחייבויות בשל - 10ביאור 
   בדצמבר31יום מה בשנה שהסתיי  
  2010  2009  2008  
 אלפי דולרים 
        
  1,386  1,196  1,310  ף שירות שוטיותעלו

  2,152  1,639  1,522  עלויות ריבית
            מאוחדתה חבר–תשואה בפועל על נכסי התוכנית 

  )171(  )143(  )160(  ב "בארה  
         חברות מאוחדות -תשואה צפויה על נכסי התוכנית 

  )1,254(  )1,283(  )832(  ץ ובגרמניהבשווי  
  )298(  91  40  נטו שהוכרו במהלך השנהאקטואריים ) רווחים(הפסדים 

  1,815  1,500  1,880  הוצאות שכרסך הכל נכלל ב

  : מורכבים כדלקמןמוגדרת  הטבהתוכניותהסכומים שנזקפו לרווח והפסד בגין 

  
בגין  דוח על המצב הכספיבר נרשמו אש, התנועה בהתחייבות נטו בשל סיום יחסי עובד מעביד

  :היו כדלקמן, מוגדרתהטבה תוכניות 
  

 31יום שנה שהסתיימה ב  
  בדצמבר

  2010  2009  
                 אלפי דולרים 
      

  11,269  11,605   בינואר1ליום 
  1,500  1,880  סך כל הוצאות הכלולות בתשלומים לעובדים

  )1,552(  )1,659(  הטבות ששולמו
  388  )584(  ת הפרשי תרגום ואחריםהשפעו

  11,605  11,242   בדצמבר31ליום 

   
  :מוגדרתהטבה  בגין תוכניות דוח על המצב הכספיהסכומים הבאים נכללו ב

  
     בדצמבר31 
  2010  2009  
  אלפי דולרים 
      

       הנובעות מתכניות   הערך הנוכחי של התחייבויות
  46,147  49,247  הממומנות במלואן או בחלקן
  )32,085(  )33,368(  השווי ההוגן של נכסי התוכנית

      עודף השווי הנוכחי של התחייבות שנעשו הפקדות 
  14,062  15,879  בגינה על שווי נכסי התוכנית

  )2,457(  )4,637(  הפסדים אקטואריים שטרם הוכרו
      

  11,605  11,242  בדוח על המצב הכספייתרת ההתחייבות 

  
 מוגדרת אינם סכומים שוטפים והם הטבה בגין תוכניות דוח על המצב הכספיבהסכומים שהוכרו 

  .התחייבויות שאינן שוטפותכמוצגים 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך( סיום יחסי עובד ומעבידהתחייבויות בשל  - 10ביאור 
  

ההנחות האקטואריות שהובאו בחשבון ; פר ארצות מוגדרת במסהטבה הקבוצה מפעילה תוכניות
ההנחות בהן נעשה .  בגין התוכניות משתנות בהתאם לתנאים הכלכליים והחברתיים המקומיים

  :שימוש בהערכות אקטואריות של התוכניות מוגדרות ההטבה היו כדלקמן
  

 שוויץ גרמניה ב"ארה 
  2010  2009  2008  2010  2009  2008  2010  2009  2008  

                   
  3.50%  3.25%  2.75%  6.00%  5.10%  4.85%  6.25%  6.25%  5.7%  שיעורי היוון

  1.50%  2.00%  2.5%  1.50%  1.20%  1.16%        עליות עתידיות בשכר
                    שיעור תשואה צפויה 

  3.20%  3.50%  2.75%  5.50%  5.60%  5.64%  7.25%  7.25%  7.25%  התוכנית נכסי על
  
  התחייבויות תלויות התקשרויות ו- 11ביאור 

  
  :התקשרויות  .א

  
  :בקשר להסכמי חכירה  )1

  
, בלגיה וישראל, גרמניה, אנגליה בציוד וכלי רכב, ים אתר,מחסנים, חלק משטחי הקבוצה

תוקפם של . חכורים במסגרת הסכמי חכירה תפעולית, הנמצאים בשימוש הקבוצה
  .2017 - 2010ופה ג בתאריכים שונים במהלך התקופיהסכמי החכירה בגין השטחים 

  
מחושבים לפי ,  בגין הסכמי החכירה האמוריםקבוצהההתחייבויות המינימליות של ה

  :הם כדלקמן, 2010 בדצמבר 31דמי חכירה בתוקף ליום 
 אלפי דולרים   
    

    : בדצמבר31-ב המסתיימתשנה 
  2011  4,779  
  2012  2,799  
  2013  2,254  
  2014  1,691  
  4,199  ואילך 2015  

       15,722  

  
 אנגליהב,  ובדולריםבשקליםדמי החכירה בגין השטחים בישראל עומדים לתשלום 

  . ובגרמניה ובלגיה באירובלירה שטרלינג
  

   הסתכמו דמי החכירה , 2008- ו2009 ,2010 בדצמבר 31-בשנים שהסתיימו ב
  .בהתאמה,  אלפי דולר4,776 -ו  אלפי דולר4,640 , אלפי דולר4,528 -לכ

  
  :בגין תמלוגים  )2

  
, בהתאם להסכמים אלו. הקבוצה חתמה על מספר הסכמים עם צדדים שלישיים  )א(

הקבוצה . רכשה הקבוצה רשיונות לשימוש בידע על מנת לפתח את מוצריה
התחייבה לשלם תמלוגים לצדדים השלישיים האמורים בהתאם לאחוזים שונים 

  .מהכנסותיה או כסכום קבוע למוצר נמכר
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  מ" תעשיות בעפרוטרום
  

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  ):המשך ( התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 

מחושבים על , מ התחייבות לתשלום תמלוגים לממשלת ישראל"לפרוטרום בע  )ב(
. בסיס התמורה ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה בדרך של מענקים

 - 3%מור ישולמו לממשלה תמלוגים בשיעורים של בהתאם לתנאי ההשתתפות כא
 100%עד ,  מסכום המכירות של המוצרים שבפיתוחם השתתפה הממשלה5%

- החל מ(כשהוא צמוד לדולר , מ"מסכום המענקים שנתקבלו על ידי פרוטרום בע
  ). בתוספת ריבית שנתית בשיעור הליבור-  1.1.99

מגיע ביום , לעמוד בתשלומומ עשויה "סכום התמלוגים המרבי אשר פרוטרום בע
  . אלפי דולר1,067-לסך של כ, 2010 בדצמבר 31
תצטרך להשיב שלא , לא ר שמאסביר  יותר מ כי "העריכה פרוטרום בע 2010 תבשנ

 ולכן זקפה סכום זה לדוח ) אלפי דולר285 - 2009( אלפי דולר 337 מענקי מדען בסך
  .רווח והפסד

  
  :התחייבויות תלויות  .ב

  הוצאות גיוס הוןשיפוי   )1

ראה ביאור (במסגרת גיוס ההון שעשתה החברה בבורסה בלונדון , 2005בחודש פברואר 
לפיו הבנק , ) הבנק–להלן  (Bank of New York-נחתם הסכם בין החברה ל, )'ב12

 אשר נרשמו למסחר ברשימה GDRs-ויספק שירותים לחברה ולמחזיקי היקצה 
, פק שירותיםסל בתמורה. גיוס ההון האמורהראשית של הבורסה בלונדון כחלק מ

 אלפי דולר ואף התחייב לשאת בהוצאות נוספות בקשר עם 810 שילם לחברההבנק 
  . אלפי דולר270עד לסך של ,  בשנים הבאותGDRs-המסחר ב

בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים ,  שנים מיום ההנפקה7משך תקופה של עד 
,  או שינוי בעלותGDRs-צמצום המסחר בהקשורים בהפסקת או , בהסכם עם הבנק

החברה עשויה להתחייב בהחזר סכומי ההוצאות ששולמו על ידי הבנק ובתוספת של עד 
 בסכומים שהתקבלו מהבנק כהכנסות לאורך תקופת מכירההחברה .  אלפי דולר500

  .השירות אותו היא מקבלת מהבנק
  

  :הליכים משפטיים נגד החברה וחברות מאוחדות  )2
  

שעניינן נזקי גוף ונזקים כלכליים ' כנגד הקבוצה הוגשו מספר תביעות והודעות צד ג  )א(
, לטענת התובעים, אשר לו, שנגרמו לטענת התובעים כתוצאה מזיהום נחל הקישון

בהסתמך על חוות דעתם של יועציה , לדעת הנהלת הקבוצה. אחראית גם הקבוצה
וגם אם יקבע כי , הינו קלושסיכוי התביעות כנגד הקבוצה להתקבל , המשפטיים

הרי שהסיכון לקבוצה , לקבוצה אחריות כלשהי בגין נסיבות התביעות האמורות
כמויות השפכים , וזאת בשל מספרם הרב של הנתבעים, הינו בלתי מהותי

 מסך השפכים 0.01%-כ(המזעריות אותן הזרימה הקבוצה בשנים הרלבנטיות 
איכות השפכים שהוזרמו על , )שלישיים והצדדים ה הנתבעיםכללשהוזרמו על ידי 

ידי הקבוצה אשר אינם מסוגלים לגרום לנזקים הנטענים ומשך הזמן בו הוזרמו 
 הקבוצה 2000החל בשנת . השפכים על ידי הקבוצה לעומת הנתבעים האחרים

  .חדלה לחלוטין מהזרמת שפכים כלשהם לקישון
  

  :ם נחל הקישוןלהלן פירוט התביעות שהוגשו כנגד הקבוצה בנושא זיהו

 חיילי 92על ידי ו בסכום לא קצוב שהוגש) שאוחדו( ותתביעמספר במסגרת  )1(
) ל" חכ–להלן (מ "חיפה כימיקלים בעחברת כנגד  )או יורשיהם (לשעברל "צה

לטענתם עקב זיהום  לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובעים ועוד שלושה נתבעים
לקבוצה ' הודעת צד גהנתבעים ו שלח, מי הקישון במהלך שירותם הצבאי

, כי הצדדים השלישיים ישאו בפיצוי התובעיםים הנתבעים ואחרים בהם דורש
הנתבעים וזאת מאחר ולטענת , כאמור בפיצוים במידה ובית המשפט יחייב

   .לנזקי התובעיםאחראים הם ההצדדים השלישיים 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )ךהמש(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך ( התקשרויות והתחייבויות תלויות- 11ביאור 
  

כנגד , דייגים ושאריהם 41במסגרת תביעה שהוגשה בסכום לא קצוב על ידי   )2(
עקב , לטענת התובעים, לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו, ל ונתבעים אחרים"חכ

ל ידי לקבוצה ואחרים ע' נשלחו הודעות צד ג, זיהום מי הקישון על ידי הנתבעים
 ישאו עמם בפיצוי הצדדים השלישייםהנתבעים בהם דורשים הנתבעים כי 

  .במידה ובית המשפט יחייבם בפיצוי כאמור, או ישפו אותם/התובעים ו
  

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כנגד החברה בגין מפגע 2007באוגוסט   )ב(
 בבד הוגשה בקשה בד. ממפעל החברה בחיפה, לטענת התובעים, ריח אשר נגרם

 כי מפגעי ענוהתובעים ט).  הבקשה לאישור-להלן(לאישור התביעה כתובענה יצוגית 
הריח שיצר המפעל גרמו להם פגיעה באוטונומיה של הפרט ובזכותו לנשום אוויר 

 הפיצוי שהתבקש לטובת התובעים כפי שהועמד .םנקי עד כדי פגיעה באיכות חייה
 .ח" ש מיליון225בבקשה לאישור היה 

 חתמה החברה על הסכם פשרה במסגרת הבקשה לאישור 2009 בפברואר 19ביום 
  ").ההסכם("

 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה את ההסכם ונתן לו תוקף 2010 באפריל 26 ביום 
 למבקשים בבקשה בהתאם להחלטת בית המשפט שילמה החברה. של פסק דין

ען שמירת איכות הסביבה סכום לבאי כוחם וכתרומה לעמותה הפועלת למ, לאישור
   .ח"ש 775,000  שלכולל בסך

חברות הקבוצה הינן צד להליכים משפטיים במהלך עסקיהן , בנוסף לאמור לעיל )ג(
. אינם בעלי השפעה מהותית על מצבה הכספי, אשר לדעת הנהלת החברה, הרגיל

ה ועבור החלק הנותר כלל, חלק מהתביעות האמורות מכוסות בפוליסות ביטוח
  . בחשבונותיהספקותהנהלת החברה הפרשות מ

  .החברה מעריכה שלאמור לעיל לא תהיה השפעה מהותית על עסקיה ופעילותה
  

  : הון- 12ביאור 
  

  :הון המניות  .א
  

  :כלהלן, ח ערך נקוב" ש1מורכב ממניות רגילות בנות   )1
  

מספר המניות וסכומן הנקוב  
 )באלפים(בשקלים 

  בדצמבר31 
  2010  2009  
      

  100,000  100,000  הון רשום
  57,826  57,826  הון מונפק ונפרע

  
 GDRs. אביב- לניירות ערך בתלהונסחרות בבורס, מניות החברה רשומות על שם

שער המניה . המייצגים את מניות החברה נסחרים ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון
  ).דולר 10.48(ח " ש37.2ומד על ע, 2010 בדצמבר 31אביב ליום -בבורסה לניירות ערך בתל

  
המוחזקות בידי חברה מאוחדת והנכללות לעיל בהון , ח של החברה" ש1מניות רגילות בנות   )2

 ) מניות582,715 (1.1%-כ ו)  מניות545,417 (0.94%-כהינן בשיעור של , המונפק והנפרע
-  ו2010ר מב בדצ31לימים , הנפרעות מסוג זהמתוך יתרת המניות הרגילות המונפקות ו

  .בהתאמה 2009
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  :)המשך(  הון- 12ביאור 
  

  גיוס הון  .ב
  

לאחר ניכוי ( מיליון דולר 76-השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ, 2005 בפברואר 22ביום 
 מניות רגילות של החברה 10,600,000כנגד הקצאת , ) מיליון דולר5- הוצאות גיוס הון בסך כ

במחיר של , ברשימה הראשית בבורסה בלונדון, ) מייצג מניה אחתGDRכל  (GDRsורישום 
  ).לפני ניכוי הוצאות הנפקה כאמור(GDR - דולר ל7.63

  
   :לבעלי תפקידים בכירים בחברות מאוחדותואופציות תוכניות מניות   .ג

  
אשר ) 1996 תוכנית - להלן ( תוכנית מניות לעובדים אישר דירקטוריון החברה, 1996בשנת   )1

לצורך הענקתם , אביב-על פיה רוכשת חברה מאוחדת את מניות החברה בבורסה של תל
 תוכנית –להלן  (2003בתוכנית  2003 הוחלפה בשנת 1996 תוכנית .לעובדים בכירים בקבוצה

2003(.  

