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  בע"מבירה  תעשיותטמפו 

  יד ביחס לדוח התקופתי של החברה עדכון תיאור עסקי התאג

  (להלן: "הדוח התקופתי") 2011בדצמבר  31ליום 

, 1970 –א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל 39כנדרש על פי תקנה 

להלן פירוט השינויים או החידושים המהותיים אשר אירעו בעסקי החברה (להלן: 

  ועד למועד פרסום הדוח.  2011ת "העדכונים") במהלך הרבעון השני לשנ

העדכונים להלן מובאים על פי סדר הסעיפים של פרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי, 

כאשר למונחים להלן תהא המשמעות הנודעת להם בדוח התקופתי, אלא אם צוין במפורש 

  אחרת.

   רא.פרק זה של הדוח הרבעוני נערך מתוך הנחה, כי הדוח התקופתי מצוי בפני הקו

 חלוקת דיבידנדים –לדוח התקופתי  8סעיף  .1

מיליוני ש"ח,  12אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2011במאי  29ביום 

(מס'  2011במאי  29. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 2011ביוני  20אשר חולק ביום 

  ). 2011-01-165024אסמכתא: 

 הקמת מרכז לוגיסטי בשטח מפעלה של טמפו משקאות בנתניה –לדוח התקופתי  18.3סעיף  .2

לדוח התקופתי, בדבר הקמת מרכז לוגיסטי במתחם טמפו  18.3בהמשך לאמור בסעיף 

אלפי  71,000 - "), בעלות שהוערכה בסך כולל של כהמרכז הלוגיסטימשקאות בנתניה (להלן: "

הגדלת תקציב ההשקעה  2011באוגוסט  29ש"ח, אישר דירקטוריון טמפו משקאות ביום 

אלפי ש"ח. תוספת זו מיועדת לכסות את  97,000 - כבמרכז הלוגיסטי, עד לסך כולל של 

הרחבת אופק התכנון, הכולל הן גידול בהיקפי המכר והן הרחבת סל המוצרים של החברה, 

תקציב  האמור. כמו כן, בעת קביעת הגדלת לרבות הוספתם של מוצרי פרנו ריקארד לסל

ט האמור נלקחו בחשבון התייקרויות שחלו בעלויות הבנייה במהלך תקופת הקמתו הפרויק

  של המרכז הלוגיסטי.   

 מידע המפורטות לעיל בדבר העלויות הכרוכות בהקמתו של המרכז הלוגיסטי, הינן ההערכות

ערך, ומבוססות, בין היתר, על תוכניות טמפו משקאות  ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה

ן למועד דוח זה. העלויות הכרוכות בפרויקט זה, עשוית להיות שונות באופן מהותי נכו

  מהערכות דלעיל. 
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  ייצור בירה היינקן במפעל טמפו משקאות בנתניה –לדוח התקופתי  22.4סעיף  .3

לדוח התקופתי, בדבר הקמת מבשלת בירה במתחם טמפו  22.4בהמשך לאמור בסעיף 

אלפי  9,000 - "), בעלות שהוערכה בסך כולל של כת הבירהמבשלמשקאות בנתניה (להלן: "

הגדלת תקציב ההשקעה  2011באוגוסט  29יורו, אישר דירקטוריון טמפו משקאות ביום 

אלפי יורו. תוספת זו מיועדת לכסות את הרחבת  11,200 -במבשלת הבירה, עד לסך כולל של כ

בשלת הבירה. כמו כן, בעת קביעת אופק התכנון, הכולל גידול יכולת הייצור העתידית של מ

הגדלת תקציב הפרויקט האמור נלקחו בחשבון התייקרויות שחלו בעלויות הבנייה במהלך 

  תקופת הקמתה של מבשלת הבירה.

 מידע המפורטות לעיל בדבר העלויות הכרוכות בהקמתה של מבשלת הבירה, הינן ההערכות

ת, בין היתר, על תוכניות טמפו משקאות ערך, ומבוססו ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה

נכון למועד דוח זה. העלויות הכרוכות בפרויקט זה, עשוית להיות שונות באופן מהותי 

  מהערכות דלעיל. 

  מימון –לדוח התקופתי  27סעיף  .4

התקשרה החברה עם טמפו משקאות, שבשליטת החברה, בהסכם לפיו  2011ביולי  24ביום 

, מעת לעת, על פי בקשת טמפו משקאות, סכומים מתוך עודפי תעמיד החברה לטמפו משקאות

מיליוני  30המזומנים של החברה, ככל שיהיו עודפי מזומנים כאמור, וזאת עד לסך כולל של 

ש"ח. כל סכום שיועמד כאמור יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לממוצע הריבית הנהוגה, 

בהיקפים דומים מול  on callאשראי ביחס לטמפו משקאות, במועד ההעמדה הרלוונטי על 

לשנה.  0.54%בעסקאות דומות, ובניכוי  טמפו משקאותהתאגידים הבנקאיים עמם מתקשרת 

  יום ממועד מסירת בקשת פירעון על ידי החברה. 30הסכומים שיועמדו כאמור יפרעו תוך 

 הליכים משפטיים –לדוח התקופתי  33סעיף  .5

ביוני  22, בדבר פירוט ההליכים המשפטיים, ביום לדוח התקופתי 33בהמשך לאמור בסעיף 

נתקבלה במשרדי טמפו משקאות תביעה, ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, אשר  2011

 ידה על , במסגרתה טוענת התובעת, כי נרכשו2011ביוני  12הוגשה כנגד טמפו משקאות ביום 

בדבר  ת שגויותתוויו הודבקו עליהם טמפו משקאות, מתוצרת קל משקה בקבוקי מספר

 Kבפועל כאלו היו שלא אף על לכאורה, דיאטטיים היותם
 האמור. להערכת המשקה את רכש אשר הצרכנים ציבור כלל את לייצג מבקשת התובעת

 Kח"ש אלפי 10,080 של בסך הקבוצה האמורה של הנטענים נזקיה מסתכמים התובעת,
זה של  מוקדם ה כי בשלבהערכת החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים הינ

לדוחות  7קשה להעריך את סיכוי קבלת הבקשה. לפרטים נוספים ראו ביאור  ההליך,

  הכספיים.
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  טמפו תעשיות בירה בע"מ

  2011 ביוני 30שהסתיימה ביום  לתקופה של שישה חודשיםדוח הדירקטוריון 

הכספיים  לדוחות הדירקטוריון סקירת את להגיש מתכבד "מבע טמפו תעשיות בירה דירקטוריון

 פי -על ערוכה , כשהיא2011 ביוני 30שהסתיימה ביום  לתקופה של שישה חודשים החברה של
  .1970-תש"להדיים), יתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומי

  תאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי ה

 תיאור תמציתי של עסקי החברה .1

 כללי .1.1

ה בישראל, אשר החלה בפעילות יצור החברה הינה חברת המשקאות הותיק  .א

משקאות במפעלה בחולון עוד בראשית שנות החמישים. במשך השנים הרחיבה 

החברה את מגוון מוצרי המשקאות המיוצרים, מיובאים ומשווקים על ידה, הן 

נתניה, המקום בו נמצא כיום מפעל הקבוצה, הן בדרך של רכישת מבשלת בירה ב

  בדרך של פיתוח עצמי והן באמצעות התקשרות עם יצרני משקאות בינלאומיים. 

פעילות החברה בתחום המשקאות  פוצלהשינוי מבני שביצעה החברה מ כתוצאה

מהונה  40%להיינקן והוקצו טמפו משקאות),  -לטמפו משקאות בע"מ (להלן

עם השלמת הפיצול מבוצעת הפעילות בתחום . קאותהמונפק של טמפו מש

  המשקאות על ידי טמפו משקאות.

מייצרת, מייבאת, משווקת, ומפיצה משקאות שונים ללקוחותיה  טמפו משקאות

האחד הינו תחום  - ברחבי ישראל תוך התמקדות בשלושה תחומי פעילות 

 לשתייה משקאות אלכוהוליים מוכנים, המשקאות האלכוהוליים, הכולל בירות

, השני הינו תחום המשקאות הקלים הכולל משקאות ומוצרי פרנו ריקארד

מוגזים, מיצים, מים מבוקבקים, משקאות אנרגיה ומשקאות מאלט והשלישי 

הינו תחום פעילות ברקן, באמצעות חברת יקבי ברקן בע"מ, חברה ציבורית 

והפצה של  הנסחרת בבורסה בתל אביב, ועוסקת בעיקר בייצור, ייבוא, שיווק

  יינות ומשקאות חריפים.

