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 לכבוד
 הדירקטוריון של

 ,מ" בעום תעשיותפרוטר
 .ח י פ ה

 
 

 ,אדונים נכבדים
 
 

 סקירת תמצית דוחות ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים:  הנדון
 2006 בספטמבר 30 ביום והחודשים שהסתיימ 3-החודשים ו 9 של ותלתקופ

 
 -להלן (מ " בעפרוטרום תעשיותסקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של , לבקשתכם
 ואת תמצית דוחות הרווח 2006 בספטמבר 30ליום שלה מאוחדות ושל החברות ה) החברה

על השינויים בהון העצמי ותמצית הדוחות המאוחדים תמצית הדוחות , וההפסד המאוחדים
 באותו ו החודשים שהסתיימ3- החודשים ו9ות של המאוחדים על תזרימי המזומנים לתקופ

 .תאריך
 

הנהלים כללו בין . לשכת רואי חשבון בישראלסקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי 
קריאת פרטיכלים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות , ל"קריאת הדוחות הכספיים הנ: השאר

 .הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
 

, ו שאוחדותות ביניים של חברדוחתמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת 
מכלל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן  3.16%-כמהווים  2006 בספטמבר 30ליום אשר נכסיהן 

ההכנסות הכלולות בתמצית דוחות מסך  6.54%- וכ6.31%-כ מהווה והכנסותיהןהביניים המאוחד 
 באותו ו החודשים שהסתיימ3-החודשים ו 9ות של  לתקופביניים המאוחדים והפסד הרווח

 .בהתאמה, תאריך
 

מאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת 
 .התמציתייםהמאוחדים אין אנו מחווים דעה על דוחות הביניים , מקובלים

 
 של המוסד 29' החברה בחרה באימוץ מוקדם של הוראות תקן חשבונאות מס, 1כמוסבר בביאור 

והיא עורכת , ")IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  "–קינה בחשבונאות הישראלי לת
 .ומפרסמת את דוחותיה הכספיים כשהם ערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים

 
לא בא לידיעתנו דבר , לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, בביצוע סקירתנו
כדי שיוכלו , מהותיים בדוחות כספיים ביניים האמוריםשיש צורך בשינויים המצביע על כך 

המתייחסים לדוחות כספיים , להחשב כדוחות הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
 .1970-ל"התש, )חות תקופתיים ומיידיים"דו(רך ות עובהתאם לתקנות נייר) IAS 34(ביניים 

 
 

 ,בכבוד רב
 
 

 קסלמן וקסלמן
 רואי חשבון
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 מ" בעום תעשיותפרוטר

 תמצית מאזן מאוחד

 2006 בספטמבר 30ליום 

 

 בדצמבר31  בספטמבר30 
 2006 2005 2005 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 באלפי דולרים 

    ר  כ  ו  ש
    :רכוש שוטף

 33,723 26,693 28,080 מזומנים ושווי מזומנים
   3,215 השקעות לזמן קצר

    :חייבים ויתרות חובה
 40,289 44,163 54,134 קוחותל

 6,756 4,493 8,370 אחרים
 2,206 2,426 4,100 הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקים

   _______46,886  _______43,394  _______52,541 מלאי
  _______129,860  _______121,169  _______150,440 ס  ך  רכוש שוטף

    
    :ש שאינו שוטףוכר

 87,905 91,008 99,805 קבוערכוש 
 10,804 12,342 38,528 נכסים בלתי מוחשיים
 3,319 2,352 5,863 מסי הכנסה נדחים

  _______ 1,978 _______ 3,953 _______ 1,948 נכסים אחרים שאינם שוטפים
   _______104,006  _______109,655  _______146,144 סך רכוש שאינו שוטף

    _______ _______233,866  _______ _______230,824  _______ _______296,584 סך רכוש
 
 

  
  ,פרבר. 'ון ג'ר ג" ד) 
  ר הדירקטוריון" יו) 
  
  , אורי יהודאי) 
   נשיא ומנהל עסקים ראשי ) 
  
  , אלון גרנות) 
   משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי) 
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   בספטמבר30  בדצמבר31
2005 2005 2006  

  )בלתי מבוקר( )מבוקר(
  באלפי דולרים

 התחייבויות והון   

 :התחייבויות שוטפות   
  אשראי מתאגידים בנקאייםהלוואות ו 716 1,192 289

 :זכאים ויתרות זכות   
 יםספקים ונותני שירות 23,047 16,491 17,895
 אחרים 28,644 23,907 22,162

  הפרשות _______ 947 _______ 727 _______ 547

 ס  ך  התחייבויות שוטפות _______ 53,354 _______ 42,317 _______ 40,893

 :התחייבויות לזמן ארוך   
 הטבות לעובד בעת פרישההתחייבויות בשל  8,665 8,004 7,775
 יות בגין מסים נדחיםהתחייבו 8,513 5,839 7,390

  אחרים _______ 19,349 _______  _______ 

 ס  ך  התחייבויות לזמן ארוך _______ 36,527 _______ 13,843 _______ 15,165

 ס  ך  התחייבויות _______ 89,881 _______ 56,160 _______ 56,058

    
 :הון עצמי   

 הון מניות 16,427 16,399 16,399
 הון נפרע נוסף 92,791 91,441 91,666

 הפרשי תרגום מטבע 1,047 )3,510( )5,160(
 :עודפים   

 יתרת הרווח שלא יועד 98,338 71,060 73,929
 סכום שיועד לחלוקת דיבידנד אשר הוכרז   

 לאחר תאריך המאזן   2,005
  דתעלות מניות החברה המוחזקות על ידי חברה מאוח _______ )1,900( _______ )726( _______ )1,031(

  סך הון עצמי _______ 206,703  _______174,664  _______177,808

   סך הון עצמי והתחייבויות _______ _______ 296,584 _______ _______ 230,824 _______ _______ 233,866
 
 
 
 
 
 
 

 .יים אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספ



 

5 

 
 מ" בעפרוטרום תעשיות

 ים רווח והפסד מאוחדותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 

 
שנה 

שהסתיימה 
 בדצמבר 31-ב

 
  חודשים שהסתיימו 3

  בספטמבר30-ב

 
  חודשים שהסתיימו 9

  בספטמבר30-ב

 

2005 2005 2006 2005 2006  
  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

  באלפי דולרים
  מכירות 214,615 191,198 71,282 59,396 243,803

  עלות המכירות  _______134,389  _______116,242 _______ 44,356 _______ 36,358  _______149,285

 רווח גולמי 80,226 74,956 26,926 23,038 94,518

  מחקר,שיווק ,הוצאות מכירה     
 :הנהלה וכלליות, ופיתוח      

  נטו-מחקר ופיתוח , שיווק, מכירה  35,227 33,029 12,280 10,707 43,818
 וכלליותהנהלה   17,289 13,868 5,865 4,437 18,217

   נטו- הכנסות אחרות _______ 1,573 _______ 695 _______ 466 _______ 19 _______ 1,255

 רווח מפעולות רגילות 29,283 28,754 9,247 7,913 33,738

  נטו -הוצאות מימון  _______ 336 _______ 432 _______ 82 _______ 57 _______ 416

 רווח לפני מסים על ההכנסה 28,947 28,322 9,165 7,856 33,322

  מסים על ההכנסה  _______ 4,565 _______ 6,349 _______ 2,183 _______ 1,095 _______ 6,475

   רווח נקי לתקופה _______ _______ 24,382 _______ _______ 21,973 _______ _______ 6,982 _______ _______ 6,761 _______ _______ 26,847
      
     

 :למניה רווח נקי
   בסיסי _______ _______ 0.43 _______ _______ 0.40 _______ _______ 0.12 _______ _______ 0.12 _______ _______ 0.49
   בהנחה של דילול מלא _______ _______ 0.43 _______ _______ 0.39 _______ _______ 0.12 _______ _______ 0.12 _______ _______ 0.48

 
 
 
 
 
 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה

 



 

 1 -) המשך(

 מ" בעיותפרוטרום תעש
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
     עודפים  

 
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
 מאוחדת

סכום שיועד 
לחלוקת 

דיבידנד  
שהוכרז לאחר 
תאריך המאזן

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 
גום הפרשי תר
 מטבע

 
 
 
 

 קרנות הון

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  אלפי דולריםב
177,808     

      
      

       

) 2,0051,031( 73,929 ) 91,666 5,160(  )מבוקר( 2006 בינואר 1יתרה ליום  16,399
 ):בלתי מבוקר (2006 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב9-תנועה ב 
  -אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי ,  נטו–הכנסה  

6,207 6,207  שינויים בתרגומי מטבע
24,382       

      
      

 )      
       

       
       

      
       

       

24,382  רווח נקי
30,589  2006 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב9סך כל הכנסה מוכרת בגין  

 :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת 
)1,135( 1,135(  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

83 83  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
183 183  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית

 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים
140 112  הקצאת הון מניות לעובדים בכירים 28

 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות
1,013 1,013  )4יאור ב(ואופציות לעובדים 

 )5ביאור (דיבידנד ששולם     27 )2,005(  )1,978(
 )בלתי מבוקר( 2006 בספטמבר 30יתרה ליום  16,427 92,791 1,047 98,338 -,- )1,900( 206,703

       
 )   

      
      

    )   

 
200,754 1,201(  91,356 1,779  )בלתי מבוקר( 2006 יולי 1יתרה ליום  16,427 92,393

 ):בלתי מבוקר( 2006 בספטמבר 30-ם שהסתיימו ב החודשי3-נועה בת 
  - אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי - נטו -הכנסה  

)732( 732(  שינויים בתרגומי מטבע
6,982       

      
      

 )      
       

       

6,982  רווח נקי
6,250   2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3סך כל הכנסה מוכרת בגין  

 :ת מניות לעובדי חברה מאוחדתתוכניות הקצא 
)756( 756(  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

57 57  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים

 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות ואופציות לעובדים  398     398
 )בלתי מבוקר(  2006 בספטמבר 30תרה ליום י 16,427 92,791 1,047 98,338  )1,900( 206,703
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 2 -) המשך(

 מ" בעפרוטרום תעשיות
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
 

     עודפים  
 
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 

 אוחדתמ

סכום שיועד 
לחלוקת 
דיבידנד 

שהוכרז לאחר 
 תאריך המאזן

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 

הפרשי תרגום 
 מטבע

 
 
 
 

 קרנות הון

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  אלפי דולריםב
       

   
      
     

 
78,653 ) 1,7401,061(  41,332 5,039 17,642 13,961 

 
 )מבוקר( 2005 בינואר 1יתרה ליום 

  בדצמבר31תרת מוניטין שלילי ליום ביטול ההכרה בי
 בהתאם להוראות המעבר של תקן , נטו, 2004  

 3דיווח כספי בינלאומי מספר     7,731   7,731
     

     
     
      

   )

   לאחר השפעת הוראות- 2005 בינואר 1יתרה ליום   
86,384 ) 1,7401,061( 49,063 5,039  3ומי מספר המעבר של תקן דיווח כספי בינלא 13,961 17,642

 ):בלתי מבוקר (2005 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב9-שינויים ב  
  -אשר לא הוכר במסגרת רווח נקי ) נטו(הפסד  

 שינויים בתרגומי מטבע   )8,549 )8,549(
21,973     

    
     

       
       

       
       

     89 
       

       

21,973  רווח נקי  
 2005 בספטמבר 30-ו ב החודשים שהסתיימ6סך כל הכנסה מוכרת בגין    13,424
75,867 73,451  הנפקת הון מניות 2,416

 :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת
56 56  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

279 279  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים

111  צאת הון מניות לעובדים בכיריםהק 22
 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות

259 259  ואופציות לעובדים
 דיבידנד ששולם    24 )1,740(  )1,716(

  )לתי מבוקרב( 2005 בספטמבר 30ליום  תרהי 16,399 91,441 )3,510( 71,060 -,- )726( 174,664
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 3 -) המשך(

