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

  מבוא
  

 �להל� (וחברות בנות שלה  מ"פרוטרו� תעשיות בע של המצור" הכספי המידע את סקרנו
 הדוחות ואת 2009במרס  31 ליו�   על המצב הכספיהדוח התמציתי המאוחד את הכולל, )הקבוצה

לתקופה של שלושת  המזומני� ותזרימי בהו�השינויי�  , והפסדרווח על המאוחדי� התמציתיי�
 מידע של אחראי� לעריכה ולהצגה וההנהלה הדירקטוריו�. תארי) באותו שהסתיימו החודשי�

 לתקופות כספי דיווח" IAS 34בינלאומי  לתק� חשבונאות בהתא� זו ביניי� לתקופת כספי
ער)  תקנות ניירות של 'פרק ד זו לפי י�ביני לתקופת כספי מידע לעריכת וכ� ה� אחראי�, "ביניי�

 כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו .1970 �ל "התש ,)ומיידיי� תקופתיי� דוחות(
 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניי� לתקופת

  
 נכסיה� הכלולי� אשר חברות שאוחדו של התמציתי הביניי� לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא

 הכלולות והכנסותיה�, 2009  במרס31הנכסי� המאוחדי� ליו�  מכלל 2.87% �כ מהווי� באיחוד
 שהסתיימו החודשי� שלושת לתקופה של המאוחדות ההכנסות מכלל 6.38% �מהוות כ באיחוד
 רואי ידי על נסקר חברות אות� של התמציתי הביניי� הכספי לתקופת המידע .תארי) באותו

 הכספי למידע שהיא מתייחסת ככל, ומסקנתנו נול הומצאו שלה� הסקירה שדוחות חשבו� אחרי�
  .האחרי� החשבו� רואי הסקירה של דוחות על מבוססת, חברות אות� בגי�
  

  היק" הסקירה
  

 מידע של סקירה"חשבו� בישראל  רואי לשכת של 1 סקירה לתק� בהתא� סקירתנו את ערכנו
 כספי מידע של סקירה". תהיישו של המבקר החשבו� רואה ידי על הנערכת ביניי� לתקופות כספי

הכספיי�  לענייני� האחראי� אנשי� ע� בעיקר, מבירורי� ביניי� מורכבת לתקופות
 בהיקפה במידה הינה מצומצמת סקירה. ואחרי� אנליטיי� סקירה נהלי ומיישו�, והחשבונאיי�

 מאפשרת אינה ולפיכ) בישראל מקובלי� לתקני ביקורת בהתא� הנערכת ביקורת מאשר ניכרת
. מזוהי� בביקורת להיות יכולי� שהיו המשמעותיי� הענייני� לכל ביטחו� שניוודע להשיג ולנ

  .ביקורת של דעת חוות מחווי� אנו אי�, לכ) בהתא�
  

 מסקנה
 

 דבר ליבנו בא לתשומת לא, אחרי� חשבו� רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
 לתק� בהתא�, המהותיות הבחינות מכל, )ערו ל אינו"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגור�

   .IAS 34בינלאומי  חשבונאות
  

 חשבו� רואי של דוחות הסקירה ועל סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוס"
 מכל, ממלא אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגור� דבר ליבנו לתשומת בא לא, אחרי�

 תקופתיי� דוחות(ער)  ניירות תקנות של' ד פרק פיל הגילוי אחר הוראות, המהותיות הבחינות
  .1970 �ל "התש ,)ומיידיי�

  
 

   קסלמ� וקסלמ�
         רואי חשבו�

  
  
  

    2009  במאי 26 ,חיפה
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

  2009 במרס 31ליו� 

  

  בדצמבר31  במרס31 

  2009  2008  2008  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרי� 

        ר  כ  ו  ש
        :נכסי� שוטפי�

  37,229  23,384  27,625  מזומני� ושווי מזומני�
  52  601  44    דר) רווח או הפסדג�נכסי� פיננסיי� בשווי הו

        :חייבי� ויתרות חובה
  68,204  93,145  70,980  לקוחות
  11,573  12,057  10,454  אחרי�

  2,564  3,942  4,030  ומקדמות לספקי�הוצאות ששולמו מראש 
  94,916  103,361  91,450  מלאי

  204,583  236,490  214,538  
        

        :נכסי� שאינ� שוטפי�
  125,705  145,252  122,480  רכוש קבוע 

  166,083  200,003  180,635  נכסי� בלתי מוחשיי� 
  2,990  3,811  3,204  מסי הכנסה נדחי�

  1,476  1,888  1,466  תפעוליתהוצאות מראש בגי� חכירה 
  307,785  350,954  296,254  
  510,792  587,444  512,368  נכסי�ס% 

  
  

    
  ,פרבר. 'ו� ג'ר ג" ד)   
  ר הדירקטוריו�" יו)   
    
  , אורי יהודאי)   
   נשיא ומנהל עסקי� ראשי )   
    
  , אלו� גרנות)   
   משנה לנשיא ומנהל כספי� ראשי)   

  
  
  

  2009,  במאי26 :מידע הכספי לתקופת ביניי� על ידי דירקטוריו� החברההתארי% אישור 
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  בדצמבר31  במרס31 

  2009  2008  2008  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרי� 

�        התחייבויות והו

        :התחייבויות שוטפות
אשראי והלוואות לזמ� קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמ� 

  ארו)
  

53,701  43,750  42,784  
        :זכאי� ויתרות זכות

  26,705  42,120  28,639  ספקי� ונותני שירותי�       
  27,801  102,014  31,345  אחרי�       

  1,028  338  934   אחרותת     הפרשות בגי� התחייבויו

  114,619  188,222  98,318  

        :התחייבויות לזמ� ארו%
  99,383  90,614  92,630   שוטפותהלוואות לזמ� ארו) בניכוי חלויות

  11,269  12,200  10,786  הטבות לעובד בעת פרישההתחייבויות בשל 
  22,142  23,457  21,256  מסי הכנסה נדחי� 

  1,420  1,420    ��         הפרשות בגי� התחייבויות אחרות בניכוי חלויות שוטפות

  124,672  127,691  134,214  

  232,532  315,913  239,291  התחייבויות ס%

        

�        הו

  16,490  16,466  16,490  הו� מניות
  95,802  94,692  95,951  קרנות הו�

  9,836  31,196  1,300  הפרשי תרגו� מטבע
  159,502  132,094  162,648  יתרת רווח 

  )3,370(  )2,917(  )3,312(   עלות מניות החברה המוחזקות בידי חברה מאוחדת�בניכוי 

 �  278,260  271,531  273,077  ס% הו

�  510,792  587,444  512,368  ס% התחייבויות והו
  

  
  
  
  
  
  

  .הביאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי� אלה
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  רווח והפסד ה י מאוחד עלתמציתדוח 

  2009 במרס 31יו� בשהסתיימה  החודשי� 3לתקופה של 

  
   

   חודשי� שהסתיימו 3
  במרס31!ב

שנה ה
שהסתיימה 

  בדצמבר 31!ב
  2009  2008  2008  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  )הילמעט נתוני הרווח למנ( אלפי דולרי� 

        

  473,286  122,030  98,424   הכנסות

  297,015  77,257  63,200  עלות המכירות

  176,271  44,773  35,224  רווח גולמי

        מחקר, שיווק והוצאות מכירה
        :הנהלה וכלליות, פיתוחו  

  85,003  20,845  17,090   נטו–מחקר ופיתוח , שיווק ומכירה  
  35,206  8,716  7,798  וכלליותהנהלה   

  )549(  )134(  107   נטו–  אחרות)הכנסות(הוצאות 

  56,611  15,346  10,229  רווח מפעולות 

  10,550  2,824  3,310  נטו – הוצאות מימו�

  46,061  12,522  6,919  כנסהרווח לפני מסי� על הה

  8,832  2,817  1,318  מסי� על ההכנסה 

  37,229  9,705  5,601  רווח נקי לתקופה

        

  :למניה רווח נקי
      

  0.65  0.17  0.10  בסיסי

  0.64  0.17  0.10  בהנחה של דילול מלא

 
  
  
  
  
  

  .הביאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי� אלה
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  1 �) המש)(

  
  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  על השינויי� בהו� מאוחד  יתמציתדוח 
  2009   במרס31יו� ב השהסתיימ החודשי� 3לתקופה של 

