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 סקירת הפעילותא. 

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

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

" פרוטרוםלמסחר גם ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון. החברה, בעצמה ובאמצעות חברות בנות שלה )"

 (Fine Ingredients)גלם יחודיים וחומרי  (Flavors)ווק של טעמים "(, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיהקבוצהאו "

, (Pharma/Nutraceutical)המשמשים בייצור מזון, משקאות, תמציות טעם וריח, מוצרי פארמה/נוטרה 

 76 -מעבדות מחקר ופיתוח ו 60, ייצור אתרי 45 פרוטרום מפעילה. (Personal Care)וטיפוח אישי  קוסמטיקה

, משווקת וניו זילנד אפריקה, באירופה, צפון אמריקה, אמריקה הלטינית, ישראל, אסיה משרדי מכירות

עובדים ברחבי  3,500 -ומעסיקה כ מדינות 150-לקוחות ביותר מ 19,000-מוצרים ליותר מ 43,000 מעלומוכרת 

  .העולם

: פעילות הטעמים ופעילות המהוות את פעילויות הליבה שלה פרוטרום פועלת במסגרת שתי פעילויות עיקריות

  -"( הליבה עסקי)" חומרי הגלם היחודיים

  פעילות הטעמים)FLAVORS( -  במסגרת פעילות הטעמים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שיווק

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

, Food Systems)המכילים, בנוסף לתמציות הטעם, גם רכיבי פרי, ירק או רכיבים טבעיים אחרים )

המשמשים בעיקר לייצור מזון ומשקאות ומוצרי צריכה נוספים. פרוטרום מפתחת אלפי פתרונות טעם 

עוסקת , בנוסף .(Tailor-Made)מותאמים לצרכיו של הלקוח הספציפי מרביתם שונים ללקוחותיה, 

בפיתוח מוצרים חדשים ובהתאמתם להעדפות צרכניות משתנות ולדרישות העתידיות של לקוחותיה. 

בהתאם לאסטרטגיית החברה, פעילות הטעמים של פרוטרום צמחה בצורה מהירה ורווחית בשילוב 

 מכירות מסך 70%-וכ פרוטרום של הליבה פעילותסך מכירות מ 80%-כ מהווהוצמיחה פנימית ורכישות 

 (. 2000 בשנת המכירות מסך 33% -כ)לעומת  פרוטרום

 מפיתוח, הטבעייםשל הטעמים  במהירותהצומח  בתחוםתוצאה מהתמקדות  היא זו מואצת צמיחה

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

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

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

 ומוצרים גבוהה שירות רמת הצעת ,והכולל תמיכה טכנולוגית, עזרה בפיתוח מוצרים, עזרה שיווקית

 רכישות מביצוע תוצאהוכ ,גדולים לאומיים רב ללקוחות כלל בדרך ניתנים שהם כפי, אישית מותאמים

 . פרוטרום של הגלובלית פעילותה עם בהצלחה וממוזגות שמוזגו אסטרטגיות

  פעילות חומרי הגלם היחודיים)SPECIALTY FINE INGREDIENTS( –  במסגרת פעילות

 ומכירה של מיצויי טעם טבעייםווק חומרי הגלם היחודיים עוסקת פרוטרום בפיתוח, ייצור, שי

Natural Flavor Extracts))רכיבי מזון פונקציונלי טבעיים ,(Natural Functional Food Ingredients) 

מוצרי ביוטכנולוגיה , (Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) בעיים מצמחי מרפאט, מיצויים 

 ההגנה בתחום פתרונות מתן המאפשרים טבעיים חמצון נוגדי, טבעייםטבעיים מבוססי אצות, צבעים 

שמנים אתריים, מוצרי הדרים יחודיים,  ,(Food Protection by Natural Solutions) המזון ושימור

נמכרים בעיקר  כימיקלים ארומטיים, שרפים ומייצבים טבעיים. מוצרי פעילות חומרי הגלם היחודיים

התרופות ו הפארמהלתעשיות המזון והמשקאות, הטעם והריח, 

והטיפוח האישי. בפעילות חומרי הגלם  , הקוסמטיקה (Pharmaceutical/Nutraceutical)הטבעיות

יתרון תחרותי על פני  לההמקנים  וסףמהייחודיים, מתמקדת פרוטרום בסל מוצרים בעלי ערך 

מוצרים הינם  בתחומי הטעם והבריאות מרבית מוצרי פעילות חומרי הגלם היחודיים. מתחרותיה
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 מתמקדתטבעיים שהביקוש להם גדל בקצב ממוצע גבוה יותר ממוצרים שאינם טבעיים. פרוטרום 

סל המוצרים הטבעיים שהיא מציעה ללקוחותיה תוך שימת דגש מיוחד על  הרחבתבשנים האחרונות ב

 מסך 20%-כמהווה פעילות חומרי הגלם היחודיים  הפונקציונאלי והבריאותי. ,תחום המזון הטבעי

  פרוטרום. מכירות

 עוסקת פרוטרום גם ביבוא ושיווק חומרי גלם הליבה שלה, לפעילויות  בנוסף - פעילות הסחר והשיווק

, הכולל מתן פיתרון מעניקה ללקוחותיההיא וזאת כחלק מהשירות ש ,שונים, שאינם מיוצרים על ידה

ממנפת את  ,הליבה של פרוטרוםסינרגטית ותומכת בפעילות ר והשיווק הסח. פעילות כולל לצרכיהם

ומאפשרת לה להציע מגוון רחב יותר  הוהניהול הגלובלי של, שרשרת האספקה, הרכש מערך המכירות

, בשווקים מתפתחים והמקומיים הבינונייםללקוחותיה, בעיקר וערך מוסף פתרונות  ,של מוצרים

 Montana -ו PTIאתול, של  ותבעקבות הרכיש גדלהש ,. פעילות זואיתםולהעמיק את שיתוף הפעולה 

Food  זה  בתחום. המכירות במרכז ובמזרח אירופה, באמריקה הלטינית ובישראלמתמקדת בעיקר

  .פרוטרוםמסך פעילות  10%-כ מהוות

 צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות -אסטרטגיית הצמיחה המהירה 

שלה, תוך חיזוק מערכי  והרווחיתפרוטרום ממשיכה לפעול בנחישות ליישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה 

הייצור, השיווק והמכירות לצד המשך בחינה של רכישות אסטרטגיות והאספקה  שרשרתהפיתוח, ו המחקר

 נוספות. 

 פשר יא והרווחיתהיישום המוצלח של אסטרטגיית הצמיחה המהירה  - נתח פעילות הטעמים הגדלת

 תוך, יהרווחי יותר מבין פעילויותהתחום הטעמים,  שלהפעילות  נתחאת  מהותית להגדיללפרוטרום 

 70%-כ מהוות הטעמים בתחום המכירות. פועלת היא בהם יםקוצמיחת השו קצבהשגת צמיחה גבוהה מ

 .(2000בשנת מסך מכירותיה  %33-כ לעומת) פרוטרוםמכירות  מסך

  ובריאותפרוטרום מפתחת פתרונות טעם  - ובריאות טעםפיתוח מוצרים חדשים ופתרונות המשלבים 

מספקים מענה  יה. פתרונותדרישות לקוחותיה וצרכיהם העתידייםמבוססי חדשנות התואמים את 

שוק המזון העולמי ובכללן השילוב של טעם ובריאות, תוספים  שלהעיקריות ולמגמות המרכזיים לצרכים 

 מציעההערך המוסף ש .מסויימות גיל וקבוצותרפואיים, מוצרי אנטי אייג'ינג ומזון ייעודי לאוכלוסיות 

גלם  וחומרי מירקם ,יםטבעי יםצבע ,טעם פתרונותהייחודיות לשלב  ויכולותיהפרוטרום ללקוחותיה 

יתרון תחרותי חשוב בקרב לקוחותיה בשווקים המפותחים  הל מקנים ,מוספיםבעלי ערכים בריאותיים 

מוצרים חדשים אלו הינם לרוב בעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר ולכן תורמים לא  והמתפתחים כאחד.

 רק לגידול במכירות אלא גם לשיפור בתמהיל המוצרים וברווחיותה של פרוטרום. 

 פועלת לפיתוח ולהרחבת סל מוצריה הטבעיים במענה לדרישות  פרוטרום - טבעיים במוצרים התמקדות

 בקצבים צומח זה תחוםהצרכנים ולמגמות העיקריות בשוק המזון העולמי למזון טבעי ובריא יותר. 

 הרחיבהלאסטרטגיה זו,  בהתאםלה יתרון תחרותי.  מקנות פרוטרום של הייחודיות ויכולותיה גבוהים

פעילותה תוך כניסה גם לתחום הצבעיים הטבעיים למזון )באמצעות הרכישות של  אתפרוטרום לאחרונה 

Montana Food ,Vitiva ו-Ingrenat )הטבעיים החמצון נוגדי בתחום פעילותה של מהותית הגדלה ותוך 

)באמצעות הרכישות של  Food Protection by Natural Solutions - מזון והגנת בשימור המסייעים

Vitiva ,Ingrenat  ו- (Nutrafur .  ,מוצרי בתחוםפרוטרום את פעילותה  חיזקה עוד יותרלאחרונה בנוסף 

 מזון ומשקאות רבים ומוצרי טעמים וייצור בפיתוחחשוב טבעי  גלם חומר המהווים, יחודייםההדרים ה

ותוך יצירת מרכז מצויינות בפלורידה, ארה"ב, המהווה אחד ממרכזי ההדרים העולמיים )באמצעות 

פרוטרום הן של מוצרים  ממכירות 70% מלמעלה  כיום. (Scandiaפעילות ו CitraSourceהרכישות של 

  .טבעיים

  פרוטרום ועלת פבשנים האחרונות  - הייחודיים הגלם חומרי פעילות של המוצרים בתמהיל שיפור

 בהצלחה מפתח פרוטרום של"פ המו מערך. היחודייםתמהיל המוצרים בפעילות חומרי הגלם  פורלשי

 מוצלחת החדרה. הבריאות לתחום והן הטעם לתחום הן המיועדים וחדשניים יחודיים טבעיים מוצרים
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. ברווחיותה לשיפור והן היחודיים הגלם חומרי פעילות במכירות לעליה הן תרמה אלה מוצרים של

  .בפעילות הצמיחה תלהמשך מגמ תתרומנה ,כאמור ,הרכישות האחרונות

 יישומה המוצלח של אסטרטגית פרוטרום בשנים האחרונות,  - הגאוגרפי בתמהיל אסטרטגי שינוי

בעלי שיעורי צמיחה  מתפתחים םוקיוהכוללת בין היתר הרחבה מהותית בהיקף המכירות ונתח השוק בש

שולשו בשווקים המתפתחים והוכפלו  2014 בשנתגבוהים יותר ובארה"ב, הביאה לכך שמכירות פרוטרום 

  .שש. בו בזמן, פעילות הטעמים בארה"ב גדלה פי 2010-לבארה"ב ביחס 

 23%-בכמכירות במערב אירופה )שצמחו שהלמערב אירופה, הוביל לכך  שמחוץ בפעילות המואץ הגידול

 נתח. 2010-ב 51%-כ, לעומת 2014-ב פרוטרום מכירות מסך 34%-כ היוו( 2010-בהשוואה לרמתן ב

   .2010-ב 27%-כ, לעומת 2014-בפרוטרום  ממכירות 46%-כ היווה המתפתחים בשווקים המכירות

 Aroma ,ברוסיה PTI, בדרום אפריקה JannDeRee) 2014-ו 2013 יםבשנ וצעושב הרכישות שש

 CitraSourceובאמריקה הלטינית,  באפריקה גםמכירות  שלה, האמריקאיתהגלין  ,גואטמלהב

המכירות נתח  תהאצת הצמיחה ולהגדלגם הן ל תרמו( בפרו וצ'ילה Montana Food-ו האמריקאית

שנעשו הרכישות מתווספות גם לרכישות אלה . בשווקים המתפתחים ובארה"ב פרוטרוםהשוק של ו

בקנדה, לה פעילות גם  BSAלה פעילות גם באפריקה, אשר  ,ההודית Sonaromeשל מתחילת השנה, 

פרוטרום תמשיך לפתח ולהרחיב . הפולנית Amco -ו האמריקאיות Scandiaו Foote & Jenks  ,בהודו

 מערכי של ממוקד חיזוק ידי על, היתר בין, ובארה"בהצומחים בשווקים המתפתחים  את פעילותה

 רכישות ביצועהמשך וצומחות  חשובות יעד במדינות והמכירות השיווק, הייצור, והפיתוח המחקר

 .נוספות אסטרטגיות

 פיתוחמחקר, ל משוכללות מעבדות הכולל, בנייתו של מפעלה החדש והמתקדם של פרוטרום בסין

מקומיות ולראשונה יהיו לפרוטרום גם יכולות המפעל נמצא בשלבי הרצה, , הסתיימה ואפליקציות

 . )שכן במפעלה הקודם של פרוטרום בסין יוצרו טעמים מתוקים בלבד(  Savoryטעמי יצורפיתוח ולל

תוך מינוף סל המוצרים הרחב ממשיכה ותמשיך להרחיב את פעילותה גם בשווקי מערב אירופה  פרוטרום

 .והמשך ביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות הרבות Cross-Selling -האפשרויות ניצול המשך  , שלה

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

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

 על מיוחד בדגשלאומיים גדולים והן ללקוחות בינוניים ומקומיים, -שלה, הן ללקוחות רב והפתרונות

 . הפרטי המותג של במהירות הצומח השוק

o תמשיך להתמקדלאומיים הגדולים, פרוטרום -פלח השוק של יצרני המזון והמשקאות הרבב 

 שלה.  יםהטבעיהטעם והבריאות את סל פתרונות ולהרחיב יחודיים חדשניים ובמוצרים 

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

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

לאומיים גדולים. בנוסף מציעה פרוטרום ללקוחות הבינוניים והמקומיים וללקוחות -ללקוחות רב

, לאומיים רבוה הגדולים ללקוחות ביחס מוגבלים משאבים בעלי לרוב הינם אשרהמותג הפרטי, 

 ספקה.אגמישות בכמויות המינימום ומועדי הו שיווקית תמיכה מתן תוך, מוצריהם בפיתוח סיוע

 לפרוטרום ניסיון רב בביצוע רכישות ומיזוגים והיא  - ותרומתם להשגת צמיחה רווחית ומיזוגים רכישות

ת והעסקי ותהסינרגיפועלת לשילוב החברות והפעילויות הנרכשות עם פעילותה הקיימת, תוך ניצול 

המשך חסכון בעלויות ו, הרבות Cross-Selling -יות הת, על מנת להשיג ניצול מירבי של אפשרוווהתפעולי

  .בשיעורי רווחיותהשיפור 

שולבו בהצלחה עם פעילותה הגלובלית ותורמות הן ש 2014ועד  2011 יםשנין הרכישות ב 14 ביצועלאחר 

שלה,  אסטרטגיית הרכישות במימושפרוטרום המשיכה , וברווחיות ברווחלגידול במכירות והן לשיפור 

והרחבת והעמקת סל  עם מיקוד בהרחבת נתח המכירות והשוק בשווקים המתפתחים ובארה"ב

 יהללקוחותמציעה הבריאות שהיא ו  Food Protection -צבעים, הה ,הפתרונות הטבעיים בתחומי הטעמים

  Nutrafur-ו Ingrenatהאנגלית,  FoodBlendersהסלובנית,  Vitivaחברות נוספות:  11 2015 - רכשה בו

בקנדה, לה פעילות גם  BSA, ההודית, לה פעילות גם באפריקה Sonaromeהבלגית,  Taigaהספרדיות, 
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 & Foote, טאורה האוסטרלית, לה מפעלים בבלגיה ובניו זילנד ופעילות באירופה ובארה"ב,  בהודו

Jenks ו-Scandia  האמריקאיות, ו-Amco   לשלב פועלת   . פרוטרום)שרכישתה טרם הושלמה(הפולנית

. מיזוגן של רכישות אלה מתקדם בהצלחה ולמצות את הפוטנציאל הגדול שהן מביאות להרכישות אלה 

וטנציאל סינרגטי רב פ םהרכישות שביצעה גלואחת עשרה בפרוטרום צופה כי  .בהצלחה ועל פי התוכנית

שיווקיות הסינרגיות והCross-Selling -תוך מיצוי מירבי של אפשרויות ה ,הן להאצת הצמיחה

לבוא להתחיל שצפויים  ,חסכונות תפעולייםוהן להשגת  ,רכישות אלו שתורמות הרבות טכנולוגיותהו

 לידי ביטוי בתוצאותיה ברבעונים הבאים. 