 מ" בעתעשיותפרוטרום 
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
 

  
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
 מאוחדת

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 

הפרשי תרגום 
 מטבע

 
 
 
 

 קרנות הון

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  אלפי דולרים ב 
      

    
    
     
      
 )   )
 

  
168,291 ) 64,299806(

 
 ) 91,219 2,815(  )בלתי מבוקר( 2005 ביולי 1יתרה ליום  16,394

   
 ):בלתי מבוקר (2005 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב3-שינויים ב  
  -אשר לא הוכר במסגרת רווח נקי ) נטו(הפסד  

695(  שינויים בתרגומי מטבע   )695
6,761    

     
      
       
 9 9     
       
       
      5
       
 

6,761  רווח נקי  
6,066  2005 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב3סך כל הכנסה מוכרת בגין   

 56 56  הנפקת הון מניות
 :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

 תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
71 71  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית

 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים
26 21  הקצאת הון מניות לעובדים בכירים 

 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות
 ואופציות לעובדים  145    145

  )לתי מבוקרב( 2005 בספטמבר 30ליום  תרהי 16,399 91,441 )3,510( 71,060 )726( 174,664 
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 4 -) יוםס(

 מ" בעפרוטרום תעשיות
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
 

     עודפים  
 
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
 מאוחדת

סכום שיועד 
לחלוקת 
דיבידנד 

שהוכרז לאחר 
 תאריך המאזן

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 

הפרשי תרגום 
 מטבע

 
 
 

הון מניות נפרע 
 נוסף

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  )מבוקר(אלפי דולרים ב
       

   
      
    

 
78,653 ) 1,7401,061(  41,332 5,039  2005 בינואר 1יתרה ליום  13,961 17,642

  בדצמבר31ביטול ההכרה ביתרת מוניטין שלילי ליום  
 ראות המעבר של תקן בהתאם להו, נטו, 2004   

 3דיווח כספי בינלאומי מספר     7,731   7,731
     

      
     
      

    )

  לאחר השפעת הוראות - 2005 בינואר 1יתרה ליום   
86,384 ) 1,7401,061( 49,063 5,039 17,642 13,961  3המעבר של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

 :2005שינויים בשנת   
  - לא הוכרה במסגרת רווח נקי אשר) נטו(הכנסה  

)10,199(  שינויים בתרגומי מטבע   )10,199
26,847     

      
      

       
 )     

      
       

       
      

      
      

  )     
       

26,847  רווח נקי  
16,648  2005סך כל הכנסה מוכרת בגין  
75,867 73,451  הנפקת הון מניות 2,416

 :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת
)383( 383(   מניות החברה על ידי חברה מאוחדתרכישת 

 92 92  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
321 321  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית

 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים
111 89  הקצאת הון מניות לעובדים בכירים 22

 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות 
 484 484  ואופציות לעובדים

)1,716( 1,740( 24  דיבידנד ששולם
 יעודה לחלוקה של דיבידנד שהוכרז לאחר

 תאריך המאזן    )2,005( 2,005  -,-
 2005דצמבר ב 31 יוםל תרהי 16,399 91,666 )5,160( 73,929 2,005 )1,031( 177,808
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 מ" בעפרוטרום תעשיות

  על תזרימי המזומניםים מאוחדותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו6לתקופות של 
 
 

שנה 
שהסתיימה 

  בדצמבר31-ב

 
 חודשים שהסתיימו 3

  בספטמבר30-ב

 
 חודשים שהסתיימו 9

  בספטמבר30-ב

 

2005 2005 2006 2005 2006  
  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר(

  אלפי דולרים
 :זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת     

 )9ביאור (מזומנים הנובעים מפעילות  24,911 28,463 13,611 13,862 34,431
 ריבית ששולמה 218 )82( )40( 89 222

 מסי הכנסה ששולמו )2,815( )1,579( )1,204( )771( )2,203(
 ילות שוטפתזומנים נטו שנבעו מפעמ 22,314 26,802 12,367 13,180 32,450

      
 :זרימי מזומנים מפעילות השקעהת     

 כישת רכוש קבוער )8,643( )8,166( )3,028( )2,908( )12,001(
 רכישת רכוש אחר  )332(  )332( )332(

 גביית יתרת חובה לזמן ארוך     2,439
 דמי חכירה שהוונו     )382(

 )2ביאור (ומנים שנרכשו  בניכוי מז–רכישת חברה מאוחדת  )20,261(    
 החזר בגין רכישת פעילויות 2,218 2,505 2,218 2,505 4,598
 מורה ממכירת רכוש קבועת 363 227 105 131 4,095

  נטו-רכישת ניירות ערך סחירים  )70(  )35(  
 זומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה מ )26,393( )5,766( )740( )604( )1,583(

      
 :רימי מזומנים מפעילות מימוןזת     

 לאחר ניכוי הוצאות הנפקה, הנפקת הון  75,867  56 75,867
 תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות 140 111  26 111

 ירעון הלוואות ואשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםפ )303( )32,882( )4( )6,498( )33,585(
 Flachsmann ארוך בקשר עם רכישת פירעון אשראי לזמן     )1,170(
 IFFפירעון אשראי לזמן ארוך בקשר עם רכישת   )39,468(   )39,468(
  נטו–רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת  )1,052( 56 )756( 9 )291(
 דיבידנד ששולם )1,978( )1,716(   )1,716(

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון     
 )ששימשו לפעילות מימון( )3,193( 1,968 )760( )6,407( )252(

      
 פרשי תרגום בגין יתרות מזומנים השל ) נטו(השפעה      

 ושווי מזומנים 913 )556( 129 )224( )1,011(
 במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(ידול ג )6,359( 22,448 10,996 5,945 29,604

 רת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנהתי 33,723 4,119 16,368 20,622 4,119
 )8ביאור (תרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה י 27,364 26,567 27,364 26,567 33,723

 
 
 
 
 
 
 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה
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 מ" בעפרוטרום תעשיות
 כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006טמבר  בספ30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 : כללי- 1ביאור 
 
 ):IFRS(מעבר לדיווח כספי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

 
אימוץ תקני  "- 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי 

, י חברות שכפופות לחוק ניירות ערךהתקן קובע כ).  התקן-להלן )" (IFRS(דיווח כספי בינלאומיים 
ייערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני דיווח ,  ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה1968-ח"התשכ

החל , דהיינו (2008 בינואר 1החל מתקופות הדיווח המתחילות ביום ) IFRSתקני (כספי בינלאומיים 
, חברות כאמור יכולות לאמץ מוקדם את התקן,  התקןעל פי הוראות). 2008מהרבעון הראשון של שנת 

 .2006 ביולי 31ולערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקני החל מהדוחות הכספיים המתפרסמים לאחר 
 

המעבר  (IFRS את תקני 2003החברה אימצה בשנת , )'ב8ביאור (כפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים 
והיא ,  )2001 בינואר 1-החל מ, "IFRSימוץ לראשונה של תקני א "- IFRS 1- נעשה בהתאם לIFRSלתקני 

 החל מהדוחות הכספיים של IFRSעורכת ומפרסמת דוחות כספיים לצורכי דיווח לבורסה בלונדון לפי תקני 
 .במקביל לדוחות הכספיים שהיא מפרסמת בישראל לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל, 2003שנת 

ולהשתמש בדוחותיה הכספיים הערוכים , 29'  מוקדם את תקן חשבונאות מסהחברה החליטה לאמץ אימוץ
הדוחות הכספיים , בהתאם לכך. כפי שמאפשר התקן,  גם לצורכי הדיווח הכספי בישראלIFRSלפי תקני 

, IFRSנערכו לפי תקני , 2006 בספטמבר 30 - החודשים שנסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות הביניים של 
לצורכי עמידה בדרישות הדיווח החלות על החברה לפי חוק ניירות ערך , ם גם בישראלוהינם מפורסמי

 .כלעיל והתקנות שהותקנו על פיו, בישראל
 

  באותו תאריךו שהסתיימחודשים 3- החודשים ו9  שלות ולתקופ2006 בספטמבר 30דוחות הביניים ליום  .ב
דיווח  "34' לתקן חשבונאות בינלאומי מסאם בהת, נערכו במתכונת מתומצתת, ) דוחות הביניים-להלן (

תקנות . 1970-ל"התש, )ודוחות תקופתיים ומידיים(ובהתאם לתקנות ניירות ערך " כספי לתקופות ביניים
ניירות ערך קובעות כללים לסיווג והצגה בדוחות כספיים אשר אינן בהכרח עולים בקנה אחד עם כללי 

ם זאת ככל שכללים אלו מתייחסים לחברה  הרי שההפרשים ע, IFRSהסיווג וההצגה הנדרשים על ידי 
 .כאמור אינם מהותיים

 
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוחות 

דוחות הביניים אינם כוללים את כל המידע , עם זאת; להלן' ג1-פרט למתואר ב, הכספיים השנתיים
רשים במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים ויש לקוראם ביחד עם הדוחות הכספיים לשנת והביאורים הנד

2005. 
 

מוקדמות או נדחות לצורכי דיווח הביניים אם ורק אם , עלויות הנגרמות באופן בלתי אחיד במהלך השנה
 .נאות להקדים או לדחות עלויות מסוג זה בגמר שנת דיווח

 
מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של שיעור המס השנתי מסים על ההכנסה לתקופות הביניים 

וכן שינויים באומדן סכומי החיסכון במסים שינוצלו , שינויים באומדן זה; הממוצע הצפוי לשנה בכללותה
 .נזקפים להוצאות הרבעון השוטף, בשנים הבאות
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 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006פטמבר  בס30ליום 
 )בלתי מבוקרים(

 ):המשך( כללי – 1ביאור 
 

 בסיס העריכה .ג
 

 :הרלוונטיים לפעילותה,  אימצה הקבוצה את התקנים המוזכרים להלן2006בשנת 
 .תוכניות הקבוצה וגילויים,  רווחים והפסדים אקטואריים- 19תקן חשבונאות בינלאומי 
 גידור לגבי תזרים מזומנים מעסקאות צפויות בתוך  חשבונאות-) תיקון (39תקן חשבונאות בינלאומי 

 .הקבוצה
 . אופציית השווי הנאות-) תיקון (39תקן חשבונאות בינלאומי 
 . חוזי ערבות כספית-) תיקון (4'  ותקן דיווח כספי בינלאומי מס39תקן חשבונאות בינלאומי 
 .בפעילות זרה) נטו( השקעה –) תיקון (21תקן חשבונאות בינלאומי 

 . חיפוש והערכת מקורות מינרלים– 6' ן דיווח כספי בינלאומי מסתק
קביעה האם הסדר  – International Financial Reporting Interpretations Committee- של ה4' הבהרה מס
 .כולל חכירה

  התחייבויות– International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה5מספר הבהרה 
השימור והשיקום של , העולות מתשלומים לקרנות אשר מאפשרות החזר עלויות בגין הפסקת ההשכרה

 נכסים
 התחייבויות – International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה6 מספר הבהרה

 . פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני-הנובעות מהשתתפות בשוק מסויים 
 .ם האמורים לא גרם לשינויים מהותיים במדיניות החשבונאית של הקבוצהאימוץ התקני

תיקונים והסברים לתקנים אלה אשר פורסמו אך עדיין לא נכנסו לתוקף בגין , התקנים החדשים הבאים
 : ואשר לא בוצע בגינם אימוץ מוקדם2006שנת 

 אימוץ גישת -International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה7 מספר הבהרה
 במרס 1- בתוקף לגבי תקופות דיווח שנתיות החל מ– 29' ההצגה מחדש לפי תקן חשבונאות בינלאומי מס

2006. 
היקף תקן דיווח  -International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה9 מספר הבהרה

 .2006 במאי 1-יווח שנתיות החל מ בתוקף לתקופות ד– 2' כספי בינלאומי מס
הערכה מחדש של  -International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה9 מספר הבהרה

