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 סקירת הפעילותא. 

והפכה לחברה  1933בישראל בשנת ( היא חברה גלובלית שנוסדה "החברה"פרוטרום תעשיות בע"מ )

 2005אביב. בחודש פברואר -עם רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 1996ציבורית בשנת 

נרשמה החברה למסחר גם ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון. החברה, בעצמה ובאמצעות חברות 

וחומרי גלם  (Flavors)ווק של טעמים "(, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיהקבוצה" או "פרוטרוםבנות שלה )"

המשמשים בייצור מזון, משקאות, תמציות טעם וריח, מוצרי  (Fine Ingredients)יחודיים 

מפעילה אתרי  פרוטרום. (Personal Care)וטיפוח אישי  (Pharma/Nutraceutical)נוטרה פארמה/

 31,000 מעלומוכרת ייצור באירופה, צפון אמריקה, אמריקה הלטינית, ישראל, אסיה ואפריקה, משווקת 

 .העולם ברחבי עובדים 2,600-מדינות ומעסיקה כ 140-לקוחות ביותר מ 15,500-מוצרים ליותר מ

 פועלת במסגרת שתי פעילויות עיקריות: פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם היחודיים.   פרוטרום

  פעילות הטעמים(FLAVORS) –  ,במסגרת פעילות הטעמים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור

, לרבות תמציות Savory)שיווק ומכירה של פתרונות טעמים מתוקים וטעמים שאינם מתוקים )

, בנוסף לתמציות הטעם, גם רכיבי פרי, ירק או רכיבים טבעיים אחרים טעם ומוצרים המכילים

((Food Systems המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים. פרוטרום ,

מפתחת אלפי פתרונות טעם שונים ללקוחותיה, ברובם כאלו המותאמים לצרכיו של הלקוח 

וצרים חדשים ובהתאמתם להעדפות צרכניות , ועוסקת בפיתוח מ(Tailor-Made)הספציפי 

 משתנות ולדרישות העתידיות של לקוחותיה. 

ובתשעת החודשים פעילות הטעמים של פרוטרום עברה תהליך של צמיחה מואצת בשנים האחרונות 

(. 2000בשנת  33%-מסך מכירות פרוטרום )לעומת כ 74%-כ היוותה 2013הראשונים של שנת 

 מפיתוח, הטבעייםשל הטעמים  במהירותהצומח  בתחוםתוצאה מהתמקדות  היא זו מואצת צמיחה

 לאומיים רב לקוחות של השוק לפלחטעם ובריאות  המשלבים חדשנות מבוססי יחודיים פתרונות

מיקוד מיוחד  עם ,ומתפתחים מפותחים בשווקים ומקומיים בינוניים לקוחותב מהתמקדות, גדולים

תוך שימת דגש על מתן שירות המותאם לצרכיהם  ,(private label) המותג הפרטי בלקוחות

 שירות רמת והצעתהיחודיים, והכולל תמיכה טכנולוגית, עזרה בפיתוח מוצרים, עזרה שיווקית 

 וכן ,גדולים לאומיים רב ללקוחות כלל בדרך ניתנים שהם כפי, אישית מותאמים ומוצרים גבוהה

 של הגלובלית פעילותה עם בהצלחה וממוזגות שמוזגו אסטרטגיות רכישות מביצוע תוצאה

 . פרוטרום

  פעילות חומרי הגלם היחודייםFINE INGREDIENTS) (SPECIALTY –  במסגרת פעילות

 חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של 

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

(Natural Functional Food Ingredients)מיצויים טבעיים מצמחי מרפא , 

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) , מבוססי ביוטכנלוגיה מאצות, טבעיים מוצרים

כימיקלים ארומטיים, שמנים אתריים, מוצרי הדרים יחודיים ושרפים ומייצבים טבעיים. מוצרי 

נמכרים בעיקר לתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח, הפארמה  חודייםפעילות חומרי הגלם הי

 והטיפוח האישי.  (Pharmaceutical/Nutraceutical)והנוטרה 

 המעניקים לה וסףמבפעילות חומרי הגלם הייחודיים, מתמקדת פרוטרום בסל מוצרים בעלי ערך 

מרבית מוצרי פעילות חומרי הגלם היחודיים הינם מוצרים . יתרון תחרותי על פני מתחרותיה

טבעיים שהביקוש להם גדל בקצב ממוצע גבוה יותר ממוצרים שאינם טבעיים. פרוטרום פועלת 
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להרחבת סל המוצרים הטבעיים שהיא מציעה ללקוחותיה תוך שימת דגש מיוחד על תחום המזון 

 הפונקציונאלי והבריאותי.  ,הטבעי

 צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות -יחה המהירה אסטרטגיית הצמ

שלה, תוך חיזוק והרווחית פרוטרום ממשיכה לפעול בנחישות ליישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה 

הפיתוח, הייצור, השיווק והמכירות לצד המשך בחינה של אפשרויות לרכישות המחקר ומערכי 

 אסטרטגיות נוספות. 

 

 ובהגדלת נתח השוק שלה האצת צמיחתה בלהשקיע משאבים רבים תמשיך מתמקדת ורוטרום פ

כדי למצות את פוטנציאל ובצפון אמריקה  בהם שיעורי הצמיחה גבוהים יותר,, המתפתחיםבשווקים 

 חיזוק ידי על, היתר בין ,בהם ותהקיימהרבות ההזדמנויות העסקיות הצמיחה המהיר יותר ואת 

 ביצועהמשך ו חשובות יעד במדינות והמכירות השיווק, הייצור, והפיתוח המחקר מערכי של ממוקד

 .נוספות אסטרטגיות רכישות

 

 וקי יעד בעלי שיעורי ולש פרוטרוםהאצת התרחבות ל האסטרטגיה מימוש – תפתחיםמ שווקים

 של המתפתחים בשווקים 2012 שנתב 60%-כ שלשנתית  בצמיחהצמיחה גבוהים יותר בא לידי ביטוי 

 בשווקיםהמכירות  נתח. ואפריקה אירופה ומזרח מרכז, אמריקה ודרום מרכז, אסיהמזרח  דרוםסין ו

הצמיחה  תמגמ .2012-ב 36%-כל 2010 בשנת 27%-כמ גדלמתוך סך מכירות החברה אלה אסטרטגיים 

וצפויה להמשך גם בהמשך  2013של בתשעת החודשים הראשונים נמשכת גם  בשווקים המתפתחים

  PTI-שלוש הרכישות האחרונות שביצעה פרוטרום השנה )ג'נדרי במאי ו שנה ובשנה הבאה.ה

בשבועות האחרונים( תתרמנה גם הן להאצת הצמיחה ולהגדלה מהותית של נתח השוק של  Aroma-ו

 .פרוטרום בשווקים המתפתחים

 

  הצמיחה המהירה של פרוטרום בשווקים שמחוץ למערב אירופה הביאה לכך שנתח מכירותיה

 2012-ב 58%-כהגיע ל 2010-מסך מכירותיה ב 49%-כמערב אירופה שעמד על שמחוץ ל םבשווקי

סימנים של יציאה ממיתון  על  מדווחותאירופה  במערבחשובות  מדינות .2013-וממשיך לצמוח ב

  .הבאה בשנהלשפור במגמת הצמיחה במכירות  תתרוםשאם תמשיך  מגמה איטית, ותחילת צמיחה

 

 מבוססי חדשנות התואמים את  ובריאותפרוטרום מפתחת פתרונות טעם  - ובריאות טעםשל  שילוב

שוק המזון העולמי  שלמספקים מענה לצרכים ולמגמות המרכזיות  יהצרכי הלקוח. פתרונותדרישות ו

ובכללן השילוב של טעם ובריאות, תוספים רפואיים, מוצרי אנטי אייג'ינג ומזון ייעודי לאוכלוסיות 

הייחודיות לשלב  ויכולותיהפרוטרום ללקוחותיה  מציעה. הערך המוסף שמסויימות גיל וקבוצות

יתרון תחרותי חשוב בקרב  הגלם בעלי ערכים בריאותיים מוספים מעניקים ל וחומרי טעם פתרונות

 לקוחותיה בשווקים המפותחים והמתפתחים כאחד.

 

  לאומיים גדולים וללקוחות בינוניים -רבבמתן שירות איכותי ובפיתוח מוצרים ללקוחות התמקדות

להרחיב את השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה ואת סל המוצרים  ממשיכהפרוטרום  - ומקומיים

, בדגש מיוחד על לאומיים גדולים והן ללקוחות בינוניים ומקומיים-שלה, הן ללקוחות רבוהפתרונות 

לאומיים -יצרני המזון והמשקאות הרב פלח השוק שלב. המותג הפרטיהשוק הצומח במהירות של 

שלה.  יםאת סל הפתרונות הטבעי ולהרחיבבמוצרים יחודיים  תמשיך להתמקדהגדולים, פרוטרום 

את אותה רמת שירות גבוהה  מציעהבפלח השוק של הלקוחות הבינוניים והמקומיים, פרוטרום 

כלל ללקוחות -, כפי שהם ניתנים בדרךלדרישות הספציפיות של הלקוחמותאמים ופתרונות ומוצרים 

 לאומיים גדולים. בנוסף מציעה פרוטרום ללקוחות הבינוניים והמקומיים וללקוחות המותג-רב
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 סיוע, לאומיים והרב הגדולים ללקוחות ביחס מוגבלים משאבים בעלי לרוב הינם אשרהפרטי, 

  ספקה.אמועדי הבהמינימום וגמישות בכמויות ו שיווקית תמיכה מתן תוך, מוצריהם בפיתוח

 

 לפרוטרום ניסיון רב בביצוע רכישות ומיזוגים  - ותרומתן להשגת צמיחה רווחית ומיזוגים רכישות

 ותוהיא פועלת לשילוב החברות והפעילויות הנרכשות עם פעילותה הקיימת, תוך ניצול הסינרגי

חסכון , הרבות Cross-Selling -יות הת, על מנת להשיג ניצול מירבי של אפשרוות והתפעוליוהעסקי

  .בשיעורי רווחיותהשיפור המשך בעלויות ו

שכולן שולבו בהצלחה  ,2012שנת תחילת בשלוש ו 2011חמש רכישות אסטרטגיות בשנת   ביצועלאחר 

גם השנה פרוטרום משיכה מעם פעילותה הגלובלית ותורמות הן לגידול במכירות והן לשיפור ברווח, 

ורכשה  מתפתחים,ההרחבת נתח השוק שלה בשווקים מיקוד ב, עם אסטרטגיית הרכישות במימוש

 Aromaהרוסית ואת  PTIובנובמבר את  בדרום אפריקה JanDeReeאת חברת  2013במאי 

 . , כמפורט להלןהגואטמלית

 

  רכישת חברתJanDeRee -  מהון המניות של חברת  %100 פרוטרום רכשה 2013במאי  2ביום

 מליון דולר. 5.0-"( בתמורה לכג'נדרי)" JannDeRee (Pty) Limitedהטעמים הדרום אפריקאית 

 

 מליון דולר. 5-הסתכם בכ 2012מחזור המכירות של ג'נדרי בשנת 

 

 Savory, עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של טעמים עם דגש על טעמי 1993ג'נדרי, שנוסדה בשנת 

ופתרונות טעם מתוקים. לג'נדרי, שצמחה בשנים האחרונות בקצבים מהירים, אתר מחקר ופיתוח, 

יצור ושיווק ביוהאנסבורג, דרום אפריקה, ובסיס לקוחות רחב בדרום אפריקה ובמדינות מתפתחות 

 סהרה כגון מלאווי, זימבבואה ומוזמביק. פעילותה של ג'נדרי סינרגטית-חשובות נוספות באזור הסאב

לפעילותה של פרוטרום בתחום הטעמים במדינות אפריקה, אשר גדלה בשנים האחרונות בקצבים 

 גבוהים מקצב צמיחת השוק.  

 

מיזוג אתרה של פרוטרום בדרום אפריקה  שכלל אתמיזוג הפעילויות, במהלך הרבעון השלישי הושלם 

איחוד מערכי המחקר והפיתוח, הייצור והאספקה והרכש,  ומערכי ההנהלה  זוגילאתרה של ג'נדרי, מ

  .השיווק והמכירות

 

-2013)אסמכתא:  2013במאי  2לפרטים נוספים אודות רכישת ג'נדרי ראו דיווח החברה בעניין מיום 

01-051775.) 

 

 רכישת  PTI -  מהון המניות של  %75-השלימה פרוטרום רכישת כ 2013בנובמבר  20ביום Vantodio

Holdings Limited "( הקפריסאיתVantodioהמחזיקה בקבוצת ,)"Protein Technologies 

Ingredients "( הרוסיתPTI"(מיליון דולר ארה"ב.  50.3-, בתמורה לתשלום במזומן של כ 

 

PTI עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי 1996, שנוסדה בשנת ,Savory  ספקטרום(

הטעמים הלא מתוקים( ייחודיים וחדשניים הכוללים תמציות טעם, תערובות תבלינים וחומרי גלם 

לתעשיית המזון )בהם חומרי גלם ייחודיים מבוססי פרוטאין המיוצרים על ידה  םפונקציונאליי

שני אתרי ייצור  PTI-לבטכנולוגיה מתקדמת(, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. 

 -וכמעבדות פיתוח ואפליקציות  הכוללמו"פ שיווק ומכירות חדיש במוסקבה  מרכזסמוך למוסקבה ו

 באזור.  נוספותמרכזי הפצה ברחבי רוסיה ובמדינות  25
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צמחו בשנים , שלההמרכזית  הליבה פעילות את תהמהוו, PTI של Savory-ה טעמי מכירות

לפעילות הטעמים של  .דולר מליון 60-לכ 2012-ב הגיעוו צמיחת השוקגבוה מקצב האחרונות בקצב 

PTI תשולב במסגרתה, פרוטרום של הטעמים לפעילות דומים תפעולית רווחיות שיעורי. 

 

סחר ושיווק, במסגרתה, כחלק מהשירות והענקת פתרון כולל שמעניקה החברה  פעילות PTI-ל, בנוסף

ללקוחותיה, היא מספקת חומרי גלם שאינם מיוצרים על ידה. היקף פעילות זו, שתאוחד עם פעילות 

דולר ולה שיעורי  מליון 50-לכ 2012-)שאינה פעילות ליבה( הגיע ב פרוטרוםהסחר והשיווק של 

 .פרוטרוםרי הרווחיות של פעילות זו של רווחיות דומים לשיעו

 

 111.1-וכ 105.6-על כ PTIמחזור מכירותיה של  סךעמד  31.12.2012-ו 31.12.2011-בשנים שנסתיימו ב

-עמד על כ EBITDA -, בהתאמה. ה5.2%-וכ 8%-כבבשנים אלה  , והיא צמחהמליון דולר, בהתאמה

  .2012 שנתמליון דולר ב 10.5-כו 2011 שנתמליון דולר ב 8.3

 

בהם  מזרח אירופה, ברוסיה ובשווקי PTIבכוונת פרוטרום לנצל את תשתית השיווק והמכירות של 

, על מנת למנף ולממש את הואת תשתית השיווק והמכירות הגלובאלית שלבעיקר, היא פועלת 

הרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על   Cross-Selling-אפשרויות ה

 ידי הרחבת סל המוצרים של פרוטרום.

