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ד י ג א ת ה י  ק ס ע ב  צ מ ל ן  ו י ר ו ט ק ר י ד ה י  ר ב ס  ה

 סקירת הפעילותא. 

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

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

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

וחומרי גלם  (Flavors)טעמים "(, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של הקבוצה" או "פרוטרוםבנות שלה )"

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

(Pharma/Nutraceutical) ,וטיפוח אישי  קוסמטיקה(Personal Care) . פרוטרום מפעילה אתרי ייצור

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

 .העולםברחבי  עובדים 3,100 -ומעסיקה כ מדינות 150-ביותר מחות לקו 18,000-מוצרים ליותר מ

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

  -"( הליבה עסקי)" הגלם היחודיים ופעילות חומרי

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

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

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

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

מותאמים לצרכיו של הלקוח הספציפי מרביתם מפתחת אלפי פתרונות טעם שונים ללקוחותיה, 

(Tailor-Made).  ,עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים ובהתאמתם להעדפות צרכניות משתנות בנוסף

בהתאם לאסטרטגיית החברה, פעילות הטעמים של פרוטרום ולדרישות העתידיות של לקוחותיה. 

מפעילות  80%-כ 2014צמחה בצורה מהירה ורווחית בשילוב צמיחה פנימית ורכישות והיוותה בשנת 

 . (2000בשנת מסך המכירות  33% -)לעומת כ ת פרוטרוםמסך מכירו 72%-כו הליבה של 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  עם ,ומתפתחים מפותחים בשווקים ומקומיים בינוניים לקוחותב מהתמקדות, גדולים

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

 שירות רמת הצעת ,היחודיים, והכולל תמיכה טכנולוגית, עזרה בפיתוח מוצרים, עזרה שיווקית

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

 של הגלובלית פעילותה עם בהצלחה וממוזגות שמוזגו אסטרטגיות רכישות מביצוע תוצאהוכ

 . פרוטרום

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

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

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

(Natural Functional Food Ingredients)מיצויים טבעיים מצמחי מרפא , 

(Natural Pharma/Nutraceutical Extracts) , ,צבעים מוצרי ביוטכנולוגיה טבעיים מבוססי אצות

 Food) המזון ושימור ההגנה בתחום פתרונות מתן המאפשרים טבעיים חמצון נוגדי, טבעיים

Protection by Natural Solutions )כימיקלים ארומטיים,  ,שמנים אתריים, מוצרי הדרים יחודיים

נמכרים בעיקר לתעשיות המזון  וצרי פעילות חומרי הגלם היחודייםשרפים ומייצבים טבעיים. מ

,  (Pharmaceutical/Nutraceutical)התרופות הטבעיותו והמשקאות, הטעם והריח, הפארמה 

והטיפוח האישי. בפעילות חומרי הגלם הייחודיים, מתמקדת פרוטרום בסל מוצרים  הקוסמטיקה

מרבית מוצרי פעילות חומרי הגלם . יתרון תחרותי על פני מתחרותיה המעניקים לה וסףמבעלי ערך 
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הינם מוצרים טבעיים שהביקוש להם גדל בקצב ממוצע גבוה  בתחומי הטעם והבריאות היחודיים

סל המוצרים  הרחבתבבשנים האחרונות התמקדה יותר ממוצרים שאינם טבעיים. פרוטרום 

הפונקציונאלי  ,הטבעיים שהיא מציעה ללקוחותיה תוך שימת דגש מיוחד על תחום המזון הטבעי

 .מסך מכירות פרוטרום 18%-כ 2014נת בשפעילות חומרי הגלם היחודיים היוותה  והבריאותי.

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

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

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

ומאפשרת לה להציע  הוהניהול הגלובלי של, שרשרת האספקה, הרכש ממנפת את מערך המכירות

 והמקומיים הבינונייםללקוחותיה, בעיקר וערך מוסף פתרונות  ,מגוון רחב יותר של מוצרים

של  ותבעקבות הרכיש גדלהש ,. פעילות זואיתם, ולהעמיק את שיתוף הפעולה בשווקים מתפתחים

 , באמריקה הלטיניתמתמקדת בעיקר במרכז ובמזרח אירופה Montana Food -ו PTI ,אתול

 .פרוטרוםמסך פעילות  10%-כזה  בתחוםהמכירות  היוו 2014בשנת ובישראל. 

 

 צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות -אסטרטגיית הצמיחה המהירה 

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

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

 אסטרטגיות נוספות. 

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

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

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

 .(2000בשנת מסך מכירותיה  33%-כ לעומת) פרוטרוםמסך מכירות  70%

  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,  שלהעיקריות ולמגמות המרכזיים לצרכים 

הערך המוסף  .מסויימות גיל וקבוצותתוספים רפואיים, מוצרי אנטי אייג'ינג ומזון ייעודי לאוכלוסיות 

גלם בעלי  וחומרי , מירקםטעם פתרונותהייחודיות לשלב  ויכולותיהפרוטרום ללקוחותיה  מציעהש

יתרון תחרותי חשוב בקרב לקוחותיה בשווקים המפותחים  הם למעניקי ,ערכים בריאותיים מוספים

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

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

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

 צומח זה תחוםלדרישות הצרכנים ולמגמות העיקריות בשוק המזון העולמי למזון טבעי ובריא יותר. 

לאסטרטגיה  בהתאםלה יתרון תחרותי.  ותמעניק פרוטרום של הייחודיות יהותויכול גבוהים בקצבים

פעילותה תוך כניסה גם לתחום הצבעיים הטבעיים למזון  אתפרוטרום לאחרונה  הרחיבהזו, 

 פעילותה של מהותית הגדלה ותוך( Ingrenat-ו Montana Food ,Vitiva)באמצעות הרכישות של 

  מזון והגנת בשימור המסייעים הטבעיים החמצון נוגדי בתחום

(Food Protection by Natural Solutions.) 

 בשנים האחרונות פעלה פרוטרום  - הייחודיים הגלם חומרי פעילות של המוצרים בתמהיל שיפור

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

 החדרה. הבריאות לתחום והן הטעם לתחום הן המיועדים וחדשניים יחודיים טבעיים מוצרים

 לשיפור והן היחודיים הגלם חומרי פעילות במכירות לעליה הן תורמת אלה מוצרים של מוצלחת

 הרכישות האחרונות כאמור תתרומנה להמשך מגמה חיובית זאת. .ברווחיותה
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 יישומה המוצלח של אסטרטגית פרוטרום בשנים האחרונות,  - הגאוגרפי בתמהיל אסטרטגי שינוי

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

שולשו בשווקים  2014 שנתבצמיחה גבוהים יותר ובארה"ב, הביאה לכך שמכירות פרוטרום 

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

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

. 2010-ב 51%-כ , לעומת2014-ב פרוטרום מכירות מסך 34%-כ היוו( 2010-בהשוואה לרמתן ב 23%

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

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

 CitraSourceובאמריקה הלטינית,  באפריקה גםמכירות  , שלההאמריקאיתהגלין  ,גואטמלהב

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

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

 BSA-לה פעילות גם באפריקה, ו ,ההודית Sonarome - בימים האחרונים פרוטרום עליהן דיווחה

את פעילותה בשווקים המתפתחים ולהרחיב לפתח תמשיך פרוטרום  בקנדה, לה פעילות גם בהודו.

 והמכירות השיווק, הייצור, והפיתוח המחקר מערכי של ממוקד חיזוק ידי על, היתר בין, ובארה"ב

  .נוספות אסטרטגיות רכישות ביצועהמשך ו חשובות יעד במדינות

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

 .Cross-Selling-האפשרויות ניצול המשך ושלה הרחב 

  לאומיים גדולים וללקוחות בינוניים -במתן שירות איכותי ובפיתוח מוצרים ללקוחות רבהתמקדות

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 -ללקוחות רב

 והרב הגדולים ללקוחות ביחס מוגבלים משאבים בעלי לרוב הינם אשרוללקוחות המותג הפרטי, 

גמישות בכמויות המינימום ומועדי ו וקיתשיו תמיכה מתן תוך, מוצריהם בפיתוח סיוע, לאומיים

 ספקה.אה

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

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

חסכון , הרבות Cross-Selling -יות המירבי של אפשרות, על מנת להשיג ניצול ות והתפעוליוהעסקי

  .בשיעורי רווחיותהשיפור המשך בעלויות ו

שולבו בהצלחה עם פעילותה הגלובלית ותורמות ש, 2012-ו 2011 יםרכישות בשנ שמונה  ביצועלאחר 

 אסטרטגיית הרכישות במימושפרוטרום המשיכה , וברווחיות הן לגידול במכירות והן לשיפור ברווח

 2013ורכשה בשנת  שלה, עם מיקוד בהרחבת נתח המכירות והשוק בשווקים המתפתחים ובארה"ב,

 .את הגלין האמריקאיתו הגואטמלית Aromaאת  ,הרוסית PTIבדרום אפריקה, את  JannDeReeאת 

 את חטיבת הטעמים 2014ובאוקטובר  האמריקאית CitraSourceאת  רכשה פרוטרום 2014בתחילת 

, לה פעילות בפרו, בצ'ילה ובמדינות הפרואנית Montana S.Aחברת והצבעים הטבעיים למזון של 

מירבי של תוך מיצוי  ,מתקדם בהצלחה ועל פי התוכנית אלהרכישות  ששמיזוגן של  נוספות באיזור.

 .תורמות שהן הרבות טכנולוגיותהשיווקיות והתפעוליות, הסינרגיות וה Cross-Selling -אפשרויות ה

הסלובנית,  Vitivaחברות נוספות:  ארבע 2015 שנתבחודשים הראשונים של בנוסף רכשה פרוטרום 

FoodBlenders האנגלית, Ingrenat ו הספרדית-Taiga והיא פועלת לשלבן בהצלחה ולמצות  הבלגית

 (על המצב הכספי דוחה תאריך לאחר) האחרונים בימים .את הפוטנציאל הגדול שהן מביאות לה
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 הסכם חתימת עלההודית, לה פעילות גם באפריקה, ו Sonarome רכישת על פרוטרוםהודיעה 

 .בקנדה, לה פעילות גם בהודו BSA לרכישת

o  רכישתVitiva- מהון המניות של החברה  %92השלימה פרוטרום את רכישת  2015בפברואר  4-ב

Vitiva Proizvodnja in storitve d.d "(Vitiva)"  אפריל השלימה את רכישת ב 23 -בוהסלובנית

  .מיליון דולר 10.0-במזומן של ככולל , בתמורה לתשלום Vitivaהון המניות של  יתרת 

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

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

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

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

-במליון דולר  11.0-לכ 2013-מליון דולר ב 8.7-ו מצמח Vitivaמהמובילים בעולם. הכנסותיה של 

   .פעילות חטיבת חומרי הגלם של פרוטרוםב משולבת. פעילותה )26%-גידול של כ (2014

 

, ובמיוחד רוזמרין, זית) ידע רב שנים ויכולות מצוינות למיצוי רכיבים פעילים מצמחיםVitiva -ל

בהרחבת סל המוצרים הטבעיים שלה גם לתחום המזון וגם  ואלה יסייעו לפרוטרום (הדרים ועוד

יכולות מו"פ ובסיס ידע מבוסס מחקר רב שנים Vitiva -לתחומי הבריאות והקוסמטיקה. בנוסף ל

להמשך הרחבת סל המוצרים הנוכחי שלה וכניסה לתחומים נוספים, ביניהם לתחום שימור מזון 

שילוב יכולות אלו עם יכולותיה של פרוטרום (. pet food) חיות מחמדול (feed) לבעלי חיים

 תחום שימור והגנת מזון והארכת חיי מדףב, במיוחד (אוקסידנטים-אנטי)בתחום נוגדי החמצון 

(Food Protection by Natural Solutions)מבוססים על רכיבים טבעיים, יחזקו עוד יותר את , ה

מעמדה של פרוטרום כשחקנית מובילה במו"פ, ייצור ומכירה של פתרונות אלו. פעילות הצבעים 

-ו Montana Foodלפעילות הצבעים הטבעיים למזון של  מתווספת Vitivaשל הטבעיים למזון 

Ingrenat  פרוטרום לתחום הצומח של הצבעים ומהווה את המשך יישום אסטרטגית החדירה של

הטבעיים למזון, תוך כוונתה להמשיך ולהשקיע בהרחבה מהותית של פעילותה הגלובלית בתחום 

 .צומח זה

ראו הדיווחים המיידיים שפרסמה החברה בעניין בימים  Vitivaלפרטים נוספים אודות רכישת 

-2015  ,2014-01-228354)אסמכתאות:  2015 אפרילב 26 -ו 2015בפברואר  4-ו 2014בדצמבר  23

 , בהתאמה(.2015-01-005223-ו 01-025120
 

o  רכישתFoodBlenders- של החברה  ממניותה %100 פרוטרוםרכשה  2015 בפברואר 2 ביום

מיליון  2.2מזומן של בבתמורה לתשלום "Foodblenders Limited "(Foodblenders )האנגלית 

  דולר. מליון 1.1-דולר ותשלום נוסף מותנה ביצועים הצפוי לעמוד על כ

 

Foodblenders,  עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי1998שנוסדה בשנת , Savory 

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

מיליון  3-היו בהיקף של כ 2014בשנת   Foodblendersמכירות .הנוחות מזון עם דגש על תחומי

אתר פיתוח, ייצור ושיווק באנגליה הנמצא בסמוך לאתר פרוטרום  Foodblenders-ל דולר.