 .2006 בספטמבר 1- בתוקף לגבי תקופות דיווח שנתיות החל מ–נגזרים משובצים 
 תוקף לתקופות דיווח שנתיות החל  ב-גילויים :  מכשירים פיננסיים– 7' תקן דיווח כספי בינלאומי מס

 .2007 בינואר 1-מ
 בתוקף לתקופות דיווח – גילויים בקשר להון – הצגת דוחות כספיים – 1' תקן חשבונאות בינלאומי מס

 .2007 בינואר 1-שנתיות החל מ
 .לדעת הנהלת הקבוצה התקנים האמורים לא רלבנטיים לקבוצה

 
, Acatris Incהון המונפק והנפרע של החברה האמריקאית  מה100%רכשה החברה , 2006באוקטובר  .ד

תמורת  .Acatris Belgium N.Vוהחברה הבלגית , .Acatris Specialties Holdings B.Vהחברה ההולנדית 
 .10ראה ביאור , ששולם במזומן)  מיליון דולר13.3-כ( מיליון אירו 10.5סכום של 

 
במחצית הראשונה המכירות , בכל שנה נתונה, בדרך כלל, אשרכ, פעילות החברה נתונה לתנודות עונתיות .ה

 ).במיוחד ברבעון הרביעי של השנה(גבוהות יותר ובמחצית השניה המכירות נמוכות יותר 
, ברבים ממוצרי החברה משתמשים לקוחות שלה המייצרים משקאות ומוצרי חלב כגון משקאות קלים

מכירות של תערובות , כתוצאה מכך.   חודשי הקיץאשר הביקוש להם עולה במהלך, גלידה ויוגורטים
מסוימות וחומרי גלם המיוצרים על ידי החברה גבוהות יותר במחצית הראשונה של השנה מאשר 

 .במחציתה השניה
 

 Nesse רכישת חברת - 2ביאור 
 

חברת  מהמניות המקנות בעלות ושליטה ב70%, באמצעות חברה מאוחדת, רכשה החברה, 2006 בינואר 17ביום 
GewürzMühle Nesse GmbH ובחברת  GewürzMühle Nesse Gebr. Kranse GmbH)  להלן-Nesse.( 

Nesseשיווק ומכירה של פתרונות , ייצור,  הינה קבוצה בינלאומית העוסקת בפיתוחSavory , הכוללים תמציות
 .טעם שאינן מתוקות וחומרי גלם פונקציונליים ייחודיים

 ). מיליון דולר22.3( מיליון אירו 18.41סך של , במועד הרכישה, רה במזומןתמורת הרכישה שילמה החב
, במידה שיושג, שיתבסס על השיפור, 2008 במרס 31-זכאים המוכרים לתשלום עתידי חד פעמי ב, בנוסף

לעומת ממוצע הרווח התפעולי , 2007 עד 2005 במהלך השנים Nesseבממוצע הרווח התפעולי העתידי של 
 ). תשלום בגין שיפור ברווחיות-להלן  (2004- ו2003בשנים 
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 מ" בעפרוטרום תעשיות

 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 
 2006 בספטמבר 30ליום 
 )בלתי מבוקרים(

 )המשך (Nesse רכישת חברת - 2ביאור 
 

במשך , )Putת אופציי(ולמוכרים קיימת אופציה למכור לחברה ) Callאופציית (לחברה קיימת אופציה לרכוש 
מחיר המימוש של האופציה . Nesse הון המניות של 30%את יתרת , 2007תקופה של שנתיים החל מתום שנת 

 מהרווח התפעולי השנתי הממוצע שיושג על ידי  במהלך שמונת הרבעונים שקדמו לרבעון 30%-יהיה שווה ל
 .6.5-מוכפל ב, בו תמומש האופציה

 ) 100%(רשמה החברה בחשבונותיה את רכישת מלוא השליטה , פציותבהתחשב בתנאים המיוחדים של האו
נכללה במסגרת ההתחייבויות לזמן ( תוך רישום מלוא ההתחייבות המשתמעת ממימוש האופציה Nesse -ב

 ).ארוך

והיא כוללת את , ) אלפי דולר40,858( אלפי אירו 33,809מסתכמת לסך של , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה
באשר לתשלום עתידי חד פעמי בגין , המבוססות על הערכת הנהלת החברה, י של ההתחייבויותערכן הנוכח

-ו)  אלפי דולר3,956( אלפי אירו 3,274בסך , כאמור לעיל, Call-השיפור ברווחיות ובגין מימוש אופציית ה
 ). אלפי דולר566( אלפי אירו 468והוצאות רכישה בסך של ; בהתאמה, ) אלפי דולר14,087( אלפי אירו 11,657

 עד 2005 בשנים Nesseעלות הרכישה הסופית תלויה ברווח התפעולי העתידי הממוצע שיושג על ידי 
ולהתחייבויות הנרכשים בהתבסס על ) מוחשיים ובלתי מוחשיים(עלות הרכישה יוחסה לנכסים . 2007

 .שוויים הנאות בעת הרכישה

, ) אלפי דולר3,939( אלפי אירו 3,260חות מוצרים בסך נוס: הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים
  אלפי אירו17,506ומוניטין בסך , ) אלפי דולר1,656( אלפי אירו 1,370קשרי לקוחות בסך 

 שנים 20נוסחות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של ).  אלפי דולר21,155(
 .אך נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך, ופחתהמוניטין אינו מ. בהתאמה,  שנים10-ו

 

 :2006 בספטמבר 30 שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים ליום Nesseלהלן נתוני 
 בספטמבר 30

2006 
 

  באלפי דולרים
  )וקרבלתי מב(

 :מאזן 
 :רכוש שוטף 

 ושווי מזומניםמזומנים  2,200
 *השקעות לזמן קצר 3,189

 :חייבים ויתרות חובה 
 לקוחות 4,323
 אחרים 1,548
 מלאי 3,999
 )10ראה ביאור (הלוואות לזמן ארוך  3,170

 מסים נדחים 26
  נטו–ע וקברכוש  5,611

 נכסים בלתי מוחשיים 27,673
 :תות שוטפוהתחייבוי 

 נקאיים באשראי והלוואות מתאגידים )648(
 :זכאים ויתרות זכות 

 ותני שירותיםנספקים ו )1,901(
 חריםא )2,421(

 :ות לזמן ארוךהתחייבוי 
 הטבות לעובד בעת פרישההתחייבויות בשל  )254(
 יםדח נהסמסי הכנ )36(
)19,349( _____________   **התחייבויות אחרות

27,130 __________________________    
ל נזקפים לדוח "ניירות הערך הנהשינויים בהערכם של , כולל ניירות ערך סחירים המוצגים לפי שווי שוק   *

 .רווח והפסד
 15( אלפי אירו 11.8 בסכום של call- והput- הנותרים במסגרת אופציות ה30%כולל התחייבות לרכישת  **

  מיליון אירו 3.3תשלום עתידי חד פעמי בגין השיפור ברווחיות בסכום של ואת ההתחייבות ל) מיליון דולר
 .2.86%שיעור ההיוון השנתי הוא ; יות מוצגות בערכן הנוכחיההתחייבו).  מיליון דולר4.2(
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 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 )המשך( Nesse רכישת חברת - 2ביאור 
 

 1י דולר לתקופה מיום  אלפ3,592ורווח נקי של ,  אלפי דולר26,097הפעולות שנרכשו הניבו הכנסות של 
 :2006 בספטמבר 30- ועד ל2006בינואר 

 :ליום הרכישה Nesse נכסים והתחייבויות של
השווי בספרי 

החברה הנרכשת 
 

 שווי נאות
 

  באלפי דולרים
   

 מזומנים ושווי מזומנים 2,729 2,729
 השקעות לזמן קצר 2,997 2,997

 :חייבים ויתרות חובה  
 חותלקו 4,230 4,787
 אחרים 2,245 2,245
 מלאי 2,520 2,835
  נטו–רכוש קבוע  5,706 4,987

 *מוניטין 21,155 
 נכסים בלתי מוחשיים 5,595 
 נכסי מסים נדחים 349 

 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים )742( )742(
 :זכאים ויתרות זכות  

 ספקים ונותני שירותים )1,949( )1,949(
 אחרים )3,414( )3,414(

  פנסיות-בעת פרישת עובדים התחייבויות  )156( 21
 התחייבויות מסים נדחים )215( 

14,496 41,050  
 
המשלימים ,  מיוחס למוצרים ולפיזור הגיאוגרפי של הפעילות הנרכשתNesseמוניטין הנובע מרכישת * 

חברה חופפות רק במידה הפעילות הנרכשת ופעילות ה; את המוצרים והפיזור הגיאוגרפי של החברה
 ובפריסת Nesseמועטה כך שהחברה תנצל את הסינרגיה באמצעות שימוש בכוח העבודה המיומן של 

 .(cross selling) למטרות מכירות מצטלבות Nesseהשוק של 
 

אינו כולל את סכום ההתחייבויות בגין ,  אלפי דולר20,261הסכום המוצג בדוח על תזרים המזומנים בסך 
כאמור לעיל וכן אינו כולל את , call- על שיפור ברווחיות ובגין המימוש העתידי של אופציית ההתשלום

 .הוצאות הרכישה שנצברו
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 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 
 באירופה בשנת International Flavors & Fragrances I.F.F Inc מחברת  Food Systemsפעילות רכישת  - 3ביאור 

2004 
 

  Food Systems Business -רכשה החברה את פעילות ה, 2004 באוקטובר 29- ו2004 באוגוסט 17בימים 
. גרמניה וצרפת, בשוויץ) IFF -להלן (, International Flavors & Fragrances I.F.F Incשל חברת ) FS -להלן (

נכללו תוצאות הפעילות הנרכשת בשוויץ , 2004 בדצמבר 31-הפסד המאוחד לשנה שהסתיימה בבדוח רווח ו
 .בהתאמה, 2004 בנובמבר 2- ו2004 באוגוסט 17-החל מ, וכן תוצאות הפעילות הנרכשת בצרפת, וגרמניה

 
  נטו של הפעילות הנרכשת בשוויץ- הציגה החברה בדוחותיה את עלות הרכישה 2004 בדצמבר 31ליום 

; בהתאמה,  מיליון דולר3.2- מיליון דולר ו31.8ובגרמניה ושל הפעילות הנרכשת בצרפת בסכום כולל של 
שהוערכו על ידי הנהלת , עלות זו כללה הוצאות רכישה והיתה לאחר ניכוי התאמות הקשורות ברכישה

 .בהתאמה,  מיליון דולר0.6- מיליון דולר ו2.6החברה בסך 
 

 FS-על פיו מחיר הרכישה של פעילות ה, IFFתם הסכם בין החברה לחברת  נח2005 בספטמבר 5ביום 
 שנרכשה FS- מיליון דולר ומחיר הרכישה של פעילות ה3.5-שנרכשה בשוויץ ובגרמניה יוקטן בסכום של כ

 . מיליון דולר1.4-בצרפת יוקטן בסכום של כ
 

שת הפעילות בשוויץ ובגרמניה הקטינה החברה את המוניטין שנבע לה כתוצאה מרכי, לאור האמור לעיל
- מיליון דולר והגדילה את המוניטין השלילי שנבע לה ברכישת הפעילות בצרפת בסך של כ0.9-בסך של כ

 .נזקף ישירות לרווח והפסד, כאמור, הגידול במוניטין השלילי.  מיליון דולר0.6
 

ואילו ,  במזומןIFF-דולר מ מיליון 2.5סך של , 2005בחודש ספטמבר , קיבלה החברה, בהתאם להסכם זה
 .בהתאם לאמור בהסכם, IFF-יתרת הסכום להחזר קוזזה כנגד חובות של החברה ל

 
בין היתר מנגנון התאמה המבוסס על , הסכם הרכישה כולל מנגנוני התאמת תמורה הכוללים בין היתר

 4.3( אירו נוספים  מיליון3.5-אשר לפיו מחיר הרכישה עשוי לקטון או לגדול ב, )"EARN-OUT"(רווחים 
 .2006- ו2005בהתאם לתוצאות הפעילות הנרכשת בשנים , )מיליון דולר