 

-2013-01)אסמכתאות  2013בנובמבר  20-ו 18לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה בעניין מהימים 

 בהתאמה(. ,2013-01-198309 -ו 194109

 

 רכישת Aroma SA - חברת הטעמים את  פרוטרום רכשה 2013בנובמבר  25 ביוםInternational 

Aroma Group  הפנמית, המחזיקה בקבוצתAroma "( הגואטמליתAroma)" ,נטו  לתשלום בתמורה

 ."בארה דולר מיליון 12.5-כ של

 

 6.3-וכ 5.5-על כ Aromaעמד מחזור מכירותיה של  31.12.2012-ו 31.12.2011-בשנים שנסתיימו ב

, 14.5%-וכ 28.3%-בשנים אלה היתה של כ Aroma דולר, בהתאמה. הצמיחה במכירותיה של מליון

בהסכם  מליון דולר. 2.3-עמד על כ 2012-מליון דולר וב 2.0-עמד על כ 2011-ב EBITDA-בהתאמה. ה

העודף שיושג  EBITDAתשלום נוסף בגובה  ןהרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית לפיו יינת

 . 2015עד  2013"ב בשנים ארה דולר מיליון 2.25מעל 

 

Aroma, בעיקר הכוללים  םבפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי עוסקת, 1990 בשנת נוסדהש

עובדים,  Aroma57 -, חטיפים ומזון נוחות. למוצרי מתיקהטעמים מתוקים למשקאות, מוצרי חלב, 

ובסיס לקוחות רחב הכולל גם יצרני מזון ומשקאות בינ"ל   בגואטמלה סיטיאתר ייצור, פיתוח ושיווק 

בגואטמאלה, הונדורס, קוסטה ריקה, אל סלבדור ומדינות מקומיים מובילים ויצרני מזון ומשקאות 

  .  , בעיקר באיזור מרכז אמריקהמתפתחות נוספות

 

 2012בתחילת  Mylnerמצטרפת לרכישת חברת הטעמים הברזילאית  הגוואטמלית Aromaרכישת 

, ולפעילות עצמאית שהקימה פרוטרום בקוסטה ריקה, הכוללת מעבדת פיתוח ומערך שיווק ומכירות

הרכישה תאפשר לפרוטרום לחזק ולהעמיק את להערכת החברה, . Aromaפעילות שתמוזג עם פעילות 

ובים של מרכז ודרום אמריקה, תוך הרחבת היצע מוצריה, נוכחותה ונתח השוק שלה בשווקים החש

אפשרויות היצור המקומי ושיפור תוך חיזוק , שלה הפיתוח, השיווק והמכירותהמחקר, הגדלת מערך 

 השירות ללקוחות האזור.

 



 

 

  5 

 (.2013-01-201792)אסמכתא:  2013 בנובמבר 25מיום לפרטים נוספים ראו דיווח החברה בעניין 

 

 גידול בשיעורי הרווחיות וברווח 

 

 בהצלחה ועל פי מתקדם  2012-ו 2011-בשנרכשו מיזוג שמונה הפעילויות  - ומיזוגן הרכישות תרומת

פרוטרום ממשיכה . וברווחיות ברווחהמהותי לשיפור ולגידול במכירות  כבר תורמותהתוכניות והן 

היכולות ולניצול מירבי של  רכישותההנובעות מהרבות  Cross-Selling -רויות השלפעול למימוש אפ

 ,למימוש החסכונות הנובעים מאיחוד מערכי המו"פו ,בעיקבותיהן השנוספו להרבות הטכנולוגיות 

 .התפעול והרכששרשרת האספקה, השיווק,  ,המכירות

 

 כח ניצולתוך  שלה הגלובלי הרכש מערך חיזוקל פרוטרום פועלת - הגלובאלי הרכש מערך וחיזוק בנית 

 קנייהעל  דגששנוסף לה כתוצאה מהרכישות ותוך המשך הרחבת מעגל הספקים והמהותי הקניה 

איחוד מערכי המו"פ  .מוצריה יצורל המשמשים( הטבעיים)במיוחד  הגלם חומרי של המקור בארצות

ההרמוניזציה של חומרי הגלם אפשרויות  תוך ניצול הרכש הגלובאלייכולות תורם גם לחיזוק 

 המשמשים את פרוטרום בפיתוח ויצור מוצריה.
 

 פי על מתקדמתהיא  2012-וב 2011-שביצעה פרוטרום ב הרכישות בעקבות – עלותיהתי תוכניות 

אחרות למדינות בהן העלויות  פעילויותפעילויות ולהעברת ו יצור אתרי איחוד מימושל תוכניותיה

, דולר מליון 10-כ של שנתי בהיקף משמעותייםלהשגת חסכונות  ציפיההתפעוליות נמוכות יותר, תוך 

 .2014 שנתבבעיקר לידי ביטוי  יבואוו 2013השנייה של שנת  מחציתה מהלךבלידי ביטוי לבוא  חלוהש

בצפון גרמניה  פרוטרום של המאתרי אחד פעילות סגירת , בין היתר,הושלמואלה,  תוכניות במסגרת

 והתייעלות המתוכננים החסכונות מימוש תוך, יותר יעיליםעם אתרים אחרים  פעילותו ומיזוג

 של המודרניבניו ג'רזי בארה"ב לאתרה  פרוטרוםהעברת פעילות הטעמים מאתר גם הושלמה ; הייצור

 בצפון מחתוהצ הטעמים פעילות היום מנוהלת ממנו, בסינסנטי  FSIרכישת במסגרת שנרכש פרוטרום

, דבר הצפוי לוגיסטיקההמספר פרויקטים להורדת עלויות  נמצאים בשלבי סיום בנוסף ;אמריקה

 .  2014 בשנת כברתפעוליים  חסכונות להשגתו אספקההההתייעלות בשרשרת ללהביא 
 

המשך התייצבות מחירי חומרי , שלה והרווחית הצמיחה המהירהאסטרטגיית מימוש פרוטרום צופה כי 

המשך מימוש תהליכי  תרומתעם , יחד וחיזוק מערך הרכש הגלובלי ביצור מוצריה אותההגלם המשמשים 

 הרכישות של המוצלח והמיזוג, בעולםשל אתריה  מירביההתייעלות ושיפור מבנה העלויות שלה, תוך ניצול 

  .ברווחיהפור ישהמשך מגמת הל יביאו ,שביצעה האחרונות

 

 30דולר ליום  מליון 496.3-כ של עצמי והון דולר מליון 804.3-כ של נכסים היקף)פרוטרום של  מבנה הונה

מסך המאזן( ורמת החוב נטו שלה )סך הלוואות בניכוי מזומנים( העומדת  61.7%-, המהווה כ2013 בספטמבר

, בתמיכת תזרים המזומנים שהיא משיגה, ביחד עם גיבוי בנקאי, בספטמבר 30מליון דולר ליום  103.1-על כ

מיישמת בשנים האחרונות,  שהיאהמהירה  הצמיחהלהמשיך ולממש את אסטרטגיית  לפרוטרוםיאפשרו 

מעמדה כאחת החברות כושר התחרות שלה ותוך המשך חיזוק כולל על ידי ביצוע רכישות אסטרטגיות, 

 המובילות בעולם בתחום הטעם וחומרי הגלם היחודיים ולפעול למימוש חזונה:

"To be the Preferred Partner for Tasty and Healthy Success" 
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 מצב כספיב. 

 מליון 768.1-כמיליון דולר, בהשוואה ל 804.3-כהסתכם ל 2013בספטמבר  30ליום של הקבוצה סך הנכסים 

 .2012בדצמבר  31 ליוםמליון דולר  772.5-ו 2012בספטמבר  30 ליוםדולר 

 30ליום  מליון דולר  299.9-כ מליון דולר, לעומת 331.6-כ סך שלהסתכם ל הקבוצההרכוש השוטף של 

 .2012בדצמבר  31 ליוםמליון דולר  301.0-ו 2012בספטמבר 

מליון דולר,  469.2-לכהסתכם  2013בספטמבר  30הרכוש הקבוע בניכוי פחת שנצבר ורכוש אחר נטו ליום 

 .2012בדצמבר  31 ליוםמליון דולר  468.0-ו 2012בספטמבר  30 יוםמליון דולר ב 464.9-סך של כ לעומת

 

 3102של שנת  שלישיתוצאות הפעילות ברבעון ה. ג

מליון  161.0 -כשהגיעו ל במכירותשלישי לרבעון שיאים פרוטרום  השיגה 2013של שנת  שלישיהרבעון ב

 בשיעור  מליון דולר 29.4-כשהגיע ל EBITDA-, בתהתפעוליולמי, ברווח וברווחיות ברווח הג ,דולר

זאת למרות תנאי ברווח למניה, ו ,מליון דולר 17.0-כל שהגיע  ברווח הנקי ,18.3%שהגיע ל   EBITDA-ה

 בפרט. אירופהמרכז בו במערבו בכללשוק מאתגרים 

 עלתה והגיעההרווחיות הגולמית מגמת השיפור ברווח ובשיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית נמשכת. 

ברבעון המקביל  12.4%-לעומת כ 14.0%-והרווחיות התפעולית הגיעה לכ 37.0%-כלעומת  38.8%-כל

מליון דולר  17.0-לכ ווהגיע 2011 של השלישי לרבעון השוואהב והוכפלוהרווח למניה  הנקי הרווח. אשתקד

 .2011-ברבעון המקביל בדולר  0.15-ומליון דולר  8.7-לעומת כדולר  0.29-וכ

 פעילויותפעילויות והעברת ו יצור אתרי איחודכאמור הכוללים  ,תהליכי מיזוג הפעילויות וההתייעלות

 מתקדמים על פי התכנית ובהצלחה.  ,אחרות למדינות בהן העלויות התפעוליות נמוכות יותר

 

 מכירות

-כ של שלישילרבעון והגיעו לשיא מכירות  2.5%-בכ 2013של שנת  שלישיברבעון המכירות פרוטרום צמחו 

ברבעון השפעת המטבעות  .2012של שנת  לישישברבעון המיליון דולר  157.1-מליון דולר, לעומת כ 161.0

ליפין הממוצע של המטבעות האירופאיים חתחזקות שער ההמ וזאת כתוצאה  ,1.6%-תרמה לצמיחה כ

  .והשקל מול הדולר )למעט הפאונד הבריטי( 

 שיא, הגיעו לאשתקדהרבעון המקביל  לעומת 4.6%-בתחום הטעמים גדלו בכברבעון מכירות פרוטרום 

המטבעות השפעת . פרוטרום של המכירות מסך 74%-כ יוומליון דולר וה 119.4-כ שלשלישי  לרבעון 

 .1.4%-ברבעון תרמה לצמיחה כ

מליון דולר  37.2-כלעומת  מליון דולר 36.7-כל הסתכמובתחום חומרי הגלם היחודיים  מכירות פרוטרום

 .1.9%-כברבעון תרמה המטבעות  השפעת  .הקודמתברבעון השלישי בשנה 

 השהביא הטבעיים, השרפים בתחוםמהותית  מחיר מירידת הושפעוהיחודיים  הגלם חומרי חטיבת מכירות

  גבוהותהמכירות היו  אתזמחיר  תירידבנטרול . במכירות דולר מליון 2.3-של כירידה ל

 .אשתקדברבעון המקביל  מהמכירות 4.7%-כב
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 (:ובאחוזים )במיליוני דולרים 3200-3120שנים ב השלישירבעון ת ביוילוח המכירות לפי פעילופ

 

 )במיליוני דולרים(: 3201 - 1201שנים בהשלישי רבעון ב והפסדתמצית דוחות רווח להלן 

רווח ברווח הגולמי, ב, מכירותב שלישילרבעון  םיפרוטרום שיאהשיגה  2013 של שנתהשלישי רבעון ב

שהוכפלו בהשוואה לרבעון השלישי  ,וברווח למניה רווח הנקיב . שיאים הושגו גםEBITDA-בו התפעולי

  .2011של 

 1022 Q3  1021 Q3  1023 Q3  
)%( בין  שינוי
 1022 -ל 1023

)%( בין  שינוי
 1021 -ל 1023

 2.5% 19.1% 161.0 157.1 135.3 מכירות

 7.8% 31.2% 62.6 58.1 47.7 רווח גולמי

 הוצאות מו"פ, מכירה,
 ואחרות הנהלה וכלליות

34.8 38.5 40.0 14.9% 3.7% 

 15.7% 75.3% 22.6 19.5 12.9 רווח תפעולי

EBITDA 18.6 26.3 29.4 58.6% 12.0% 

 118.6% -50.7% 1.3 0.6 2.6 הוצאות מימון

 12.5% 107.6% 21.3 18.9 10.3 רווח לפני מס

 18.3% 96.4% 17.0 14.4 8.7 רווח נקי

 

 הרווח הגולמי

מליון  62.6-כשל לרבעון שלישי שיא לוהגיע  7.8%-עלה בכ 2013שנת של  לישישברבעון ההרווח הגולמי 

 38.8%-לכ הגיעהעלתה ו הרווחיות הגולמית .2012 תרבעון המקביל בשנב מיליון דולר 58.1-כדולר לעומת 

הרווחיות הגולמית בנטרול פעילות . 2012 תבשנ לישיהשרבעון ב 37.0%-כ של גולמית רווחיותלעומת 

של  לישיהשברבעון  38.1%-כלעומת  40.3%-כהגיעה ל ,(שאינה פעילות ליבה של פרוטרום) ,הסחר והשיווק

 .2012שנת 

צריה וההתייצבות במחירי חומרי הגלם המשמשים את פרוטרום ביצור מ תרמו תהגולמי יותשיפור ברווחל

שיפור תמהיל מהממוצע תוך נוקטת לפיתוח מוצרים חדשים בעלי שיעורי רווחיות גבוהים היא הפעולות שו

חדשניים ויחודיים בתחום חומרי הגלם היחודיים המיועדים טבעיים החדרת מוצרים הצלחה בהמוצרים. 