. אנגליים (Private Labelיצרני מותג פרטי )בוולינגבורו ובסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ו

של  משלימים את סל המוצרים של הפעילויות Foodblenders והטכנולוגיות שלסל המוצרים 

Savory flavors ושלEAFI  2011ובשנת  2012שנרכשו על ידי פרוטרום בשנת  ,האנגליות 

הקרבה הגיאוגרפית לאתר פרוטרום  .Savory בהתאמה, המתמחות גם הן בפתרונות טעמי

לפעילות   Foodblendersיצירת סינרגיות בין פעילות  מאפשריםוסל המוצרים המשלים  אנגליהב

 ., אותן פועלת פרוטרום לממשהצומחת של פרוטרום באנגליה ובעולם  Savory-ה
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ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום  Foodblendersלפרטים נוספים אודות רכישת 

 (.2015-01-023593)אסמכתא:  2015בפברואר  3
 

o  רכישתccionados S.L.eIngredientes Naturales Sel- רכשה  2015בפברואר  2 ביום

 Ingredientes Naturales Seleccionados S.Lמהון המניות של החברה  100% פרוטרום

מיליון דולר נוספים  1.1-כ דמיליון דולר ועו 6.9-בתמורה לתשלום של כ"( Ingrenat)"הספרדית 

 .2015בשנת  Ingrenatבביצועי  םהמותני
 

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

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

, בין לקוחותיה נמנים יצרני מזון ויצרני טעמים אוקסידנטית(, לתעשיית המזון.-חמצון )אנטי

  2014 -צמחו ב Ingrenatהכנסותיה של . יחות וצבעים טבעיים מוביליםר

במסגרת פעילות חטיבת חומרי משולבת  Ingrenatמיליון דולר. פעילותה של  9.8 -לכ 10% -בכ

   .הגלם של פרוטרום

 

ממשיכה את יישום אסטרטגית העמקת והרחבת הפעילות של פרוטרום בתחום  Ingrenatרכישת 

אוקסידנטים טבעיים למזון והיא תמשיך להשקיע בהרחבה מהותית של -הצומח של צבעים ואנטי

פעילותה הגלובלית בתחום חשוב וצומח זה. פעילות הצבעים הטבעיים למזון מתווספת לפעילות 

 ,בתחום נוגדי החמצון Ingrenat. פעילות Vitiva ושל Montana Foodהצבעים הטבעיים של 

 במיוחד לתחום שימור והגנת מזון והארכת חיי מדף

(Food Protection by Natural Solutions) המבוססים על רכיבים טבעיים, מחזקת עוד יותר ,

, שגם לה פעילות Vitivaאת סל הפתרונות של פרוטרום בתחום, שחוזק מהותית בעקבות רכישת 

 .בתחום צומח זה

 

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

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

 

o  רכישתTaiga International- של מהון המניות %100 פרוטרוםרכשה  2015 מרץב 16 ביום 

בתמורה לתשלום של  בבלגיה בת חברת באמצעות Taiga International הבלגית הטעמים חברת

 . מיליון דולר 2.9 -כ

Taiga,  עוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של תמציות טעם לתעשיות המזון. 1992שנוסדה בשנת ,

 מחזור .לקוחות בצפון אמריקה ואירופה ובסיסלחברה אתר ייצור, מחקר ופיתוח ושיווק בבלגיה, 

 דולר. מליון 4.9הסתכם ב  2014 בשנת Taiga של המכירות

הטעמים של  לפעילותTaiga  משמעותיות בין הפעילות שלהסינרגיות פועלת לניצול הפרוטרום 

 -ניצול מירבי של אפשרויות ה , תוך אופטימיזציה של אתרי הייצור,ובארה"בבאירופה  פרוטרום

Cross-Selling לבסיס הלקוחות הקיים המוצרים הנמכר  והרחבת סל ,הרבות הגלומות ברכישה

 .של החברה

 

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

 (.2015-01-053443)אסמכתא:  2015

 

o רכישת Sonarome - מהון המניות של חברת  %60 פרוטרוםרכשה  2015 במאי 14 ביום

 בתמורה( "Sonarome)להלן :"  .Sonarome Private Ltdההודית  והריחותהטעמים 

מיליון דולר ארה"ב(. הסכם  28.6"ב )המשקף שווי חברה של ארה דולר מיליון 17.2-כ של לתשלום
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שנתיים במחיר המותנה בביצועיה  מלאחרהרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל 

 בנקאי. אשראיהושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות  העסקההעסקיים של החברה. 

 

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

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

, הודו, לו כושר יצור נוסף. בנוסף אתר ייצור, מחקר ופיתוח ושיווק בבנגלור Sonarome-ל

שווקים באפריקה, בעיקר בניגריה, דרום  20-פעילות נרחבת בכ Sonarome-ללפעילות בהודו, 

אפריקה, אתיופיה, קניה ומוזמביק, המהווים גם הם שווקים ייעודיים צומחים וחשובים 

רני מזון בסיס לקוחות רחב הכולל יצ Sonarome-לבאסטרטגיית הצמיחה של פרוטרום. 

 ומשקאות מקומיים וגלובליים.

 

 מייסדי החברה ימשיכו בתפקידים בחברה כמנהלים וכבעלי מניות. 

 

מהווה צעד חשוב נוסף בהשגת יעדה של פרוטרום להרחיב  Sonaromeלהערכת פרוטרום, רכישת 

את פעילותה בשווקים המתפתחים של הודו ושל אפריקה, בהם שיעורי צמיחה גבוהים, הן 

, פרוטרום Sonaromeבאמצעות צמיחה פנימית והם באמצעות רכישות. בשילוב עם פעילות 

ואפריקה ותנצל ותשלב את תמשיך לפתח ולהעמיק את נוכחותה בשווקים החשובים של הודו 

עם תשתית המו"פ, השיווק והמכירות  Sonaromeתשתית המו"פ, השיווק והמכירות של 

הרבות שרכישה  Cross Selling-הגלובאלית של פרוטרום, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה

זו מייצרת. בנוסף, בכוונת פרוטרום לפעול למינוף יכולות הייצור ושרשרת האספקה של 

Sonarome  להאצת צמיחתה בהודו. להערכתה, הרכישה תקנה לפרוטרום יתרונות של יצרן

גלובאלי עם תשתית מו"פ ויצור מקומי תוך קיצור זמני אספקה ושיפור השירות ללקוחות האזור 

ותתרום להאצת מגמת הגידול בפעילות בשווקים הצומחים של אפריקה בהם החלה פרוטרום 

בדרום  JanDeReeבע שנים, שצמיחתה הואצה גם בעקבות רכישת פעילות עצמאית לפני כאר

תשתית פעילות  Sonarome-לאפריקה שבוצעה לפני כשנתיים. בנוסף לפעילותה בתחום הטעמים, 

(, בעיקר בהודו ובשווקים המתפתחים של אפריקה, fragrancesצומחת בתחום הריחות )

 פתחים נוספים.ופרוטרום תפעל לניצול תשתית זו לחדירה לשווקים מת

 

 14שפרסמה החברה בעניין ביום  המיידיהדיווח  ראו Sonaromeנוספים אודות רכישת  לפרטים

 (.2015-01-019311 )אסמכתא: 2015 במאי

 

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

מיליון  42.75בתמורה לתשלום במזומן של  הקנדיתInvestissements BSA Inc. "(BSA" ) חברת

מיליון דולר ארה"ב(. הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות החל  35.6-דולר קנדי )כ

 אשראי. העסקה תמומן באמצעות BSAשנתיים במחיר המותנה בביצועיה העסקיים של  מלאחר

 בנקאי ותושלם בשבועות הקרובים.

 

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

)ספקטרום הטעמים  Savoryהיא בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי  BSAהעיקרית של 

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

 12) 2014-ב BSA מכירותדגש מיוחד על תחום הבשר המעובד ומזון הנוחות. לתעשיית המזון, עם 

מיליון דולר  34 -מיליון דולר קנדי )כ 37 -( עמדו על כ2014החודשים המסתיימים באוגוסט 

 ארה"ב(. 
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בשנים האחרונות פעילות בהודו, במסגרתה היא  BSAבנוסף לפעילותה בצפון אמריקה פיתחה 

מוחזקים על ידי שותף מקומי המנהל את הפעילות. לחברה ההודית אתר  10% -ו 90% -מחזיקה ב

ללקוחות בשוק ההודי, ומסייעת לקבוצה  Savoryייצור מקומי והיא מספקת פתרונות טעמי 

תתרום לחיזוק ולביסוס מעמדה של  בהודוBSA ברכישת חומרי גלם בארץ המקור. פעילות 

 רכשהבה , ההודית Sonaromeת הצומחת של לפעילו ותתווסףפרוטרום בשוק ההודי הצומח 

 . כמפורט לעיל ,2015 במאי 14 ביוםשליטה פרוטרום 

 

המנהלים אותה כיום ימשיכו בתפקידיהם בחברה  BSAהמייסד וארבעת השותפים המנהלים של 

 כבעלי מניות. גםכמנהלים וחלקם 

 

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

 (.2015-01-020208 )אסמכתא: 2015

 

 

, שלה והרווחית המהירה הצמיחה אסטרטגיית יישום להמשך ותחרותית עסקיתהיטב  ממוצבת פרוטרום

. שלה המרכזיים היעד ובשווקי הליבה עסקי בתחומי נוספות אסטרטגיות רכישות ביצוע ידי על בין היתר,

 Cross-Selling -ה אפשרויותמימוש תוך של רכישות  מוצלחובמיזוג ביצוע ב פרוטרוםהמוכח של  ניסיונה

משיך ולהשיג את יעדיה הל לפרוטרום ואפשרי ,חזקהרכישות  צנרת בהן בשילוב עםהגלומות  ותהסינרגיו

, ובריאות טעם פתרונות הטבעיים והייחודיים שלה, המשלביםסל המוצרים  , להרחיב אתםיהאסטרטגי

היעילות התפעולית של  ולהמשיך לשפר אתבשווקים המתפתחים ובארה"ב  להמשיך להרחיב את פעילותה

 .משאביה

 

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

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

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

o ו 2011-ב שנרכשומיזוג שמונה הפעילויות  - הסינרגיות מיקסוםמוצלח של הרכישות תוך  מיזוג-

לשיפור ולתרום לגידול במכירות  תמשכנהו תורמותהן המתוכנן ועל פי  ,הושלם בהצלחה 2012

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

 בעיקבותיהןלחברה  שנוספו הרבותהטכנולוגיות  היכולותשל  מירבילניצול  ,מהרכישות הנובעות

, שרשרת האספקה, השיווק "פ, המכירות,המו מערכי מאיחוד הנובעים החסכונות למימושו

 הרכישותו ,בהצלחה בוצע גם הוא 2014-וב 2013 -הרכישות שבוצעו ב ששהתפעול והרכש. מיזוג 

בשנים הבאות. ו השנהרווח של פרוטרום בלהמשך הצמיחה במכירות וותמשכנה לתרום  תורמות

, Vitiva ,Ingrenat ,Foodblenders) 2015 תחילתמ שבוצעו הרכישות ששמוצלח של  מיזוג

Taiga, Sonarome ו-BSA) פרוטרום בתוצאות השיפור מגמת להמשך הוא גםלתרום  צפוי.  