 
הוקטן מחיר הרכישה של הפעילות בשוויץ , "EARN-OUT"-בהתאם למנגנון ה, 2005 בדצמבר 31ליום 

כתוצאה מההתאמה האמורה החברה הקטינה את המוניטין .  מיליון דולר נוספים2.1-ובגרמניה בסך כ
 0.8- מיליון דולר ולחברה נוצר מוניטין שלילי בסכום של כ1.3- לה כתוצאה מהרכישה בסך של כשנבע

 .סכום המוניטין השלילי נזקף ישירות לרווח והפסד. מיליון דולר
 

 מחיר הרכישה של הפעילות בשוויץ ובגרמניה כאמור לעיל היה אמור" EARN-OUT"-בהתאם למנגנון ה
 2005מאחר ובשנת , עם זאת.  מיליון דולר1.6-בסך של כ) 2006מבר  בספט30ליום (להיות מוקטן 

נזקף הסכום האמור ישירות , מחקה החברה את כל סכום המוניטין אשר נבע לה מרכישת הפעילות
 ).מוצג במסגרת הכנסות אחרות(לרווח והפסד 
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 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006ר  בספטמב30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 
  הקצאת אופציות לעובדים בכירים- 4ביאור 

 
 עובדים 4-ל, להקצות ללא תמורה, 2003במסגרת תוכנית , אישר דירקטוריון החברה, 2006 בינואר 2ביום 

ח " ש1אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה אחת בת ,  כתבי אופציות בלתי סחירים725,000, בכירים
 ..נ.ע
 

 .ות האמורות תוחזקנה בידי נאמן והן תוענקנה לעובדים במנות שוות בתום תקופת האכשרההאופצי
 

 :תקופת האכשרה נפרשת כלהלן
 .שלוש שנים וארבע שנים ממועד ההענקה,  שנתיים- שלוש מנות שוות - עובדים בכירים 3עבור 

 . שנים ממועד ההענקהשלוש שנים וארבע, שנתיים,  שנה- ארבע מנות שוות -עבור עובד בכיר נוסף 
 .זכות המימוש של העובד למניה תפקע כעבור שש שנים ממועד ההענקה

 
 .ח" ש34.52שווי שוק מנית החברה ביום ההקצאה עמד על , ח" ש31.07-תוספת המימוש נקבעה ל

 
ח " ש1 מניות בנות 600,000לרישום , אביב-ניתן אישור מהבורסה לניירות ערך בתל, 2006 בינואר 31ביום 

 .אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות. נ.ע
 

 1,620מגיע לסך , מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס, במועד ההענקה, הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות
מאחר וגם העובדים ( בכל השנים 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות. אלפי דולר

 4.45% - 4.35%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 31% - 29% תקן צפויה בשיעור של סטיית, )זכאים לדיבידנד
 .שלוש שנים וארבע שנים, שנתיים, שנה: ואורך תקופה צפויה ממוצעת עד למימוש האופציה

 
  דיבידנד- 5ביאור 

 
סך הדיבידנד . ח למניה" ש0.16-בסך של כ,  הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד2006 במרס 14ביום 

 .2006 באפריל 24שולם לבעלי המניות ביום ,  אלפי דולר2,005-שהוכרז בסך כ
 
 : מסים על הכנסה- 6ביאור 

 
 ובעלי Nesse ממניות 70%חתמו חברה מאוחדת הפועלת בגרמניה המחזיקה ,  המדווחתבמהלך התקופה .א

ו במאוחד לצורכי מס בגרמניה  ישומNesse- על הסכם לפיו החברה המאוחדת וNesse-מניות נוספים ב
ככל שיווצרו , וכך תוכל למעשה החברה המאוחדת לקזז את הפסדיה המועברים לצורכי מס כנגד רווחים

שינתה הנהלת החברה המאוחדת את , לאור ההסכם האמור. 2007 בינואר 1וזאת החל מיום , -Nesseב
לראשונה נכס מס , וכללה בחשבונותיה, הערכותיה לגבי יכולתה לנצל את הפסדיה המועברים לצורכי מס

קטנו הוצאות המס של הקבוצה בתקופה בסכום של , כתוצאה מהאמור לעיל. בגין הפסדיה המועברים
 . מיליון דולר1.5

 
בדבר הכרה בשניים ממפעליה של החברה , 2005בהמשך למדווח בדוחות הכספיים של החברה לשנת  .ב

 הדוח אישור נוסף ממרכז בתקופתקיבלה החברה , ית גבוההכמפעלים המאופיינים במחזוריות טכנולוג
שחיקה של (השקעות לפיו מפעל נוסף של החברה זכאי להטבות מס בהתאם לנוהל שחיקת מחזור בסיס 

רשמה החברה הטבת מס , בהתאם לכך).  החל מהשנה הראשונה להפעלה10%מחזור הבסיס בשיעור של 
 .ון דולר מילי1לקבל בגין שנים קודמות בסכום של 

 
אשר עדכן בשנית את שיעורי מס החברות , )147מספר (פורסם תיקון לפקודה , 2005בחודש אוגוסט  .ג

 כתוצאה מהתיקון האמור שיעורי מס ;2004 לפקודה מחודש יולי 140' שנקבעו במסגרת תיקון מס
, 27% - 2008, 29% - 2007, 31% - 2006, 34% - 2005:  ואילך הינם כדלקמן2005החברות החלים בשנים 

 .25% - ואילך 2010- ו26% - 2009
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 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 : מגזרים עסקיים- 7ביאור 

 
 

סך הכל 
 מאוחד

 
 

 ביטולים

 
חטיבת סחר 
 ושיווק

 
חטיבת 
 חומרי גלם

 
חטיבת 
 תערובות

 

  םאלפי דולרי
  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב9     
 ):בלתי מבוקר( 2006       

 הכנסות המגזר   142,276 71,991 4,659 )4,311( 214,615

 המגזר תוצאות   22,880 6,413 226  29,519

 הוצאות כלליות משותפות שלא        
 יוחסו בין המגזרים        )236(

 רווח מפעילויות       29,283

  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב9     
 ):בלתי מבוקר (2005       

 הכנסות המגזר   *119,586 *69,792 4,973 )3,153( 191,198

 המגזר תוצאות   *20,646 *8,032 255  28,933

 כלליות משותפות שלאהוצאות        
 בין המגזריםיוחסו         )179(

 תרווח מפעילויו       28,754

  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב3     
 ):בלתי מבוקר( 2006       

 הכנסות המגזר   47,610 23,945 1,801 )2,074( 71,282

 תוצאות המגזר   7,291 1,924 111  9,326

 הוצאות כלליות משותפות שלא       
 בין המגזריםיוחסו         )79(

 רווח מפעילויות       9,247

  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב3     
 ):בלתי מבוקר( 2005       

 הכנסות המגזר   *36,210 *22,660 1,637 )1,111( 59,396

 תוצאות המגזר   *5,480 *2,471 36  7,987

 הוצאות כלליות משותפות שלא       
 בין המגזריםיוחסו         )74(

 רווח מפעילויות       7,913

  בדצמבר 31-תיימה בשנה שהס     
 ):מבוקר (2005       

 המגזרהכנסות    *151,427 *89,768 6,326 )3,718( 243,803

 המגזרתוצאות    *24,269 *9,460 238  33,967

 הוצאות כלליות משותפות שלא       
 יוחסו בין המגזרים        )229(

 רווח מפעילויות       33,738

 
 .סווג מחדש*
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 מ" בעום תעשיותפרוטר
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
  מזומנים ושווי מזומנים- 8ביאור 

 
 :מורכבים כדלקמן למטרות דוח תזרים מזומנים, המזומנים ומשיכות היתר בבנקים בתום תקופה מדווח

 
שנה שהסתיימה 

  בדצמבר31-ב
  חודשים שהסתיימו9

  בספטמבר30-ב
 

2005 2005 2006  
  אלפי דולרים

    
 מזומנים ושווי מזומנים 28,080 26,693 33,723

 משיכות יתר )716( )126( 
33,723 26,567 27,364  

    
 : תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת- 9ביאור 

שנה 
שהסתיימה 

  בדצמבר31-ב

 
 חודשים שהסתיימו 3

  בספטמבר30-ב

 
יימו  חודשים שהסת9

  בספטמבר30-ב

 

2005 2005 2006 2005 2006  
  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר(

  אלפי דולרים
      

 רווח נקי 24,382 21,973 6,982 6,761 26,847
      
 התאמות הדרושות על מנת להציג את תזרימי המזומנים     
 :מפעילות שוטפת     

 פחת והפחתות 6,758 6,458 2,088 2,100 8,330
 הכרה בהטבה הקשורה בתוכנית ולהענקת מניות     

 ואופציות לעובדים 1,196 538 455 216 805
 מעביד-התחייבות בשל סיום יחסי עובד 237 431 )9( 90 293

  נטו-מסי הכנסה נדחים  )1,427( 650 )277( 161 1,298
 בועממכירת רכוש ק) רווח(הפסד  )19( )70( )49( )112( 328

 אחרים 411 83 139 )2( 83
 הפרשות 400 )407( 18 )181( )596(
 )3ביאור  (IFFמוניטין שלילי הנובע מרכישת  )1,646( )593( )557(  )1,496(

9,045 2,272 1,808 7,090 5,910  
      
 :שינויים בהון חוזר     
 :בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון      

 לקוחות )8,961( )2,790( )1,333( 7,552 944
 אחרים )1,374( )1,307( )499( 1,064 )1,375(

 :בזכאים ויתרות זכות) קיטון(גידול      
 ספקים ונותני שירותים 2,553 )626( 1,897 )5,762( )998(

 אחרים 4,226 6,001 4,468 1,453 5,530
 במלאי) גידול(קיטון  )1,825( )1,878( 288 522 )5,562(
)1,461( 4,829 4,821 )600( )5,381(  

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 24,911 28,463 13,611 13,862 34,431
      
 -עסקאות שלא במזומן      
 עדכון עודף עלות ברכישה 212  212  
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 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )ריםבלתי מבוק(
 

  ארועים לאחר תאריך המאזן- 10ביאור 
 

 Acatrisרכישת 
 
 מהון המניות המונפק והנפרע של 100%, באמצעות חברה מאוחדת,  רכשה החברה2006 באוקטובר 1-ב

 והחברה .Acatris Specialties Holdings B.Vהחברה ההולנדית , Acatris Incהחברה האמריקאית 
 ).Acatris -להלן ביחד (.Acatris Belgium N.V הבלגית 

 
Acatris היא חלק מקבוצת מנהלת פעילות רב לאומית שמרכזה בהולנד ובבלגיהה  

Dutch Royal Schouten Group N.V.  .Acatrisמייצרת ומשווקת חומרים פעילים ומיצויים ,  מפתחת
במחקרים קליניים הנתמכים , בעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית, מצמחיםוחדשניים טבעיים ייחודיים 
 Soylife מוצריםאת ה, בין היתר,  הכוללLifelineוהיא בעלת קו המוצרים המוביל , ומוגנים בפטנטים

,Fenulifeו -Linumlife . בסיס הלקוחות הנרחב שלAcatris כולל מאות חברות מובילות בשווקי תוספי 
 .ב"באירופה המערבית ובארהבעיקר , והקוסמטיקההתרופות הטבעיות , המזון הפונקציונלי, המזון

 
 . מיליון אירו במזומן תמורת הרכישה10.5ביום הרכישה שילמה החברה 

 
עלות הרכישה תיוחס לנכסים ולהתחייבויות המוחשיות אשר נרכשו בהתבסס על שוויים ההוגן ביום 

 עבור קביעת השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות כפופה להערכות המבוצעות. ולמוניטין, הרכישה
 .החברה
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 
 
 

 תרגום הדוחות הכספיים לשקלים חדשים
 

תרגום הדוחות הכספיים לשקל ממטבע  "- 4להלן מוצגים נתונים מתורגמים לשקלים לפי הוראות הבהרה מספר 
 :מבוצע כדלקמן, ם הדולרים לשקליםתרגום הנתוני.  של המוסד לתקינה-" הדיווח שאינו השקל