    
  
  
  

  הו� המניות

  
  
  
  

�  קרנות הו

  
  
  

הפרשי תרגו� 
  מטבע

  
  
  
  

  יתרת רווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  % הכלס
 אלפי דולרי� 

              
     278,260  )3,370(  159,502  9,836  95,802  16,490  )מבוקר (2009 בינואר 1 ליו� יתרה

              ):בלתי מבוקר( 2009 במרס 31! החודשי� שהסתיימו ב3תנועה במהל% 
               � אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי � נטו –הכנסה 

  )8,536    (      )8,536(      שינויי� בתרגומי מטבע
  5,601    5,601        רווח נקי

 במרס 31 החודשי� שהסתיימה ביו� 3ס) כל הכנסה מוכרת לתקופה של 
2009  

          
)2,935(  

              :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת
                     רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת 

     58       58          תקבולי� בגי� הקצאת מניות לעובדי�
              �ופציות לעובדי� בכירי� הקצאת מניות וא

              הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות
  149             149    ואופציות לעובדי�

  )2,455(    )2,455(        )4ביאור (דיבידנד 
  273,077  )3,312(  162,648  1,300  95,951  16,490  )בלתי מבוקר (2009 במרס 31יתרה ליו� 
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  2 �) המש)(

  מ" בעטרו� תעשיותפרו
  על השינויי� בהו� מאוחד  יתמציתדוח 
  2009 במרס 31יו� ב השהסתיימ החודשי� 3לתקופה של 

  
    

  
  
  

  הו� המניות

  
  
  
  

�  קרנות הו

  
  
  

הפרשי תרגו� 
  מטבע

  
  
  
  

  יתרת רווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  % הכלס
 אלפי דולרי� 

              
    251,115  )2,660(  125,279  17,638  94,392  16,466  )מבוקר( 2008ואר  בינ1יתרה ליו� 

              
              ):בלתי מבוקר( 2008 במרס 31 ביו� ו החודשי� שהסתיימ3תנועה במהל% 

               � אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי � נטו –הכנסה 
  13,558      13,558      שינויי� בתרגומי מטבע

  9,705    9,705        רווח נקי
 במרס 31 החודשי� שהסתיימה ביו� 3ס) כל הכנסה מוכרת לתקופה של 

2008  
          

23,263  
              :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

  )570(  )570(          רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
  313  313          תקבולי� בגי� הקצאת מניות לעובדי�

              �די� בכירי� הקצאת מניות ואופציות לעוב
  300        300    הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות ואופציות לעובדי�

  )2,890(    )2,890(        דיבידנד 
  271,531  )2,917(  132,094  31,196  94,692  16,466   )י מבוקרתלב( 2008 במרס 31ליו�  תרהי
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  3 �) סיו�(

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  השינויי� בהו� על מאוחד  יתמציתדוח 
  2009 במרס 31יו� ב השהסתיימ החודשי� 3לתקופה של 

 

    
  
  
  

  הו� המניות

  
  
  
  

�  קרנות הו

  
  
  

הפרשי תרגו� 
  מטבע

  
  
  
  

  יתרת רווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  % הכלס
 )מבוקר(אלפי דולרי�  

              
      251,115  )2,660(  125,279  17,638  94,392  16,466   2008 בינואר 1יתרה ליו� 

              
              :2008 בדצמבר 31תנועה במהל% השנה שהסתיימה ביו� 

               � אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי � נטו –הכנסה 
  )   7,802      (      )7,802(      שינויי� בתרגומי מטבע

 37,229    37,229        רווח נקי
 31 ביו� לשנה שהסתיימהס) כל הכנסה מוכרת 

  2008בדצמבר 
          

  29,427  
              :תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת

  )1,160(  )1,160(          רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
  450  450          תקבולי� בגי� הקצאת מניות לעובדי�
              :הקצאת מניות ואופציות לעובדי� בכירי�

  261        237  24  ירי�הקצאת הו� מניות לעובדי� בכ
              הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות

  1,173        1,173    ואופציות לעובדי�
  )          3,006(    )3,006(        דיבידנד 

  278,260  )3,370(  159,502  9,836  95,802  16,490   2008דצמבר ב 31 יו�ל תרהי
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  על תזרימי המזומני�דוח תמציתי מאוחד 

  2009 במרס 31יו�  החודשי� שהסתיימה ב3לתקופה של 
  
  

   
 חודשי� שהסתיימו 3

  במרס31!ב

שנה ה
שהסתיימה 

  בדצמבר31!ב
  2009  2008  2008  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרי� 

        :שוטפות) יותלפעילו (יותזרימי מזומני� מפעילות
  51,560  )4,838(  13,802  )8ראה ביאור ) (לפעולותשימשו ש(מפעולות נטו שנבעו מזומני� 

  )14,540(  )1,532(  )3,073(  מסי הכנסה ששולמו
  37,020  )6,370(  10,729  )ששימשו לפעילות שוטפת(זומני� נטו שנבעו מפעילות שוטפת מ
        
        :זרימי מזומני� מפעילות השקעהת

  )10,462(  )3,336(  )1,562(  כישת רכוש קבוער
  )943(  )72 (  )622(  נכסי� בלתי מוחשיי�ישת רכ

  264  * 66   158  שהתקבלהריבית 
  )51,761(       בניכוי מזומני� שנרכשו ,רכישת חברה מאוחדת

      )29,398(  )�3ו 2ראה ביאור (בניכוי מזומני� שנרכשו , רכישת פעילויות
  425      החזר בגי� רכישת פעילות

  8,245  71  587  מורה ממכירת רכוש קבועת
  1,227  734  8  מימוש ניירות ער) שסווגו בשווי הוג� דר) רווח או הפסד

  )53,005(  )2,537(  )30,829(  זומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה מ
        
        :זרימי מזומני� מפעילות מימו�ת

  261      תקבולי� מעובדי� בכירי� בגי� הקצאת מניות
  )8,015(   *)1,277(  )1,388(  ריבית ששולמה 

  82,117  7,032  9,245  קבלת הלוואות לזמ� ארו) מתאגידי� בנקאיי�
  )27,621(  )4,340(  )15,218(  פירעו�  הלוואות לזמ� ארו) מתאגידי� בנקאיי�

  )19,917(  2,013  15,694  נטו, הלוואות ואשראי לזמ� קצר מתאגידי� בנקאיי�) �פירעו(קבלת 
        כוי תקבולי� בני–רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת 

  )710(  )257(  58  בגי� המניות
  )3,006(      דיבידנד ששול�

  23,109  3,171  8,391  מזומני� נטו שנבעו מפעילות מימו�     
        

  7,124  )5,736(  )11,709(  שווי מזומני� ואשראי בנקאי, במזומני�) קיטו�(גידול 
  28,177  28,177  37,229  תרת מזומני� ושווי מזומני� לתחילת השנהי

  1,928  935  1,928  רווחי� מהפרשי שער בגי� מזומני� ואשראי בנקאי
  37,229  23,376  27,448  )7ראה ביאור (שווי מזומני� ואשראי בנקאי לגמר התקופה , תרת מזומני�י

  .סווג מחדש *
  
  
  
  
  
  
  

  .הביאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי� אלה
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  מ" בעשיותפרוטרו� תע

   למידע כספי לתקופת ביניי�ביאורי�

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  

  : כללי! 1ביאור 
  

 3יניי� של ב ולתקופת ה2009 במרס 31המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליו�   .א
ק� בהתא� לתנער) ") המידע הכספי לתקופת הביניי� "–להל� (החודשי� שהסתיימו באותו תארי) 

ובהתא� , ")IAS 34" –להל� " (דיווח כספי לתקופות ביניי�" � 34אות בינלאומי מספר חשבונ
יש לעיי� במידע הכספי לתקופת . �1970ל"התש, )חות תקופתיי� ומיידיי�"דו(לתקנות ניירות ער) 

 ולשנה שהסתיימה באותו 2008 בדצמבר 31הביניי� ביחד ע� הדוחות הכספיי� השנתיי� ליו� 
תקני " �להל� (אשר נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיי� , י� אשר נלוו אליה�תארי) והביאור