 חודשיםושלושה של שישה  לתקופותו 2010 ביוני 30הדוחות הכספיים ליום    .ב

טעות למפרע תיקון באותו תאריך הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם  שהסתיימו

בגין הצגת נדל"ן המושכר לחברה מוחזקת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני 

ד' לדוחות 2נוספים ראה באור . לפרטים קעהכנדל"ן להש במקוםכרכוש קבוע 

 הכספיים.
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 התקשרויות .1.2

 mbokla בהסכם עם חברת  טמפו משקאות, התקשרה 2010ביולי  7ביום    .א

oICAoa brolmb pKAK   פרנו ריקארד", בהתאמה), שעניינו  -("ההסכם" ו"

שיווק, מכירה והפצה בלעדיים במדינת ישראל, של המשקאות האלכוהוליים 

("המוצריםהמיוצר בין "). ים ומשווקים על ידי חברות מקבוצת פרנו ריקארד 

" ומותגי הוויסקי Absolutהמוצרים נמנים, בין היתר, מותג הוודקה "

"gameson ,""Chivas"  ו- "Ballantines".  

, והוא יוארך מאליו 2011בינואר  1תקופת ההסכם הינה שש שנים החל מיום 

ם כל אחת, אלא אם יודיע אחד הצדדים לצד לתקופות עוקבות בנות ארבע שני

האחר על רצונו להביא את ההסכם לידי סיום, בהתאם לתקופות ההודעה 

המוקדמת הקבועות בהסכם. ההסכם כולל התחייבויות הדדיות של הצדדים, בין 

היתר בקשר עם תוכניות השיווק והמכירות ובקשר לתשתית ארגונית לפעילות 

הנובעות מן ההסכם מוערכות  טמפו משקאותת של דנן. ההתחייבויות היחודיו

  מיליון ש"ח לשנה במשך תקופת ההסכם הראשונה. 10 -בכ

עלולות להיגרם עלויות נוספות בקשר עם ההעברה של  לטמפו משקאותבנוסף, 

תשא בעלויות לעיל רק  טמפו משקאות. עילות המכירה וההפצה של המוצריםפ

, החברהשנים. להערכת הנהלת  4 אם יוארך ההסכם לתקופה אחת לפחות בת

בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, הסיכון להוצאות נוספות כאמור, 

  הינו נמוך ביותר.

מזכויותיה  מחציתלמכירת ה החברה בהסכם ר, התקש2011בינואר  2ביום   .ב

פלסטיק לייצור אריזות משקה, בירוחם, לרבות הידע וההסכמים הבמפעל 

 9.5 - לבתמורה , ידי החברה בקשר עם המפעל האמורהנלווים אשר נחתמו על 

  לדוחות הכספיים. 5לפרטים נוספים ראה באור . מיליוני ש"ח

 ,אשר מטרתם, בין היתר נלוויםבנוסף, חתמו החברה והרוכשת על הסכמים 

 -הצדדים בפעילות לחברה משותפתמ כל אחד הינה להסדיר את העברת זכויות

ה על ידי הצדדים ומוחזקת על ידם בחלקים שהוקמ  -פריפורם משקאות בע"מ 

ב' 104כנגד הקצאת מניות בחברה המשותפת, והכל בהתאם לתנאי סעיף  ,שווים

 לקבוע את אופן ניהול החברה המשותפת על ידי הצדדים.  ו ,לפקודת מס הכנסה
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 דיבידנד .1.3

מיליון ש"ח,  12בסך  במזומןטמפו משקאות דיבידנד חילקה  2010ביוני  20ביום 

 מיליון ש"ח. 7.2לק החברה בדיבידנד זה הינו ח

מיליון ש"ח (המהווה  12דיבידנד במזומן בסך  כמו כן, חילקה החברה באותו יום

 ש"ח למניה).  1.5436

  המצב הכספי .2

(באלפי  2010 -ו 2011 ביוני 30של החברה לימים  המצב הכספילהלן תמצית נתוני 

  ש"ח): 

  
 ביוני 30

2011  
  ביוני 30

2010   
דול/ גי

  %  (קיטון)

 8.32 15,075 181,167 196,242  סה"כ מאזן
          

 18.47 28,073 151,968 180,041  הון עצמי
          

 82575.00 9,909 12 9,921  מזומנים ושווי מזומנים
 43.91 411 936 1,347  לקוחות

 )7.16( )296( 4,136 3,840  ויתרות חובה חייבים אחרים
  )100.00(  )440( 440 -  מלאי

 14.46 16,858 116,546 133,404  השקעות בחברות מוחזקות
  100.00  2,420 -  2,420  חייבים לזמן ארוך

 )20.31( )11,550( 56,860 45,310  נדל"ן להשקעה
 )100.00( )1,673(  1,673 -  , נטורכוש קבוע

         
 )100.00( )14,615( 14,615 -  אשראי מבנקים לזמן קצר

 )74.61( )773( 1,036 263  ספקים ונותני שירותים
 66.87 2,525 3,776 6,301  זכאים ויתרות זכות

 98.32  351 357 708  הטבות לעובדים
  )12.87( )1,212( 9,415 8,203  מיסים נדחים

  
  

ח הנובע "אלפי ש 28,073בסך של  2010 ביוני 30גדל לעומת  2011 ביוני 30ההון העצמי ליום 

בסך  2010 -ו 2011בשנים וזז מדיבידנד שחילקה החברה אשר קמרווחיה של החברה בעיקר 

  ש"ח. מיליון 19 - כ

 30אלפי ש"ח ביחס ליום  9,909 -גדלה ב 2011 ביוני 30יתרת המוזמנים ושווי מזומנים ליום 

  . הגידול נובע בעיקרו מתמורה ממכירת מפעל הפלסטיק ונדל"ן להשקעה.2010 ביוני
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. 2010 ביוני 30אלפי ש"ח לעומת  296 - ב קטנו 2011 ביוני 30ליום  החייבים ויתרות חובה

מתמורה מפרעון ההלוואה שהועמדה לטמפו משקאות אשר מקוזז נובע בעיקרו  הקיטון

  קבל בגין מכירת מפעל הפלסטיק.ל

נובע  2010 ביוני 30ביחס ליום  2011 ביוני 30ליום ובספקים ברכוש הקבוע הקיטון במלאי, 

  ק.בעיקר ממכירת מפעל הפלסטי

 30ליום אלפי ש"ח ביחס  16,858 -גדלו ב 2011 ביוני 30ההשקעות בחברות מוחזקות ליום 

בניכוי הדיבידנד . הגידול נובע בעיקרו מרווחי החברה המוחזקת טמפו משקאות, 2010 ביוני

  שהתקבל ממנה, ומהשקעת החברה בחברת פריפורם משקאות בע"מ.

קורם ביתרת התמורה בגין מכירת מפעל , מ2011 ביוני 30החייבים לזמן ארוך ליום 

  .2013הפלסטיק אשר תשולם בשנת 

. 2010 ביוני 30ביחס ליום אלפי ש"ח  11,550-ב קטן 2011 ביוני 30הנדל"ן להשקעה ליום 

הקיטון נובע ממכירת נכס הנדל"ן בחולון אשר קוזז מעליית ערך נכס הנדל"ן להשקעה 

   בנתניה והנכס האחר בחולון.

ביחס  ח"מיליוני ש 14.6- בסך כולל של כ קטנה 2011 ביוני 30ליום  מבנקים יתרת האשראי

כנגד מזומנים שקיבלה החברה האשראי  מפרעון. הקיטון נובע בעיקרו  2010 ביוני 30 ליום

  ממכירת מפעל הפלסטיק ונדל"ן להשקעה.
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  תוצאות הפעולות .3

פעילות העיקרית בה מכרה החברה את פעילות הפלסטיק שהינה ה ,2011בינואר  2ביום 

הרווח והפסד על מנת דוח עסקה החברה. בהתחשב בכך, סיווגה החברה מחדש את מבנה 

  ר מכירה זו.שישקף את הפעילות של החברה לאח

  (באלפי ש"ח)  של החברהלהלן תמצית נתוני דוחות רווח והפסד 

 
 לתקופה של שישה חודשים

      ביוני 30שהסתיימה ביום 

 2011 2010 
  גידול

  אחוזים  יטון)(ק

       הכנסות
חלק החברה ברווחי חברות 

  29.47 (4,004) 13,589 9,585 כלולות,נטו
  120.99 196 162  358 הכנסות מימון

  48.72  (6,061)  12,441  6,380 הכנסות אחרות
  16,323  26,192  (9,869) 37.68  

         עלויות
  33.16 259 781 1,040 הוצאות הנהלה וכלליות

  32.04 )66( 206 140  וןהוצאות מימ
  492.15 1,693 344 2,037  הוצאות  אחרות

 3,217 1,331 1,886 141.70  
      

  47.28  )(11,755  24,861  13,106 רווח לפני מיסים על ההכנסה

  77.81 )2,346( 3,015 669  מיסים על ההכנסה
  43.07 )(9,409 21,846 12,437  רווח מפעילות נמשכת

קת, לאחר רווח מפעילות מופס
  10452.46 12,752  122 12,874  מס

  15.22 3,343 21,968 25,311  רווח נקי

  

מתוצאות הפעילות של החברה  60% -חלק החברה ברווחי חברות כלולות נובע בעיקרו מ

  הכלולה טמפו משקאות. לניתוח תוצאות פעילות טמפו משקאות ראה להלן.