 
 .הנכסים וההתחייבויות לכל תאריך מאזן מתורגמים לפי שער החליפין לאותו יום )1
 
כאשר השימוש בהם מהווה קירוב , ת מתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים לתקופהכנסות וההוצאוהה )2

 .לשערי החליפין בפועל
 
מתורגמים לפי שער , 2005- ו2004 בדצמבר 31 בדוחות הכספיים ליום כפי שנכללו, הון המניות וקרנות ההון )3

שינויים בהון במניות ובקרנות ההון לאחר מועד זה מתורגמים לפי שער החליפין . החליפין לאותם ימים
 .או היווצרותם, במועד הנפקתם

 
מת לפי שער החליפין מתורג, 2005- ו2004 בדצמבר 31כפי שנכללה בדוחות הכספיים לימים , יתרת הרווח )4

ודיבידנד מתורגם לפי שער החליפין במועד , לעיל) 2(הרווח לתקופה מתורגם כאמור בסעיף . לאותם ימים
 .תשלומו

 
 .נזקפים ישירות להון העצמי בסעיף נפרד, הפרשי התרגום שנוצרו כתוצאה מהטיפול האמור )5
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעוטרום תעשיותפר

 תמצית מאזן מאוחד

 2006 בספטמבר 30ליום 

 

 

   בספטמבר30 בדצמבר31
2005 2005 2006  

  )בלתי מבוקר( )מבוקר(
  באלפים

 ר  כ  ו  ש   
 :רכוש שוטף   

 מזומנים ושווי מזומנים 120,800 122,734 155,227
 השקעות לזמן קצר 13,831  
 :חייבים ויתרות חובה   

 לקוחות 232,884 203,061 185,450
 אחרים 36,008 20,659 31,098
 הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקים 17,638 11,155 10,154

  מלאי  _______226,031  _______199,526 _______ 215,816
 ס  ך  רכוש שוטף  _______647,192  _______557,135 _______ 597,745

    
 :ו שוטףש שאינוכר   

 רכוש קבוע 429,361 418,455 404,627
 נכסים בלתי מוחשיים 165,747 56,749 49,731
 מסי הכנסה נדחים 25,223 10,815 15,277
  נכסים אחרים שאינם שוטפים _______ 8,381 _______ 18,176 _______ 9,105

  סך רכוש שאינו שוטף  _______628,712  _______504,195 _______ 478,740
   _______ _______ _______ _______ _______ _______ סך רכוש 1,275,904 1,061,330 1,076,485
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 
 
 
 
 
 

   בספטמבר30  בדצמבר31
2005 2005 2006  

  )בלתי מבוקר( )מבוקר(
  באלפים

 התחייבויות והון   

 :התחייבויות שוטפות   
  אשראי מתאגידים בנקאייםהלוואות ו 3,080 5,481 1,330

 :זכאים ויתרות זכות   
 ספקים ונותני שירותים 99,148 75,826 82,371

 אחרים 123,227 109,925 102,012
  הפרשות _______ 4,074 _______ 3,343 _______ 2,518

 ס  יבויות שוטפותך  התחי _______ 229,529  _______194,575 _______ 188,231

 :התחייבויות לזמן ארוך   
 הטבות לעובד בעת פרישההתחייבויות בשל  37,277 36,802 35,788
 התחייבויות בגין מסים נדחים 36,623 26,848 34,016

  אחרים _______ 83,239 _______  _______ 

 ס  זמן ארוךך  התחייבויות ל _______ 157,139 _______ 63,650 _______ 69,804

 ס  ך  התחייבויות _______ 386,668  _______258,225 _______ 258,035

    
 :הון עצמי   

 הון מניות 76,532 76,407 76,407
 הון נפרע נוסף 408,860 402,759 403,782

 הפרשי תרגום מטבע )31,604( 7,195 )165(
 :עודפים   

 יתרת הרווח שלא יועד 444,095 320,114 333,918
 סכום שיועד לחלוקת דיבידנד אשר    

 הוכרז לאחר תאריך המאזן   9,228
  עלות מניות החברה המוחזקות על ידי חברה מאוחדת _______ )8,647( _______ )3,370( _______ )4,720(

  סך הון עצמי _______ 889,236  _______803,105 _______ 818,450

   _______ _______ _______ _______ סך הון עצמי והתחייבויות _______ _______ 1,275,904 1,061,330 1,076,485
 
 
 
 
 
 
 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה



 

23 

 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעפרוטרום תעשיות

 ים רווח והפסד מאוחדות דוחתמצית

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 

 
שנה 

שהסתיימה 
 בדצמבר 31-ב

 
  חודשים שהסתיימו 3

  בספטמבר30-ב

 
  חודשים שהסתיימו 9

  בספטמבר30-ב

 

2005 2005 2006 2005 2006  
  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

  באלפים
  מכירות 969,802 847,982 310,743 266,735 1,094,139

  עלות המכירות  _______607,277  _______515,545  _______193,296  _______163,257  _______669,961

 רווח גולמי 362,525 332,437 117,447 103,478 424,178

 מחקר, שיווק ,הוצאות מכירה     
 :יותהנהלה וכלל, ופיתוח      

  נטו-מחקר ופיתוח , שיווק, מכירה  159,184 146,487 53,671 48,047 196,646
 וכלליותהנהלה   78,126 61,506 25,597 19,915 81,754

   נטו– הכנסות אחרות _______ 7,108 _______ 3,082 _______ 2,018 _______ 101 _______ 5,632

 רווח מפעולות רגילות 132,323 127,526 40,197 35,617 151,410

  נטו –הוצאות מימון  _______ 1,518 _______ 1,916 _______ 352 _______ 262 _______ 1,867

 רווח לפני מסים על ההכנסה 130,805 125,610 39,845 35,355 149,543

  מסים על ההכנסה  _______ 20,628 _______ 28,158 _______ 9,675 _______ 4,988 _______ 29,059

   רווח נקי לתקופה  _______ _______110,177 _______ _______ 97,452 _______ _______ 30,170 _______ _______ 30,367  _______ _______120,484
      
     

 :למניה רווח נקי
   בסיסי _______ _______ 1.96 _______ _______ 1.76 _______ _______ 0.54 _______ _______ 0.53 _______ _______ 2.19
   בהנחה של דילול מלא _______ _______ 1.93 _______ _______ 1.73 _______ _______ 0.53 _______ _______ 0.52 _______ _______ 2.15

 
 
 
 
 
 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה



 

 )בלתי מבוקרים(ספיים מאוחדים נספח לתמצית דוחות כ
 1 -) המשך (

 מ" בעפרוטרום תעשיות
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
     עודפים  

 
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
 מאוחדת

סכום שיועד 
לחלוקת 

דיבידנד  
 לאחר שהוכרז

תאריך המאזן

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 

הפרשי תרגום 
 מטבע

 
 
 
 

 קרנות הון

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  באלפים
818,450     

      
      

    )   

) 9,2284,720( 333,918 ) 403,782 165(  )מבוקר( 2006 בינואר 1יתרה ליום  76,407
 ):בלתי מבוקר (2006 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב9-תנועה ב 
  -אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי ,  נטו–הכנסה  

)31,439( 31,439(  שינויים בתרגומי מטבע
110,177      

      
      

 )      
       
       

       
      

       
       

110,177  רווח נקי 
897,188  2006 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב9סך כל הכנסה מוכרת בגין  

 :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת 
)5,129( 5,129(  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

375 375  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
827 827  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית

 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים
625 500  הקצאת הון מניות לעובדים בכירים 125

 המתייחס להענקת מניותהכרה במרכיב ההטבה 
4,578 4,578  )4ביאור (ואופציות לעובדים 

 דיבידנד ששולם      )9,228(  )9,228(
 )בלתי מבוקר( 2006 בספטמבר 30יתרה ליום  76,532 408,860 )31,604( 444,095 -,- )8,647( 889,236

891,348 )   
      
      

    )   

5,502(  413,925 ) 407,110 717(  )בלתי מבוקר( 2006ולי  בי1יתרה ליום  76,532
 ):בלתי מבוקר( 2006 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב3-נועה בת 
  - אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי - נטו –הכנסה  

)30,887( 30,887(  שינויים בתרגומי מטבע
30,170      

      
      

 )      
 )      

       
       
       

30,170  רווח נקי 
890,631   2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3סך כל הכנסה מוכרת בגין  

 :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת 
)3,386( 3,386(  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
)7( 7(  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

248 248  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
 :ות לעובדים בכיריםהקצאת מניות ואופצי

 הקצאת הון מניות לעובדים בכירים
 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות ואופציות לעובדים  1,750     1,750
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 )בלתי מבוקר(  2006 בספטמבר 30תרה ליום י 76,532 408,860 )31,604( 444,095  )8,647( 889,236
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 )בלתי מבוקרים (נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים
 2 -) המשך (

 מ" בעפרוטרום תעשיות
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
 

     עודפים  
 
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
 מאוחדת

סכום שיועד 
לחלוקת 
דיבידנד 

שהוכרז לאחר 
 מאזןתאריך ה

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 

הפרשי תרגום 
 מטבע

 
 
 
 

 קרנות הון

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  באלפים
       

    
      
     

 
338,837 ) 7,4984,855( 189,357 2,226 78,905 65,706 

 
 )מבוקר( 2005 בינואר 1יתרה ליום 

  בדצמבר31ביטול ההכרה ביתרת מוניטין שלילי ליום 
 אם להוראות המעבר של תקן בהת, נטו, 2004  

 3דיווח כספי בינלאומי מספר     33,305   33,305
     

     
     
      

    

   לאחר השפעת הוראות- 2005 בינואר 1יתרה ליום   
372,142 ) 7,4984,855( 222,662 2,226  3המעבר של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  65,706 78,905

 ):בלתי מבוקר (2005 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב9-שינויים ב  
  -אשר לא הוכר במסגרת רווח נקי ) נטו(הפסד  

4,969  שינויים בתרגומי מטבע   4,969
97,452     

    
     

      
       

       
       

      
       

       

97,452  רווח נקי  
 2005 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב9סך כל הכנסה מוכרת בגין    102,421

 332,903 322,303 10,600
 

 הון מניותהנפקת
 :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

248 248  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
1,237 1,237  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית

 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים
503 402  הקצאת הון מניות לעובדים בכירים 101

 מרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניותהכרה ב
1,149 1,149  ואופציות לעובדים

 דיבידנד ששולם     )7,498(  )7,498(
  )לתי מבוקרב( 2005 בספטמבר 30ליום  תרהי 76,407 402,759 7,195 320,114 -,- )3,370( 803,105
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 3 -) המשך (

 מ" בעפרוטרום תעשיות
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
 

  
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
 מאוחדת

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 

הפרשי תרגום 
 מטבע

 
 
 
 

 קרנות הון

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  באלפים 
       

   
     
      
   
 

 
769,763 ) 289,747 3,730( 5,590  )בלתי מבוקר( 2005 ביולי 1יתרה ליום  76,383 401,773

 ):בלתי מבוקר (2005 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב3-שינויים ב  
  -אשר לא הוכר במסגרת רווח נקי ) נטו(הפסד  

1,605  שינויים בתרגומי מטבע   1,605 
30,367    

     
      
       
       
       
       
      
       
 

30,367  רווח נקי  
31,972  2005 בספטמבר 30- החודשים שהסתיימו ב3סך כל הכנסה מוכרת בגין   

 246 246  הנפקת הון מניות
 :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

40 40  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
320 320  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית

 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים
118 94  הקצאת הון מניות לעובדים בכירים 24

 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות
 ואופציות לעובדים  646    646

  )לתי מבוקרב( 2005 בספטמבר 30ליום  תרהי 76,407 402,759 7,195 320,114 )3,370( 803,105 
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 4 -) סיום (

 מ" בעפרוטרום תעשיות
  על השינויים בהון העצמיותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
 