. פעמיים בשנהבכירים ובדים מוענקות לע, ) האופציות-להלן  (הזכויות לרכישת מניות
, בתום תקופת אכשרה, אשר הוענקו להם האופציותלעובדים הבכירים זכות למימוש 

  .שנתיים ושלוש שנים ממועד ההענקה, שנה: הנפרשת על פני שלוש מנות שנתיות שוות
  . שנים מיום הענקתה6תפקע לאחר תקופה של  אופציהלזכות מימוש של העובד , בכל מקרה
 מן המחיר הממוצע בו רכשה החברה 33.3% הינה לעובד עבור כל אופציהימוש תוספת המ

  . בהענקה ספציפיתהמאוחדת את מניות החברה
  

מבוסס על , 2010 ועד שנת 2006בגין הענקות משנת האופציות הערך הכלכלי התיאורטי של 
ים מאחר וגם העובדים זכא( בכל השנים 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : ההנחות הבאות

ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 45.28%-27.4%סטיית תקן צפויה בשיעור של , )לדיבידנד
בהתאם לאורך ) צפויה עד למימוש האופציההתקופה האורך בהתאם ל( 7%-1.74%

בגין שנים  לושש,  בגין המנה הראשונהשנתיים: צפויה עד למימוש האופציההתקופה ה
  .שלישית שנים בגין המנה הארבעהמנה השנייה ו

  .  לפקודת מס הכנסה102במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף  מתנהלת 2003תוכנית 
זכאית לתבוע כהוצאה החברה , בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה

אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס את רכיב ההטבה הפירותית שנזקף לזכות העובד ו
  . הוניתים לעובדים כהטבהלצרכי מס סכומים הנזקפ

   
אשר טרם מומשו על ידי , 2003 במסגרת תוכנית אופציות שהוקצולהלן נתונים בדבר ה  )2

  :2010 בדצמבר 31ליום , עובדי הקבוצה
  

  
  

 שנת הענקה

 אופציותמספר 
אשר בגינן 

הסתיימה תקופת 
 אכשרה

 אופציותמספר 
בגינן טרם 

הסתיימה תקופת 
 אכשרה

  
  

 תוספות מימוש

  דולרים      
        
2005  3,257 - 3.15-3.23 
2006  3,438 - 2.91-3.14  
2007  39,235  - 3.03-3.22 
2008  46,856  32,428  2.96-3.22 
2009  47,089  96,830  2.91 -2.78  
2010    154,965  3.31-3.39  

 139,875 284,223  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  ):המשך( הון - 12ור ביא

  

המחושבת כעודף השווי , ) אלפי דולר896-כ( 2010 בדצמבר 31יתרת סכום ההטבה ליום 
לא ,  האמורות שהוענקו לעובדים על פני תוספת המימוש ביום ההענקההאופציותההוגן של 

סכום ההטבה האמור ייזקף לרווח והפסד .  על הרווח והפסדנרשמה עדיין כהוצאה בדוח 
  . יתרת תקופת האכשרה תוך שימוש בשיטה המואצתעל פני

  .2'א22 ראה ביאור –באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה 
  

  :תוספת המימושלהמתייחס המשוקלל  והממוצע אופציותהשינויים במספר ה
  2010  2009  2008  
    

ממוצע משוקלל 
של מחירי מימוש 
למניה בדולרים 

  ב"של ארה

  
  
  
  

  אופציות

ממוצע משוקלל 
של מחירי 

מימוש למניה 
בדולרים של 

  ב"ארה

  
  
  
  

  אופציות

ממוצע משוקלל 
של מחירי 

מימוש למניה 
בדולרים של 

  ב"ארה

  
  
  
  

  אופציות
קיימות במחזור לתחילת 

  601,159  2.54  551,289  2.85  445,332  2.80  שנה
  169,606  3.18  169,311  2.79  161,277  3.18  ענקווה
  )32,189(  1.55  )102,839(  2.70  )46,440(  2.86  ולטוח
  )187,287(  2.56  )172,429(  2.73  )136,071(  2.77  ומשומ

  551,289  2.85  445,332  2.80  424,098  3.10   בדצמבר31יתרה ליום 

  

  :2010 בדצמבר 31 נכון ליום אופציות הלהלן נתונים באשר למחיר המימוש ויתרת אורך החיים החוזי של
  מספר המניות מכוח 
 קוהאופציות שהוענ

מספר המניות מכוח האופציות שניתנות 
 למימוש

  
  
  
  מחיר
  המימוש

  
  

  יתרה ליום
 בדצמבר 31

2010  

  ממוצע
  משוקלל
  של יתרת

אורך החיים 
  החוזיים

  
  ממוצע
  משוקלל
  של מחירי
  מימוש

  
  

יתרה ליום 
 בדצמבר 31

2010  

  ממוצע
  משוקלל
  של יתרת

אורך החיים 
  החוזיים

  שנים    $  שנים    $
3.15  1,639  0.25  3.15  1,639  0.25  
3.23  1,618  0.75  3.23  1,618  0.75  
3.14  1,509  1.25  3.14  1,509  1.25  
2.91  1,929  1.75  2.91  1,929  1.75  
3.22  19,884  2.25  3.22  19,884  2.25  
3.03  19,352  2.75  3.03  19,352  2.75  
3.22  30,086  3.25  3.22  16,064  3.25  
2.96  49,198  3.75  2.96  30,792  3.75  
2.78  59,503  4.25  2.78  19,834  4.25  
2.91  84,415  4.75  2.91  27,254  4.75  
3.39  74,997  5.25  3.39      -  5.25  
3.31  79,968  5.75  3.31  -  5.75  
  424,098      139,875    

  
 עד לעובדים בכירים החליט דירקטוריון החברה להקצות, 2003 בדצמבר 21ביום   )3

  .ח ערך נקוב אשר ירשמו למסחר בבורסה" ש1  מניות רגילות בנות1,200,000

 מניות לעובדים בכירים כחלק מההחלטה 900,000 ייעדה הקבוצה 2004 בינואר 18ביום 
  ).דולר 4.46(ח " ש19.64שווי השוק של מניות החברה ביום הייעוד היה .  האמורה

קופת לעובדים במנות שוות בתום ת הוענקובידי נאמן והן  הוחזקוהמניות המוקצות 
שנתיים , )1.1.2005(שנה , )1.7.2004( חצי שנה :תקופת האכשרה נפרשת כדלקמן. האכשרה

  ).1.1.2007(ושלוש שנים ) 1.1.2006(
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך( הון - 12ביאור 

ך הלוואה שהם קיבלו מתו, למניה)  דולר1.14(ח " ש5תמורת המניות שילמו העובדים 
החברה תרכוש , במידה ועובד כאמור לא ישלים את תקופת האכשרה. לצורך זה מהחברה

ההלוואות לעובדים הינן . ממנו בחזרה את המניות כנגד קיזוז חובו של העובד לחברה
 יום לאחר 60או , ועומדות לפירעון בעת מכירת המניה, ללא הצמדה וללא ריבית, בשקלים

  .2010 בינואר 1-לפי המוקדם אך לא יאוחר מ,  את החברהעזיבת העובד

את כל יתרת ההלוואות שהוענקו להם וכל  פרעו העובדים 2009 בדצמבר 31עד ליום 
  .המניות שהוחזקו בנאמנות שוחררו לרשות העובדים

מגיע לסך , של המניות שהוקצו מחושב על פי נוסחת בלק ושולסהערך הכלכלי התיאורטי 
 בכל 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות. ולר אלפי ד3,024

, 33%-39%סטיית תקן צפויה בשיעור של , )מאחר וגם העובדים זכאים לדיבידנד(השנים 
בהתאם לאורך התקופה  (2.27%- ו1.76%, 1.24%, 1.24%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
ששה חודשים : פויה עד למימוש האופציהואורך תקופה צ) הצפויה עד למימוש האופציה

שנתיים בגין המנה השלישית ושלוש , שנה אחת בגין המנה השניה, בגין המנה הראשונה
  .שנים בגין המנה הרביעית

השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח 
, השנה האחרונה, וניםסטטיסטי של מחיר המניה השבועי על פני ששת החודשים האחר

  ).בהתאם לתקופות האכשרה של המנות(שתי השנים האחרונות ושלושת השנים האחרונות 

  .2'א22 ראה ביאור -באשר למניות אשר הוענקו למנהל בחברה 

תוספת המימוש ,  מניות375,000 מימש נושא משרה בכירה בחברה 2009 בדצמבר 31ביום 
  ).ח" אלפי ש1,875(  אלפי דולר 497הסתכמה לסך של 

  
  להקצות לעובד בכיר 2003אישר דירקטוריון החברה במסגרת תוכנית , 2004 במאי 17ביום   )4

אשר כל אחת מהן ניתנת , ) האופציות-להלן ( כתבי אופציות בלתי סחירים 150,000, בחברה
  ..נ.ח ע" ש1למימוש למניה רגילה אחת בת 

נקנה לעובד במנות שוות בתום תקופת האופציות האמורות יוחזקו בידי נאמן והן תוע
, 9.10.2005 -מנה שניה , 9.10.2004 - מנה ראשונה : תקופת האכשרה נפרשת כלהלן. אכשרה

  .9.10.2007 -  ומנה רביעית 9.10.2006 -מנה שלישית 
 שנים מיום 6זכות המימוש של העובד לאופציה תפקע לאחר תקופה של , בכל מקרה

  ).17.5.2010 -ביום (ההענקה 
שווי השוק של מניות החברה במועד ).  דולר2.36(ח " ש10.87-תוספת המימוש נקבעה ל

ניתן אישור מהבורסה לניירות , 2004 ביוני 16ביום ).  דולר4.55(ח " ש20.94ההקצאה היה 
אשר תנבענה ממימוש האופציות . נ.ח ע" ש1 מניות בנות 150,000לרישום , ערך בתל אביב

  .האמורות
מגיע לסך , מחושב לפי נוסחת בלק ושולס, של המניות שהוענקוהתיאורטי הערך הכלכלי 

 בכל 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות.  אלפי דולר346
ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 39.5% -  33.3%סטיית תקן צפויה בשיעור של , השנים
ואורך תקופה ) חיים הצפוי של האופציהבהתאם לאורך ה (3.1%- ו2.82%, 1.74%, 1.74%

 29,  חודשים למנה השניה17,  חודשים למנה הראשונה5: צפויה עד למימוש האופציה
  . חודשים למנה הרביעית41-חודשים למנה השלישית  ו

  
השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של המניות מבוססים על ניתוח 

עשר - שבע, ל פני חמשת החודשים האחרוניםסטטיסטי של מחיר המניה השבועי ע
עשרים ותשעה החודשים האחרונים וארבעים ואחת החודשים , החודשים האחרונים

  ).בהתאם לתקופות האכשרה של המנות(האחרונים 
  .כל האופציות שהוקצו בהתאם להקצאה זו מומשו

  
להקצות ללא , 2003במסגרת תוכנית , אישר דירקטוריון החברה, 2006 בינואר 2ביום   )5

, ) האופציות-להלן ( כתבי אופציות בלתי סחירים 725,000,  עובדים בכירים4- ל, תמורה
  ..נ.ח ע" ש1אשר כל אחד מהן ניתן למימוש למניה אחת בת 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  ):המשך( הון - 12ביאור 

מן והן תוענקנה לעובדים במנות שוות בתום תקופת האופציות האמורות תוחזקנה בידי נא
  .האכשרה

  :תקופת האכשרה נפרשת כלהלן

שלוש שנים וארבע שנים ממועד ,  שנתיים-  שלוש מנות שוות -  עובדים בכירים 3עבור 
  .ההענקה

שלוש שנים וארבע שנים ממועד , שנתיים,  שנה-  ארבע מנות שוות - עבור עובד בכיר נוסף 
  .ההענקה
. כעבור שש שנים ממועד ההענקה אופציהלה תפקע זכות המימוש של העובד בכל מקר

שווי שוק מנית החברה ביום ההקצאה , ) דולר6.75(ח " ש31.07-תוספת המימוש נקבעה ל
  ). דולר7.50(ח " ש34.52עמד על 

 600,000לרישום , אביב-ניתן אישור מהבורסה לניירות ערך בתל, 2006 בינואר 31ביום 
 ממניות 125,000. אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות. נ.ח ע" ש1ת מניות בנו

  .מ"המימוש הן מניות קיימות המוחזקות על ידי פרוטרום בע

, מחושב על פי נוסחת בלק ושולס, במועד ההענקה, הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות
נד צפוי בשיעור של דיביד: שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות.  אלפי דולר1,620הגיע לסך 

, 31% -  29%סטיית תקן צפויה של התשואה הצפויה על המניות בשיעור של ,  בכל השנים0%
:  ואורך תקופה צפויה עד למימוש האופציה4.35% - 4.45%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  .שלוש שנים וארבע שנים, שנתיים, שנה

מניות מבוססים על ניתוח סטטוס השינויים שנמדדו בסטיית התקן של מחיר המימוש של ה
 48- ו36- החודשיים האחרונים ו24,  החודשים האחרונים12של מחיר המניה השביעי על פני 

  ).בהתאם לתקופות האכשרה של המנות(החודשים האחרונים 

  .2'א22 ראה ביאור -אשר הוענקו למנהל , באשר לערך הכלכלי של המניות

כל אחת . נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 26,859 הקצתה החברה 2010 בספטמבר 20ביום 
 תוספת 2006כתוצאה ממימוש אופציות שהוענקו לנושא משרה בכירה בחברה בשנת 

  . אלף דולר217 המימוש בגין מימוש האופציות הסתכמה ל

 כתבי אופציה בלתי 440,000על עומדת יתרת כתבי האופציה , 31.12.2010נכון ליום 
  .סחירים

כל אחת . נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 8,141 הקצתה החברה 2010מבר  בספט21ביום 
 תוספת 2006כתוצאה ממימוש אופציות שהוענקו לנושא משרה בכירה בחברה בשנת 

   . אלף דולר66 -המימוש בגין מימוש האופציות הסתכמה ל 

כנית לאחר המלצת ועדת השכר שלה תו, רקטוריון החברהדי אישר 2010 ביולי 15 ביום  )6
 כתבי אופציות 1,000,000במסגרתה יוענקו עד ) 2010 תוכנית -להלן (אופציות להנהלה בכירה 

ח " ש1אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה אחת בת , ) האופציות–להלן (בלתי סחירים 
 , אופציות למנהל275,000מתוכן , נוספים בקבוצה משרה ונושאי עובדים 10עוד ול למנהל.  נ.ע

בקבוצה  שתוקצה בעתיד לעובדים ונושאי משרה אופציות 255,000 עדת נוספת של וכן כמו
ידי ועדת הביקורת -גם עלמנהל אושרה  האופציות לתהקצא. )"עתידית להקצאה האופציות("

  . האופציות הוענקו ללא תמורה .של החברה

 תקופת האופציות האמורות תוחזקנה בידי נאמן והן תוענקנה לעובדים במנות שוות בתום
שלוש וארבע שנים ,  שנתיים–שלוש מנות שוות : תקופת האכשרה נפרשת כלהלן. האכשרה

בכל מקרה תפקע זכות המימוש של העובד לאופציה כעבור שש שנים ממועד . ממועד ההענקה
   .ההענקה

השווה לשער הנעילה של מניית סכום , ) דולר7.84(ח "ש 30.26 –תוספת המימוש נקבעה ל 
 כל. האופציות הקצאת על החברה דירקטוריון החלטת לפני האחרון המסחר ביוםהחברה 

תהיה  2010  במסגרת תוכניתאופציה להקצאה עתידית שתוקצה לניצעים עתידיים של החברה
  השווה לממוצע שערי הנעילה של מניית  מימוש מחירתמורת אחת ניתנת למימוש למניה 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(פיים המאוחדים ביאורים לדוחות הכס
  
  

  ):המשך( הון - 12ביאור 

, החברה בעשרת ימי המסחר האחרונים לפני החלטת הדירקטוריון על ההקצאה העתידית
ובלבד שמחיר המימוש של כל אופציה להקצאה עתידית לא יפחת מערכה הנקוב של מניית 

  . המימוש

 1,000,000 ל אביב לרישום ניתן אישור הבורסה לניירות ערך בת2010 באוגוסט 22ביום 
    .אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות. נ.ח ע" ש1מניות בנות 

הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות במועד ההענקה מחושב על פי המודל הבינומי מגיע 
סטיית תקן : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות. ) מיליון דולר0.9(ח "ש מליון 3.4לסך של 

 ושיעור עזיבה 3.5% –שיעור ריבית חסרת סיכון לשנה של כ , 38% – כ מותאמת לשנה של
 בהתבסס על בחינת נתוני מדגם של השינויים במצבת העובדים 17% –מוקדמת של כ 

  . בדרגים של הנצעים בשנים האחרונות
  

  .2'א22 ראה ביאור –באשר לערך הכלכלי של האופציות אשר הוענקו למנהל 
  

  . לפקודת מס הכנסה102סגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף במ מתנהלת 2010תוכנית 

, "תשלום מבוסס מניות "– 2בגין הענקות שנמצאות בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי 
זוקפת הקבוצה מסים נדחים בהתאם לחלק היחסי של אומדן הסכום שיותר לקבוצה 

ו התקבלו שירותי עבודה ואשר בגינ, כהוצאה לצורכי מס במועד מימוש ההטבה בידי העובד
דהיינו אומדן הסכום הכולל שיותר כהוצאה מחולק (עד לתאריך הדוח על המצב הכספי 

בתקופת ההבשלה הכוללת ומוכפל בתקופת ההבשלה שחלפה עד לתאריך הדוח על המצב 
  .והפסדעל רווח המסים הנדחים האמורים מוכרים בדוח ). הכספי

  
   :דיבידנד ועודפים  .ד

הינם לאחר ניכוי , הוןהמוצגים במסגרת הדוח על השינויים ב, דנד ששולםסכומי הדיבי )1
בסך , )'גי2ראה גם ביאור (המחזיקה במניות החברה , חלקה בדיבידנד של חברה מאוחדת

  .בהתאמה, 2008- ו2009, 2010בשנת ,  אלפי דולר36- אלפי דולר ו27, אלפי דולר 26
יש להפחית מסכום , על פי חוק החברות, בקביעת הסכומים הניתנים לחלוקה כדיבידנדים

את סכום המניות של החברה שנרכשו על ידי ,  של החברההוןהעודפים המוצג במסגרת ה
    ).הוןהמוצג בסעיף נפרד במסגרת ה(חברה מאוחדת 

החליט על חלוקת דיבידנד סופי , 2011,  במרץ23מישיבתו מיום , דירקטוריון החברה )2
לפי דולר א 3,271בסך , 2010  בדצמבר31 יועד ליום מתוך יתרת הרווח שלא, במזומן

מ אינה מתכוונת לחלק דיבידנד מתוך הכנסה שמקורה "פרוטרום בע). ח"לפי שא 11,565(
 .'ג13 כמוסבר בביאור, הפטורה ממס "מפעל מאושר"בהכנסה מ

 
 2,485 -ו) ח למניה" ש0.18(אלפי דולר  2,733 עמד על 2009 - ו2010הדיבידנד ששולם בשנים  )3

 בסך 2010 בדצמבר 31- הדיבידנד ביחס לשנה שהסתימה ב). ח למניה" ש0.18(אלפי דולר 
  .לעיל) 2-כאמור ב,  אלפי דולר נדון בדירקטוריון החברה3,271-בהמסתכם , ח למניה"ש 0.2
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  
  

  : מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  :מסוי החברות בישראל  .א

 נמדדו התוצאות לצרכי מס של החברה והחברות בנות בישראל 2007עד לתום שנת המס  )1
 -ה "התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(בהתאם לחוק מס הכנסה , בהתחשב בשינוי במדד