 .והרווחיות תרמה לשיפור התמהיל הן לתעשית המזון והן לתעשיות הפארמה/נוטרה והקוסמטיקה

Q3 Q3  Q3  Q3  Q3 Q3 Q3 Q3 Q3  Q3 Q3   

1023 1021 1022 1020 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1003 

פעילות  מכירות 21.1 28.1 36.2 47.2 57.6 86.1 77.3 75.4 96.9 114.2 119.4
 הטעמים

74.2% 72.7% 71.7% 67.9% 69.3% 71.7% 65.7% 66.3% 61.0% 54.7% 49.8% )%( 

פעילות  מכירות 20.3 22.1 22.7 23.9 28.1 31.1 33.5 34.6 37.8 37.2 36.7
חומרי 
הגלם 

 הייחודיים

22.8% 23.7% 27.9% 31.1% 30.1% 25.9% 32.0% 33.6% 38.2% 43.0% 48.0% )%( 

סחר  מכירות 1.6 1.8 1.6 1.8 3.3 3.8 1.5 1.5 1.3 6.3 7.3
 )%( 3.7% 3.5% 2.8% 2.5% 3.7% 3.2% 1.3% 1.4% 1.0% 4.0% 4.6% ושיווק

מכירות בין  מכירות -0.6 -0.6 -1.1 -1.7 -1.3 -1.0 -0.7 -0.5 -0.7 -0.6 -2.4
 )%( -1.5% -1.2% -2.0% -2.4% -1.4% -0.9% -0.7% -0.5% -0.5% -0.4% -1.5% פעילויות

161.0 157.1  135.3 111.0 111.6 120.0 87.7 71.3 59.4 51.4 42.4  
סה"כ 

 מכירות



 

 

  8 

הקניה שנוסף לה  ניצול כח ךתו, שלה הגלובאלי הרכש מערך ובניית חיזוק להמשך פועלת פרוטרוםבנוסף, 

 חומרי של המקור בארצות קנייהעל  דגשכתוצאה מהרכישות שביצעה ותוך המשך הרחבת מעגל הספקים ו

שנוצרו ההזדמנויות להמשך מימוש פועלת החברה  .מוצריה ביצור המשמשים( הטבעיים)במיוחד  הגלם

העברת , תוך איחוד אתרי ייצור ,התייעלות תפעוליתאופטימיזציה ולהשגת בעקבות הרכישות שביצעה 

תוך  שלהושרשרת האספקה לוגיסטיקה המערכי  עוליליו למפעלים יעילים ותחרותיים יותרפעילויות 

 .הורדת עלויות

 , ואחרותהכלליותוההנהלה  המחקר והפיתוח, ,והשיווק הוצאות המכירה

של  שלישיהסתכמו ברבעון ה הוצאות המכירה והשיווק, המחקר והפיתוח, ההנהלה והכלליות והאחרות

 מהמכירות( 24.5%-מליון דולר )כ 38.5-, לעומת כמהמכירות( 24.8%-כמליון דולר ) 40.0-כל 2013נת ש

 דולר(אלפי  620-)כ 1.6%-ברבעון הביאה לגידול של כהשפעת המטבעות  .אשתקדברבעון המקביל 

מהתחזקות שער החליפין הממוצע של המטבעות האירופאיים )למעט הפאונד  כתוצאה וזאת ,בהוצאות

 הבריטי( והשקל מול הדולר .

 

 EBITDA-וה הרווח התפעולי

מליון  22.6-כלשיא לרבעון שלישי של  והגיע 15.7%-כב עלה 2013של שנת  שלישיהברבעון הרווח התפעולי 

 .אשתקדבתקופה המקבילה מהמכירות(  12.4%-דולר )כ מליון 19.5-לעומת כ מהמכירות( 14.0%-כדולר )

 

והגיע לשיא לרבעון שלישי  12.0%-בכ עלה 2013של שנת  השלישישהשיגה פרוטרום ברבעון  EBITDA-ה

-כמליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד ) 26.3-כמהמכירות(, לעומת  18.3%-כמליון דולר ) 29.4-של כ

  מהמכירות(. 16.7%

 

( ברבעון השלישי של שנת של פרוטרום ליבההסחר והשיווק )שאינה פעילות  לותבנטרול פעי EBITDA-ה

דולר בתקופה  מליון 26.1-מהמכירות(, לעומת כ 19.1%-דולר )כ מליון 29.3-והגיע לכ 12.4%-עלה בכ 2013

 מהמכירות(.  17.3%-המקבילה אשתקד )כ

 

לבניית מערך רכש שיפור מבנה העלויות ל ,מירביתפרוטרום פעלה ופועלת כאמור להמשך השגת התייעלות 

המיזוג המוצלח של  .ניצול מירבי של אתריה בעולםתוך  ,חיזוק כושר התחרות העתידי שלהלוגלובלי 

ופעולות ההתייעלות המתקדמות בהצלחה כאמור יתרמו לחסכון  2012-ו 2011בשנת  הרכישות שביצעה

 .תתרומנה גם שלוש הרכישות שביצעה החברה לאחרונה השנהברווח, שלהם נוסף פור יולש בהוצאות

 

 המימון / הכנסותהוצאות

-מהמכירות( לעומת כ 0.8%-מליון דולר )כ 1.3-הסתכמו הוצאות המימון לכ 2013של שנת לישי שהברבעון 

 מהמכירות(. 0.4%-)כ ברבעון המקביל אשתקדמליון דולר  0.6

אשתקד. ברבעון המקביל מליון דולר  1.7-לעומת כדולר מליון  1.2-הגיעו לכרבעון בהוצאות הריבית 

ומקיטון  ,בתרומת תזרים המזומנים שהושג ,במצבת ההלוואותקיטון בהוצאות הריבית נובע מ הקיטון

 .ריביתבשיעורי ה

הכנסות מהמכירות(, לעומת  0.1%-מליון דולר )כ 0.1-הסתכמו לכברבעון הוצאות מימון בגין הפרשי שער 

 הפרשיבגין  המימון הכנסות מהמכירות( ברבעון המקביל אשתקד. 0.7%-מליון דולר )כ 1.1 -כמימון של 

המטבעות  לעומת , בעיקרהדולר לשער החליפין ש מהחלשות נבעו 2012ברבעון השלישי של שער 

 אותם מול אל הדולר  של החליפין לשער בהשוואה, 30.9.2012נכון ליום  הישראלי והשקלהאירופאים 

  .30.6.2012 ליום המטבעות
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 הרווח לפני מסים

 13.2%-מליון דולר )כ 21.3-הסתכם לכו 12.5%-עלה בכ 2013של שנת  שלישיההרווח לפני מיסים ברבעון 

  מהמכירות( ברבעון המקביל אשתקד. 12.0%-מליון דולר )כ 18.9-, בהשוואה לכמהמכירות(

 

 מסים על ההכנסה

לפני מס(  מהרווח 20.0%-כמליון דולר ) 4.3-לכהסתכמו  2013של שנת  שלישיהברבעון מסים על ההכנסה ה

 . לפני מס( מהרווח 23.9%-כ)אשתקד מיליון דולר  4.5-כ לעומת

 

 הרווח הנקי

מיליון  17.0-כ רבעון שלישי של שיא שלל הגיעו 18.3%-עלה בכ 2013של שנת  שלישיהברבעון  הרווח הנקי

 10.6%-כל  סתכמה. הרווחיות הנקייה ה2012של שנת  שלישיהברבעון מיליון דולר  14.4-כ דולר לעומת

  .אשתקד ברבעון המקביל 9.2%-בהשוואה לכ 2013של שנת  השלישיברבעון 

 

 למניה הרווח

דולר  0.29-כ של לרבעון שלישי שיאל הגיעו 16.2%-כב עלה 2013של שנת  שלישיהברבעון הרווח למניה 

  .אשתקד דולר 0.25-כלעומת 
 

 : )במיליוני דולרים( 3201 - 1120תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים בשנים להלן 

 

משתמשים לקוחות המייצרים משקאות ומוצרי חלב כגון משקאות קלים, גלידות פרוטרום ברבים ממוצרי 

היא פועלת בו ויוגורטים, אשר הביקוש להם עולה במהלך חודשי הקיץ. כתוצאה מכך, פעילות החברה והענף 

נתונים לתנודתיות עונתית, כאשר, בדרך כלל, ברבעונים השני והשלישי המכירות גבוהות יותר מהמכירות 

סוף השנה ברוב מדינות וחופשות שמושפעות גם מחגי  ,ובמיוחד מהמכירות ברבעון הרביעיהראשון ון ברבע

 היעד.

 
  

  

Q2 

1022 

Q1 

1022 

Q3 

1022 

Q2 

1022 

Q2 

1021 

Q 1 

1021 

Q 3 

1021 

Q2 

1021 

Q2 

1023 

Q1 

1023 

Q3 

1023 

 161.0 168.6 152.2 144.9 157.1 164.8 151.2 131.6 135.3 130.6 121.0 הכנסות

 62.6 66.9 57.2 51.5 58.1 61.8 54.9 46.8 47.7 48.5 45.7 רווח גולמי

הוצאות מו"פ, מכירה, 

 הנהלה וכלליות ואחרות
29.0 31.5 34.8 34.6 37.1 40.0 38.5 37.8 38.3 41.9 40.0 

 22.6 24.9 18.9 13.7 19.5 21.8 17.8 12.2 12.9 17.0 16.6 רווח תפעולי

EBITDA 21.5 22.2 18.6 18.1 25.0 28.5 26.3 20.7 25.8 32.5 29.4 

 1.3 2.3 1.4 1.4 0.6 4.3 0.9 3.2 2.6 0.8 0.9- הוצאות מימון

 21.3 22.6 17.5 12.3 18.9 17.5 16.9 8.9 10.3 16.2 17.5 רווח לפני מס

 17.0 17.6 14.0 10.5 14.4 13.5 13.5 7.9 8.7 12.3 13.1 רווח נקי
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 3102של שנת תשעת החודשים הראשונים תוצאות הפעילות בד. 

 מכירות

לתשעה  והגיעו לשיא מכירות 1.8%-, בכגדלו מכירות פרוטרום 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים

. 2012של שנת בתשעת החודשים הראשונים מיליון דולר  473.1-כ לעומת, מליון דולר 481.9-כשל חודשים 

 .היתה זניחההשפעת המטבעות 

שיא הגיעו לאשתקד,  תשעת החודשים הראשוניםלעומת  2.8% -מכירות פרוטרום בתחום הטעמים גדלו בכ

 מסך המכירות של פרוטרום. 73.7%-והיוו כ מליון דולר 355.1-כ שללתשעה חודשים ראשונים 

אשתקד  תשעת החודשים הראשוניםלעומת  0.5%-בכ גדלומכירות פרוטרום בתחום חומרי הגלם היחודיים 

  מליון דולר. 111.8-כוהגיעו ל

 השהביא הטבעיים, השרפים בתחוםמהותית  מחיר מירידתכאמור  הושפעו הגלם חומרי חטיבת מכירות

 מהמכירות 3.3%-כב גבוהותהמכירות היו  מחיר זאת תירידבנטרול במכירות.  דולר מליון 3.2-של כירידה ל

 .אשתקד ההמקביל בתקופה

 

 :(ובאחוזים )במיליוני דולרים 3200-3120שנים בבתשעת החודשים הראשונים ת יוילוח המכירות לפי פעילופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3102 3103 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003   

 פעילות הטעמים מכירות 49.7 80.2 119.6 3.3.5 339.8 832.3 ..880 882.8 839.2 1.5.3 155.3

81.8% 81.0% 39.8% 38..% 39.3% 83.8% 35.3% 35.9% 62.5% 50.3% 48.3% (%)  

מכירות  49.8 65.6 69.8 72.0 23.3 92.9 98.9 302.1 3..33 333.8 333.2
  נטו

פעילות חומרי 
 הגלם היחודיים  

ייםהייחודיים 
 הייחודיים

81.8% 81.5% 89.5% 18.0% 89.1% 83..% 11.3% 33.5% 36.5% 46.9% 48.4% (%)  

 ושיווק סחר מכירות 5.1 5.3 5.0 4.7 8.9 10.4 5.8 1.9 5.8 32.0 39.2

..3% 1.2% 3..% 3.3% 3.2% 8.2% 1.3% 2.2% 2.6% 3.8% 5.0% (%)  

  בין מכירות מכירות 1.7- 1.9- 3.2- 3.5- -..1 -1.1 -8.1 -3.8 -8.8 -3.8 -2..
 פעילויות

3.0%- 0..%- 0.3%- 0.5%- 0.8%- 0.9%- 3.1%- -1.6% -1.6% -1.4% -1.7% (%)  

.23.9 
 

.81.3 123.9 112.8 
 

133.8 
 

18..3 
 

830.0 83..3 393.8 319.2 308.9 
 סה"כ מכירות 
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 )במיליוני דולרים(: 2013 - 1201 בשנים תשעת החודשים הראשוניםבתמצית דוחות רווח והפסד להלן 

 לתשעה חודשים ראשונים במכירות יםהשיגה פרוטרום שיא 2013שנת  לשבתשעת החודשים הראשונים 

 .וברווח למניה ברווח הנקי ,EBITDA -ב ברווח הגולמי, ברווח התפעולי,

 

 הרווח הגולמי

תשעה חודשים לשיא לוהגיע  6.8%-עלה בכ 2013שנת של בתשעת החודשים הראשונים הרווח הגולמי 

 .2012 תבשנבתשעת החודשים הראשונים מיליון דולר  174.8-כמליון דולר לעומת  186.6-של כראשונים 

בתשעת החודשים  36.9%-כ של גולמית רווחיותלעומת  38.7%-לכ הגיעהעלתה ו הרווחיות הגולמית

שאינה פעילות ליבה של )הרווחיות הגולמית בנטרול פעילות הסחר והשיווק . 2012 תבשנהראשונים 

 .2012של שנת בתשעת החודשים הראשונים  37.9%לעומת  40.0%הגיעה ל  (פרוטרום

 

 , ואחרותהכלליותוההנהלה  המחקר והפיתוח, ,והשיווק הוצאות המכירה

 בנטרול הוצאות חד פעמיות הוצאות המכירה והשיווק, המחקר והפיתוח, ההנהלה והכלליות והאחרות

 24.5%-כמליון דולר ) 118.0-כל 2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו )בגין רה ארגון( 

 .אשתקדבתקופה המקבילה מהמכירות(  24.4%-מליון דולר )כ 115.5-, לעומת כמהמכירות(

ללא נטרול ההוצאות החד ) הוצאות המכירה והשיווק, המחקר והפיתוח, ההנהלה והכלליות והאחרות

 24.9%-כ מליון דולר ) 120.2-כל 2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו  (פעמיות כאמור

 .המקבילה אשתקד בתקופהמהמכירות(  24.4%-מליון דולר )כ 115.6-, לעומת כמהמכירות(

 

בתשעת החודשים הוצאות המכירה והשיווק, המחקר והפיתוח, ההנהלה והכלליות ואחרות כללו 

י אתראחד מ סגירתרובן עקב מליון דולר,  2.2-הוצאות חד פעמיות בסך של כ 2013של שנת הראשונים 

, כחלק מתוכנית של החברהיעילים יותר  יםאחר יםאתרלוהעברת פעילותו  גרמניה פרוטרום בצפון

 .כאמורההתייעלות 
 

, הכלליותוההנהלה  המחקר והפיתוח, ,והשיווק הוצאות המכירהבתקופה המקבילה אשתקד כללו 

 מליון דולר. 0.2-ואחרות הוצאות חד פעמיות בגין רכישות בסך של כ

 
)%( בין  שינוי  1023  1021 1022

 1022 -ל 1023
)%( בין  שינוי
 1021 -ל 1023

 1.8% 24.6% 481.9 473.1 386.9 מכירות

 6.8% 31.6% 186.6 174.8 141.8 רווח גולמי

 הוצאות מו"פ, מכירה,
 120.2 115.6 95.3 ואחרות הנהלה וכלליות

26.1% 
3.9% 

 12.3% 42.8% 66.4 59.1 46.5 רווח תפעולי
בנטרול  רווח תפעולי

 15.7% 42.7% 68.6 59.3 48.1 הוצאות חד פעמיות

EBITDA 62.3 79.8 87.7 40.8% 9.9% 

EBITDA  בנטרול הוצאות
 חד פעמיות

63.8 79.9 89.3 40.0% 11.7% 

 -14.1% 95.2% 5.0 5.8 2.6 הוצאות מימון

 15.2% 39.7% 61.4 53.3 44.0 רווח לפני מס
 17.4% 42.7% 48.7 41.4 34.1 רווח נקי

 רווח נקי בנטרול הוצאות
 22.3% 47.0% 50.3 41.1 34.2 חד פעמיות
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, לבניית שיפור מבנה העלויות שלהל ,פרוטרום פעלה ופועלת כאמור להמשך השגת התייעלות מירבית