     עודפים  
 
 
 
 

 ך הכלס

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
 מאוחדת

 סכום שיועד
לחלוקת 
דיבידנד 

שהוכרז לאחר 
 תאריך המאזן

 
 
 

 יתרת הרווח
 לא יועדש

 
 
 

הפרשי תרגום 
 מטבע

 
 
 
 

 קרנות הון

 
 
 
 

 ון המניותה

 

  )מבוקר(באלפים 
      

    
     
    

  
338,837 ) 7,4984,855( 189,357 2,226 78,905 65,706 

 
 2005 בינואר 1יתרה ליום 

  בדצמבר31ום ביטול ההכרה ביתרת מוניטין שלילי לי 
 בהתאם להוראות המעבר של תקן , נטו, 2004   

 3דיווח כספי בינלאומי מספר     33,305   33,305
     

      
     
      

   )

  לאחר השפעת הוראות - 2005 בינואר 1יתרה ליום   
372,142 ) 7,4984,855( 222,662 2,226 78,905 65,706  3המעבר של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

 :2005שינויים בשנת   
  -אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי ) נטו(הכנסה  

 שינויים בתרגומי מטבע   )2,391 )2,391(
120,484     

     
    

      
 )     

      
       

       
      

      
      

  )     
       

120,484  רווח נקי  
 2005סך כל הכנסה מוכרת בגין   118,093
332,903 322,303 10,600 

 
 הנפקת הון מניות
 :מניות לעובדי חברה מאוחדתתוכנית הקצאת 

 )1,719( 1,719(  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
 413 413  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים

1,441 1,441  הכרה במרכיב ההטבה בתוכנית
 :הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים

503 402  ובדים בכיריםהקצאת הון מניות לע 101
 הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות 
 2,172 2,172  ואופציות לעובדים

)7,498( 7,498(  דיבידנד ששולם
 יעודה לחלוקה של דיבידנד שהוכרז לאחר

 תאריך המאזן    )9,228( 9,228  -,-
 2005דצמבר ב 31 יוםל תרהי 76,407 403,782 )165( 333,918 9,228 )4,720( 818,450
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 

 מ" בעפרוטרום תעשיות

  על תזרימי המזומניםים מאוחדותתמצית דוח

 2006 בספטמבר 30- חודשים שהסתיימו ב3- החודשים ו9לתקופות של 
 

שנה 
שהסתיימה 

  בדצמבר31-ב

 
 חודשים שהסתיימו 3

 בר בספטמ30-ב

 
 חודשים שהסתיימו 9

  בספטמבר30-ב

 

2005 2005 2006 2005 2006  
  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר(

  באלפים
 :זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת     

 )9ביאור (מזומנים הנובעים מפעילות  114,699 127,603 62,292 62,491 157,579
 ריבית ששולמה 985 )364( )201( 390 996

 מסי הכנסה ששולמו )12,720( )7,003( )5,312( )3,440( )9,887(
 זומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפתמ 102,964 120,236 56,779 59,441 148,688

      
 :זרימי מזומנים מפעילות השקעהת     

 כישת רכוש קבוער )39,056( )36,217( )13,238( )13,030( )53,859(
 רכישת רכוש אחר  )1,472(  )1,472( )1,490(

 גביית יתרת חובה לזמן ארוך     10,946
 דמי חכירה שהוונו     )1,714(

 )2ביאור ( בניכוי מזומנים שנרכשו –רכישת חברה מאוחדת  )93,464(    
 החזר בגין רכישת פעילויות 10,029 11,337 10,029 11,337 21,100
 רכוש קבועמורה ממכירת ת 1,640 1,007 454 584 18,378

  נטו–רכישת ניירות ערך סחירים  )316(  )155(  
 זומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה מ )121,167( )25,345( )2,910( )2,581( )6,639(

 :זרימי מזומנים מפעילות מימוןת     
 לאחר ניכוי הוצאות הנפקה, הנפקת הון  332,903  246 332,903

 ובדים בכירים בגין הקצאת מניותתקבולים מע 625 503  118 503
 ירעון הלוואות ואשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםפ )1,369( )145,835( 10 )29,482( )150,723(
 Flachsmannפירעון אשראי לזמן ארוך בקשר עם רכישת      )5,352(
 IFFפירעון אשראי לזמן ארוך בקשר עם רכישת   )173,185(   )173,185(
  נטו–רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת  )4,754( 248 )3,393( 40 )1,306(
 דיבידנד ששולם )9,228( )7,498(   )7,498(

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון     
 )ששימשו לפעילות מימון( )14,726( 7,136 )3,383( )29,078( )4,658(

      
 ות מזומנים פרשי תרגום בגין יתרהשל ) נטו(השפעה      
 ושווי מזומנים )4,578( 2,383 )5,440( 48 91

 במזומנים ושווי מזומנים) קיטון(ידול ג )37,507( 104,410 45,046 27,830 137,482
 תרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהי 155,227 17,745 72,674 94,325 17,745

 )8ביאור (מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה תרת י 117,720 122,155 117,720 122,155 155,227
 
 
 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 : כללי- 1ביאור 

 ):IFRS(מעבר לדיווח כספי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים  .א
 

 - 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי 
התקן קובע כי חברות שכפופות ).  התקן-להלן )" (IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים "

ייערכו את ,  ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה1968-ח"שכהת, לחוק ניירות ערך
החל מתקופות הדיווח ) IFRSתקני (דוחותיהן הכספיים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 

על פי הוראות ). 2008החל מהרבעון הראשון של שנת , דהיינו (2008 בינואר 1המתחילות ביום 
ולערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקני , ם את התקןחברות כאמור יכולות לאמץ מוקד, התקן

 .2006 ביולי 31החל מהדוחות הכספיים המתפרסמים לאחר 
 

המעבר  (IFRS את תקני 2003החברה אימצה בשנת , )'ב8ביאור (כפי שפורט בדוחות הכספיים 
, )2001 בינואר 1-החל מ, "IFRSאימוץ לראשונה של תקני  "- IFRS 1- נעשה בהתאם לIFRSלתקני 

 החל IFRSוהיא עורכת ומפרסמת דוחות כספיים לצורכי דיווח לבורסה בלונדון לפי תקני 
במקביל לדוחות הכספיים שהיא מפרסמת בישראל לפי כללי , 2003מהדוחות הכספיים של שנת 
 .חשבונאות מקובלים בישראל

תיה הכספיים ולהשתמש בדוחו, 29' החברה החליטה לאמץ אימוץ מוקדם את תקן חשבונאות מס
, בהתאם לכך. כפי שמאפשר התקן,  גם לצורכי הדיווח הכספי בישראלIFRSהערוכים לפי תקני 

 בספטמבר 30 - החודשים שנסתיימו ב3- החודשים ו9הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של 
לצורכי עמידה בדרישות הדיווח , והינם מפורסמים גם בישראל, IFRSנערכו לפי תקני , 2006
 .כלעיל והתקנות שהותקנו על פיו, ות על החברה לפי חוק ניירות ערך בישראלהחל

 
 באותו ו שהסתיימחודשים 3- החודשים ו9  שלות ולתקופ2006 בספטמבר 30דוחות הביניים ליום  .ב

לתקן חשבונאות בינלאומי בהתאם , נערכו במתכונת מתומצתת, ) דוחות הביניים-להלן  (תאריך
, )ודוחות תקופתיים ומידיים(ובהתאם לתקנות ניירות ערך "  לתקופות בינייםדיווח כספי "34' מס
תקנות ניירות ערך קובעות כללים לסיווג והצגה בדוחות כספיים אשר אינן בהכרח . 1970-ל"התש

עם זאת ככל שכללים אלו , IFRSעולים בקנה אחד עם כללי הסיווג וההצגה הנדרשים על ידי 
 .פרשים כאמור אינם מהותייםמתייחסים לחברה  הרי שהה

 
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת 

דוחות הביניים אינם כוללים את , עם זאת; להלן' ג1-פרט למתואר ב, הדוחות הכספיים השנתיים
ם ביחד עם כל המידע והביאורים הנדרשים במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים ויש לקורא

 .2005הדוחות הכספיים לשנת 
 

מוקדמות או נדחות לצורכי דיווח הביניים אם , עלויות הנגרמות באופן בלתי אחיד במהלך השנה
 .ורק אם נאות להקדים או לדחות עלויות מסוג זה בגמר שנת דיווח

 
ס מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של שיעור המ

וכן שינויים באומדן סכומי החיסכון , שינויים באומדן זה; השנתי הממוצע הצפוי לשנה בכללותה
 .נזקפים להוצאות הרבעון השוטף, במסים שינוצלו בשנים הבאות

 
 בסיס העריכה .ג

 :הרלוונטיים לפעילותה,  אימצה הקבוצה את התקנים המוזכרים להלן2006בשנת 

 .תוכניות הקבוצה וגילויים, ווחים והפסדים אקטואריים ר- 19תקן חשבונאות בינלאומי 
 חשבונאות גידור לגבי תזרים מזומנים מעסקאות צפויות -) תיקון (39תקן חשבונאות בינלאומי 

 .בתוך הקבוצה
 . אופציית השווי הנאות-) תיקון (39תקן חשבונאות בינלאומי 
 . חוזי ערבות כספית-) תיקון (4 ' ותקן דיווח כספי בינלאומי מס39תקן חשבונאות בינלאומי 

 . חיפוש והערכת מקורות מינרלים- 6' תקן דיווח כספי בינלאומי מס
קביעה האם  – International Financial Reporting Interpretations Committee- של ה4' הבהרה מס

 .הסדר כולל חכירה
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעתעשיותפרוטרום 
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 
 )בלתי מבוקרים(

 ):המשך ( כללי- 1ביאור 
 

 - International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה5מספר הבהרה 
, קת ההשכרההתחייבויות העולות מתשלומים לקרנות אשר מאפשרות החזר עלויות בגין הפס

 השימור והשיקום של נכסים
 - International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה6 מספר הבהרה

 . פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני-התחייבויות הנובעות מהשתתפות בשוק מסויים 
 .הקבוצהאימוץ התקנים האמורים לא גרם לשינויים מהותיים במדיניות החשבונאית של 

תיקונים והסברים לתקנים אלה אשר פורסמו אך עדיין לא נכנסו , התקנים החדשים הבאים
 : ואשר לא בוצע בגינם אימוץ מוקדם2006לתוקף בגין שנת 

 אימוץ -International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה7 מספר הבהרה
 בתוקף לגבי תקופות דיווח שנתיות – 29' בינלאומי מסגישת ההצגה מחדש לפי תקן חשבונאות 

 .2006 במרס 1-החל מ
היקף  -International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה9 מספר הבהרה

 .2006 במאי 1- בתוקף לתקופות דיווח שנתיות החל מ– 2' תקן דיווח כספי בינלאומי מס
הערכה  -International Financial Reporting Interpretations Committee - של ה9 מספר הבהרה

 .2006 בספטמבר 1- בתוקף לגבי תקופות דיווח שנתיות החל מ–מחדש של נגזרים משובצים 
 בתוקף לתקופות דיווח –גילויים :  מכשירים פיננסיים– 7' תקן דיווח כספי בינלאומי מס

 .2007 בינואר 1-שנתיות החל מ
 בתוקף – גילויים בקשר להון – הצגת דוחות כספיים – 1' אות בינלאומי מסתקן חשבונ

 .2007 בינואר 1-לתקופות דיווח שנתיות החל מ
 .לא רלבנטיים לקבוצה לדעת הנהלת הקבוצה התקנים האמורים

 
  מההון המונפק והנפרע של החברה האמריקאית100%רכשה החברה , 2006באוקטובר  .ד

Acatris Inc. , ההולנדית החברהAcatris Specialties Holdings B.V. ,והחברה הבלגית 
 Acatris Belgium N.V ששולם במזומן)  מיליון דולר13.3-כ( מיליון אירו 10.5 תמורת סכום של ,