. נתוני המכירות הדולרים המפורטים להלן, 2015הרכישות שבוצעו מתחילת שנת  11להלן יתוארו בקצרה 

ביחס כל אחת מהפעילויות הנרכשות, מתייחסים לשער הדולר הממוצע לתקופה שדווחה, וסכום הרכישה 

 יום ביצוע רכישה. במתיחס לשער הדולר 

o רכישת Vitiva - מהון המניות של החברה  %92רום את רכישת השלימה פרוט 2015בפברואר  4-ב

Vitiva Proizvodnja in storitve d.d "(Vitiva הסלובנית )"באפריל השלימה את רכישת  23 -וב

 מיליון 10.0-כ) אירו מיליון 8 -כ, בתמורה לתשלום כולל במזומן של Vitivaיתרת הון המניות של 

 העסקה מומנה ממקורות עצמיים..(דולר

Vitiva  מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויים טבעיים יחודיים מצמחים, בעלי

אוקסידנטית(, או בעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית, והנתמכים -פעילות נוגדת חמצון )אנטי

במחקרים קליניים, ושל צבעים טבעיים ללקוחות בשווקי המזון, התרופות, התרופות הטבעיות 

(Nutraceuticals)  והקוסמטיקה. על לקוחותיה נמנים יצרני מזון, תרופות וקוסמטיקה מהמובילים

גידול של  (2014-במליון דולר  11.0-לכ 2013-מליון דולר ב 8.7-צמחו מ Vitivaבעולם. הכנסותיה של 

 פעילות חטיבת חומרי הגלם של פרוטרום.  בשולבה . פעילותה )27%-כ

 

 23ראו הדיווחים המיידיים שפרסמה החברה בעניין בימים  Vitivaלפרטים נוספים אודות רכישת 

-2015-01  ,2014-01-228354)אסמכתאות:  2015 אפרילב 26 -ו 2015בפברואר  4-ו 2014בדצמבר 

 , בהתאמה(.2015-01-005223-ו 025120
 

o  רכישתFoodBlenders - %100 על הסכם לרכישת פרוטרום חתמה 2015 בפברואר 2 ביום 

 שלבתמורה לתשלום "Foodblenders Limited "(Foodblenders )של החברה האנגלית  ממניותה

אלפי  574 -כשל  בגובה (ביצועים מבוסס)ותשלום נוסף  (מיליון דולר 2.4 -)כ פאונדמיליון  1.6 -כ

 העסקה מומנה ממקורות עצמיים. .(דולר  אלף 870 -כ) פאונד

Foodblenders , בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי, עוסקת 1998שנוסדה בשנת Savory 

מרינדות ורטבים לתעשיית המזון, עם , הכוללים בעיקר תערובות תבלינים ורכיבים פונקציונאליים

 מיליון דולר. 3-כהיו בהיקף של  2014בשנת   Foodblendersמכירות .הנוחות דגש על תחומי מזון

 מוזגה עם פעילות הטעמים הצומחת של החברה באנגליה. FoodBlendsersפעילות 

 

 3ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום  Foodblendersלפרטים נוספים אודות רכישת 

 (.2015-01-023593)אסמכתא:  2015בפברואר 
 

o  רכישתIngredientes Naturales Seleccionados S.L. - פרוטרום חתמה 2015בפברואר  2 ביום 

 Ingredientes Naturales Seleccionados S.Lמהון המניות של החברה  100% תעל הסכם לרכיש

  -כ דועו (מיליון דולר 7.6-כמליון אירו ) 6.8 -כשל במזומן בתמורה לתשלום "( Ingrenat)"הספרדית 

העסקה הושלמה .2015בשנת  Ingrenatבביצועי ם המותנינוספים  (מיליון דולר 1.1-כ) אירו מיליון 1

 ומומנה באמצעות אשראי בנקאי.במועד החתימה 

Ingrenat  הכוללים בין )מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מיצויים טבעיים מצמחים

, המספקים פתרונות טעם, צבע, ופעילות נוגדת (היתר פפריקה, רוזמרין, ביקסין, אלפלפה ועוד

יחות , רלתעשיית המזון. בין לקוחותיה נמנים יצרני מזון ויצרני טעמיםאוקסידנטית(, -חמצון )אנטי
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  מיליון דולר. 9.8 -לכ 10% -בכ 2014 -צמחו ב Ingrenatהכנסותיה של . וצבעים טבעיים מובילים

   .במסגרת פעילות חטיבת חומרי הגלם של פרוטרום שולבה Ingrenatפעילותה של 

 

 3ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום  Ingrenatלפרטים נוספים אודות רכישת 

 (.2015-01-023563 )אסמכתא: 2015בפברואר 

 

o  רכישתTaiga International - %100 על הסכם לרכישת פרוטרום חתמה 2015 מרץב 16 ביום 

 2.7 -כשל במזומן בתמורה לתשלום   Taiga Internationalהבלגית הטעמים חברתשל  מהון המניות

 מומנה ממקורות עצמיים.הושלמה במועד החתימה והעסקה  . (מיליון דולר 2.9 -כ) אירו מיליון

Taiga,  המזון.  , עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של תמציות טעם לתעשיות1992שנוסדה בשנת

, אשר אתר ייצור, מחקר ופיתוח ושיווק בבלגיהו לקוחות בצפון אמריקה ואירופה בסיסלחברה 

  .אירופה תוך השגת חסכונות תפעולייםבלתוך אתרי היצור הקיימים של פרוטרום ממוזג 

 דולר. מליון 4.9הסתכם ב  2014 בשנת Taiga של המכירות מחזור

 

במרץ  18ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום  Taigaלפרטים נוספים אודות רכישת 

 (.2015-01-053443)אסמכתא:  2015

 

o רכישת Sonarome - המניות של מהון  %60 על הסכם לרכישת פרוטרום חתמה 2015 במאי 14 ביום

 של לתשלום בתמורהSonarome Private Ltd. "(Sonarome" ) ההודית והריחותחברת הטעמים 

. הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות (דולר מיליון 17.7-כ) רופימיליון   1,104 -כ

הושלמה במועד  העסקהביצועיה העסקיים של החברה. ממבוסס על שנתיים במחיר  רמלאחהחל 

 בנקאי. אשראיהחתימה ומומנה באמצעות 

Sonarome עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של טעמים וריחות. מכירות 1981, שנוסדה בשנת ,

Sonarome מיליון דולר 12-לכ 2014-בשנים האחרונות, בקצב שנתי דו ספרתי, והגיעו ב צמחו. 

 14שפרסמה החברה בעניין ביום  המיידיהדיווח  ראו Sonaromeנוספים אודות רכישת  לפרטים

 (.2015-01-019311 )אסמכתא: 2015 במאי

 

o רכישת BSA - חברתמהון המניות של  %95על הסכם לרכישת  פרוטרום חתמה 2015 במאי 15 ביום 

Investissements BSA Inc. "(BSA" )דולר קנדימליון  45 -כ בתמורה לתשלום במזומן של הקנדית 

. (בגין התאמת מחיר עבור הון חוזר קנדימיליון דולר  2.3-)מתוכם כמליון דולר ארה"ב(  36 -)כ    

שנתיים במחיר המותנה בביצועיה  מלאחרהסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל 

 .בנקאי אשראיאמצעות ב מומנהו 2015 -ו ביוני 1ביום  הושלמה. העסקה BSAהעסקיים של 

BSA  עובדים. פעילותה העיקרית  140 -ולה אתר ייצור גדול ויעיל במונטריאול וכ 1989נוסדה בשנת

)ספקטרום הטעמים הלא  Savoryהיא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי  BSAשל 

מתוקים( ייחודיים וחדשניים, הכוללים תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליים לתעשיית 

מכירות כמו כן לחברה פעילות בהודו. המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. 

BSA יון דולרמל 34 -כ ( עמדו על 2014באוגוסט  שהסתיימוהחודשים  12) 2014-ב.  

 

במאי  17שפרסמה החברה בעניין ביום  המיידיהדיווח  ראו BSAנוספים אודות רכישת  לפרטים

)אסמכתא:  2015ביוני  2וכן הדיווח על השלמת העסקה מיום ) 2015-01-020208 אסמכתא:) 2015

2015-01-037653)    .  

 

o רכישת auraT -  של המניות מהון %100פרוטרום על הסכם לרכישת  חתמה 2015 ביוני 18ביום 

 לתשלום בתמורה, האוסטרליתTaura Natural Ingredients Holding Pty Ltd. ("Taura" ) חברת
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 אירו מיליון 3 -כשל  תשלום כלל הרכישה הסכם. (דולר מליון 71.0-כמליון אירו ) 62.7 -כ של במזומן

החודשים  12 -ב Tauraהמותנה בעמידה בביצועים העסקיים של  נוספים (דולר מיליון 3.5-כ)

. בנקאי אשראי באמצעותהושלמה במועד החתימה ומומנה  העסקה. 2016ביוני  30 -המסתיימים ב

 -בכ 2015 במרץ 31 ביום המסתיימים החודשים 12 -ב והסתכמו בהתמדה צומחות טאורה מכירות

 .דולר מיליון 40

 

Taura  ומשרדי ובבלגיה זילנד בניו ייצור אתרי עם בתחומה מובילה גלובלית שחקנית הינה 

 של ושיווק ייצור, בפיתוח היא העיקרית פעילותה .עובדים 130 -וכ ובריטניה ב"בארה מכירות

 URC© - Ultra) יחודית בטכנולוגיה שימוש תוך, ופירות טעמים המשלבים חדשניים פתרונות

Rapid Concentration )בחטיפי ובמיוחד רבים מזון במוצרי טבעיים פרי רכיבי שילוב המאפשרת 

 שיפור, במוצר הפרי רכיבי אחוז העלאת תוך, ומאפים נוחות מזון, ממתקים, בוקר דגני, בריאות

 טבעיים.  וטעמים בחומרים שימוש תוך המוצר של מדף חיי והארכת הטעם והגברת

 

ב, "בסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ומשקאות גלובליים ומקומיים מובילים בארה Tauraל 

פעילותה של טאורה סינרגטית במידה רבה לפעילות הטעמים  .פסיפיק ובאירופה-במדינות אסיה

הגלובלית של פרוטרום, במסגרתה תשולב, והיא מאפשרת לפרוטרום להרחיב ולחזק את היצע 

ענקת סל מוצרים ופתרונות, המשלבים רכיבי פרי, טעמים וצבעים טבעיים מוצריה הטבעיים, תוך ה

 .וחומרי גלם בעלי ערכים בריאותיים, תוך המשך הרחבת והעמקת פעילותה ונתח השוק שלה

פסיפיק, תוך דגש על אוסטרליה וניו זילנד,  -הרכישה תאיץ את צמיחת פעילותה בשווקי אסיה 

פ, שיווק באוסטרליה ובניו זילנד. "ור בניו זילנד ומערך מוכאשר לראשונה יש לפרוטרום אתר יצ

לטאורה קשרים ארוכי שנים עם לקוחות מובילים במדינות אלה, שיאפשרו לפרוטרום להציע להם 

וללקוחות  Taura את כל מגוון מוצריה. פרוטרום פועלת לאיחוד מערכי המכירות שלה עם זה של 

דשניות, הייחודיות והכוללות של פרוטרום ושל טאורה יוצעו מגוון היכולות והטכנולוגיות הח

 בתחומי הטעם והבריאות ללקוחותיה ברחבי העולם.

 

ביוני  18 שפרסמה החברה בעניין ביום המיידיהדיווח  ראו Tauraנוספים אודות רכישת  לפרטים

 (. 050979-01-2015:)אסמכתא 2015

 

o רכישת & Jenks eFoot -  מהון  %100חתמה פרוטרום על הסכם לרכישת  2015ביוני  29ביום

, המחזיקה במלוא הון המניות  Crestmont Investmentהמניות של חברת הטעמים האמריקאית

 Eden Essentials, Incמהון המניות של  100%ועל רכישת   The Foote & Jenks Corporationשל

. ב"ארה דולר מיליון 4 -כ שלבמזומן  לתשלום בתמורה(  "F&J"ש החברותו)להלן תקראנה של

 ליון דולר ארה"ב. מ 2.9 -הסתכם בכ 2014בשנת  F&Jהמכירות של  מחזור

להעביר את פועלת פרוטרום  .בנקאי אשראי באמצעות ומומנה החתימה במועד הושלמה העסקה

  למפעלה בסינסנטי, ארה"ב, תוך השגת חסכונות תפעוליים.  F&Jילות הייצור שלעפ

 

 2015ביוני  30שפרסמה החברה בעניין ביום  המיידיהדיווח  ראו  F&Jנוספים אודות רכישת לפרטים

  (.2015-01-060012 )אסמכתא:

 

o פעילות עסקית ונכסים רכישת Scandia -  לרכישת חתמה פרוטרום על הסכם 2015ביולי  28ביום 

 ( בתמורה"Scandiaב )""מפלורידה, ארה Scandia Citrus LLCשל  והנכסים העסקית הפעילות

 באמצעות ומומנה החתימה במועד הושלמה העסקה. ב"ארה דולר מיליון 6 -כ שלבמזומן  לתשלום

  .בנקאי אשראי
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Scandia ההדרים בתחום ייחודיים פתרונות של ומכירה שיווק, ייצור, ופיתוח במחקר מתמחה 

ופעילותה סינרגטית במידה מרובה  והמשקאות והמזון הטעם בשווקי מובילים גלובליים ללקוחות

ו הסתכמ 2014-ב Scandia מכירות .שנרכשה על ידי פרוטרום בשנה שעברה  CitraSourceלפעילות

 .CitraSource פעילות מוזגה בהצלחה עם Scandiaפעילות  .ב"ארה דולר מיליון 8 -בכ

 

ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום  Scandiaת פעילות לפרטים נוספים אודות רכיש

 (.2015-01-084372אסמכתא: ) 2015ביולי  29

 

o רכישת Nutrafur -  מהון המניות  %79 על הסכם לרכישתחתמה פרוטרום , 2015בספטמבר  3ביום

 -, לפי שווי חברה של כמיליון יורו 8 -, תמורת כ("Nutrafur")הספרדית Nutrafur   S.Aשל חברת

. העסקה הושלמה במועד מליון יורו 2.6 –(  כולל חוב של כ מליון דולר 14.5 –כ מליון יורו ) 13.1

 בנקאי.חוב  באמצעותהחתימה ומומנה 

Nutrafur  מיצויים טבעיים יחודיים מצמחים, מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של

ערכים בריאותיים מוכחים מדעית,  אוקסידנטית(, או בעלי-בעלי פעילות נוגדת חמצון )אנטי

( Nutraceutical, התרופות, התרופות הטבעיות )המזון יקושווהנתמכים במחקרים קליניים, ל

מליון  13-הסתכמו בכ 2015החודשים המסתיימים ביוני  12-ב Nutrafurמכירות  והקוסמטיקה.

 דולר. 

 

לניצול והייחודיים במסגרת חטיבת חומרי הגלם  Nutrafurלמיזוג פעילותה של  פועלתפרוטרום 

הרבות הגלומות ברכישה ולתמוך בהמשך פיתוח וייצור מואץ של  Cross Selling -ה אפשרויות

במענה לדרישות הצרכנים ולמגמות פתרונות פונקציונאליים טבעיים המשלבים טעם ובריאות, 

 העיקריות בשוק המזון העולמי למזון טבעי ובריא יותר. 

 

יעיל במורסיה, ספרד, לו כושר יצור גדול אתר ייצור ומו"פ שיווק ומכירות  מרכזנוטרהפור ל

העוסקים במחקר ופיתוח ובעלי  10-עובדים, מתוכם כ 67ואפשרות להרחבה משמעותית. לנוטרהפור 

תארים אקדמיים מתקדמים ומומחיות בתחומים שונים. אתר הייצור של נוטרהפור נמצא בסמיכות 

צור של אינגרנט שנרכשה במהלך הרבעון הראשון השנה והקרבה הגיאוגרפית בין האתרים לאתר היי

גמישות תפעולית מקסימלית הן ע"י שימוש בטכנולוגיות מיצוי שונות והן ע"י שימוש  מאפשרת

במערכי הייצור השונים תוך אופטימיזציה של שרשרת האספקה הגלובלית של פרוטרום. הרכישה 

חסכונות תפעוליים משמעותיים במערך הייצור הגלובאלי של פרוטרום בתחום המיצויים  מאפשרת

  הטבעיים וכן בתחומי הרכש, הייצור הלוגיסטיקה והשיווק של פתרונות החברה בתחומים אילו.

 

ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין  Nutrafurת השליטה בלפרטים נוספים אודות רכיש

 (.2015-01-113841אסמכתא: ) 2015בספטמבר  6ביום 

 

o  רכישתAMCO -  על הסכם  , פרוטרום חתמהלאחר תאריך המאזן, , 2015בנובמבר  10ביום

 20.7 -בתמורה לכ(, "Amco")הפולנית  AMCO SP. Z O.O של חברתמהון המניות  75% רכישתל

 החל מניותה יתרת לרכישת אופציה כולל הרכישה הסכם .מיליון זלוטי( 82.25מליון דולר )

 . העסקהמכשנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של החברה

 ותושלם בשבועות הקרובים. בנקאי חוב באמצעות תמומן

 

Amco  יעיל, חדיש ומודרני בוורשה, אתר ייצור ושיווק ומכירות  ,מו"פ מרכזולה  1998נוסדה בשנת

 12-עובדים, מתוכם כ Amco 70ואפשרות להרחבה משמעותית. לפולין, לו כושר יצור גדול 

היא  Amcoהעוסקים במחקר ופיתוח ובעלי תארים אקדמיים מתקדמים. פעילותה העיקרית של 
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)ספקטרום הטעמים הלא מתוקים( ייחודיים  Savoryבפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי 

 לתעשיית המזון.  םוחומרי גלם פונקציונאליי וחדשניים הכוללים, תערובות תבלינים, מרינדות

 71 -מיליון דולר )כ 19.5 -עמדו על כ 2015החודשים המסתיימים בספטמבר  12 -ב  Amcoמכירות 

 מיליון זלוטי(. 

לפרוטרום לחזק את  ומאפשרתסינרגטית במידה רבה לפעילותה של פרוטרום  Amco פעילותה של

ולהמשיך להרחיב ולהעמיק את פעילותה ונתח השוק שלה בפולין  Savory-היצע מוצריה בתחום ה

מליון תושבים, היא מדינה מרכזית צומחת באירופה, ונחשבת  38 -ובמדינות השכנות. פולין, בה כ

לאחד משווקי הצריכה הגדולים בה ולכלכלה יציבה עם תעשיה חזקה. בפולין תעשיית מזון גדולה 

רים גם לשווקי מערב, מרכז ומזרח אירופה. על פי תחזיות ויעילה המייצרת מוצרי מזון מוגמ

 שיעור - הקרובות בשניםלשנה  4-5%של כ  יםלצמוח בשיעור להמשיךהפולני צפוי  השוקאנליסטים, 

החברה, המנהלים אותה  מייסדי. אירופה במערב הצפויה מהצמיחהמשמעותית  גבוה צמיחה

 . מניות בעליכו מנהליםם בחברה כהבהצלחה ימשיכו בתפקידי

 

ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום  Amco-ת השליטה בלפרטים נוספים אודות רכיש

 (.2015-01-152859 אסמכתא:) 2015בנובמבר  11

 

פרוטרום ממוצבת היטב עסקית ותחרותית להמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה 

סטרטגיות נוספות בתחומי עסקי הליבה והרווחית שלה, בין היתר, על ידי ביצוע רכישות א

ובשווקי היעד המרכזיים שלה. ניסיונה המוכח של פרוטרום בביצוע ובמיזוג מוצלח של רכישות 

, חזקה רכישות צנרת עם בשילוב בהן הגלומות והסינרגיות cross selling-תוך מימוש אפשרויות ה

 הטבעיים המוצרים סל את להרחיב, האסטרטגיים יעדיה את ולהשיג להמשיך לפרוטרום יאפשרו

 בשווקים פעילותה את להרחיב להמשיך, ובריאות טעם פתרונות המשלבים, שלה והייחודיים

 .משאביה של התפעולית היעילות את לשפר ולהמשיך"ב ובארה המתפתחים

 

 בהכנסות, , לצד הצמיחהלהשיגהאחרונות הצליחה פרוטרום  בשנים - וברווח הרווחיות בשיעורי גידול  

פרוטרום פועלת ותמשיך לפעול לחזוק גם גידול משמעותי ברווח ובשולי הרווחיות הגולמית והתפעולית. 