מיזוג מוצלח ו בעולם הניצול מירבי של אתריתוך  ,חיזוק כושר התחרות העתידי שלהלו מערך רכש גלובלי 

 .האחרונות שביצעהשל הרכישות 

 EBITDA-וה הרווח התפעולי

 2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים  (ארגון-)בגין רההרווח התפעולי בנטרול הוצאות חד פעמיות 

מליון דולר בתקופה  59.3-כמהמכירות( לעומת  14.2%-כמליון דולר ) 68.6-כל והגיע 15.7%-עלה בכ

 מהמכירות(. 12.5%-כהמקבילה אשתקד )

 

 (כאמורהחד פעמיות וצאות הללא נטרול ה) 2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים הרווח התפעולי 

 12.5%-מליון דולר )כ 59.1-לעומת כ מהמכירות( 13.8%-כמליון דולר ) 66.4-לכוהגיע  12.3%-כב עלה

 .אשתקדבתקופה המקבילה מהמכירות( 

 

ליבה( שהשיגה פרוטרום לות הסחר והשיווק )שאינה פעילות בנטרול הוצאות חד פעמיות ופעי EBITDA-ה

 19.2%-דולר )כ מליון 88.8-והגיע לכ 12.3%-עלה בכ 2013בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

 מהמכירות(.  17.4%-מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד )כ 79.1-מהמכירות(, לעומת כ

 

החד הוצאות הללא נטרול ) 2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים שהשיגה פרוטרום  EBITDA-ה

מליון דולר  79.8-כמהמכירות(, לעומת  18.2%-כמליון דולר ) 87.7-לכהגיע ו 9.9%-עלה בכ (כאמורפעמיות 

 מהמכירות(. 16.9%-כבתקופה המקבילה אשתקד )

 

 המימון / הכנסותהוצאות

מימון  הוצאותמליון דולר לעומת  5.0-הסתכמו הוצאות המימון לכ 2013של בתשעת החודשים הראשונים 

  .2012של שנת בתשעת החודשים הראשונים מליון דולר  5.8 -של כ

מליון דולר  5.6-מליון לעומת כ 3.6-הגיעו לכ 2013של בתשעת החודשים הראשונים הוצאות הריבית 

 תזרים תרומתב ,ההלוואותהקיטון בהוצאות הריבית נובע מקיטון במצבת  .המקבילה אשתקד בתקופה

 .ריביתשיעורי הומקיטון ב ,שהושג המזומנים

 מליון דולר לעומת  1.4-הגיעו לכ 2013של בתשעת החודשים הראשונים הוצאות המימון מהפרשי שער 

 אשתקד. בתקופה המקבילהמליון דולר  0.3-כ

 

 הרווח לפני מסים

-מליון דולר )כ 61.4-הגיע לו 15.2%-בכעלה  2013 שנת שלבתשעת החודשים הראשונים הרווח לפני מסים 

 11.3%-)כ תשעת החודשים המקבילים אשתקדמליון דולר  53.3-מהמכירות(, בהשוואה לכ 12.7%

 .מהמכירות(

 

 מסים על ההכנסה

 20.7%-כמליון דולר ) 12.7-לכהסתכמו  2013שנת של בתשעת החודשים הראשונים מסים על ההכנסה ה

 . מהרווח לפני מס( 22.3%-כ)המקבילה אשתקד  בתקופהמיליון דולר  11.9-כ מהרווח לפני מס( לעומת
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 הרווח הנקי

 עלה( ארגון-)בגין רהבנטרול הוצאות חד פעמיות  2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים  הרווח הנקי

של בתשעת החודשים הראשונים מיליון דולר  41.1-כ מיליון דולר לעומת 50.3-כשיא של להגיע ו 22.3%-בכ

בהשוואה  2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים  10.4%-כל סתכמהה. הרווחיות הנקייה 2012שנת 

 . 2012של שנת  המקבילה בתקופה 8.7%-לכ

עלה  (כאמורהחד פעמיות הוצאות הללא נטרול ) 2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים  הרווח הנקי

של בתשעת החודשים הראשונים מיליון דולר  41.4-כ מיליון דולר לעומת 48.7-כשיא של להגיע ו 17.4%-בכ

  .2012ה של שנת המקביל תקופהב 8.8%-בהשוואה לכ 10.1% -כל סתכמההרווחיות הנקייה הו 2012שנת 

 

 הרווח למניה

עלה ( ארגון-)בגין רהבנטרול הוצאות חד פעמיות  2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים הרווח למניה 

                                                                                                                                                                                                                                                          .המקבילה אשתקד תקופהבדולר למניה  0.71-כדולר לעומת  0.86-כשיא של והגיע ל 20.8%-בכ

עלה  (ללא נטרול ההוצאות החד פעמיות כאמור) 2013של שנת בתשעת החודשים הראשונים למניה הרווח 

                                                                                                                                                                                                                                                          .המקבילה אשתקד תקופהדולר למניה ב 0.72-כדולר לעומת  0.83-כשיא של הגיע לו 16.0%-כב

 

 נזילות. ה

מסייע לה להקטין את רמת החוב שלה שפרוטרום ממשיכה לייצר תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת 

דולר  מליון 37.3-המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הגיע לכ תזריםלהמשיך לבצע רכישות אסטרטגיות. ו

נבע מהגידול ברווח לפני  הגידול בתזריםדולר ברבעון המקביל אשתקד.  מליון 22.7-של כ לתזריםבהשוואה 

 .נטומס, משיפור בהון חוזר ומהחזרי מסי הכנסה ששולמו 

 תזרים המזומנים מפעילות הגיע  2013 שנת של הראשונים החודשים תשעת במהלך

 הגידולדולר בתשעת החודשים המקבילים אשתקד.  מליון  62.6-של כ לתזריםדולר בהשוואה  מליון 58.1-לכ

 .נטו אחרים וזכאים חייבים ויתרות לקוחות, מלאי בעיקר, חוזר הון בצרכי גידול בגין קוזז מס לפני ברווח

המתאימה לקצב הצמיחה הצפוי, תוך  אופטימליתהון חוזר  רמתלשמירת ותמשיך לפעול פרוטרום פועלת 

 התייחסות לעונתיות, להיצע חומרי הגלם השונים ולמחיריהם הנוכחיים והעתידיים הצפויים.

 

 מקורות המימון. ו

 מקורות ההון

מסך המאזן(,  61.7%-מליון דולר )כ 496.3-הסתכם לכ 2013 ספטמברב 30ליום  פרוטרוםההון העצמי של 

-מליון דולר )כ 445.2-ולכ (מסך המאזן 56.1%-)כ 2012 ספטמברב 30 ליוםמליון דולר  431.1-בהשוואה לכ

 . 2012בדצמבר  31מסך המאזן( ליום  57.6%

 לזמן ארוך, כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך )ממוצע(הלוואות 

מליון דולר  97.8-סך של כהסתכם ל 2013של שנת  לישיהשלזמן ארוך מבנקים ברבעון  הממוצע האשראי

 .2012מליון דולר ברבעון המקביל בשנת  186.3-כ לעומת

 

 )ממוצע(אשראי לזמן קצר, ללא חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

-לכהסתכם  2013של שנת  לישיהשלזמן קצר מבנקים שהועמד לרשות החברה ברבעון  הממוצע האשראי

לאור שיעורי  ,במהלך הרבעון השני .מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד 12.3-כמליון דולר, לעומת  71.58
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מיליון דולר מהתחייבויות שאינן שוטפות להתחייבות  50בת הלוואה בסכום של  חברתהסבה  ,ריבית עדיפים

 שוטפות.

 

 דולר מליון 61.1-כ היו 2013 בספטמבר  30ליום  פרוטרום של מזומןה יתרות

 אשראי ספקים ולקוחות )ממוצע(

 דולר, לעומת מליון 86.8-כ השתמשה החברה באשראי ספקים וזכאים בסך של 2013של שנת שלישי הברבעון 

  .מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד 93.0-כ

-כ מליון דולר, לעומת 125.0-כ החברה העמידה ללקוחותיה אשראי של 2013של שנת  השלישיבמהלך הרבעון 

 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  116.0

 

המזומנים החיובי שהיא משיגה בהתאם למפורט בדוח זה לגבי מצבה הכספי של החברה, נזילותה, תזרים 

מפעילותה השוטפת ומקורות המימון שלה, ובכפוף לכך שלא תהיה הרעה מהותית במכירות שלה ו/או 

ברווחיותה, החברה מעריכה, כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שיושג על ידה צפוי לאפשר את פירעונן 

 מון חיצוניים.המלא של התחייבויותיה הצפויות, מבלי שתזדקק למקורות מי
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פח י ל הש ו ה י נ י  כ ר ד ו ק  ו ש י  נ ו כ י ס  םל

לא חלו שינויים מהותיים בדבר חשיפת החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם,  2013שנת  של השלישי ברבעון

, אשר 2012לרבות השפעת מאזן ההצמדה של החברה, ביחס לדיווח החברה בנושא זה בדוח התקופתי לשנת 

לקבוצה הלוואות לזמן ארוך בניכוי  2013 ספטמברב 30נכון ליום  .2013במרץ  13פרסמה החברה ביום 

לזמן קצר, כולל חלויות שוטפות של הלוואות  והיקף החובמליון דולר  67.6-חלויות שוטפות בהיקף כולל של כ

 מליון דולר. 61.1-מליון דולר. לחברה יתרות מזומן בהיקף של כ 96.6-הינו כ לזמן ארוך,

 רגישות מבחני. ז

מטבע הפעילות של רוב חברות הקבוצה הוא המטבע המקומי במדינתן ולכן להפרשי התרגום של יתרות 

מאזניות של חברות אלו אין השפעה על דו"ח רווח והפסד והם נזקפים ישירות להון העצמי של החברה )קרן 

 הון מהפרשי תרגום(.

 שקל חדש –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

                  

  
  

   רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   3.183 3.360 3.537 3.714 3.891 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(70) (35) 702 35 70   

 לקוחות  
 

(1,116) (558) 11,157 558 1,116   

 חייבים אחרים  
 

(101) (50) 1,006 50 101   

 חייבים אחרים לזמן ארוך  
 

(5) (3) 53 3 5   

  

  
(1,292) (646) 12,918 646 1,292   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

1,696 848 16,963 (848) (1,696)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

484 242 4,841 (242) (484)   

 זכאים אחרים  
 

618 309 6,176 (309) (618)   

  

  

2,798 1,399 27,980 (1,399) (2,798)   

  

       

  

 סך חשיפה, נטו  
 

1,506 753 (15,062) (753) (1,506)   
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 לירה שטרלינג –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

                  

  
  

   רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן )הפסד( מהשינוייםרווח 

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   0.558 0.589 0.620 0.651 0.682 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(221) (111) 2,210 111 221   

 לקוחות  
 

(1,410) (705) 14,102 705 1,410   

 אחריםחייבים   
 

(106) (53) 1,057 53 106   

  

  

(1,737) (869) 17,369 869 1,737   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

1,497 748 14,969 (748) (1,497)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

649 324 6,485 (324) (649)   

 זכאים אחרים  
 

885 442 8,847 (442) (885)   

  

  
3,031 1,514 30,301 (1,514) (3,031)   

  

       

  

 סך חשיפה, נטו  
 

1,294 645 (12,932) (645) (1,294)   

                  

 

 אירו –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

                  

  
  

   רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   0.667 0.704 0.741 0.778 0.815 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(2,186) (1,093) 21,863 1,093 2,186   

 לקוחות  
 

(4,689) (2,345) 46,892 2,345 4,689   

 חייבים אחרים  
 

(202) (101) 2,015 101 202   

 חייבים אחרים לזמן ארוך   
 

(11) (5) 109 5 11   

  

  
(7,088) (3,544) 70,879 3,544 7,088   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

4,654 2,327 46,539 (2,327) (4,654)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

2,120 1,060 21,202 (1,060) (2,120)   

 זכאים אחרים  
 

1,444 722 14,436 (722) (1,444)   

  
  

8,218 4,109 82,177 (4,109) (8,218)   

  

       

  

 סך חשיפה, נטו  
 

1,130 565 (11,298) (565) (1,130)   
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 פרנק שוויצרי –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

                  

  
  

   רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   0.815 0.860 0.906 0.951 0.996 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(577) (288) 5,766 288 577   

 לקוחות  
 

(862) (431) 8,620 431 862   

 חייבים אחרים  
 

(69) (34) 687 34 69   

  

  

(1,508) (753) 15,073 753 1,508   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

3,589 1,795 35,890 (1,795) (3,589)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

197 99 1,971 (99) (197)   

 זכאים אחרים  
 

1,066 533 10,663 (533) (1,066)   

  

  
4,852 2,427 48,524 (2,427) (4,852)   

  

       

  

 סך חשיפה, נטו  
 

3,344 1,674 (33,451) (1,674) (3,344)   

                  

 

 מטבעות אחרים –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

                  

  
  

   רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים מזומנים ושווי  
 

(792) (396) 7,923 396 792   

 לקוחות  
 

(1,864) (932) 18,638 932 1,864   

 חייבים אחרים  
 

(116) (58) 1,158 58 116   

  

  
(2,772) (1,386) 27,719 1,386 2,772   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

182 91 1,823 (91) (182)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

328 164 3,282 (164) (328)   

 זכאים אחרים  
 

425 212 4,246 (212) (425)   

 זכאים אחרים לזמן ארוך   
 

117 58 1,167 (58) (117)   

  

  
1,052 525 10,518 (525) (1,052)   

  

       

  

 סך חשיפה, נטו  
 

(1,720) (861) 17,201 861 1,720   
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 סיכון שווי הוגן –על הלוואות בריבית קבועה  רגישות לשינויים בשער הריבית

                  

  
  

   רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  
  

   באלפי דולר

  

הלוואות ביואן סיני לזמן 
 קצר

 

11 6 1,795 (6) (11)   

   (11) (6) 1,795 6 11 סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן  

                  

 

 סיכום טבלאות מבחני רגישות. ח

 שקל חדש: –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

   

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

  

% 
 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי

  

 3.183 3.360 3.537 3.714 3.891 שע"ח

   

 באלפי דולר

 (1,506) (753) (15,062) 753 1,506  סך חשיפה, נטו  

 לירה שטרלינג: –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

   

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

  

% 
 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי

  

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ שע"ח

   

 באלפי דולר

 (1,294) (645) (12,932) 645 1,294  סך חשיפה, נטו  

 

 אירו: –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

   

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

  

% 
 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי

  

 0.667 0.704 0.741 0.778 0.815 שע"ח

   

 באלפי דולר

 (1,130) (565) (11,298) 565 1,130  חשיפה, נטוסך   

 

 :פרנק שוויצרי –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

   

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

  

% 
 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי

  

 0.815 0.860 0.906 0.951 0.996 שע"ח

   