  ). חוק התיאומים–להלן  (1985

  

, ת שלה בישראלהבנוהחברה וחברות   נמדדות תוצאותיהן של ואילך2008החל משנת 
כללים בדבר (בחרו בהחלת הוראות תקנות מס הכנסה , "חברות בהשקעת חוץ"בהיותן 

ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעות חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן 
   .כפי שנקבע בתקנות,  ומדווחות לצורכי מס בדולרים1986 –ו "התשמ, )החייבת

  שיעורי המס )2

או , "מפעלים מאושרים"למעט הכנסות מ( בישראל הבנות שלהוחברות הכנסות החברה 
 בהתאם להוראות .חייבות במס חברות בשיעור רגיל, )להלן' גראה " מפעלים מוטבים"

נקבעה הפחתה , 2005מחודש אוגוסט ) 2005 –ה "התשס(החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 
ת ורי מס החברות החלים בשנוכתוצאה מתיקון זה שיעו,  מס החברותהדרגתית בשיעורי

    .25% - ואילך 2010-  ו26% -  2009, 27% -  2008 : ואילך הינם2008מס ה

תיקוני חקיקה ליישום (  אושר בכנסת חוק התייעלות הכלכלית2009 ביולי 14ביום 
, אשר קבע) 2009 תיקון - להלן( ,2009 –ט "התשס, )2010 - ו2009התוכנית הכלכלית לשנים 

:  ואילך כדלקמן2011תה הדרגתית נוספת בשיעור מס החברות בשנות המס הפח, ין היתרב
  .18% –ואילך  2016- ו 20% -2015, 21% – 2014, 22% - 2013, 23% -2012, 24% - 2011

  .  לא חל שינוי מהותי בהוצאות המיסים על ההכנסה של הקבוצה2009כתוצאה מתיקון 

 בינואר 1 רווחי הון שנצמחו לאחר  על25%חייבים במס בשיעור מופחת של הרווחי הון 
  . שנצמחו עד אותו מועדהכנסותומס בשיעורי מס החברות הרגיל על   2003

  
  חברות מאוחדות מחוץ לישראל  .ב

  
נישומות לפי חוקי המס בארצות , החברות המאוחדות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל

  : עיקריות מחוץ לישראל הינםשיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות ה. מושבן

  .42% שיעור מס של -ב "חברה המאוגדת בארה

   .30% שיעור מס - חברה המאוגדת בגרמניה 

  .34% שיעור מס של –החברה המאוגדת בבלגיה 

עד , 27% שיעור מס של 2011החל מאפריל  (28%  שיעור מס של –חברה המאוגדת באנגליה 
  .)30% שיעור מס של 2008שנת 

  .22% שיעור מס של - וגדת בשוויץ חברה המא

  .25% שיעור מס של -  סיןחברה המאוגדת ב
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 
  

  :חוקי עידוד בישראל  .ג

  ) החוק-להלן  (1959-ט"תשי, הטבות במס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון )1

מ להטבות " זכאית פרוטרום בע2005 לחוק שפורסם באפריל 60לרבות תיקון מספר , החוקעל פי 
ובתוקף , שניתן לחלק ממפעליה" מפעל מוטב"או " מפעל מאושר"בתוקף המעמד של , מס שונות
  .כמשמעותו בחוק" חברת משקיעי חוץ"מעמדה כ

  :מ האמורה הן בעיקר"ההטבות מהן נהנית פרוטרום בע
  
   מופחתיםשיעורי מס  )א

 עשר שנים החל מהשנה שבה היתה לראשונה הכנסה חייבת מהמפעל -  בתקופת ההטבות
 חל על הכנסת - ) ובתנאי שטרם חלפו תקופות מגבלה כקבוע בחוק(המאושר או המוטב 

או , מ מהמפעלים המאושרים והמוטבים שבבעלותה מס בשיעורים מופחתים"פרוטרום בע
  :כדלקמן, שקיים פטור ממס בגין הכנסה זו

 על הכנסה ממפעלים מאושרים ומוטבים מסוימים של 20%מס חברות בשיעור של   )1(
פי שיעור ההחזקה של תושבי חוץ - השיעור נקבע על" (חברת משקיעי חוץ"חברות שהינן 
  ).כהגדרתו בחוק

מ "פטור ממס על הכנסה ממפעלים מאושרים מסוימים אשר לגביהם בחרה פרוטרום בע  )2(
ופטור ממס ) ויתור על מענקים חלף הפטור ממס" (מסלול הטבות חלופי"בעבר בהחלת 

ולאחר , שניםאו שש  ארבע ,פטור זה הוא לתקופה של שנתיים; על הכנסה ממפעל מוטב
 שש ,במשך שמונה, )לעיל) א1ראה (מכן חייבת ההכנסה ממפעל זה במס בשיעור מופחת 

  .בהתאמה, נוספותאו ארבע שנים שנים 

טבות בשיעורי המס כאמור לעיל מבוסס על היחס שבין המחזור המיוחס החלק הזכאי לה
  .לכלל המחזור של המפעל" מפעל המוטב"או ה" מפעל מאושר"ל

זכאית , 2007 –ז "התשס) הפחתת מחזור בסיס(בהתאם לתקנות לעידוד השקעות הון 
  .ל"מ להנות משחיקת מחזור הבסיס בכפוף לעמידה בהוראות התקנות הנ"פרוטרום בע

 -  לרבות(, במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מתוך הכנסה שחל לגביה פטור כאמור לעיל
מ חייבת "תהיה חברת פרוטרום בע) דיבידנד כאמור מרווחי מפעל מוטב בעת פירוק

  ).'זט2ראה ביאור (בגין הסכום שיחולק ) לעיל' א1-כמצויין ב(בתשלום מס בשיעור מופחת 

 - 2016מסתיימת בין השנים , אשר הופעלו, נזכרים לעילתקופת ההטבות לגבי המפעלים ה
2012.  

  פחת מואץ  )ב

מ "זכאית פרוטרום בע, מכונות וציוד המשמשים את המפעלים המאושרים, בגין בניינים
  .החל בשנת ההפעלה של כל נכס, לניכוי פחת מואץ במשך חמש שנות מס

  תנאים לתחולת ההטבות  )ג

בתקנות שהותקנו על פיו ובכתבי , אים שנקבעו בחוקההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנ
עמידה בתנאים עלולה לגרום - אי. האישור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים המאושרים

נכון . ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית פיגורים, כולן או מקצתן, לביטול ההטבות
  .לתאריך הדוחות עמדה החברה בתנאים האמורים

   1959 -ט"תשי, השקעות הון החוק לעידוד תיקון )2
 

 תוקן ,2010בדצמבר  29 –שאושר בכנסת ב  2011-2012 לשנים הכלכלית המדיניות חוקמסגרת ב
 1 -תחולת התיקון הינה מה ).  התיקון -להלן  (1959 - ט "תשי, עידוד השקעות הוןלחוק הגם 
  .2011ינואר ב
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך (ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
  

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 
  

מסלול  :כדלהלן, חלף המסלולים הקיימים כיום בחוק, י הטבותמסלולנקבעו  תיקון הבמסגרת
מפעל מועדף ומפעל מועדף ( חדשים מס הטבות מסלולי ושני 'א פיתוח אזורב למפעלים מענקים
כהגדרתם , מועדפות של החברהה כנסותהה כלל על אחיד מס שיעור תחולת שעיקרם, )מיוחד
  .בחוק

   

   : בהתאם לחוקהחברה במישור המס שיעורי
  

  שאר חלקי הארץ  'אזור פיתוח א  שנים
      "מפעל מועדף"

2011-2012  10%  15% 
2013-2014  7%  12.5%  

  12%  6%   ואילך2015
      "מפעל מועדף מיוחד"

  8%  5%  2011החל משנת 
  

גבלת זמן לעומת ההטבות  במסגרת המפעל המועדף ההטבות למפעל המועדף יינתנו ללא מ
ההטבות יינתנו לחברות אשר יעמדו בתנאים הקבועים  . שנים10המיוחד אשר יינתנו לתקופה של 

במסגרת הוראות מעבר לחוק  .בחוק אשר בעיקרם דומים לתנאים הקבועים בחוק לפני תיקונו
חוק עד לתיקונו וזאת עד לתום נקבע כי חברה תוכל להמשיך ליהנות מהטבות המס במסגרת ה

לא יאוחר משנת " שנת הבחירה"החברה תוכל לקבוע את . תקופת ההטבות כמשמעותם בחוק
בכל שנה בתקופת . 2010 ובלבד שההשקעה המזערית המזכה היתה עד לתום שנת 2012המס 

ההטבות תוכל החברה להחליט להיכנס לתחולת התיקון ומאותה שנה ליהנות משיעורי המס 
  .ת חזרהזכומור לעיל וזאת ללא כא

  .2011ס הנהלת החברה צופה כי החברה תעבור לתחולת התיקון החל משנת המ

  

  1969-ט"תשכ, )מיסים(חוק עידוד התעשייה  )3

ת וזכאי, בתוקף מעמד זה. ל"כמשמעותה בחוק הנ" חברה תעשייתית"מ הינה "פרוטרום בע  .א
 שנים של נוסחאות מוצרים 8ל פני הפחתה לצורכי מס ע, ואף תבעה, מ לתבוע"פרוטרום בע

כפי שנקבע , אשר נרכשו וכן פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה
 .בתקנות מכוח חוק התיאומים

בהתאם לכך זכאית . מ מגישות דוח מס מאוחד לפי חוק עידוד התעשייה"החברה ופרוטרום בע  .ב
אשר נוצרו החל משנת הדיווח המאוחד  (סלקזז את הפסדיה לצרכי מ, א מהחברות האמורות"כ

   .בכפוף למגבלות מסוימות, מההכנסה החייבת של החברה השנייה) לראשונה
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  :מסי הכנסה נדחים  .ד

  : כדלקמןהינם, אותן שנים והתנועה בצב הכספי לתאריך הדוחות על המהרכב המסים הנדחים  )1

    
     הפרשות לזכויות עובדים   
      

  רכוש
התחייבויות 

  בשל
  
  דמי

נכסים     
  בלתי

  

   מוחשיים      חופשה  סיום יחסי  קבוע    
  סך הכל  י פחתנב אחרים  מלאי  והבראה מעביד-עובד  פחת-בר    
  אלפי דולרים    

                  
  19,152  10,906  )480(  )621(  )357(  )1,569(  11,273    2009 בינואר 1יתרה ליום 

                  :2009שינויים בשנת 
תוספות למיסים נדחים כתוצאה מרכישת 

  חברות מאוחדות
  

367  -  -  )55(  -  -  312  
                  הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של

  843  438  39  33  -  )43(  376     הערוכים במטבע חוץבנותחברות 
  473  777  402  )720(  123  291  )400(    רווח והפסדה לדוח זקיפ

  20,780  12,121  )39(  )1,363(  )234(  )1,321(  11,616    2009 בדצמבר 31יתרה ליום 
                  :2010שינויים בשנת 

                  הפרשי תרגום הנובעים מדוחות כספיים של
  )195(  )543 (  22  127  -  36  163     הערוכים במטבע חוץבנותחברות 

  )80(  )557 (  )318 (  )299 (  69  )122(  1,147    רווח והפסדזקיפה לדוח 
  20,505  11,021  )335 (  )1,535 (  )165(  )1,407(  12,926    2010 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  
  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 

  
   :המיסים הנדחים מוצגים בדוחות על המצב הכספי כדלקמן  )2

    בדצמבר31 
  2010  2009  
                 אלפי דולרים 
      

  3,653  1,362  במסגרת נכסים שאינם שוטפים
  )24,433(  )21,867(   שאינן שוטפותתבמסגרת התחייבויו

  )20,505(  )20,780(  

  
). % 18 – 2009 (13%ל מחושבים לפי שיעור מס ש, בישראלהמסים הנדחים בגין פעילות הקבוצה   )3

שיעורי המס שיחולו על ההכנסות המועדפות של שיעור זה הוא ממוצע המביא בחשבון את 
  .)2ג13ראה גם (מ בהתאם לתיקון לחוק "פרוטרום בע

 מחושבים לפי שיעורי מס .גרמניה, אנגליה, ב"ארה, המסים הנדחים בחברות המאוחדות בשוויץ
  .לעיל'  ראה ב-חלים על חברות אלו ה

  
  

  : לתקופות המוצגותמסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ה
  

  :כדלקמן  )1
  2010  2009  2008    
   אלפי דולרים 

          :מיסים שוטפים
    9,339  10,112  15,178  בגין רווחי השנה המדווחת
    )2,297(  )864(  577  התאמות בגין שנים קודמות

  15,755  9,248  7,042    
          :מיסים נדחים

    1,790  473  )80(  יצירה והיפוך של מיסים נדחים
    8,832  9,721  15,675   הוצאות מיסים על ההכנסהסך הכל

  

השוטפים חושבו בהתאם לשיעורי המס הסטטוטוריים של חברות הקבוצה ברחבי המסים 
  .ל מדינה ובהתאם להטבות המס הרלוונטיות לכ)ראה סעיף לעיל(העולם 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 13ביאור 
  

שהיה חל אילו כל ההכנסות היו , "התיאורטי"להלן מובאת התאמה בין סכום המס   )2
לבין סכום , )לעיל' ג13ראה (מתחייבות במס לפי השיעור הרגיל החל על חברות בישראל 

  :מס שנזקף בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחתה
  

  2010  2009  2008  
 אלפי דולרים 

        כמדווח בדוחות, רווח לפני מסים על ההכנסה
  46,061  42,941  59,786  רווח והפסד

        
        25% בשיעור -המס התיאורטי בגין רווח זה 

)2009 – 26% ;2008 - 27%(  14,947  11,165  12,436  
        מס בתוקף המעמד של ב הב הט-  בניכוי

  )239(  )810(  )806(  "מפעלים מוטבים/""מפעלים מאושרים"
        גידול במסים הנובע משיעורי מס שונים לגבי

  112  693  2,922  בנות זרות חברות
         במסים הנובע ממסים נדחים קיטון

  )397(  )212(  )764( המחושבים לפי שיעור שונה משיעור המס התיאורטי
        -במסים הנובע מהפרשים תמידיים ) קיטון(ל גידו

        קיטון במיסים הנדחים כתוצאה משינוי בשיעורי המס 
  -  -  )533(  אשר יחולו בשנים הבאות

  517  -  )5(  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
        קיטון במסים הנובע מניצול בשנה המדווחת של 

ים קודמות לצורכי מס משנוהוצאות אחרות הפסדים 
  בניכוי גידול (בעבר  שבגינם לא נזקפו מסים נדחים

      

        במסים הנובע מהפסדים לצורכי מס בשנה המדווחת
  )1,112(  )327(  )502(  )שבגינם לא נוצרו מסים נדחים

        ההפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה
        כמדווח לצורכי מס לבין בסיס המדידה  
  -  832  15   נטו-  הכספיים של ההכנסה כמדווח בדוחות  

    )377(  -  הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים
  )188(  )379(  )176(  אחרים

  11,129  10,585  15,098   בגין השנה המדווחת-מסים על ההכנסה 
  
  

  שומות מס  .ו
  

   .2006  חברות המאוחדות בישראל עד וכולל שנת המסושומות סופיות התקבלו על ידי החברה 
  

   בישראל על חבות המסIFRS -וץ תקני ההשפעת אימ  .ז
  

  .IFRS -לפי תקני ה,  את דוחותיה הכספייםהקבוצהעורכת , 'א2בביאור כאמור 
  

עריכת דוחות כספיים לפי , ובהתאם לכך, חשבונאות מקובלים בישראלתקני  שונים מIFRSתקני 
ונים מהותית תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם ש,  עשויה לשקף מצב כספיIFRSתקני 

  . חשבונאות מקובלים בישראלתקנימאלה המוצגים לפי 
  

- ו2008, 2007 הוראת שעה לגבי שנות המס – 174' מס(בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה 
 בפברואר 4 ופורסם ברשומות ביום 2010 בינואר 25 שהתקבל בכנסת ביום 2010 –ע "התש, )2009
 2008, 2007יעת ההכנסה החייבת לצרכי מס לגבי שנות המס בקב, ) התיקון לפקודה–להלן  (2010

אף אם , קבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותש 29' לא יחול תקן חשבונאות מס, 2009-ו
  .  המס האמורותתהוחל בדוחות הכספיים לגבי שנו

 לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח IFRS  -משמעות התיקון לפקודה היא שתקני ה
  .ח לצרכי מס בגין שנות המס האמורותהמדוו

  
י רשות המיסים הודעה בדבר כוונתה להאריך את הוראת השעה " פורסמה ע2011 בינואר 18ביום 

  .2010האמורה לצרכי מס גם לשנת 
  

  . השפעה מהותית על הוצאות המיסים המדווחות בדוחות כספיים אלההלתיקון לפקודה לא היית
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  )המשך(ורים לדוחות הכספיים המאוחדים ביא

  
  : התחייבויות מובטחות בשעבודים ומגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות- 14ביאור 

  
, ב"להבטחת הלוואות לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר אשר קיבלו חברות הקבוצה בארה  .א

 באנגליה ובשוויץ מתאגידים בנקאיים רשמו החברות המאוחדות שעבודים שוטפים על
  .הנכסים