  ").IFRS �ה
  .המידע הכספי לתקופת הביניי� הינו סקור ואינו מבוקר

  
, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניי�, עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב  .ב

 ולשנה 2008 בדצמבר 31 הדוחות הכספיי� השנתיי� ליו� הינ� עקביי� ע� אלו ששימשו בעריכת
  . שהסתיימה באותו תארי)

  
 ההנהלה בנוגע שלפות הביניי� מוכרי� על בסיס האומד� הטוב ביותר והכנסה לתקל ה� עיסמ

  . שיחול על ס) הרווחי� השנתיי� החזויי�עצולשיעור המס הממ
  

  
  :בסיס העריכה  .ג

  
 עבור תקופות חשבונאיות י� ומחייבנכנסו לתוק"ר שא  קיימי�ני�לתק ופרשנויות תיקוני�, תקני�

 אול� ליישומ� לראשונה אי� השפעה מהותית על דוחותיה הכספיי� 2009  בינואר1 �ב המתחילות
  :של הקבוצה

 1 �החל מ, בנוס" ."כספיי� דוחות של הצגה" �)מתוק� (1 מספר בינלאומי חשבונאות תק�  )א(
 . לתק� זהקו�תינכנס לתוק" , 2009בינואר 

  ."מגזרי פעילות "8תק� דיווח כספי בינלאומי מספר   )ב(
  ."עלויות אשראי "� 23'  לתק� חשבונאות בינלאומי מסני�תיקו  )ג(
גידור של השקעה נטו  "� של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי16פרשנות מספר   )ד(

 ."בפעילות חו1
 ." מבוסס מניותתשלו� "� 2תיקו� לתק� דיווח כספי בינלאומי מספר   )ה(
 ."ירידת ער) של נכסי� "� 36תיקו� לתק� חשבונאות בינלאומי מספר   )ו(
 ."מוחשיי��נכסי� בלתי "� 38 לתק� חשבונאות בינלאומי מספר ני�תיקו  )ז(
 ."הטבות עובד "�  19תיקו� לתק� חשבונאות בינלאומי מספר   )ח(

 
  

  
במחצית הראשונה , נה נתונהבכל ש, בדר) כלל, כאשר, פעילות החברה נתונה לתנודות עונתיות  .ד

  ).במיוחד ברבעו� הרביעי של השנה( המכירות נמוכות יותר ההמכירות גבוהות יותר ובמחצית השניי
ברבי� ממוצרי החברה משתמשי� לקוחות שלה המייצרי� משקאות ומוצרי חלב כגו� משקאות 

מכירות של ,  מכ)כתוצאה. אשר הביקוש לה� עולה במהל) חודשי הקי1, גלידה ויוגורטי�, קלי�
תערובות מסוימות וחומרי גל� המיוצרי� על ידי החברה גבוהות יותר במחצית הראשונה של השנה 

  .המאשר במחציתה השניי
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)( למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי�

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  

  
  :Oxford Chemicals Limitedחברת  פעילות  רכישת! 2ביאור 
  

 Oxford Chemicals את פעילות חברת, באמצעות חברה מאוחדת, הקבוצרכשה ה, 30.1.2009ביו� 

Limited  ) אוקספורד"להל�(".  
בייצור ובשיווק של חומרי גל� ייחודיי� לתעשיית , אוקספורד הינה חברה אנגלית העוסקת בפיתוח

  .הטע� והריח
  

ומומנה )  אלפי דולר11,734(ט " אלפי ליש8,250 הרכישה הייתהתמורה ששולמה במזומ� בגי� ה
  . באמצעות הלוואה לזמ� ארו)

  
ולהתחייבויות אשר נרכשו ) לרבות מוניטי�(בלתי מוחשיי� , עלות הרכישה יוחסה לנכסי� מוחשיי�

  כפופה להערכתת קביעת השווי ההוג� של הנכסי� וההתחייבויו. בעת הרכישהההוג�בהתבסס על שווי� 
  .שווי סופית המבוצעת עבור החברה

  
ט " אלפי ליש8,630מסתכמת לס) של , הכוללת הוצאות רכישה, ח זה"עלות הרכישה המוצגת בדו

  ). אלפי דולר12,274(
  

, ) אלפי דולר996(ט " אלפי ליש700נוסחאות מוצרי� בס) : הנכסי� הבלתי מוחשיי� אשר הוכרו כוללי�
 אלפי 5,790(ט " אלפי ליש4,071  בס)� ומוניטי) אלפי דולר213(ט " אלפי ליש150קשרי לקוחות בס) 

  ).דולר
 שני� �10 שני� ו20נוסחאות המוצרי� וקשרי הלקוחות מופחתי� על פני אור) חיי� כלכלי של 

  .המוניטי� אינו מופחת א) נבח� על בסיס שנתי לירידת ער). בהתאמה

  
  

  :2009 במרס �31  המאוחדי� ליובדוחות הכספיי�להל� נתוני� שנכללו 
  

 2009 במרס 31  
   דולרי�אלפי  
 )בלתי מבוקר(  

    :נכסי� שוטפי�
  365  מזומני� ושווי מזומני�

    :חייבי� ויתרות חובה
  2,537        לקוחות
  165        אחרי�

  2,301  מלאי
    :נכסי� שאינ� שוטפי�

  2,687  רכוש קבוע
  7,030  נכסי� בלתי מוחשיי�

  31  מסי הכנסה נדחי�
    :התחייבויות שוטפות

  )177(   קצרלזמ�אשראי והלוואות 
    :זכאי� ויתרות זכות

  )1,524(  �ספקי� ונותני שירותי     
  )1,004(       אחרי�

  12,411  

  
  

 אלפי 16של ורווח נקי , ) אלפי דולר2,556(ט " אלפי ליש1,785 הניבה הכנסות של  הנרכשתהפעילות
 1 לתקופה מיו� ,) אלפי דולר324(ט " אלפי ליש226ר הוצאות רה ארגו� בס)  לאח,) אלפי דולר23(ט "ליש

  .2009  במרס31 ועד ליו� 2009 רבפברוא
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)( למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי�

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  
  

  ):%המש (Oxford Chemicals Limited  חברתפעילות  רכישת ! 2ביאור 
  

  :נכסי� והתחייבויות של אוקספורד ליו� הרכישה
  

  

 שווי נאות

  הפעילותשווי
 הנרכשת בספרי

  אוקספורד
 אלפי דולרי�  

      :נכסי� שוטפי�
      :חייבי� ויתרות חובה

  1,724  1,724        לקוחות
  188  188        אחרי�

  2,364  2,254  מלאי
      :נכסי� שאינ� שוטפי�

  2,792  2,792  רכוש קבוע
    1,209  נכסי� בלתי מוחשיי�

    5,790  מוניטי�
    31  מסי הכנסה נדחי�

      :התחייבויות שוטפות
      :זכאי� ויתרות זכות

  )1,182(  )1,182(  �    ספקי� ונותני שירותי
  )532(  )532(      אחרי�

  12,274*  5,354  

  .)לר אלפי דו540 (ט"ליש אלפי 380לא כולל הוצאות רכישה נוספות בס) * 

  Flavors  Specialties Inc:. רכישת פעילות חברת ! 3ביאור 
  

 Flavors Specialties Inc.את פעילות חברת , באמצעות חברה מאוחדת, הקבוצרכשה ה, 4.3.2009ביו� 
  . האמריקאית")FSI"להל� (

  
FSI ,ת טע� בייצור ובשיווק של תמציו, העוסקת בפיתוח, הינה חברת תמציות טע� ומיצויי� מצמחי�
  .בעיקר לתעשיית המזו� והמשקאות) Botanical Extracts(צויי� טבעיי� מצמחי מרפא יומ

  . ומומנה באמצעות הלוואה לזמ� ארו)  דולראלפי 17,200 ההתמורה ששולמה במזומ� בגי� הרכישה היית

 הממוצע שתשיג EBITDAתבסס על מה, נקבע מנגנו� תשלו� תמורה עתידית,  הסכ� הרכישה פיעל
כ) שס) , �5.5מוכפל ב, 31.12.2010 במהל) עשרי� וארבעה החודשי� המסתיימי� ב FSIעילות פ

  . מיליו� דולר�13.35 מיליו� דולר או לקטו� עד ל�27התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל
הממוצע של הפעילות הנרכשת יעלה  -EBITDA המנגנו� התאמת התמורה יופעל כלפי מעלה במקרה בו