 באלפי דולר

 (3,344) (1,674) (33,451) 1,674 3,344  סך חשיפה, נטו  



 

 

  09 

  :מטבעות אחרים –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

   

רווח )הפסד( 
 שווי הוגן מהשינויים

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

  

% 
 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי

   

 באלפי דולר

 1,750 876 17,499 (876) (1,750)  סך חשיפה, נטו  

 

 :סיכון שווי הוגן –רגישות לשינויים בשער הריבית על הלוואות בריבית קבועה 

   

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

שווי 
 הוגן

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

  

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

   

 באלפי דולר

 (11) (6) 1,795 6 11 סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן

 

י ד י ג א ת ל  ש מ מ י  ט ב י  ה

 

  אישור הדוחות הכספייםהליך     

שהוא האורגן המופקד על בקרת העל  ,הדוחות הכספיים של החברה מובאים לאישורו של הדירקטוריון

הכספיים דנה בדוחות "( ועדת המאזן)"לאחר שהוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  , מספר ימיםבחברה

לעניין הליך אישור הדוחות בהתאם לתקנות החברות )הוראות ותנאים לדירקטוריון  ותוגיבשה המלצ

 . "(תקנות אישור דוחות)" 2010-הכספיים(, תש"ע

 
 דירקטוריון החברהחברי 

דירקטוריון החברה מונה שבעה חברים, אשר חמישה מתוכם הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

התקופתי של ד' לדוח  לפרק 26 תקנה ראוופיננסית. לפרטים נוספים אודות הדירקטורים של החברה 

-2013-01)אסמכתא:  2013במרץ  13, אשר פורסם ביום על התאגיד( נוספים רטים)פ 2012החברה לשנת 

 ."(1021התקופתי לשנת הדוח )" (003685

 
 ועדת המאזןחברי 

, יצחק ויו"ר הועדה יעקב אלינב, דח"צ ה"ה -חברי ועדת הביקורת של החברה  הינם ועדת המאזן חברי

בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית והיכולת לקרוא הינם חברי הועדה  ., וגיל ליידנר, דירקטורל, דח"צ'אנג

הינם דירקטורים בלתי ה"ה יעקב אלינב ויצחק אנג'ל . על כך ות, ונתנו לחברה הצהרולהבין דוחות כספיים

 ועדתשל  םלקביעת בהתאםמר גיל ליידנר הינו דירקטור בלתי תלוי  .דח"ציםמכח היותם תלויים 

אודות  לפרטים. 2011באוגוסט  17 החברה מיום קטוריוןרודי 2011 במאי 19 מיוםהביקורת של החברה 

 כבעלי אותם רואה החברה עליהם שבהסתמךועדת המאזן,  חברי של והשכלתם ידיעותיהם, ניסיונם

 . 2012התקופתי לשנת ד' לדוח  לפרק 26 תקנה ראו ,ופיננסית חשבונאית מומחיות

 לדירקטוריון המלצתה גיבוש לצורך ועדת המאזן ידי על שננקטו התהליכים

 ימי שני. 2013 בנובמבר 24ביום  שהתקיימהועדת המאזן  בישיבת נדונו החברה של פייםהכס הדוחות

. 2013 בספטמבר 30ליום  החברה של כספייםה ותהדוח הועדה חברי לבחינת ונשלח לפני הישיבה עסקים

מר , החברה של המבקרים החשבון רואי בדיון נכחו שלושת חברי ועדת המאזן ובנוסף השתתפו דיוןב

מר גיא , CFO-המשנה לנשיא והמר אלון גרנות, החברה ומנהל העסקים הראשי שלה,  נשיאאורי יהודאי, 
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 רואי ושל החברה של מצגות הוצגו בישיבה. משפטית יועצת, ארי בן קרין' גבו ,כספים סגן נשיאגיל, 

הערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות הועדה דנה, בין היתר, ב .החשבון

הקשורות בדיווח הכספי, שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, המדיניות החשבונאית  הפנימיות

 ת שווי, לרבות ההנחותווהטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של הקבוצה והערכ שאומצה

 גובשוהמאזן  במסגרת הדיון בועדת נסמכים נתונים בדוחות הכספיים. ן, שעליהןוהאומדנים שבבסיס

. המלצות ועדת המאזן הועברו לחברי דירקטוריון דוחות בהתאם לתקנות אישור לדירקטוריון המלצות

, אשר לדעת חברי בה נדונו הדוחות הכספיים לפני ישיבת הדירקטוריון עסקים ימישני ה החבר

 .לאור היקף ומורכבות ההמלצות סביר הדירקטוריון מהווים זמן

 הליך אישור הדוחות על ידי הדירקטוריון

 חברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים מספר ימים לפני מועד קיום ישיבת

 לאישור הדוחותהדירקטוריון בה מובאים הדוחות לאישור. לישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומובאים 

 הכספיים של החברה מוזמנים גם רואי החשבון המבקרים של החברה וכן חברי ההנהלה הבכירה של

לנשיא  משנהמר אלון גרנות, יא ומנהל העסקים הראשי של החברה, נשמר אורי יהודאי, החברה, לרבות 

סגן נשיא מר גיא גיל,  ,גלובלית אספקה ושרשרת תפעול ומנהלמשנה לנשיא מר עמוס ענתות,  ,CFO -וה

או יועץ משפטי אחר  גלובלית ומזכירת החברה גנית נשיא, יועצת משפטית, סמירסקי טלי' וגב כספים

דן הישיבה  המבקר הפנימי של החברה. במהלךמר יואב ברק, גם מוזמן ישיבה ל. מטעם החברה

הראשי  ומנהל העסקיםנשיא החברה הדירקטוריון בהמלצות ועדת המאזן לגבי הדוחות הכספיים ו

 הקבוצהשל  והכספיות את התוצאות העסקיותמציגים בפני הדירקטוריון  CFO -הווהמשנה לנשיא 

 מהלךבתקופה הרלבנטית, תוך השוואה לתקופות קודמות ומתן דגש לאירועים מיוחדים אשר אירעו ב

להערותיהם  יםומתייחס הנהלת החברה על שאלותים חברי עונהקבוצה תקופה. במהלך הצגת תוצאות ה

החשבון המבקרים של  של הדירקטורים. לאחר הצגת התוצאות הכספיות של החברה משיבים רואי

. הדוחות הכספייםבנוגע לאישור  החברה לשאלות הדירקטורים. לבסוף דירקטוריון החברה מקיים הצבעה

בספטמבר  30יום ל יםהכספי ותהדוח ובה אושר ,2013 בנובמבר 26בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

 .פה אחד התקבלה אישור הדוחותוההחלטה על הדירקטורים  כלהשתתפו , 2013

 

ד י ג א ת ה ל  ש י  ס נ נ י פ ה ח  ו ו י ד ה ם  ע ר  ש ק ב י  ו ל י  ג

 ועדתעל ידי  גם שאושרה לאחרהחברה מדיניות תגמול בחברה,  דירקטוריון אישר 2013באוגוסט  5 ביום 

. מדיניות התגמול תובא לאישור האסיפה הכללית של החברה. לפרטים 2013באוגוסט  4התגמול ביום 

אודות דחיית  המיידיוהדוח  2013באוגוסט  6נוספים ראו זימון האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום 

 בדבר החברה דיווחי( )להלן: "בהתאמה, 2013-01-137664-ו 2013-01-110577האסיפה )אסמכתאות: 

 "(.האסיפה זימון

 2013באוגוסט  4התגמול ביום  ועדת אישור לאחר, החברה דירקטוריון אישר 2013באוגוסט  5 ביום ,

ינם בעל השליטה או קרובו, לתקופה של ארכישת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ש

, לפי המאוחר, כאשר סכום הכיסוי לא 2016שלוש שנים, או עד לאסיפה הכללית השנתית שתתקיים בשנת 

דולר ארה"ב והפרמיה השנתית שתשולם בגין פוליסה כאמור לא תעלה על סכום  מליון 80יעלה על סך של 

 יהיו שתירכש פוליסה כל תנאימיה המאושרת הנוכחית(. דולר ארה"ב )ללא שינוי מתקרת הפר 200,000של 

, אופי פעילותה והחשיפות העומדות בפניה. רכישת פוליסות לחברה בהתייחס בשוק המקובלים בתנאים

הביטוח תובא לאישור האסיפה הכללית של החברה. לפרטים נוספים ראו את דיווחי החברה בדבר זימון 

 .האסיפה

 3102חלוקת דיבידנד  בשנת א. 

 3,892)סה"כ  ש"ח למניה 0.24דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד, בסך של  החליט 2013 ץבמר 12ביום 

 .2013במאי  5הדיבידנד שולם ביום . אלפי דולר(
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 ח על המצב הכספי"דואירועים לאחר תאריך ה. ב

  לפרטים נוספים ראו משרה ונושאי לעובדיםהחברה כתבי אופציה  העניקה 2013 באוקטובר 1ביום .

: ות)אסמכתא 2013 באוקטובר 1-ו בספטמבר 4 מיםשפרסמה החברה בי המיידיהמתאר והדיווח 

 (.בהתאמה, 2013-01-154320 -ו 2013-01-137568

 מהון המניות של  75%-את רכישת כ פרוטרוםהשלימה  2013בנובמבר  20 ביוםVantodio Holdings 

Limited "( הקפריסאיתVantodio המחזיקה בקבוצת ,)"Protein Technologies Ingredients 

נוספים ראו דיווחי  לפרטיםמיליון דולר ארה"ב.  50.3-, בתמורה לתשלום של כ)"PTIהרוסית )"

, 2013-01-198309-ו 2013-01-194109)אסמכתאות  2013בנובמבר  20-ו 18 מהימיםהחברה בעניין 

 (בהתאמה

 הטעמים  חברתהון המניות של  מלואאת רכישת  פרוטרוםהשלימה  2013בנובמבר  25 ביום

International Aroma Group המחזיקה בקבוצת הפנמית ,Aroma "( הגואטמליתAroma ,)"

דולר בניכוי יתרת  מליון 13)תשלום של  "בארה דולר מיליון 12.5-כ של במזומןנטו  לתשלום בתמורה

נוספים ראו דיווח החברה  לפרטים. דולר( מליון 0.5-בסך כ Aromaמזומנים ושווה מזומנים של 

 (.2013-01-201792: )אסמכתא 2013 בנובמבר 25בעניין מיום 

 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים. ג

                האומדנים הדוח לעומת  בתקופתבאומדנים החשבונאיים הקריטיים של החברה חל שינוי מהותי  לא

 .2012 לשנת התקופתי בדוחשהוצגו 

 

 ח סולו"("ג לתקנות )"דו2על פי תקנה של תאגיד כספי נפרד ח "דואי הכללת  .ד

ניירות ערך )דוחות  ג לתקנות9החברה לא כללה בדוח התקופתי מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה 

( בשל זניחות תוספת המידע של ", בהתאמההתקנות"-ו "דוח סולו)" 1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

כאמור והעובדה שדוח סולו לא יוסיף כל מידע מהותי למשקיע הסביר, שאינו כלול בדוחות דוח 

 המאוחדים של החברה.

החברה החליטה כי המידע זניח מכיוון שלחברה אין פעילות מסחרית מסוג כלשהו ולכן לתוצאות הפעילות 

רה אינה מעסיקה של הקבוצה. החבהמאוחדים של החברה אין כל השפעה על דוחות הרווח וההפסד 

 .אין לה מכירות או הוצאות לצדדים שלישייםועובדים 

( נובעות שערוך שטרי הון מול פרוטרום בע"מהכנסות מימון על דיבידנד וכל הכנסותיה של החברה )

 מפרוטרום בע"מ.

אין לחברה יתרות מול צדדים שלישיים. היתרות  ,מס הכנסה התחשבנות מולמבחינה מאזנית, למעט 

 אלף דולר. 139בסך של  וקרקע( היחידות שלה הינן הלוואות ויתרות מול חברות הקבוצה )באחזקה מלאה

הנהלת החברה קבעה, כי כל עוד ההכנסות מחיצוניים או מחברות שאינן באחזקה מלאה של החברה 

המאוחדים וכל עוד ההוצאות לחיצוניים או לחברות מסך ההכנסות בדוחות הכספיים  5%-נמוכות מ

מסך ההוצאות בדוחות הכספיים המאוחדים, המידע  5%-שאינן באחזקה מלאה של החברה נמוכות מ

ג לתקנות הינו זניח והעדרו לא יפגע בסיכוייו של משקיע 9הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 

 ברה ולא יוסיף כל מידע מהותי למשקיע הסביר.במניות החברה להעריך את סיכויי הנזילות של הח

( לתקנות וקבעה, כי אלו אינם 14)10הנהלת החברה בחנה עוד את סימני האזהרה המופיעים בתקנה 

 מתקיימים.

 .ותישיבשתי דירקטוריון הקיים  2013של שנת השלישי הרבעון במהלך 
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 .על ההישגים הנאים שהושגו לעובדיהפרוטרום והנהלת מודה ל דירקטוריון החברה

 

 

____________________ 

 

____________________ 

 אורי יהודאי

 נשיא ומנהל עסקים ראשי

 

 ד"ר ג'ון פרבר

 יו"ר הדירקטוריון
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על השינויים בהון  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח  7-9 

על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח  10-11 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פרוטרום תעשיות בע"מ
 
 

 מבוא
 

 -וחברות בנות שלה )להלן  מ"פרוטרום תעשיות בע של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ואת 2013 בספטמבר 30ליום  דוח התמציתי המאוחד על המצב הכספיל את ההקבוצה(, הכול

 ותזרימי הרווח הכולל, השינויים בהון ווח והפסד,ל רע המאוחדים התמציתיים הדוחות
 תאריך. הדירקטוריון אותוו בהחודשים שהסתיימ 3-החודשים ו 9לתקופות של  המזומנים
 שבונאותן חלתק בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה

 לתקופת כספי מידע לעריכת ביניים", וכן הם אחראים לתקופות כספי "דיווח IAS 34בינלאומי 

 .1970 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות תקנות ניירות של פרק ד' ו לפים זביניי
 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת כספי מידע על סקנהע מהיא להבי אחריותנו

 
נכסיהן  אשר חברות שאוחדו של התמציתי הביניים לתקופת הכספי דעהמי את סקרנו לא

, 2013 בספטמבר 30הנכסים המאוחדים ליום  מכלל 27%-כ הוויםד מבאיחו הכלולים
 9לתקופות של  המאוחדות ההכנסות מכלל 27%-וכ 27%-ת כמהוו באיחוד הכלולות והכנסותיהן
 הביניים הכספי לתקופת . המידעמה, בהתאאריךו תבאות החודשים שהסתיימו 3-החודשים ו
 הומצאו שלהם הסקירה דוחותם שחשבון אחרי רואי ידי על נסקר חברות אותן של התמציתי

 דוחות לת עחברות, מבוסס אותן בגין הכספי למידע שהיא מתייחסת ומסקנתנו, ככל לנו

 .האחרים החשבון רואי הסקירה של
 

 היקף הסקירה
 

 מידע של חשבון בישראל "סקירה רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מידע של היישות". סקירה של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ינייםת בלתקופו כספי
הכספיים  לעניינים האחראים אנשים עם בירורים, בעיקרת מביניים מורכב לתקופות כספי