 :כושר התחרות שלה תוך הגדלת הרווח והרווחיות על ידי מיקוד, בין היתר, במטרות הבאות

o 2011בין השנים הפעילויות שנרכשו  14 מיזוג - הסינרגיות מיקסוםמוצלח של הרכישות תוך  מיזוג 

לשיפור ולתרום לגידול במכירות  תמשכנהו תורמותהן המתוכנן ועל פי  בהצלחה,הושלם  2014ועד 

 הנובעות הרבות Cross-Selling -ה אפשרויות למימוש לפעול ממשיכה פרוטרוםברווח וברווחיות. 

 למימושו בעיקבותיהןלחברה  שנוספו הרבותהטכנולוגיות  היכולותשל  מירבילניצול  ,מהרכישות

, שרשרת האספקה, התפעול והרכש. השיווק "פ, המכירות,המו מערכי מאיחוד הנובעים החסכונות

 מגמת להמשך הוא גםלתרום  צפוי  2015 תחילתמ שבוצעו הרכישות אחת עשרהמוצלח של  מיזוג

 . פרוטרום בתוצאות השיפור

o בתמהיל  שתורמים לשיפור הטעם והבריאות מיטבעיים בתחו ייחודייםבמו"פ של מוצרים  השקעה

 .וברווחיותה של פרוטרום המוצרים

o של יכולות המחקר והפיתוח, החדשנות  מירביפועלת לניצול  פרוטרום - "פהמו מערכי איחוד

של מערכת  ולישוםוהיכולות הטכנולוגיות הרבות שנוספו לה בשנים האחרונות בעקבות הרכישות 

הרחיב את סל במטרה למשותפים חוצי ארגון  מו"פ ואפליקציות פרוייקטיחדשה לניהול לקוחות, 

 למרכזי הפרויקטים ניתוב תוך, ותיהללקוחהשירות  ורמתהפתרונות את איכות  שפרהמוצרים, ל

ומינוף הידע והמומחיות שפותחו באתרי פרוטרום השונים בעשרות השנים  הרלבנטיים הידע

  האחרונות.

o שלה הגלובלי הרכש מערך ולחיזוק לבניית פועלת פרוטרום  -וחיזוק של מערך הרכש הגלובלי  בניה 

שנוסף לה כתוצאה מהרכישות שביצעה לאחרונה ותוך המשך הרחבת  המהותיהקניה  כח ניצולתוך 
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 ביצור המשמשים( הטבעיים)במיוחד  הגלם חומרי של המקור בארצות קנייהעל  דגשמעגל הספקים ו

ניצול  תוךהגלובלי  הרכש יכולות. איחוד מערכי המו"פ של החברה תורם גם הוא לחיזוק מוצריה

 והספקים המשמשים את פרוטרום בפיתוח ויצור מוצריה. הגלם חומרי של ההרמוניזציהאפשרויות 

o נוספים לאיחוד וחיבור אתרי  פרוייקטיםביישום ובמימוש  ממשיכהפרוטרום  - התייעלות תוכניות

 ,ושרשרת האספקה הלוגיסטיקה ,הרכשבתחומי גם מירבית ייצור ופעילויות ולהשגת יעילות 

פעולות אלה  .הברווחיברווחיותה ושיתרמו גם בשנים הבאות לחזוק כושר התחרות שלה ולשיפור 

יבוא לידי חלקם  מליון דולר, אשר 12 -אמורות להביא לחסכונות תפעוליים בהיקף של למעלה מ

 .2017 ובתחילתהשנה הבאה לקראת סוף  יבוא לידי ביטוי ביטוי כבר בחודשים הקרובים וחלקם

 

דולר ליום  מליון 542.2-כ של עצמי והון דולר מיליון 1,174.9-כ של נכסים היקף) פרוטרום של האיתן מבנה הונה

שלה )סך הלוואות בניכוי מזומנים(, העומדת  מסך המאזן(, רמת החוב נטו 46.1%-, המהווה כ2015 בספטמבר 30

עם גיבוי  ביחדושהיא משיגה  החזק, בתמיכת תזרים המזומנים 2015 בספטמבר 30מליון דולר ליום  289.3-על כ

על ידי  כוללשהיא מיישמת בשנים האחרונות,  הצמיחהבנקאי, יאפשרו לה להמשיך ולממש את אסטרטגיית 

מעמדה כאחת החברות המובילות ו שלה התחרות כושרביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות, תוך המשך חיזוק 

 הגלם היחודיים ולפעול למימוש חזונה: בעולם בתחום הטעם וחומרי

 

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

מליון דולר  955.7-כמיליון דולר, בהשוואה ל 1,174.9 -כהסתכם ל 30.9.2015ליום פרוטרום של סך הנכסים 

 .31.12.2014 ליוםמליון דולר  940.4-כו 30.9.2014 ליום

מליון דולר  398.8-כ דולר, לעומתמליון  490.0-כ של סךהסתכם ל 30.9.2015ליום  פרוטרוםהרכוש השוטף של 

 .31.12.2014 ליוםמליון דולר  398.8-כו 30.9.2014 ליום

-כ מליון דולר, לעומת 680.8-לכהסתכם  30.9.2015הרכוש הקבוע בניכוי פחת שנצבר ורכוש אחר נטו ליום 

 .31.12.2014 ליוםמליון דולר  538.6-כו 30.9.2014 יוםמליון דולר ב 553.3

, אשר כבר אוחדו 2015במהלך הגידול בנכסים, ברכוש השוטף וברכוש הקבוע נובעים מהרכישות שבוצעו 

   .2015תוצאות פרוטרום בבלידי ביטוי חלקי בלבד  באושל פרוטרום אך תוצאות פעילותן  למאזנהמלאה  בצורה

  .2016 שנתב תוצאות הפעילות של רכישות אלה ישתקפו באופן מלא בתוצאות הפעילות של פרוטרום 

 מטבעותה השפעת

מגמת ההתחזקות המשמעותית של הדולר האמריקאי מול רוב המטבעות  נמשכה 2015של שנת  לישיברבעון הש

 האחרים בעולם. 

אירו, בפאונד בריטי, בפרנק בעיקר בבמטבעות שאינם דולריים )מתבצעות  פרוטרום מכירותמ 70% -כשמכיוון 

  ,אפריקאי(, ביואן סיני, בריאל ברזילאי, בסול פרואני ובראנד דרום בשקל ישראלי שוויצרי, ברובל רוסי,

 . המדווחות של פרוטרוםהדולריות שינויים בשערי החליפין משפיעים על התוצאות 

 היאהעובדה כי קניות חומרי הגלם לייצור מוצרי פרוטרום וההוצאות התפעוליות במדינות שונות בהן עם זאת, 

, כך של החברה החשיפה המטבעיתאת  מקטינה, מקומייםנעשות ברוב המקרים אף הן במטבעות  פועלת

  .שעיקרה של ההשפעה הוא על התרגום הדולרי של המכירות והרווח

של שנת  הראשונים תשעת החודשיםוב 14.6%השפעת המטבעות על מכירות פרוטרום היתה  לישיברבעון הש

2015 14.2%. 

לפיכך,  ,2014רבעון הרביעי של אמצע המגמת ההתחזקות של הדולר החלה לבוא לידי ביטוי בעיקר ביצויין כי 

השפעת המטבעות על התוצאות המדווחות בדולרים כי הנוכחית, צפוי ברמתם במידה ושערי החליפין ישארו 

  .להשפעתם השנהבהשוואה  מהותית תמתןת 2016בשנת של פרוטרום 

 

 :התפתחות המכירות והרווח של פרוטרום 

 מרכזיים בפרמטריםנמשכת מגמת הצמיחה הריאלית  

 2014 -בהשוואה לתקופה המקבילה בצמיחה  %

 2015 שלישי רבעון

 

 החודשים הראשונים של 9

2015 

 5.1% 4.5% 1 הכנסות

 20.8% 31.5% 2גולמי רווח

EBITDA2 40.3% 26.8% 

 34.2% 47.8% 2נקי רווח

                                                 
שנרכשה ברבעון  Montana Foodורכישת  2014היו מאוחדות בתקופה המקבילה המתאימה של  2015שהרכישות שבוצעו בשנת  בהנחה  1

 . מטבעות השפעת בנטרול"( , פרופורמה מונחי)" 1.1.14היתה מאוחדת מ  2014הרביעי של 
 .פעמיות חדהוצאות ו מטבעותהשפעת  בנטרול  2
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מליון דולר,  2.647 -במכירות שהגיעו לכשיא נוסף פרוטרום השיגה  2015 שנת של תשעת החודשים הראשוניםב

 -כשהגיע ל  EBITDA-מליון דולר, ב 99.4-כרווח התפעולי שהגיע לב ,מליון דולר 251.1 ל שהגיע הגולמירווח ב

  מליון דולר וברווח למניה. 72.6 -כלהגיע שמליון דולר, ברווח הנקי  122.8

בתשעת החודשים  המשיכו לצמוחעסקי הליבה, הכוללים את פעילות הטעמים וחומרי הגלם היחודיים, 

בנטרול ) 25.3%-גדל בכ EBITDA-וה 18.1% -הרווח הגולמי גדל בכ .הראשונים של השנה  ורווחיותם גדלה

של פעילויות הליבה בתשעת החודשים   EBITDA-שיעור ה . (הוצאות חד פעמיותהשפעת המטבעות וה

 .21.4%ל  כבר הגיע ,הראשונים של השנה, בנטרול הוצאות חד פעמיות

מיליון  80.0-כל הגיע, פעמיות החד ההוצאות בנטרול ,2015של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהרווח הנקי 

 המזומנים תזרים .(פעמיות חדה הוצאותוה המטבעות השפעת בנטרול) 34.2% -כ של צמיחה ומשקף, דולר

 מליון 66.8 ל דולר מליון 50.6 -מכ, 32.1% -בכ 2015 של הראשונים החודשים בתשעת גדל שוטפת מפעילות

 .דולר

 ברווח והן, דולר מליון 5.234 -לכ שהגיעו, במכירות הן שיא רבעון היה 2015 שנת של לישיהש הרבעון גם

 45.2 ל שהגיעה  EBITDA-בו דולר מליון 37.0 -ל שהגיע תפעוליה ברווח ,דולר מליון 91.9 ל שהגיע, הגולמי

 ב גדל שוטפת מפעילות המזומנים ותזרים דולר מליון 25.0 -ל הגיעו עלה ברבעון הנקי רווחה . דולר מליון

 .אשתקד המקביל ברבעון דולר מליון 21.1 כ לעומת דולר מליון 29.4 -לכ והגיע 39.6%

 וחומרי הטעמים פעילות את הכוללים, הליבה עסקי של EBITDA-וה הגולמי הרווח 2015 של השלישי ברבעון

 29.0% -ב גדלהגיעו לשיא ובנטרול השפעת מטבעות והוצאות חד פעמיות, הרווח הגולמי  היחודיים הגלם

. 22.1% ל הגיע   EBITDA-ה ושיעור  39.0% -בגדל  EBITDAוה  41% -ושיעור הרווחיות הגולמית הגיע ל

 מיליון דולר 30.5-כשיא הגיע ל החד פעמיות, ההוצאות בנטרול, 2015 שנת של לישיהש ברבעון הנקי הרווח

  .46.0%-כשל  (הוצאות חד פעמיותהשפעת המטבעות והבנטרול )ומשקף צמיחה 

הנהלת החברה מעריכה, כי השלמת מיזוג החברות שנרכשו והפעולות שהיא נוקטת לחיבור מפעלים, 

לאופטימיזציה של משאבי היצור שלה ולשילוב מערכי המחקר והפיתוח, המכירות, התפעול, הייצור והרכש, 

מליון דולר אשר חלקם  12-המתקדמות לפי התוכנית, יביאו לחסכונות תפעוליים נוספים, בהיקף של למעלה מ

 .2017יבוא לידי ביטוי כבר בחודשים הקרובים וחלקם יבוא לידי ביטוי לקראת סוף השנה הבאה ובתחילת 

ל חומרי גלם המשמשים את בנוסף, נמשכות על פי התוכנית הפעולות לבניית ולחיזוק מערך הרכש הגלובלי ש

פרוטרום ביצור מוצריה, שינצל את כושר הקנייה שגדל מהותית בשנים האחרונות, תוך מעבר לרכש ישיר 

משתמשת  בהם הגלם מחומרי 70% -כ המהווים)הטבעיים מיצרנים בארצות המקור, בעיקר של חומרי הגלם 

 .כבר בתקופה הקרובה הרכש וברווחיות הגולמיתלתרום לשיפור בעלויות חל י . מערך הרכש הגלובלי(פרוטרום
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 2015 שנת של ילישהש ברבעון הפעילות תוצאות. ג

 

 מכירות

לעומת מליון דולר  234.5הגיעו לשיא לרבעון של ו 11.3% -עלו ב 2015שנת  של לישישברבעון ה מכירות פרוטרום

 %4.5של  3מנוטרלת מטבעות על בסיס פרופורמהומשקפות צמיחה מליון דולר בתקופה המקבילה,  210.8

 לעומת התקופה המקבילה. 

גרעו מהצמיחה  ,בשערי החליפין של המטבעות בהן פועלת החברה אל מול הדולרכאמור שינויים מהותיים 

  .2014של שנת  לישיבהשוואה לרבעון הש 14.6% -כבמונחי פרופורמה במכירות 

 

 165.4-כל 2015ברבעון השלישי של שנת הגיעו ו 9.4% -עלו ב הטעמיםבתחום המדווחות בדולרים מכירות ה

ומשקפות צמיחה מנוטרלת מטבעות במונחי , דולר ברבעון המקביל אשתקד מיליון 151.1-לעומת כ מליון דולר

-כבמונחי פרופורמה  מכירותהשפעת המטבעות גרעה מה .המקבילה התקופהלעומת  5.4%-כפרופורמה של 

15.2%. 

 

 2015והגיעו ברבעון השלישי של  18.4% -צמחו ב בתחום חומרי הגלם היחודייםהמדווחות בדולרים  מכירותה

ומשקפות צמיחה מנוטרלת מטבעות  ,מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד 40.8מליון דולר לעומת  48.3 -לכ

במונחי מהתוצאות  גרעההמטבעות  השפעת. המקבילה התקופהלעומת  1.2% -כבמונחי פרופורמה של 

  .7.3%-כפרופורמה 

 מעריכהופרוטרום  ,התמתנה כצפוי ,עליה דווח ברבעון השני השנה ,השפעת צבירת המלאים של מספר לקוחות

 שפעילות חומרי הגלם תחזור לצמיחה בקצבים גבוהים יותר.

 

                                                 
שנרכשה ברבעון  Montana Foodורכישת  2014היו מאוחדות בתקופה המקבילה המתאימה של  2015בהנחה שהרכישות שבוצעו בשנת   3

 "(. מונחי פרופורמה)" 1.1.14היתה מאוחדת מ     2014הרביעי של 
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 21.8-לכ הגיעוו 8.5% -ב 2015ברבעון השלישי של צמחו  בתחום הסחר והשיווק המדווחות בדולריםמכירות ה

מונחי במנוטרלת מטבעות צמיחה ומשקפות , אשתקדבתקופה המקבילה דולר  מליון 20.1-מליון דולר לעומת כ

במונחי גרעה מהמכירות השפעת המטבעות . 2014הרבעון המקביל בשנת לעומת  4.2%-כשל פרופורמה 

 . 23.6% -כפרופורמה 

 

 ובאחוזים(: )במיליוני דולרים 2015-2005 שניםב ילישהשרבעון ת ביוילוח המכירות לפי פעילופ 
 

 

-ובהתפעולי  ברווחברווח הגולמי, , במכירותלרבעון  יםשיאהשיגה פרוטרום  2015שנת רבעון השלישי של ב

EBITDA.  

גם הרווחים ושיעורי הרווחיות של עסקי הליבה הגיעו לשיא, ובנטרול השפעת מטבעות והוצאות חד פעמיות 

 רווחיות הגולמית) מליון דולר 87.3 -כהגיע לו 29.0%-בכהשלישי עלה ברבעון הרווח הגולמי של עסקי הליבה 

מליון דולר )רווחיות תפעולית  39.0 -והגיע לכ 45.3% -ל עסקי הליבה עלה בכהתפעולי שהרווח  ,(41.0%-כשל 

דולר )רווחיות  מליון 47.1 -והגיע לכ 39.0% -של פעילויות הליבה צמח בכ  EBITDA-הו (18.3% -של כ

EBITDA 22.1% -של כ  .) 

השינויים המהותיים בשערי החליפין של המטבעות בהן פועלת החברה הושגו חרף ההשפעה של השיא תוצאות 

לאופטימיזציה של  ,נרשמו הוצאות חד פעמיות בגין פעולות שפרוטרום נוקטתמול הדולר. הרבעון אל 

שנרשמו , ובגין רכישות. הוצאות חד פעמיות אלה ולהשגת יעילות תפעולית מירבית , לחיבור מפעלים,משאביה

מליון  2.4 -בכברבעון רידו את הרווח התפעולי המדווח וה בעיקר בפעילות חטיבת חומרי הגלם היחודיים,

 . דולר ארה"ב

, תוך האחרונות שביצעה , גם בעקבות הרכישותמשאביה של הלפעול להשגת אופטימיזצי ממשיכהפרוטרום 

פעולות . ותוך ניצול מירבי של אתריה בעולם שלהוחיזוק כושר התחרות  מהותייםיצירת חסכונות תפעוליים 

יבוא לידי ביטוי מליון דולר, אשר חלקם  12 -אלה, אמורות להביא לחסכונות תפעוליים בהיקף של למעלה מ

   .2017כבר בחודשים הקרובים וחלקם יבוא לידי ביטוי לקראת סוף השנה הבאה ובתחילת 

 

Q3 

2015 

Q3 

2014 

Q3 

2013 

 Q3 

2012 

 Q3 

2011 

 Q3 

2010 

Q3 

2009 

Q3 

2008 

Q3 

2007 

Q3 

2006 

 Q3 

2005 

  

 הטעמים פעילות מכירות 36.2 47.2 57.6 86.1 77.3 75.4 96.9 114.2 119.4 151.1 165.4

%70.5  %71.7  %74.2  %72.7  %71.7  %67.9  %69.3  %71.7  %65.7  %66.3  %61.0  )%( 

חומרי הגלם  פעילות מכירות 22.7 23.9 28.1 31.1 33.5 34.6 37.8 37.2 36.7 40.8 48.3

%20.6 היחודיים  %19.4  %22.8  %23.7  %27.9  %31.1  %30.1  %25.9  %32.0  %33.6  %38.2  )%( 

 -1.0 1.3-  2.4-  0.6-  0.7-  0.5-  0.7-  1.0-  1.3-  1.7-  1.1-  פעילויותמכירות בין  מכירות 

- %0.4  %0.6-  %1.5-  %0.4-  %0.5-  %0.5-  %0.7-  %0.9-  %1.4-  %2.4-  %2.0-  )%( 

סך כל פעילות עסקי  מכירות 57.8 69.4 84.4 116.2 110.1 109.5 134.0 150.8 153.7 190.7 212.7

%90.5 90.7% הליבה  %95.5  %96.0  %99.0  %98.6  %98.7  %96.8  %96.3  %97.5  %97.2  % 

 סחר ושיווק מכירות 1.6 1.8 3.3 3.8 1.5 1.5 1.3 6.3 7.3 20.1 21.8 

%9.3  %9.5  %4.6  %4.0  %1.0  %1.4  %1.3  %3.2  %3.7  %2.5  %2.8  )%( 

 

234.5 

 

210.8 161.0 157.1  135.3  111.0 111.6 120.0 87.7 71.3 59.4 

 כירותמ סה"כ 
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הקניה שנוסף לה כתוצאה  כחלחיזוק ובניית מערך הרכש הגלובלי שלה, תוך ניצול  פרוטרום, פועלת בנוסף

מהרכישות שביצעה ותוך המשך הרחבת מעגל הספקים ודגש על קנייה בארצות המקור של חומרי הגלם 

 הרכש בעלויות לשיפור לתרום יחל הגלובלי הרכש מערך)במיוחד הטבעיים( המשמשים ביצור מוצריה. 