 .10ראה ביאור 
 
במחצית הראשונה , בכל שנה נתונה, בדרך כלל, כאשר, פעילות החברה נתונה לתנודות עונתיות .ה

 ).במיוחד ברבעון הרביעי של השנה(הות יותר ובמחצית השניה המכירות נמוכות יותר המכירות גבו
ברבים ממוצרי החברה משתמשים לקוחות שלה המייצרים משקאות ומוצרי חלב כגון משקאות 

מכירות , כתוצאה מכך.  אשר הביקוש להם עולה במהלך חודשי הקיץ, גלידה ויוגורטים, קלים
רי גלם המיוצרים על ידי החברה גבוהות יותר במחצית הראשונה של של תערובות מסוימות וחומ

 .השנה מאשר במחציתה השניה
 

 Nesse רכישת חברת - 2ביאור 

 מהמניות המקנות בעלות ושליטה 70%, באמצעות חברה מאוחדת, רכשה החברה, 2006 בינואר 17ביום 
 ).Nesse-להלן  (GewürzMühle Nesse Gebr. Kranse GmbH  ובחברת GewürzMühle Nesse GmbHבחברת 

Nesseשיווק ומכירה של פתרונות , ייצור,  הינה קבוצה בינלאומית העוסקת בפיתוחSavory , הכוללים
 .תמציות טעם שאינן מתוקות וחומרי גלם פונקציונליים ייחודיים

 ).ח"יליון ש מ102.6( מיליון אירו 18.41סך של , במועד הרכישה, תמורת הרכישה שילמה החברה במזומן

, במידה שיושג, שיתבסס על השיפור, 2008 במרס 31-זכאים המוכרים לתשלום עתידי חד פעמי ב, בנוסף
לעומת ממוצע הרווח התפעולי , 2007 עד 2005 במהלך השנים Nesseבממוצע הרווח התפעולי העתידי של 

 ). תשלום בגין שיפור ברווחיות-להלן  (2004- ו2003בשנים 
 

, )Putאופציית (ולמוכרים קיימת אופציה למכור לחברה ) Callאופציית ( אופציה לרכוש לחברה קיימת
מחיר המימוש . Nesse הון המניות של 30%את יתרת , 2007במשך תקופה של שנתיים החל מתום שנת 

 מהרווח התפעולי השנתי הממוצע שיושג על ידי  במהלך שמונת 30%-של האופציה יהיה שווה ל
 .6.5-מוכפל ב, מו לרבעון בו תמומש האופציההרבעונים שקד

) 100%(רשמה החברה בחשבונותיה את רכישת מלוא השליטה , בהתחשב בתנאים המיוחדים של האופציות
נכללה במסגרת ההתחייבויות לזמן ( תוך רישום מלוא ההתחייבות המשתמעת ממימוש האופציה Nesse -ב

 ).ארוך
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 )המשך( Nesse רכישת חברת - 2ביאור 

והיא , )ח" אלפי ש188,472( אלפי אירו 33,809מסתכמת לסך של , עלות הרכישה המוצגת בדוח זה
באשר לתשלום עתידי , המבוססות על הערכת הנהלת החברה, יבויותכוללת את ערכן הנוכחי של ההתחי

 אלפי אירו 3,274בסך , כאמור לעיל, Call-חד פעמי בגין השיפור ברווחיות ובגין מימוש אופציית ה
 468והוצאות רכישה בסך של ; בהתאמה, )ח" אלפי ש64,983( אלפי אירו 11,657-ו) ח" אלפי ש18,251(

 ).ח" ש אלפי2,609(אלפי אירו 

 עד 2005 בשנים Nesseעלות הרכישה הסופית תלויה ברווח התפעולי העתידי הממוצע שיושג על ידי 
ולהתחייבויות הנרכשים בהתבסס ) מוחשיים ובלתי מוחשיים(עלות הרכישה יוחסה לנכסים . 2007

 .על שוויים הנאות בעת הרכישה

 אלפי 18,173( אלפי אירו 3,260 בסך נוסחות מוצרים: הנכסים הבלתי מוחשיים אשר הוכרו כוללים
  אלפי אירו17,506ומוניטין בסך , )ח" אלפי ש7,637( אלפי אירו 1,370קשרי לקוחות בסך , )ח"ש
נוסחות המוצרים וקשרי הלקוחות מופחתים על פני אורך . יוחסה למוניטין) ח" אלפי ש97,589(

אך נבחן על בסיס שנתי , ו מופחתהמוניטין אינ. בהתאמה,  שנים10- שנים ו20חיים כלכלי של 
 .לירידת ערך

דוח ; Nesse הדוחות הכספיים של 2006 בינואר 17החל מיום , אוחדו לראשונה, כתוצאה מהרכישה
בהתאם , 2006 בינואר 1החל מיום , Nesseרווח והפסד המאוחד כולל את תוצאות הפעולות של 

 .לאמור בהסכם הרכישה

 :2006 בספטמבר 30ת הכספיים המאוחדים ליום  שנכללו בדוחוNesseלהלן נתוני 
 בספטמבר 30

2006 
 

  באלפים
  )וקרבלתי מב(

 :מאזן 
 :רכוש שוטף 

 ושווי מזומניםמזומנים  9,464
 *השקעות לזמן קצר 13,719

 :חייבים ויתרות חובה 
 לקוחות 18,598

 אחרים 6,659
 מלאי 17,204
 )10 ראה ביאור(הלוואות לזמן ארוך  13,637

 מסים נדחים 112
  נטו–ע וקברכוש  24,139

 נכסים בלתי מוחשיים 119,049
 :תות שוטפוהתחייבוי 

 נקאיים באשראי והלוואות מתאגידים )2,788(
 :זכאים ויתרות זכות 

 ותני שירותיםנספקים ו )8,178(
 חריםא )10,415(

 :ות לזמן ארוךהתחייבוי 
 לעובד בעת פרישההטבות התחייבויות בשל  )1,093(
 יםדח נהסמסי הכנ )155(
)83,239( _____________   *התחייבויות אחרות

116,713 __________________________    

ל "השינויים בערכם של ניירות הערך הנ, כולל ניירות ערך סחירים המוצגים לפי שווי שוק  *
 .נזקפים לדוח רווח והפסד

 64.3 בסכום של put- והcall- הנותרים במסגרת אופציות ה30% כולל ההתחייבות לרכישת**
 18ח ומההתחייבות לתשלום עתידי חד פעמי בגין השיפור ברווחיות בסכום של "מיליון ש
 .2.86%שיעור ההיוון השנתי הוא ; ההתחייבויות מוצגות בערכן הנוכחי. ח"מיליון ש



 

34 

 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 )המשך( Nesse רכישת חברת - 2ביאור 
 

ח לתקופה " אלפי ש16,231ורווח נקי של , ח" אלפי ש117,927הפעולות שנרכשו הניבו הכנסות של 
 :2006 בספטמבר 30- ועד ל2006 בינואר 1מיום 

 
 :ליום הרכישה Nesse נכסים והתחייבויות של

השווי בספרי 
החברה הנרכשת 

 
 שווי נאות

 

  באלפים
   

 מזומנים ושווי מזומנים 12,587 12,587
 השקעות לזמן קצר 13,825 13,825

 :חייבים ויתרות חובה  
 לקוחות 19,511 22,082
 אחרים 10,358 10,358
 מלאי 11,623 13,078
  נטו-רכוש קבוע  26,323 23,005

 *מוניטין 97,589 
 נכסים בלתי מוחשיים 25,810 
 נכסי מסים נדחים 1,610 

 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים )3,423( )3,423(
 :זכאים ויתרות זכות  

 ספקים ונותני שירותים )8,992( )8,992(
 אחרים )15,749( )15,749(

  פנסיות-ת עובדים בעת פרישהתחייבויות  )719( 97
 התחייבויות מסים נדחים )992( 

66,868 189,361  

,  מיוחס למוצרים ולפיזור הגיאוגרפי של הפעילות הנרכשתNesseמוניטין הנובע מרכישת  *
הפעילות הנרכשת ופעילות החברה ; המשלימים את המוצרים והפיזור הגיאוגרפי של החברה

נצל את הסינרגיה באמצעות שימוש בכוח העבודה חופפות רק במידה מועטה כך שהחברה ת
 .(cross selling) למטרות מכירות מצטלבות Nesse ובפריסת השוק של Nesseהמיומן של 

 
אינו כולל את סכום , ח" אלפי ש93,464הסכום המוצג בדוח על תזרים המזומנים בסך 

כאמור , call-של אופציית הההתחייבויות בגין התשלום על שיפור ברווחיות ובגין המימוש העתידי 
 .לעיל וכן אינו כולל את הוצאות הרכישה שנצברו

 
 
 



 

35 

 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 
 International Flavors & Fragrances I.F.F Incרת  מחב Food Systemsפעילות רכישת  - 3ביאור 

 2004באירופה בשנת 
 

  Food Systems Business -רכשה החברה את פעילות ה, 2004 באוקטובר 29- ו2004 באוגוסט 17בימים 
 .גרמניה וצרפת, בשוויץ) IFF -להלן (, International Flavors & Fragrances I.F.F Incשל חברת ) FS -להלן (

נכללו תוצאות הפעילות הנרכשת בשוויץ , 2004 בדצמבר 31-בדוח רווח והפסד המאוחד לשנה שהסתיימה ב
 .בהתאמה, 2004 בנובמבר 2- ו2004 באוגוסט 17-החל מ, וכן תוצאות הפעילות הנרכשת בצרפת, וגרמניה

רכשת בשוויץ  נטו של הפעילות הנ- הציגה החברה בדוחותיה את עלות הרכישה 2004 בדצמבר 31ליום 
; בהתאמה, ח" מיליון ש14.5-ח ו" מיליון ש144.5ובגרמניה ושל הפעילות הנרכשת בצרפת בסכום כולל של 

שהוערכו על ידי הנהלת החברה , עלות זו כללה הוצאות רכישה והיתה לאחר ניכוי התאמות הקשורות ברכישה
 .בהתאמה, ח" מיליון ש2.7-ח ו" מיליון ש12בסך 

 שנרכשה FS-על פיו מחיר הרכישה של פעילות ה, IFF נחתם הסכם בין החברה לחברת 2005 בספטמבר 5ביום 
 שנרכשה בצרפת יוקטן FS-ח ומחיר הרכישה של פעילות ה" מיליון ש16-בשוויץ ובגרמניה יוקטן בסכום של כ

 .ח" מיליון ש6-בסכום של כ

ישת הפעילות בשוויץ ובגרמניה בסך הקטינה החברה את המוניטין שנבע לה כתוצאה מרכ, לאור האמור לעיל
 מיליון 2.7-ח והגדילה את המוניטין השלילי שנבע לה ברכישת הפעילות בצרפת בסך של כ" מיליון ש4-של כ
 .נזקף ישירות לרווח והפסד, כאמור, הגידול במוניטין השלילי. ח"ש

ואילו ,  במזומןIFF- מח" מיליון ש11.5סך של , 2005בחודש ספטמבר , קיבלה החברה, בהתאם להסכם זה
 .בהתאם לאמור בהסכם, IFF-יתרת הסכום להחזר קוזזה כנגד חובות של החברה ל

 בין היתר מנגנון התאמה המבוסס על רווחים, הכוללים בין היתר, הסכם הרכישה כולל מנגנוני התאמת תמורה
)"EARN-OUT"( ,ו נוספים  מיליון איר3.5-אשר לפיו מחיר הרכישה עשוי לקטון או לגדול ב)ח" מיליון ש19.6( ,

 .2006- ו2005בהתאם לתוצאות הפעילות הנרכשת בשנים 

הוקטן מחיר הרכישה של הפעילות בשוויץ , "EARN-OUT"-בהתאם למנגנון ה, 2005 בדצמבר 31ליום 
כתוצאה מההתאמה האמורה החברה הקטינה את המוניטין שנבע . ח נוספים" מיליון ש9.7-ובגרמניה בסך כ