רשמה , מ"להבטחת הלוואות לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר אשר קיבלה פרוטרום בע  .ב
שעבודים שוטפים על כל , על הון המניות והמוניטין שלה שוטפיםמ שעבודים "פרוטרום בע

הרכוש וזכויות הביטוח וכן שעבודים צפים על כל נכסיה לרבות הזכויות והפירות הנובעים 
  .מהנכסים

  
טחת הלוואות לזמן ארוך ואשראי לזמן קצר אשר קיבלו חברות הקבוצה באנגליה להב  .ג

לעמוד בקריטריונים   לקחו על עצמן חברות הקבוצה באנגליהמתאגידים בנקאיים
  :הכספיים הבאים

 .1 - לא יהיה נמוך בכל נקודת זמן מיחס מהיר  )1
שנתי של הקרן ה תשלוםפעמים  1.4תזרים מזומנים מפעילות שוטפת יהיה לפחות  )2

   . ההלוואות
  
 בינלאומיה ומבנק מ" לישראל בעשנלקחו מבנק לאומיהלוואות לזמן ארוך הלהבטחת   .ד

  : על עצמה לעמוד בקריטריונים הכספיים הבאיםהקבוצה לקחה מ"הראשון לישראל בע
  . מיליון דולר180-  בכל נקודת זמן מ לא יהיה נמוךהקבוצה של הוןסכום ה  )1
  . מכלל הנכסים30%- לא ירד מ הקבוצה של הוןסכום ה )2
 ברווח התפעולי שלה הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות סך חלוקה של - היחס   )3

  .6 לא יעלה על –לפני הוצאות מס בתוספת פחת והפחתות , מפעילות שוטפת

  . המצוינות לעילתצה עומדת בכל ההתחייבויוו הקב31.12.10נכון ליום   .ה
  

  :בה חייבים ויתרות חו- 15ביאור 
    בדצמבר31 
  2010  2009  
         אלפי דולרים 

      : מורכבת כדלקמןלקוחותיתרת   .א
  63,141  67,810  חובות פתוחים

  275  275  בעלי עניין
  68,085  63,416  

  1,778  1,735  המחאות לגבייה
  69,820  65,194  

  2,541  2,255  חובות מסופקיםהסעיף כולל הפרשה ל

  
חורגות )  אלפי דולר16,337 -2009( אלפי דולר 15,182יתרות חובה בסך  2010  בדצמבר31ליום נכון 

 חובות מסופקיםבוצעה הפרשה לו,  יום מהמועד בו היו אמורות להשתלם120 עד ממועד התשלום החוזי
  .) אלפי דולר260 – 2009 ( אלפי דולר311בגינן בסכום של 

  . מרביתן אין בעיות גבייה לאחרונה לקוחות אשר בגין רב שליתרות אלו מתייחסות למספר
  : לקוחות אלה הוא כדלקמן–הגיול של יתרות חייבים ניתוח 

  
    בדצמבר31  
  2010  2009  
         אלפי דולרים  

  14,684  14,309   יום60- עד ל
  1,653  873   יום120 יום ועד 60- מ
  15,182  16,337  

  )260(  )311(  חובות מסופקיםהפרשה ל
  14,871  16,077  
  

בסך   יום120-בוצעה הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות החורגים  מ 2010בדצמבר  31ליום נכון 
עמד  2010 בדצמבר 31 סכום ההפרשה ליום  גובה). אלפי דולר3,576 – 2009( אלפי דולר 2,719 של כולל

  ). אלפי דולר2,281 – 2009(אלפי דולר  1,944 על סך של
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך(יאורים לדוחות הכספיים המאוחדים ב

  

  ):המשך(  חייבים ויתרות חובה- 15ביאור 

הקבוצה .  ללקוחות אשר חובם טרם שולם מסיבות שונותהחובות המסופקים קשורים בעיקר
גיול היתרות האמורות מוצג . לקוחות האמורות- העריכה כי ניתן יהיה לגבות חלק מיתרות החייבים

  :להלן

  
    בדצמבר31  
  2010  2009  
         אלפי דולרים  
  1,696  1,494   יום ועד שנה120- מ

  1,880  1,225  מעל שנה
  2,719  3,576  

  )2,281(  )1,944(  הפרשה לירידת ערך חייבים
  775  1,295  

 הוצאות"סכומים הנזקפים להפרשה לחובות מסופקים או משוחררים ממנה נכללו במסגרת סעיף 
  ).ב21ראה ביאור (בדוח רווח והפסד " יתוחשיווק מחקר ופ, מכירה

  
   בדצמבר31 
  2010  2009   
         אלפי דולרים 

       :אחרים  .ב
   564  309   ומוסדותעובדים

   -    -  בעלי עניין
   7,481  5,506  מוסדות ממשלתיים

   FSI   3,850  3,779 החזר לקבל בגין רכישת
   1,556  1,171  שונים
  10,836  13,380   

  
   מלאי- 16ר ביאו

    בדצמבר31 
  2010  2009    
    אלפי דולרים  
    39,427  43,630  חומרי גלם ועזר
    3,065  4,678  מלאי בתהליך
    35,649  36,408  תוצרת גמורה 

  84,716  78,141    
         - מלאי לפעילות מסחרית 

    972  1,769  מוצרים קנויים
  86,485  79,113    

  
  כירה תפעוליתמראש בגין חהוצאות  - 17ביאור 

שלושת עבור . קשורה בהסכמי חכירה תפעוליים בגין רכבים שבשימושהמ "פרוטרום בע
 בדצמבר 31ליום  (. אלפי דולר163סך של  שילמה מראש החודשים האחרונים של ההסכם

  ).'א.1.כד2ראה ביאור , לאחר סווג מחדש,  אלפי דולר121 – 2009
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(כספיים המאוחדים ביאורים לדוחות ה
  

  : מזומנים ושווי מזומנים- 18ביאור 
  

מוצגים המזומנים ושווי המזומנים ושיעורי , או בהצמדה להם, מבחינת המטבעות בהם  
  :ניתן לסווג את סכומם כדלקמן, הריבית

  
      שיעורי ריבית  
   בדצמבר31  משוקללים  
  אלפי דולרים       בדצמבר31ליום   
  2010  2010  2009  
  
        

  14,686  15,296  0.22%  דולר  
  3,477  5,687  0.06%  לירה שטרלינג  
  13,060  13,147  0.22%  אירו  
  4,872  5,823  0.11%  פרנק שוויצרי  
  6,845  4,436    אחר  

    44,389  42,940  

  
  : זכאים ויתרות זכות- 19ביאור 

   בדצמבר31 
  2010  2009  
  אלפי דולרים      
      :י שירותיםספקים ונותנ  .א

  28,290  30,380  חובות פתוחים
      
      :אחרים  .ב

  8,663  8,820  שכר עובדים והוצאות נלוות
  6,759  12,031  משרדים ממשלתיים

  1,734  1,330  הפרשה לעמלות ולהנחות
  231  116  )1'ב11ראה ביאור ( Bank of New York-התחייבות ל

  7,191  8,326  הוצאות לשלם
  1,210  608  שונים

  31,231  25,788  

  
   הפרשות- 20ביאור 

תביעות התנועה בהפרשה בגין   
 והליכים משפטיים

 אלפי דולרים 
    440    2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

       - 2008  בדצמבר31- השנה שהסתיימה ב במהלךהתנועה
    588    הפרשות נוספות

    1,028    2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
       - 2009  בדצמבר31-מה ב השנה שהסתיי במהלךהתנועה

    )621(    נוצלו במהלך השנה
    407    2009 בדצמבר 31יתרה ליום 

       - 2010  בדצמבר31- השנה שהסתיימה ב במהלךהתנועה
    )200(    נוצלו במהלך השנה

    207    2010 בדצמבר 31יתרה ליום 

  תביעות והליכים משפטיים
  אשר הוגשו כנגד הקבוצה ובגין הליכיםבוצעו בגין תביעות משפטיות האמורותההפרשות 

 ראה(ההוצאות המשפטיות המתייחסות נכללות גם הן בהפרשות . משפטיים פוטנציאליים
  ).2'ב 11ביאור 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  : ניתוח דוחות רווח והפסד- 21ביאור 
   בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב    
    2010  2009  2008  
 אלפי דולרים  

          :רהמכעלות  .א
          :במסגרת פעילות תעשייתית

  212,949  184,054  200,141    שימוש בחומרים
  40,617  38,748  38,400    שכר עבודה והוצאות בקשר לעובדים, משכורת

  10,900  10,686  9,926    פחת והפחתות
  25,888  23,818  25,758    הוצאות ייצור אחרות

    274,225  257,306  290,354  
  )4,510(  6,665  )2,372(     במלאי תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה)גידול(קיטון 

    271,853  263,971  285,844  
  11,171  5,706  4,389     עלות מוצרים שנמכרו–במסגרת פעילות מסחרית 

    276,242  269,677  297,015  
          : נטו–שיווק מחקר ופיתוח , הוצאות מכירה   .ב

  43,466  41,312  41,386    משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  14,440  11,126  12,164    הובלה ומשלוח

  4,006  2,961  3,109    הפרשות לתשלום עמלות ותמלוגים
  1,225  605  214    חובות מסופקיםהפרשה ל

  4,177  4,856  5,253    פחת והפחתות
  3,656  2,638  2,733    נסיעות ואירוח

  4,430  4,032  3,841    ואחזקת משרדדמי שכירות 
  9,603  7,878  8,361    אחרים

    77,061  75,408  85,003  
  21,739  20,976  21,563    *-הסעיף כולל הוצאות מחקר ופיתוח נטו 

  1,190  540  992    בניכוי השתתפויות מגופים ממשלתיים ואחרים*
          :הוצאות הנהלה וכלליות  .ג

  20,422  18,960  20,720    משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  1,905  2,682  2,902    פחת והפחתות
  2,977  2,564  2,067    שכר מקצועי

  5,450  4,735  5,031    צורכי ואחזקת משרד, תקשורת
  1,295  1,014  1,396    נסיעות ואירוח

  3,157  3,049  2,983    אחרות
    35,099  33,004  35,206  

          :נטו - הכנסות אחרות   .ד
  )3,231(  )293(  )508(    כירת רכוש קבוערווח הון ממ
  )81(  )85(  )69(    דמי שכירות

  1,569  -    -    ירידת ערך רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
  -  254  -    תשלום פיצויים למפיץ בגין הפסקת התקשרות

  892  -  -    הוצאות בגין פינוי והחזרה למוטב של נכס מושכר
  -  -  85    תו מאוחדותחבר תרכישהוצאות 

  -  -  223    הוצאות בגין ביקורת מוסדות
  588  -  -    הפרשה בגין תביעות בנושא איכות סביבה

  )286(  )71(  )49(    אחרים
    )318(  )195(  )549(  

  
  
    בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב  
  2010  2009  2008   
  אלפי דולרים  
         : נטו- הוצאות מימון  .ה

   8,039  3,806  1,749  בגין הלוואות ואשראי לזמן ארוך
   2,130  506  1,107   נטו- נכסים והתחייבויות כספייםבגין הפרשי שער על יתרות 
         ,פקדונות לזמן קצר והלוואות, בגין מזומנים ושווי מזומנים
   381  32  340   נטו-אשראי לזמן קצר ואחרים 

  3,196  4,344  10,550   
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(פיים המאוחדים ביאורים לדוחות הכס
  

  : עסקות ויתרות עם צדדים קשורים- 22ביאור 
  

  : עם צדדים קשוריםעסקות  .א
  

  2010 –ע "התש, )דוחות כספיים שנתיים( כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך –" בעל עניין"
" גילויים בהקשר לצד קשור "– 24 כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי –" צד קשור"
  ).IAS 24 -הלן ל(

, יחד עם גורמים אחרים,  הנכללים– Key management personnel(אנשי המפתח הניהוליים 
חברי הדירקטוריון ונשיא ומנהל עסקים :  כוללים את)IAS24 - האמורה ב" צד קשור"בהגדרת 

  .ראשי של החברה
 37.02%   אשר בבעלותה.ICC Industries Inc,בעלת המניות העיקרית בחברה היא חברת

  בעל השליטה ב .יתרת המניות מוחזקות על ידי מספר רב של משקיעים. ממניות החברה
ICC Industries Incר דירקטוריון החברה"יו, ון פרבר'ר ג" הוא ד.  

    
  עסקאות עם בעלת השליטה וחברות קשורות שלה) 1
  

עם ניחות עסקאות ז, במהלך העסקים הרגיל שלהן, החברה וחברות קשורות שלה מבצעות
- בת של החברה ל במסגרת עסקאות אלה מוכרת חברה. חברות הנשלטות על ידי בעלת השליטה

Fallek Chemical Japan,לצורך   במחירי שוקמוצרים , חברה הנשלטת על ידי בעלת השליטה
, .Azur S.A-במסגרת עסקאות אלה רוכשת החברה מ, בנוסף . ללקוח מסוים ביפןשיווקם

. ושירותי ייצור במחירי שוקחומרי גלם במחירי עלות  ,די בעלת השליטהחברה הנשלטת על י
כהגדרת מונח זה בתקנה , עסקאות אלה אושרו על ידי דירקטוריון החברה והן נחשבות לזניחות

  .2010 –ע "התש, )דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) א)(6)(א(41
  

  2010  2009  2008  
 אלפי דולרים 

      ):צאותהו(הכנסות   
        חברות הנשלטות ( חברות קשורות - מכירות 

       ):על ידי בעלת השליטה
Fallek Chemical Japan   593  621  333  

  6  7  9  אחרים
  602  628  339  
        

        :קניות
      ) בעלת השליטהחברות הנשלטות על ידי(חברות קשורות 

 Azur S.A. )1,689(  )291(  )1,888(  
  )87(  -    -  ברהבעלת השליטה בח

  )1,689(  )291(  )1,975(  
  
  

        
  )1,110(  )926(  )1,019(  דיבידנד

        
        :הוצאות אחרות
        :חברות קשורות

Azur  -  )96(  )78(  
        

        :הטבות לבעל עניין
  )2,135(  )1,835(  )2,040(   שכר ומשכורת

        
  )165(  )148(  )150(  )בחברה(שכר  דירקטורים 
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  מ"שיות בעפרוטרום תע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך ( עסקות ויתרות עם צדדים קשורים- 22ביאור 
  

   מניות למנהל בחברה  )2

 2008בשנים ) 12ביאור  (2010-  ו2003 סך מרכיב ההטבה אשר הוענק למנהל במסגרת תוכנית 
 אלפי 516-ו  אלפי דולר156 , אלפי דולר182- בכ ההענקה מסתכם חושבו במועד כפי ש2010עד 
  .בהתאמה, דולר

לשנים , רווח והפסד בגין המניות האמורות אשר הוענקודוח הוצאות ההטבה אשר נזקפו ל
,  אלפי דולר149- ו אלפי דולר138,  אלפי דולר223 ל הסתכמו לסך ש2008- ו2009, 2010

  .בהתאמה

;  אלפי אופציות350בחברה  למנהל 2006 בינואר 2-כחלק מהחלטת הדירקטוריון הוענקו ב
מחושב על פי נוסחת בלק ושולס , השווי ההוגן של האופציות אשר הקצתה החברה למנהל

 אלפי דולר 783הוערך ביום ההענקה בסך של , )'ג 12בהתבסס על ההנחות המוצגות בביאור (
  ).'ג 12ראה ביאור (
  
שווי  . למנהל בחברה אופציות275,000 הענקת החברה דירקטוריון אישר 2010,  ליולי15- ה ביום 

  . אלפי דולר322 והוערך ביום ההענקה בסך של  הבינומימודלהפי -  עלמחושב ההטבה
   

תקנות ההתאגדות של החברה מאפשרות שיפוי ביטוחי לנושאי משרה בחברה כפי שמתאפשר   )3
   בחברות החברה יישמה מדיניות שיפוי בגין נושאי משרה ונושאי משרה.  על ידי החוק הישראלי

הכל בכפוף להוראות החוק , החברה החליטה גם לבטח נושאי משרה בגין עבודתם.  מאוחדות
  .ומגבלות אחרות

 
  :יתרות עם צדדים קשורים  .ב

  בדצמבר31 
  2010  2009  2008  
 אלפי דולרים 

        חובות שוטפים מוצגים   )1
        " אחרים- חייבים ויתרות חובה "בסעיפים  
        -" לקוחות"ו      

        :חברות קשורות
Fallek 275  136  160  

Azur  -  139    -  
  2  -    -  אחרים

  275  275  162  
  163  340  293  היתרה הגבוהה ביותר במשך השנה

        
לבעל מניות וצדדים התחייבויות שוטפות   )2

  קשורים
      

ICC -    -  11  
Azur 29    -  53  

 29   - 64 

  

  אריך המאזן אירועים לאחר ת- 23ביאור 

   חלוקת דיבידנד  .א

סך . ח למניה" ש0.2-הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ, 2011במרס  23ביום 
  ). הדוחאישורח ביום "על פי שע(ולר  דאלפי 3,271- כהדיבידנד הינו 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  

  ):המשך(  לאחר תאריך המאזן אירועים- 23ביאור 

 הקצאת אופציות  .ב
 אופציות לנושאת משרה בכירה 40,000 אישר דירקטוריון החברה הקצאת 2011 בפברואר 7ביום 