בתקופה של . "ן להשקעה של החברהההכנסות האחרות של החברה נובעות בעיקר מהנדל

לתקופה המקבילה ההכנסות ביחס  קטנו 2011 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישה

  בעיקרו משערוך המקרקעין של החברה.נובע  הקיטוןאלפי ש"ח.  6,061 - ב אשתקד
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 50%נובע מפעילות החברה בתחום הפלסטיק, אשר  , נטו לאחר מסהרווח מפעילות מופסקת

 שישהבתקופה של . הרווח מפעילות מופסקת 2011 בפברואר 1ביום נמכר ת זו מפעילו

כולל את הרווח של החברה ממימוש הפעילות בסך   2011 ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום 

  ש"ח (נטו לאחר מס). 13,069

 25,311סיימה החברה ברווח של  2011 ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום  שישהבתקופה של 

אלפי  3,343גידול של  לפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,א 21,968 - ח ביחס לאלפי ש"

  .15% -ש"ח, המהווה גידול של כ

חודשים  שישהלתקופות של להלן תמצית נתוני דוחות רווח והפסד של טמפו משקאות 

  (באלפי ש"ח):  2010 -ו 2011 ביוני 30שהסתיימו בימים 

 

  
לתקופה של שישה חודשים 

      ביוני 30ם שהסתיימה ביו

  2011 2010 
  גידול 
  אחוזים  (קיטון)

 6.00 28,772 479,244 508,016 הכנסות ממכירות, נטו

 11.60 31,233 269,289 300,522 עלות המכירות

 1.17 )2,461(  209,955  207,494 רווח גולמי

  )150,293(  הוצאות מכירה ושיווק
  

)142,151(  8,142  5.73 

 4.01 )1,211( )30,194( )28,983( הוצאות הנהלה וכלליות

 50.36 139 276 415  הכנסות אחרות

 24.42  )9,253( 37,886 28,633 רווח מפעולות רגילות

 38.95 2,201 (5,651) (7,852) הוצאות מימון, נטו
רווח לפני מיסים על 

  35.53  )11,454(  32,235  20,781 ההכנסה

 36.35 )2,836(  (7,801)  (4,965)  מיסים על ההכנסה

 35.27  )8,618( 24,434 15,816  רווח נקי  לתקופה

  

טמפו הסתכמו מכירות  2011ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 בתקופה המקבילה אשתקד,ח "אלפי ש 479,244ח לעומת "אלפי ש 508,016-ב משקאות

  .6% - גידול של כ

ופה של שישה חודשים בתקהמכירות של מגזר המשקאות האלכוהוליים, הסתכמו 

בתקופה ח "אלפי ש 152,790ח לעומת "אלפי ש 193,342-ב 2011ביוני  30שהסתיימה ביום 

 הגידול נובע. 27%-ח, המהווים גידול של כ"אלפי ש 40,552, גידול של המקבילה אשתקד

   .2011מהפצת מוצרי פרנו אשר החלה בתחילת שנת בעיקרו מגידול 
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ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום כמו המכירות של מגזר ברקן, הסת

של   קיטון, בתקופה המקבילה אשתקדח "אלפי ש 86,988ח לעומת "אלפי ש 83,973- ב 2011

  .3%- מהווים קיטון של כח, ה"אלפי ש 3,015

בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה המכירות של מגזר המשקאות הקלים הסתכמו 

בתקופה המקבילה ח "אלפי ש 239,466ח לעומת "אלפי ש 230,701-ב 2011ביוני  30ביום 

  .4% - של כ קיטוןאלפי ש"ח, המהווים  8,765של  קיטון, אשתקד

, 2010 -ו 2011 ביוני 30חודשים שהסתיימו בימים  שישהבתקופות של הרווח הגולמי 

-ים כח המהוו"מיליוני ש 210 -מההכנסות, ו 41%- ח שהינם  כ"מיליוני ש  207-הסתכם בכ

  מכירות.המההכנסות, בהתאמה. הקיטון ברווח הגולמי נובע משינוי בתמהיל  44%

חודשים שהסתיימו  שישהבתקופות של  טמפו משקאותהוצאות המכירה והשיווק של 

מיליוני ש"ח, בהתאמה.  142-ח ו"מיליוני ש 150- , הסתכמו בכ2010 -ו 2011 ביוני 30בימים 

  מהמכירות. 30% - הוצאות המכירה והשיווק מהוות כ

 30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום תוצאות מגזר המשקאות האלכוהוליים 

בתקופה ח "אלפי ש 35,996ח לעומת רווח של "אלפי ש 36,298היו רווח של  2011ביוני 

  ח."אלפי ש 302של  גידול, המקבילה אשתקד

היו רווח  2011ביוני  30תוצאות מגזר ברקן בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון "אלפי ש 24,992ח לעומת רווח של "אלפי ש 23,018של 

  ח."אלפי ש 1,974של  

ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום תוצאות מגזר המשקאות הקלים 

המקבילה  בתקופהח "אלפי ש 6,935ח לעומת רווח של "אלפי ש 1,997של  הפסדהיו  2011

  .אשתקד

בכל אחת מהתקופות של שישה חודשים  טמפו משקאותהוצאות הנהלה וכלליות של 

מיליוני ש"ח,  30 -וח "מיליוני ש 29 - , הסתכמו בכ2010 - ו 2011ביוני   30שהסתיימו ביום 

  מהמכירות. 6% -מהוות כ וכלליות הנהלההוצאות בהתאמה. 

 30קופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום בת טמפו משקאותהרווח מפעולות רגילות של 

בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  38 -כמיליוני ש"ח ביחס ל 29-בכ, הסתכם 2011ביוני 

  .אשתקד

סיימה ברווח  טמפו משקאות 2011ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

  ילה אשתקד.מיליוני ש"ח בתקופה המקב 24 -מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ 16 -של כ
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  נזילות  . 4

 30חודשים שהסתיימו ביום  שישהבתקופה של שוטפת  פעילותמ שנבעתזרים המזומנים 

תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך לעומת ש"ח  מיליון 1.0-הסתכם בכ 2011 ביוני

  ח בתקופה המקבילה אשתקד."מיליון ש 1.4- כ

 30חודשים שהסתיימו ביום  שישה בתקופה שלפעילות השקעה שנבע מהמזומנים תזרים 

ח בתקופה המקבילה "ש מיליון 2.4-כח לעומת "מיליון ש 29.4 - הסתכם בכ 2011 ביוני

  אשתקד.

 30חודשים שהסתיימו ביום  שישהבתקופה של פעילות מימון ל ששימשהמזומנים תזרים 

ילה ח בתקופה המקב"מיליון ש 1.7-כח לעומת "ש מיליון 20.4- כהסתכם ב 2011 ביוני

  אשתקד.

  החברה הכלולה העיקרית דיווחה על נתוני נזילות כלהלן: -טמפו משקאות 

בתקופה  של שישה חודשים שהסתיימה ביום פעילות שוטפת ששימש לתזרים המזומנים 

תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת מיליון ש"ח לעומת  9.5 - הסתכם בכ 2011ביוני  30

בנוסף, תזרים המזומנים שנבע מקבילה אשתקד. ח בתקופה ה"מיליון ש 23.4-כבסך 

בתקופה  של שישה חודשים פעילות שוטפת בניטרול שינויים בנכסים והתחייבויות מ

מיליוני ש"ח  69.2 - מיליוני ש"ח לעומת כ 64.6 -הסתכם בכ 2011ביוני  30שהסתיימה ביום 

  בתקופה המקבילה אשתקד.

ה  של שישה חודשים שהסתיימה ביום בתקופתזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה 

ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 55.8 -מיליון ש"ח לעומת כ 94.2 - הסתכם בכ 2011ביוני  30

  אשתקד.

 30בתקופה  של שישה חודשים שהסתיימה ביום תזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון 

קופה המקבילה ח בת"מיליון ש 36.6 - מיליון ש"ח לעומת כ 99.3-הסתכם בכ 2011ביוני 

  אשתקד.