 .הקרובה בתקופה כבר הגולמית וברווחיות

 

 :ילישרבעון השהרווח והרווחיות ב ת שלומסכמ אותלטב

 כלל קבוצת פרוטרום
 עיסקי הליבהפעילות 

 ב"ארה דולר מליוני

 היחודיים הגלם וחומרי טעמים

 גידול %
 בנטרול
 השפעת
 מטבעות
 והוצאות

 חד
 פעמיות

 הוצאות השפעת בנטרול

פעמיות חד  

 גידול %
 בנטרול
 השפעת
 מטבעות
 חד והוצאות
 פעמיות

 חד הוצאות השפעת בנטרול

 פעמיות

Q3 2015 Q3 2014 Q3 2015 Q3 2014 

5.31 % 92.1 81.6 29.0% 3.87   גולמי רווח 77.7 

 רווחיות 40.8% 41.0%  38.7% 39.3% 

  תפעולי רווח 30.8 39.0 45.3% 30.9 39.4 47.1%

 16.8% 14.7%  3.18  ותרווחי 16.2% %

40.3% 47.6 39.3 39.0% 47.1 38.8 EBITDA  

 3.20 % 6.18   רווחיות 20.3% 22.1%  %

47.8% 
 

9.30  
2.13 % 

4.24  
11.5% 

 
  נקי רווח

 רווחיות

 

 התוצאות הדולריות המדווחת:

 פרוטרום קבוצת כלל
 הליבה עיסקי פעילות

 ב"ארה דולר מליוני
 היחודיים הגלם וחומרי טעמים

Q3 2015 Q3 2014 Q3 2015 Q3 2014  
91.9 

39.2% 

  גולמי רווח 77.7 87.1 81.6

 רווחיות 40.8% 40.9% 38.7%

37.0 
15.8% 

  תפעולי רווח 30.5 36.6 30.9

 רווחיות 16.0% 17.2% 14.7%

45.2 
19.3% 

39.0 44.7 38.4 EBITDA  

  רווחיות 20.2% 21.0% 18.5%

25.0 
10.7% 

24.2 
11.5% 

 
 נקי רווח

 רווחיות

 

 המימון / הכנסותהוצאות

 -מהמכירות( לעומת כ 2.6% -מליון דולר )כ 6.0-הסתכמו הוצאות המימון לכ 2015ברבעון השלישי של שנת 

 מהמכירות(. 0.4%-)כ 2014מליון דולר ברבעון השלישי של שנת  0.8

לעומת הוצאות הריבית בתקופה  מליון דולר 1.5 -הגיעו לכ 2015י של שנת לישהוצאות הריבית ברבעון הש

 מימון זניחות בגין הפרשי שער, לעומת הוצאותנרשמו ברבעון הנוכחי  .מליון דולר 1.3המקבילה אשתקד של 

  .2014י של שנת לישמליון דולר ברבעון הש 0.6הכנסות מימון בגין הפרשי שער בסך 

מליון דולרים בגין שערוך ההתחייבות הפיננסית  4.3 -נרשמו הוצאות מימון חד פעמיות בסך של כ הרבעון

   עקב התוצאות הטובות מהצפוי של פעילותה. PTIחברת   מניות המיעוט שלעבור אופציית רכישת 
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 מסים על ההכנסה

מהרווח לפני מס(  19.2%-כמליון דולר ) 6.0-לכהסתכמו  2015של שנת  יליששהברבעון מסים על ההכנסה ה

 . מהרווח לפני מס( 19.9%-כ)אשתקד ברבעון המקביל מיליון דולר  6.0-כבדומה ל

 

 הרווח הנקי

 מיליון דולר 30.9 -של כ לשיאהגיע  (בנטרול ההוצאות החד פעמיות) 2015שנת י של לישרבעון השבהרווח הנקי 

 עלתהשרווחיות נקיה  עם  47.8% -של כ (בנטרול השפעת המטבעות וההוצאות החד פעמיות)ומשקף צמיחה 

  .ברבעון המקבילמהמכירות  11.6% -כ לעומתמהמכירות  13.2% -ל והגיעה

 

 הרווח למניה

 48.5%  -גדל בכ (בנטרול השפעת המטבעות וההוצאות החד פעמיות) 2015י של לישברבעון השהרווח למניה 

 . דולר אשתקד 0.35דולר לעומת  0.52והגיע ל 

 –עלה ב  2015של שנת  יליששהברבעון הרווח למניה עת המטבעות וההוצאות החד פעמיות, פשללא נטרול ה

  .אשתקדרבעון המקביל דולר ב 0.41לעומת דולר  0.42 -ל הגיעו 2.9%

 

 עונתיות

 במכירות, PTI לרכישת, עד והתבטאשתנודות עונתיות מ הושפעה האחרונות בשנים פרוטרום פעילות

. השני ברבעון יותר וחזקות( בשנה ביותר החלש)שהיה  והרביעי הראשון ברבעון יותר נמוכות וברווחיות

 ביותר חזקשהוא הרביעי  רבעוןהאחרונות מתבטאת בעונתיות מכירותיה בשנים ש, PTIרכישת  בעקבות

מסוים שינוי  חל, והרווחיות הרווח מבחינתוהן  המכירות היקף מבחינתביותר, הן  חלששהוא הראשון רבעון ו

 . פרוטרוםשל עונתיות בתמהיל ה

 

 5201של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםתוצאות הפעילות ד. 
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 מכירות

 הגיעו לשיאו 4.8% -בכ 2015של שנת  בדולרים גדלו בתשעת החודשים הראשונים מכירות פרוטרום המדווחות

על בסיס פרופורמה של  4ומשקפות צמיחה מנוטרלת מטבעות ,מליון דולר 2.647של לתשעה חודשים ראשונים 

בשיעורי החליפין של המטבעות בהן פועלת החברה  ,כאמור ,לעומת התקופה המקבילה. שינויים מהותיים 5.1%

 .14.2% -כבמונחי פרופורמה אל מול הדולר גרעו מהצמיחה במכירות 

 1.9% -צמחו ב 2015של שנת  בתשעת החודשים הראשונים בתחום הטעמיםהמדווחות בדולרים מכירות ה

משקפות ו, דולר בתשעת החודשים המקבילים אשתקד מיליון 442.0-לעומת כ מליון דולר 450.6-כלוהגיעו 

השפעת המטבעות גרעה  .המקבילה התקופהלעומת  5.8%-כשל  מטבעות בנטרולופרופורמה  במונחי צמיחה

  .14.9%-כ במונחי פרופורמה  מכירותמה

צמחו  2015של שנת  בתשעת החודשים הראשונים חומרי הגלם היחודייםבתחום המדווחות בדולרים  מכירותה

צמיחה  ומשקפות ,מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד 124.4מליון דולר לעומת  136.7 -הגיעו לכו 9.9%ב 

גרעה מהתוצאות המטבעות  השפעת .המקבילה התקופהלעומת  %6.0 -של כמטבעות  בנטרולפרופורמה  במונחי

 .%7.4-כבמונחי פרופורמה 

ופרוטרום  ,התמתנה כצפוי ,שעליה דווח ברבעון השני השנה ,השפעת צבירת המלאים של מספר לקוחותכאמור, 

 שפעילות חומרי הגלם תחזור לצמיחה בקצבים גבוהים יותר. מעריכה

 -ב 2015תשעת החודשים הראשונים של צמחו ב הסחר והשיווקבתחום  המדווחות בדולרים מכירות פרוטרום

צמיחה  ומשקפות אשתקדבתקופה המקבילה דולר  מליון 56.5-מליון דולר לעומת כ 63.5-לכ הגיעו 12.4%

השפעת . 2014בשנת  בתשעת החודשים המקביליםלעומת  5.8%-של כבמונחי פרופורמה ובנטרול מטבעות 

 . 022.% -כבמונחי פרופורמה המטבעות גרעה מהמכירות 

 :(ובאחוזים )במיליוני דולרים 5200-5120שנים ב בתשעת החודשים הראשוניםת יוילוח המכירות לפי פעילופ

 

 

                                                 
מתורגמים לדולרים בהתאם לשערי החליפין  2014של שנת  יםהראשונ תשעת החודשיםלוההפסד של החברה  הרווחהיו דוחות  לו  4

 .2015של  בתשעת החודשים הראשוניםהממוצעים של הדולר 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005   

 מכירות 119.6 141.5 169.2 268.6 220.4 228.2 269.8 345.6 355.1 442.0 450.6
 הטעמים פעילות

69.6% 71.6% 73.7% 73.0% 69.7% 67.4% 69.6% 71.7% 65.1% 65.9% 62.5% )%( 

 מכירות 69.8 72.0 86.1 98.9 92.9 108.3 114.1 111.2 111.8 124.4 136.7
 היחודייםחומרי הגלם  פעילות

21.1% 20.1% 23.2% 23.5% 29.5% 32.0% 29.3% 26.4% 33.1% 33.5% 36.5% )%( 

 מכירות -3.2 -3.5 -3.4 -3.3 -2.3 -1.7 -2.2 -1.7 -4.8 -5.6 -3.6
 פעילויותמכירות בין 

0.6%- 0.9%- 1.0%- 0.4%- 0.6%- 0.5%- 0.7%- 0.9%- 1.3%- 1.6%- 1.6%- )%( 

 מכירות 186.2 210.0 251.9 364.2 311.0 334.8 381.7 455.1 462.1 560.8 583.7
 סך כל פעילות עסקי הליבה

90.1% 90.8% 95.9% 96.2% 98.6% 98.9% 98.2% 97.2% 96.9% 97.8% 97.4% % 

 מכירות 5.0 4.7 7.9 10.4 5.7 3.9 5.2 18.0 19.8 56.5 63.5
 סחר ושיווק

9.8% 9.2% 4.1% 3.8% 1.4% 1.1% 1.8% 2.8% 3.1% 2.2% 2.6% )%( 

 כירותמ סה"כ  191.2 214.6 260.0 374.6 316.7 338.7 386.9 473.1 481.9 617.3 647.2



 

 

  17 

התפעולי,  ברווחברווח הגולמי, , במכירותם יהשיגה פרוטרום שיא 2015שנת בתשעת החודשים הראשונים של 

  רווח למניה.ובנקי ה ברווח ,EBITDA-ה ברווח

את פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם  יםהכוללגם הרווחים ושיעורי הרווחיות של עסקי הליבה )

בתשעת החודשים הרווח הגולמי ( הגיעו לשיא, ובנטרול השפעת מטבעות וההוצאות החד פעמיות היחודיים

הרווח  ,(40.9%-כשל  רווחיות גולמית) מליון דולר 239.0-כהגיע לו 18.1%-עלה בכהראשונים של השנה 

 -צמח בכ EBITDA -הו( 17.5%מליון דולר )רווחיות תפעולית של כ  102.0 -והגיע לכ 30.0% -התפעולי עלה בכ

 (.  21.4%של  EBITDAמליון דולר )רווחיות  125.1והגיע לכ  25.3%

 

 שיפור מתמיד ברווחיות פעילויות הליבה

 

 

 

 

 

 

של המטבעות בהן פועלת החברה אל השינויים המהותיים בשערי החליפין הושגו חרף השפעת השיא צאות תו

נרשמו הוצאות חד פעמיות בגין פעולות שפרוטרום נוקטת  בתשעת החודשים הראשוניםמול הדולר. 

רכישות. הוצאות חד הולהשגת יעילות תפעולית מירבית ובגין  , לחיבור מפעלים,לאופטימיזציה של משאביה

 בתשעת החודשים הראשוניםהורידו  , שנרשמו בעיקר בפעילות חטיבת חומרי הגלם היחודיים,פעמיות אלה

מליון דולר  4.6 -בכ המדווח ואת הרווח התפעולימליון דולר  1.5 -בכהמדווח את הרווח הגולמי  2015של 

   .ארה"ב

 

  :2014-2015בתשעת החודשים הראשונים בשנים הרווח והרווחיות  ת שלומסכמ לאות טב

 כלל קבוצת פרוטרום
 עיסקי הליבהפעילות 

 ב"ארה דולר מליוני

 היחודיים הגלם וחומרי טעמים

 גידול %
בנטרול 
השפעת 
 מטבעות
 חד והוצאות
 פעמיות

 הוצאות השפעת בנטרול

פעמיות חד  

 גידול %
בנטרול 
השפעת 
 מטבעות
 חד והוצאות
 פעמיות

 הוצאות השפעת בנטרול

פעמיות חד  

2015 2014 2015 2014 

8.20 % 6.252  241.0 1.18   גולמי רווח 230.5 239.0 %

 רווחיות 41.1% 40.9%  39.0% 39.0% 

.913 % 104.0 7.90   תפעולי רווח 89.3 102.0 30.0% 

 1.16 % 14.7%  5.17  רווחיות 15.9% %

8.26 % 127.4 115.0 25.3% 125.1 113.3 EBITDA 

 19.7% 18.6%  4.21  רווחיות 20.2% %

34.2% 
80.0 
4.12 % 

.368  
1.11 % 

 
  נקי רווח

 רווחיות

 

 

 * בנטרול הוצאות חד פעמיות 
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  :2014-2015לתשעת החודשים הראשונים בשנים  התוצאות הדולריות המדווחות

 כלל קבוצת פרוטרום
 עיסקי הליבהפעילות 

 ב"ארה דולר מליוני
 היחודיים הגלם וחומרי טעמים

2015 2014 2015 2014  
  גולמי רווח 230.5 237.5 241.0 251.1

 רווחיות 41.1% 40.7% 39.0% 38.8%

  תפעולי רווח 88.7 97.4 90.2 99.4

 רווחיות 15.8% 16.7% 14.6% 15.4%

122.8 114.5 120.5 112.8 EBITDA  

 רווחיות  20.1% 20.6% 18.5% 19.0%

.72 6 
11.2% 

67.9 
11.0% 

 
  נקי רווח

  רווחיות

 

 

 המימון / הכנסותהוצאות

 מהמכירות( 1.5% -ליון דולר )כמ 9.5-הסתכמו הוצאות המימון לכ 2015שנת של  בתשעת החודשים הראשונים

 (.מהמכירות 0.7%-)כ 2014של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםדולר  מליון 4.5 -לעומת כ

מליון  4.5-מליון דולר לעומת כ 4.0 -הגיעו לכ 2015של שנת  הראשוניםבתשעת החודשים הוצאות הריבית 

 0.2 -כ לעומת מליון דולר 1.2 -כוהוצאות המימון בגין הפרשי שער הגיעו ל, אשתקד דולר בתקופה המקבילה

  .2014של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםמליון דולר 

מליון דולרים בגין שערוך  4.3 -נרשמו הוצאות מימון חד פעמיות בסך של כברבעון השלישי כאמור, 

עקב התוצאות הטובות מהצפוי של  PTIשל חברת  המיעוטמניות ההתחייבות הפיננסית עבור אופציית רכישת 

   פעילותה.

 

 מסים על ההכנסה

 19.3%-כמליון דולר ) 17.3-לכהסתכמו  2015שנת של  בתשעת החודשים הראשוניםמסים על ההכנסה ה

מהרווח לפני  20.7%-כ)בתשעת החודשים המקבילים אשתקד מיליון דולר  17.8-כ מהרווח לפני מס( לעומת

  .מס(

 

 הרווח הנקי

 80.0-של כ לשיאבנטרול ההוצאות החד פעמיות הגיע  2015שנת של  בתשעת החודשים הראשוניםרווח הנקי ה

רווחיות נקיה עם  34.2% -של כבנטרול השפעת המטבעות וההוצאות החד פעמיות ומשקף צמיחה מיליון דולר 

  .(2014של שנת המקבילה  תקופהב 11.1% -לכ בהשוואה)מהמכירות  12.4% -כ לצמחה והגיעה ש

 

 הרווח למניה

גדל  (בנטרול השפעת המטבעות וההוצאות החד פעמיות) 2015של  בתשעת החודשים הראשוניםהרווח למניה 

 דולר 1.36-לבתקופה המקבילה אשתקד דולר  1.00 -מ 35.0%  -בכ

של שנת  החודשים הראשוניםבתשעת הרווח למניה עת המטבעות וההוצאות החד פעמיות, פללא נטרול הש

בתשעת דולר למניה  1.15-כדולר לעומת  1.23 -כ שללתשעה חודשים  שיאוהגיע ל 6.6%-עלה בכ 2015

        .2014החודשים הראשונים של 
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 נזילות. ה

פרוטרום ממשיכה לייצר תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת שמסייע לה להקטין את רמת החוב שלה 

 ולהמשיך לבצע רכישות אסטרטגיות תוך שמירה על רמת חוב סבירה. 