  .  מליו� דולר�2.7רד מתחת ל הממוצע י�EBITDAדולר וכלפי מטה במקרה בו ה מליו� 3.1על 
  

אשר נרכשו בהתבסס על שווי� ) לרבות מוניטי�(לא מוחשיי� , עלות הרכישה יוחסה לנכסי� מוחשיי�
 כפופה להערכת שווי סופית תקביעת השווי ההוג� של הנכסי� וההתחייבויו .ההוג� בעת הרכישה
  .ההמבוצעת עבור החבר

  
  . אלפי דולר17,458 מסתכמת לס) של , הכוללת הוצאות רכישה ,ח זה"עלות הרכישה  המוצגת בדו

  
 קשרי לקוחות בס),  אלפי דולר2,868נוסחאות מוצרי� בס) : הנכסי� הבלתי מוחשיי� שהוכרו כוללי�

  . אלפי דולר8,530 אלפי דולר ומוניטי� בס) 2,850
  

. שני� בהתאמה �7 שני� ו20י� על פני אור) חיי� כלכלי של פחתנוסחאות המוצרי� וקשרי הלקוחות מו
  .המוניטי� אינו מופחת א) נבח� על בסיס שנתי לירידת ער)
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)( למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי�

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  
  

  :)המש%( Flavors  Specialties Inc. רכישת פעילות חברת ! 3ביאור 
  

  :2009 במרס 31 המאוחדי� ליו� בדוחות הכספיי�להל� נתוני� שנכללו 
  

 2009 במרס 31  
   דולרי�אלפי  
 )בלתי מבוקר(  

    :נכסי� שוטפי�
  152   מזומני�יושווימזומני� 

    :חייבי� ויתרות חובה
  1,646        לקוחות
  71        אחרי�

  1,558  מלאי
    :שוטפי�שאינ�  נכסי� 

  570  וש קבוערכ
  14,212  נכסי� בלתי מוחשיי�
    :התחייבויות שוטפות
    :זכאי� ויתרות זכות

  )235(  �ספקי� ונותני שירותי     
  )407(       אחרי�

  17,567  

  
  

  4 לתקופה מיו�,  אלפי דולר186רווח נקי של ,  אלפי דולר985הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות של 
  .2009רס  במ31 ועד ליו� 2009במרס 

  
  : ליו� הרכישהFSI נכסי� והתחייבויות של

  
  

 שווי נאות
שווי הפעילות 
 FSI   הנרכשת בספרי

 אלפי דולרי�  
      :נכסי� שוטפי�

      :חייבי� ויתרות חובה
  1,314  1,314        לקוחות
  13  13        אחרי�

  1,515  1,515  מלאי
      :נכסי� שאינ� שוטפי�

  590  590  רכוש קבוע
    5,718  � בלתי מוחשיי�נכסי

    8,530  מוניטי�
      :התחייבויות שוטפות
      :זכאי� ויתרות זכות

  )222(  )222(  �ספקי� ונותני שירותי     
  17,458*  3,210  

  
  . אלפי דולר258לא כולל הוצאות רכישה נוספות בס) * 
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  )המש)( למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי�

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  

  
   דיבידנד! 4ביאור 

  
הדיבידנד . ח למניה" ש0.18בס) של ,  הכריז דירקטוריו� החברה על חלוקת דיבידנד2009 במרס 18ביו� 

 �בס) של כלבעלי המניות הדיבידנד  שול�  2009  במאי6ביו� .  אלפי דולר2,455 �כשל בס) הינו שהוכרז 
  .אלפי דולר 2,485

  
   הו�! 5ר ביאו

  
 21,074 אופציות לרכישת   21,074   מומשו2009 במרס 31 � בה החודשי� שהסתיימ3לאור) התקופה של   

ס) תוספת המימוש שהתקבלה . שהוענקו בעבר לעובדי�) בלתי מבוקר(ח ער) נקוב " ש1בנות מניות 
  .    )ח"ש אלפי 227( אלפי דולר 58הינה 

  
  
  :מידע מגזרי ! 6ביאור 

  
חטיבת חומרי גל� וחטיבת סחר , חטיבת הטעמי�: רה נחלקת לשלושה מגזרי פעילותפעילות החב

  .ושיווק
  . ביצועי מגזרי הפעילות נמדדי� על בסיס הרווח התפעולי

  
    

חטיבת 
  הטעמי�

  
חטיבת 
  חומרי גל�

  
חטיבת סחר 

  ושיווק

  
  

  ביטולי�

  
ס% הכל 
  מאוחד

 אלפי דולרי� 

             במרס31!חודשי� שהסתיימו בה 3
            ):בלתי מבוקר( 2009    
  98,424  )742(  2,191  29,592  67,383  הכנסות המגזר    

  10,229  27  118  1,945  8,139  המגזר רווחי    

            
             במרס31!חודשי� שהסתיימו בה 3
            ):בלתי מבוקר( 2008    
  122,030  )1,316(  3,675  35,266  84,405  הכנסות המגזר    

  15,346  )176(  190  3,261  12,071  המגזר רווחי    

            
             בדצמבר 31!שנה שהסתיימה ב

            ):מבוקר (2008    
  473,286  )4,047(  13,175  124,339  339,819  המגזרהכנסות     

  56,611  )92(  814  8,332  47,557  המגזר רווחי    

            
  

  :י הוצאות מס מתוארת להל�התאמה בי� הרווחי� המדווחי� לבי� ס) הרווח לתקופות המדווחות לפנ
  

   חודשי� שהסתיימו3 
  במרס31!ב

שנה שהסתיימה 
  בדצמבר31!ב

 2009 2008 2008 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרי� 

 56,611 15,346 10,229 רווחי מגזרי� מדווחי�
 10,550 2,824 3,310 הוצאות מימו�

 46,061 12,522 6,919 רווח לפני מסי� על ההכנסה
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  )המש)( למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי�

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  
   מזומני� ושווי מזומני�! 7ביאור 

  
מורכבי� כדלקמ� למטרות דוח תזרי� , המזומני� ומשיכות היתר בבנקי� בתו� תקופה מדווח

  :מזומני�

   חודשי� שהסתיימו3 
  במרס31!ב

תיימה שנה שהס
  בדצמבר31!ב

 2009 2008 2008 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרי� 

    
 37,229 23,384 27,625 מזומני� ושווי מזומני�

  )8( )177( משיכות יתר
 27,448 23,376 37,229 

  
  :)ששימשו לפעולות (מפעולותשנבעו  תזרימי מזומני� ! 8ביאור 

   
   חודשי� שהסתיימו 3

  במרס31!ב

שנה ה
שהסתיימה 

  בדצמבר31!ב
  2009  2008  2008  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרי� 
        

  46,061  12,522  6,919   לפני מיסי� על הכנסהרווח
        

        התאמות הדרושות על מנת להציג את תזרימי המזומני�
        :מפעולות

  18,551  4,550  4,102  פחת והפחתות
        ענקת מניות ואופציותהכרה בהטבות הנובעות מה

  1,173  300  149  לעובדי�
  243  )173(  21   נטו–מעביד �התחייבויות בשל סיו� יחסי עובד

  1,879  )499(  )140(   נטו–מסי הכנסה נדחי� 
  )3,231(  17  31  ממכירת רכוש קבוע  ) רווח(הפסד 
  588  )102(     נטו�בהפרשות ) קיטו�(גידול 

  558  1,089  )755(  שחיקת הלוואות לזמ� ארו)
  7,751  *1,211  1,231  נטו, ריבית ששולמה

  4,639  6,393  27,512  
        

        : תפעוליי�תבסעיפי רכוש והתחייבויושינויי� 
        :בחייבי� ויתרות חובה) גידול(קיטו� 

  2,850  )12,844(  )1,886(  לקוחות
  1,114  672  )977(  אחרי�

        :בזכאי� ויתרות זכות) קיטו�(גידול 
  )11,991(  1,627  849  ספקי� ונותני שירותי�

  )3,228(  )4,410(  990  אחרי�
  )10,758(  )8,798(  3,268   במלאי)גידול(קיטו� 

  2,244  )23,753(  )22,013(  
  51,560  )4,838(  13,802  )ששימשו  לפעולות(מזומני� נטו שנבעו מפעולות 