 בהיקפה במידה הינה מצומצמת רהאחרים. סקים ואנליטיי סקירה נהלי והחשבונאיים, ומיישום
 מאפשרת אינה ולפיכך בישראל קובליםת מלתקני ביקור בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת

מזוהים בביקורת.  היותם ליכולי שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו לכך, אין בהתאם

 
 מסקנה

 
 דבר ליבנו בא לתשומת אחרים, לא חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל ירתנוסק על בהתבסס

 לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות ערוך, מכל ל אינו"הנ הכספי המידער שלנו לסבו הגורם

  .IAS 34בינלאומי  חשבונאות
 

 חשבון רואי של דוחות הסקירה ועל סקירתנו על הקודמת, בהתבסס בפיסקה לאמור בנוסף

 ממלא, מכל אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו תשומתא לב לאאחרים, 
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3 

 
 בע"מ פרוטרום תעשיות

 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

 2013 בספטמבר 30ליום 

 

 בדצמבר 00 בספטמבר 03 

 3300 3303 3303 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 

    נכסים
    :נכסים שוטפים

 53,933 44,255  61,087 מזומנים ושווי מזומנים
    חייבים ויתרות חובה:

 106,754 117,410  123,703 לקוחות
 *10,847 5,487  7,681 אחרים

 6,966 9,822  9,572 הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקים
 122,433 122,943  129,541 מלאי

 331,584  299,917 300,933 
    

    נכסים שאינם שוטפים:
 188,824 187,405  191,396 רכוש קבוע 

 279,198 277,507  277,763 נכסים בלתי מוחשיים 
 3,075 2,940  3,365 מסי הכנסה נדחים

 379 342  162 אחרים

 472,686  468,194 471,476 

 772,409 768,111  804,270 נכסיםסך 
 
 

 ב'.3*הוצג מחדש, ראה ביאור  
 

  
 ד"ר ג'ון ג'. פרבר, (  
 ירקטוריוןיו"ר הד (  
  
 אורי יהודאי, (  
 נשיא ומנהל עסקים ראשי  (  
  
 אלון גרנות, (  
 משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי (  

 
 
 

 3300בנובמבר,  36 המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה:תאריך אישור 
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 בדצמבר 00 בספטמבר 03 

 3300 3303 3303 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 

    התחייבויות והון

   התחייבויות שוטפות:

    אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות
 52,196 53,627  96,599 לזמן ארוך

    זכאים ויתרות זכות:
 48,237 44,667  46,196 ספקים ונותני שירותים  
 39,269 50,948  47,333 אחרים  

 190,128  149,242 139,702 

    :שאינן שוטפותהתחייבויות 
 137,836 142,845  67,637 הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות

 *24,329 *18,286  25,264 מעביד, נטו –סיום ביחסי עובד התחייבויות בשל 
 *24,420 *25,535 23,744 מסי הכנסה נדחים 

 892 1,074  1,167 אחרים

 117,812  187,740 187,477 

 327,179 336,982  307,940 התחייבויות סך
    

    הון:
    :הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 16,713 16,600  16,759 רגילות הון מניות
 102,099 98,209  103,437 אחרות קרנות הון

 16,749 12,808  20,806 הפרשי תרגום 
 *310,477 *304,775  354,844 יתרת רווח 

    עלות מניות החברה המוחזקות בידי החברה -בניכוי 
 (3,043) (3,416)  (2,219) וחברה מאוחדת

 493,627 428,976 442,995 

 2,235 2,153  2,703 זכויות שאינן מקנות שליטה

 445,230 431,129  496,330 סך הון

 772,409 768,111  804,270 התחייבויות והוןהסך 
 
 

 ב'.3*הוצג מחדש, ראה ביאור  
 
 
 
 
 

 אלה.תמציתיים דוחות כספיים מהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 הרווח והפסד  י מאוחד עלתמציתדוח 

 2013 בספטמבר 30ביום   והחודשים שהסתיימ 3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
  

 חודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 03-ב

 
 חודשים שהסתיימו  0

 בספטמבר 03-ב

השנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר  00-ב
 3300 3303 3300 3303 3303 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ה(י)למעט נתוני הרווח למנ אלפי דולרים 
 

 618,001 157,108  161,046 473,121  481,859  הכנסות
 391,742 99,051  98,484 298,362  295,271 המכרעלות 

 226,259 58,057  62,562 174,759  186,588 רווח גולמי
 104,932 26,221  27,423 78,958  80,332 נטו -הוצאות מכירה ושיווק, מחקר ופיתוח 

 49,197 12,257  12,544 37,387  37,829 וכלליותהנהלה הוצאות 
 (718) 70  25 (717)  2,020 נטו –הוצאות )הכנסות( אחרות 

 72,848 19,509  22,570 59,131  66,407 מפעולות רווח 
 7,240 592  1,294 5,828  5,004 נטו -מימון  הוצאות

 65,608 18,917  21,276 53,303  61,403 רווח לפני מסים על ההכנסה
 13,628 4,526  4,250 11,863  12,737 מסים על ההכנסה 

 51,980 14,391  17,026 41,440  48,666 רווח לתקופה
      

      ייחוס הרווח לתקופה:
 51,570 14,281  16,854 41,112  48,259 לבעלים של חברת האם

 410 110  172 328  407 לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
 51,980 14,391  17,026 41,440  48,666 סך הכל

      
      רווח למניה:

 0.9 0.25 0.29 0.72 0.83 בסיסי
 0.9 0.25 0.29 0.71 0.82 ול מלאבדיל

      
 

 
 
 

 אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ

 דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל

 2013בספטמבר  30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 

  
 מו חודשים שהסתיי 9

 בספטמבר 03-ב

 
 חודשים שהסתיימו  0

 בספטמבר 03-ב

שנה 
שהסתיימה 

בדצמבר 00-ב  

 3300 3303 3300 3303 3303 
בלתי מבוקר()   )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 

 51,980 14,391 17,026 41,440 48,666 רווח לתקופה

      רווח כולל אחר:

       סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח והפסד

      מדידה מחדש של התחייבות )נטו( בשל 

(4,756) - - - - סיום יחסי עובד מעביד*  

      סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים 

      מחדש לרווח והפסד

 4,393 7,743 11,212 452 4,117 הפרשי תרגום

 51,617 22,134 28,238 41,892 52,783 סך רווח כולל לתקופה

וח הכולל לתקופה:ייחוס הרו       

 51,207 22,024 28,048 41,564 52,316 לבעלים של חברת האם

 410 110 190 328 467 לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

 51,617 22,134 28,238 41,892 52,783 סך הכל

ב'.3*הוצג מחדש, ראה ביאור       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלה. תמציתיים דוחות כספייםמ הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 על השינויים בהון דוח תמציתי מאוחד 
 2013 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
  

מניות 
 רגילות

 
קרנות הון 

 אחרות

 
הפרשי 
 תרגום

 
 

 עודפים

עלות מניות 
המוחזקות  החברה

 בידי החברה

סך הכל מיוחס 
לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

 
 

 סך ההון

 אלפי דולרים 
 445,230 2,235 442,995 (3,043) *310,477 16,749 102,099 16,713 )מבוקר( 3300בינואר  0יתרה ליום 

         3300 ספטמברב 03ביום  החודשים שהסתיימה 9תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 

         רווח כולל:
 48,666 407 48,259 - 48,259 - - - רווח לתקופה

         -רווח כולל אחר 
 4,117 60 4,057 - - 4,057 - - קרן מהפרשי תרגום

 52,783 467 52,316 - 48,259 4,057 - - סך הרווח הכולל לתקופה
         עובדי חברה מאוחדת:תוכניות הקצאת מניות ל

 (851) - (851) (851) - - - - רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת
 558 - 558 1,675 - - (1,117) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים

 1,137 - 1,137 - - - 1,137 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 1,364 - 1,364 - - - 1,318 46 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 (97) (97) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (3,892) - (3,892) - (3,892) - - - דיבידנד ששולם, כולל שחיקה

 46 1,338 - (3,892) 824 (1,684) (97) (1,781) 
 98 98 - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים

 496,330 2,703 493,627 (2,219) 354,844 20,806 103,437 16,759 )בלתי מבוקר( 3300 ספטמברב 03יתרה ליום 
         

 466,950 2,513 464,437 (2,873) 337,990 9,612 102,980 16,728 )בלתי מבוקר( 3300 יוליב 0יתרה ליום 
         3300ביוני  03חודשים שהסתיימה  ביום  0תנועה במהלך התקופה של 

         )בלתי מבוקר(: 
         רווח כולל:

 17,026 172 16,854 - 16,854 - - - רווח לתקופה
         -רווח כולל אחר 

 11,212 18 11,194 - - 11,194 - - קרן מהפרשי תרגום
 28,238 190 28,048 - 16,854 11,194 - - הרווח הכולל לתקופה סך 

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (525) - (525) (525) - - - - רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

 394 - 394 1,179 - - (785) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         -לעובדים בכירים  הקצאת מניות ואופציות

 360 - 360 - - - 360 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 913 - 913  - - - 882 31 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 496,330 2,703 493,627 (2,219) 354,844 20,806 103,437 16,759 )בלתי מבוקר( 3300 ספטמברב 03יתרה ליום 
         ב'.3*הוצג מחדש, ראה ביאור 
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 2 –)המשך(  

 בע"מ פרוטרום תעשיות
 על השינויים בהון דוח תמציתי מאוחד 

 2013 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
  

מניות 
 רגילות

 
קרנות הון 

 אחרות

 
הפרשי 
 תרגום

 
 

 יםעודפ

עלות מניות החברה 
המוחזקות בידי 

 החברה

סך הכל מיוחס 
לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

 
 

 סך ההון
 אלפי דולרים 

 390,020  -  *390,020  (2,981) *266,692  12,356  97,356  16,597  )מבוקר( 3303בינואר  0יתרה ליום 
בספטמבר  03יימה  ביום החודשים שהסת 9תנועה במהלך התקופה של 

3303 
        

         )בלתי מבוקר(: 
         רווח כולל:

 41,440  328  41,112  -  41,112  -  -  -  תקופהרווח ל
         -רווח כולל אחר 

 452  -  452  -  -  452  -  -  הפרשי תרגוםקרן מ
 41,892  328  41,564  -  41,112  452  -  -  לתקופהכולל הרווח הסך 

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (1,330)  -  (1,330)  (1,330)  - - - - רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

 481  -  481  895  -  -  (414) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים:

 1,168  -  1,168  - -  -  1,168  - רה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדיםהכ
 102 -  102 -   99 3 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 (3,029) -  (3,029) - (3,029) - - - (5דיבידנד ששולם, כולל שחיקה )ביאור 
  3  853  - (3,029) (435) (2,608)  - (2,608) 
 1,825  1,825  -  -  -  -  -  -  ויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקיםזכ

 431,129  2,153  428,976  (3,416) 304,775  12,808  98,209  16,600  )בלתי מבוקר( 3303בספטמבר  03יתרה ליום 
         

 409,306  2,043  407,263  (2,716) 290,494  5,065  97,823  16,597  מבוקר(בלתי ) 3303ביולי  0יתרה ליום 
         3303בספטמבר  03חודשים שהסתיימה  ביום  0תנועה במהלך התקופה של 

         :()בלתי מבוקר 
         רווח כולל:

 14,391  110  14,281  -  14,281  -  -  -  תקופהרווח ל
         -רווח כולל אחר 

 7,743  -  7,743  -  -  7,743  -  -  הפרשי תרגוםקרן מ
 22,134  110  22,024  -  14,281  7,743  -  -  לתקופה כולל הרווח הסך 

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (751) -  (751) (751) -  -  -  -  רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת

 17  -  17  51   (34)  תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים 

 321 - 321 - - - 321 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים

 102  -  102  -  -  -  99 3  תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים
  3  386  -  - (700) (311)  - (311) 

 )בלתי מבוקר( 3303בר בספטמ 03יתרה ליום 
 ב'3*הוצג מחדש, ראה ביאור 

 16,600  98,209  12,808  304,775 (3,416)  428,976  2,153  431,129 
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 3 -)סיום( 

 בע"מ פרוטרום תעשיות
 על השינויים בהון   דוח תמציתי מאוחד

 2013 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
 

וחס לבעלים של החברה האםהון המי     
  

 
 
רגילות מניות  

 
 

 הוןקרנות 
 אחרות

 
 

הפרשי 
 תרגום

 
 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
חברההבידי   

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 

מקנות 
 שליטה

 
 
 
 הוןסך ה

)מבוקר( אלפי דולרים   
         

)מבוקר( 3303בינואר  0יתרה ליום   16,597 97,356 12,356 266,692*  (2,981)  390,020 - 390,020 
         

         תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום
:3303בדצמבר  00           

         רווח כולל:
 51,980 410 51,570 - 51,570 - - - רווח לשנה

ר:רווח כולל אח          
*וגדרתאקטוארים בגין תכנית הטבה מ שינויים  - - - (4,756)  - (4,756)  - (4,756)  

 4,393 - 4,393 - - 4,393 - - קרן מהפרשי תרגום 
 51,617 410 51,207 - 46,814 4,393 - - סך רווח כולל לשנה

         
         

         תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
(1,330) - - - - רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת  (1,330)  - (1,330)  

(846) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים  - - 1,268 422 - 422 
:אופציות לעובדים בכיריםמניות והקצאת           

 1,553 - 1,553 - - - 1,553 - הכרה מרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים

 4,152 - 4,152 - - - 4,036 116 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים
ששולם דיבידנד  - - - (3,029)  - (3,029)  - (3,029)  

 16,713 102,099 16,749 310,477 (3,043)  442,995 410 443,405 
 1,825 1,825 - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים

3303 בדצמבר 00 ליום יתרה  16,713 102,099 16,749 310,477 (3,043)  442,995 2,235 445,230 

ב'.3*הוצג מחדש, ראה ביאור           

 
 אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים
 2013 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
  

 חודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 03-ב

 
חודשים שהסתיימו  0

 בספטמבר 03-ב

השנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 3300 3303 3300 3303 3303 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 
      זרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:ת

 104,774 27,247  35,041 70,321  65,005 מזומנים שנבעו מפעילויות  )ראה נספח(
 (13,563) (4,553) 2,263 (7,682) (6,903)  (ששולמו)שהתקבלו מסי הכנסה 

 91,211 22,694  37,304 62,639  58,102 זומנים נטו שנבעו מפעילויות  שוטפותמ
      
      זרימי מזומנים לפעילויות השקעה:ת

 (12,558) (3,077) (4,122) (9,587) (12,230) כישת רכוש קבוער
 (2,284) (300) (186) (1,653) (616) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 195 52  109 240  152 ריבית שהתקבלה
 (75,280) (192)  - (65,280) (5,822) (4)ראה ביאור רכישת חברות מאוחדות, בניכוי מזומנים שנרכשו 

 271 85 83 194 139 מורה ממכירת רכוש קבועת
 (89,656) (3,432) (4,116) (76,086) (18,377) מנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה זומ
      

      זרימי מזומנים מפעילויות )לפעילויות( מימון:ת
 - - - - (97) דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות

 4,152 102 913 102 1,364 תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות
 (5,553) (1,335) (959) (4,910) (2,858) ריבית ששולמה 

 131,231 -  - 81,237  22 קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (116,802) (11,570) (5,398) (59,118) (30,117) פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

      מתאגידיםקבלת )פירעון( הלוואות ואשראי לזמן קצר 
 7,319 2,093  (5,592) 8,231  3,737 בנקאיים, נטו

      בניכוי  –רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת 
 (908) (734) (131) (849) (293) תקבולים בגין המניות

 (3,029) - - (3,029) (3,892) דיבידנד ששולם
 16,410 (11,444) (11,167) 21,664 (32,134) מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילויות )ששימשו לפעילויות(

      
 17,965 7,818 22,021 8,217 7,591 גידול )קיטון( במזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי

 36,472 37,221 40,241 36,472 53,933 תרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לתחילת התקופהי
      רווחים )הפסדים( מהפרשי שער בגין מזומנים, שווי מזומנים  

 (504) (784) (1,175) (434) (437) ואשראי בנקאי
 53,933 44,255 61,087 44,255 61,087 תרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לגמר התקופהי

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אלה. תמציתיים ת כספייםדוחומהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 2013 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות: –ספח לדוח התמציתי המאוחד על תזרימי המזומנים נ
 

  
 

 חודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 03-ב

 
 

 חודשים שהסתיימו  0
 בספטמבר 03-ב

 
השנה 

שהסתיימה 
 בדצמבר  00-ב

 3300 3303 3300 3303 3303 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי דולרים 
 

      
 65,608 18,917  21,276 53,303  61,403 רווח לפני מיסים על הכנסה

      
      התאמות בגין:

 26,012 6,458  6,500 19,464  20,149 פחת והפחתות
      הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות

 1,553 321  360 1,168  1,137 לעובדים
 (655) (98) 160 (55) 334 מעביד, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 92 69  (71) 100  (94) הפסד ממכירת רכוש קבוע  )רווח( 
 1,003 528  732 528  805 שחיקת הלוואות 

 5,358 1,283  850 4,670  2,706 ריבית ששולמה, נטו
 289 145  - 350  - הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים

 (1,729) -  - (1,729) - רווח מרכישה במחיר הזדמנותי
 25,037  24,496 8,531  8,706 31,923 

      
      :תפעוליים בהון חוזרשינויים 

      קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
 (1,712) 2,286  7,464 (12,959) (14,993) לקוחות
 (206) (197)  (938) 2,326  (1,944) אחרים

 136 - 62 - 214 קיטון בחייבים אחרים לזמן ארוך
      גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:

 1,506 (7,049) (3,933) (1,703) (2,849) ספקים ונותני שירותים
 3,772 2,713  3,119 1,912  3,596 אחרים

 (379) - 249 - 215 קיטון בזכאים אחרים לזמן ארוך
 4,126 1,871 (789) 2,946 (5,674) קיטון )גידול( במלאי

 (21,435) (7,478) 5,234 (376) 7,243 
 104,774 27,247  35,041 70,321  65,005 מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

      
      
      

 
 
 
 
 
 

 
 אלה. תמציתיים דוחות כספייםמהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים  ביאורי

 2013 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 
 :כללי - 0 ביאור

 
 פועלת החברה. 1933 בשנת הוקמה אשר, גלובלית חברה היא ה()להלן החבר מ"בע תעשיות פרוטרום .א

. (הקבוצה להלן) שבשליטתה והחברות( מ"בע פרוטרום - להלן) בישראל מאוחדת חברה באמצעות
 הקבוצה. גלם חומרי ופעילות הטעמים פעילות: עיקריות פעילויות שתי במסגרת פועלת הקבוצה
, ומשקאות מזון יצרני שימוש עושים בהם גלם וחומרי טעם תמציות ומוכרת משווקת, מייצרת, מפתחת
 גם כמו, וקוסמטיקה היגיינה מוצרי, וריח טעם תמציות, מרפא צמחי על המבוססים מוצרים של יצרנים
. אחרים מוצרים של יצרנים



 המכירות הראשונה במחצית, נתונה שנה בכל, כלל בדרך, כאשר, עונתיות לתנודות נתונה החברה פעילות .ב
 (.השנה של הרביעי ברבעון במיוחד) יותר נמוכות המכירות השנייה ובמחצית יותר הותגבו

, קלים משקאות כגון חלב ומוצרי משקאות המייצרים שלה לקוחות משתמשים החברה ממוצרי ברבים
 תערובות של מכירות, מכך כתוצאה. הקיץ חודשי במהלך עולה להם הביקוש אשר, ויוגורטים גלידה

 מאשר השנה של הראשונה במחצית יותר גבוהות החברה ידי על המיוצרים גלם ריוחומ מסוימות
 .השנייה במחציתה

 
 התמציתיים הכספיים הדוחות של העריכה בסיס - 3 ביאור

 
 9 של הביניים ולתקופת 2013 בספטמבר 30 ליום הקבוצה של המאוחד התמציתי הכספי המידע .א

 נערך"( הביניים לתקופת הכספי המידע" – להלן) תאריך באותו שהסתיימה החודשים 3-החודשים ו
 וכולל(, "IAS 34" – להלן" )ביניים לתקופות כספי דיווח" - 34 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם

. 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים חות"דו) ערך ניירות תקנותפרק ד' של ל בהתאם הנדרש הגילוי את
 והביאורים 2012 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם ביחד ינייםהב לתקופת הכספי במידע לעיין יש

 את וכללו"( IFRS -ה תקני" - להלן) בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי נערכו אשר, אליהם נלוו אשר
 המידע .2010 -( התש"ע שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי
.מבוקר ואינו סקור והינ הביניים לתקופת הכספי

אומדנים .ב
עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 

ומי כחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה ועל סנבאומדנים חשבונאים וה
שויות להיות שונות התוצאות בפועל ע .הנכסים, ההתחיבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים

 .מאומדנים אלו
 (Significantבעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים )

אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הוודאות הכרוכה במקורות 
 31שנתיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים ה

 .2012בדצמבר 
 

 
 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 0 ביאור

 
, הביניים לתקופת הכספי המידע בעריכת יושמו אשר, החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי .א

:ןלהל למתואר פרט, 2012 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם עקביים הינם
 לשיעור בנוגע ההנהלה של ביותר הטוב האומדן בסיס על מוכרים הביניים לתקופות ההכנסה על מסים
 .החזויים השנתיים הרווחים סך על שיחול הממוצע המס
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי
 2013בספטמבר  30

 )בלתי מבוקרים(
 

:)המשך( החשבונאית המדיניות יקריע - 0 ביאור
 

IFRSיישום לראשונה של תקני  .ב



1. 19 IAS
מתוקן. בהתאם לאמור בתקן, ה IAS 19, מיישמת הקבוצה לראשונה את 2013בינואר,  1-החל מ 

נעשה היישום לראשונה בדרך של יישום למפרע ולפיכך מוצג מחדש מידע כספי של התקופות 
הקודמות.



IAS 19  שינויים מהותיים לאופן ההכרה והמדידה של תוכניות להטבה מוגדרת כולל המתוקן
 IASטבות בגין פיטורין וכן לגבי הגילויים הנדרשים בגין כל סוגי הטבות העובד הנדונות במסגרת וה

 . להלן תמצית שינויים עיקריים הנכללים במסגרתו:19

 של ההתחייבות  נח "רווחים והפסדים אקטואריים" הוחלף במונח "מדידות מחדשוהמ
 Remeasurements of the net defined benefit liability" ))נכס( נטו בגין התוכנית להטבה מוגדרת

(asset) הכולל, בנוסף לרווחים והפסדים האקטואריים, רכיבים  (מדידות מחדש -; להלן
. בכך ברווח כולל אחר מוכרות. מדידות מחדש המתוקן IAS 19-מסוימים המוגדרים ב

במסגרת הרווח או הפסד וכן ברווחים והפסדים אקטואריים לה האפשרות להכרה בוט
האפשרות לעשות שימוש בשיטת "המסדרון".בוטלה 



  על פני תקופת  נפרסתמיידית בתקופה בה חל השינוי בתוכנית ולא  מוכרתעלות שירותי עבר
השירות העתידית עד להבשלתה.

 
 הכנסות ריבית נטו,  / הוצאות מוכרותנית, בתוכניות הטבה שבגינן קיימים נכסי תוכ

המחושבות על יתרת הנכס או התחייבות להטבת עובד נטו, תוך שימוש בשיעור ההיוון 
במתכונתו הנוכחית למדידת ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת.  IAS 19המשמש במסגרת 
וכנית" חליף את השימוש ב"עלות ריבית" וב"תשואה חזויה על נכסי תמטיפול חשבונאי זה 

.הקודמתבמתכונתו  IAS 19-קיימים בשהיו 
 

  ,מתבססתההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר או ארוך, לשם מדידתן בדוחות הכספיים 
על המועד בו צפוי התשלום ולא על המועד בו התשלום עשוי להידרש.

 
  הווה הטבה בגין פיטורין. ההתחייבותמכל הטבה הכרוכה במחויבות לשירות עתידי לא 

כאשר הישות אינה יכולה עוד לחזור בה מההצעה  תוכרמהמתייחסת להטבות בגין פיטורין 
של ההטבה בגין פיטורין או כאשר הישות מכירה בעלויות ארגון מחדש מתייחסות.

 
 הקיימות ב ההורחבו דרישות הגילוי לעומת אל-IAS 19  הקודמתבמתכונתו.

 
 ניותה החשבונאית של הקבוצה  הייתה להכירהמתוקן, מדי IAS 19עד ליישומו לראשונה של 

ברווחים או בהפסדים אקטואריים, אשר נבעו כתוצאה משינויים בהנחות אקטואריות וכתוצאה 
 10%מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל, בסכום בו הם עולים על הגבוה מבין 

וי ההוגן של נכסי התכנית. רווחים מהשו 10%מוגדרת לבין  מהערך הנוכחי של ההתחייבות להטבה
עם  לדוח רווח והפסד על פני תקופת העבודה הצפויה הממוצעת של העובדים. ואו הפסדים אלה נזקפ

המתוקן, הקבוצה אינה דוחה את ההכרה ב"מדידות מחדש".  IAS 19היישום לראשונה של 
ן לרווח כולל אחר ה"מדידות מחדש", כפי שמחושבות על פי ההוראות החדשות, נזקפות במלוא

 בתקופה בה נבעו.
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 פרוטרום תעשיות בע"מ

 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(
 2013בספטמבר  30

 )בלתי מבוקרים( 
 

 :)המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 0 ביאור
 

 השפעת היישום לראשונה על הדוח על המצב הכספי:
 

   
 
 

כפי שדוווח 
 בעבר

שפעת ה
היישום 

לראשונה 
 IAS 19של 

 המתוקן

 
 

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה

י    פ ל םא י ר ל ו  ד

     )בלתי מבוקר(: 3303 בספטמבר 03דוח על המצב הכספי ליום  ( 0
     

 18,286 4,784 13,502  מעביד, נטו –התחייבויות בשל סיום ביחסי עובד 
 25,535 (1,210) 26,745  בהתחייבויות בגין מיסים נדחים

 304,775 (3,574) 308,349  עודפים
 

     )מבוקר(: 3303בדצמבר  00דוח על המצב הכספי ליום  ( 3
 10,847 (102) 10,949  חייבים ויתרת חובה

 24,329 11,100 13,229  מעביד, נטו –התחייבויות בשל סיום ביחסי עובד 
 24,420 (2,872) 27,292  בהתחייבויות בגין מיסים נדחים

 310,477 (8,330) 318,807  עודפים
 


(IAS 1-התיקון ל –"הצגת דוחות כספיים" )להלן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  .2

 

משנה את אופן הגילוי של פריטי רווח כולל אחר במסגרת הדוח על הרווח  IAS 1-תיקון לה
 :IAS 1 -הלן תמצית עיקרי התיקון לל הכולל.

 

 לשתי קבוצות, בהתבסס על  ברווח כולל אחרם המוצגים יש להפריד את הפריטי
בעתיד לרווח או הפסד, או שלא.  מסווגים מחדשהבחינה באם הם עשויים להיות 

בעתיד לרווח או הפסד יוצגו  מסווגים מחדשבהתאם, פריטים שלא עשויים להיות 
 בעתיד לרווח או הפסד.מסווגים מחדש בנפרד מפריטים שכן עשויים להיות 

 
לפני המס המתייחס תידרשנה להציג את  רווח כולל אחריות הבוחרות להציג פריטי ישו

 השפעת המס המתייחסת לכל אחת משתי הקבוצות האמורות, בנפרד.
 

  כינויו של הדוח על הרווח הכולל שונה ל"דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר". עם
 .מתיר לישויות לעשות שימוש בכינויים אחרים IAS 1זאת, 

 
באופן רטרוספקטיבי  ,2013 ינוארב 1יום החל מ IAS 1-התיקון להקבוצה יישמה לראשונה את 

  לכל התקופות המדווחות.
 

מאחר שחלק מפריטי הרווח הכולל האחר של החברה )כגון: הפרשים מתרגום דוחות כספיים( 
חר אחרים של עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד, ואילו פריטי רווח כולל א

להיות מסווגים מחדש ם החברה )כגון: מדידות מחדש של תוכנית להטבה מוגדרת( לא עשויי
בעתיד לרווח או הפסד, הרי שבעקבות יישום התיקון הקבוצה הציגה בנפרד בדוח על הרווח 

 הכולל כל אחת מקבוצות הפריטים כאמור.
 
 

 בתוקף אינם עדיין אשר נוספים יםקיימ לתקנים ותיקונים חדשים יישום לראשונה של תקנים .3
 של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת פורטו, המוקדם ביישומם בחרה לא הקבוצה ואשר

 .2012 לשנת הקבוצה
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2013בספטמבר  30
 

 :JannDeRee (Pty) Limitedרכישת חברת  - 4ביאור 

מהון המניות של חברת  100%חתמה החברה באמצעות חברת הבת על הסכם לרכישת  2013 במאי, 2ביום 
דולר  אלפי 4,957בתמורה ל JannDeRee (Pty) Limited ("JannDeree" ) הטעמים הדרום אפריקאית

 מהון המניות של פרוטרום דרום אפריקה. 5%אלפי ראנד( במזומן  ו 44,400) ארה"ב

 
JannDeree של פתרונות טעמי , עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק1993, שנוסדה בשנת Savory. ל-

JannDeRee  יוהאנסבורג, דרום אפריקה הנמצא בסמיכות לאתר פיתוח, יצור ושיווק במחקר ואתר
 הלקוחות הרחב באזורי דרום אפריקה ומדינות חשובות נוספות באזור ובסיס  פרוטרום דרום אפריקה.

סינרגטית לפעילותה של פרוטרום בתחום הטעמים במדינות  JannDeReeפעילותה של  רה.סה-הסאב
 דרום אפריקה.