 2011אוגוסט ב 30לפרטים אודות מצבת ההתחייבויות של החברה ראה דיווח החברה מיום 

 )2011-01-258180(מס' אסמכתא: 
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  מקורות מימון  . 5

מממנת את פעילותה בעיקר באשראים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך. בתקופת  הקבוצה

  יבור.הדוח לא הנפיקה החברה ניירות ערך לצ

מיליוני ש"ח  120אגרות חוב לציבור בסכום של  טמפו משקאותהנפיקה  2010במרס  10  ביום

פרעה טמפו משקאות  2011בפברואר  28ביום  מיליוני ש"ח לאחר הוצאות הנפקה). 117ע.נ. (

  מיליוני ש"ח. 12את התשלום הראשון על חשבון קרן אגרות החוב, בסך 

  עונתיות  .6

משקאות משקאות אלכוהוליים, של מוצרי בירה, ר ושיווק הקבוצה עוסקת ביצו

), יינות, משקאות חריפים ומשקאות קלים. בענף RTDליים מוכנים לשתייה (וכוהאל

המשקאות קיימת עונתיות הנובעת בעיקר מצמצום רכישת משקאות קלים וממשקאות 

נודתיות בהיקף אלכוהוליים. העונתיות משפיעה על צריכת מוצרי החברה באופן בו קיימת ת

ת בעונה החמה, וההכנסות ממכירת מוצרים על פני השנה. עיקר מכירות החברה מתבצע

  ספטמבר. -יוני ויולי  - אפריל  הכוללת את שני הרבעונים

 

  דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .7

  האחראי על ניהול הסיכונים בתאגיד:  א.

 21ביום  יו"ר הדירקטוריון. -ונה מר ז'ק בר לאחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה מ

סמנכ"ל הכספים בחברה לאחראי על ניהול סיכוני  -מונה מר אייל טרגרמן  2011 במרס

 השוק.

  תיאור סיכוני השוק ומדיניות החברה בניהולם:  ב.

  :סיכוני ריבית  .1

במטבע חוץ , הלוואות לריבית הפריים צמודות הלוואות שקליות  ה לקבוצה

   .אירוהליבור על הת לריבית הליבור הדולרי והצמודו

אינה מבצעת הגנה על אפשרות של שינוי הריבית ופועלת על בסיס תנאי  הקבוצה

  שוק להקטנת חשיפתה ולהקטנת עלויות המימון.
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   :סיכוני מטבע  .2

בגין סחורה שסופקה כולל עורכת מעקב חודשי של התחייבויותיה במט"ח ( הקבוצה

כן אומדת החברה את חשיפתה ביחס  ן הזמנות שהוצאו לספקים)גם בגיכן וכמו 

המטבעות השונים  סוגי לתוכנית העבודה המתגלגלת שלה. המעקב נעשה על פי

  ומועדי הפרעון הצפויים.

עסקאות מטבע עתידיות על מנת להקטין את החשיפה  בצענוהגת ל הקבוצה

תוך ניתוח והערכות הכוללת מסיכוני מטבע. החלטות נעשות בהנהלת החברה זאת 

  של מצב השוק.

  מבחני רגישות בדבר שינוי בגורמי שוק  ג.

סיכוני שוק מגלמים את הפוטנציאל להפסד או לרווח כתוצאה משינויים בשווי ההוגן 

  של מכשירים פיננסים המורכבים מסוגי סיכון הבאים:

  כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.  -סיכון מטבע  .1

 כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית השוק. -הוגן בגין שיעורי ריבית  סיכון שווי .2

 כתוצאה משינויים בשיעור מדד המחירים לצרכן. -סיכון מדד המחירים לצרכן  .3

הינו הסיכון של תנודות בסכום תזרימי  - סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית  .4

  שיעורי ריבית  שוק.המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי, כתוצאה משינויים ב

להלן טבלאות המרכזות השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים 

ושער החליפין  ריבית הפריים, מדד המחירים לצרכןלשינויים בשער החליפין של הדולר, 

טבלאות אלו נערכו בהתחשב גם בסיכוני  .2010 -ו 2011 ביוני 30לימים של האירו, 

טמפו משקאות שהינה החברה הכלולה העיקרית, ולתוצאותיהם השוק בהם נתונה 

  עשויה להיות השפעה מהותיות על הרווחיות של הקבוצה.
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   2011 ביוני 30ליום 

  רווח/(הפסד) –רגישות לשערי חליפין דולרי 

-ירידה ב  5%-ירידה ב  שווי הוגן  5%-עליה ב  10%-עליה ב  
10%  

  3.0735  3.2443  3.4150  3.5858  3.7565  שער חליפין דולרי
אשראי לזמן קצר 

  ETRF EPUF ETRPF  PU TR  מתאגידים בנקאיים
 זכאים וחייבים

 ETTRF EPUTF  TIT4SFE  PUT TTR  אחרים, נטו
התחייבויות אחרות 

 EP4MF ENTMF  PI4MOFE  NTM P4M  לזמן ארוך, נטו
עסקאות אקדמה 
וכתיבת אופצית 

לא מוכר  -מכר
  OINRS  NINSP  ENIO44F ENIOSRF EOISRTF  חשבונאית כהגנה

  VSS RSU ENPIN4RF ESTMF  ENI4STF  סה"כ

   

  רווח/(הפסד) –רגישות לשינוי בריביות הפריים

  ירידה   ירידה   שווי הוגן  עליה   עליה   
  4.25 4.50  4.75  5.00  5.25  ריבית

אשראי לזמן קצר 
 ENIMP4F ERNTF EOMSIUPPF RNT NIMP4  מתאגידים בנקאיים

  

  רווח/(הפסד) –נוי במדד המחירים לצרכןרגישות לשי

-בעליה   3%-עליה ב  
1.5%  

-ירידה ב  שווי הוגן
1.5%  

-בירידה 
3%  

נכסים אחרים לזמן 
 )8( )4(  285 4 8  ארוך

זכאים וחייבים 
אחרים לזמן קצר, 

  EOOMF  ENNMF )7,364( NNM  OOM  נטו
 EONOF ENMSF ETIT4MF NMS  ONO  סה"כ

במדד המחירים לצרכן אינו מוסיף מידע  ק 10%-ו ק 5%*מאחר וניתוח רגישות של 
  ק 3%-ו ק 1.5%רלונטי נערך  ניתוח רגישות לשינויים של 
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  רווח/(הפסד) –רגישות לשערי חליפין יורו

-ירידה ב  5%-ירידה ב  שווי הוגן  5%-עליה ב  10%-עליה ב  
10%  

  4.4997  4.6969  4.9441  5.1913  5.4385  שער חליפין יורו
מן קצר אשראי לז

 E4UNF EO4MF E4IUMSF O4M 4UN  מתאגידים בנקאיים
התחייבויות אחרות 

 EPUSF ENVPF EPIURRF NVP PUS  לזמן ארוך
 זכאים וחייבים

אחרים לזמן קצר, 
 EOIOVRF ENIN4UF EOOIVR4F NIN4U OIOVR  נטו

 -אקדמה  עסקאות 
לא מוכר חשבונאית 

 UMS 4OO  O4  E4SSF EVURF  כהגנה
מן התקשרויות לז

 FPIVMME FNIVRME FPVIMMME NIVRM PIVMM  ארוך
 ESIORSF  EPINMVF ETMIRVNF PIMSR SIMTT  סה"כ

  2010  ביוני 30ליום 

  רווח/(הפסד) –רגישות לשערי חליפין דולרי 

-ירידה ב  5%-ירידה ב  שווי הוגן  5%-עליה ב  10%-עליה ב  
10%  

  3.4875  3.6813  3.8750  4.0688  4.2625  שער חליפין דולרי
אשראי לזמן קצר 

 E4M4F EOMOF E4IMPUF  OMO 4M4  מתאגידים בנקאיים
חייבים וזכאים 

 PON NSN PION4 ENSNF  EPONF  אחרים נטו
עסקאות אקדמה 
וכתיבת אופצית 

לא מוכר  -מכר
  NISOM  URV  EVU4F FVSNE  FOIMPPE  חשבונאית כהגנה

  NIRPT UNU ERITV4F EVOMF  ENIVRMF  סה"כ

   

  רווח/(הפסד) –יביות הפרייםרגישות לשינוי בר

  ירידה   ירידה   שווי הוגן  עליה   עליה   
 2.50 2.75  3.00 3.25  3.50  ריבית

אשראי לזמן קצר 
 EVNSF E4MUF ENSPI4MOF 4MU VNS  מתאגידים בנקאיים
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  רווח/(הפסד) –רגישות לשינוי במדד המחירים לצרכן

-עליה ב  3%-עליה ב  
1.5%  

-ירידה ב  שווי הוגן
1.5%  

-ירידה ב
3%   

הלוואות מתאגידים 
 EPOF ENSF ENIMV4F NS PO  בנקאיים

חייבים אחרים לזמן 
 SR PP OINTR EPPF ESRF  ארוך, נטו

זכאים וחייבים 
אחרים לזמן קצר, 

 RO OR NITPN EOSF EROF  נטו
 UR 4O OIUNO E4OF EURF  סה"כ

נו מוסיף מידע במדד המחירים לצרכן אי ק 10%-ו ק 5%*מאחר וניתוח רגישות של 
  ק 3%-ו ק 1.5%רלונטי נערך  ניתוח רגישות לשינויים של 

  

  רווח/(הפסד) –רגישות לשערי חליפין יורו

-ירידה ב  5%-ירידה ב  שווי הוגן  5%-עליה ב  10%-עליה ב  
10%  

  RKOPPP  4KVVR4  4KTRTR  4KRNVS  4KOUNU  שער חליפין יורו
אשראי לזמן קצר 

  E4PF EONF E4OSF ON 4P  מתאגידים בנקאיים
התחייבויות אחרות 

  EROPF EOSOF  ERIOPPF OSO ROP  לזמן ארוך
זכאים וחייבים 

אחרים לזמן קצר, 
 ENIVMTF EVR4F ENVIMTPF VR4 NIVMT  נטו

 EOI4TPF ENIOPTF EO4ITPOF NIOPT OI4TP  סה"כ

  

  מאזנים על פי בסיס הצמדה  ד.