        
      !מידע בדבר פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי מזומני� 

  359      החזר לקבל בגי� קרקע באזור תעשיה בצפו� האר1
  סווג מחדש*   
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  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  
  

  )בלתי מבוקר(תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� נספח 
  
  
  
  

  :מבוצע כדלקמ�, נתוני� הדולרי� לשקלי�תרגו� ה. � מוצגי� נתוני� מתורגמי� לשקלי�להל
  
  .הנכסי� וההתחייבויות לכל תארי) מאז� מתורגמי� לפי שער החליפי� לאותו יו�  )1
  
כאשר השימוש בה� מהווה , ת מתורגמות לפי שערי חליפי� ממוצעי� לתקופהכנסות וההוצאוהה  )2

  .קירוב לשערי החליפי� בפועל
  
מתורגמי� לפי שער , 2008  בדצמבר31נכללו בדוחות הכספיי� ליו� כפי ש, הו� המניות וקרנות ההו�  )3

שינויי� בהו� במניות ובקרנות ההו� לאחר מועד זה מתורגמי� לפי שער . לאותו תארי)החליפי� 
  .או היווצרות�, החליפי� במועד הנפקת�

  
ער החליפי� מתורגמת לפי ש, 2008  בדצמבר31כפי שנכללה בדוחות הכספיי� לימי� , יתרת הרווח  )4

ודיבידנד מתורג� לפי שער החליפי� , לעיל) 2(הרווח לתקופה מתורג� כאמור בסעי" . לאותו תארי)
  .במועד תשלומו

  

 .נזקפי� ישירות להו� העצמי בסעי" נפרד, הפרשי התרגו� שנוצרו כתוצאה מהטיפול האמור )5
  

וצגו בעבר בדוחות מוצגי� כפי שה, הכלולי� בדוחות כספיי� אלה, מספרי ההשוואה השקליי� )6
כשה� , שנערכו בשקלי� מותאמי� לשינויי� בשער החליפי� של הדולר, הכספיי� של החברה

   .2008 בדצמבר �31 ו2008 במרס 31מותאמי� לשער החליפי� של הדולר ליו� 
  
  



 

17 

  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 
  
  
  

  
  מ" בעפרוטרו� תעשיות

   על המצב הכספי מאוחדימציתתדוח 

  2009 במרס 31ליו� 

   לשקלי� חדשי�מי�מתורג

  

  

  בדצמבר31  במרס31 

  2009  2008  2008  

 באלפי� 

        ר  כ  ו  ש
        :נכסי� שוטפי�

  141,545  83,083  115,694  מזומני� ושווי מזומני�
  198  2,135  184  נכסי� כספיי� בשווי הוג� דר) רווח או הפסד

        :ויתרות חובהחייבי� 
  259,312  330,944  297,264  לקוחות
  44,001  42,838  43,781  אחרי�

  9,748  14,006  16,878  הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקי�
  360,871  367,242  382,993  מלאי

  856,794  840,248  815,675  
        

        :נכסי� שאינ� שוטפי�
  477,930  516,080  512,946  רכוש קבוע 

  631,447  710,610  756,500  י� בלתי מוחשיי�נכס
  11,368  13,540  13,418  מסי הכנסה נדחי�

  5,612  6,708  6,140  הוצאות מראש בגי� חכירה תפעולית
  1,289,004  1,246,938  1,126,357  
  1,942,032  2,087,186  2,145,798  נכסי�ס% 
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  )בלתי מבוקר(שי� נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חד
  

  
  
  
  
  
  

  בדצמבר31  במרס31 

  2009  2008  2008  

 באלפי� 

�        התחייבויות והו

        :התחייבויות שוטפות
 אשראי והלוואות לזמ� קצר וחלויות שוטפות של הלוואות

  לזמ� ארו)
  

224,900  155,443  162,665  
        :זכאי� ויתרות זכות

  101,532  149,652  119,940  ספקי� ונותני שירותי�
  105,699  362,456  131,273  אחרי�

  3,909  1,201  3,911  הפרשות בגי� התחייבויות אחרות     

  480,024  668,752  373,805  

        :התחייבויות לזמ� ארו%

  377,854  321,952  387,934  יכוי חלויות שוטפותנבלזמ� ארו) הלוואות 
  42,845  43,347  45,172  הטבות לעובד בעת פרישההתחייבויות בשל 
  84,184  83,343  89,020   מס הכנסה נדחי�

  5,399  5,045  ��        בניכוי חלויות שוטפות אחרותהתחייבויותהפרשות בגי� 

  522,126  453,687  510,282  

  884,087  1,122,439  1,002,150   התחייבויותס%

        

�        הו

  76,773  76,693  76,773  הו� מניות
  420,491  416,580  421,096  קרנות הו�

  )104,013(  )96,106(  )31,595(  הפרשי תרגו� מטבע
  678,593  580,188  691,046  רווח יתרת 
  )13,899(  )12,608(  )13,672(   עלות מניות החברה המוחזקות על ידי חברה מאוחדת�בניכוי 

 �  1,057,945  964,747  1,143,648  ס% הו

  1,942,032  2,087,186  2,145,798  הו� התחייבויות וס% 

  

  
  
  
  
  
  

  .הביאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי� אלה
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 
  

  
  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  י מאוחד על הרווח והפסדתמציתדוח 

  2009 במרס 31יו�  חודשי� שהסתיימה ב3לתקופה של 

   לשקלי� חדשי�מי�מתורג

  
   

   חודשי� שהסתיימו 3
  במרס31!ב

שנה ה
שהסתיימה 

  בדצמבר 31!ב
  2009  2008  2008  

 )למעט נתוני הרווח למניה( באלפי� 

  1,698,056  442,164  399,454   הכנסות

  1,065,631  279,933  256,497  עלות המכירות

  632,425  162,231  142,957  רווח גולמי

         מחקר,שיווק והוצאות מכירה
        :הנהלה וכלליות, ופיתוח  

  304,974  75,530  69,360   נטו�מחקר ופיתוח , שיווק ומכירה  
  126,312  31,582  31,648  וכלליותהנהלה   

  )1,970(  )486 (  434   נטו� אחרות )הכנסות(הוצאות 

  203,109  55,605  41,515  רווח מפעולות 

  37,851  10,232  13,433  נטו �הוצאות מימו� 

  165,258  45,373  28,082  רווח לפני מסי� על ההכנסה

  31,687  10,207  5,349  מסי� על ההכנסה 

  133,571  35,166  22,733  רווח נקי לתקופה

        

  :למניה רווח נקי
      

  2.33  0.62  0.41  בסיסי

  2.30  0.62  0.41  בהנחה של דילול מלא

 
  
  
  
  
  

  .צית דוחות כספיי� אלההביאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מתמ
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 
  1 �) המש)( 

  
  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  בהו�על השינויי� י מאוחד תמציתדוח 
  2009 במרס 31ביו�  החודשי� שהסתיימה 3לתקופה של 

  מתורג� לשקלי� חדשי�
    

  
  
  

  ו� המניותה

  
  
  
  

�  קרנות הו

  
  
  

פרשי תרגו� ה
  מטבע

  
  
  
  

    יתרת רווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  % הכלס
 באלפי� 

              
  1,057,945  )13,899(  678,593  )104,013(  420,491  76,773  2009 בינואר 1יתרה ליו� 

              :2009 במרס 31! החודשי� שהסתיימו ב3מהל% תנועה ב
               �הוכרה במסגרת רווח נקי  אשר לא � נטו –הכנסה 

  72,418      72,418      שינויי� בתרגומי מטבע
  22,733    22,733        רווח נקי

 במרס 31יו�  בה החודשי� שהסתיימ3 לתקופה שלס) כל הכנסה מוכרת 
2009  

          
95,151  

  227  227          :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת
              חברה מאוחדתרכישת מניות החברה על ידי 

              תקבולי� בגי� הקצאת מניות לעובדי�
              �הקצאת מניות ואופציות לעובדי� בכירי� 

              הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות
  605        605    ואופציות לעובדי� 

  )10,280(    )10,280(        )4ביאור (דיבידנד 
  1,143,648  )13,672(  691,046  )31,595(  421,096  76,773   2009 במרס 31יתרה ליו� 
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 