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

 .וברווחיותה של פרוטרום בתמהיל המוצרים

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

של  ולישוםוהיכולות הטכנולוגיות הרבות שנוספו לה בשנים האחרונות בעקבות הרכישות 

במטרה משותפים חוצי ארגון  מו"פ ואפליקציות פרוייקטימערכת חדשה לניהול לקוחות, 

 ניתוב וךת, ותיהללקוחהשירות  ורמתהפתרונות את איכות  שפרהרחיב את סל המוצרים, לל

ומינוף הידע והמומחיות שפותחו באתרי פרוטרום השונים  הרלבנטיים הידע למרכזי הפרויקטים

  בעשרות השנים האחרונות.

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

שנוסף לה כתוצאה מהרכישות שביצעה לאחרונה ותוך המשך  המהותיהקניה  כח ניצולתוך  שלה
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( הטבעיים)במיוחד  הגלם חומרי של המקור בארצות קנייהעל  דגשהרחבת מעגל הספקים ו

 הרכש יכולות. איחוד מערכי המו"פ של החברה תורם גם הוא לחיזוק מוצריה ביצור המשמשים

והספקים המשמשים את פרוטרום  הגלם חומרי של ההרמוניזציהניצול אפשרויות  תוךהגלובלי 

 בפיתוח ויצור מוצריה.

o נוספים לאיחוד וחיבור  פרוייקטיםביישום ובמימוש  ממשיכהפרוטרום  - התייעלות תוכניות

ושרשרת  הלוגיסטיקה ,הרכשבתחומי גם מירבית אתרי ייצור ופעילויות ולהשגת יעילות 

 .הברווחיברווחיותה ושיתרמו גם בשנים הבאות לחזוק כושר התחרות שלה ולשיפור  ,האספקה

 

דולר ליום  מליון 497.5-כ של עצמי והון דולר מיליון 947.7-כ של נכסים היקף) פרוטרוםהאיתן של  מבנה הונה

העומדת  ,מסך המאזן(, רמת החוב נטו שלה )סך הלוואות בניכוי מזומנים( 52.5%-, המהווה כ2015 מרץב 31

ביחד עם גיבוי בנקאי, ו, בתמיכת תזרים המזומנים שהיא משיגה 2015 מרץב 31מליון דולר ליום  174.9-על כ

על ידי ביצוע  כוללשהיא מיישמת בשנים האחרונות,  הצמיחהיאפשרו לה להמשיך ולממש את אסטרטגיית 

מעמדה כאחת החברות המובילות ו שלה התחרות כושררכישות 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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 כספי מצב .ב

מליון דולר  989.1-כמיליון דולר, בהשוואה ל 947.7-כהסתכם ל 31.3.2015ליום של פרוטרום סך הנכסים 

 .31.12.2014 ליוםמליון דולר  940.4-וכ 31.3.2014 ליום

 ליוםמליון דולר  391.2-כ מליון דולר, לעומת 409.7-כ לסך שהסתכם ל פרוטרוםהרכוש השוטף של 

 .31.12.2014 ליוםמליון דולר  398.8-וכ 31.3.2014

  מליון דולר, לעומת 534.8-לכהסתכם  31.3.2015הרכוש הקבוע בניכוי פחת שנצבר ורכוש אחר נטו ליום 

 .31.12.2014 ליוםמליון דולר  538.6-וכ 31.3.2014 יוםמליון דולר ב 594.3-סך של כ

 מטבעותה השפעת

מגמת ההתחזקות המשמעותית של הדולר האמריקאי מול רוב הואצה  2015ברבעון הראשון של שנת 

 המטבעות האחרים בעולם. 

אירו, בפאונד בריטי, בפרנק בעיקר בבמטבעות שאינם דולריים )מתבצעות  פרוטרוםמכירות מ 70% -כ

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

העובדה עם זאת, . של פרוטרוםהדולריות שינויים בשערי החליפין משפיעים על התוצאות המדווחות כן ול

נעשות  פועלת היאקניות חומרי הגלם לייצור מוצרי פרוטרום וההוצאות התפעוליות במדינות שונות בהן כי 

ההשפעה הוא על , כך שעיקרה של החשיפה המטבעיתאת  מקטינהאף הן במטבעות השונים,  ברוב המקרים

 התרגום הדולרי של המכירות והרווח )ולא על רווחיות הפעילויות השונות שלה ו/או על רווחיות הקבוצה(.

 .לעיל כאמור הנכסים בהיקף הירידה על גם השפיעה המטבעות השפעת

 

 5103רבעון ראשון בתוצאות הפעילות . ג

  

 , ברווח הגולמי,דולר מליון 194.2 -לכשהגיעו במכירות,  נוסףשיא היה רבעון  2015הרבעון הראשון של שנת 

   ברווח למניה.ו ברווח הנקי, EBITDA -ה שיעורב ,EBITDA - ב ברווחיות התפעולית, ,התפעולי ברווח
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 ,הכוללים את פעילות הטעמים וחומרי הגלם היחודיים ,עסקי הליבהשל ברווחיות ברווח ו השיפורמגמת 

ברבעון הראשון  18.4%-כלעומת  20.1%-כשל  לרבעון ראשון שיאעלה והגיע ל EBITDA-ה שיעור .ממשיכה

 .2014של שנת 

מליון  18.3 -מליון דולר לעומת כ 21.4 -והגיע לכ 17.1%-כב 2015רבעון הראשון של שנת גדל ב הנקי הרווח

 .2014רבעון הראשון של שנת דולר ב

רבעון דולר ב 0.31-כדולר לעומת  0.37-הגיע לכו 17.6%-בכ 2015רבעון הראשון של שנת ב גדלהרווח למניה 

 .2014הראשון של שנת 

 

 מכירות

על מנוטרלת מטבעות  צמיחהומשקפות  מליון דולר 194.2מכירות פרוטרום הגיעו לשיא לרבעון ראשון של 

שערי החליפין של המטבעות ב ם מהותייםשינויילעומת התקופה המקבילה.  7.8%של  1בסיס פרופורמה

בהשוואה לרבעון הראשון של שנת  13.5%-פועלת החברה אל מול הדולר גרעו מהצמיחה במכירות כ םבה

 2015רבעון הראשון של שנת בגדלו  בדולריםהמדווחות מכירות פרוטרום , כך ש(דולר מיליון 27.7 -כ) 2014

  .3.0%-בכ

-לכ מגיעה מטבעות בנטרולופרופורמה  במונחיהטעמים  בתחום 2015ברבעון הראשון של שנת  הצמיחה

  .14.0%-השפעת המטבעות גרעה מהצמיחה כ .המקבילה התקופהלעומת  8.1%

מליון  133.4-כל 2015ברבעון הראשון של שנת הגיעו  בתחום הטעמים בדולריםהמדווחות  מכירות פרוטרום

 אשתקד.ברבעון המקביל דולר  מיליון 134.2-כלעומת  דולר

 מטבעות בנטרולפרופורמה  במונחיחומרי הגלם הייחודיים  בתחום  2015ברבעון הראשון של שנת  הצמיחה

 . 7%-כ צמיחהגרעה מההמטבעות  השפעת כאשר, המקבילה התקופהלעומת  3.8%-לכ הגיעה

  2015ברבעון הראשון של שנת  גדלובתחום חומרי הגלם היחודיים בדולרים המדווחות פרוטרום  מכירות

 אשתקד. בתקופה המקבילה מיליון דולר  41.0לעומת  מליון דולר 43.2 -כוהגיעו ל 5.5%-בכ

 2015בנטרול מטבעות ברבעון הראשון של ובמונחי פרופורמה גדלו ווק ימכירות פרוטרום בתחום הסחר והש

 בתחום הסחר והשיווק בדולריםהמדווחות  . מכירות פרוטרום2014הרבעון המקביל בשנת לעומת  6.4%-בכ

  אשתקד.בתקופה המקבילה דולר  מליון 15.7-מליון דולר לעומת כ 18.6-לכ והגיעו 18.6%-בכ גדלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Montanaורכישת  2014היו מאוחדות בתקופה המקבילה המתאימה של שנת  2015שבוצעו בשנת  שהרכישותבהנחה  1

Food   (פרופורמה מונחי)" 1.1.14-היתה מאוחדת החל מ 2014שנרכשה ברבעון הרביעי של". 
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 (:ובאחוזים )במיליוני דולרים 5200-5120שנים רבעון הראשון בת ביוילוח המכירות לפי פעילופ

 

 :2015- 2014 שניםרבעון הראשון בב תמצית דוחות רווח והפסדלהלן 

ברווח הגולמי,  רווחב, במכירותלרבעון ראשון ם יהשיגה פרוטרום שיא 2015שנת רבעון הראשון של ב

  .רווח למניהבו יםהנקיוברווחיות  ברווח ,EBITDA-הברווח וברווחיות  ,יםהתפעוליוברווחיות 

 

 הרווח הגולמי

 -כב 2בנטרול השפעת המטבעות 2015עלה ברבעון הראשון של  הרווח הגולמי של כלל פעילות פרוטרום

 75.1 -לכ 2.2%-בכהרווח הגולמי של כלל פעילות פרוטרום עלה  ללא נטרול השפעת המטבעות,. 17.3%

מכלל ההכנסות( ברבעון  39.0%-כמיליון דולר ) 73.5-כמכלל ההכנסות( לעומת  38.7% -מיליון דולר )כ

 . 2014הראשון של שנת 

עלה  (את פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם היחודיים יםהכולל)הליבה  עסקיהרווח הגולמי של 

 הרווחיות הגולמית מליון דולר. 70.6-כהגיע לו 13.5%-כמטבעות בהבנטרול השפעת ברבעון הראשון השנה 

  .2014ברבעון הראשון של שנת  40.9%-כ של גולמית רווחיותלעומת  40.2%-לכ הגיעהשל עסקי הליבה 

, תוך האחרונות שביצעה , גם בעקבות הרכישותמשאביה של הלפעול להשגת אופטימיזצי ממשיכה החברה

 . שלהוחיזוק כושר התחרות  מהותייםיצירת חסכונות תפעוליים 

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 

ובלי יתרום גם הוא להמשך השיפור ברווח )במיוחד הטבעיים( המשמשים ביצור מוצריה. מערך הרכש הגל

 וברווחיות.