ראה נספח לדוח  2010 - ו 2011 ביוני 30למאזנים על פי בסיסי הצמדה ליום 

  הדירקטוריון.
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 נדל"ן להשקעה .8

 מאוד: להשקעה מהותינדל"ן  נכסאודות   להלן פרטים

 אזור התעשיה נתניה –נכס א' 

  
  
  

  (באלפי ש"ח)

לתקופה של 
 שלושה חודשים

שהסתיימה ביום 
  2011 ביוני 30

לתקופה של 
 שלושה חודשים

שהסתיימה ביום 
  2011 במרס 31

  
לשנה 

  יוםשהסתיימה ב
  2010בדצמבר  31 

  20,600  23,150  23,150  שווי הנכס

klI  516  511  2,003  

  7,250  2,550  -  רווחי שערוך

  100%  100%  100%  שיעור תפוסה (%)

  9.73%  8.83%  8.92%  שיעור תשואה (%)

דמי שכירות שנתיים 
ממוצעים למ"ר 

  (ש"ח)

  
  

206  

  
  

204  

  
  

200  

  

 

  ילוי בדבר אישור דוחות הכספייםג .9

את  סקרו, יםהחשבון המבקר יוהכינה את הדוחות הכספיים, ורוא נהלת החברה ערכהה

הדוחות הכספיים. האורגן בחברה המופקד על אישור הדוחות הכספיים הינו הדירקטוריון, 

ה"ה ז'ק בר, רינה בר, אמיר בורנשטיין, לאה בורנשטיין,  חברים: 7המונה נכון לתאריך הדוח 

  . שלמה נסרון גוטמן, שלמה זוהר ו

 - הרורו"ח שלמה זיו"ר ועדת המאזן ה חברים: שועדת המאזן של החברה, מורכבת משלו

  דירקטור. - רון גוטמןודירקטור חיצוני  שלמה נסד"ר רו"ח דירקטור חיצוני, 

 עובר ונתנו וחשבונאית פיננסית מומחיות בעלי הינם, נס שלמה ומר, הרוז שלמה מר

 ניסיונם, השכלתם ,כישוריהם לפירוט המומחיות קנותלת 3 תקנה לפי הצהרה למינויים

 ולהבין לקרוא היכולת כבעלי אותם רואה החברה עליהם שבהסתמך ,הועדה חברי של והידע

 אותו רואה החברה עליה שבהסתמך, למינוי עובר הצהרה נתן גוטמן רון מר .כספיים דוחות

  .כספיים דוחות ולהבין לקרוא היכולת כבעל

) 1ישיבות כמפורט להלן:  ( בשתי כרוך היה 2011 ביוני 30יום ל יםכספיה ותהדוח אישור

הדיווח  בסוגיות ; ודיוןלבחינת הדוחות הכספיים של החברה ועדת המאזן של ישיבה

) 2(- הכספיים; ו הדוחות אישור הליך בעניין לדירקטוריון המלצותיה גיבוש , לשםהמהותיות

   Kואישורם פייםבדוחות הכס לדיון הדירקטוריון של ישיבה

מר , הרושלמה זהועדה (מר  חברי ,השתתפו 2011 באוגוסט 28 מיום ועדת המאזן ישיבתב

אמיר בורנשטיין ו כמו כן נכחו בישיבת הוועדה ה"ה ז'ק בר),מר רון גוטמןו שלמה נס
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ם ורואי החשבון המבקרים של החברה, , מבקר הפניהמכהנים כחברי דירקטוריון החברה

די יו"ר הוועדה כי נוכחותם של בעלי התפקידים דלעיל דרושה לשם הצגת לאחר שנקבע על י

 , ביןמאזןועדת ה ישיבתה, בחנה במסגרת הנושא וקיום הדיון בסוגיות העולות במסגרתו.
, את 2011 ביוני 30ות הכספיים ליום עם הדוח שנעשו בקשר והאומדנים ההערכות את היתר,

שאומצה  המדיניות החשבונאית , את2011 ביוני 30ות הכספיים ליום דוחה שלמות ונאותות

ואת אפקטיביות הבקרות  החברה של המהותיים בעניינים שיושם והטיפול החשבונאי

הפנימיות על הדיווח הכספי ועל הגילוי בהתבסס על מסקנת החברה אודות אפקטיביות 

החשבון  רואי של התייחסותם ניתנה כן. 2011 במרס 31בקרות אלו בדוח האחרון ליום 

 28  וםהדירקטוריון בי לחברי הועברו ועדת המאזן לנושאים שהוצגו. המלצות המבקרים

   .2011 באוגוסט

 ואישר את הועדה בהמלצות הדירקטוריון , דן2011 באוגוסט 30הדירקטוריון מיום  בישיבת
 הועדה הדירקטוריון, המלצות . להערכת2011 ביוני 30  ליום החברה של הכספיים הדוחות

הדירקטוריון האמורה לאור היקף  ישיבת לפני סביר זמן הדירקטוריון לחברי ועברוה

 חברי השתתפו האמורה הדירקטוריון . בישיבת, ובנסיבות הענייןומורכבות ההמלצות
   .שלמה זוהרטיין, לאה בורנשטיין, רון גוטמן ואמיר בורנשז'ק בר,  הבאים: הדירקטוריון

ה"ה ז'ק בר המכהן ידי חברי הדירקטוריון, הוסמכו  אישור הדו"חות הכספיים על לאחר

ואייל  כמנהלה הכללי של החברה ודירקטור בהאמיר בורנשטיין המכהן , "ר הדירקטוריוןיוכ

  .2011 ביוני 30לחתום על הדו"חות הכספיים של החברה ליום טרגרמן סמנכ"ל הכספים, 

  

לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם בשמנו ובשם חברנו במועצת המנהלים, הרינו להביע תודתנו 

  לקידום החברה והתפתחותה.

  

      
  אמיר בורנשטיין    ז'ק בר

  דירקטורמנכ"ל ו     יו"ר הדירקטוריון

  

  .2011 באוגוסט 30תאריך: 
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  :2010-ו 2011 ביוני 30ן מובאים מאזני ההצמדה לימים להל

  

  

 מטבע  ישראלי באלפי שקלים
 צמוד לא צמוד 30/06/2011מאזן ליום     
 

 סה"כ אחרים
  VIVON  J  J  VIVON מזומנים ושווי מזומנים  
  NIP4T  J  J  NIP4T לקוחות  
  PIU4M  J  J  PIU4M חייבים ויתרות חובה  
  J  J  NPPI4M4  NPPI4M4 השקעות בחברה מוחזקות  
  OI4OM  J  J  OI4OM חייבים לזמן ארוך  
  J    4RIPNM  4RIPNM נדל"ן להשקעה  

  NTIROU  J  NTUITN4  NVSIO4O סה"כ  נכסים  

  OSP  J  J  OSP ספקים ונותני שרותים  
  NITUN  4IROM  J  SIPMN זכאים ויתרות זכות  
התחייבות בגין מיסים  

  J  TOS  J  TOS שוטפים 
  J  J  TMU  TMU הטבות עובדים  
  J  J  UIOMP  UIOMP מיסים נדחים  

  OIM44  RIO4S  UIVNN  NSIOMN סה"כ התחייבויות  

  NRI4U4  ERIO4SF NSVIUMP  NUMIM4N הפרש  
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 מטבע  ישראלי באלפי שקלים
 

 מטבע  חוץ
 צמוד לא צמוד 30/06/2010מאזן ליום    

 
 סה"כ אחרים אירו דולר

  J  J  NO  J  J  NO ים מזומנים ושווי מזומנ 
  VPS  J  J  J  J  VPS לקוחות  
  RUU  J  PIR4U  J  J  4INPS חייבים ויתרות חובה  
  J  RS4  J  J  J  RS4 נכסי מיסים שוטפים  
  J  J  J  J  44M  44M מלאי  
  J  J  J  J  NISTP  NISTP רכוש קבוע  
  J  J  J  J  NNSIR4S  NNSIR4S השקעות בחברה מוחזקות  
  J    J  J  RSIUSM  RSIUSM נדל"ן להשקעה  