  
  2 �) המש) (

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  על השינויי� בהו� מאוחד  יתמציתדוח 
  2009 במרס 31יו�  החודשי� שהסתיימה ב3לתקופה של 

  מתורג� לשקלי� חדשי�
  
  
  
  

  % הכלס

ת מניות עלו
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  יתרת רווח

  
  
  

הפרשי תרגו� 
  מטבע

  
  
  
  

�  קרנות הו

  
  
  
  

  ו� המניותה

  

  באלפי�

              
  2008 בינואר 1יתרה ליו�   76,693  415,493  )70,010(  555,291  )11,677(  965,790

              
  :2008 במרס 31! החודשי� שהסתיימו ב3מהל%  בתנועה            
   � אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי � נטו –הכנסה             
  שינויי� בתרגומי מטבע      )26,096(      )26,096(

  רווח נקי        35,166    35,166

9,070  
 במרס 31 החודשי� שהסתיימה ביו� 3לתקופה של ס) כל הכנסה מוכרת           

2008  
  :תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת            
  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת          )2,065(  )2,065(

  תקבולי� בגי� הקצאת מניות לעובדי�          1,134  1,134
   �הקצאת מניות ואופציות לעובדי� בכירי�               

   ההטבה המתייחס להענקת מניות ואופציות לעובדי�רכיבהכרה במ    1,087        1,087
  דיבידנד         )10,269(    )10,269(

   2008 במרס 31ליו�  תרהי  76,693  416,580  )96,106(  580,188  )12,608(  964,747
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 
  3 �) סיו� (

  
  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  השינויי� בהו� על י מאוחד תמציתדוח 
  2009 במרס 31יו�  החודשי� שהסתיימה ב3לתקופה של 

  רג� לשקלי� חדשי�מתו
    

  
  
  

  ו� המניותה

  
  
  
  

�  קרנות הו

  
  
  

הפרשי תרגו� 
  מטבע

  
  
  
  

  יתרת רווח

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי חברה 
  מאוחדת

  
  
  
  

  % הכלס
 באלפי�  

              
  965,790  )11,677(  555,291  )70,010(  415,493  76,693   2008 בינואר 1יתרה ליו� 

              
              :2008 בדצמבר 31תיימה ביו� תנועה במהל% השנה שהס

               � אשר לא הוכרה במסגרת רווח נקי � נטו �הכנסה 
  )34,003(      )34,003(      שינויי� בתרגומי מטבע

  133,571    133,571        רווח נקי
 31ס) כל הכנסה מוכרת לשנה שהסתיימה ביו� 

  2008בדצמבר 
          

99,568  
              : מאוחדתתוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה

  )4,010(  )4,010(          רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
  1,788  1,788          תקבולי� בגי� הקצאת מניות לעובדי�
              :הקצאת מניות ואופציות לעובדי� בכירי�

  870        790  80  הקצאת הו� מניות לעובדי� בכירי�
              הכרה במרכיב ההטבה המתייחס להענקת מניות

  4,208        4,208    ואופציות לעובדי�
  )10,269(    )10,269(        דיבידנד 

)104,013(  420,491  76,773   2008דצמבר ב 31 יו�ל תרהי  678,593  )13,899(  1,057,945  
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 

  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות

  תזרימי המזומני�דוח תמציתי מאוחד על 

  2009 במרס 31יו�  החודשי� שהסתיימה ב3לתקופה של 

   לשקלי� חדשי�מי�מתורג
   

 חודשי� שהסתיימו 3
  במרס31!ב

שנה ה
שהסתיימה 

  בדצמבר31!ב
  2009  2008  2008  
 באלפי� 
        
        :תושוטפ) תיולפעילו(ת יוזרימי מזומני� מפעילות

  184,547  )17,530(  56,018  )8ראה ביאור ) (לפעולותששימשו (מפעולות  ונבע נטו שמזומני�
  )52,167(  )5,551(  )12,472(  מסי הכנסה ששולמו

  132,380  )23,081(  43,546  )ששימשו לפעילות שוטפת(זומני� נטו שנבעו מפעילות שוטפת מ
        
        :זרימי מזומני� מפעילות השקעהת

  )37,536(  )12,088(  )6,339(  כישת רכוש קבוער
  )3,383(  )261(  )2,524(  ישת נכסי� בלתי מוחשיי�רכ

  947   *239  641  שהתקבלהריבית 
  )177,705(       בניכוי מזומני� שנרכשו ,רכישת חברה מאוחדת

      )122,014(  )�3  ו2ראה ביאור ( בניכוי מזומני� שנרכשו ,רכישת פעילויות
  1,615      החזר בגי� רכישת פעילות

  29,581  257  2,382  מורה ממכירת רכוש קבועת
  4,402  2,660  32  מימוש ניירות ער) שסווגו בשווי הוג� דר) רווח או הפסד

  )182,079(  )9,193(  )127,822(  זומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה מ
        
        :זרימי מזומני� מפעילות מימו�ת

  870      תקבולי� מעובדי� בכירי� בגי� הקצאת מניות
  )28,756(  * )4,627(  )5,633(  ריבית ששולמה

  294,619  25,480  37,521  קבלת הלוואות לזמ� ארו) מתאגידי� בנקאיי�
  )99,099(  )15,726(  )61,762(   הלוואות לזמ� ארו) מתאגידי� בנקאיי��פירעו
  )71,458(  7,294  63,694  נטו, הלוואות ואשראי לזמ� קצר מתאגידי� בנקאיי�) �פירעו(קבלת 

         בניכוי תקבולי��ידי חברה מאוחדת רכישת מניות החברה על 
  )2,222(  )931(  227  בגי� המניות

  )10,269(      דיבידנד ששול�
  83,685  11,490  34,047  מזומני� נטו שנבעו מפעילות מימו� 

        
  33,986  )20,784(  )50,229(   ואשראי בנקאישווי מזומני�, במזומני�) קיטו�(גידול 

  108,369  108,369  141,545   ואשראי בנקאי לתחילת השנהשווי מזומני�, תרת מזומני�י
  )810(  )4,530(  23,637  הפסדי� מהפרשי שער בגי� מזומני� ואשראי בנקאי לגמר התקופה

ראה ( לגמר התקופה  ואשראי בנקאישווי מזומני�, תרת מזומני�י
  )7ביאור 

114,953  83,055  141,545  

  .סווג מחדש* 
  
  

  .י� חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי� אלההביאורי� המצורפי� מהוו
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 

  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  למידע כספי לתקופת ביניי�ביאורי� 

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  

  : כללי! 1ביאור 
  

 3יניי� של ב ולתקופת ה2009במרס  31המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליו�   .א
ק� בהתא� לתנער) ") המידע הכספי לתקופת הביניי� "–להל� (החודשי� שהסתיימו באותו תארי) 

ובהתא� , ")IAS 34" –להל� " (דיווח כספי לתקופות ביניי�" � 34חשבונאות בינלאומי מספר 
 לעיי� במידע הכספי לתקופת יש. �1970ל"התש, )חות תקופתיי� ומיידיי�"דו(לתקנות ניירות ער) 

 ולשנה שהסתיימה באותו 2008 בדצמבר 31הביניי� ביחד ע� הדוחות הכספיי� השנתיי� ליו� 
תקני  "�להל� (אשר נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיי� , תארי) והביאורי� אשר נלוו אליה�

  ").IFRS �ה
  .המידע הכספי לתקופת הביניי� הינו סקור ואינו מבוקר

  
, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניי�, עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב  .ב

 ולשנה 2008 בדצמבר 31הינ� עקביי� ע� אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיי� השנתיי� ליו� 
  . שהסתיימה באותו תארי)

  
 ההנהלה בנוגע של פות הביניי� מוכרי� על בסיס האומד� הטוב ביותרוהכנסה לתקל ה� עיסמ

  . שיחול על ס) הרווחי� השנתיי� החזויי�עצולשיעור המס הממ
  

  :בסיס העריכה  .ג
  

לתקני� קיימי� אשר נכנסו לתוק" ומחייבי� עבור תקופות  ופרשנויות תיקוני�, תקני�    
 אול� ליישומ� לראשונה אי� השפעה מהותית על 2009 בינואר 1 �חשבונאיות המתחילות ב