סכום השווה , ) דולר10.41(ח "ש 36.93 –תוספת המימוש נקבעה ל . 2010בחברה במסגרת תוכנית 
האחרונים לפני החלטת הדירקטוריון על לממוצע שערי הנעילה של מניית החברה בעשרת  ימי המסחר 

  .ההקצאה

  
  Rieber & Son ASAרכישת פעילות חברת   .ג

 על Rieber & Son ASA עם, באמצעות חברה בת בנורבגיה, חתמה פרוטרום, 2010 בדצמבר 23ביום 
, ")פעילות ריבר("כולל רכוש קבוע של פעילות זו ,  שלהIndustrial Savory-הסכם לרכישת פעילות ה

  . ממקורות עצמייםמומנההרכישה  .ב" מיליון דולר ארה4.2- בתמורה לתשלום של כוזאת
  

  . רשות התחרות הנורבגיתי"אושרה עהרכישה 
  

, הכוללים תמציות טעם, ייצור ושיווק של פתרונות טעמים לא מתוקים, פעילות ריבר כוללת פיתוח
ם דגש על תחום הבשר והדגים ע, תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון

, יצור ושיווק בנורבגיה,  לפעילות ריבר אתר פיתוח).Convenience Food (המעובדים ומזון הנוחות
  .הכולל יצרני מזון מובילים בעיקר בארצות סקנדינביה, ובסיס לקוחות רחב

  
 6.3 - בכ2010מחזור המכירות של פעילות ריבר צפוי להסתכם בשנת , Rieber & Son Asaלהערכת 

אשר לא בוקרו או סוקרו על ידי רואה חשבון מבקר  דוחות ניהולייםמבוסס על (. ב"מליון דולר ארה
  .)ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהערכות כספיות אלה

  
  .ל" הנפעילותהת עסקת רכישת השלימה פרוטרום א, 2011 בפברואר 1ביום 

  
  

  East Anglian Food Ingredients Ltd רכישת פעילות חברת  .ד
על הסכם לרכישת נכסי ופעילות , באמצעות חברה בת באנגליה, חתמה פרוטרום, 2011 בינואר 20ביום 
 מיליון 4.8בתמורה לתשלום של , ")EAFI(" האנגלית East Anglian Food Ingredients Ltd .חברת

  .הרכישה תמומן ממקורות עצמיים).  מליון פאונד3(ב "דולר ארה
  

EAFIבייצור ובשיווק של פתרונות טעמי ,  עוסקת בפיתוחSavory) ספקטרום הטעמים הלא מתוקים( ,
עם דגש על , תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית המזון, הכוללים תמציות טעם

,  אתר פיתוחEAFI -ל. הבשר והדגים המעובדים, החטיפים, )Convenience Food(תחומי מזון הנוחות 
  . ובסיס לקוחות רחב, הכלול בין הנכסים הנרכשים, יצור ושיווק באנגליה

  
-  צפוי להסתכם בכ2010 החודשים המסתיימים בדצמבר 12- בהמחזור המכירות של, EAFIלהערכת 

אשר לא בוקרו או סוקרו על  דוחות ניהולייםמבוסס על ( ). מליון פאונד5.4-כ(ב " מליון דולר ארה8.4
   .) מבקר ולפיכך התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהערכות כספיות אלהידי רואה חשבון

  
  .ל" הנפעילותהת עסקת רכישת השלימה פרוטרום א, 2011 בינואר 31ביום 
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  
  והשקעה בחברות מוחזקות  רשימת החברות המאוחדות - 24ביאור 

  שימת חברות מאוחדותר  .א
  

שיעורי הבעלות   מדינה ש ם    ה ח ב ר ה
  והשליטה

  בדצמבר31  
    2010  2009  

    %  %  
        

  100  100  ישראל  )1(מ "פרוטרום בע
  100  100  ישראל  )2(מ "פרוטרום נאמנות בע

        
        :מפורט להלןבחברות כ מ מחזיקה"פרוטרום בע )1(

  100  100  ישראל  מ"בע) 1990(פרוטרום סחר ושווק 
  100  100  ישראל  )3( מ"תמציות הגליל בע

Frutarom (UK) Ltd. )4(  100  100  אנגליה  
International Frutarom Corporation 

  100  100  ב"ארה  )5(
Russia Ltd. Frutarom  100  100  רוסיה  

Frutarom Ukraine Ltd.  100  100  אוקראינה  
Frutarom Kazakhstan LLp.  100  100  קזחסטאן  

Frutarom Flavors (Kunshan) Company   100  100  סין  
Frutarom Gida Urunleri San. ve Tic.Ltd. Sti. 100  100  טורקיה  

Frutarom Mexico S.A. 100  100  מקסיקו  
Frutarom do Brazil Ltd.  100  100  ברזיל  

Frutarom F&F (Shanghai) Trading .co.Ltd. 100  100  סין  
Frutarom South Africa (Proprietary) Ltd.  דרום

  75  75  אפריקה
Turkish Holdings Ltd.) 3( 100  100  טורקיה  

  55  55  ישראל  מ"נוטרה ליז בע
Frutarom (Asia Pacific) Ltd.  100  הונג קונג  -  

        
  

  
      .מ מחזיקה מניות של החברה בנאמנות עבור עובדי החברה "פרוטרום נאמנות בע) 2(
      .ברה לא פעילה ח) 3(
)4( Frutarom (UK) Ltd. מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות :      

Frutarom Switzerland Ltd  )6( 100  100  
Jupiter Flavours Ltd.  100  100  

Belmay Ltd.  )7( )12(  -  100  
Frutarom Norway A.S    100  -  

    
)5(International Frutarom Corporation יקה את החברות הבאותמחז:      

Frutarom USA Inc.    100  100  
Frutarom Inc.     100  100  

Abaco Inc.     100  100  
Abaco Manufacturing LLC.  )3(    100  100  
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  מ"פרוטרום תעשיות בע
  )המשך (המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  ):המשך( תוהשקעה בחברות מוחזקו  רשימת החברות המאוחדות- 25ביאור 
שיעורי הבעלות   

  והשליטה
   בדצמבר31  
  2010  2009  
  %  %  

)6( Frutarom Switzerland Ltd מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות:      
Frutarom Germany GmbH )8(    100  100  

Frutarom Nordic A/S   100  100  
Frutarom France S.A.R.L   100  100  

Frutarom (Marketing) S.R.L. )3(    100  100  
Frutarom Netherlands B.V. )9(   100  100  

       
)7( Belmay Ltd.מחזיקה בבעלות מלאה  את החברות הבאות:        

Belmay Pacific PTE Ltd. )12(    -  100  
        

)8(  Frutarom Germany GmbHמחזיקה את החברות הבאות :       
Frutarom Savory Solutions GmbH )10() 11(    100  100  

       
)9( Frutarom Netherlands B.V.מחזיקה בבעלות מלאה את החברות הבאות :      

    Frutarom Belgium N.V.        100  100  
   Frutarom USA Holding Inc. )3(    100  100  

      Frutarom Savory Solutions GmbH החברות המפורטות מטה מוזגו לחברה אחת בשם  )10(  
GewürzMühle Nesse GmbH         

GewürzMühle Nesse Gebr. Krause GmbH        
     GewürzMüller GmbH           

Blessing Biotech GmbH            

          Sell-4-u.com Agentur für Marketing E-business und Telemarketing GmbH 
      

    

)11( Frutarom Savory Solutions GmbH לות מלאה  את החברות הבאות מחזיקה בבע:      
 GewürzMüller AG )3(    100  100  

Food Venture GmbH   75  75  
NESSEpol Sp. z.o.o    100  100  

        
        .החברה נסגרה )12(

 השקעה בחברות מוחזקות  .ב
  

  :מידע לגבי חברות המוחזקות על ידי החברה במישרין
  שטר הון רך ההשקעה בדוחותע  שיעור החזקה מדינת התאגדות  שם החברה המוחזקת

  בדצמבר31      
 אלפי דולרים      

  110,520  250,133  100%  ישראל  מ"פרוטרום בע
  -  -  100%  ישראל  מ "פרוטרום נאמנות בע

_____________  
___________________  

______________  
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  פרטים נוספים על התאגיד

 
  

  מ"פרוטרום תעשיות בע      :שם החברה
  
  

  52-004280-5    :חברה ברשם' מס
  
  

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

  
  

 info@frutarom.com     :יאלקטרונדואר 
  
 

  +972-4-8462 449        :טלפון
  
  

  517 972-4-8722+      :פקסימיליה
  
  

  31.12.2010      :תאריך המאזן
  
  

  23.3.2011      :ח"תאריך הדו
  
  

  31.12.2010 - 1.1.2010      :ח"תקופת הדו
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   רבעונייםחות רווח והפסד" תמצית דו–' א10תקנה 
  :חות על הרווח הכולל של התאגיד לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח"להלן תמצית דו

  
IN US$ 000 Q1 - 2010 Q2 -2010 Q3 - 2010 Q4 - 2010 2010 Total 

             
SALES 113,470 100.0% 114,265 100.0% 110,957 100.0% 112,374 100.0% 451,066 100.0%

                   
Cost of sales                  
Material consumed  51,388 45.3% 49,771 43.6% 49,106 44.3% 51,893 46.2% 202,158 44.8%
                   
Other 
manufacturing 18,608 16.4% 17,600 15.4% 18,696 16.8% 19,180 17.1% 74,084 16.4%
   -  -  -  -  - 
Total 69,996 61.7% 67,371 59.0% 67,802 61.1% 71,073 63.2% 276,242 61.2%

                   
GROSS PROFIT 43,474 38.3% 46,894 41.0% 43,155 38.9% 41,301 36.8% 174,824 38.8%

                   
R&D, Selling and 
G&A                  
R&D 5,097 4.5% 5,316 4.7% 5,601 5.0% 5,549 4.9% 21,563 4.8%
Selling expenses 13,612 12.0% 13,934 12.2% 13,556 12.2% 14,396 12.8% 55,498 12.3%
General & 
Administration 8,270 7.3% 8,514 7.5% 8,792 7.9% 9,523 8.5% 35,099 7.8%
Other expenses (62) (0.1)% (269) (0.2)% 250 0.2% (237) (0.2)% (318) (0.1)%
Total 26,917 23.7% 27,495 24.1% 28,199 25.2% 29,231 26.2% 111,842 24.8%

                   
OPERATING 
PROFIT 16,557 14.6% 19,399 17.0% 14,956 13.7% 12,070 10.5% 62,982 14.0%

                   
Financing 
expenses 1,257 1.1% 2,317 2.0% (208) (0.2)% (170) (0.2)% 3,196 0.7%

                      
PROFIT 
BEFORE TAX 15,300 13.5% 17,082 14.9% 15,164 13.7% 12,240 10.9% 59,786 13.3%

                   
TAX  4,189 3.7% 4,057 3.6% 4,017 3.6% 3,412 3.0% 15,675 3.5%

Tax rate 27.4%   23.8%   26.5%   27.9%  26.2%   
                      

NET PROFIT 11,111 9.8% 13,025 11.4% 11,147 10.0% 8,828 7.9% 44,111 9.8%
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  ערך שימוש בתמורת ניירות –' ג10תקנה 

  
  לא רלוונטי

  
  

  השקעות בחברות בת ובחברות קשורות רשימת – 11תקנה 

  
  :מפורט להלן בחברות כ,במישרין ובעקיפין, מ מחזיקה"פרוטרום בע*

  

בזכויות ההצבעה , שיעור החזקה בהון  
  ובסמכות למנות דירקטורים

  100%  מ"בע) 1990(פרוטרום סחר ושווק 
  100%  )1(מ"ליל בעתמציות הג

Frutarom (UK) Ltd.) 2(  100%  
International Frutarom Corporation)6(  100%  

Russia Ltd. Frutarom 100%  
Frutarom Ukraine Ltd.  100%  

Frutarom Kazakhstan Ltd.  100%  
Frutarom Flavors (Kunshan) Company Ltd.  100%  
Frutarom Gıda Urunleri San. ve Tic. Ltd Sti 100%  

Turkish Holdings Ltd.) 1(  100%  
Frutarom do Brazil Ltda.  100%  

Frutarom Mexico S.A. 100%  
  55%  מ"נוטרה ליז בע

Frutarom F&F (Shanghai) Trading Co. Ltd.  100%  
Frutarom South Africa (Proprietary) Ltd.  75%  

Frutarom (Asia Pacific) Ltd. )7( 100%  
   
    חברה לא פעילה )1(

    
)2( Frutarom (UK) Ltd. מחזיקה את החברות 

    :הבאות

Frutarom Norway A.S 100%  

  %-שיעור החזקה ב  

סוג   שם החברה
  מנייה

  נ"ע
מספר 
  המניות

  בהצבעה  בהון  נ"כ ע"סה
בזכות למנות 
  דירקטורים

  מ  "פרוטרום בע
  23,972,645  1₪  רגילה  51-013293-9 .פ.ח

 
23,972,645 

  
100  100  100  

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

  100  100  100  100  100  1₪  רגילה
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Jupiter Flavours Ltd. 100%  
Frutarom Switzerland Ltd. )3(  100%  

    
)3( Frutarom Switzerland Ltd. מחזיקה את 

    :החברות הבאות

Frutarom Nordic A/S 100%  
Frutarom Germany GmbH. )4( 100%  

Frutarom (Marketing) S.R.L.) 1(  100%  
Frutarom France S.A.R.L.  100%  

Frutarom Netherlands B.V.) 8(     100%  
    

)4( Frutarom Germany GmbH. מחזיקה את 
Frutarom Savory Solutions GmbH )5(  100%  

    
)5( Frutarom Savory Solutions GmbH 

    :מחזיקה את החברות הבאות

NESSEpol Sp. z.o.o 100%  
GewürzMüller AG )1(    100%  

    
)6 (International Frutarom Corporation 

    :מחזיקה את החברות הבאות

Frutarom USA Inc. 100%  
Frutarom Inc.  100%  

Abaco Inc.  100%  
Abaco Manufacturing LLC  100%  

    
)7( Frutarom (Asia Pacific) Ltd. מחזיקה את 

Frutarom Flavors and Ingredients  
(Shanghai) Ltd) 99% .(1% הנותרים מוחזקים 

 Frutarom F&F (Shanghai) Tradingעל ידי 
Ltd.   

100%  

    
)8( Frutarom Netherlands B.V.  מחזיקה את 

    :החברות הבאות

Frutarom Belgium N.V.) 9(  100%  
Frutarom USA Holding Inc.) 1(  100%  

   
 International מניה אחת מוחזקת על ידי) 9(

Frutarom Corporation   
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  השקעות בחברות בת ובחברות קשורותנויים בי ש– 12תקנה 

  
   S.Norway AFrutaromחברת השקעת   .א
  

 על הסכם Frutarom Norway A.Sבאמצעות חברת ,  חתמה פרוטרום2010 בדצמבר 23ביום 
 מיליון 4.2-וזאת בתמורה לתשלום של כ , Rieber & Son ASA  שלSavory-הלרכישת פעילות 

העסקה הושלמה ביום .  רכישת מניותההרכישה לא כלל. ) מליון קרונות נורווגיות25( ב"דולר ארה
   .2011 בפברואר 1
  

   Ltd) UK(Frutarom.ת השקעת חבר  .ב
  

 Frutarom תבאמצעות חבר, חתמה פרוטרום, 2011בינואר  20ביום , לאחר תאריך המאזן
(UK) Ltd. , על הסכם לרכישת נכסי ופעילות חברתEast Anglian Food Ingredients Ltd. 
 ההרכישה לא כלל).  מליון פאונד3(ב " מיליון דולר ארה4.8-כ בתמורה לתשלום של .האנגלית

  .2011 בינואר 31העסקה הושלמה ביום . רכישת מניות
  

  מהןקשורות והכנסות חברות  הכנסות של חברות בנות ו– 13תקנה 
  
  

   דיבידנד
  ריבית  דמי ניהול  )אלפי דולר(

  שם החברה

רווח 
) הפסד(

לתקופת 
  הדוח

 )דולראלפי (

 רווח
) הפסד(

כולל אחר 
אלפי (

  )דולר

סך הרווח 
) ההפסד(

הכולל 
לתקופת 
  הדוח

עד 
לתאריך 
  הדוח

לאחר 
תאריך 
  הדוח

עד 
 לתאריך
  הדוח

לאחר 
תאריך 
  הדוח

עד 
לתאריך 
  הדוח

לאחר 
תאריך 
 הדוח

  -  -  -  - - 2,733  37,189  )452(  37,641  מ"פרוטרום בע
פרוטרום 

 - -  -  -  -  - -  - -  מ"נאמנות בע

  
  

  רשימת הלוואות-   14תקנה 
  

  .הקבוצה העיקריים של המתן הלוואות אינו אחד מעיסוקי
  

   מסחר בבורסה– 20תקנה 
  

  .לא הונפקו על ידי הקבוצה ניירות ערך שנרשמו למסחר בתקופת הדוח
  .לא חלה הפסקת מסחר בבורסה במניות החברהבתקופת הדוח 

  
  
  