  NIRO4  RS4  PIRSM  J  NTRIRNV  NUNINST סה"כ  נכסים  

 אשראי  מתאגידים   
  NOIOVM  J  OIPOR  J  N4ISNR בנקאים 

  PPU  J  SUN  NT  J  NIMPS ספקים ונותני שרותים  
  NIVSM  NITPP  UP  J  J  PITTS זכאים ויתרות זכות  
  J  J  J  J  PRT  PRT הטבות עובדים  
  J  J  J  J  VI4NR  VI4NR מיסים נדחים  

  N4IRUU  NITPP  PIMUV  NT  VITTO  OVINVV סה"כ התחייבויות  

  ENPIMS4F ENINSVF  4TN  ENTF NSRIT4T  NRNIVSU הפרש  

  

  



 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  

   
  

  טמפו תעשיות בירה בע"מ
  
   

  מאוחדים כספיים בינייםדוחות תמצית 
  Fבלתי מבוקרים)

  
    2011ביוני  30ליום 

  



 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  

  וחברות מאוחדות שלה טמפו תעשיות בירה בע"מ
   OMNNביוני  PM ליוםמאוחדים תמצית דוחות כספיים ביניים 

  
  
  
  

    תוכן העניינים

  
  עמוד  
    

  O  יםשל רואי החשבון המבקר דוח סקירה

  P  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

  4  ביניים מאוחדים רווח והפסדתמצית דוחות 

  R  תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים

  S  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

  U  תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים

  V  ביניים המאוחדים פייםדוחות הכסתמצית הבאורים ל

    
    



  
  
  

 
 
 
 
 

  2
  

  
  

  
 

  
 

  מועלם גלזר ענבר חוניו ושות'
 

  NOמגדל ששון חוגיI רחוב אבא הילל    UMMM SU4 MPטלפון                    hmMdמגדל המילניום    
  RORMS       רמתן גן         U444 SU4 MPפקסימיליה    ISMV תא דואר NTרחוב הארבעה    
  TRR4UNM MPפקסימיליה:            SNMMSאביב Jתל   

  TRR4UMM MPטלפון                    
 
  
  
  

  רבון מוגבלטמפו תעשיות בירה בעדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
  
  

  מבוא
  

הכולל ה"E קבוצ"ה FJלהלן  וחדות שלהוחברות המא רבון מוגבלשל טמפו תעשיות בירה בעהמידע הכספי המצורף  סקרנו את
הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח את ו OMNNביוני  PMליום את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד 

K תאריך ובאות וחודשים שהסתיימשישה ושלושה  של ותלתקופוהפסדI הרווח הכוללI שינויים בהון ותזרימי המזומנים 
 P4הנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדירקטוריון וה

IAp  של תקנות ניירות ערך Dוכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד I"דיווח כספי לתקופות ביניים"
היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על K  אחריותנו FJ NVTMדוחות תקופתיים ומיידייםIE התש"ל 

  סקירתנו.
  

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  Nערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ורכבת מבירוריםI בעיקר עם אנשים האחראים ידי רואה החשבון המבקר של הישות"K סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מ

ואחריםK סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר  םלעניינים הכספיים והחשבונאייםI ומיישום נהלי סקירה אנליטיי
ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

  מעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורתK בהתאם לכךI אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.המש
  

  מסקנה
  

הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוךI מכל הבחינות המהותיותI דבר  לתשומת ליבנולא בא I סקירתנו בהתבסס על
  P4 IAp K תקן חשבונאות בינלאומי בהתאם ל

  
בפיסקה הקודמתI בהתבסס על סקירתנוI לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  בנוסף לאמור

 JממלאI מכל הבחינות המהותיותI אחר הוראות הגילוי לפי פרק דD של תקנות ניירות ערך Fדוחות תקופתיים ומיידייםIE התש"ל 
NVTMK  

  
דD לתמצית הדוחות הכספיים ביניים בדבר התאמה Oתשומת הלב לאמור בבאור  מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"לI אנו מפנים את

F ולתקופות של שישה ושלושה חודשים  OMNMביוני  EPM של הדוחות הכספיים ליום obpTATbMbkTבדרך של הצגה מחדש 
ת ומטופלת לפי שהסתיימו באותו תאריךI על מנת לשקף בהם למפרע תיקון טעות בגין הצגת נדל"ן המושכר לחברה מוחזק

  שיטת השווי המאזני כרכוש קבוע במקום כנדל"ן להשקעה.
  
  
  
  

  
  מועלם גלזר ענבר חוניו ושות'            סומך חייקין
  רואי חשבון              רואי חשבון

  
  
  
  

PM  באוגוסטOMNN  

 



 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  

  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום
  
  

  בדצמבר 31    ביוני 30    ביוני 30  
  2011    2010    2010  
  )מבוקרF    )בלתי מבוקרF    )לתי מבוקרFב  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  
            

            נכסים 
            

 VIVON     NO     JJ   מזומנים ושווי מזומנים 
 NIP4T     VPS     OIUUO   לקוחות 

 PIU4M     4INPS     PIOPN   חייבים ויתרות חובה
 JJ              RS4     JJ   נכסי מיסים שוטפים

 JJ     JJ     OIMTS   נכסים מוחזקים למכירה
  JJ     JJ     OSIMMM   נדל"ן להשקעה מוחזק למכירה 

  JJ     44M     JJ   מלאי
            

 NRINMU     SIMUU     P4INUV   סה"כ נכסים שוטפים
           
           
           

 JJ     NISTP*     JJ   רכוש קבועI נטו
 4RIPNM     RSIUSM*     4MITSM   נדל"ן להשקעה

  OI4OM     JJ     JJ   חייבים לזמן ארוך
מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  ותהשקעה בחבר

  NPPI4M4     NNSIR4S     NOOIP4M   המאזני
           

 NUNINP4     NTRIMTV     NSPINMM   סה"כ נכסים לא שוטפים
           
           
           
            
            
            
            
            
            
            
            

 NVSIO4O     NUNINST     NVTIOUV   סה"כ נכסים
           
           
        
        K’דOראה באור  Jהוצג מחדש   *
  
  
  
  
  
  
  

  Kמהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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   וחברות מאוחדות שלה טמפו תעשיות בירה בע"מ
  
  
  
  

  בדצמבר 31    ביוני 30    ביוני 30  
  2011    2010    2010  
  Fבלתי מבוקר(    Fבלתי מבוקר(    Fמבוקר(  
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  
            התחייבויות

           
 JJ     N4ISNR     UITM4   אשראי מתאגידים בנקאיים

 OSP     NIMPS     OVR   ספקים
 SIPMN     PITTS*     VIPOS   אחריםזכאים 

 TOS     JJ     RIMTN   ם שוטפיםהתחייבות מיסי
           

 TIOVM     NVI4OT     OPIPVS   סה"כ התחייבויות שוטפות
           
            
           

 TMU     PRT     TPP   הטבות לעובדים
 UIOMP     VI4NR*     SIVUO   מיסים נדחיםהתחייבויות 

           
 UIVNN     VITTO     TITNR   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

           
 NSIOMN     OVINVV     PNINNN   תחייבויותסה"כ ה

           
           הון 

           
 TNITPR     TNITPR     TNITPR   הון מניות

 VTINPM     VTINPM     VTINPM   פרמיה על מניות
 UVINPR     UVINPR     UVINPR   קרנות הון

 NPRIRPT     NMTI4S4*     NONIST4   יתרת עודפים
 FONPI4VSE    FONPI4VSE    FONPI4VSE  חברה מאוחדתה והחברמניות המוחזקות על ידי  Jבניכוי 

           
           
           

 NUMIM4N     NRNIVSU     NSSINTU   סה"כ הון
            
            
            
            
            

 NVSIO4O     NUNINST     NVTIOUV   סה"כ התחייבויות והון
            

  
          

  ז'ק בר
  יו"ר הדירקטוריון

  אמיר בורנשטיין  
  י ודירקטורמנהל כלל

  אייל טרגרמן  
  סמנכ"ל כספים 

  
  OMNNבאוגוסט  PM  תאריך אשור הדוחות הכספיים:

  
        K’דOראה באור  Jהוצג מחדש   *

  
  

  Kמהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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  וחברות מאוחדות שלהטמפו תעשיות בירה בע"מ 
  והפסד ביניים מאוחדים ווחר תמצית דוחות

  
  

  
תקופה של שישה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
תקופה של שלושה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
שנה שהסתיימה ל

  ביום
  בדצמבר 31    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30  
  2011    2010*    2011    2010*    2010  
  Fבלתי מבוקר)    לתי מבוקר)בF    Fלתי מבוקר)ב    Fתי מבוקר)לב    Fבוקר)מ  
  לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא  
                    

                   הכנסות
                    

 VIRUR     NPIRUV     4IUPT     SIMSU     OSIUUM   רווח מחברות מוחזקות
 PRU     NSO     ONU     NMP     OVV  הכנסות מימון