 

 

                                                 
מתורגמים לדולרים בהתאם לשערי החליפין הממוצעים של הדולר ברבעון  2014וההפסד של החברה לרבעון הראשון של שנת  הרווחהיו דוחות  לו 2

  2015הראשון של 

Q0 

5103 

Q0 

5102 

Q0 

5101 

Q0 

5105 

Q0 

5100 

Q0 

5101 

Q0 

5117 

Q0 

5116 

Q0 

5115 

Q0 

5114 

Q0 

5113 

  

133.4 134.2 110.6 109.0 80.2 75.4 67.4 84.4 49.9 44.7 40.3 
 מכירות

 פעילות הטעמים

68.7% 71.2% 72.7% 72.1% 66.3% 66.5% 68.5% 69.2% 62.0% 63.0% 62.3% 
)%( 

43.2 41.0 37.5 37.5 39.1 37.6 29.6 35.3 29.1 25.5 23.4 
 מכירות

פעילות חומרי 
 הייחודייםהגלם 

22.3% 21.7% 24.7% 24.8% 32.3% 33.1% 30.1% 28.9% 36.2% 35.9% 36.2% 
)%( 

1.0- 2.3- 1.2- 0.6- 0.7- 0.8- 0.7- 1.3- 1.1- 0.6- 0.8- 
 מכירות

מכירות בין 
 פעילויות

0.5%- 1.2%- 0.8%- 0.4%- 0.6%-  0.7%- 0.8%- 1.1%- 1.4%- 0.9%- 1.2%- 
)%( 

175.6 172.9 146.9 145.9 118.6 112.2 96.3 118.4 77.9 69.6 62.9 
 מכירות

סה"כ פעילות 
 עסקי הליבה

90.4% 91.7% 96.5% 96.4% 98% 98.9% 97.8% 97% 96.8% 98% 97.3% 
)%( 

18.6 15.7 5.3 5.4 2.4 1.2 2.2 3.6 2.6 1.4 1.8 
 מכירות

 סחר ושיווק
9.6% 8.3% 3.5% 3.6% 2.0% 1.1% 2.2% 3.0% 3.2% 2.0% 2.8% 

)%( 

 סה"כ מכירות  64.7 71.0 80.5 122.0 98.4 113.5 121.0 151.2 152.2 188.5 194.2
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 , ואחרותהכלליותוההנהלה  ,והשיווק המכירההמחקר והפיתוח, הוצאות 

ברבעון הראשון של  ההנהלה והכלליות והאחרות הסתכמו המכירה והשיווקהמחקר והפיתוח, הוצאות 

מהמכירות(  26.3%-מליון דולר )כ 49.6-, לעומת כמהמכירות( 23.7%-כמליון דולר ) 46.0-כל 2015שנת 

ההוצאות מבנה הצמיחה הפנימית, תמהיל תרמו שיפור בשיעור ההוצאות ל .אשתקדבתקופה המקבילה 

להשגת החסכונות הנובעים ממיזוג פעילויותיה פעולות בהן נוקטת פרוטרום השל החברות שנרכשו ו

 .מירבית ציית משאביםזאופטימי , תוךהשונות

 

השגת , תוך 2015תחילת מהאחרונות שביצעה  הרכישותשש  של מוצלח מיזוגותפעל לפרוטרום פועלת 

של  מירבי ניצול תוךוחיזוק כושר התחרות העתידי שלה, ו, שיפור מבנה העלויות התייעלות מירבית,

  .אתריה בעולם

 

 EBITDA-וה הרווח התפעולי

רבעון בעלה  (הכוללות את פעילות הטעמים ופעילות חומרי הגלם היחודיים)הליבה  מעסקיהרווח התפעולי 

לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ללא נטרול  33.6% -מטבעות בכהבנטרול השפעת  2015הראשון של שנת 

 15.9%-כמיליון דולר ) 28.0-והגיע לכ 18.5%-כבהשפעת המטבעות עלה הרווח התפעולי מעסקי הליבה 

  .2014שנת רבעון הראשון של ב מהמכירות( 13.7% -כמיליון דולר ) 23.6-כ מהמכירות( לעומת

מטבעות הבנטרול השפעת  2015שנת רבעון הראשון של בשל כלל פעילות פרוטרום עלה הרווח התפעולי 

לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ללא נטרול השפעת המטבעות עלה הרווח התפעולי של כלל  37.5% -בכ

 מהמכירות( 15.0%-כמליון דולר ) 29.2 -של כ לרבעון ראשון לשיאוהגיע  21.9%-כבפעילות פרוטרום 

 .אשתקדברבעון המקביל מהמכירות(  12.7%-מליון דולר )כ 23.9-לעומת כ

 

רבעון הראשון בעלה  (הכוללות את פעילות הטעמים וחומרי הגלם היחודיים)הליבה מעסקי  EBITDA-ה

לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ללא נטרול השפעת  25.6% -מטבעות בכהבנטרול השפעת  2015שנת של 

מהמכירות(  20.1%-מיליון דולר )כ 35.3 -והגיע לכ 11.3% -בכמעסקי הליבה  EBITDA-ההמטבעות עלה 

 .2014שנת רבעון הראשון של מהמכירות( ב 18.4%-מיליון דולר )כ 31.7-כלעומת 

 

 -בנטרול השפעת מטבעות בכ 2015שנת רבעון הראשון של בעלה פרוטרום של כלל פעילות  EBITDA-ה

של כלל פעילות  EBITDA-הלעומת הרבעון המקביל אשתקד. ללא נטרול השפעת המטבעות עלה  28.7%

-כמהמכירות(, לעומת  18.8%-כמליון דולר ) 36.6-של כ של רבעון ראשוןשיא הגיע לו 13.9%-בכ פרוטרום

 מהמכירות(.  17.0%-כדולר בתקופה המקבילה אשתקד ) מליון 32.1

 

 מימון / הכנסותהוצאות

מהמכירות( לעומת  0.9% -מליון דולר )כ 1.8-הוצאות המימון לכ הסתכמו 2015שנת רבעון הראשון של ב

 מהמכירות(. 0.8%-)כ 2014שנת רבעון הראשון של מליון דולר ב 1.5 -כ

בתקופה מליון דולר  1.4-לעומת כדולר מליון  0.9-הגיעו לכ 2015 שנתרבעון הראשון של בהוצאות הריבית 

הוצאת מימון  לעומת ,דולר מליון 0.9-לכ הסתכמומימון בגין הפרשי שער ה וצאותהו אשתקדהמקבילה 

  .2014שנת רבעון הראשון של ב זניחות
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 הרווח לפני מסים

 27.3-של כ רבעון ראשוןל לשיא הגיעו 21.6%-כב עלה 2015 שנתרבעון הראשון של בהרווח לפני מסים 

 11.9% -)כ 2014שנת ון של שרבעון הראבמליון דולר  22.5-מהמכירות(, בהשוואה לכ 14.1%-מליון דולר )כ

 .מהמכירות(

 

 מסים על ההכנסה

מהרווח לפני מס(  21.7%-כמליון דולר ) 5.9-לכהסתכמו  2015שנת רבעון הראשון של במסים על ההכנסה ה

 . מהרווח לפני מס( 18.7%-כ)אשתקד בתקופה המקבילה מיליון דולר  4.2-כ לעומת

 

 הרווח הנקי

מיליון  21.4-של כ של רבעון ראשון לשיאהגיע ו 17.1%-בכ עלה 2015שנת רבעון הראשון של בהרווח הנקי 

 11.0%-כל סתכמההרווחיות הנקייה ה. 2014 שנתרבעון הראשון של במיליון דולר  18.3 -כ דולר לעומת

  .2014שנת של  רבעון הראשוןב 9.7%-בהשוואה לכ 2015שנת רבעון הראשון של ב

 

 למניה הרווח

רבעון דולר ב 0.31-כדולר לעומת  0.37-והגיע לכ 17.6%-בכ 2015הרווח למניה גדל ברבעון הראשון של שנת 

 .2014הראשון של שנת 

 

 עונתיות

מכירות ב, PTI לרכישת, עד והתבטאשתנודות עונתיות מ הושפעה האחרונות בשניםפרוטרום  פעילות

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

 ביותר חזקשהוא הרביעי  רבעוןעונתיות מכירותיה בשנים האחרונות מתבטאת בש, PTIרכישת  בעקבות

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

 .פרוטרוםשל עונתיות בתמהיל המסוים 
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 טבלה מסכמת של תוצאות רבעון ראשון:

 פעילות הסחר ושיווק כלל קבוצת פרוטרום
 עיסקי הליבהפעילות 

 דולר מליוני
 ב"ארה

 היחודיים הגלם וחומרי טעמים

% 
 Q0 5103 Q0 5102 צמיחה

% 
 Q0 5103  Q0 5102 צמיחה

% 
 Q0 5103 Q0 5102 צמיחה

 מכירות 172.8 175.6 1.6% 15.7 18.6 18.6% 188.5 194.2 3.0%

         
 

 רווח גולמי 70.7 70.6 0.1%- 2.9 4.5 58.5% 73.5 75.1 2.2%

 רווחיות 40.9% 40.2%  18.3% 24.4%  39.0% 38.7% 

17.3%      13.5%   
צמיחה בנטרול 
 השפעת מטבעות

 רווח תפעולי 23.6 28.0 18.5% 0.3 1.2 272.6% 23.9 29.2 21.9%

 רווחיות 13.7% 15.9%  2.0% 6.3%  12.7% 15.0% 

37.5%      33.6%   
צמיחה בנטרול 
 השפעת מטבעות

13.9% 36.6 32.1 230.5% 1.3 0.4 11.3% 35.3 31.7 EBITDA 

 רווחיות 18.4% 20.1%  2.5% 6.8%  17.0% 18.8% 

28.7%      25.6%   
צמיחה בנטרול 
 השפעת מטבעות

 הוצאות מימון       1.5 1.8 25.9%

 רווח לפני מס       22.5 27.3 21.6%

 רווח נקי       18.3 21.4 17.1%

 

 נזילותה. 

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

 . תוך שמירה על רמת חוב סבירה ולהמשיך לבצע רכישות אסטרטגיות

מליון דולר,  20.0-של כתזרים מזומנים מפעילות שוטפת השיגה החברה  2015של ראשון במהלך הרבעון ה

 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 9.0-תזרים של כ לעומת

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

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

 

 מקורות המימוןו. 

 מקורות ההון

מסך המאזן(,  52.5%-מליון דולר )כ 497.5-הסתכם לכ 2015 במרץ 31ליום  פרוטרוםההון העצמי של 

 31מליון דולר ליום  522.0 -כו (מסך המאזן 53.4%-)כ 2014 במרץ  31 ליוםדולר  מליון 528.0-בהשוואה לכ

 (. מסך המאזן 55.5%-)כ 2014בדצמבר 

מהתחזקות הדולר אל מול המטבעות העיקרים בהם פועלת כאמור  והושפע וההון העצמי היקף הנכסים

 הקבוצה.

 

  -)ממוצע( הלוואות 

  (הלוואות לזמן ארוךזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות של 

מליון  196.7-כ של סךהסתכם ל 2015של שנת  הראשוןהאשראי הממוצע לזמן ארוך מבנקים ברבעון 

 . 2014מליון דולר ברבעון המקביל בשנת  216.4-דולר לעומת כ
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  )זמן קצר )ללא חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 

הסתכם  2015של שנת  הראשוןהאשראי הממוצע לזמן קצר מבנקים שהועמד לרשות החברה ברבעון 

 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  33.7-כמליון דולר, לעומת  37.4-לכ
 

מליון דולר ליום  49.8-לעומת כ דולר מליון 57.7-סתכמו בכה 2015 במרץ 31 ליום פרוטרום של המזומן יתרות

  .2014בדצמבר  31-מליון דולר ב 64.0-כו 2014 במרץ 31

 .מליון דולר 174.9-כעומד על  31.3.15החוב נטו ליום שתזרים המזומנים החזק מפעילות שוטפת תורם לכך 

 

 אשראי ספקים ולקוחות )ממוצע(

דולר,  מליון 109.0-השתמשה החברה באשראי ספקים וזכאים בסך של כ 2015של שנת  הראשוןברבעון 

החברה  2015של שנת  הראשוןבמהלך הרבעון  מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 108.1-לעומת כ

 .מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד 141.0-מליון דולר, לעומת כ 145.9-העמידה ללקוחותיה אשראי של כ

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

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

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

 יים.המלא של התחייבויותיה הצפויות, מבלי שתזדקק למקורות מימון חיצונ
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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  מועד פרסום דוח זהעד ו 2014בדצמבר  31מיום ובתקופה המצטברת  2015ברבעון הראשון של 

 .ביחס לחשיפה לסיכוני שוק ולדרכי ניהולםשינויים מהותיים 

 מדהצה דוח בסיסי .ה

 מטבעית לפי בסיסי הצמדה עיקריים דו"ח חשיפה 

 .2014בדוח התקופתי לשנת  הנתונים שהוצגולא חל שינוי מהותי לעומת 

 

 מבחני רגישות. ו

 שקל חדש –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

                  

  
  

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

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   3.582 3.781 3.98 4.179 4.378 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(292) (146) 2,915 146 292   

 לקוחות  
 

(1,062) (531) 10,616 531 1,062   

 חייבים אחרים  
 

(49) (25) 491 25 49   

  3 2 32 (2) (3)  ארוך לזמן אחרום חייבים 

  