 2012בדצמבר  31הסתכם בשניים עשר החודשים אשר נסתיימו ביום   JannDeReeמחזור המכירות של 
 ליון דולר ארה"ב.ימ 5-בכ
 

רום אפריקה לישות משפטית עם פרוטרום ד JannDereeבמהלך הרבעון השלישי הושלם המיזוג של 
פרוטרום דרום אפריקה, הפועלת באותו אתר, תחת אותה ההנהלה, ומערכי מחקר ופיתוח ,  –אחת 

 שיווק, מכירות, ייצור וכספים שכולן מוזגו למערכת אחת.
 

 והושלמה במועד החתימה. העצמיים של החברה   הממקורותיהעסקה מומנה 

 שווים על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא ,מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
קביעת השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות כפופה להערכה סופית של הקצאת  .הרכישה בעת ההוגן

מחיר הרכישה לשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המבוצעת על ידי החברה, אשר טרם הושלמה 
  למועד אישור דוחות כספיים אילו.

 למועד הרכישה: JannDereeסים והתחייבויות של  נכ
 

 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 139 מזומן

 780 לקוחות
 336 מלאי

  נכסים שאינם שוטפים:
 369 רכוש קבוע     
 79 מסי הכנסה נדחים     

 4,673 כולל מוניטין נכסים בלתי מוחשיים
  התחייבויות שוטפות:

 (357) ם ונותני שירותיםספקי     
 (336) זכאים אחרים

  התחייבויות שאינן שוטפות:
 (726) אחרים

 4,957 

 
 

 דיבידנד - 5 ביאור

במאי  6ביום ש"ח למניה.  0.24בסך של  הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד, 2013במרס  12ביום 
 ולר.אלפי ד 3,892 בסך של לבעלי המניותהדיבידנד שולם  2013
 

 אירועים במהלך תקופת הדיווח: – 6ביאור 

פעילות הייצור  העברת אתבמהלך התקופה החברה  שלימהה ,כחלק מתהליכי התייעלות תפעוליים .א
במהלך בגין האמור לעיל הכירה החברה  .מאתר נסה שבגרמניה לאתרים אחרים של החברה

אלפי דולר בגין רה ארגון  1,916)בסעיף הוצאות אחרות( הוצאות חד פעמיות בסך של  התקופה
 והפחתת רכוש קבוע.
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 בע"מ פרוטרום תעשיות

 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2013בספטמבר  30
 )בלתי מבוקרים(

 אירועים בתקופת הדיווח ) המשך( : – 6ביאור 
 

מיליון  50סכום של הסבה חברת בת הלוואה ב לאור שיעורי ריבית עדיפיםבמהלך הרבעון השני  .ב
 דולר מהתחייבויות שאינן שוטפות להתחייבות שוטפות. 

   
 מידע מגזרי: - 7יאור ב
 

עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים: הטעמים וחומרי גלם. -לצרכי ניהול מאורגנת הקבוצה על בסיס כלל
 רווח התפעולי. תחום פעילות נוסף הינו סחר ושיווק. ביצועי מגזרי הפעילות נמדדים על בסיס ה

 
 להלן המידע המגזרי המסופק לנשיא ומנהל העסקים הראשי בגין המגזרים המדווחים:

  
פעילות 
 הטעמים

 
פעילות 

 חומרי גלם

 
פעילות  סחר 

 ושיווק

 
 

 ביטולים

 
סך הכל 
 מאוחד

 דולרבאלפי  

      בספטמבר  03-חודשים שהסתיימו ב 9
      )בלתי מבוקר(: 3300  
 481,859 (4,878) 19,792 111,812 355,133 מגזרהכנסות ה  

 66,407 (161) 515 14,533 51,520 המגזר רווחי  

      בספטמבר  03-חודשים שהסתיימו ב 9
      )בלתי מבוקר(: 3303  
 473,121  (1,739) 18,031  111,230  345,599  הכנסות המגזר  

 59,131  13  836  10,963  47,319  המגזר רווחי  

      בספטמבר 03-החודשים שהסתיימו ב 0
      :)בלתי מבוקר( 3300  
 161,046 (2,396) 7,346 36,671 119,425 הכנסות המגזר  

 22,570 (117) 138 4,748 17,801 המגזר רווחי  

      בספטמבר 03-החודשים שהסתיימו ב 0
      :)בלתי מבוקר( 3303  
 157,108  (640) 6,346  37,238  114,164  הכנסות המגזר  

 19,509  70  219  3,886  15,334  המגזר רווחי  

בדצמבר  00-השנה שהסתיימה ב       
      :)מבוקר( 3303  
 618,001 (2,445) 22,342 140,763 457,341 הכנסות המגזר  

 72,848 (7    ) 1,000 12,378 59,477 המגזר רווחי  

      
 

 הרווחים המדווחים לבין סך הרווח לתקופות המדווחות לפני הוצאות מס מתוארת להלן: התאמה בין
 

  
 חודשים שהסתיימו  9

 בספטמבר 03-ב

 
 חודשים שהסתיימו  0

 בספטמבר 03-ב

השנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר  00
 3300 3303 3300 3303 3303 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי דולרים 
 

 72,848 19,509  22,570 59,131  66,407 י מגזרים מדווחיםרווח
 7,240 592  1,294 5,828  5,004 הוצאות מימון

 65,608 18,917  21,276 53,303  61,403 רווח לפני מסים על ההכנסה
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2013בספטמבר  30

 י מבוקרים()בלת

 
 לאחר תקופת הדיווח:אירועים  – 8ביאור 

 
 VANTODIOמהון המניות של חברת 75%החברה את התנאים לרכישת סיכמה  2013בנובמבר,  18ביום  .א

HOLDINGS LIMITED  הקפריסאית"(VANTODIO)"  המחזיקה בקבוצתProtein Technologies Ingredients  
מיליון דולר(  67מיליון דולר ארה"ב )לפי שווי חברה של  50.3ומן של , בתמורה לתשלום במז"(PTI)"הרוסית 

קיימת הרכישה בוצעה באמצעות חברת בת של פרוטרום בשוויץ. בהסכם הרכישה  .2013בנובמבר, 20ששולמו ביום 
 VANTODIOמניות   25%יתרת בגין  )בתנאים זהים( מצד המוכראופציית רכש עבור החברה ומנגד אופציית מכר

ממוצע שיושג ה EBITDA -ה על  6-7בסיס מכפיל בין  עלחל מסוף השנה השלישית עד לסוף השנה החמישית ה
 בשלוש השנים טרם המימוש וביצועים נוספים.

.הרכישה מומנה במלואה על ידי אשראי בנקאי 
  2013בנובמבר,  20 -ו 18לפרטים נוספים אודות הרכישה ראה דיווח מיידי של החברה מימים. 
 

 Internationalלרכישת מלוא הון המניות של חברת הטעמים  חתמה החברה על הסכם 2013בנובמבר,  25ביום  .ב

Aroma Group  הפנמית, המחזיקה בקבוצתAroma  הגואטמלית"( ("Aroma ,מיליון  12.5-לתשלום של כ בתמורה
הרכישה בוצעה  .זומן ליום הרכישה(מיליון דולר בניכוי חצי מיליון דולר יתרת מזומן ושווה מ 13) דולר ארה"ב

תשלום  ןבהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית לפיו יינת .באמצעות חברת בת של פרוטרום בשוויץ
. 2015עד  2013בשנים  "בארה דולר מיליון 2.25העודף שיושג מעל  EBITDAנוסף בגובה 

 של החברה. צמאיםהע העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה מיתרת המזומנים
2013בנובמבר,  25 וםלפרטים נוספים אודות הרכישה ראה דיווח מיידי של החברה מי. 

 
 










 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על



 
ימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנ רבעונידוח 

 ג)א( 83
 

אחראית לקביעתה והתקיימותה  "החברה"(, -להלן  פרוטרום תעשיות  בע"מ ) ההנהלה, בפיקוח הדירקטרויון של

 של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה. 

 נהלה הינם:לעניין זה, חברי הה

 ;נשיא ומנהל עסקים ראשיאורי יהודאי,  .1

 ;משנה לנשיא ומנהל כספים, אלון גרנות .2

 ;ומנהל תפעול ושרשרת אספקה גלובליתמשנה לנשיא , עמוס ענתות .3

 ;משאבי אנוש גלובליים -סגן נשיא , פנחס םר .4

 כספים; -סגן נשיא , גיא גיל .5

 ;ת החברהסגנית נשיא, יועצת משפטית ומזכיר, טלי מירסקי לכמן .6

 לילית לוי, מנהלת מערכות מידע גלובלית; .7

 

נשיא ומנהל , אשר תוכננו בידי החברהבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים ב

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  עסקים ראשי

בהתייחס למהימנות הדיווח סביר אשר נועדו לספק ביטחון ו חברהבפיקוח דירקטוריון ההתפקידים האמורים, 

 מתא מפרסילגלות בדוחות שה תנדרש חברהבהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שה הכספי ולהכנת הדוחות

 על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

לותו כאמור, נצבר גל תנדרש חברהכוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שה הבקרה הפנימית

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  נשיא ומנהל עסקים ראשי, לרבות לחברהומועבר להנהלת ה

התייחס לדרישת שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, ב

 הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

לתקופה  הרבעוניבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  הרבעוניבדוח 

בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון  רבעוניההדוח  -)להלן  2313, ביוני 33שנסתיימה ביום 

וההנהלה את הבקרה הפנימית בחברה; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי 

 .אפקטיבית היא 2313, ביוני 33כאמור, ליום  הפנימיתהבקרה 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע  ט לעניין החברה הנרכשת, כהגדרתה להלן,למע

 רבעוניהבמסגרת הדוח  שנמצאהאו עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון.

בדבר  הרבעוניהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח למועד הדוח, בבכפוף לאמור לעיל ולהלן, 

הבקרה הפנימית  הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל

 .היא אפקטיבית

 

 

 

 



 

 FAQ(sox)1-והתייחסות ל במהלך שנת הדיווח"( tolE" -)להלן  Etolחברת רכישת 

 ' בדוח הרבעוני של החברה.ז5ועסקת הרכישה ראה באור  Etol לגבי תאור

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדיקרטוריון לא כללה 

 .Etolאת הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברת 

ניתן להחריג תאגיד נרכש מדוח הערכת אפקטיביות ", FAQ(SOX)1, "2313יולי בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מ

 בתאגיד הנרכש. לדוח התקופתי של השנה העוקבת לשנה בה הושגה השליטהעד  הפנימיתהבקרה 

הסיבות לאי הכללת החברה הנרכשת בדוח אפקטיביות הבקרה הפנימית לרבעון זה ולכך שלא עלה בידי החברה 

 ביות הבקרה הפנימית של החברה הנרכשת למועד הדוח, הינן, בתמצית, כדלקמן: להעריך את אפקטי

מאז מועד השלמת העסקה ועד  -מועד השלמת העסקה ותהליכי הבקרה הפנימית הנדרשים ליישום   (א)

 Etolאת תהליכי הבקרה הפנימית הקיימים ב ולמפות לא חלף זמן מספיק על מנת לבחוןלמועד הדוח 

 בצורה מלאה. Etolכי הבקרה הפנימית של החברה בוכן להטמיע את תהלי

לרכישת השליטה על ידי החברה נלוו מספר תהליכים, חלקם  -תהליכים נלווים להשלמת העסקה   (ב)

מורכבים, הקשורים בטיפול והסדרת ממשקי עבודה למול החברה הנרכשת, לרבות לעניין הדוחות 

החברה והחברה הנרכשת, אשר יש בהם,  הכספיים והכנתם, יצירת תאימות בין מערכות המידע של

 בנוסף על האמור לעיל, להאריך את התקופה הנדרשת לצורך יישום תהליכי הבקרה הפנימית.

בחינת הבקרות נמצאת בשלביה הסופיים של  החברה  Etolלצורך הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית של                                  

  .עניין  הדיווח הכספי והגילויהנרכשת ל בחברה תוהקיימ

, בהסתמך על חוות דעת של מיום רכישתה Etolנסיון העבודה עם להדגיש,  בהסתמך על  הנהלת החברה מבקשת

טרם רכישתה הייתה חברה בורסאית  Etolובהסתמך על כך שרואי החשבון המבקרים של החברה הנרכשת, 

רה הנרכשת במסגרת דוח אפקטיביות הבקרה הפנימית כי לאי הכללתה של החב  IFRSהמדווחת על פי כללי ה

 השפעה אפשרית נמוכה על הבקרה הפנימית בחברה ועל הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 הצהרות מנהלים

  הצהרת נשיא ומנהל עסקים ראשי

 , מצהיר בזה כי:אורי יהודאיהח"מ, 

 2313של שנת  השלישירבעון ל "החברה"(:להלןבע"מ ) ותפרוטרום תעשישל  רבעוניאת הדוח ה בחנתי .1

 "הדוחות"(;להלן:)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

ים באופן נאות, מכל הבחינות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפ .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 שלוהדוחות הכספיים  ביקורתת הוועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ול .4

דכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי דירקטוריון החברה, בהתבסס על הערכתי הע

 ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א

של החברה לאסוף,  העל הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

 -וכן הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

או מי  נשיא ומנהל עסקים ראשיהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 ח הכספי ועל הגילוי;הדיוו

 או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  .5

של בקרות ונהלים, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .א

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות 

לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות  , מובא2313-"עהתשערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 -וכןהמאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

של בקרות ונהלים, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 התאם לכללי חשבונאות מקובלים;הדין, לרבות ב

הרבעוני האחרון לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  .ג

לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את ( 2313, ביוני 33)הדוח לתקופה שנסתיימה ביום 

יווח הכספי ועל הגילוי מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הד

 .חברהשל ה

 לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור 

 

  ,אורי יהודאי  2313 בנובמבר 26תאריך: 

 נשיא ומנהל עסקים ראשי

 



 הצהרות מנהלים

 משנה לנשיא ומנהל כספיםהצהרת 

 , מצהיר בזה כי:אלון גרנותהח"מ, 

של לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים הכספיים  בחנתי את הדוחות .1

 "הדוחות"(;)להלן:  2313של שנת  השלישי לרבעון  "החברה"(בע"מ )להלן:  פרוטרום תעשיות

אינם לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2

של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי כוללים כל מצג לא נכון 

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות;

משקפים לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

חינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של באופן נאות, מכל הב

 החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 שלוהדוחות הכספיים  ביקורתת הוגיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועד .4

ה הפנימית על הדיווח הכספי דירקטוריון החברה, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקר

 ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א

ולמידע הכספי האחר ביניים על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

של החברה  הלרעה על יכולת , העלולים באופן סביר להשפיעלתקופת הביניים הכלול בדוחות

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 -והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או מי  נשיא ומנהל עסקים ראשיכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב ה .ב

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על שכפוף לו במישרין או 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 או יחד עם אחרים בחברה: לבדאני,  .5

של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם .א

כהגדרתן בתקנות ניירות  להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות חברות מאוחדות שלו

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות 2313-"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

של בקרות ונהלים, המיועדים תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

ימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להבטיח באופן סביר את מה

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

הרבעוני האחרון )הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד  .ג

ביניים  לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים( 2313, ביוני 33לתקופה שנסתיימה ביום 

ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את 

מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 .חברהשל ה

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

  ,אלון גרנות  2313 בנובמבר  26ריך: תא

 משנה לנשיא ומנהל כספים
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