. ח" מיליון ש4-ח ולחברה נוצר מוניטין שלילי בסכום של כ" מיליון ש5.7-וצאה מהרכישה בסך של כלה כת
 .סכום המוניטין השלילי נזקף ישירות לרווח והפסד

 מחיר הרכישה של הפעילות בשוויץ ובגרמניה להיות כאמור לעיל היה אמור" EARN-OUT"-בהתאם למנגנון ה
 מחקה החברה את 2005מאחר ובשנת , עם זאת. ח" מיליון ש5.06-סך של כב) 2006 בספטמבר 30ליום (מוקטן 

מוצג במסגרת (נזקף הסכום האמור ישירות לרווח והפסד , כל סכום המוניטין אשר נבע לה מרכישת הפעילות
 ).הכנסות אחרות

 
  הקצאת אופציות לעובדים בכירים- 4ביאור 

 
 עובדים 4-ל, להקצות ללא תמורה, 2003מסגרת תוכנית ב, אישר דירקטוריון החברה, 2006 בינואר 2ביום 

 ..נ.ח ע" ש1אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה אחת בת ,  כתבי אופציות בלתי סחירים725,000, בכירים
 

 .האופציות האמורות תוחזקנה בידי נאמן והם תוענקנה לעובדים במנות שוות בתום תקופת האכשרה
 

 :תקופת האכשרה נפרשת כלהלן
 .שלוש שנים וארבע שנים ממועד ההענקה,  שנתיים- שלוש מנות שוות - עובדים בכירים 3בור ע

 .שלוש שנים וארבע שנים ממועד ההענקה, שנתיים,  שנה- ארבע מנות שוות -עבור עובד בכיר נוסף 
 .זכות המימוש של העובד למניה תפקע כעבור שש שנים ממועד ההענקה
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 )בלתי מבוקרים(אוחדים נספח לתמצית דוחות כספיים מ
 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 
 )המשך ( הקצאת אופציות לעובדים בכירים- 4ביאור 

 
 .ח" ש34.52שווי שוק מנית החברה ביום ההקצאה עמד על , ח" ש31.07-תוספת המימוש נקבעה ל

 
. נ.ח ע" ש1 מניות בנות 600,000לרישום , אביב-ניתן אישור מהבורסה לניירות ערך בתל, 2006ינואר  ב31ביום 

 .אשר תנבענה ממימוש האופציות האמורות
 

 7,457מגיע לסך , מחושב על פי נוסחת בלאק ושולטס, במועד ההענקה, הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות
מאחר וגם העובדים ( בכל השנים 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : באותשווי זה מבוסס על ההנחות ה. ח"אלפי ש

 4.35% - 4.45%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 31% - 29%סטיית תקן צפויה בשיעור של , )זכאים לדיבידנד
 .שלוש שנים וארבע שנים, שנתיים, שנה: ואורך תקופה צפויה ממוצעת עד למימוש האופציה

 
  דיבידנד- 5ביאור 

 
סך הדיבידנד . ח למניה" ש0.16-בסך של כ,  הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד2006 במרס 14ום בי

 .2006 באפריל 24שולם לבעלי המניות ביום , ח" אלפי ש9,228-שהוכרז בסך כ
 
 : מסים על הכנסה- 6ביאור 

 
 ממניות 70%חתמו חברה מאוחדת הפועלת בגרמניה המחזיקה ,  המדווחתבמהלך התקופה .א

Nesseובעלי מניות נוספים ב -Nesseעל הסכם לפיו החברה המאוחדת ו -Nesse ישומו במאוחד 
לצורכי מס בגרמניה וכך תוכל למעשה החברה המאוחדת לקזז את הפסדיה המועברים לצורכי 

לאור ההסכם . 2007 בינואר 1וזאת החל מיום , -Nesseככל שיווצרו ב, מס כנגד רווחים
ה הנהלת החברה המאוחדת את הערכותיה לגבי יכולתה לנצל את הפסדיה שינת, האמור

. לראשונה נכס מס בגין הפסדיה המועברים, וכללה בחשבונותיה, המועברים לצורכי מס
 .ח" מיליון ש6.9קטנו הוצאות המס של הקבוצה בתקופה בסכום של , כתוצאה מהאמור לעיל

 
בדבר הכרה בשניים ממפעליה של , 2005שנת בהמשך למדווח בדוחות הכספיים של החברה ל .ב

 הדוח בתקופתקיבלה החברה , החברה כמפעלים המאופיינים במחזוריות טכנולוגית גבוהה
אישור נוסף ממרכז השקעות לפיו מפעל נוסף של החברה זכאי להטבות מס בהתאם לנוהל 

ונה  החל מהשנה הראש10%שחיקה של מחזור הבסיס בשיעור של (שחיקת מחזור בסיס 
 4.5רשמה החברה הטבת מס לקבל בגין שנים קודמות בסכום של , בהתאם לכך). להפעלה
 .ח"מיליון ש

 
אשר עדכן בשנית את שיעורי מס , )147מספר (פורסם תיקון לפקודה , 2005בחודש אוגוסט  .ג

 כתוצאה מהתיקון ;2004 לפקודה מחודש יולי 140' החברות שנקבעו במסגרת תיקון מס
 ,34% - 2005:  ואילך הינם כדלקמן2005רי מס החברות החלים בשנים האמור שיעו

 .25% - ואילך 2010- ו26% - 2009, 27% - 2008, 29% - 2007, 31% - 2006
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 : מגזרים עסקיים- 7ביאור 

 
 

סך הכל 
 מאוחד

 
 

 ביטולים

 
חטיבת סחר 
 ושיווק

 
חטיבת 
 חומרי גלם

 
חטיבת 
 תערובות

 

  באלפים
  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב9     
 ):בלתי מבוקר( 2006       

 הכנסות המגזר   642,917 325,313 21,053 )19,481( 969,802

 המגזר תוצאות   103,390 28,979 1,021  133,390

 הוצאות כלליות משותפות שלא        
 יוחסו בין המגזרים        )1,067(

 רווח מפעילויות       132,323

  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב9     
 ):בלתי מבוקר (2005       

 רהכנסות המגז   *530,376 *309,534 22,056 )13,984( 847,982

 המגזר תוצאות   *91,567 *35,623 1,131  128,321

 כלליות משותפות שלאהוצאות        
 בין המגזריםיוחסו         )795(

 רווח מפעילויות       127,526

  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב3     
 ):בלתי מבוקר( 2006       

  המגזרהכנסות   207,633 104,393 7,912 )9,195( 310,743

 תוצאות המגזר   31,710 8,338 493  40,541

 הכנסות כלליות משותפות שלא       
 בין המגזריםיוחסו         )344(

 רווח מפעילויות       40,197

  בספטמבר30- חודשים שהסתיימו ב3     
 ):בלתי מבוקר( 2005       

  המגזרהכנסות   *162,688 *101,682 7,344 )4,979( 266,735

 תוצאות המגזר   *24,685 *11,099 165  35,949

 הכנסות כלליות משותפות שלא       
 בין המגזריםיוחסו         )332(

 רווח מפעילויות       35,617

  בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב     
 ):מבוקר (2005       

 גזרהמהכנסות    *679,574 *402,861 28,390 )16,686( 1,094,139

 המגזרתוצאות    *108,914 *42,455 1,068  152,437

 הוצאות כלליות משותפות שלא       
 יוחסו בין המגזרים        )1,027(

 רווח מפעילויות       151,410

 
 .סווג מחדש*
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 )בלתי מבוקרים(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 
 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים ה דוחותהביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

  מזומנים ושווי מזומנים- 8ביאור 
 

מורכבים כדלקמן למטרות דוח תזרים , המזומנים ומשיכות היתר בבנקים בתום תקופה מדווח
 :מזומנים

 
שנה שהסתיימה 

  בדצמבר31-ב
  חודשים שהסתיימו9

  בספטמבר30-ב
 

2005 2005 2006  
  באלפים

    
 מזומנים ושווי מזומנים 120,800 122,734 155,227

 משיכות יתר )3,080( )579( 
155,227 122,155 117,720  

    
 : תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת- 9ביאור 

שנה 
שהסתיימה 

  בדצמבר31-ב

 
 חודשים שהסתיימו 3

  בספטמבר30-ב

 
 חודשים שהסתיימו 9

  בספטמבר30-ב

 

2005 2005 2006 2005 2006  
  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר(

  באלפים
      

 רווח נקי 110,177 97,452 30,170 30,367 120,484
      
 התאמות הדרושות על מנת להציג את תזרימי המזומנים     
 :מפעילות שוטפת     

 פחת והפחתות 30,538 28,642 9,097 9,423 37,383
  הקשורה בתוכנית ולהענקת מניותהכרה בהטבה     

 ואופציות לעובדים 5,405 2,386 1,998 966 3,613
 מעביד-התחייבות בשל סיום יחסי עובד 1,071 1,912 )56( 408 1,391
  נטו-מסי הכנסה נדחים  )6,448( 2,883 )1,160( 727 5,825
 ממכירת רכוש קבוע) רווח(הפסד  )81( )310( )219( )495( 1,472

 אחרים 1,857 368 606 )7( 372
 הפרשות 1,808 )1,805( 52 )808( )2,675(
 )3ביאור  (IFFמוניטין שלילי הנובע מרכישת  )7,438( )2,630( )2,431( )15( )6,714(

40,667 10,199 7,887 31,446 26,712  
      
 :שינויים בהון חוזר     
 :בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון      

 לקוחות )40,493( )12,374( )5,419( 33,234 4,236
 אחרים )6,214( )5,797( )2,186( 4,659 )6,171(

 :בזכאים ויתרות זכות) קיטון(גידול      
 ספקים ונותני שירותים 11,536 )2,776( 8,515 )25,426( )4,479(

 אחרים 21,228 27,981 21,856 7,203 27,803
 במלאי) גידול(קיטון  )8,247( )8,329( 1,469 2,255 )24,961(
)3,572( 21,925 24,235 )1,295( )22,190(  

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 114,699 127,603 62,292 62,491 157,579
      
 -עסקאות שלא במזומן      
 עדכון עודף עלות ברכישה 958  958  
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 )יםבלתי מבוקר(נספח לתמצית דוחות כספיים מאוחדים 

 

 מ" בעפרוטרום תעשיות
 )המשך(כספיים הדוחות הביאורים לתמצית 

 2006 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

  ארועים לאחר תאריך המאזן- 10ביאור 
 

 Acatrisרכישת 
 
 מהון המניות המונפק והנפרע 100%, באמצעות חברה מאוחדת,  רכשה החברה2006 באוקטובר 1-ב

והחברה , .Acatris Specialties B.Vהחברה ההולנדית , Acatris Incשל החברה האמריקאית 
 ).Acatris -להלן ביחד  (.Acatris Belgium N.Vהבלגית 

 
Acatris היא חלק מקבוצת מנהלת פעילות רב לאומית שמרכזה בהולנד ובבלגיהה  

Dutch Royal Schouten Group N.V.  .Acatrisמייצרת ומשווקת חומרים פעילים ,  מפתחת
הנתמכים , בעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית, מצמחיםוחדשניים ומיצויים טבעיים ייחודיים 

, בין היתר,  הכוללLifelineוהיא בעלת קו המוצרים המוביל , במחקרים קליניים ומוגנים בפטנטים
  Soylife ,Fenulife מוצריםאת ה

ברות מובילות בשווקי תוספי  כולל מאות חAcatrisבסיס הלקוחות הנרחב של . Linumlife-ו
בעיקר באירופה המערבית , והקוסמטיקההתרופות הטבעיות , המזון הפונקציונלי, המזון
 .ב"ובארה

 
 .במזומן תמורת הרכישה) ח" מליון ש57.5( מיליון אירו 10.5ביום הרכישה שילמה החברה 

 
על שוויים ההוגן עלות הרכישה תיוחס לנכסים ולהתחייבויות המוחשיות אשר נרכשו בהתבסס 

קביעה השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות כפופה להערכות . ולמוניטין, ביום הרכישה
 .המבוצעות עבור החברה
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