  

(1,406) (704) 14,054 704 1,406   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

- - - - -   

 ספקים ונותני שירותים  
 

584 292 5,835 (292) (584)   

 זכאים אחרים  
 

1,570 785 15,697 (785) (1,570)   

  

  

2,154 1,077 21,532 (1,077) (2,154)   

  

  

       

 סך חשיפה, נטו  
 

748 373 (7,478) (373) (748)   
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 לירה שטרלינג –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

                  

  
  

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

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   0.609 0.643 0.677 0.711 0.744 שע"ח

  

  

  באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(485) (243) 4,851 243 485   

 לקוחות  
 

(1,505) (752) 15,049 752 1,505   

 חייבים אחרים  
 

(92) (46) 915 46 92   

  

  

(2,082) (1,041) 20,815 1,041 2,082   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

2 1 22 (1) (2)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

659 329 6,586 (329) (659)   

 זכאים אחרים  
 

833 417 8,334 (417) (833)   

  

זכאים אחרים לזמן ארוך ראה באור 
  (1,494) (747) 14,942 747 1,494 ג'4

  

       

  

  

  

(588) (294) 5,873 294 588   

 סך חשיפה, נטו  
 

2 1 22 (1) (2)   

                  

 

 אירו –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

                  

  
  

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

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   0.838 0.885 0.931 0.978 1.024 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(1,624) (812) 16,236 812 1,624   

 לקוחות  
 

(4,145) (2,072) 41,448 2,072 4,145   

 חייבים אחרים  
 

(305) (153) 3,054 153 305   

 חייבים אחרים לזמן ארוך   
 

(28) (14) 277 14 28   

  

  
(6,102) (3,051) 61,015 3,051 6,102   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

3,338 1,669 33,376 (1,669) (3,338)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

2,307 1,154 23,073 (1,154) (2,307)   

 זכאים אחרים  
 

1,536 768 15,356 (768) (1,536)   

  
  

7,181 3,591 71,805 (3,591) (7,181)   

  

       

  

 סך חשיפה, נטו  
 

1,079 540 (10,790) (540) (1,079)   
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 פרנק שוויצרי –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

 

 

 רובל –לשינויים בשער חליפין דולר  רגישות

                  

  
  

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

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   52.083 54.977 57.870 60.764 63.657 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 מזומנים ושווי מזומנים  
 

(560) (280) 5,596 280 560   

 לקוחות  
 

(1,548) (774) 15,482 774 1,548   

 חייבים אחרים  
 

(135) (68) 1,351 68 135   

  

  
(2,243) (1,122) 22,429 1,122 2,243   

  

       

  

 ספקים ונותני שירותים  
 

57 28 566 (28) (57)   

 זכאים אחרים  
 

428 214 4,278 (214) (428)   

 זכאים אחרים ז"א  
 

2,609 1,304 26,089 (1,304) (2,609)   

  

  
3,094 1,546 30,933 (1,546) (3,094)   

  

  

       

 סך חשיפה, נטו  
 

851 424 (8,504) (424) (851)   

                  

 

 

 

                  

  
  

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

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  

 
   0.876 0.925 0.973 1.022 1.071 שע"ח

  

  

   באלפי דולר

 ושווי מזומניםמזומנים   
 

(126) (63) 1,260 63 126   

 לקוחות  
 

(670) (335) 6,695 335 670   

 חייבים אחרים  
 

(99) (50) 990 50 99   

  

  
(895) (448) 8,945 448 895   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

9,454 4,727 94,535 (4,727) (9,454)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

443 221 4,426 (221) (443)   

 זכאים אחרים  
 

65 32 ,645 132) 265)   

   
10,162 5,080 101,606 (5,080) (10,162)   

  

       

  

 סך חשיפה, נטו  
 

9,267 4,632 (92,661) (4,632) (9,267)   
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 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  
 

(1,372) (686) 13,716 686 1,372   

 לקוחות  
 

(2,903) (1,451) 29,025 1,451 2,903   

 חייבים אחרים  
 

(233) (117) 2,333 117 233   

  

  
(4,508) (2,254) 45,074 2,254 4,508   

  

       

  

  

אשראי מתאגידים 
 בנקאיים

 

147 73 1,468 (73) (147)   

 ספקים ונותני שירותים  
 

1,150 575 11,500 (575) (1,150)   

 זכאים אחרים  
 

541 271 5,412 (271) (541)   

 זכאים אחרים לזמן ארוך   
 

15 8 154 (8) (15)   

  

  
1,853 927 18,534 (927) (1,853)   

  

       

  

 חשיפה, נטוסך   
 

(2,655) (1,327) 26,540 1,327 2,655   

                  

 

 

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

                  

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

  

  
       

  

  
  

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

  
 

   10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי %

  
  

   באלפי דולר

  

הלוואות ביואן סיני לזמן 
 קצר

 

8 4 1,438 (4) (8)   

   (8) (4) 1,438 4 8 סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן  

                  

 

 סיכום טבלאות מבחני רגישותט. 

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 מהשינוייםרווח )הפסד(  

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי % 

 3.582 3.781 3.98 4.179 4.378 שע"ח

 דולר באלפי 

 (748) (373) (7,478) 373 748 סך חשיפה, נטו
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 לירה שטרלינג: –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

 )הפסד( מהשינוייםרווח  שווי הוגן רווח )הפסד( מהשינויים 

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי % 

 0.609 0.643 0.677 0.711 0.744 שער חליפין

 דולר באלפי 

 588 294 5,873 (294) (588) סך חשיפה, נטו

 אירו: –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי % 

 0.838 0.885 0.931 0.978 1.024 שער חליפין

 דולר באלפי 

 (1,079) (540) (10,790) 540 1,079 סך חשיפה, נטו

 פרנק שוויצרי –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי % 

 0.876 0.925 0.973 1.022 1.071 שער חליפין

 דולר באלפי 

 (9,267) (4,632) (92,661) 4,632 9,267 סך חשיפה, נטו

 רובל –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי % 

 52.083 54.977 57.870 60.764 63.657 שער חליפין

 דולר באלפי 

 (851) (424) (8,504) 424 851 סך חשיפה, נטו

 מטבעות אחרים –רגישות לשינויים בשער חליפין דולר 

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי % 

 דולר באלפי 

 2,655 1,327 26,540 (1,327) (2,655) סך חשיפה, נטו

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

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

 10%- 5%- - 5%+ 10%+ השינוי % 

 דולר באלפי 

 (8) (4) 1,438 4 8 סך חשיפה לשינוי בשווי הוגן
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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

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

החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות  בהתאם לתקנותלדירקטוריון  ותוגיבשה המלצ

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

 
 

 דירקטוריון החברהחברי 

מתוכם הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ה שישחברים, אשר  מונהשדירקטוריון החברה מונה 

לדוח ד'  לפרק 26 תקנה ראולפרטים נוספים אודות הדירקטורים של החברה ופיננסית כמפורט לעיל. 

 2015במרץ  16, אשר פורסם ביום על התאגיד( נוספים רטים)פ 2014התקופתי של החברה לשנת 

 ."(5102התקופתי לשנתי הדוח )" (2015-01-052216)אסמכתא: 

 
 ועדת המאזןחברי 

 .ל, דח"צ, וגיל ליידנר, דירקטור', יצחק אנגויו"ר הועדה דח"ציעקב אלינב,  ה"ה הינם ועדת המאזן חברי

זהה להרכב ועדת הביקורת, אשר  בנוסף לחברים המוזכרים לעיל כוללת גם  אינויצויין כי הרכב הועדה 

 לקרוא והיכולת ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי הינםהמאזן  ועדת חברי"צית דפנה שריר. הדחאת 

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

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

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

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

על  נוספים רטיםפ) 2014התקופתי לשנת ד' לדוח  לפרק 26 תקנה ראו ,ופיננסית חשבונאית מומחיות

 (. התאגיד

 

 לדירקטוריון המלצתה גיבוש לצורך ועדת המאזן ידי על שננקטו התהליכים

 ימי עסקים שני. 2015במאי  17ביום  שהתקיימהועדת המאזן  בישיבת נדונו החברה של הכספיים הדוחות

. 2015שנת הראשון של  רבעוןל החברה של כספייםה ותהדוח הועדה חברי לבחינת ונשלח לפני הישיבה

אורי  מרהחברה,  של המבקרים החשבון רואי נכחו בדיון ובנוסף המאזן ועדת חברי שלושת והשתתפ דיוןב

גיא גיל,  מר, CFO-וה לנשיא המשנהאלון גרנות,  מרומנהל העסקים הראשי שלה,  החברה נשיאיהודאי, 

ומר יואב  גלובלית ומזכירת החברה משפטית יועצתנשיא,  סגנית, מירסקי טלי' גב ,כספיםל הנשיא סגן

 בין, דנה הועדה .החשבון רואי ושל החברה של מצגות הוצגו . בישיבהברק, המבקר הפנימי של החברה

בדיווח  הקשורות הפנימיות הבקרות, הכספיים הדוחות עם בקשר שנעשו והאומדנים הערכותב, היתר

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

 ן, שעליהןוהאומדנים שבבסיס ת שווי, לרבות ההנחותושיושם בעניינים המהותיים של הקבוצה והערכ

בהתאם  לדירקטוריון המלצות גובשוהמאזן  במסגרת הדיון בועדת נסמכים נתונים בדוחות הכספיים.

לפני  עסקים ימי שני. המלצות ועדת המאזן הועברו לחברי דירקטוריון החברה דוחות לתקנות אישור

לאור  הדירקטוריון מהווים זמן סביר, אשר לדעת חברי בה נדונו הדוחות הכספיים ישיבת הדירקטוריון

 .היקף ומורכבות ההמלצות

 הליך אישור הדוחות על ידי הדירקטוריון

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

 לאישור הדוחותהדירקטוריון בה מובאים הדוחות לאישור. לישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומובאים 
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 הכספיים של החברה מוזמנים גם רואי החשבון המבקרים של החברה וכן חברי ההנהלה הבכירה של

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

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

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

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

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

 הקבוצהשל  והכספיות את התוצאות העסקיותמציגים בפני הדירקטוריון  CFO -הווהמשנה לנשיא 

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

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

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

. הכספיים הדוחותלאישור  בנוגע הצבעה מקיים החברה דירקטוריון לבסוף. הדירקטורים לשאלותהחברה 

הראשון של  רבעוןל יםהכספי ותהדוח ואושר בה ,2015במאי  19הדירקטוריון שהתקיימה ביום  בישיבת

 .אחד פה התקבלה הדוחות אישורעל  וההחלטההדירקטורים  כל השתתפו, 2015 שנת

 

  ה.תגמול נושאי משרה בכירה

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

שהינם  ,2014לנושאי המשרה הבכירה בחברה לשנת המענקים את "(, ועדת התגמול)" 2015במרץ  12

בוועדת התגמול  מפורט אשר התקיים דיון המענקים אושרו לאחר .בהתאם למדיניות התגמול

 בנפרד. )למעט הנשיא( המשרה הבכירה  מנושא אחד לכל ובדירקטוריון בהתייחס

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

 15. לפרטים נוספים בדבר החלטה זו ראה הדיווח המיידי שפרסמה החברה בעניין ביום 2012תוכנית 

 (2015-01-051940: )אסמכתא 2015במרץ 

 

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

 המוזכרים בדו"חות הכספיים ח על המצב הכספי"דואירועים לאחר תאריך ה. א

 

 חלוקת דיבידנד

, החליט דירקטוריון 2014 בדצמבר 31 בד בבד עם אישור הדוחות הכספיים ליום, 2015 במרץ 15 ביום

 דולראלפי  5,571-)כ₪ אלפי  22,291-למניה ובסך כולל של כ₪   0.38 של סךהחברה על חלוקת דיבידנד ב

 (.זה דוח פרסוםנכון למועד 

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים. ב

לא חל שינוי מהותי באומדנים החשבונאיים הקריטיים של החברה בתקופת הדוח לעומת האומדנים                 

 .2014שהוצגו בדוח התקופתי לשנת 

 ג לתקנות7על פי תקנה של תאגיד כספי נפרד דוח אי הכללת  .ג 

"( בשל דוח סולוג לתקנות )"9כללה בדוח התקופתי מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה  החברה לא

זניחות תוספת המידע של דוח כאמור והעובדה שדוח סולו לא יוסיף כל מידע מהותי למשקיע הסביר, 

 שאינו כלול בדוחות המאוחדים של החברה.