  :פיי� של הקבוצהדוחותיה הכס
 1 �החל מ, בנוס" ."כספיי� דוחות של הצגה" �)מתוק� (1 מספר בינלאומי חשבונאות תק�  )א(

 . לתק� זהתיקו�נכנס לתוק" , 2009בינואר 
  ."מגזרי פעילות "8תק� דיווח כספי בינלאומי מספר   )ב(
  ."עלויות אשראי "� 23'  לתק� חשבונאות בינלאומי מסני�תיקו  )ג(
גידור של השקעה נטו  "�וועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי של ה16פרשנות מספר   )ד(

 ."בפעילות חו1
 ."תשלו� מבוסס מניות "� 2תיקו� לתק� דיווח כספי בינלאומי מספר   )ה(
 ."ירידת ער) של נכסי� "� 36תיקו� לתק� חשבונאות בינלאומי מספר   )ו(
 ."מוחשיי��נכסי� בלתי "� 38 לתק� חשבונאות בינלאומי מספר ני�תיקו  )ז(
 ."הטבות עובד "�  19תיקו� לתק� חשבונאות בינלאומי מספר   )ח(

  
  

במחצית הראשונה , בכל שנה נתונה, בדר) כלל, כאשר, פעילות החברה נתונה לתנודות עונתיות  .ד
  ).במיוחד ברבעו� הרביעי של השנה( המכירות נמוכות יותר ההמכירות גבוהות יותר ובמחצית השניי

� לקוחות שלה המייצרי� משקאות ומוצרי חלב כגו� משקאות ברבי� ממוצרי החברה משתמשי
מכירות של , כתוצאה מכ).  אשר הביקוש לה� עולה במהל) חודשי הקי1, גלידה ויוגורטי�, קלי�

תערובות מסוימות וחומרי גל� המיוצרי� על ידי החברה גבוהות יותר במחצית הראשונה של השנה 
  .המאשר במחציתה השניי
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  )בלתי מבוקר(פח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� נס
  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)(למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי� 

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  

  
  :Oxford Chemicals Limited חברת  פעילות רכישת! 2ביאור 
  

  Oxford Chemicals  את פעילות חברת,באמצעות חברה מאוחדת, הקבוצהרכשה , 30.1.2009ביו� 

Limited  ) אוקספורד"להל�(".  
בייצור ובשיווק של חומרי גל� ייחודיי� לתעשיית , אוקספורד הינה חברה אנגלית העוסקת בפיתוח

  .הטע� והריח
  

ומומנה ) ח" אלפי ש47,699(ט " אלפי ליש8,250 ההייתהתמורה ששולמה במזומ� בגי� הרכישה 
  . לזמ� ארו) באמצעות הלוואה

  
ולהתחייבויות אשר נרכשו ) לרבות מוניטי�(בלתי מוחשיי� , עלות הרכישה יוחסה לנכסי� מוחשיי�

 כפופה להערכת תקביעת השווי ההוג� של הנכסי� וההתחייבויו . בעת הרכישהההוג�בהתבסס על שווי� 
  .שווי סופית המבוצעת עבור החברה

  
  

ט " אלפי ליש8,630מסתכמת לס) של ,  הוצאות רכישההכוללת, ח זה"עלות הרכישה המוצגת בדו
  ).ח" אלפי ש49,894(
  

 אלפי 4,049(ט "אלפי ליש 700נוסחאות מוצרי� בס) : כוללי�הנכסי� הבלתי מוחשיי� אשר הוכרו 
 23,536(ט " אלפי ליש4,071  בס)� ומוניטי)ח" אלפי ש867(ט "  אלפי ליש150קשרי לקוחות בס) , )ח"ש

  ).ח"אלפי ש
 שני� �10 שני� ו20חאות המוצרי� וקשרי הלקוחות מופחתי� על פני אור) חיי� כלכלי של נוס

  .המוניטי� אינו מופחת א) נבח� על בסיס שנתי לירידת ער). בהתאמה
  

  :2009 במרס 31 המאוחדי� ליו� בדוחות הכספיי�להל� נתוני� שנכללו 
  

 2009 במרס 31  
  ח"אלפי ש  
 )בלתי מבוקר(  

    :�נכסי� שוטפי
  1,528  מזומני� ושווי מזומני�

    :חייבי� ויתרות חובה
  10,625        לקוחות
  689        אחרי�

  9,636  מלאי
    :נכסי� שאינ�  שוטפי�

  11,254  רכוש קבוע
  29,442  נכנסי� בלתי מוחשיי�

  132  מסי הכנסה נדחי�
    :התחייבויות שוטפות

  )743(  אשראי והלוואות לזמ� קצר
    :תרות זכותזכאי� וי

  )6,382(  �    ספקי� ונותני שירותי
  )4,207(      אחרי�

  51,974  

  
  

 אלפי 16ורווח נקי של , )ח" אלפי ש10,373(ט " אלפי ליש1,785 הניבה הכנסות של החברה הנרכשת
לתקופה מיו� , )ח" אלפי ש1,313(ט " אלפי ליש226לאחר הוצאות רה ארגו� בס) , )ח" אלפי ש93(ט "ליש

  .2009 במרס 31 ועד ליו� 2009 רבפברוא 1
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 
  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)(למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי� 

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  

  :)המש% (Oxford Chemicals Limited חברתפעילות  רכישת ! 2ביאור 
  

  :� והתחייבויות של אוקספורד ליו� הרכישהנכסי
  

  
 שווי נאות

שווי הפעילות הנרכשת 
 אוקספורד בספרי

 �אלפיב  
      :נכסי� שוטפי�

      :חייבי� ויתרות חובה
  7,008  7,008        לקוחות
  764  764        אחרי�

  9,609  9,163  מלאי
      :שוטפי� נכסי� שאינ� 

  11,349  11,349  רכוש קבוע
    4,916  בלתי מוחשיי�נכסי� 
    23,536  מוניטי�

    126  מסי הכנסה נדחי�
      :התחייבויות שוטפות
      :זכאי� ויתרות זכות

  )4,805(  )4,805(  �ספקי� ונותני שירותי     
      

  )2,162(  )2,163(       אחרי�
  49,894*  21,763  

  ).ח"ש  אלפי2,195 (ט"ליש אלפי 380לא כולל הוצאות רכישה נוספות בס) * 
  

  Flavors  Specialties Inc:. רכישת פעילות חברת ! 3ביאור 
  

 Flavors  Specialties Incאת פעילות חברת , באמצעות חברה מאוחדת, הקבוצהרכשה , 4.3.2009ביו� 
  .האמריקאית")  FSI"להל� (

  
FSI ,מציות טע� בייצור ובשיווק של ת, העוסקת בפיתוח, הינה חברת תמציות טע� ומיצויי� מצמחי�

  .בעיקר לתעשיית המזו� והמשקאות) Botanical Extracts(ומיצויי� טבעיי� מצמחי מרפא 
  

 ומומנה )ח" אלפי ש72,429( ר דולאלפי 17,200 � כההתמורה ששולמה במזומ� בגי� הרכישה היית
  .באמצעות הלוואה לזמ� ארו)

  
 הממוצע שתשיג EBITDAס על המתבס, נקבע מנגנו� תשלו� תמורה עתידית,  הסכ� הרכישהעל פי

כ) שס) , 5.5מוכפל ב , 31.12.2010 במהל) עשרי� וארבעה החודשי� המסתיימי� ב FSIפעילות 
  . מיליו� דולר�13.35 מיליו� דולר או לקטו� עד ל�27התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל

 הנרכשת יעלה הממוצע של הפעילות -EBITDAמנגנו� התאמת התמורה יופעל כלפי מעלה במקרה בו ה
   . מליו� דולר2.7 הממוצע ירד מתחת ל�EBITDA מליו� דולר וכלפי מטה במקרה בו ה3.1על 
  

אשר נרכשו בהתבסס על שווי� ) לרבות מוניטי�(לא מוחשיי� , עלות הרכישה יוחסה לנכסי� מוחשיי�
י סופית  כפופה להערכת שוות קביעת השווי ההוג� של הנכסי� וההתחייבויו.ההוג� בעת הרכישה

  .המבוצעת עבור החברה
  

 אלפי דולר 17,458 מסתכמת לס) של ,הכוללת הוצאות רכישה, ח זה"עלות הרכישה המוצגת בדו
  .)ח"אלפי ש 73,516(