דולר  מליון 50.6-מכ, 32.1%בכ  שוטפת מפעילות המזומנים תזרים גדל 2015של  בתשעת החודשים הראשונים

 מליון דולר. 66.8 -כשיא של ל

-מליון דולר, לעומת כ 29.4-כוהגיע ל  39.6%  -ב תזרים מזומנים מפעילות שוטפת עלה  2015י של לישרבעון השב

  מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 21.1

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

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

 

 מקורות המימון. ו

 מקורות ההון

מסך המאזן(,  46.1%-מליון דולר )כ 542.2-הסתכם לכ 2015 ספטמברב 30ליום  פרוטרוםההון העצמי של 

 55.5%-דולר )כ מליון 522.0-ולכ (המאזן מסך 57.2%-)כ 2014 ספטמברב 30 ליוםמליון דולר  546.7-בהשוואה לכ

  .המהותיים בשערי החליפין מהשינויםהעצמי הושפע גם הוא  ההון. 2014בדצמבר  31מסך המאזן( ליום 

 

  -)ממוצע( הלוואות 

  (כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך)זמן ארוך 

מליון דולר  314.7-כ של סךהסתכם ל 2015של שנת  יליששההאשראי הממוצע לזמן ארוך מבנקים ברבעון 

 . 2014מליון דולר ברבעון המקביל בשנת  185.3-לעומת כ

  (ללא חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך)זמן קצר  

-לכהסתכם  2015שנת של  יליששהן האשראי הממוצע לזמן קצר מבנקים שהועמד לרשות החברה ברבעו

 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  43.7-כמליון דולר, לעומת  57.9

 .שבצעה רכישותהפרוטרום לצורך מימון שלקחה מהלוואות  נובע בהיקף החוב נטו הגידול

לא אלו עדיין של רכישות הפעילות תוצאות בעוד ששבוצעו עד לתאריך המאזן  החוב כולל את הרכישות

  .בתשעת החודשים הראשונים של השנה בתוצאות הפעילות של החברה במלואןמשתקפות 

 
 

 אשראי ספקים ולקוחות )ממוצע(

-מליון דולר, לעומת כ 132.5-השתמשה החברה באשראי ספקים וזכאים בסך של כ 2015של שנת  יליששהברבעון 

החברה העמידה  2015של שנת  לישישהבמהלך הרבעון  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 109.4

הגידול  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 151.1-מליון דולר, לעומת כ 173.4-ללקוחותיה אשראי של כ

 .2015בשנת  פרוטרוםשביצעה  הרכישותמבעיקר  באשראי ספקים ולקוחות נובע 

 

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

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

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

  .נוספים חיצוניים מימון למקורות שתזדקק מבלי, הצפויות התחייבויותיה של
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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, לרבות  2015י של שנת לישברבעון הש

, אשר פרסמה 2014השפעת מאזן ההצמדה של החברה, ביחס לדיווח החברה בנושא זה בדוח התקופתי לשנת 

לקבוצה הלוואות  ,2015בר ספטמב 30(. נכון ליום 2015-01-052216)אסמכתא:   2015במרץ  16 החברה ביום 

דולר והיקף החוב לזמן קצר, כולל חלויות  מליון 242.9-לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות בהיקף כולל של כ

 דולר. מליון 75.5-דולר. לחברה יתרות מזומן בהיקף של כ מליון 121.9-כ הינושוטפות של הלוואות לזמן ארוך, 

 מבחני רגישותז. 

 שקל חדש –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 3.531 3.727 3.923 4.119 4.315 שע"ח

 באלפי דולר 

ושווי מזומנים 
 מזומנים

 (39) (20) 391 20 39 

 930 465 9,299 (465) (930)  לקוחות

 94 47 943 (47) (94)  חייבים אחרים

חייבים אחרים 
 לזמן ארוך

 (3) (2) 32 2 3 

  (1,066) (534) 10,665 534 1,066 

אשראי 
מתאגידים 
 בנקאיים

 - - - - - 

ספקים ונותני 
 שירותים

 564 282 5,643 (282) (564) 

 (651) (325) 6,509 325 651  זכאים אחרים

  1,215 607 12,152 (607) (1,215) 

       

 (149) (73) (1,487) 73 149  סך חשיפה, נטו

 

 לירה שטרלינג –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 0.593 0.626 0.659 0.692 0.725 שע"ח

 באלפי דולר 

מזומנים ושווי 
 מזומנים

 (633) (317) 6,333 317 633 

 1,529 765 15,290 (765) (1,529)  לקוחות

 82 41 823 (41) (82)  חייבים אחרים
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  (2,244) (1,123) 22,446 1,123 2,244 

אשראי 
 מתאגידים
 בנקאיים

 
9,491 4,746 94,910 (4,746) (9,491) 

 ספקים
 ונותני שירותים

 741 371 7,412 (371) (741) 

 (908) (454) 9,081 454 908  זכאים אחרים

  11,140 5,571 111,403 (5,571) (11,140) 

       

 (8,896) (4,448) (88,957) 4,448 8,896  סך חשיפה, נטו

 

 אירו –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ שינוי %

 0.802 0.846 0.891 0.935 0.980 שע"ח

 באלפי דולר 

מזומנים ושווי 
 מזומנים

 (2,600) (1,300) 26,001 1,300 2,600 

 4,694 2,347 46,938 (2,347) (4,694)  לקוחות

 427 213 4,268 (213) (427)  חייבים אחרים

חייבים  אחרים 
 זמן ארוך ל

 (29) (15) 290 15 29 

  (7,750) (3,875) 77,497 3,875 7,750 

       
אשראי 

מתאגידים 
 בנקאיים

 
4,546 2,273 45,461 (2,273) (4,546) 

ספקים ונותני 
 שירותים

 2,760 1,380 27,598 (1,380) (2,760) 

 (1,371) (686) 13,714 686 1,371  זכאים אחרים

  8,677 4,339 86,773 (4,339) (8,677) 

       

סך חשיפה, 

 נטו

 

927 464 (9,276) (464) (927) 

 

 פרנק שוויצרי –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים 
 השינוי%

+10% +5% - -5% -10% 
 שע"ח

1.071 1.022 0.974 0.925 0.876 

 באלפי דולר 

  ושווי מזומנים
 מזומנים

 
(377) (188) 3,765 188 377 
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 572 286 5,717 (286) (572)  לקוחות
 85 43 854 (43) (85)  חייבים אחרים

  (1,034) (517) 10,336 517 1,034 

       

 אשראי
 תאגידיםמ
 בנקאיים 

 

10,227 5,114 102,273 (5,114) (10,227) 
 ספקים

 ונותני שירותים 
 

404 202 4,037 (202) (404) 
 (362) (181) 3,619 181 362  זכאים אחרים

זכאים אחרים לזמן ארוך 
 ג'4ראה באור 

- 
- - - - 

  10,993 5,497 109,929 (5,497) (10,993) 

       

  סך חשיפה, נטו
9,959 4,980 (99,593) (4,980) (9,959) 

 
 

 רובל רוסי –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 
 
 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %
 שע"ח

72.464 69.170 65.876 62.582 59.289 

 באלפי דולר 

מזומנים ושווי 
 מזומנים

 
(466) (233) 4,663 233 466 

 1,671 835 16,709 (835) (1,671)  לקוחות
 84 42 843 (42) (84)  חייבים אחרים

  (2,221) (1,110) 22,215 1,110 2,221 

       

ספקים ונותני 
 שירותים

 
71 36 713 (36) (71) 

 (450) (225) 4,501 225 450  זכאים אחרים
זכאים אחרים 

 ז"א
 

3,169 1,585 31,694 (1,585) (3,169) 

  3,690 1,846 36,908 )1,846( )3,690( 

       

  סך חשיפה, נטו
1,469 736 )14,693( )736( )1,469( 

 
 

 מטבעות אחרים –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 
 

 רווח )הפסד( מהשינויים שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים 
 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 באלפי דולר 

מזומנים ושווי 
 מזומנים

 
(1,853) (926) 18,526 926 1,853 

 3,320 1,660 33,199 (1,660) (3,320)  לקוחות
 473 237 4,731 (237) (473)  חייבים אחרים

  (5,646) (2,823) 56,456 2,823 5,646 

       

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 
250 125 2,501 (125) (250) 
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ספקים ונותני 
 שירותים

 
1,330 665 13,301 )665( )1,330( 

 (1,420( (710( 14,204 710 1,420  זכאים אחרים
זכאים אחרים 

 לזמן ארוך 
 

1,935 968 19,350 (968) (1,935) 

  4,935 2,468 49,356 )2,468( )4,935( 

       

  סך חשיפה, נטו
)711( )356( 7,100 356 711 

 
 סיכון שווי הוגן -בריבית קבועה רגישות לשינויים בשער הריבית על הלוואות 

 
     

  

  

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  
 באלפי דולר

הלוואות 
ביואן סיני 
 לזמן קצר

 
8 4 1,383 (4) (8) 

סך חשיפה לשינוי בשווי 
 (8)  (4) 1,383 4 8 הוגן

 

 מבחני רגישותסיכום טבלאות ח. 

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 %

 

 3.531 3.727 3.923 4.119 4.315 שע"ח

  

 דולר באלפי

 (149) (73) (1,487) 73 149 סך חשיפה, נטו

 

 לירה שטרלינג: –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

 

  

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

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.593 0.626 0.659 0.692 0.725 שע"ח

  

 באלפי דולר

 (8,896) (4,448) (88,957) 4,448 8,896 סך חשיפה, נטו
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 אירו: –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

 

 פרנק שוויצרי: –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

       

  

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

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.876 0.925 0.974 1.022 1.071 שע"ח

  

 באלפי דולר
 (9,959) (4,980) (99,593) 4,980 9,959 סך חשיפה, נטו

 

 רובל רוסי: –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

 

  

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

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 59.289 62.582 65.876 69.170 72.464 שע"ח

  

 באלפי דולר

 (1,469) (736) (14,693) 736 1,469  סך חשיפה, נטו

 מטבעות אחרים: –לשינויים בשער חליפין דולר  גישותר

       

  

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

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 באלפי דולר

 711 356 7,100 (356) (711)  סך חשיפה, נטו

 וגן:סיכון שווי ה -רגישות לשינויים בשער הריבית על הלוואות בריבית קבועה 

 

 

  

  

 )הפסד( מהשינוייםרווח  שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים

 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

 

 0.802 0.846 0.891 0.935 0.980 שע"ח

  

 באלפי דולר

 (927) (464) (9,276) 464 927 סך חשיפה, נטו

   

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

שווי 
 הוגן

רווח )הפסד( 
 מהשינויים

  

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

   

 באלפי דולר

    
לשינוי בשווי סך חשיפה 

 (8) (4) 1,383 4 8 הוגן



 

 

  25 

י ד י ג א ת ל  ש מ מ י  ט ב י  ה

 

  הליך אישור הדוחות הכספיים    

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

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

בהתאם לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, לדירקטוריון  ותהמלצ

 . "(תקנות אישור דוחות)" 2010 - תש"ע

 
 דירקטוריון החברהחברי 

דירקטוריון החברה מונה שמונה חברים, אשר שישה מתוכם הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

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

 (2015-01-052216)אסמכתא:  2015במרץ  16על התאגיד(, אשר פורסם ביום  נוספים רטים)פ 2014לשנת 

  ."(2014הדוח התקופתי לשנתי )"

 
 ועדת המאזןחברי 

ל, דח"צ, וגיל ליידנר, ', יצחק אנגויו"ר הועדה יעקב אלינב, דח"צ ה"ה נםיהשל החברה  ועדת המאזן חברי

יצויין, כי הרכב הועדה אינו זהה להרכב ועדת הביקורת, אשר בנוסף לחברים המוזכרים לעיל כוללת  .דירקטור

בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית והיכולת לקרוא הינם חברי הועדה דפנה שריר. הגב' גם את הדח"צית 

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

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

, ניסיונםאודות  לפרטים. 2011באוגוסט  17 החברה מיום קטוריוןרודי 2011 במאי 19 מיוםשל החברה 

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

 . )פרטים נוספים על התאגיד( 2014 התקופתי לשנת ד' לדוח  לפרק 26 תקנה ראו ,ופיננסית חשבונאית

 לדירקטוריון המלצתה גיבוש לצורך ועדת המאזן ידי על שננקטו התהליכים

 עסקים ימי שני. 2015 נובמברב 15ביום  שהתקיימהועדת המאזן  בישיבת נדונו החברה של הכספיים הדוחות

 דיון. ב2015 ספטמברב 30 ליום החברה של כספייםה ותהדוח הועדה חברי לבחינת ונשלח לפני הישיבה

 בדיון נכחו ובנוסף ליידנר, דירקטורוגיל  , איזק אנג'ל, דח"צה"ה יעקב אלינב, דח"צ ויו"ר הועדהו השתתפ

מר אלון החברה ומנהל העסקים הראשי שלה,  נשיאמר אורי יהודאי, , החברה של המבקרים החשבון רואי

 יועצתסגנית נשיא, , טלי מירסקי' גבו ,כספיםל סגן הנשיאמר גיא גיל, , CFO-המשנה לנשיא והגרנות, 

הועדה דנה, בין היתר,  .החשבון רואי ושל החברה של מצגות הוצגו בישיבה. גלובלית ומזכירת חברה משפטית

הקשורות בדיווח הכספי,  הערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הבקרות הפנימיותב

והטיפול החשבונאי שיושם  שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים, המדיניות החשבונאית שאומצה

נסמכים  ן, שעליהןוהאומדנים שבבסיס ת שווי, לרבות ההנחותוערכבעניינים המהותיים של הקבוצה וה

 בהתאם לתקנות אישור לדירקטוריון המלצות גובשוהמאזן  במסגרת הדיון בועדת נתונים בדוחות הכספיים.

בה  לפני ישיבת הדירקטוריון עסקים ימישני . המלצות ועדת המאזן הועברו לחברי דירקטוריון החברה דוחות

 .לאור היקף ומורכבות ההמלצות , אשר לדעת חברי הדירקטוריון מהווים זמן סבירהדוחות הכספייםנדונו 

 הליך אישור הדוחות על ידי הדירקטוריון

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

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

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

מר  ,CFO -והלנשיא  משנהמר אלון גרנות, יא ומנהל העסקים הראשי של החברה, נשמר אורי יהודאי, לרבות 

 טלי' וגב סגן הנשיא לכספיםמר גיא גיל,  ,גלובלית אספקה ושרשרת תפעול ומנהלמשנה לנשיא עמוס ענתות, 
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ישיבה ל. או יועץ משפטי אחר מטעם החברה גלובלית ומזכירת החברה גנית נשיא, יועצת משפטית, סמירסקי

דן הדירקטוריון בהמלצות ועדת המאזן הישיבה  המבקר הפנימי של החברה. במהלךמר יואב ברק, גם מוזמן 

מציגים בפני  CFO -הוהראשי והמשנה לנשיא  נשיא החברה ומנהל העסקיםהדוחות הכספיים ולגבי 

בתקופה הרלבנטית, תוך השוואה לתקופות  הקבוצהשל  והכספיות את התוצאות העסקיותהדירקטוריון 

ים עונהקבוצה תקופה. במהלך הצגת תוצאות ה מהלךקודמות ומתן דגש לאירועים מיוחדים אשר אירעו ב

להערותיהם של הדירקטורים. לאחר הצגת התוצאות הכספיות  יםומתייחס הנהלת החברה על שאלותחברי 

החשבון המבקרים של החברה לשאלות הדירקטורים. לבסוף דירקטוריון החברה  של החברה משיבים רואי

בה  ,2015 נובמברב 18. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום הדוחות הכספייםבנוגע לאישור  מקיים הצבעה

 אישור הדוחותעל  וההחלטה הדירקטורים כלהשתתפו , 2015 ספטמברב 30יום ל יםהכספי ותהדוח ואושר

 .פה אחד התקבלה

 שינוי מסמכי ההתאגדות של התאגיד

אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין היתר, את תיקון תקנון ההתאגדות של  2015באפריל  27ביום 

( יימחקו ובמקומם ייכתב "לא d) – (aכך שסעיפים קטנים )שונה לתקנון החברה  21סעיף באופן בו החברה 

תימסרנה הודעות בכתב על אסיפות כלליות לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, אלא אם כן קבע 

האסיפה דירקטוריון החברה אחרת לעניין אסיפה מסויימת". לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה בדבר זימון 

)אסמכתא:  2015באפריל  27( ובדבר תוצאות האסיפה מיום 2015-01-051994)אסמכתא:  2015במרץ  16מיום 

2015-01-006627 .) 

 תגמול נושאי משרה בכירה 

 12אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה של ועדת התגמול של הדירקטוריון מיום  2015במרץ  15ביום 

, שהינם בהתאם 2014(, את המענקים לנושאי המשרה הבכירה בחברה לשנת "ועדת התגמול)" 2015במרץ 

למדיניות התגמול. המענקים אושרו לאחר דיון מפורט אשר התקיים בוועדת התגמול ובדירקטוריון בהתייחס 

 לכל אחד מנושא המשרה הבכירה )למעט הנשיא( בנפרד. 

בנוסף אישר דירקטוריון החברה רכישת מניות החברה לצורך הענקתן לנושאי משרה ואחרים במסגרת תוכנית 

שפרסמה החברה  יםהמיידי יםראה הדיווחוההענקה שבוצעה מכוחה, . לפרטים נוספים בדבר החלטה זו 2012

( 2015-01-072235אסמכתא: ) 2015באפריל  1, ביום (2015-01-051940)אסמכתא:  2015במרץ  15בעניין ביום 

  .)2015-01-005910אסמכתא: ) 2015באפריל  26וביום 

דירקטוריון החברה רכישת מניות החברה לצורך הענקתן לנושאי משרה  אישר 2015באוגוסט  26  ביוםבנוסף, 

 יםראה הדיווחוההענקה שבוצעה מכוחה, לפרטים נוספים בדבר החלטה זו . 2012ואחרים במסגרת תוכנית 

באוקטובר  1ביום , (2015-01-106200: )אסמכתא 2015באוגוסט  26 שפרסמה החברה בעניין ביום יםהמיידי

  (.2015-01-139836באוקטובר )אסמכתא  22ביום ( ו2015-01-127320)אסמכתא:  2015
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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

 AMCOחברת שליטה ב רכישתל חתימת הסכם –אירועים לאחר תאריך המאזן  א.

מהון  75%  רכישתעל הסכם ל, בת חברת באמצעות, פרוטרום חתמה 2015 נובמברב 10 ביוםכמפורט לעיל, 

 .מיליון זלוטי( 82.25מליון דולר ) 20.7 -בתמורה לכ בפולין "AMCO Sp. zo.o "(AMCO)חברת המניות של 

מכשנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה, במחיר  החל מניותה יתרת לרכישת אופציה כולל הרכישה הסכם

ותושלם בשבועות  בנקאי חוב באמצעות תמומן . העסקההמבוסס על ביצועיה העסקיים של החברה

 הקרובים.

)ספקטרום הטעמים  Savoryהיא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי  Amcoפעילותה העיקרית של 

 םהלא מתוקים( ייחודיים וחדשניים הכוללים, תערובות תבלינים, מרינדות וחומרי גלם פונקציונאליי

 לתעשיית המזון. 

 מיליון 71 -מיליון דולר )כ 19.5 -עמדו על כ 2015החודשים המסתיימים בספטמבר  12 -ב  Amcoמכירות 

 זלוטי(. 

 נובמברב 11ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום  AMCOאודות רכישת פעילות לפרטים נוספים 

 (.2005-01-152859)אסמכתא:  2015

 2014בשנת  חלוקת דיבידנד ב.