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

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

 .אין לה מכירות או הוצאות לצדדים שלישייםועובדים 
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( נובעות "מבע פרוטרום מול הון שטרי שערוךמימון על  הכנסותו דיבידנד) החברה של הכנסותיה כל

 בע"מ. מפרוטרום

אין לחברה יתרות מול צדדים שלישיים. היתרות  ,מס הכנסה מול התחשבנותמאזנית, למעט  מבחינה

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

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

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

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

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

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

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

 .מתקיימים

 .ותישיב שתי החברהדירקטוריון  קיים 2015 שנתהראשון של  הרבעון במהלך

 

 .ועל ההישגים הנאים שהושג לעובדיהפרוטרום ו הנהלתמודה ל החברה דירקטוריון

 

 

____________________ 

 

____________________ 

 אורי יהודאי

 נשיא ומנהל עסקים ראשי

 

 ד"ר ג'ון פרבר

 יו"ר הדירקטוריון

 

 

  2015 במאי 19 תאריך:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוטרום תעשיות בע"מ

 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 5133במרס  13

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוטרום תעשיות בע"מ

 

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 5133במרס  13
 
 
 

 תוכן העניינים
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 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  בדולרים של ארה"ב: - דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 3-4 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי 

 5 דוח תמציתי מאוחד על הרווח והפסד 

 6 דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל

 7-9 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון 

 01-00 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

 02-08 ם  ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיי
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פרוטרום תעשיות בע"מ
 
 
 

 
 מבוא

 
 את הקבוצה(, הכולל -וחברות בנות שלה )להלן  מ"פרוטרום תעשיות בע של המצורף הכספי המידע את סקרנו

על הרווח  המאוחד הדוח התמציתי אתו 5132במרס  13ליום  הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי
תאריך.  באותו החודשים שהסתיימה 1לתקופה של  המזומנים ותזרימי הרווח הכולל, השינויים בהון והפסד,

 לתקן חשבונאות בהתאם זו ביניים לתקופת מידע כספי של אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה הדירקטוריון
 זו לפי ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת ים", וכן הם אחראיםלתקופות ביני כספי "דיווח IAS 34בינלאומי 

 על מסקנה היא להביע אחריותנו .3791 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות תקנות ניירות של פרק ד'
 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים כספי לתקופת מידע

 
 באיחוד נכסיהן הכלולים אשר שאוחדוחברות  של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא

 59%-מהוות כ באיחוד , והכנסותיהן הכלולות5132במרס  13הנכסים המאוחדים ליום  מכלל 51% -כ מהווים
 הביניים הכספי לתקופת תאריך. המידע באותו החודשים שהסתיימה 1 לתקופה של המאוחדות ההכנסות מכלל

 ומסקנתנו, ככל לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות שבון אחריםח רואי על ידי נסקר חברות אותן של התמציתי
 .האחרים החשבון רואי הסקירה של דוחות על חברות, מבוססת אותן בגין הכספי שהיא מתייחסת למידע

 
 היקף הסקירה

 
 לתקופות מידע כספי של חשבון בישראל "סקירה רואי לשכת של 3 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 ביניים מורכבת כספי לתקופות מידע של היישות". סקירה של המבקר החשבון רואה ידי על ערכתהנ ביניים

 אנליטיים סקירה נהלי הכספיים והחשבונאיים, ומיישום לעניינים האחראים אנשים עם מבירורים, בעיקר
 תלתקני ביקור בהתאם הנערכת ביקורת מאשר בהיקפה במידה ניכרת הינה מצומצמת ואחרים. סקירה

 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו  מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו לכך, אין מזוהים בביקורת. בהתאם להיות

 
 מסקנה

 
 לנו לסבור רםהגו דבר ליבנו בא לתשומת אחרים, לא חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
  .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות ערוך, מכל ל אינו"הנ הכספי שהמידע

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

 המהותיות, אחר הוראות הבחינות לממלא, מכ אינו ל"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו לתשומת
 .3791 -ל "התש ומיידיים(, תקופתיים ערך )דוחות ניירות תקנות ד' של פרק לפי הגילוי

 
 
 
 
 
 
 

 
 קסלמן וקסלמן       ,חיפה

 רואי חשבון       5132במאי  37
  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב       
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 ת בע"מפרוטרום תעשיו

 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

 2105במרס  30ליום 

 

 בדצמבר 13 במרס 13 

 5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 

    נכסים
    נכסים שוטפים:

 63,975 49,842 57,691 מזומנים ושווי מזומנים
    חייבים ויתרות חובה:

 041,429 049,034 054,021 לקוחות
 04,550 06,066 02,512 אחרים

 8,696 02,861 00,470 הוצאות ששולמו מראש ומקדמות לספקים
 070,011 063,050 073,957 מלאי

 419,741 390,053 398,750 
    

    נכסים שאינם שוטפים:
 098,799 200,666 213,235 רכוש קבוע 

 339,801 382,593 330,593 נכסים בלתי מוחשיים 
 3,142 3,557 2,863 הכנסה נדחיםמסי 

 40 88 319 אחרים
 538,111 597,914 540,692 

 941,443 989,157 947,741 סך נכסים

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 5133 במאי, 31: החברה דירקטוריון ידי על ביניים לתקופת הכספי המידע אישור תאריך
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 בדצמבר 13 במרס 13 

 5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 

    התחייבויות והון

    התחייבויות שוטפות:

    לוואותאשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של ה
 67,751 74,458 72,864 לזמן ארוך

    זכאים ויתרות זכות:
 59,770 65,444 70,143 ספקים ונותני שירותים  
 46,378 52,536 53,495 אחרים  

 - 4,672 5,570 דיבידנד לשלם
 212,973 097,001 073,899 

    התחייבויות שאינן שוטפות:

 063,696 074,426 059,702 שוטפות הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות
 31,990 23,314 31,073 מעביד, נטו –התחייבויות בשל סיום ביחסי עובד 

 23,542 32,996 20,799 מסי הכנסה נדחים
 09,967 25,751 27,537 התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי מניות בחברת בת

 6,329 7,491 8,180 אחרים
 247,312 263,966 244,525 

 408,424 460,176 451,275 סך התחייבויות
    

    הון
    הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 06,822 06,780 06,888 הון מניות רגילות
 016,664 014,647 018,851 קרנות הון אחרות

 (48,059) 21,891 (91,655) הפרשי תרגום 
 445,653 385,339 460,487  עודפיםיתרת 

    חברההות מניות החברה המוחזקות בידי על -בניכוי 
 (2,587) (2,563) (2,763) מאוחדתוחברה 

 3,626 2,887 3,658 זכויות שאינן מקנות שליטה
 522,109 527,980 497,465 סך ההון

 941,443 989,157 947,741 סך ההתחייבויות וההון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חות כספיים תמציתיים אלה.דומהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ

 דוח תמציתי מאוחד על הרווח והפסד 

 2105במרס  30החודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

  
 החודשים שהסתיימו  1

 במרס 13-ב

שנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר  13-ב
 5133 5132 5132 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 למניה( )למעט נתוני הרווח אלפי דולרים 
    

 809,547 088,467 094,099 הכנסות 

 498,995 004,927 009,167 כנסותעלות ה

 321,552 73,541 75,032 רווח גולמי

 041,296 34,703 30,262 נטו –מכירה ושיווק, מחקר ופיתוח  הוצאות

 61,506 04,822 04,386 הוצאות הנהלה וכלליות

 806 72 321 נטו – הוצאות )הכנסות( אחרות

 008,924 23,933 29,064 רווח מפעולות 

 01,189 0,461 0,838 נטו – הוצאות מימון

 018,835 22,473 27,326 רווח לפני מסים על ההכנסה

 20,209 4,093 5,929 מסים על ההכנסה 

 87,606 08,281 20,397 רווח לתקופה

    ייחוס הרווח לתקופה:

 86,654 08,044 20,415 לבעלים של חברת האם

 962 036 (8) לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

 87,606 08,281 20,397 סך הכל

    רווח למניה:

 0.49 1.30 1.37 בסיסי

 0.47 1.30 1.36 בדילול מלא

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 מאוחד על הרווח הכולל דוח תמציתי

 2105במרס  30החודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 

  
 החודשים שהסתיימו  1

 במרס 13-ב

שנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר  13-ב
 5133 5132 5132 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

  אלפי דולרים 

 87,606 08,281 20,397 רווח לתקופה

    רווח כולל אחר:

    חדש לרווח והפסד סעיף אשר לא יסווג מ

 (8,056) - - מדידה מחדש של התחייבות )נטו( בשל סיום יחסי עובד מעביד

    סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח והפסד:

 (75,514) (6,458) (42,456) הפרשי תרגום

 3,956 00,822 (20,159) סך רווח כולל לתקופה

    ייחוס הרווח הכולל לתקופה:

 3,143 00,738 (20,190) עלים של חברת האםלב

 903 84 32 לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

 3,956 00,822 (20,159) סך הכל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 דוחות כספיים תמציתיים אלה.מהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 0 -)המשך( 

 
 פרוטרום תעשיות בע"מ

 
 ים בהון דוח תמציתי מאוחד על השינוי

 2105במרס  30החודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

  
 
 

 הון המיוחס לבעלים של החברה האם

  

  
 
 
 

מניות 
 רגילות

 
 
 
 

קרנות הון 
 אחרות

 
 
 

 
הפרשי 
 תרגום 

 
 

 
 
 

  עודפים

 
 

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
 חברה הבידי 

 
 

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
 חברת האם

 
 
 

זכויות שאינן 
ת מקנו

 שליטה

 
 
 

 
 

 סך ההון
 אלפי דולרים 
         

 522,109 3,626 508,393 (2,587) 445,653 (48,059) 016,664 06,822 )מבוקר( 5133בינואר  3יתרה ליום 
         החודשים שהסתיימה ביום  1תנועה במהלך התקופה של 

         :()בלתי מבוקר 5133במרס  13
         : רווח כולל

 20,397 (8) 20,415  - 20,415 -  - - וח לתקופהרו
 (42,456) 41 (42,496) - - (42,496) - - לתקופה כולל אחר הפסד

 (20,159) 32 (20,190) - 20,415 (42,496) - - סך הרווח הכולל לתקופה
         עסקאות עם הבעלים:

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (356) - (356) (356) - -  - - חברה מאוחדתיות החברה על ידי רכישת מנ

 61 - 61 081 - - (021) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים 

 411 - 411 - - - 411 - הכרה במרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 0,972 - 0,972 - - - 0,916 66 ובדים בכיריםתמורה מהנפקת מניות לע

 (5,570) - (5,570) - (5,570) - - - דיבידנד כולל שחיקה 
 66 2,086 - (5,570) (076) (3,495) - (3,495) 
         

 497,465 3,658 493,817 (2,763) 460,487 (91,655) 018,851 06,888 )בלתי מבוקר( 5133במרס  13יתרה ליום 
         
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים אלה.מהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 2 -)המשך( 
 פרוטרום תעשיות בע"מ

 
 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון 

 2104במרס  30החודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

  
 
 

 הון המיוחס לבעלים של החברה האם

  

  
 
 
 

מניות 
 רגילות

 
 
 
 

ות הון קרנ
 אחרות

 
 
 

 
הפרשי 
 תרגום 

 
 

 
 
 

  עודפים

 
 

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
 חברה הבידי 

 
 

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
 חברת האם

 
 
 

זכויות שאינן 
מקנות 
 שליטה

 
 
 

 
 

 סך ההון
 אלפי דולרים 
         

 520,159 2,813 508,256 (0,980) 370,867 27,296 014,293 06,780 )מבוקר( 5132בינואר  3יתרה ליום 
         החודשים שהסתיימה ביום  1תנועה במהלך התקופה של 