  לנושאי משרה בכירהלבעלי עניין ו גמולים ת– 21תקנה 
  )1()א(סעיף 

ולים הגבוהים ביותר מבין נושאי לכל אחד מחמשת בעלי התגמ 31.12.2010שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה ליום  התגמוליםלהלן פירוט 
  :ואשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה

  
    תגמולים אחרים  )1(תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד  שם
היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה בהון 

  התאגיד 
)2(  

  

  שכר
)3(  

  מענק
)4(  

 תשלום
מבוסס 
מניות 

)5(  

דמי 
 ניהול

דמי 
  ייעוץ

 ריבית  אחר עמלה
דמי 
  שכירות

  כ"סה  אחר

אורי 
  יהודאי

נשיא ומנהל 
  עסקים ראשי 

)6(  
100%  

 2.07%  
)7(  

873  944  
 223 

)8(  
-  -  -  -  -  -  -  2,040  

משנה לנשיא   אלון גרנות
  כספים 

)9(  
100%  

0.35%  
)10(  

247  130  
90  

)11(  
-  -  -  -  -  -  -  467  

משנה לנשיא   נוימןרועי 
ומנהל שרשרת 

  )12(אספקה 
100%   

  
  

210  -  16  -  -  -  -  -  -  -  226  

עמוס 
  ענתות 

משנה לנשיא 
ומנהל שרשרת 
אספקה ותפעול 

)13(  

100%  
0.14%  

)14(  
206  127  

27  
)15(  

-  -  -  -  -  -  -  360  

 –סגן נשיא   דנה מאור
מנהלת משאבי 
אנוש גלובליים 

)16(  

100%  
0.10%  

)17(  
189  41  

41   
)18(  

-  -  -  -  -  -  -  271  

  



  :הערות לטבלה לעיל

  .הסכומים באלפי דולר. סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לתאגיד) 1(
  . נכון למועד הדוח)2(
הפרשות בשל סיום יחסי , תנאים סוציאליים, טלפון, החזקת רכב(לרבות תנאים נלווים לשכר ) 3(

  ).בכירההמשרה הלנושאי  מרכיב שהוענק וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל, עובד מעביד
בהתבסס על המלצותיה של ועדת השכר של הדירקטוריון , דירקטוריון החברה מחליט מידי שנה) 4(

על התגמול לנושאי משרה בכירה בחברה בהתאם לביצועי החברה בשנה , ")ועדת השכר("
, בין היתר, הדירקטוריוןמתחשבים וועדת השכר ו, לרבות המענקים, בקובעם את התגמול. האחרונה

שיעור הרווחיות ושיעורי הגידול , הרווח, ביצועיה העסקיים והכספיים של הקבוצה: בפרמטרים הבאים
 של שהשיגה הקבוצה ותרומתם האישית של נושאי המשרה הבכירה להישגים אלו והשווי הכלכלי

 חברי ועדת השכרבפני . לקבוצההבכירה  ידי כל אחד מנושאי המשרה על הניתנים השירותים
 לרבות הדוחות, התגמולוהדירקטוריון מוצגים כל הנתונים הרלוונטיים לקבלת ההחלטה בדבר 

 נתונים משנים קודמות בדבר רווחיות החברה וסכומי המענקים, הכספיים של השנה הקודמת
ים השונ  על רכיביוהרלוונטייםהתגמול הכולל של כל אחד מנושאי המשרה הבכירה , ששולמו בחברה

הבכירה הכפופים המשרה   לכל אחד מנושאילגבי תגמול, ככל שישנן, והמלצות של נשיא החברה
 תגמול נושאי משרה של השוואתיים חברי ועדת השכר והדירקטוריון נתונים בפני מוצגים ,בנוסף .אליו

 לאלודומים  פעילות בסדרי גודל בישראל בעלות היקפי בחברות ציבוריות בתפקידים מקבילים בכירה
   .החברה של

  .קביעת המענקים אינה מתבססת על סכומי תקרה ולא נקבעו מראש יעדים לצורך שקילת המענקים
הנתונים  טרם הדיון על תגמול נושאי המשרה הבכירה הובאו בפני חברי הדירקטוריון מלוא

ערך ניירות  לתקנות -22 ו21 תקנות  בהוראות כנדרש ,משרה בכירה נושא כל הרלוונטיים לגבי
 לתקנות השישית לתוספת 'ג-ו 'ב חלקים ובהוראות, 1979 –ל "תש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  .ובמהלך הדיון אף נסקרו בפניהם נתונים אלה, לרבות תנאי הסכמים קיימים, אלה
קבע  ,המשרה הבכירה בנפרד מנושאי אחד לכל בהתייחס נתקיים אשר ונפרד מפורט דיון לאחר

כי  ,שקיבל גם סקירה מפורטת מתוכן הדיונים שהתקיימו בישיבת ועדת השכר, דירקטוריון החברה
התגמולים הניתנים לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה הינם הוגנים וסבירים בשים לב לגודלה של 

במטלות ובהיקף האחריות של כל אחד , הישגיה העסקיים בשנים האחרונות, הקבוצה ומורכבותה
על ידי כל אחד  הניתנים השירותים של ומתו להישגיה ובשווי הכלכליבתר, מנושאי המשרה הבכירה

 ואת המענק 2011בקובעו את תנאי ההעסקה והתגמולים לשנת . מנושאי המשרה הבכירה לקבוצה
 שהביאו את הקבוצה לשיא של רווח 2010התחשב הדירקטוריון גם בביצועי , 2010בגין שנת 
  .ורווחיות

לחברי ההנהלה הבכירה  אופציות על הקצאתהדירקטוריון  מחליטה חצי שנ מידי, 2003משנת  )5(
  הדירקטוריון  להחלטתבהתאם ל. בהתבסס על המלצות ועדת השכרולעובדים בכירים נוספים 

 המניותהחברה את כשת ורובהתחשב במספר המניות העומדות לרשות החברה לצורך תוכנית זו 
ענקות תחת תוכנית זו מוקצות כנגד מניות החברה המואופציות ה .אביב-בבורסה לניירות ערך בתל

  . המוחזקות על ידה
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חברה בת בבעלותה  ,מ"פרוטרום נאמנות בעעל ידי עבור עובדי החברה המניות הנרכשות מוחזקות 
אופציות שהוענקו על פי תכנית . עד למימוש האופציות בגינן נרכשו המניות, המלאה של החברה

למימוש בשלוש מנות שוות בתום כל שנה במשך שלוש השנים  ניתנות 2003האופציות משנת 
לדירקטוריון החברה ישנה הסמכות הבלעדית להכריז על מימושן של האופציות . שממועד הענקתן

כפי שנקבע על ידי , מחיר המימוש של האופציות שהוענקו בהתאם לתכנית זו. אף במועד מוקדם יותר
. כישה הממוצע ששולם על ידי החברה בגין מניות אלוהינו שליש ממחיר הר, דירקטוריון החברה

כל חבויות המס . אופציות שהוענקו בהתאם לתכנית פוקעות בתום שש שנים ממועד הענקתן
מספר מניות המימוש בגין כל אופציה . או ממימושן חלות על העובד/הנובעות מהענקת האופציות ו

, המניות של החברה שמקורם בפיצול מניותכמו גם מחיר המימוש מותאמים בהתאם לשינויים בהון 
במקרה בו , למעט מספר חריגים. או יצירת סוגי מניות חדשים/דיבידנד במניות ו, איחוד מניות

מסתיימים יחסי העבודה בין העובד לבין החברה יהיה העובד זכאי לממש את כל האופציות הניתנות 
יתרת האופציות אשר .  יום מאותו מועד90מעביד בתוך תקופה של -למימוש במועד סיום יחסי עובד

 אופציות אשר אינן ניתנות למימוש במועד .הוענקו לאותו עובד ואשר לא מומשו על ידו כאמור פוקעות
  )."התוכנית השוטפת" (  מעביד- מעביד תפקענה באופן מיידי בסיום יחסי עובד –סיום יחסי עובד 

 אופציות 725,000ארבעה עובדים בכירים לבהצעה פרטית הקצתה החברה , 2006בחודש ינואר 
 125,000 הוענקו למר אורי יהודאי ו 350,000מתוכן ,  מניות של החברה725,000ניתנות למימוש ל 

 למימוש בשלוש מנות שוות תוגרנות ניתנו ה יהודאי"האופציות שהוענקו לה. הוענקו למר אלון גרנות
האופציות תפקענה . למניה ₪ 31.068 הינו מחיר המימוש. 1.1.2010 ו 1.1.2009, 1.1.2008ב 

   )."2006הענקת " (1.2.2012ביום 
עד  הענקה של, לאחר המלצת ועדת השכר שלה, רקטוריון החברהדי אישר 2010 ביולי 15 ביום

נוספים  משרה ונושאי עובדים 10עוד ול מר יהודאיל אופציות לא רשומות למסחר 1,000,000
בקבוצה  שתוקצה בעתיד לעובדים ונושאי משרה אופציות 255,000 עדוכן כמות נוספת של  בקבוצה

ידי ועדת הביקורת -גם עלאושרה מר יהודאי  האופציות לתהקצא. )"עתידית להקצאה האופציות("
  . האופציות הוענקו ללא תמורה .של החברה

ער ששהינו ח " ש30.26 – תמורת מחיר מימוש השווה ל, כל אופציה ניתנת למימוש למניה אחת
 הקצאת על החברה דירקטוריון החלטת לפני האחרון המסחר ביוםהנעילה של מניית החברה 

  במסגרת התוכנית אופציה להקצאה עתידית שתוקצה לניצעים עתידיים של החברהכל. האופציות
השווה לממוצע שערי הנעילה של מניית  מימוש מחירתמורת אחת תהיה ניתנת למימוש למניה 

,  ימי המסחר האחרונים לפני החלטת הדירקטוריון על ההקצאה העתידית)10(החברה בעשרת 
 ובלבד שמחיר המימוש של כל אופציה להקצאה עתידית לא יפחת מערכה הנקוב של מניית המימוש

  . ). "2010תוכנית "(
 ותוכנית התוכנית השוטפת  בגין האופציות שהוענקו במסגרת מרכיב ההטבההסכומים בטבלה הינם 

כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה , )2010 עד 2006ין הקצאות שבוצעו בשנים בג (2010
  .2010לשנת 

 החל לכהן כנשיא ומנהל העסקים 1996 ובשנת 1986 מר יהודאי מועסק בחברה החל משנת )6(
ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור שישה חודשים מן המועד בו ימסור מי . הראשי של החברה

במקרה של סיום מר יהודאי יהיה זכאי . נהו הודעה בדבר רצונו לסיים את ההתקשרותמהצדדים למש
 פחות ICC Handels AGעשר חודשים מהמועד בו תחזיק -  בחברה בתוך תקופה של שנייםוהעסקת
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ה של  להמשיך ולקבל שכר והטבות נוספות מהחברה במשך תקופ, מהון המניות של החברה26%מ 
או /למימוש מיידי של כל האופציות וזכאי מר יהודאי  הבמקרה שכזה יהי, ףבנוס. םי חודשעשר-שניים

  ). ואשר כפופות לתקופות חסימה( בעבר והמניות שהוענקו ל
 ל אופציות הניתנות למימוש743,057-חזיק בהמר יהודאי  31.12.10נכון ליום  –בדילול מלא ) 7(

  . מניות רגילות של החברה743,057
הוענקו למר יהודאי בהתאם לתוכנית השוטפת נכון למועד פרסום דוח זה היא יתרת האופציות ש) 8(

 ויתרת 350,000 היא2006 יתרת האופציות שהוענקו למר יהודאי בהתאם להענקת ,118,057
  .. 275,000 היא 2010האופציות שהוענקו למר יהודאי בהתאם לתוכנית 

בין הצדדים תסתיים כעבור שלושה ההתקשרות . 2001 מועסק בחברה החל משנת גרנותמר ) 9( 
מר . חודשים מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות

עשר חודשים מהמועד בו - בחברה בתוך תקופה של שנייםובמקרה של סיום העסקתגרנות יהיה זכאי 
 ולקבל שכר והטבות  להמשיך, מהון המניות של החברה26% פחות מ ICC Handels AGתחזיק 

זכאי מר גרנות  הבמקרה שכזה יהי, בנוסף. שישה חודשיםה של נוספות מהחברה במשך תקופ
  ). ואשר כפופות לתקופות חסימה( בעבר ואו המניות שהוענקו ל/למימוש מיידי של כל האופציות ו

-נות למימוש לאופציות הנית 203,970-חזיק בהמר גרנות  31.12.10נכון ליום  - בדילול מלא ) 10(
 .מניות רגילות של החברה 203,970

יתרת האופציות שהוענקו למר גרנות בהתאם לתוכנית השוטפת נכון למועד פרסום דוח זה היא  )11(
 ויתרת 90,000 היא 2006 יתרת האופציות שהוענקו למר גרנות בהתאם להענקת  38,970

  . . 75,000 היא 2010האופציות שהוענקו למר גרנות בהתאם לתוכנית 
 חדל מר נוימן מלשמש 15.3.2010ביום . 2008מחודש אוגוסט ועסק בחברה החל ה נוימןמר ) 12(

 .31.8.2010 הסתיימה ביום והעסקתו בחברה כנושא משרה בחברה
ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כעבור . 2010 מר ענתות מועסק בחברה החל מחודש מרץ )13(

ר מי מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את שלושה חודשים מן המועד בו ימסו
 . ההתקשרות

 – אופציות הניתנות למימוש ל 82,445 מר ענתות החזיק 31.12.2010בדילול מלא נכון ליום ) 14(
  . מניות רגילות של החברה82,445

בהתאם לתוכנית השוטפת נכון למועד פרסום דוח זה ענתות יתרת האופציות שהוענקו למר ) 15(
  . 75,000 היא 2010תות בהתאם לתוכנית נעוענקו למר  ויתרת האופציות שה7,445יא ה
ההתקשרות בין הצדדים תסתיים . 2009מחודש מרץ  בחברה החל ת מועסקגברת מאור )16( 

כעבור שלושה חודשים מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בדבר רצונו לסיים את 
 . ההתקשרות

 אופציות הניתנות למימוש 55,426-בחזיקה הגברת מאור  31.12.10נכון ליום  –א בדילול מל) 17(
  . מניות רגילות של החברה55,4264-ל
בהתאם לתוכנית השוטפת נכון למועד פרסום דוח זה גברת מאור יתרת האופציות שהוענקו ל) 18(

  . 40,000 היא 2010גברת מאור בהתאם לתוכנית וענקו ל ויתרת האופציות שה15,426היא 
  )2()א(סעיף 

  .נושאי משרה בכירה בתאגיד עצמו בעלי תגמולים גבוהים יותר שאינם נכללים בטבלה לעילאין 
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  )3)(א(סעיף 

 הגמול אשר ניתן. למעט דירקטורים, אין בחברה בעלי עניין המקבלים תגמול שאינם מפורטים לעיל
  .2010 דולר בשנת לפיא 150לסך של מסתכם , שאינו חורג מהמקובל, דירקטוריםה לכל

  )ב(סעיף 

בקשר עם , אין תגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה לאחר שנת הדיווח ולפני מועד הגשת דוח זה
   . ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווחכהונתם או העסקתם בשנת הדיווח

  
  השליטה בתאגיד –א 21תקנה 

  
ר " הוא דICC Industries Inc  -בעל השליטה ב ..ICC Industries Incבעל השליטה בתאגיד הינו 

  .ון פרבר'ג
  

  עסקאות עם בעלי שליטה – 22תקנה  
  

 עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עסקהבדבר כל , חברה של ההמיטב ידיעתל, פרטיםלהלן 
דוח  פרסוםועד למועד לאחר מכן  או 2010 בה בשנת ה התקשרהקבוצהאשר , עניין אישי באישורה

  :פרסום הדוחו שהיא עדיין בתוקף במועד  אזה
  

  ")חוק החברות ("1999-ט"התשמ, לחוק החברות) 4(270עסקאות המנויות בסעיף 
  
  :הוחלט, 28.12.2004באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום  )א(
  
, )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(כמשמעותה בתקנות החברות " עסקת מסגרת"לאשר  .1

בפוליסות לביטוח , במהלך העסקים הרגיל, הקשור להתקשרות החברהבכל , 2000-ס"התש
אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות בנות ובחברות קשורות של החברה 

כפי שיהיו מעת לעת , ICC Industries Incאשר מכהנים מטעם בעל השליטה בחברה 
 :בתנאים המפורטים להלן, )"פוליסות ביטוח עתידיות"(

  
 - במקרה בו מניות החברה תהיינה רשומות למסחר בבורסה במדינת ישראל בלבד   .א

 מיליון 15גבולות האחריות השנתית תחת פוליסת הביטוח העתידית לא יעלו על סך של 
במקרה של תביעות נגד דירקטורים . ב למקרה ובסך הכל לתקופת ביטוח שנתית"דולר ארה

, בנות בסכומים העולים על גבולות האחריותונושאי משרה של החברה ושל מספר חברות 
תגמולי הביטוח שיתקבלו מחברת הביטוח יחולקו בין החברות השונות בגין הדירקטורים 

 .ונושאי המשרה שלהן באופן יחסי להשתתפותן בעלות הפרמיה השנתית
 מליון דולר 15עלות הפרמיה השנתית בגין פוליסת ביטוח עתידית שגבולות האחריות בה 