  
, )ח" אלפי ש12,077 ( אלפי דולר2,868נוסחאות מוצרי� בס) : הנכסי� הבלתי מוחשיי� שהוכרו כוללי�

 אלפי 35,920 ( אלפי דולר8,530 ומוניטי� בס) )ח" אלפי ש12,001 ( אלפי דולר 2,850 קשרי לקוחות בס)
  ).ח"ש
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 

  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)(למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי� 

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�( 
  

  :)המש%( Flavors  Specialties Inc. רכישת פעילות חברת ! 3ביאור 
  

.  שני� בהתאמה�7 שני� ו20נוסחאות המוצרי� וקשרי הלקוחות מוסתרי� על פני אור) חיי� כלכלי של 
  .המוניטי� אינו מופחת א) נבח� על בסיס שנתי לירידת ער)

  

  :2009 במרס 31 המאוחדי� ליו� בדוחות הכספיי�להל� נתוני� שנכללו 
  

 2009 במרס 31  
  ח" שאלפי  
 )בלתי מבוקר(  

    :נכסי� שוטפי�
  637  מזומני� ושווי מזומני�

    :חייבי� ויתרות חובה
  6,893        לקוחות
  297        אחרי�

  6,525  מלאי
    :נכסי� שאינ� שוטפי�

  2,387  רכוש קבוע
  59,520  נכסי� בלתי מוחשיי�
    :התחייבויות שוטפות
    :זכאי� ויתרות זכות

  )984(  �י שירותיספקי� ונותנ    
  )1,705(      אחרי�

  73,570  

  
  אלפי דולר186רווח נקי של , )ח"ש אלפי 3,998(  אלפי דולר985הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות של 

  .2009 במרס 31 ועד ליו� 2009 במרס 4 לתקופה מיו�, )ח" אלפי ש755(
  

  : ליו� הרכישהFSIנכסי� והתחייבויות של 
  

  
 שווי נאות

עילות שווי הפ
 FSI  הנרכשת בספרי

 ח"אלפי ש  
      :נכסי� שוטפי�

      :חייבי� ויתרות חובה
  5,533  5,533        לקוחות
  55  55        אחרי�

  6,380  6,380  מלאי
      :נכסי� שאינ� שוטפי�

  2,484  2,484  רכוש קבוע
    24,078  נכסי� בלתי מוחשיי�

    35,920  מוניטי�
      :התחייבויות שוטפות

      :� ויתרות זכותזכאי
  )935(  )934(  �ספקי� ונותני שירותי     
  73,516*  13,517  

  
  ).ח" אלפי ש1,087( אלפי דולר 258ל הוצאות רכישה נוספות בס) ללא כו* 
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 

  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)(יניי� למידע כספי לתקופת בביאורי� 

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  
   דיבידנד! 4ביאור 

  
ס) . ח למניה" ש0.18בס) של ,  הכריז דירקטוריו� החברה על חלוקת דיבידנד2009 במרס 18ביו� 

  .2009 במאי 6שול� לבעלי המניות ביו� , ח"אלפי ש �10,280הדיבידנד שהוכרז בס) כ
  

   הו�! 5ביאור 
  

 21,074 אופציות לרכישת   21,074   מומשו2009 במרס 31 � בההחודשי� שהסתיימ 3לאור) התקופה של   
ס) תוספת המימוש שהתקבלה . שהוענקו בעבר לעובדי�) בלתי מבוקר(ח ער) נקוב " ש1בנות מניות 
  .ח"ש אלפי 227הינה 

  
  

  :מידע מגזרי ! 6ביאור 
  

יבת חומרי גל� וחטיבת סחר חט, חטיבת הטעמי�: פעילות החברה נחלקת לשלושה מגזרי פעילות
  .ושיווק

  . ביצועי מגזרי הפעילות נמדדי� על בסיס הרווח התפעולי
    

חטיבת 
  הטעמי�

  
חטיבת 
  חומרי גל�

  
חטיבת סחר 

  ושיווק

  
  

  ביטולי�

  
ס% הכל 
  מאוחד

 ח"באלפי ש 

             במרס31!חודשי� שהסתיימו בה 3
    2009:            
  399,454  )3,011(  8,892  120,099  273,474  הכנסות המגזר    

  41,515  110  479  7,894  33,032  המגזר רווחי    

              
            במרס31! החודשי� שהסתיימו ב3
    2008:  305,833  127,783  13,316  )4,768(  442,164  

  55,605  )637(  688  11,816  43,738  הכנסות המגזר    

            המגזר רווחי    
                 

             בדצמבר 31!שנה שהסתיימה ב
    2008 :            
  1,698,056  )14,519(  47,269  446,103  1,219,203  המגזרהכנסות     

  203,109  )330(  2,920  29,894  170,625  המגזר רווחי    

                
  :התאמה בי� הרווחי� המדווחי� לבי� ס) הרווח לתקופות המדווחות לפני הוצאות מס מתוארת להל�

  

   חודשי� שהסתיימו3 
  במרס31!ב

שנה שהסתיימה 
  בדצמבר31!ב

 2009 2008 2008 

 ח"שאלפי ב 

 203,109 55,605 41,515 רווחי מגזרי� מדווחי�
 37,851 10,232 13,433 הוצאות מימו�

 165,258 45,373 28,082 רווח לפני מסי� על ההכנסה
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  )בלתי מבוקר(נספח תרגו� המידע הכספי לתקופת ביניי� לשקלי� חדשי� 
  

  מ" בעפרוטרו� תעשיות
  )המש)(למידע כספי לתקופת ביניי� ביאורי� 

  2009 במרס 31

  )בלתי מבוקרי�(
  
   מזומני� ושווי מזומני�! 7ביאור 

מורכבי� כדלקמ� למטרות דוח תזרי� , המזומני� ומשיכות היתר בבנקי� בתו� תקופה מדווח
  :מזומני�

   חודשי� שהסתיימו3 
  במרס31!ב

שנה שהסתיימה 
  בדצמבר31!ב

 2009 2008 2008 

 ח"באלפי ש 

    
 141,545 83,083 115,694 מזומני� ושווי מזומני�

  )28( )741( משיכות יתר
 114,953 83,055 141,545 

  
  ):ששימשו לפעולות(שנבעו מפעולות   תזרימי מזומני� ! 8ביאור 

   
   חודשי� שהסתיימו 3

  במרס31!ב

שנה ה
  שהסתיימה 

  בדצמבר31!ב
 2009 2008 2008 
 ח"באלפי ש 
        

  165,258  45,373  28,082  לפני מיסי� על ההכנסהרווח 
        

        התאמות הדרושות על מנת להציג את תזרימי המזומני�
        :מפעולות

  66,411  16,486  16,648  פחת והפחתות
        הכרה בהטבות הנובעות מהענקת מניות ואופציות

  4,208  1,087  605  לעובדי�
  872  )627(  85  מעביד�התחייבויות בשל סיו� יחסי עובד

  6,422  )1,808(  )568(   נטו–מסי הכנסה נדחי� 
  )11,674(  62  126  ממכירת רכוש קבוע  ) רווח(הפסד 
  2,217  )370(     נטו�בהפרשות ) קיטו�(גידול 

  2,002  3,946  )3,064(  שחיקת הלוואות לזמ� ארו)
  27,809  *4,388  4,996  נטו, ריבית ששולמה

  18,828  23,164  98,267  
        

        : בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליי�שינויי� 
        : בחייבי� ויתרות חובה)גידול(קיטו� 

  10,225  )46,539(  )7,654(  לקוחות
  3,997  2,435  )3,965(  אחרי�

        : בזכאי� ויתרות זכות)קיטו� (גידול
  )43,021(  5,895  3,446  ספקי� ונותני שירותי�

  )11,581(  )15,979(  4,018  אחרי�
  )38,598(  )31,879(  13,263   במלאי)גידול(קיטו� 

  9,108  )86,067(  )78,978(  
  184,547  )17,530(  56,018  ) פעולותל ששימשו ( נטו שנבעו מפעולות מזומני�

        
      !מידע בדבר פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי מזומני�

  1,365      גי� קרקע מאזור תעשיה בצפו� האר1קבל ב להחזר
  סווג מחדש* 

  
      

 
  
  

 