 SIPUM    NOI44N    SVO    4IUOM    O4IMVO   הכנסות אחרות
               
   NSIPOP    OSINVO    RIT4T   NMIVVN    RNIOTN 
               

              עלויות והוצאות
               

 NIM4M    TUN    RUN    PUU    NINUV  הוצאות הנהלה וכלליות
 N4M    OMS    4    NM4    RVP  הוצאות מימון

 OIMPT    P44**    RMM    POO**    NIP4T  אחרותהוצאות 
               
  PIONT    NIPPN    NIMUR    UN4    PINOV 

               
 NPINMS    O4IUSN    4ISSO    NMINTT    4UIN4O  לפני מסים על הכנסה  רווח

              
 FSSVE   FPIMNR**E    P   FNITPT**E   FRIRONE הטבת מס Fמסים על הכנסה)

              
 NOI4PT    ONIU4S    4ISSR    UI44M    4OISON  תמפעילות נמשכ רווח

              
רווח FהפסדE  נטו מפעילות מופסקתI לאחר 

 NOIUT4    NOO    JJ   FNRPE    URN  מס
              

 ORIPNN    ONIVSU    4ISSR    UIOUT    4PI4TO  לתקופה  רווח
                    

                    רווח בסיסי ומדולל למניה Fבש"ח)
                    

  NKS4T     OKUVO**     MKSNU     NKNNT**     RKS4O   רווח למניה מפעילות נמשכת
  NKTM4     MKMNS     JJ    FMKMOME     MKNNP   רווח FהפסדE למניה מפעילות מופסקת

                    
   PKPRN     OKVMU     MKSNU     NKMVT     RKTRR  
                    

  TIRRPITVM     TIRRPITVM     TIRRPITVM    TIRRPITVM    TIRRPITVM   כמות המניות ששימשה בחישוב
                    
                    

  
  

        גOKDראה באור  Jסווג מחדש   *
        K’דOראה באור  Jהוצג מחדש   **

  
  
  

  Kמהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים



  
  
  

 
 
 
 
 

  5
  

  
  טמפו תעשיות בירה בע"מ וחברות מאוחדות שלה

  מצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדיםת
  
  

  
תקופה של שישה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
תקופה של שלושה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
שנה שהסתיימה ל

  ביום
  בדצמבר 31    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30  
  2011    2010    2011    2010    2010  
  Fבלתי מבוקר)    לתי מבוקר)בF    Fמבוקר) לתיב    Fלתי מבוקר)ב    Fבוקר)מ  
  לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא  
                    

  ORIPNN     ONIVSU*     4ISSR     UIOUT*     4PI4TO   רווח לתקופה 
                    
                    

רווחים אקטוארים מתכנית הטבה מוגדרתI נטו 
 ONO     PTO     4U     ORP     TR   ממס

                    
  ORIROP     OOIP4M     4ITNP     UIR4M     4PIR4T   סה"כ רווח כולל לתקופה

  
  
  

        K’דOראה באור  Jהוצג מחדש   *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Kמהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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  ות שלהטמפו תעשיות בירה בע"מ וחברות מאוחד
  ביניים מאוחדיםעל השינויים בהון ות דוחתמצית 

 
    מניות               
    המוחזקות ע"י    קרן הון בגין          
    החברה וחברה    עסקאות עם  קרן הון בגין    פרמיה על   
  סך כל  מאוחדת  יתרת רווח  בעל שליטה  היוון רווחים  קרן הון מניות הון מניות  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  
                  

   החודשים שהסתיימ לתקופה של שישה
  Fבלתי מבוקר) 2011ביוני  30ביום 

                

                  
  TNITPR   VTINPM   4IS4U   TITPV   TSIT4U   NONIST4  FONPI4VSE   NSSINTU   2011בינואר  1יתרה ליום 

                  
  JJ   JJ   JJ   JJ   JJ   ONO   JJ   ONO   תכנית הטבה מוגדרתרווחים אקטואריים מ

  JJ   JJ   JJ   JJ   JJ   ORIPNN   JJ   ORIPNN   רווח לתקופה
  JJ   JJ   JJ   JJ   JJ  FNNISSME   JJ  FNNISSME   דיבידנד שחולק

                  
  TNITPR   VTINPM   4IS4U   TITPV   TSIT4U   NPRIRPT  FONPI4VSE   NUMIM4N    2011ביוני  30יתרה ליום 

                 
                  

   החודשים שהסתיימ לתקופה של שישה
  Fבלתי מבוקר) 2010ביוני  30ביום 

                

                  
 TNITPR  VTINPM  4IS4U  TITPV  TSIT4U  URINO4 FONPI4VSE  NOVISOU   2010בינואר  1יתרה ליום 

                  
  JJ   JJ   JJ   JJ   JJ   PTO   JJ   PTO   רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

 JJ  JJ  JJ  JJ  JJ  ONIVSU*  JJ  ONIVSU   רווח לתקופה
              

 TNITPR  VTINPM  4IS4U  TITPV  TSIT4U  NMTI4S4 FONPI4VSE  NRNIVSU    2010ביוני  30יתרה ליום 
                  
                  

                  דO KD* הוצג מחדש ראה באור 
  
  

  Kמהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המצורפ הבאורים
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  טמפו תעשיות בירה בע"מ וחברות מאוחדות שלה
  ביניים מאוחדים Fהמשך)על השינויים בהון ות דוחתמצית 

  
    מניות               
    המוחזקות ע"י    קרן הון בגין          
    ברההחברה וח    עסקאות עם  קרן הון בגין    פרמיה על   
  סך כל  מאוחדת  יתרת רווח  בעל שליטה  היוון רווחים  קרן הון מניות הון מניות  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   החודשים שהסתיימ לתקופה של שלושה
  Fבלתי מבוקר) 2011ביוני  30ביום 

  
 TNITPR  

  
 VTINPM  

  
 4IS4U  

  
 TITPV  

  
 TSIT4U  

  
 N4OI4U4  

  
FONPI4VSE  

  
 NUSIVUU  

                  
          2011באפריל  1יתרה ליום 

             
  JJ   JJ   JJ   JJ    JJ   4U   JJ   4U   רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

 JJ  JJ  JJ  JJ  JJ  4ISSR  JJ  4ISSR   רווח לתקופה
 JJ  JJ  JJ  JJ  JJ FNNISSM E  JJ FNNISSME   דיבידנד שחולק

              
 TNITPR  VTINPM  4IS4U  TITPV  TSIT4U  NPRIRPT FONPI4VSE  NUMIM4N    2011ביוני  30יתרה ליום 

          
   החודשים שהסתיימ לתקופה של שלושה

  Fבלתי מבוקר) 2010ביוני  30ביום 
        

                  
 TNITPR  VTINPM  4IS4U  TITPV  TSIT4U  VUIVO4* FONPI4VSE  N4PI4OU   2010באפריל  1יתרה ליום 

             
  JJ   JJ   JJ   JJ   JJ   ORP   JJ   ORP   רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

 *JJ  JJ  JJ  JJ  JJ  UIOUT*  JJ  UIOUT   רווח לתקופה
              

 TNITPR  VTINPM  4IS4U  TITPV  TSIT4U  NMTI4S4 FONPI4VSE  NRNIVSU    2010ביוני  30יתרה ליום 
          

 2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  Fמבוקר)

        

                  
 TNITPR VTINPM 4IS4U TITPV TSIT4U  URINO4 FONPI4VSE  NOVISOU  2010בינואר  1יתרה ליום 

                  
 JJ  JJ  JJ  JJ  JJ  TR  JJ  TR   רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

 JJ  JJ  JJ  JJ  JJ  4PI4TO  JJ  4PI4TO   ה שנרווח ל
 JJ  JJ  JJ  JJ  JJ FSIVVTE  JJ FSIVVTE   דיבדנד שחולק

 TNITPR  VTINPM  4IS4U  TITPV  TSIT4U  NONIST4 FONPI4VSE  NSSINTU    2010בדצמבר  31יתרה ליום 
  

        K’דOראה באור  Jהוצג מחדש   *
  

  Kמהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםם לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המצורפי הבאורים
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  טמפו תעשיות בירה בע"מ וחברות מאוחדות שלה
  ביניים מאוחדיםעל תזרימי המזומנים תמצית דוחות 

  
  

תקופה של שישה חודשים ל
    שהסתיימה ביום

תקופה של שלושה חודשים ל
    שהסתיימה ביום

שנה שהסתיימה ל
  ביום

  בדצמבר 31    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30  
  2011    2010    2011    2010    2010  
  Fלתי מבוקר)ב    Fלתי מבוקר)ב    Fלתי מבוקר)ב    Fלתי מבוקר)ב    Fבוקר)מ  
  לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא  