         :()בלתי מבוקר 5132במרס  13
         : רווח כולל

 08,281 036 08,044 - 08,044 - - - רווח לתקופה
 (6,458) (52) (6,416) - - (6,416) - - לתקופה כולל אחר הפסד

 00,822 84 00,738 - 08,044 (6,416) - - ופהסך הרווח הכולל לתק
         עסקאות עם הבעלים:

         תוכניות הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (582) - (582) (582) - - - - חברה מאוחדתרכישת מניות החברה על ידי 

         -הקצאת מניות ואופציות לעובדים בכירים 
 354 - 354 - - - 354 - מניות ואופציות לעובדים הכרה במרכיב ההטבה בהענקת

 (4,672) - (4,672) - (4,672) - - - דיבידנד כולל שחיקה 
 - 354 - (4,672) (582) (4,911) - (4,911) 
         

 527,980 2,887 525,194 (2,563) 385,339 21,891 014,647 06,780 )בלתי מבוקר( 5132במרס  13יתרה ליום 
         
 

 
 דוחות כספיים תמציתיים אלה.מהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 3 -)סיום( 

 
 פרוטרום תעשיות בע"מ

 
 על השינויים בהון  ות מאוחדיםדוח

 2104 בדצמבר 30שהסתיימה ביום  לשנה

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
  

 
 
 

 רגילות מניות

 
 
 
 הוןקרנות 

 אחרות

 
 
 

הפרשי 
 רגוםת

 
 
 
 

 עודפים

עלות מניות 
החברה 

המוחזקות 
בידי 

 חברהה

 
סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
 חברת האם

 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 
 
 
 

 ההוןסך 
 )מבוקר( אלפי דולרים 
         

 520,159 2,813 508,256 (0,980) 370,867 27,296 014,293 06,780 )מבוקר( 5132בינואר  3יתרה ליום 
         

         תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום
         :5132בדצמבר  13 

         רווח כולל:
 87,606 962 86,654 - 86,654 - - - רווח לשנה

 (83,661) (49) (83,600) - (8,056) (75,455) - - רווח כולל אחר לשנה  
 3,956 903 3,143 - 78,498 (75,455) - - סך רווח כולל לשנה

         
         עסקאות עם הבעלים:

         תוכנית הקצאת מניות לעובדי חברה מאוחדת:
 (0,030) - (0,030) (0,030) - - - -  חברה מאוחדתרכישת מניות החברה על ידי 

 075 - 075 525 - - (351) - תקבולים בגין הקצאת מניות לעובדים
         :אופציות לעובדים בכיריםמניות והקצאת 

 0,481 - 0,481 - - - 0,481 - הכרה מרכיב ההטבה בהענקת מניות ואופציות לעובדים
 0,282 - 0,282 - - - 0,240 40 תמורה מהנפקת מניות לעובדים בכירים

 (91) (91) - - - - - - דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (4,702) - (4,702) - (4,702) - - - ששולם דיבידנד

 40 2,370 - (4,702) (616) (2,916) (91) (2,996) 
         

 522,109 3,626 508,393 (2,587) 445,653 (48,059) 016,664 06,822 )מבוקר( 5132 בדצמבר 13 ליום יתרה

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

 ח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומניםדו
 2105במרס  30החודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 
  

 החודשים שהסתיימו  1
 במרס 13-ב

 השנה שהסתיימה 
 בדצמבר 13-ב

 5133 5132 5132 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 

    תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
 99,210 00,553 22,971 נספח(  )ראה מזומנים שנבעו מפעילויות

(3,126) , נטומסי הכנסה ששולמו  (2,612)  (08,358)  
 81,843 8,950 09,944 מזומנים נטו שנבעו מפעילויות  שוטפות

    
    תזרימי מזומנים מפעילויות  השקעה:

(8,108) רכישת רכוש קבוע  (4,843)  (20,392)  
(011) רכישת נכסים בלתי מוחשיים  (284)  (0,097)  

 493 001 87 ריבית שהתקבלה
(05,816) רכישת חברות מאוחדות, בניכוי מזומנים שנרכשו   (01,191)  (34,723)  

 811 306 039 תמורה ממכירת רכוש קבוע
(23,698) מזומנים נטו ששימשו לפעילויות השקעה   (04,790)  (56,109)  

    
    מון:תזרימי מזומנים מפעילויות )לפעילויות( מי

(91) - - דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות  
 0,282 - 0,972 תקבולים מעובדים בכירים בגין הקצאת מניות

(806) ריבית ששולמה   (937)  (2,404)  
 32,892 - 7,049 קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

(5,862) קאייםפירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנ  (9,909)  (52,204)  
(2,180) הלוואות ואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו קבלת)פרעון(   9,268 04,981 

    בניכוי תקבולים -רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת 
(296) בגין המניות  (582)  (956)  

(4,702) - - דיבידנד ששולם  
(2,071) 66 מימון )ששימשו לפעילויות מימון( שנבעו מפעילויותמזומנים נטו   (00,232)  

    
(3,688) גידול )קיטון( במזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי  (8,101)  03,592 

 57,602 57,602 63,975 יתרת מזומנים, שווי מזומנים ואשראי בנקאי לתחילת התקופה
(2,597) ומנים  ואשראי בנקאימהפרשי שער בגין מזומנים, שווי מז (הפסדיםרווחים )  241 (7,229)  

    
 63,975 49,842 57,691 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
 המזומנים דוח תמציתי מאוחד על תזרימי

 2105במרס  30החודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 
 

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות: -נספח לדוח התמציתי המאוחד על תזרימי המזומנים 
 
  

 
 והחודשים שהסתיימ 1

 במרס 13-ב

 
השנה 

 שהסתיימה 
 בדצמבר 13-ב

 5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי דולרים 
    

 018,835 22,473 27,326 ח לפני מיסים על הכנסהרוו
    

    התאמות בגין: 
    

 31,550 7,834 7,103 פחת והפחתות
הכרה בהטבות הנובעות מהענקת מניות ואופציות 

 0,481 354 411 לעובדים
 586 73 341 מעביד, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 (047) (027) (7) ש אחרוגריעת רכוש קבוע ורכורווח ממכירת 
 (0,336) (020) (2,817) רווחים מהפרשי שער של הלוואות לזמן ארוך

    התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי מניותשערוך 
 (4,018) (0,974) 5,647 בחברת בת  

 0,920 827 729 ריבית ששולמה, נטו
 00,305 6,866 28,947 

    
    :שינויים תפעוליים בהון חוזר

    גידול בחייבים ויתרות חובה:
 (01,937) (00,975) (09,022) לקוחות
 0,868 (4,781) 019 אחרים

 81 27 (268) קיטון בחייבים אחרים לזמן ארוך
    גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:

 0,900 7,366 9,290 ספקים
 (5,922) (089) 236 אחרים

 (231) 4 0,020 לזמן ארוך בזכאים אחרים (קיטוןגידול )
 (25,350) (8,239) (7,138) במלאיגידול 

 (05,670) (07,786) (38,580) 
 99,210 00,553 22,971 מזומנים נטו שנבעו מפעולות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 סבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים ביאורי ה

 2105במרס  30
 )בלתי מבוקרים(

 :כללי - 3 ביאור
 

 חברה באמצעות פועלת החברה. 0933 בשנת הוקמה אשר, גלובלית חברה היא מ"בע תעשיות פרוטרום
 פועלת הקבוצה(. הקבוצה להלן) שבשליטתה והחברות( מ"בע פרוטרום - להלן) בישראל מאוחדת
ת ע"י הנהלת החברה והנחשב גלם חומרי ופעילות הטעמים פעילות: עיקריות פעילויות ישת במסגרת

בנוסף עוסקת החברה גם בייבוא ושיווק חומרי גלם שאינם מיוצרים על ידה כחלק  כעסקי הליבה.
 מהשירות והענקת פתרון כולל ללקוחותיה, פעילות זאת מוצגת במסגרת פעילות הסחר והשיווק.

 מזון יצרני שימוש עושים בהם גלם וחומרי טעם תמציות ומוכרת משווקת, מייצרת, מפתחת הקבוצה
 היגיינה מוצרי, וריח טעם תמציות, מרפא צמחי על המבוססים מוצרים של יצרנים, ומשקאות

 . אחרים מוצרים של יצרנים גם כמו, וקוסמטיקה
 

 
 התמציתיים הכספיים הדוחות של העריכה בסיס - 5 ביאור

 
 3 של הביניים ולתקופת 2105 במרס 30 ליום הקבוצה של המאוחד התמציתי פיהכס המידע .א

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

 הכספי במידע לעיין יש. 0971-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים חות"דו) ערך ניירות לתקנות בהתאם
, אליהם נלוו אשר והביאורים 2104 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם ביחד הביניים לתקופת

 הנוסף הגילוי את וכללו"( IFRS -ה תקני" - להלן) בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי נערכו אשר
 הכספי המידע. 2101 - ע"התש( שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש

 .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת
 

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

 עלו הקבוצה של החשבונאית מדיניותה יישום על משפיעים אשר, והנחות חשבונאיים באומדנים
 להיות עשויות בפועל התוצאות. המדווחים וההוצאות ההכנסות, ההתחייבויות, הנכסים סכומי
 .אלו מאומדנים שונות

  המשמעותיים הדעת שיקולי, אלה מאוחדים תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת
(significantאשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וא ) י הוודאות

הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 
 .2104בדצמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

 
 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 1 ביאור

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

  : להלן למתואר פרט, 2104 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם יםעקבי הינם
    בנוגע ההנהלה של ביותר הטוב האומדן בסיס על מוכרים הביניים לתקופות ההכנסה על מסים     

 .החזויים השנתיים הרווחים סך על שיחול הממוצע המס לשיעור
 
 ואשר בתוקף אינם עדיין אשר נוספים קיימים לתקנים יםותיקונ חדשים יישום לראשונה של תקנים .ב

 הקבוצה של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת פורטו, המוקדם ביישומם בחרה לא הקבוצה
 .2104 לשנת
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(

 2105במרס  30

 )בלתי מבוקרים(
 

 צירופי עסקים - 2 ביאור
 

 Foodblendersרכישת חברת  .א
 

 המניות מהון 011% לרכישת הסכם על, באנגליה בת חברת באמצעות, פרוטרום חתמה 2105 בפברואר 2 ביום
 2.2 -כ של לתשלום בתמורה"Foodblenders Limited "(Foodblenders ) האנגלית הטעמים חברת של

 דולר מיליון 0.0 -כ על לעמוד הצפוי ביצועים מותנה נוסף ותשלום( פאונד ליוןימ 0.45) ב"ארה דולר מיליון
 .עצמיים ממקורות ומומנה החתימה במועד הושלמה העסקה(. פאונד לףא 724-כ) ב"ארה

Foodblenders ,טעמי פתרונות של ובשיווק בייצור, בפיתוח עוסקת, 0998 בשנת שנוסדה Savory (תחום 
 ורטבים מרינדות, פונקציונאליים ורכיבים תבלינים תערובות יקרבע הכוללים(, מתוקים הלא הטעמים
 2104 בשנת Foodblenders מכירות(. Convenience Food) הנוחות מזון תחומי על דגש עם, המזון לתעשיית

             . בפרוטרום זו לפעילות דומים רווחיות שיעורי עם( פאונד מיליון 2) דולר מיליון 3 -כ של בהיקף היו
 ובסיס בוולינגבורו פרוטרום לאתר בסמוך הנמצא באנגליה ושיווק ייצור, פיתוח אתר Foodblenders -ל

 . אנגליים Private Label-ו מזון יצרני הכולל רחב לקוחות

 Savory של הפעילויות של המוצרים סל את משלימים Foodblenders של והטכנולוגיות המוצרים סל

Flavours ושל EAFI גם המתמחות, בהתאמה 2100 ובשנת 2102 בשנת פרוטרום ידי על שנרכשו האנגליות 
 המשלים המוצרים וסל בוולינגבורו פרוטרום לאתר הגיאוגרפית הקרבה. Savory טעמי בפתרונות הן