רה , החליט דירקטוריון החב2014בדצמבר  31, בד בבד עם אישור הדוחות הכספיים ליום 2015במרץ  15ביום 

הדיבידנד  (.(אלפי דולר 5,574-)כ ₪אלפי  22,291-למניה ובסך כולל של כ ₪ 0.38על חלוקת דיבידנד בסך של 

 .2015במאי  4שולם ביום 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .ג

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

 .2014 לשנת התקופתי בדוחשהוצגו 

 ג לתקנות )"דוח סולו"(9על פי תקנה של תאגיד כספי נפרד דוח אי הכללת  .ד

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

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

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

 החברה.

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

אין ושל הקבוצה. החברה אינה מעסיקה עובדים המאוחדים החברה אין כל השפעה על דוחות הרווח וההפסד 

 .לה מכירות או הוצאות לצדדים שלישיים

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

 מפרוטרום בע"מ.

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

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

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

או לחברות שאינן באחזקה  ההוצאות לחיצונייםמסך ההכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים וכל עוד  5%-מ

מסך ההוצאות בדוחות הכספיים המאוחדים, המידע הכספי הנפרד של  5%-מלאה של החברה נמוכות מ

ג לתקנות הינו זניח והעדרו לא יפגע בסיכוייו של משקיע במניות החברה להעריך את 9החברה בהתאם לתקנה 

 מידע מהותי למשקיע הסביר.סיכויי הנזילות של החברה ולא יוסיף כל 
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( לתקנות וקבעה, כי אלו אינם 14)10הנהלת החברה בחנה עוד את סימני האזהרה המופיעים בתקנה 

 מתקיימים.

  .ישיבה אחת החברהדירקטוריון קיים  2015של שנת י לישהשהרבעון במהלך 

 

 .על ההישגים הנאים שהושגו לעובדיהפרוטרום והנהלת מודה ל דירקטוריון החברה

 

 

 

 

____________________ 

 

____________________ 

 אורי יהודאי

 נשיא ומנהל עסקים ראשי

 

 ד"ר ג'ון פרבר

 יו"ר הדירקטוריון

 

 

 2015 נובמברב 18תאריך: 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוטרום תעשיות בע"מ

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 2015 בספטמבר 30
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוטרום תעשיות בע"מ

 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 2015 בספטמבר 30
 
 
 

 תוכן העניינים
                                        

                                                                                                                                                                 
ף   ד
  

 2 המבקר החשבון הדוח סקירה של רוא

  בדולרים של ארה"ב: -מאוחדים  םתמציתיידוחות כספיים 

י על המצב הכספתמציתי מאוחד דוח   3-4 

יםמאוחד יםתמציתי ותרווח והפסד ודוחעל ה יםמאוחד יםתמציתי ותדוח   

לעל הרווח הכול  5-6 

על השינויים בהון  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח  7-9 

על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח  10-11 

הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתייםביאורי   24-12 
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 סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פרוטרום תעשיות בע"מדוח 
 
 
 
 

 מבוא
 
 

ל את הקבוצה(, הכול -וחברות בנות שלה )להלן  מ"פרוטרום תעשיות בע של המצורף הכספי המידע את סקרנו
ווח ל רע התמציתיים המאוחדים הדוחות ואת 2015 בספטמבר 30ליום  דוח התמציתי המאוחד על המצב הכספיה

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

 פרק ד' ו לפים זביניי לתקופת כספי מידע לעריכת איםביניים", וכן הם אחר לתקופות כספי "דיווח IAS 34בינלאומי 
 כספי מידע על סקנהע מהיא להבי אחריותנו .1970 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות תקנות ניירות של

 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת
 

-כ הוויםד מבאיחו הן הכלוליםנכסי אשר חברות שאוחדו של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
-וכ 29.3%-ת כמהוו באיחוד הכלולות , והכנסותיהן2015 בספטמבר 30הנכסים המאוחדים ליום  מכלל 18.2%
. , בהתאמהאריךו תבאות החודשים שהסתיימו 3-החודשים ו 9לתקופות של  המאוחדות ההכנסות מכלל 28.7%
 שלהם הסקירה דוחותם שחשבון אחרי רואי ידי על נסקר ותחבר אותן של התמציתי הביניים הכספי לתקופת המידע
 רואי הסקירה של דוחות לת עחברות, מבוסס אותן בגין הכספי למידע שהיא מתייחסת ומסקנתנו, ככל לנו הומצאו
 .האחרים החשבון

 
 היקף הסקירה

 
 ינייםת בלתקופו ספיכ מידע של חשבון בישראל "סקירה רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

בירורים, ת מביניים מורכב לתקופות כספי מידע של היישות". סקירה של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת
הינה  אחרים. סקירהם ואנליטיי סקירה נהלי הכספיים והחשבונאיים, ומיישום לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר

 אינה ולפיכך בישראל קובליםת מלתקני ביקור בהתאם רכתהנע ביקורת מאשר ניכרת בהיקפה במידה מצומצמת
לכך,  מזוהים בביקורת. בהתאם היותם ליכולי שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת

 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין
 

 מסקנה
 

ר לנו לסבו הגורם דבר ליבנו לתשומתבא  אחרים, לא חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
  .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות ערוך, מכל ל אינו"הנ הכספי המידעש
 

 תשומתא לב אחרים, לא חשבון רואי של דוחות הסקירה ועל סקירתנו על הקודמת, בהתבסס בפיסקה לאמור בנוסף
 לפי גילוית ההמהותיות, אחר הוראו הבחינות ממלא, מכל אינו ל"הנ יהכספ שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו
 .1970 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות ניירות תקנות ד' של פרק
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 רוטרום תעשיות בע"מפ

 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

 2015 בספטמבר 30ליום 

 

 בדצמבר 31 בספטמבר 30 
 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 
    נכסים

    נכסים שוטפים:
 63,975 57,029 75,476 מזומנים ושווי מזומנים

    חייבים ויתרות חובה:
 140,429 146,457 001,173 לקוחות
 14,551 14,137 17,207 אחרים

 8,696 11,557 923,13 הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקים
 171,100 169,618 420,210 מלאי

 027,490 398,798 398,751 
    

    נכסים שאינם שוטפים:
 198,799 200,984 230,292 רכוש קבוע 

 339,810 352,279 495,450 נכסים בלתי מוחשיים 
 3,042 3,598 724,2 מסי הכנסה נדחים

 41 44 1,378 אחרים

 889,684 556,905 541,692 

 940,443 955,703 916,174,1 נכסיםסך 
 
 

 
  
 (  ד"ר ג'ון ג'. פרבר, 
 (  יו"ר הדירקטוריון 
  
 (  אורי יהודאי, 
 (  נשיא ומנהל עסקים ראשי  
  
 (  אלון גרנות, 
 שנה לנשיא ומנהל כספים ראשי(  מ 

 
 
 
 
 

 2015, בנובמבר 18  :תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה
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 בדצמבר 31 בספטמבר 30 
 2015 2014 2014 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 
    התחייבויות והון

    התחייבויות שוטפות:

    מן קצר וחלויות שוטפות של הלוואותאשראי והלוואות לז
 67,750 84,037 903,121 לזמן ארוך

    זכאים ויתרות זכות:
 59,771 54,471 320,81 ספקים ונותני שירותים  
 46,378 55,476 383,56 אחרים  

 606,259 193,984 173,899 

    התחייבויות שאינן שוטפות:
 163,696 138,740 874,242 שוטפותהלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות 
 30,991 21,571 31,389 מעביד, נטו –התחייבויות בשל סיום ביחסי עובד 

 23,542 25,765 577,38 מסי הכנסה נדחים 
 19,967 22,208 945,50 התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי מניות בחברת בת

 6,329 6,734 323,9 אחרים

 108,373 215,018 244,525 

 424,418 409,002 714,632 סך התחייבויות
    

    הון:
    :הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 16,822 16,789 16,892 הון מניות רגילות
 106,664 105,477 109,556 קרנות הון אחרות

 (48,159) (10,441) (792,98) הפרשי תרגום 
 445,653 434,241 818,511 יתרת עודפים 

 (2,587) (2,891) (3,222) עלות מניות החברה המחוזקות בידי החברה –יכוי בנ     

 252,536 543,175 518,393 

 3,626 3,526 950,5 זכויות שאינן מקנות שליטה

 522,019 546,701 202,542 סך הון

 940,443 955,703 916,174,1 סך ההתחייבויות והון
 
 
 
 
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים אלה.מתי נפרד הביאורים המצורפים מהווים חלק בל



 

5 

 פרוטרום תעשיות בע"מ

 דוח תמציתי מאוחד על הרווח והפסד 

 2015 בספטמבר 30ביום  והחודשים שהסתיימ 3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
  

 חודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 30-ב

 
 חודשים שהסתיימו  3

 בספטמבר 30-ב

השנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר  31-ב
 2015 2014 2015 2014 2014 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 )למעט נתוני הרווח למניה( אלפי דולרים 

 
 819,547 210,755 234,475 617,303 647,186 הכנסות 

 498,995 129,186 142,592 376,306 396,090 עלות המכר
 320,552 81,569 91,883 240,997 251,096 רווח גולמי

 140,296 36,268 656,36 105,609 683,102 נטו -ירה ושיווק, מחקר ופיתוח הוצאות מכ

 60,516 14,287 16,682 44,855 46,881 הוצאות הנהלה וכלליות
 816 68 571,1 330 144,2 נטו –הוצאות אחרות 

 118,924 30,946 436,97 90,203 388,99 רווח מפעולות 
 10,089 782 988,5 4,515 503,9 נטו -הוצאות מימון 

 108,835 30,164 986,30 85,688 885,89 רווח לפני מסים על ההכנסה
 21,219 5,994 5,957 17,758 17,334 מסים על ההכנסה 

 87,616 24,170 029,25 67,930 551,72 רווח לתקופה
        

        ייחוס הרווח לתקופה:
 86,654 23,883 750,24 67,086 939,71 לבעלים של חברת האם

 962 287 279 844 612 לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
 87,616 24,170 029,25 67,930 551,72 סך הכל

        
        רווח למניה:

 1.49 0.41 20.4 1.15 31.2 בסיסי
 1.47 0.41 20.4 1.14 12.1 בדילול מלא

        
 

 
 
 

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

 דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל

 2015בספטמבר  30החודשים שהסתיימו ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 

  
 חודשים שהסתיימו  9

 בספטמבר 30-ב

 
 חודשים שהסתיימו  3

 בספטמבר 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

בדצמבר 31-ב  
 2015 2014 2015 2014 2014 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 

 87,616 24,170 25,029 67,930 72,551 רווח לתקופה

      רווח כולל אחר:

      סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח והפסד 
      מדידה מחדש של התחייבות )נטו( בשל 

מעביד עובדסיום יחסי   - - - - )8,156( 

      סעיף אשר עשוי להיות מסווג מחדש  
      לרווח והפסד

 )75,504( )34,205( )17,665( )37,768( )50,697( הפרשי תרגום

 3,956 )10,035( 7,364 30,162 21,854 סך רווח כולל לתקופה

      ייחוס הרווח הכולל לתקופה:
 3,043 )10,337( 7,189 29,349 21,306 לבעלים של חברת האם

 913 302 175 813 548 לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

 3,956 )10,035( 7,364 30,162 21,854 סך הכל

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון 

 2015 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-חודשים וה 9לתקופות של 
 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 
מניות 
 רגילות

 
קרנות הון 

 אחרות

 
הפרשי 
 תרגום

 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה המוחזקות 

 בידי החברה

סך הכל מיוחס 
לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

 
 

 סך ההון
 יםאלפי דולר 

 522,019 3,626 518,393 (2,587) 445,653 (48,159) 106,664 16,822 )מבוקר( 2015בינואר  1יתרה ליום 
         בספטמבר  30החודשים שהסתיימה ביום  9תנועה במהלך התקופה של 

         )בלתי מבוקר(: 2015  
         רווח כולל:

 72,551 612 71,939 - 71,939 - - - רווח לתקופה
 (50,697) (64) (50,633) - - (50,633) - - הפסד כולל אחר לתקופה
 21,854 548 21,306 - 71,939 (50,633) - - סך הרווח הכולל לתקופה

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (1,085) - (1,085) (1,085) - - - - רכישה עצמית של מניות
 150 - 150 450 - - (300) - ניות לעובדיםתקבולים בגין הקצאת מ

         הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים:
 1,171 - 1,171 - - - 1,171 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים

 2,091 - 2,091 - - - 2,021 70 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים
 1,834 1,834 - - - - - - עות מצירוף עסקיםזכויות שאינן מקנות שליטה הנוב

 (58) (58) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (5,774) - (5,774) - (5,774) - - - דיבידנד ששולם, כולל שחיקה

 70 2,892 - (5,774) (635) (3,447) 1,776 (1,671) 
6,8921 )בלתי מבוקר( 2015בספטמבר  30יתרה ליום   109,556 (98,792) 511,818 (3,222) 536,252 5,950 542,202 

 
 533,202 3,941 529,261 (2,613) 487,068 (81,231) 109,149 16,888 )בלתי מבוקר( 2015ביולי  1יתרה ליום 

         2015בספטמבר  30חודשים שהסתיימה  ביום  3תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(:

         רווח כולל:
 25,029 279 24,750 - 24,750 - - - רווח לתקופה

 (17,665) (104) (17,561) - - (17,561) - - הפסד כולל אחר לתקופה
 7,364 175 7,189 - 24,750 (17,561) - - סך הרווח הכולל לתקופה 

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (729) - (729) (729) - - - - ניותרכישה עצמית של מ

 40 - 40 120 - - (80) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים:

 372 - 372 - - - 372 -   הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים  
 119 - 119 - - - 115 4 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים 
 1,834 1,834 - - - - - - זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים  
 4 407 - - (609) (198) 1,834 1,636 

 542,202 5,950 536,252 (3,222) 511,818 (98,792) 109,556 16,892 )בלתי מבוקר( 2015בספטמבר  30יתרה ליום 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 מאוחד על השינויים בהון דוח תמציתי 

 2015 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 
מניות 
 רגילות

 
קרנות הון 

 אחרות

 
הפרשי 
 תרגום

 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה המוחזקות 

 בידי החברה

סך הכל מיוחס 
לבעלים של 
 חברת האם

 
ינן זכויות שא

 מקנות שליטה

 
 

 סך ההון
 אלפי דולרים 

 
 521,059 2,803 518,256 (1,981) 371,867 27,296 104,293 16,781 )מבוקר( 2014בינואר  1יתרה ליום 

         בספטמבר  30החודשים שהסתיימה ביום  9תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 2014  

         רווח כולל:
 67,930 844 67,086 - 67,086 - - - לתקופה רווח

 (37,768) (31) (37,737) - - (37,737) - - הפסד כולל אחר לתקופה
 30,162 813 29,349 - 67,086 (37,737) - - סך הרווח הכולל לתקופה

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (1,133) - (1,133) (1,133) - - - - רכישה עצמית של מניות

 74 - 74 223 - - (149) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים:

 1,086 - 1,086 - - - 1,086 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 255 - 255 - - - 247 8 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 (90) (90) - - - - - - בידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהדי
 (4,712) - (4,712) - (4,712) - - - דיבידנד ששולם, כולל שחיקה

 8 1,184 - (4,712) (910) (4,430) (90) (4,520) 
 546,701 3,526 543,175 (2,891) 434,241 (10,441) 105,477 16,789 )בלתי מבוקר( 2014בספטמבר  30יתרה ליום 

         
 556,880 3,224 553,656 (2,422) 410,358 23,779 105,153 16,788 )בלתי מבוקר( 2014ביולי  1יתרה ליום 

         2014בספטמבר  30חודשים שהסתיימה  ביום  3תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 

         רווח כולל:
 24,170 287 23,883 - 23,883 - - - רווח לתקופה

 (34,205) 15 (34,220) - - (34,220) - - הפסד כולל אחר לתקופה
 (10,035) 302 (10,337) - 23,883 (34,220) - - סך הרווח הכולל לתקופה 

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (551) - (551) (551) - - - - רכישה עצמית של מניות

 27 - 27 82 - - (55) - קבולים בגין הקצאת מניות לעובדיםת
         הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים:

 366 - 366 - - - 366 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 14 - 14 - - - 13 1 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 1 324 - - (469) (144) - (144) 
 546,701 3,526 543,175 (2,891) 434,241 (10,441) 105,477 16,789 )בלתי מבוקר( 2014בספטמבר  30יתרה ליום 
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 3 -)סיום( 

 פרוטרום תעשיות בע"מ
 דוח תמציתי מאוחד  על השינויים בהון 

 2015 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
 

של החברה האם הון המיוחס לבעלים     
  

 
 

 מניות רגילות

 
 

קרנות הון 
 אחרות

 
 

הפרשי 
 תרגום

 
 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
 בידי החברה

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות שאינן 

מקנות 
 שליטה

 
 
 

 סך ההון
 אלפי דולרים )מבוקר( 
         

()מבוקר 2014בינואר  1יתרה ליום   16,781 4,29310  27,296 371,867 (1,981)  518,256 2,803 521,059 
         

         תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום
:4201בדצמבר  31           

         רווח כולל:
 87,616 962 86,654 - 86,654 - - - רווח לשנה

(75,455) - - רווח כולל אחר לשנה  (8,156)  - (83,611)  (49)  (83,660)  
(75,455) - - סך רווח כולל לשנה  78,498 - 3,043 913 3,956 

         
         תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
(1,131) - - - - רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת  (1,131)  - (1,131)  

(350) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים  - - 525 175 - 175 
ניות ואופציות לעובדים בכירים:הקצאת מ          

 הכרה מרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות 
 1,480 - 1,480 - - - 1,480 - לעובדים   

 1,282 - 1,282 - - - 1,241 41 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים
(90) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  (90)  

שולםדיבידנד ש  - - - (4,712)  - (4,712)  - (4,712)  

 41 2,371 - (4,712)  (606)  (2,906)  (90)  (2,996)  
2014בדצמבר  31 ליום יתרה  16,822 106,664 (48,159)  445,653 (2,587)  518,393 3,626 522,019 

 

 דוחות כספיים תמציתיים אלה.מביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ה
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 יות בע"מפרוטרום תעש

 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים
 2015 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
  

 חודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 30-ב

 
חודשים שהסתיימו  3

 בספטמבר 30-ב

השנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2015 2014 2015 2014 2014 
 )מבוקר( ()בלתי מבוקר )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 

      תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
 99,201 29,370 34,537 66,394 78,905 מזומנים שנבעו מפעילויות  )ראה נספח(