 .ב" דולר ארה75,000ב לא תעלה על סך של "ארה
אך לא (לעיל במקרה בו תרכש פוליסת ביטוח עתידית בה גבולות האחריות שונים מהאמור 

הפרמיה השנתית שתשולם עבור פוליסת , )ב בכל מקרה" מליון דולר ארה15יותר מ 
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ו באות, בהתחשב ביתר התנאים הקבועים בסעיף זה, הביטוח העתידית תגדל או תקטן
  .שיעור בו גדלו או קטנו גבולות האחריות

כל רכישה חדשה של פוליסת ביטוח עתידית תעשה עם מבטח מורשה בפוליסת ביטוח 
עם תנאים נוספים כפי שיהיו מקובלים ומותאמים לצרכי , בתנאי ביטוח דומים ובמידת הצורך
תידית ובלבד שרכישת פוליסת הביטוח הע, או חידושו/החברה בעת הארכת הביטוח ו

כי היא עומדת בתנאי , אשר יאשרו, תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
 .עסקת המסגרת המפורטים לעיל וימסרו כל הדיווחים הנדרשים על פי כל דין

עלות הפרמיה השנתית של , במידה ואכן תעניק הפוליסה ביטוח קבוצתי כאמור לעיל
וקה יחסית שתתבסס על החלטת הנהלת בחל, הפוליסה תחולק בין החברות השונות

 .החברה ובהתחשב בהמלצת יועץ הביטוח של החברה
  

גבולות  - חר בבורסה זרה מחוץ למדינת ישראלבמקרה בו מניות החברה תרשמנה למס  .ב
 מיליון דולר 30האחריות השנתית תחת פוליסת הביטוח העתידית לא יעלו על סך של 

במקרה של תביעות נגד דירקטורים . נתיתב למקרה ובסך הכל לתקופת ביטוח ש"ארה
, 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

 מליון דולר 30עלות הפרמיה השנתית בגין פוליסת ביטוח עתידית שגבולות האחריות בה 
 .ב" דולר ארה200,000ב לא תעלה על סך של "ארה

אך לא (במקרה בו תרכש פוליסת ביטוח עתידית בה גבולות האחריות שונים מהאמור לעיל 
עבור פוליסת הפרמיה השנתית שתשולם , )ב בכל מקרה" מליון דולר ארה30יותר מ 

באותו , בהתחשב ביתר התנאים הקבועים בסעיף זה, הביטוח העתידית תגדל או תקטן
 .שיעור בו גדלו או קטנו גבולות האחריות

כל רכישה חדשה של פוליסת ביטוח עתידית תעשה עם מבטח מורשה בפוליסת ביטוח 
ם ומותאמים לצרכי עם תנאים נוספים כפי שיהיו מקובלי, בתנאי ביטוח דומים ובמידת הצורך
ובלבד שרכישת פוליסת הביטוח העתידית , או חידושו/החברה בעת הארכת הביטוח ו

כי היא עומדת בתנאי , אשר יאשרו, תאושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
 .עסקת המסגרת המפורטים לעיל וימסרו כל הדיווחים הנדרשים על פי כל דין

עלות הפרמיה השנתית של , יטוח קבוצתי כאמור לעילבמידה ואכן תעניק הפוליסה ב
בחלוקה יחסית שתתבסס על החלטת הנהלת , הפוליסה תחולק בין החברות השונות

  .החברה ובהתחשב בהמלצת יועץ הביטוח של החברה
  .31.12.2014 שנים עד ליום 10עסקת המסגרת תהיה בתוקף לתקופה של 

  
 כל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה בה התקשרות החברה בהסכם לשיפוי עםלאשר את  .2

  ..ICC Industries Incאשר מכהנים מטעם בעל השליטה בחברה 
 
כללים (לשלם גמול לכל הדירקטורים בחברה על פי הסך המקסימלי הקבוע בתקנות החברות  .3

 .")תקנות הגמול ("2001-ס"התש, )בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני
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אשר התקבלה לאחר אישור ועדת  ,2011 בפברואר 9 החברה מיום וןדירקטוריעל פי החלטת  )ב(
 גמול שנתי וגמול השתתפות לכל הדירקטורים  משולם2011 בפברואר 10מיום החל , הביקורת
) כולל דירקטורים חיצוניים ודירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרובים של בעל שליטה(בחברה 

 בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת ,הגמולת בסכומים השווים לסכום הקבוע על פי תקנו
  .לעת

  
  לחוק החברות) 4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף 

  
עם חברות הנשלטות על ידי בעלת עסקאות זניחות , במהלך העסקים הרגיל שלה, הקבוצה מבצעת

בת של החברה לחברה הנשלטת על ידי בעלת  במסגרת עסקאות אלה מוכרת חברה. השליטה
במסגרת עסקאות אלה , בנוסף. וצרים במחירי שוק לצורך שיווקם ללקוח מסוים ביפןמ ,השליטה

ושירותי ייצור חומרי גלם במחירי עלות  ,חברה הנשלטת על ידי בעלת השליטהרוכשת החברה מ
  . לדוחות הכספיים22ל ראו ביאור "הנ לפרטים נוספים אודות העסקאות .במחירי שוק

  
 קווים מנחים של 2011 בינואר 17יום בהתאם לאישור הדירקטוריון מסיווגה של עסקה כזניחה הינו 

וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או של חברה מאוחדת או קשורה שלה עם בעל עניין כעסקה 
 בחינת היקף לצורךמשמשים את החברה אלו  כללים, ל"על פי ההחלטה הנ"). נוהל זניחות("זניחה 
עסקה עם בעל  לגבי של החברה, מדף הצעת בדוחות לרבות, ףובתשקי תקופתיים בדוחות הגילוי
 2010 - ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) א)(6)(א(41כקבוע בתקנה , עניין

, ןבאישור אישי עניין יש או שלבעל השליטה שליטה בעל עם ושל עסקאות") תקנות דוחות כספיים("
 תקנות" :להלן( 1970 -התש״ל , )תקופתיים ומיידיים דוחות (ערך ניירות לתקנות  22 בתקנה כקבוע
 מבנה - וטיוטת התשקיף התשקיף פרטי(ערך  ניירות לתקנות 54 ובתקנה") תקופתיים דוחות
כקבוע  ,לגבי עסקאות כאמור מיידי במסירת דיווח הצורך לבחינת וכן, 1969 –התשכ״ט  ,)וצורה

 הדוח המיידי ורטים נוספים אודות נוהל הזניחות ראלפ .תקופתיים דוחות לתקנות )6(א37 בתקנה
 ).2011-01-020994: אסמכתא (2011 בינואר 18של החברה בעניין מיום 

 



  ןיי מניות וניירות ערך המירים המוחזקים בידי בעלי ענ– 24תקנה 

  2011במרץ  17להלן החזקות בעלי העניין בחברה נכון ליום 

שיעור ההחזקה בדילול    (%)שיעור החזקה
   (%)מלא

שם   מספר זיהוי  שם בעל העניין
  רהניי

מספר 
הנייר 
  בבורסה

ע "מספר ני
המוחזקים 

ביום 
  בהצבעה  בהון  בהצבעה  בהון  17/03/2010

מניה   51-138234-3  )נוסטרו(מ "כלל פיננסים בע
  0.59%  0.59%  0.59%  0.59%  341,867  1081082  רגילה

  מ "כלל פיננסים בע
מניה   51-138234-3  )קרנות(

  0.26%  0.26%  0.26%  0.26%  152,805  1081082  רגילה

כלל החזקות עסקי ביטוח 
ביטוח חיים (מ "בע

  )משתתפות
מניה   52-003612-0

  4.15%  4.15%  4.19%  4.19%  2,420,539  1081082  רגילה

כלל החזקות עסקי ביטוח 
מניה   52-003612-0  ) ג"ניהול קופ(מ "בע

  6.67%  6.67%  6.73%  6.73%  3,891,157  1081082  רגילה

 מ"פסגות בית השקעות בע
מניה   51-376707-9  )נוסטרו(

  0.50%  0.50%  0.50%  0.50%  290,667  1081082  רגילה

  מ"פסגות בית השקעות בע
מניה   51-376707-9  )ג"ניהול קופ(

  3.89%  3.89%  3.92%  3.92%  2,268,431  1081082  רגילה

 מ"פסגות בית השקעות בע
מניה   51-376707-9  )קרנות(

  0.95%  0.95%  0.96%  0.96%  553,777  1081082  רגילה

Goodman & Company, 
Investment Counsel Ltd.  1828985  מניה

  5.47%  5.47%  5.52%  5.52%  3,189,929  1081082  רגילה

מניה   51-239737-3  )1(מ"פרוטרום נאמנות בע
  0.00%  0.00%  0.94%  0.94%  541,865  1081082  רגילה

ICC Industries Inc.) 2(  132653653   36.72%  36.72%  37.02%  37.02%  21,406,913  1081082מניה  
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  רגילה 

מניה   052731569 )3( אורי יהודאי
 2.07% 2.07% 0.81% 0.81% 466,567 1081082  רגילה

Hans Abderhalden ) 4(  
מניה   004817414  

 0.05% 0.05% 0.03% 0.03% 17,439  1081082  רגילה

מניה   50776889 )5( ליידנר גיל
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,161  1081082  רגילה

  

  . מחזיקה את המניות בנאמנות עבור עובדי החברה,חברה בת בבעלותה המלאה של החברה,מ" פרוטרום נאמנות בע)1(
ון 'ר ג" הינו ד.ICC Industries Incיטה ב בעל השל . עצמה ובאמצעות חברות בת שלהICC Industries Incל מתבצעת באמצעות "ההחזקה הנ )2(

  .ת בחברהות כדירקטוריומכהנ, סנדרה פרבר' גב, וביתם, מיה פרבר' גב, ון פרבר'ר ג"אשתו של ד. החברהדירקטוריון ר "פרבר המכהן גם כיו
  743,057- אופציות ניתנות למימוש ל 743,057-מחזיק מר יהודאי ב, כן-כמו.  מר אורי יהודאי מכהן כנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה)3(

  .מניות רגילות של החברה
מניות רגילות  8,851- אופציות ניתנות למימוש ל 8,851- בAbderhaldenמחזיק מר , כן-כמו.  מכהן כדירקטור בחברהHans Abderhalden מר )4(

  .של החברה
  . מכהן כדירקטור בחברהגיל ליידנרמר ) 5(



  ון מונפק וניירות ערך המיריםה,  הון רשום–א 24תקנה 
  

  א"כ. נ.ע ₪ 1בנות רגילות  מניות 100,000,000-מחולק ל ₪ 100,000,000 :הון רשום
  א"כ. נ.ע ₪ 1 בנות  רגילותמניות 57,826,357-מחולק ל ₪ 57,826,357 :הון מונפק

מניות  541,865-ב, חברה בת של החברה, מ"נכון למועד הדוח מחזיקה פרוטרום נאמנות בע
  . בנאמנות עבור עובדי החברהההמניות מוחזקות על יד. רגילות של החברה

  
  מרשם בעלי המניות של החברה – ב24תקנה 

  
 2011 בפברואר 28מיידי של החברה מיום העדכני של החברה ראו דוח למרשם בעלי המניות 

   .)2011-01-065328: אסמכתא' מס(

  
   מען רשום–א 25תקנה 

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

  info@frutarom.com  :דואר אלקטרוני
  +972-4-8462402  :טלפון
  +972-4-8722517  :פקס
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   חברי הדירקטוריון– 26תקנה 
  
  ר הדירקטוריון"יו, פרבר. 'ון ג'ר ג"ד. א

  )אמריקאי (111201362: דרכון מספר
  1925: נת לידהש

 E 52 St., New York, NY 10022, USA 435: מען
    .נתין אמריקאי

    .אינו חבר בוועדות הדירקטוריון
    .חיצונידירקטור מכהן כאינו 

 ICCר חברת " יו:של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו, בת שלו-של חברה, עובד של התאגיד
Industries Inc. , חברהב השליטהבעלת.  

  .1996בשנת בחברה החל לכהן כדירקטור 
  . Polytechnic Institute of Brooklyn, New York ת מאוניברסיטר לכימיה"ד :ההשכל
  ..ICC Industries Inc  ר חברת"יו, החברהר "יו : בחמש השנים האחרונותעיסוקו

דירקטור בחברות מכהן כ,  .ICC Industries Incר חברת "יו: בהם משמש כדירקטוראחרים תאגידים 
  ..ICC Industries Inc  שלנותב

ת ודירקטורישתיהן ,  ואביה של סנדרה פרברנשוי למיה פרבר: בן משפחה של בעל עניין בתאגיד
  . בחברה

 לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: דירקטור מומחה
  .החברותלחוק ) 12)(א(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  .לא: 1דירקטור בלתי תלוי
  
  
  מיה פרבר' גב. ב

  )אמריקאי (152434380: דרכון מספר
  1936: שנת לידה

 E 52 St., New York, NY 10022, USA 435: מען
    .נתינה אמריקאית

    .אינה חברה בוועדות הדירקטוריון
    .תחיצוני יתדירקטורמכהנת כאינה 
   לא:של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו,  שלובת-של חברה,  של התאגידתעובד

  .1996בשנת בחברה  יתהחלה לכהן כדירקטור
   .Hunter College, NYC)(   תואר ראשון :תההשכל
  .אמנית : בחמש השנים האחרונותעיסוקה

 .ICC Industries Inc: יתבהם משמשת כדירקטוראחרים תאגידים 
 ואמה של סנדרה ,ר הדירקטוריון"יו, ון פרבר'ר ג"ואה לדנש: בת משפחה של בעל עניין בתאגיד

  . דירקטורית בחברה, פרבר
  .לא: דירקטורית מומחית

  .לא: 1ה בלתי תלוייתדירקטור
  

                                                 
 . 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ה(219ה בסעיף  כהגדרת מונח ז1
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  סנדרה פרבר' גב. ג

  )בריטי אמריקאי(  453588940: דרכון מספר
  1957: שנת לידה

 Riverside Drive, New York NY 10025 US 340: מען
    .ה אמריקאיתננתי
    . של הדירקטוריוןשכרהוועדת ב החבר
    .תחיצוני יתדירקטור כנתמכה האינ

 ICCר "סגנית יו :של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו, בת שלו-של חברה,  של התאגידתעובד
Industries Ltd..  

  .2011בשנת בחברה  ית לכהן כדירקטורההחל
  New York University School of Law-מ Juris Doctor :התהשכל
  ..ICC Industries Ltdר "סגנית יו : בחמש השנים האחרונותעיסוקה

 ICC Tranding Inc. ,Primex Plastics Corporation: ית כדירקטורתבהם משמשאחרים תאגידים 
  .Dover Chemical Corporation -ו

, ומיה פרבר, ר הדירקטוריון"וי, ון פרבר'ר ג" דביתם של: בת משפחה של בעל עניין בתאגיד
  .דירקטורית בחברה

  .לא: ית מומחיתדירקטור
  .לא: 1ה בלתי תלוייתדירקטור

  
  
  מר הנס הבדרהלדן. ד

  )שוויצרי (004817414: דרכון מספר
  1939: שנת לידה

 Lerchenbergstrasse 114, 8703 Erlenbach, Switzerland: מען
    .ן שוויצרינתי

    .ת הדירקטוריוןאינו חבר בוועדו
    .חיצונידירקטור מכהן כ ואינ

 דירקטור :של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו, בת שלו-של חברה, עובד של התאגיד
 .Frutarom Switzerland Ltd בחברת ויועץ

  .2004בשנת בחברה החל לכהן כדירקטור 
  ). שוויץ, IMD Program for Executive Development  )IMD: תוהשכל
  . ויועץ.Frutarom Switzerland Ltdבחברת   דירקטור : בחמש השנים האחרונותעיסוקו

 .Frutarom Switzerland Ltd: בהם משמש כדירקטוראחרים תאגידים 
  . לא: בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

לצורך עמידה במספר המזערי  דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: דירקטור מומחה
  .לחוק החברות) 12)(א(92קבע הדירקטוריון לפי סעיף ש

  .לא: 1דירקטור בלתי תלוי
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  ל'יצחק אנגמר . ה
  012735478: מספר. ז.ת

  1956: שנת לידה
   .רעננה, 44 רבוצקי 'רח: מען

    .נתין ישראלי
  .של הדירקטוריון ועדת השכרועדת המאזן ו, ועדת הביקורתחבר 

  .חיצונימכהן כדירקטור 
   לא:של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו, בת שלו-של חברה, עובד של התאגיד

  .2008בשנת חיצוני בחברה החל לכהן כדירקטור 
  . השכלה תיכונית :תוהשכל
עד . .Verifone Incל בכיר בחברת "כסמנככיהן  2007 תום שנתעד  : בחמש השנים האחרונותעיסוקו
 משמש כיועץ 2008 החל משנת .מ"פמן הנדסה אלקטרונית בעל לי"כנשיא ומנככיהן  2006שנת 
   .עסקי

  .אין: בהם משמש כדירקטוראחרים תאגידים 
  . לא: בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

לים בדבר גמול והוצאות לכ(קנות החברות תדירקטור חיצוני מומחה כהגדרתו ב: דירקטור מומחה
לצורך עמידה במספר   מומחיות חשבונאית ופיננסיתבעלדירקטור  ו2000-ס"תש) לדירקטור חיצוני