 .Savory-ה לפעילות Foodblenders פעילות בין משמעותיות סינרגיות יצירת יאפשרו

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

 .אלו כספיים דוחות אישור למועד הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה

 למועד הרכישה: Foodblenders ההתחייבויות שלנכסים וה

 
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 54 מזומנים ושווי מזומנים

 451 לקוחות
 058 מלאי

 47 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 016 רכוש קבוע
 2,916 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (319) ספקים
 (0,011) זכאים

  וטפות:התחייבויות שאינן ש
 (9) מסי הכנסה נדחים

 (003) אחרים
 2,091 

 איחודהממועד   אלפי דולר 47 נקי בסך ורווח נקיאלפי דולר  473הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 אלפי דולר. 83רכישה בסך ה בגין  בנוסף התהוו לחברה הוצאות .2105 במרץ 30ועד ליום 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 בר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(ביאורי הס

 2105במרס  30

 )בלתי מבוקרים(
 צירופי עסקים )המשך( - 2 ביאור

 
  Ingredientes Naturales Seleccionados, S.Lת חבררכישת  .ב

מהון המניות  011%, באמצעות חברת בת בספרד, על הסכם לרכישת פרוטרום חתמה 2105 בפברואר 2 ביום
-הספרדית )"אינגרנט"(, בתמורה לתשלום של כ Ingredientes Naturales Seleccionados, S.L של חברת

 -ד כוועמיליון אירו(  2.5מיליון דולר ארה"ב ) 2.8ונטילת חוב של   (אירוליון ימ 3.6מיליון דולר ארה"ב ) 4.0
הושלמה הרכישה  .2105המותנים בביצועי אינגרנט בשנת  ( נוספים,אירוליון ימ 0ליון דולר ארה"ב )ימ 0.0

 באמצעות מימון בנקאי. ומומנהביום החתימה 

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

ויצרני טעמים, ריחות וצבעים טבעיים  עשיית המזון. בין לקוחותיה נמנים יצרני מזוןאוקסידנטית(, לת
  .מובילים

 (. אירוליון ימ 7.4) מיליון דולר ארה"ב 9.8 -לכ 01% -בכ 2104 -הכנסותיה של אינגרנט צמחו ב

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

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

 .אלו כספיים דוחות אישור למועד הושלמה טרם אשר , וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה

 למועד הרכישה: אינגרנט ההתחייבויות שלנכסים וה
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 94 מזומנים ושווי מזומנים

 0,208 לקוחות
 0,962 מלאי

 618 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 0,847 רכוש קבוע
 293 אחרים

 3,627 תי מוחשייםנכסים בל
  שוטפות: תהתחייבויו

 (747) ספקים
 (0,119) זכאים

 (2,840) הלוואות 
  לא שוטפות תהתחייבויו

 (949) אחרים
 4,013 

 

 

)לאחר   אלפי דולר 071 נקי בסך ורווח נקיאלפי דולר  0,560הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
  .2105במרץ  30ועד ליום  ודהאיחממועד  הוצאות רכישה והוצאות מימון( 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(

 2105במרס  30
 )בלתי מבוקרים(

 
 צירופי עסקים )המשך( - 2 ביאור

 
 Taigaחברת רכישת  .ג

מהון המניות של  011%באמצעות חברת בת בבלגיה, על הסכם לרכישת  חתמה פרוטרום, 2105במרץ  06ביום 
 דולר מיליון 2.9-כ של לתשלום בתמורה "Taiga International NV "(Taiga)הבלגית חברת הטעמים 

 העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה ממקורות עצמיים. "ב.ארה

Taiga ,תמציות טעם לתעשיות המזון, כולל ליצרניבפיתוח, בייצור ובשיווק של  עוסקת, 0992 בשנת שנוסדה 
, ובסיס בבלגיהפיתוח ושיווק מחקר ועובדים ואתר ייצור,  04לחברה שוקולד מובילים, המשקאות והטבק. 

ליון דולר ימ  4.9 -הסתכם בכ 2104בשנת  Taigaהמכירות של  מחזור בצפון אמריקה ואירופה.לקוחות רחב 
 ארה"ב.

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

 .אלו כספיים דוחות אישור למועד הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה

 

 למועד הרכישה: אינגרנט ההתחייבויות שלנכסים וה

 
 גןשווי הו 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 092 מזומנים ושווי מזומנים

 387 לקוחות
 475 מלאי

 65 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 56 רכוש קבוע
 2,042 נכסים בלתי מוחשיים

  שוטפות: תהתחייבויו
 (021) ספקים
 (245)   זכאים

 2,952 

 

 

 איחודהממועד   אלפי דולר 44 נקי בסך ורווח נקיולר אלפי ד 336הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 אלפי דולר. 71בנוסף התהוו לחברה הוצאות רכישה בסך  .2105במרץ  30ועד ליום 
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(

 2105במרס  30

 )בלתי מבוקרים(
 

 משך(צירופי עסקים )ה - 2 ביאור
 

 Vitivaחברת רכישת  .ד

מהון המניות  92%-רכישת כאת , באמצעות חברת בת בסלובניה, השלימה פרוטרום 2105 בפברואר 4ביום 
בתמורה מהון המניות של ויטיבה,  011%)"ויטיבה"( המקנה לה זכות לרכישת  הסלובנית Vitivaשל חברת 

 23ביום  .מיליון אירו( 3מיליון דולר ארה"ב ) 3.4ונטילת חוב של   מיליון דולר 5.2-לתשלום במזומן של כ
 השלימה החברה את רכישת יתרת מניות ויטיבה והחלה להחזיק במלוא הון מניותיה. 2105באפריל 

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

( Nutraceutical, התרופות, התרופות הטבעיות )המזון יקובשוללקוחות קליניים, ושל צבעים טבעיים 
החודשים  02-בליון דולר ימ 00-לכ 2103-ליון דולר בימ 8.7-הכנסותיה של ויטיבה צמחו מ .והקוסמטיקה

(. פעילותה תשולב במסגרת פעילות חטיבת חומרי 27%-)גידול של כ 2104מבר האחרונים המסתיימים בנוב
 הגלם של פרוטרום. 

מודרני ויעיל בסלובניה, לו כושר יצור גדול ואפשרות אתר ייצור ושיווק ומכירות  ,מו"פ מרכזויטיבה ל
 עובדים.  60להרחבה משמעותית. לויטיבה 

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

 .אלו כספיים דוחות אישור למועד הושלמה טרם אשר, וההתחייבויות הנכסים של ההוגן לשווי הרכישה

 

 ועד הרכישה:למ ויטיבה ההתחייבויות שלנכסים וה

 
 שווי הוגן 
 אלפי דולרים 

  נכסים שוטפים:
 82 מזומנים ושווי מזומנים

 0,569 לקוחות
 0,837 מלאי

 255 אחרים
  נכסים שאינם שוטפים:

 6,399 רכוש קבוע
 08 נכס מס נדחה

 2,090 נכסים בלתי מוחשיים
  שוטפות: תהתחייבויו

 (2,034) ספקים
 (0,082)   זכאים
  יבויות שאינן שוטפות:התחי

 (3,411) הלוואות
 (408) אחרים

 5,207 

 

 

ממועד   אלפי דולר 37 נקי בסך ורווח נקיאלפי דולר  0,587הפעילות הנרכשת הניבה הכנסות בסך 
 אלפי דולר. 60בנוסף התהוו לחברה הוצאות רכישה בסך  .2105במרץ  30ועד ליום  איחודה
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 פרוטרום תעשיות בע"מ
 הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך( ביאורי

 2105במרס  30
 )בלתי מבוקרים(

 

 דיבידנד - 3 יאורב

ש"ח למניה. הדיבידנד  1.38הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד, בסך של  2105במרס  05ביום 
 אלפי דולר. 5,570 -שהוכרז הינו בסך של כ

 
 :מגזרי מידע - 4 ביאור

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

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

 הטעמים
עילות פ

 חומרי גלם
פעילות  

 סחר ושיווק
 

 ביטולים
סך הכל 
 מאוחד

 אלפי דולרים 

החודשים  1התקופה של 
 5133במרס  13-שהסתיימה ב

 )בלתי מבוקר(:

     

 094,099 (973) 08,570 43,248 033,353 הכנסות המגזר  
 29,064 (293) 0,071 5,401 22,877 רווחי המגזר  

החודשים  1התקופה של 
 5132במרס  13-הסתיימה בש

 )בלתי מבוקר(:

     

 088,467 (2,327) 05,657 41,974 034,063 הכנסות המגזר  
 23,933 019 304 5,008 08,392 רווחי המגזר  

      בדצמבר  13-השנה שהסתיימה ב
      )מבוקר(: 5132  
 809,547 (7,000) 78,521 058,375 589,763 הכנסות המגזר  
 008,924 (451) 2,679 09,491 97,215 י המגזררווח  

 
 

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

חודשים  1התקופה של  
 שהסתיימה

 במרס 13-ב

השנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 13-ב

 5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 אלפי דולרים 

 008,924 23,933 29,064 חי מגזרים מדווחיםרוו
 01,189 0,461 0,838   הוצאות מימון

 018,835 22,473 27,326 רווח לפני מסים על ההכנסה
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 פרוטרום תעשיות בע"מ          
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים )המשך(

 2105במרס  30

 )בלתי מבוקרים(

 

 5133במרץ  13אירועים לאחר  - 5ביאור  

 

 Sonaromeרכישת 

 Sonarome Private ההודיתשל החברה  הממניותי 61% פרוטרוםרכשה  2105 במאי 04 ביום

Ltd. "(28.6 של חברה שווי"ב )המשקף ארה דולר מיליון 07.2 של במזומן לתשלום בתמורה  ,)"סונארום 
שנתיים במחיר המותנה  מעוד החל מניותה יתרת רכישתל אופציה וללכ הרכישה הסכם "ב(ארה דולר מיליון

 .בנקאי חוב באמצעות תמומן . העסקהבביצועיה העסקיים של החברה

 הגיעוסונארום  מכירות. טעמים וריחותבפיתוח, בייצור ובשיווק של  עוסקת, 0980 בשנת שנוסדה, סונארום
תוח ושיווק בבנגלור, הודו, לו כושר יצור נוסף. . לסונארום אתר ייצור, מחקר ופימיליון דולר 02.0 -לכ 2104ב 

שווקים באפריקה, בעיקר  21לפעילות בהודו, לסונארום פעילות נרחבת בכ  בנוסף .עובדים 041 -כ לחברה
ומוזמביק, המהווים גם הם שווקים ייעודיים צומחים וחשובים  קניה, אתיופיה, דרום אפריקה, ניגריהב

. לסונארום בסיס לקוחות רחב הכולל יצרני מזון ומשקאות מקומיים באסטרטגיית הצמיחה של פרוטרום
 וגלובלים.

 BSAרכישת 

 Investissements BSA Inc. ("BSA")חברת מהון המניות של  95% רכשה פרוטרום  2105במאי,  05ביום 
כולל  מיליון דולר ארה"ב(. הסכם הרכישה 35.6-מיליון דולר קנדי )כ 42.75בתמורה לתשלום במזומן של 

. העסקה BSAאופציה לרכישת יתרת המניות החל מעוד שנתיים במחיר המותנה בביצועיה העסקיים של 
 בנקאי ותושלם בשבועות הקרובים. אשראיתמומן באמצעות 

BSA  עובדים. פעילותה העיקרית של  041 -ולה אתר ייצור במונטריאול וכ 0989נוסדה בשנתBSA  היא
)ספקטרום הטעמים הלא מתוקים( ייחודיים וחדשניים,  Savoryפתרונות טעמי בפיתוח, בייצור ובשיווק של 

לתעשיית המזון, עם דגש מיוחד על תחום הבשר  םהכוללים תערובות תבלינים וחומרי גלם פונקציונאליי
 37 -( עמדו על כ2104החודשים המסתיימים באוגוסט  02) 2104-ב  BSAמכירות המעובד ומזון הנוחות.

 מיליון דולר ארה"ב(.  34 -ר קנדי )כמיליון דול

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 