 (18,358) (8,298) (110,5) (15,844) (12,140) מסי הכנסה שהתקבלו )ששולמו( 
 80,843 21,072 29,427 50,550 66,765 מזומנים נטו שנבעו מפעילויות  שוטפות

      
      תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה:

 (21,392) (4,259) (3204,) (15,486) (16,099) רכישת רכוש קבוע
 (1,197) (347) (290) (1,080) (648) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 493 124 8 395 335 ריבית שהתקבלה
      ם שנרכשו )ראהרכישת חברות מאוחדות, בניכוי מזומני

 (34,723) (515) (231,15) (11,397) (129,759) (4ביאור 
 800 144 (73) 569 821 תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (56,019) (4,853) (19,906) (26,999) (145,350) מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה 
      

      תזרימי מזומנים מפעילויות )לפעילויות( מימון:
      דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות

 (90) - (121) (90) (300) מאוחדות
 1,282 14 119 255 2,091 תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות

 (2,414) (1,011) (952) (2,902) (2,788) ריבית ששולמה 
 32,892 - 73780, - 149,616 קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 (52,214) (9,064) (838,15) (37,513) (35,263) פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
      קבלת )פירעון( הלוואות ואשראי לזמן קצר מתאגידים

 14,980 5,408 (60,517) 24,971 (13,569) בנקאיים, נטו
 (956) (524) (689) (1,059) (935) תבניכוי תקבולים בגין המניו –רכישה עצמית של מניות 

 (4,712) - - (4,712) (5,774) דיבידנד ששולם
 (11,232) (5,177) 2,739 (21,050) 93,078 מימון לפעילויות (ששימשו) שנבעו מזומנים נטו

      
 13,592 11,042 260,12 2,501 14,493 גידול במזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי

      ם, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לתחילתיתרת מזומני
 57,612 49,092 65,268 57,612 63,975 התקופה

      הפסדים מהפרשי שער בגין מזומנים, שווי 
 (7,229) (3,105) (052,2) (3,084) (2,992) ואשראי בנקאימזומנים  

 63,975 57,029 75,476 57,029 75,476 יתרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לגמר התקופה
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים אלה.מהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 2015 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו  ביום  3-החודשים ו 9לתקופות של 

 
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות: –י המזומנים ספח לדוח התמציתי המאוחד על תזרימנ
 

  
 

 חודשים שהסתיימו  9
 בספטמבר 30-ב

 
 

 חודשים שהסתיימו  3
 בספטמבר 30-ב

 
השנה 

 שהסתיימה 
 בדצמבר  31-ב

 2015 2014 2015 2014 2014 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
  אלפי דולרים 

 
      

 108,835 30,164 986,30 85,688 588,89 רווח לפני מיסים על הכנסה
      

      התאמות בגין:
 30,551 7,657 7,830 23,202 22,216 פחת והפחתות

      הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות
 1,480 366 372 1,086 1,171 לעובדים

 586 12 344 222 982 מעביד, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 (147) (19) 1 (39) (308) ( ממכירת וגריעת רכוש קבוע ורכוש אחרהפסד )רווח

      שחיקה )רווחים מהפרשי שער( של הלוואות
 (1,336) (643) 22 (970) (2,819) לזמן ארוך

      שערוך התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי
 (4,108) (1,423) 612,5  (2,050) 805,12 מניות בחברת בת

 1,921 887 944 2,507 2,453 , נטוריבית ששולמה
 500,36 23,958 125,15 6,837 28,947 

      
      :שינויים תפעוליים בהון חוזר

      קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
 (10,937) 5,416 371,01 (18,264) (486,51) לקוחות
 1,868 504 (090,6) (1,306) (922,8) אחרים

 80 28 (45) 76 (405) רים לזמן ארוךקיטון בחייבים אח
      גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:

 1,911 (2,320) 355 (861) 724,6 ספקים ונותני שירותים
 (5,922) 12 (505,6) 2,340 (641,6) אחרים

 (230) 188 1,507 (100) (594) גידול )קיטון( בזכאים אחרים לזמן ארוך
 (25,351) (11,459) (167,11) (25,137) (156,22) קיטון )גידול( במלאי

 (480,74) (43,252) (574,11) (7,631) (38,581) 
 99,201 29,370 537,43 66,394 905,87 מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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 רוטרום תעשיות בע"מפ
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 
 :כללי - 1 ביאור

 
 פועלת החברה. 1933 בשנת הוקמה אשר, גלובלית חברה היא מ"בע תעשיות פרוטרום .א

 להלן) שבשליטתה והחברות( מ"בע פרוטרום - להלן) בישראל מאוחדת חברה באמצעות
 חומרי ופעילות הטעמים פעילות: עיקריות פעילויות שתי במסגרת פועלת הקבוצה. (הקבוצה

בנוסף עוסקת החברה גם בייבוא ושיווק  ת ע"י הנהלת החברה כעסקי הליבה.והנחשב גלם
חומרי גלם שאינם מיוצרים על ידה כחלק מהשירות והענקת פתרון כולל ללקוחותיה, פעילות 

 ות הסחר והשיווק.זאת מוצגת במסגרת פעיל
 שימוש עושים בהם גלם וחומרי טעם תמציות ומוכרת משווקת, מייצרת, מפתחת הקבוצה

, וריח טעם תמציות, מרפא צמחי על המבוססים מוצרים של יצרנים, ומשקאות מזון יצרני
 . אחרים מוצרים של יצרנים גם כמו, וקוסמטיקה היגיינה מוצרי

 
 לרכישת, עד והתבטאשתנודות עונתיות מ הושפעהפעילות פרוטרום בשנים האחרונות  .ב

Vantodio Holdings Limited בקבוצת המחזיקה, הקפריסאית Protein Technologies 

Ingredients הרוסית "(PTI"( ,ברבעון הראשון והרביעי  נמוכות יותר רווחיותוב במכירות
עונתיות ש, PTIרכישת בעקבות  .וחזקות יותר ברבעון השני )שהיה החלש ביותר בשנה(

שהוא ראשון רבעון ו יותר חזקשהוא רביעי  רבעוןמכירותיה בשנים האחרונות מתבטאת ב
מסוים שינוי  חל, והרווחיות הרווח מבחינתוהן  המכירות היקף מבחינתיותר, הן  חלש

 .פרוטרוםשל עונתיות בתמהיל ה
 

 :בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2ביאור 
 

ולתקופת הביניים של  2015 בספטמבר 30פי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום המידע הכס .א
 לתקופת הכספי המידע" - להלן) תאריךהחודשים שהסתיימה באותו  3-החודשים ו 9

 לתקופות כספי דיווח" - 34 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם נערך"( הביניים
 ערך ניירות תקנותפרק ד' של ל בהתאם הנדרש הגילוי את וכולל(, "IAS 34" - להלן" )ביניים

 ביחד הביניים לתקופת הכספי במידע לעיין יש. 1970-ל"התש(, םומיידי תקופתיים חות"דו)
 לפי נערכו אשר, אליהם נלוו אשר והביאורים 2014 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם

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

 
 אומדנים .ב

 
עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת 

על יישום מדיניותה החשבונאית של  שימוש באומדנים חשבונאים והנחות, אשר משפיעים
הקבוצה ועל סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל 

 עשויות להיות שונות מאומדנים אלו.
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקוליי הדעת המשמעותיים 

(Significant) ה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי אשר הופעלו על ידי ההנהל
הוודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים 

 .2014בדצמבר  31השנתיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית: - 3ביאור 
 

 לתקופת הכספי המידע כתבערי יושמו אשר, החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי .א
, 2014 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם עקביים הינם, הביניים

 :להלן למתואר פרט
 ההנהלה של ביותר הטוב האומדן בסיס על מוכרים הביניים לתקופות ההכנסה על מסים
 .החזויים השנתיים הרווחים סך על שיחול הממוצע המס לשיעור בנוגע
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 ום תעשיות בע"מפרוטר
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

 2015בספטמבר  30
 )בלתי מבוקרים(

 
 :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 אינם עדיין אשר נוספים קיימים לתקנים ותיקונים חדשים של תקניםיישום לראשונה  .ב
 הכספיים הדוחות במסגרת פורטו, המוקדם ביישומם בחרה לא הקבוצה ואשר בתוקף

 .2014 לשנת הקבוצה של השנתיים
 
 :צירופי עסקים - 4ביאור 

 
 Foodblendersרכישת חברת  .א

 לרכישת הסכם על, באנגליה בת חברת באמצעות, פרוטרום חתמה 2015 בפברואר 2 ביום
"Foodblenders Limited "(Foodblenders ) האנגלית הטעמים חברת של המניות מהון 100%

 מותנה נוסף ותשלום( פאונד מיליון 1.45) ב"ארה דולר מיליון 2.2 -כ של לתשלום בתמורה
 במועד הושלמה העסקה(. פאונד אלף 724-כ) ב"ארה דולר מיליון 1.1 -כעל סך של  ביצועים
 .עצמיים ממקורות ומומנה החתימה

Foodblenders ,טעמי רונותפת של ובשיווק בייצור, בפיתוח עוסקת, 1998 בשנת שנוסדה 
Savory .מכירות Foodblenders ( פאונד מיליון 2) דולר מיליון 3 -כ של בהיקף היו 2014 בשנת

 ושיווק ייצור, פיתוח אתר Foodblenders -ל .בפרוטרום זו לפעילות דומים רווחיות שיעורי עם
-ו זוןמ יצרני הכולל רחב לקוחות ובסיס בוולינגבורו פרוטרום לאתר בסמוך הנמצא באנגליה

Private Label של והטכנולוגיות המוצרים סל. אנגליים Foodblenders סל את משלימים 
 פרוטרום ידי על שנרכשו האנגליות EAFI ושל Savory Flavours של הפעילויות של המוצרים

 הקרבה. Savory טעמי בפתרונות הן גם המתמחות, בהתאמה 2011 ובשנת 2012 בשנת
 סינרגיות יצירת מאפשרים המשלים המוצרים וסל בוולינגבורו םפרוטרו לאתר הגיאוגרפית
 .Savory-ה לפעילות Foodblenders פעילות בין משמעותיות

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 למועד הרכישה: Foodblendersהנכסים וההתחייבויות של 
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 54 מזומנים ושווי מזומנים

 450 לקוחות
 158 מלאי

 47 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 106 רכוש קבוע
 3,211 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (309) ספקים
 (1,100) זכאים

  התחייבויות שאינן שוטפות:
 (314) מסי הכנסה נדחים

 (113) אחרים
 2,190 

)לאחר  אלפי דולר 130 בסך ורווח נקיאלפי דולר  2,125הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015 בספטמבר 30ועד ליום  איחודהממועד  הוצאות רכישה( 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור
 

  Ingredientes Naturales Seleccionados, S.Lחברת רכישת  .ב

 100%פרוטרום, באמצעות חברת בת בספרד, על הסכם לרכישת  חתמה 2015 בפברואר 2 ביום
הספרדית  Ingredientes Naturales Seleccionados, S.Lמהון המניות של חברת 

מיליון אירו( ונטילת חוב של  3.6מיליון דולר ארה"ב ) 4.1-)"אינגרנט"(, בתמורה לתשלום של כ
מיליון אירו(  1.8 -ב )כמיליון דולר ארה" 1.9 -מיליון אירו( ועוד כ 2.5ה"ב )מיליון דולר אר 2.8

הושלמה ביום החתימה ומומנה הרכישה  .2015, המותנים בביצועי אינגרנט בשנת נוספים
 באמצעות מימון בנקאי.

מיצויים טבעיים מצמחים, מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של אינגרנט 
היתר פפריקה, רוזמרין, ביקסין, אלפלפה ועוד, המספקים פתרונות טעם, צבע, הכוללים בין 

 אוקסידנטית(, לתעשיית המזון. בין לקוחותיה נמנים יצרני מזון-ופעילות נוגדת חמצון )אנטי
  .ויצרני טעמים, ריחות וצבעים טבעיים מובילים

 (. אירוליון ימ 7.4ר ארה"ב )מיליון דול 9.8 -לכ 10% -בכ 2014 -הכנסותיה של אינגרנט צמחו ב

תפעל  םעובדים, מרכז מו"פ שיווק ומכירות ואתר ייצור במורסיה, ספרד, אות 28לאינגרנט 
 .לנצל, תוך השגת חסכונות תפעוליים פרוטרום

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

 .אלו כספיים דוחות אישור למועד הושלמה

 למועד הרכישה: הנכסים וההתחייבויות של אינגרנט

 
 שווי הוגן 

 אלפי דולרים 
  נכסים שוטפים:

 94 ווי מזומניםמזומנים וש
 1,218 לקוחות

 1,962 מלאי
 608 אחרים

  נכסים שאינם שוטפים:
 1,847 רכוש קבוע

 293 אחרים
 4,989 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (747) ספקים
 (1,009) זכאים

 (2,841) ז"קהלוואות 
  :שוטפות שאינן תהתחייבויו

 (453) מסי הכנסה נדחים
 (1,856) אחרים

 4,105 

 

אלפי דולר ממועד  56 ורווח נקיאלפי דולר  6,385הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 82בנוסף התהוו לחברה הוצאות רכישה ומימון בסך  .2015 בספטמבר 30ועד ליום  איחודה

 אלפי דולר.
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור
 

 Taigaחברת רכישת    .ג

 100%חתמה פרוטרום, באמצעות חברת בת בבלגיה, על הסכם לרכישת  2015במרץ  16ביום 
 בתמורה "Taiga International NV "(Taiga)הבלגית מהון המניות של חברת הטעמים 

העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה ממקורות  "ב.ארה לרדו מיליון 2.9-כ של לתשלום
 עצמיים.

Taiga ,תמציות טעם לתעשיות המזון, בפיתוח, בייצור ובשיווק של  עוסקת, 1992 בשנת שנוסדה
פיתוח מחקר ועובדים ואתר ייצור,  14לחברה כולל ליצרני שוקולד מובילים, המשקאות והטבק. 

בשנת  Taigaהמכירות של  מחזור בצפון אמריקה ואירופה. , ובסיס לקוחות רחבבבלגיהושיווק 
 יליון דולר ארה"ב.מ  4.9 -הסתכם בכ 2014

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם וההתחייבויות, אשר הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר קצאתה של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 למועד הרכישה: Taiga הנכסים וההתחייבויות של

 
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 192 מזומנים ושווי מזומנים

 387 לקוחות
 475 מלאי

 65 אחרים
  וטפים:נכסים שאינם ש

 56 רכוש קבוע
 3,246 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (120)   ספקים
 (245)   זכאים

 (1,104) מיסים נדחים 
 2,952 

 

)לאחר  אלפי דולר 312 בסך ורווח נקיאלפי דולר  2,387הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015 טמברבספ 30ועד ליום  איחודהממועד  הוצאות רכישה( 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 
 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור

 
 Vitivaרכישת חברת  .ד

 92%-השלימה פרוטרום, באמצעות חברת בת בסלובניה, את רכישת כ 2015בפברואר  4ביום 
מהון  100%)"ויטיבה"( המקנה לה זכות לרכישת  הסלובנית Vitivaשל חברת  מהון המניות

מיליון  3.4 ולר ונטילת חוב שלמיליון ד 5.2-המניות של ויטיבה, בתמורה לתשלום במזומן של כ
השלימה החברה את רכישת יתרת מניות  2015באפריל  23ביום . מיליון אירו( 3דולר ארה"ב )

 וא הון מניותיה.ויטיבה והחלה להחזיק במל

מיצויים טבעיים יחודיים מצמחים, מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של ויטיבה 
אוקסידנטית(, או בעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית, -בעלי פעילות נוגדת חמצון )אנטי

, התרופות, המזון יקובשוללקוחות והנתמכים במחקרים קליניים, ושל צבעים טבעיים 
ליון ימ 8.7-הכנסותיה של ויטיבה צמחו מ .( והקוסמטיקהNutraceuticalפות הטבעיות )התרו

)גידול  2014החודשים האחרונים המסתיימים בנובמבר  12-בליון דולר ימ 11-לכ 2013-דולר ב
 במסגרת פעילות חטיבת חומרי הגלם של פרוטרום.  שולבה(. פעילותה 27%-של כ

מודרני ויעיל בסלובניה, לו כושר יצור גדול אתר ייצור וירות שיווק ומכ ,מו"פ מרכזויטיבה ל
 עובדים.  61ואפשרות להרחבה משמעותית. לויטיבה 

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 הלהערכ כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 למועד הרכישה: הנכסים וההתחייבויות של ויטיבה

 
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 82 מזומנים ושווי מזומנים

 1,569 לקוחות
 1,837 מלאי

 255 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 6,399 רכוש קבוע
 2,356 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (2,134) ספקים
 (944)   זכאים

  התחייבויות שאינן שוטפות:
 (3,400) ז"א הלוואות

 (382) מסי הכנסה נדחים
 (419) אחרים

 5,219 

 

)לאחר  אלפי דולר 560 בסך ורווח נקידולר אלפי  6,587הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015 בספטמבר 30ועד ליום  איחודהממועד  הוצאות רכישה( 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור

 Sonaromרכישת חברת  .ה

מהון  60%רכישת את , באנגליההשלימה פרוטרום, באמצעות חברת בת  2015 יבמא 14ביום 
 בתמורה סונארום"(") .Sonarome Private Ltdוהריחות ההודית המניות של חברת הטעמים 

 ."בארה דולר מיליון 17.7-כ שלבמזומן  לתשלום

 החל טרוםפרוע"י  סונארוםמניות  40%בהסכם הרכישה ניתנה אופציה הדדית לרכישת יתרת 
טרם  בשנתיים ושיושג תוצאות סונארום בסיס על השביעית השנה לסוף עד השניה השנה מסוף

אלפי דולר, והיא  18,215 הוערך בסךמחיר האופציה ליום הרכישה  נוספים. וביצועיםהמימוש 
בהתחשב בתנאי האופציה הזהים לכל הצדדים מוצגת במסגרת התחיבויות שאינן שוטפות. 

תוך רישום מלוא  סונארום -( ב100%הקבוצה את רכישת מלוא השליטה ) לעסקה, רשמה
 ההתחייבות המשתמעת ממימוש האופציה על פי ערכה המהוון. 

 בנקאי. אשראיבאמצעות העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה 

ל טעמים וריחות. מכירות , עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק ש1981סונארום, שנוסדה בשנת 
מיליון דולר. לסונארום אתר ייצור, מחקר ופיתוח ושיווק  12-לכ 2014-הגיעו ב סונארום

 20-בבנגלור, הודו, לו כושר יצור נוסף. בנוסף לפעילות בהודו, לסונארום פעילות נרחבת בכ
המהווים גם הם שווקים ייעודיים צומחים וחשובים באסטרטגיית הצמיחה  שווקים באפריקה

 של פרוטרום. 