  .לחוק החברות) 12)(א(92המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
  .כן: 1דירקטור בלתי תלוי

  
  
  יעקב אלינבמר . ו
  006287338: מספר. ז.ת

  1944: שנת לידה
  .הרצליה, 10דודאים ה' רח: מען

    .נתין ישראלי
  .ועדת השכר של הדירקטוריוןו ןועדת המאז, ועדת הביקורתחבר 

  . לא:של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו, בת שלו-של חברה, עובד של התאגיד
    .חיצונימכהן כדירקטור 

  .2008בשנת חיצוני בחברה החל לכהן כדירקטור 
   .האוניברסיטה העברית בירושלים,  ולימודי מנהל עסקים בכלכלה .B.A:תוהשכל
ר דירקטוריון דש ניירות ערך והשקעות " מכהן כיו2004החל משנת  :ים האחרונות בחמש השנעיסוקו

  . מ"בע
נתיבי איילון ; מ"הבנק לפיתוח התעשיה בע; מ"דפי זהב בע: בהם משמש כדירקטוראחרים תאגידים 

שלמה החזקות ; מ"אלינב יעוץ ושירותים בע ;מ" יובלים ניהול קרנות פנסיה בע;מ"ן בע" דלק נדל;מ"בע
 ; דש אייפקס החזקות;מ"דש מוסדיים בע; מ"דש קופות גמל בע; מ"דש ניירות ערך והשקעות בע;  מ"עב

   .מ"וגלובל בוקס בע; מ"פולאר תקשורת בע; מ"בע איי. י'ג. בי; מ"סאפיאנס בע
  . לא: בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

לים בדבר גמול והוצאות לכ(קנות החברות תדירקטור חיצוני מומחה כהגדרתו ב: דירקטור מומחה
לצורך עמידה במספר המזערי   ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית2000-ס"תש) לדירקטור חיצוני

  .לחוק החברות) 12)(א(92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
  .כן: 1דירקטור בלתי תלוי
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  גיל ליידנר. ז
 50776889: מספר. ז.ת

  1951: שנת לידה
  42920ק בית יצח, 3העלייה : מען

    נתין ישראלי
  .של הדירקטוריוןוועדת המאזן  הביקורתועדת חבר 

  . לא:של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו, בת שלו-של חברה, עובד של התאגיד
    .חיצונימכהן כדירקטור אינו 

  .2010בשנת בחברה החל לכהן כדירקטור 
  .אביב תל מאוניברסיטת במשפטים בוגר :תוהשכל
  .היום ועד 2004 משנת יועצים בגלרם מנהל שותף : בחמש השנים האחרונותעיסוקו

מ וחבר ועד מנהל בקרן "אל אלקטרוניקה בע.אס.דירקטור באר: בהם משמש כדירקטוראחרים תאגידים 
  .מחקרים המרכז הרפואי סוראסקי
  .לא: בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

לצורך עמידה במספר המזערי שקבע  ננסית מומחיות חשבונאית ופיבעל: דירקטור מומחה
  .לחוק החברות) 12)(א(92הדירקטוריון לפי סעיף 

  .לא: 1דירקטור בלתי תלוי
  
  
  2011 בפברואר 10 כיהן כדירקטור בחברה עד ליום - אורם. ון ל'מר ג. ח

  )בריטי ( 761050695: דרכון מספר
  1944: שנת לידה

 .POB 533, Bedford Hills, N.Y., U.S.A: מען
    .נתין בריטי

  . של הדירקטוריוןשכרהוועדת חבר היה 
    .חיצונידירקטור הן כיכ לא

    . לא:של חברה קשורה שלו או של בעל ענין בו, בת שלו-של חברה, עובד של התאגיד
    .1996בשנת בחברה החל לכהן כדירקטור 

  , סוייל חבר המוסד לראיית חשבון של אנגליה ו.ח וכלכלן"רו B.A.:תוהשכל
וכדירקטור  .ICC Industries Inc כנשיא 2008כיהן עד אפריל  : בחמש השנים האחרונותעיסוקו

   .  בחברות בנות שלה
  . אין: בהם משמש כדירקטוראחרים תאגידים 

  .לא:  משפחה של בעל עניין אחר בתאגידבן
ידה במספר המזערי לצורך עמ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהיה : דירקטור מומחה

  ..לחוק החברות) 12)(א(92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
  .לא: 1דירקטור בלתי תלוי
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   נושאי משרה בכירה–א 26תקנה 
  
  יהודאיאורי מר . א

  נשיא ומנהל עסקים ראשי
  052731569.: ז.ת

   1954: שנת לידה
  .משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד

  .יותו נשיא החברה ומנהל העסקים הראשי שלה מכוח הבעל עניין בתאגיד
  .אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

  . )אוניברסיטת תל אביב( במנהל עסקים  M.A-ו)  תל אביבתאוניברסיט( בכלכלה B.A :תוהשכל
ת החל משנ. החברהמכהן כנשיא ומנהל עסקים ראשי של  : בחמש השנים האחרונותעיסוקו
  .ר ועדת הכלכלה בהתאחדות התעשיינים" מכהן כיו2008

  ).1986חברה בשנת תחילת עבודה ב (1996: תחילת כהונה
  
  
   אלון גרנותמר. ב

  משנה לנשיא ומנהל כספים 
  057210247.:  ז.ת

  1961:  שנת לידה
  .משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד

   .לא: דירה אחר או של בעל ענין בתאגיבעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכ
  . )טכניון חיפה( בכלכלה M.A -ו )אוניברסיטת חיפה( בכלכלה ומנהל עסקים B.A :תוהשכל
  .  ומנהל כספים החברהמשנה לנשיא : בחמש השנים האחרונותעיסוקו

  2001: תחילת כהונה
  .מר אלון גרנות הינו האחראי על ניהול סיכוני שוק בקבוצה

  
  
  ענתותוס עמ מר. ג

   ומנהל תפעול ושרשרת אספקה גלובליתמשנה לנשיא 
   51923548.: ז.ת

  1953:  שנת לידה
  .משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד

   .לא: דבעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בתאגי
  . )טכניון( תואר ראשון בתעשיה וניהול :תוהשכל
  .מ"בעטבע תעשיות פרמצבטיות , טבע אירופהל "סמנכ :מש השנים האחרונות בחעיסוקו

  2010מרץ : תחילת כהונה
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  דנה מאור' גב.  ד
   משאבי אנוש גלובליים–סגן נשיא 

  22973440.:  ז.ת
   1967:  שנת לידה

  . כדירקטור בחברות בנות של התאגידת משמשהאינ
  .אינה בעלת עניין בתאגיד

  .של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד משפחה ת בהאינ
 בפסיכולוגיה .M.A-אוניברסיטת בר אילן ומפסיכולוגיה וקרימינולוגיה ב B.A :תההשכל

   .אוניברסיטת בר אילןמתעשייתית 
ייעוץ והשמה , RADVISION - בל משאבי אנוש גלובלי"סמנכ : בחמש השנים האחרונותעיסוקה

  . בחברת אמדוקסל משאבי אנוש חטיבתי"סמנכ וstart-upלחברות 
  2009 :תחילת כהונה

  
  
  טלי מירסקי לכמן' גב.  ה

  ומזכירת החברהגלובלית יועצת משפטית , סגנית נשיא
  029423837.: ז.ת

   1972: שנת לידה
  . בחברות בנות של התאגידית כדירקטורתמשמשאינה 
  . עניין בתאגידת בעלהאינ
  .רה אחר או של בעל עניין בתאגיד משפחה של נושא משרה בכית בהאינ

  . תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי בהרצליההתהשכל
  .מ"יועצת משפטית ומזכירת החברה באלווריון בע, ל"סמנכ:  בחמש השנים האחרונותעיסוקה

   2010אוקטובר  :תחילת כהונה
  
  
  אייל שוחטמר .  ו

  .2010 במאי 20ברה ביום סיים כהונתו בח. יועץ משפטי-סגן נשיא
  025609694.:  ז.ת

   1973:  שנת לידה
  .מש כדירקטור בחברות בנות של התאגידיש

  .אינו בעל עניין בתאגיד
  .אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

   .אוניברסיטת תל אביבמ בראיית חשבון B.A. - במשפטים ו LLB:תוהשכל
  .יועץ משפטי בחברה  סגן נשיא ו:ים האחרונות בחמש השנעיסוקו

  )2002תחילת עבודה בחברה  (2006 :תחילת כהונה
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  גיא גילמר .  ז

  כספים -סגן נשיא 
  24223380.:  ז.ת

   1969:  שנת לידה
  .אינו משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד

  .אינו בעל עניין בתאגיד
  .חר או של בעל עניין בתאגידאינו בן משפחה של נושא משרה בכירה א

   .אוניברסיטת חיפהמ בכלכלה וראיית חשבון B.A :תוהשכל
 כיהן כמנהל כספים בחברת גניגר 2003-2006בין השנים  : בחמש השנים האחרונותעיסוקו

  . מ"בע) 1996(מפעלי תעשיות 
  2006 :תחילת כהונה

  
  
  יואב ברק מר . ח

  מבקר פנימי
  53670352.:  ז.ת

   1955:  שנת לידה
  .אינו משמש כדירקטור בחברות בנות של התאגיד

  .אינו בעל עניין בתאגיד
  .אינו בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד

   .אוניברסיטת חיפהמ בכלכלה וראיית חשבון  B.A:תוהשכל
ל "מנכ, מ"רוזנטל בעל "מנכ, עוסק בביקורת פנימית בתאגידים : בחמש השנים האחרונותעיסוקו

PT3זיקה ל "מנכ, מ"דשנים חומרים כימיים בעל "מנכ, מ"תמור תאורה בעל "מנכ, מ" בע
  .מ"אלקטרודות בע
  2004: תחילת כהונה

  
  מורשי חתימה עצמאיים – ב26תקנה 

  
 ,חוק ניירות ערךל) ד(37בסעיף כהגדרת מונח זה ,  בחברה מורשי חתימה עצמאייםאין

  .1968-ח"תשכ
  

  החשבון של התאגיד  רואה– 27תקנה 
  

  .33034חיפה , 1נתנזון ' רח, הם קסלמן וקסלמן הקבוצהרואי החשבון של 
  

או בני משפחה של בעל עניין או של נושא /רואי החשבון אינם בעלי עניין ו הקבוצהלמיטב ידיעת 
  .  .קבוצהמשרה בכירה ב

  
  ן שינוי בתזכיר או בתקנו– 28תקנה 

  
  .החברהכיר או בתקנון של דוח בתזהלא חל כל שינוי בתקופת 
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  אסיפה כללית מיוחדתהחלטות  ו המלצות והחלטות המנהלים– 29תקנה 
  

  :הכללית האסיפה אישור טעונות שאינן ווהחלטותי הכללית האסיפה בפני הדירקטוריון תהמלצו
  
  0.2 בסך של על חלוקת דיבידנד החליט דירקטוריון החברה 2011 במרץ 23ביום ₪ 

 .₪אלפי  11,565של  כולל ובסך. למניה
 
  לאשר ,ועדת הביקורתלאחר אישור ,  החליט דירקטוריון החברה2011 בפברואר 9ביום 

כולל דירקטורים חיצוניים (תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות לכל הדירקטורים בחברה 
בסכומים השווים לסכום ) ודירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרובים של בעל שליטה

 - ס "התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(נות החברות הקבוע על פי תק
מיום וזאת החל , בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת, ")תקנות הגמול ("2000

 .2011 בפברואר 10
  
  קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה דירקטוריון החברה אישר 2011 בינואר 17ביום 

נוהל  ("או קשורה שלה עם בעל עניין כעסקה זניחהשל החברה או של חברה מאוחדת 
עסקאות עם בעלי ( לעיל 22 לפרטים נוספים אודות נוהל הזניחות ראו תקנה .")זניחות
  : אסמכתא' מס (2011 בינואר 18וכן הדוח המיידי של החברה בעניין מיום ) שליטה

2011-01-020994.( 
  
  0.18חלוקת דיבידנד בסך של על החליט דירקטוריון החברה  2010 במרץ 16ביום  ₪

 . 10,408,744₪ למניה ובסך כולל של 
  

  :מיוחדת כללית אסיפה החלטות
 
  ה " החליטה האסיפה הכללית של החברה לבחור מחדש את ה2011 בפברואר 10ביום

 שנים 3לתקופת כהונה נוספת של , יעקב אלינב ויצחק אנגל לדירקטורים חיצוניים בחברה
  .ממועד האסיפההחל 

  
   החלטות החברה– א29תקנה 

  
  .טות בחברה בעניינים האמורים לא נתקבלו החל

  
  

  2011מרץ ב 23: תאריך
  מ"פרוטרום תעשיות בע

  
  ____________________  ____________________  :על ידי
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   דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי - ' הפרק

 
אחראית לקביעתה והתקיימותה , בפיקוח הדירקטוריון של החברה, )"החברה"(מ "הנהלת פרוטרום תעשיות  בע

  . של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה

  :חברי ההנהלה הינם, לעניין זה

  ;נשיא ומנהל עסקים ראשי, ורי יהודאיא .1

  ;משנה לנשיא ומנהל כספים, אלון גרנות .2

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

  משאבי אנוש גלובליים–סגן נשיא , דנה מאור .4

 ;כספים -סגן נשיא , גיא גיל .5

 ;יועצת משפטית ומזכירת החברה, סגנית נשיא, טלי מירסקי לכמן .6

  ;מנהלת מערכות מידע גלובלית, ית לויליל .7

  

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

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

אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות , חברהוריון הבפיקוח דירקט, התפקידים האמורים

 לגלות בדוחות ת נדרשחברהולהבטיח כי מידע שה, בהתאם להוראות הדין הכספיים הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות

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

נצבר , לותו כאמורג לת נדרשחברהבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה, בין השאר, נימית כוללתהבקרה הפ

 ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי נשיא ומנהל עסקים ראשילרבות ל, חברהומועבר להנהלת ה

בהתייחס לדרישת , יםוזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתא, שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

  .הגילוי

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט , בשל המגבלות המבניות שלה

  .שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

 חברהגילוי בביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ה, בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

כי הבקרה הפנימית , מסקנהכלל הגיעו לחברה הדירקטוריון והנהלת ה, בהתבסס על הערכה זו; והאפקטיביות שלה

  . היא אפקטיבית 2010 בדצמבר 31  ליוםחברהעל הדיווח הכספי ועל הגילוי ב

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

  



  

  הצהרות מנהלים

 הצהרת נשיא ומנהל עסקים ראשי

  :ר בזה כימצהי, אורי יהודאי, מ"הח

  ;)"הדוחות" (2010לשנת ) "החברה"(מ " בעפרוטרום תעשיות את הדוח התקופתי של בחנתי .1

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

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

  ;בהתייחס לתקופת הדוחות

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

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

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

,  דירקטוריון החברה שלביקורתועדת הולדירקטוריון ול, גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה .4

  :בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

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

ולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו העל, ככל שישנם כאלו, על הדיווח הכספי ועל הגילוי

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות , לעבד, של החברה לאסוף

  - וכן ; הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

במישרין שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  ;הגילוי

  : או יחד עם אחרים בחברהלבד, אני .5

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

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

מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה , 1993- ג"נהתש, )דוחות כספיים שנתייםעריכת (ערך 

  - וכן;  בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות,ובחברות המאוחדות

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

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

  ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

והצגתי בדוח זה את , ביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויהערכתי את האפקטי  .ג

  .מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות

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

  

   ,אורי יהודאי    2011 ץ במר23: תאריך

  שיא ומנהל עסקים ראשינ

  

  



  

  הצהרות מנהלים

 משנה לנשיא ומנהל כספיםהצהרת 

  :מצהיר בזה כי, אלון גרנות, מ"הח

: להלן(מ " בעפרוטרום תעשיותבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  .1

  ;")הדוחות: "להלן (2010לשנת ") החברה"

פי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של הדוחות הכספיים והמידע הכס, לפי ידיעתי .2

לאור , עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

  ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים

מכל הבחינות , קפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות מש, לפי ידיעתי .3

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

  ;שאליהם מתייחסים הדוחות

,  דירקטוריון החברה שלביקורתלדירקטוריון ולוועדת ה, גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה .4

  :י הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגב

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

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

לסכם או לדווח , לעבד, של החברה לאסוףהעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו , בדוחות

על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  - וכן ; בהתאם להוראות הדין

 או מי נשיא ומנהל עסקים ראשישבה מעורב ה, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

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

  ;הדיווח הכספי ועל הגילוי

  : או יחד עם אחרים בחברהלבד, אני .5

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

יירות לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות נ, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע , 1993- ג"נהתש, )דוחות כספיים שנתייםעריכת (ערך 

בפרט , מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות, כספי אחר הכלול בדוחות

  - וכן ; במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

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

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

  ; לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, הדין

ככל שהיא מתייחסת , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .ג

מסקנותיי לגבי הערכתי ; כספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחותלדוחות הכספיים ולמידע ה

 .כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה

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

   ,אלון גרנות    2011 ץ במר23: תאריך

  משנה לנשיא ומנהל כספים

 