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה ההרכיש עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 למועד הרכישה: סונארוםכסים וההתחייבויות של הנ

 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 391 מזומנים ושווי מזומנים

 2,868 לקוחות
 1,958 מלאי

 855 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 3,890 רכוש קבוע
 29,360 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (789) ז"ק הלוואות

 (692) פקיםס
 (519)   זכאים

  התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי מניות 

 (18,215) בחברת בת
 (18) ז"א הלוואות

 (1,322) מסי הכנסה נדחים
 (99) אחרים

 17,668 

 אלפי דולר 1,258 בסך ורווח נקיאלפי דולר  5,613הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015 בספטמבר 30ועד ליום  איחודהממועד  חר הוצאות רכישה ומימון( )לא
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור
 

 Investissements BSA Incרכישת חברת      .ו

מהון  95%רכישת את , בקנדהשלימה פרוטרום, באמצעות חברת בת ה 2015 ביוני 1ביום 
מיליון  45בתמורה לתשלום במזומן של  Investissements BSA Inc ("BSA")חברת המניות של 

 מיליון דולר ארה"ב(.  36-דולר קנדי )כ

 החל פרוטרוםע"י  BSAמניות  5%בהסכם הרכישה ניתנה אופציה הדדית לרכישת יתרת 
מחיר  נוספים. וביצועיםהמימוש  טרם בשנתיים ושיושגבסיס התוצאות  על השניה השנה מסוף

אלפי דולר, והיא מוצגת במסגרת התחיבויות שאינן  2,213 הוערך בסךהאופציה ליום הרכישה 
בהתחשב בתנאי האופציה הזהים לכל הצדדים לעסקה, רשמה הקבוצה את רכישת שוטפות. 

רישום מלוא ההתחייבות המשתמעת ממימוש האופציה תוך  BSA -( ב100%מלוא השליטה )
 על פי ערכה המהוון. 

 .והושלמה במועד החתימהבנקאי  אשראיבאמצעות  מומנההעסקה 

BSA  עובדים. פעילותה העיקרית  140 -ולה אתר ייצור גדול במונטריאול וכ 1989נוסדה בשנת
ייחודיים וחדשניים,  Savoryהיא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי  BSAשל 

לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על  םהכוללים תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליי
החודשים המסתיימים באוגוסט  12) 2014-ב  BSAתחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. מכירות

 מיליון דולר ארה"ב(.  34 -מיליון דולר קנדי )כ 37 -( עמדו על כ2014

היא  אשר בהבשנים האחרונות פעילות בהודו,  BSAתה בצפון אמריקה פיתחה בנוסף לפעילו
מוחזקים על ידי שותף מקומי המנהל את נוספים  10% -ו מהון המניות 90% -מחזיקה ב

ללקוחות  Savoryהפעילות. לחברה ההודית אתר ייצור מקומי והיא מספקת פתרונות טעמי 
 .בשוק ההודי

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, וחשייםמ לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 למועד הרכישה: BSAת של הנכסים וההתחייבויו

 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 692 מזומנים ושווי מזומנים

 3,353 לקוחות
 5,653 מלאי

 1,186 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 7,652 רכוש קבוע
 26,414 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (185) ז"ק הלוואות

 (1,535) ספקים
 (1,299)   םזכאי

  התחייבויות שאינן שוטפות:
 (3,661) מסי הכנסה נדחים

 (2,213) אחרים
 36,056 

)לאחר  אלפי דולר 364 בסך ורווח נקיאלפי דולר  11,690הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015 בספטמבר 30ועד ליום  איחודהממועד  הוצאות רכישה ומימון( 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( יאוריב

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 
 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור

 
 Tauraרכישת חברת      .ז

 מהון 100% רכישתאת , באנגליההשלימה פרוטרום, באמצעות חברת בת  2015 ביוני 18ביום 
, ( האוסטרלית"טאורה") .Taura Natural Ingredients Holding Pty Ltd חברת של המניות

 הסכם .מיליון דולר 26.5מיליון דולר ונטילת חוב של   44 של במזומן לתשלום בתמורה
יעדי בנוספים המותנה בעמידה  מיליון יורו( 3)כ  ליון דולרימ 3.5-תשלום של כ כולל הרכישה

ושלמה במועד החתימה . העסקה ה2016ביוני  30החודשים המסתיימים ביום  12-ל EBITDA-ה
 בנקאי. אשראיבאמצעות ומומנה 

טאורה אתרי יצור בניו זילנד לזילנדי.  ניו כחלק מקואופרטיב חקלאי 1973טאורה נוסדה בשנת 
 עובדים. פעילותה העיקרית של טאורה 130-ובבלגיה ומשרדי מכירות בארה"ב ובריטניה וכ

משלבים טעמים ופירות תוך שימוש היא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות חדשניים ה
בטכנולוגיה ייחודית המאפשרת שילוב רכיבי פרי טבעיים במוצרי מזון רבים ובמיוחד בחטיפי 
בריאות, דגני בוקר, ממתקים, מזון נוחות ומאפים, תוך העלאת אחוז רכיבי הפרי במוצר, 

מים טבעיים תוך שימוש בחומרים וטעושיפור והגברת הטעם והארכת חיי מדף של המוצר, 
 40 -בכ 2015במרץ  31החודשים המסתיימים ביום  12 -בלבד. מכירות טאורה הסתכמו ב

מיליון דולר. לטאורה בסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ומשקאות גלובליים ומקומיים 
 פסיפיק ובאירופה.-מובילים בארה"ב, במדינות אסיה

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 כישה:למועד הר Tauraהנכסים וההתחייבויות של 

 
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 5,544 מזומנים ושווי מזומנים

 6,274 לקוחות
 6,862 מלאי

 1,087 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 9,177 רכוש קבוע
 56,181 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (866) הלוואות ז"ק

 (2,909) ספקים
 (2,828)   זכאים

  תחייבויות שאינן שוטפות:ה
 (26,553) ז"א הלוואות

 (4,811) מסי הכנסה נדחים
 (3,278) אחרים

 43,880 

 אלפי דולר 1,260 בסך ורווח נקיאלפי דולר  13,988הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015 בספטמבר 30ועד ליום  איחודהממועד  )לאחר הוצאות רכישה ומימון( 
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 בע"מ ותפרוטרום תעשי

 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי
 2015 בספטמבר 30

 )בלתי מבוקרים(
 

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור
 

  F&Jרכישת חברת     .ח

מהון  100% רכישתאת , בארה"בהשלימה פרוטרום, באמצעות חברת בת  2015 ביוני 29ביום 
, המחזיקה במלוא הון .Crestmont Investment Co המניות של חברת הטעמים האמריקאית

מהון המניות של חברת  100%רכישת את ו The Foote & Jenks Corporationהמניות של חברת 
"(, בתמורה F&J" :תיקראנה שלוש החברות )להלן Eden Essentials, Inc הטעמים האמריקאית

באמצעות ה ומומנה מיליון דולר ארה"ב. העסקה הושלמה במועד החתימ 4-לתשלום של כ
 בנקאי. אשראי

F&J תמציות טעם לתעשיות הפארמה, המזון והמשקאות. בפיתוח, בייצור ובשיווק של  עוסקת
, ובסיס לקוחות רחב בניו ג'רזי, ארה"בפיתוח ושיווק מחקר ועובדים ואתר ייצור,  10לחברה 

 דולר ארה"ב. ליוןימ 2.9-הסתכם בכ 2014בשנת  F&Jהמכירות של  מחזור בצפון אמריקה.

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות וראיש למועד

 למועד הרכישה: F&Jהנכסים וההתחייבויות של 

 
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 368 לקוחות

 666 מלאי
 49 אחרים

  נכסים שאינם שוטפים:
 107 רכוש קבוע

 3,508 נכסים בלתי מוחשיים
  שוטפות: תהתחייבויו

 (5) בנקים
 (34) ספקים
 (44)   זכאים

  התחייבויות שאינן שוטפות:
 (615) מסי הכנסה נדחים

 4,000 

 

)לאחר  אלפי דולר 345 בסך ורווח נקיאלפי דולר  885הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015בספטמבר  30ועד ליום  איחודהממועד  ( ומימון הוצאות רכישה
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 יים התמציתיים )המשך(ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספ

 2015בספטמבר  30
 )בלתי מבוקרים(

 

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור
 

  Scandia פעילות חברתרכישת  .ט

 Scandiaשל  והנכסים העסקית הפעילות לרכישת חתמה פרוטרום על הסכם 2015ביולי  28ביום 

Citrus LLC מפלורידה, ארה""( בScandia )"דולר מיליון 6 -כ במזומן של לתשלום בתמורה 
  .בנקאי אשראי באמצעות ומומנה החתימה במועד הושלמה העסקה. ב"ארה

Scandia ההדרים בתחום ייחודיים פתרונות של ומכירה שיווק, במחקר ופיתוח, ייצור מתמחה 
ופעילותה סינרגטית במידה  והמשקאות והמזון הטעם בשווקי מובילים גלובליים ללקוחות

 2014-ב Scandia מכירות .שנרכשה על ידי פרוטרום בשנה שעברה  CitraSourceמרובה לפעילות
 CitraSource פעילות החברה מוזגה עם פעילותה של  .ב"ארה דולר מיליון 8 -בכו הסתכמ

 בארה"ב.

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי קביעת. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 

 למועד הרכישה: Scandiaהנכסים וההתחייבויות של 

 
 שווי הוגן 
אלפי  

 דולרים
  נכסים שוטפים:

 3,001 מלאי
  נכסים שאינם שוטפים:

 1,000 רכוש קבוע 
 2,015 נכסים בלתי מוחשיים

  
 6,016 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור
 

  Nutrafurרכישת חברת  .י

 המניות של חברתמהון  79%, חתמה פרוטרום על הסכם לרכישת 2015 בספטמבר 3ביום 

Nutrafur S.A הספרדית ("Nutrafur") 7.9 -)כ ב"ארה דולר מיליון 8.8 -כ של לתשלום בתמורה 
 .. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות חוב בנקאימיליון יורו(

Nutrafur ה של מיצויים טבעיים יחודיים מצמחים, מתמחה במחקר ופיתוח, ייצור, שיווק ומכיר
אוקסידנטית(, או בעלי ערכים בריאותיים מוכחים מדעית, -בעלי פעילות נוגדת חמצון )אנטי

 (Nutraceutical) והנתמכים במחקרים קליניים, לשווקי המזון, התרופות, התרופות הטבעיות

 .והקוסמטיקה

 חברהמליון דולר. ל 13-הסתכמו בכ 2015החודשים המסתיימים ביוני  12-ב Nutrafur מכירות
מרכז מו"פ שיווק ומכירות ואתר ייצור יעיל במורסיה, ספרד, לו כושר יצור גדול ואפשרות 

 .עובדים 67 לחברהלהרחבה משמעותית. 

 על בהתבסס נרכשו אשר ולהתחייבויות מוחשיים לא, מוחשיים לנכסים יוחסה הרכישה עלות
 להערכה כפופה וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי תקביע. הרכישה בעת ההוגן שווים
 הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה מחיר הקצאת של סופית
 .אלו כספיים דוחות אישור למועד

 למועד הרכישה: Nutrafurהנכסים וההתחייבויות של 

 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 114 ווי מזומניםמזומנים וש

 2,220 לקוחות
 4,442 מלאי

 539 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 6,352 רכוש קבוע
 2,588 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (1,271) הלוואות ז"ק

 (1,353) ספקים
 (1,413)   זכאים

  התחייבויות שאינן שוטפות:
 (1,648) הלוואות לז"א

 (210) אזכאים אחרים ז"
 (1,834) זכויות שאינן מקנות שליטה

 (190) מסי הכנסה נדחים
 8,336 

 

)לאחר  אלפי דולר 90 בסך ורווח נקיאלפי דולר  778הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 .2015בספטמבר  30ועד ליום  איחודהממועד  ( מימוןהוצאות 
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הכספיים התמציתיים )המשך( הסבר נבחרים לדוחות ביאורי

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 צירופי עסקים )המשך( - 4 ביאור
 

, 1.1.14 -היו מאוחדות החל מה 2014במונחי פרופורמה )בהנחה שהרכישות שבוצעו בשנת  .יא
בתקופה המקבילה ליום איחודם  2014היו מאוחדות בשנת  2015והרכישות שבוצעו בשנת 

מיליון  712.1 -מגיעות לכ   2014של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםת השנה( היו המכירו
דולר וזאת בהתבסס על נתונים בלתי מבוקרים אשר סופקו על ידי הבעלים של הפעילויות 

 הנרכשות בהתאם למדיניות החשבונאית של הפעילויות הנרכשות לפני הרכישה.

 
 דיבידנד - 5 ביאור

ש"ח למניה.  0.38ריון החברה על חלוקת דיבידנד, בסך של הכריז דירקטו 2015במרס  15ביום 
 אלפי דולר. 5,774 בסך של לבעלי המניותהדיבידנד שולם  2015במאי  4ביום 
 
   

 מידע מגזרי - 6 יאורב
עולמי בשני תחומי פעילות עיקריים: הטעמים -לצרכי ניהול מאורגנת הקבוצה על בסיס כלל

ו סחר ושיווק. ביצועי מגזרי הפעילות נמדדים על בסיס הרווח וחומרי גלם. תחום פעילות נוסף הינ
 התפעולי. 

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

  
פעילות 
 הטעמים

פעילות 
חומרי 

 גלם

 
פעילות  

 סחר ושיווק

 
 

 ביטולים

 
סך הכל 
 מאוחד

 דולרבאלפי  
      פטמבר בס 30-חודשים שהסתיימו ב 9
      )בלתי מבוקר(: 2015  
 647,186 (3,561) 63,488 136,661 450,598 הכנסות המגזר  
 388,99 (310) 1,982 15,060 82,656 רווחי המגזר  
      בספטמבר  30-חודשים שהסתיימו ב 9
      )בלתי מבוקר(: 2014  
 7,30361 (5,587) 56,506 124,365 442,019 הכנסות המגזר  
 90,203 3 1,482 16,786 71,932 רווחי המגזר  
      בספטמבר 30-החודשים שהסתיימו ב 3
      :)בלתי מבוקר( 2015  
 234,475 (1,039) 21,798 48,334 165,382 הכנסות המגזר  

 36,974 1 412 5,500 31,061 המגזר רווחי  

      בספטמבר 30-החודשים שהסתיימו ב 3
      :)בלתי מבוקר(  2014  
 210,755 (1,315) 20,094 40,833 151,143 הכנסות המגזר  

 30,946 44 434 5,844 24,624 המגזר רווחי  

בדצמבר  31-השנה שהסתיימה ב       
      :)מבוקר( 2014  
 819,547 (7,111) 78,520 158,375 589,763 הכנסות המגזר  

 118,924 (450) 6792, 19,490 97,205 המגזר רווחי  
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 בע"מ פרוטרום תעשיות
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2015 בספטמבר 30
 )בלתי מבוקרים(

 )המשך( מידע מגזרי - 6 ביאור
 

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

 
  

 שהסתיימו חודשים  9
 בספטמבר 30-ב

 
 חודשים שהסתיימו  3

 בספטמבר 30-ב

השנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר  31-ב
 2015 2014 2015 2014 2014 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
  אלפי דולרים 

 
 118,924 30,946 36,974 90,203 99,388 רווחי מגזרים מדווחים

 10,089 782 5,988 4,515 9,503 הוצאות מימון
 108,835 30,164 30,986 85,688 89,885 רווח לפני מסים על ההכנסה

 

 
 
 2015 בספטמבר 30אירועים לאחר  - 7ביאור 

 
מהון המניות של חברת  75%רכישת  על, באמצעות חברת בת, החברה חתמה 2015בנובמבר  10ביום 

AMCO SP. Z O.O  ,)"הסכם הרכישה  ליון דולר ארה"ב.מי 20.7-בתמורה לתשלום של כהפולנית )"אמקו
במחיר המותנה בביצועיה  ממועד הרכישה, כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל מעוד שנתיים וחצי

 .. העסקה תמומן באמצעות חוב בנקאיהעסקיים של החברה
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פנימיתה דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי



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

 ג)א( 38
 

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 -נשיא  ניתסגשרון גנות,  .4

 כספים; -סגן נשיא , גיא גיל .5

 ;זכירת החברהסגנית נשיא, יועצת משפטית ומ, טלי מירסקי לכמן .6

 יוסי  כהן, מנהל מערכות מידע גלובלי; .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 חברה, בפיקוח 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 חברהית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שההבקרה הפנימ

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

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

 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 ני הרבעובדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  הרבעוניבדוח 

בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון  רבעוניההדוח  -)להלן  2015, ביוני 30שנסתיימה ביום 

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

 .אפקטיבית היא 2015, ביוני 30כאמור, ליום  הפנימיתהבקרה 

ד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת ע

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון. רבעוניהבמסגרת הדוח  שנמצאההאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

בדבר  הרבעוניימית בדוח למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנבכפוף לאמור לעיל ולהלן, 

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

 .היא אפקטיבית

 

 

 

 

 



 הצהרות מנהלים

  הצהרת נשיא ומנהל עסקים ראשי

 , מצהיר בזה כי:אורי יהודאיהח"מ, 

 2015של שנת  השלישירבעון ל "החברה"(:להלן"מ )בע פרוטרום תעשיותשל  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

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

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

 ועל הגילוי:

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

של החברה לאסוף,  הה על יכולתעל הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרע

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

 -וכן הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

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

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

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 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 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות 2010-"עהתשערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 -וכןהמאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

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

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

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ון הרבעוני האחרלא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  .ג

לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את ( 2015, ביוני 30)הדוח לתקופה שנסתיימה ביום 

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

 .חברהשל ה

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

 

  ,אורי יהודאי  2015 בנובמבר 18יך: תאר

 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 בחנתי את הדוחות הכספיים  .1

 "הדוחות"(;)להלן:  2015של שנת  השלישי בעון לר "החברה"(בע"מ )להלן:  פרוטרום תעשיות

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

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

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

 הדוחות;

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

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

 הדוחות;החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

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

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

 ועל הגילוי:

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

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

של החברה  ה, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתלתקופת הביניים הכלול בדוחות

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

 -והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 רים בחברה:או יחד עם אח לבדאני,  .5

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

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

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות 2010-"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש

 -חדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן המאו

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 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

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

לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ( 2015, ביוני 30)הדוח לתקופה שנסתיימה ביום 

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

ריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל את מסקנת הדירקטו

 .חברההגילוי של ה

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