                    פעילות שוטפת מתזרימי מזומנים 
  ORIPNN     ONIVSU*     4ISSR     UIOUT*     4PI4TO   רווח לתקופה

                    התאמות:
מוחזקות המטופלות  ותברח חלק החברה ברווחי

  FVIRURE    FNPIRUVE    F4IUPTE    FSIMSUE    FOSIUUME לפי שיטת  השווי המאזני
  JJ     OVM*     JJ     NRU*     4PO  והפחתותפחת 

  FNRIUVNE     JJ     JJ     JJ     JJ  רווח ממכירת פעילות
  F4IRRME    FNMISPRE     JJ    FPIPURE    FOMIRPRE  ווח משערוך נדל"ן להשקעהר

  PI4OV     PIMRR*    FPE    NISUS*     RIUMR   הוצאות FהכנסותE מיסים 
  FN4OE     NPN    FNVTE     RV     4OT  הוצאות FהכנסותE מימוןI נטו

  FNI4OUE     NIOOM    FPTOE     TPT     OITON  
  NIRPR     T4      4MV    FOTOE    FNIUTOE  בלקוחותשינוי 

  FNIPUPE    F4VTE    FVNNE     4US     PMU חייבים ויתרות חובהשינוי ב
  JJ    FPOE     JJ     P    F4UE  מלאי שינוי ב
  FPOE    FOIPTTE     T     TVN    FPINNUE בספקים ונותני שירותים שינוי 
  NIVTP    FNUVE     OTP    FRRRE     SRN  בזכאים ויתרות זכות שינוי 

  FORE     R4R    FRPE     R4R    RON יות בגין הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבו
                   
  OIMSU    FOI4TSE    FOTRE     VVU    FPIRRUE  

                    
  PSM    FNP4E    FNME    FNOE     PPU  מס הכנסה ששולם בניכוי החזרי מס

                    
מזומנים נטו שנבעו מפעילות Fששימשו 

  NIMMM    FNIPVME    FSRTE     NITOP    F4VVE   לפעילות) שוטפת
                    

                    פעילות השקעה מתזרימי מזומנים 
                    

  --     4ITRM     JJ     JJ     JJ   תמורה ממכירת פעילות
  PINTO     PIP4S     PINTO     PIP4S     PIP4S   פרעון הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת 

  JJ    FVUNE     JJ    FVUNE    FNIMTME   רכישת רכוש קבוע 
  N4V     JJ     NM4     JJ     JJ   ית שהתקבלהריב

  ONIMMM     JJ     JJ     JJ     RIMMM   נדל"ן להשקעה תמורה ממימוש
  TIOMM     TR     TIOMM     JJ     TIOTR   דיבידנד שהתקבל

   PSIOTN     OI44M     NMI4TS     OIPSR     N4IRRN  
  FSIVNNE     JJ     JJ     JJ     JJ  מס הכנסה ששולם

                    
  OVIPSM     OI44M     NMI4TS     OIPSR     N4IRRN   שקעה שנבעו מפעילות ה מזומנים נטו

                    
                    פעילות מימון לתזרימי מזומנים 

                    
  FNNISSME     JJ    FNNISSME     JJ    FSIVVTE  דיבידנד שחולק
  FNNE     OVV    F4E    FNMOE    F4USE  ריבית ששולמה

  JJ    FNU4E     JJ    FVNUE    FNITVTE   פרעון הלוואות לזמן ארוך 
  FUITSUE    FNITVTE     JJ    FPINOTE    FRI4NSE  לזמן קצר יםיאשראי מתאגידים בנקא

                    
  FOMI4PVE    FNISUOE    FNNISS4E    F4IN4TE    FN4ISVSE   מימוןנטו ששימשו לפעילות  מזומנים

                    
                    

  VIVON    FSPOE    FNIU4RE    FRVE    FS44E   שינוי במזומנים ושווי מזומנים 
                    

לתחילת  יתרת מזומנים ושווי מזומנים
  JJ     S44     NNITSS     TN     S44   התקופה 

  VIVON     NO     VIVON     NO     JJ   לסוף התקופה  יתרת מזומנים ושווי מזומנים
                    

תזרימי המזומנים כאמור כוללים תזרים בגין 
                    פעילות מופסקת כדלקמן:

  NINOO     VOR     PSP     OIPRP     PNU   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
מזומנים נטו שנבעו מפעילות Fששימשו 

  OIRSV    FVUNE     JJ    FVUNE    FNIMTME   לפעילותE השקעה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות Fששימשו 

  PISVN    FRSE     PSP     NIPTO    FTROE   לפעילות) מופסקת
        K’דOראה באור  Jהוצג מחדש   *
  

  Kמהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
    

  הישות המדווחת - 1באור 
  

  דווחתהישות המ
  

"החברה"E הינה חברה תושבת ישראלI אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא גיבורי  Jטמפו תעשיות בירה בע"מ Fלהלן 
I כוללים את אלה של OMNNביוני  PMא.תK קרית ספיר נתניהK תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  Oישראל 

  "הקבוצה"IE וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולותJ  Kד החברה ושל החברות הבנות שלה Fלהלן יח
  

 SMBטמפו משקאותIE המוחזקת בבעלות של  –החברה הכלולה העיקרית של החברה הינה טמפו משקאות בע"מ Fלהלן 
KE טמפו משקאות עוסקת בייצורI יבוא 4MBהמחזיק ביתר ההחזקות eeineken International BKsK Fובשליטה המשותפת עם 

  שיווק של משקאות אלכוהוליים קליםI משקאות קליםI יינות ואלכוהול.ו
לחברה מפעל לייצור גלמי פלסטיק ופקקים פלסטיים לבקבוקים המשמשים לייצור בקבוקי משקהI אשר הלקוח העיקרי של המפעל 

  OMNNKבדבר מכירתו של חלק מהמפעל במהלך הרבעון הראשון של  Rהינו טמפו משקאותK ראה באור 
  

  בנוסףI מחזיקה החברה זכויות במספר נכסי מקרקעיןI אשר מהווים נדל"ן להשקעה.
  

  ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
  

הקבוצה הינה מונופול בשוק הבירה וחלים עליה הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים ביחס לבעל מונופולין כגון: איסור 
  עם לקוחות בהסדר בלעדיותI איסור לגבי התניית אספקה של איזה ממוצרי החברה וכללים נוספים. התקשרות

  
  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
  

  א.  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
    

ניים ואינה כוללת את כל I דיווח כספי לתקופות ביJP4 IApתמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל
 PNהמידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאיםK יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

"הדוחות השנתיים"KE כמו כןI דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק דD לתקנות ניירות ערך Fדוחות  FJלהלן  OMNMבדצמבר 
IEהתש"לתקופתיים  ומידייםJNVTMK  

  

    
    OMNNKבאוגוסט  PMתמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 

    
  ב.  שימוש באומדנים ושיקול דעת

    
בשיקול דעת  ת החברה להשתמשהנהלI נדרשת J Icopלבהתאם  הביניים המאוחדים כספייםהדוחות בעריכת תמצית ה

I אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויותI הכנסות והוצאותK בהערכות
  Kאלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 

  
שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות 

  וודאות הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת דוחות הכספיים השנתיים.באי 

  

    
  ג.  שינוי בסיווג

    
מפעילות הפלסטיק שהינה הפעילות העיקרית בעסקי החברה Fלא כולל פעילות הנדל"ן  RMBבתקופת הדוחI מכרה החברה 

פעילות  OMNMיים השנתיים של והפעילות של החברה המוחזקתIE כתוצאה מהמכירה האמורהI החל מהדוחות הכספ
סיווגה החברה מחדש את מבנה  OMNMהפלסטיק הוצגה כפעילות מופסקתK בהתחשב בכךI החל מהדוחות הכספיים לשנת 

דוח רווח והפסד על מנת שישקף את הפעילות של החברה לאחר מכירה זוK מספרי השוואה לתקופות של שישה ושלושה 
  סווגו בהתאם. OMNMביוני  PMחודשים שהסתיימה ביום 
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
 

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים Fהמשך) - 2באור 
 

    
  הצגה מחדש  ד.
    
שה חודשים שהסתיימו באותו תאריך הוצגו מחדש על מנת ולתקופות של שישה ושלו OMNMביוני  PMמספרי השוואה ליום  

לשקף בהם למפרע תיקון טעות בגין הצגת נדל"ן המושכר לחברה מוחזקת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזניI כרכוש קבוע 
 במקום כנדל"ן להשקעה.

    
  להלן השפעת ההצגה מחדש על הדוח על המצב הכספי והדוחות הרווח והפסד והרווח הכולל:  

  
   Fבלתי מבוקר) 2010 ביוני 30ום לי

לאחר הצגה 
 מחדש

השפעת הצגה 
 מחדש

כפי שהוצג 
   בעבר

    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי 
         
 NISTP FVOUE   OISMN רכוש קבוע  
 RSIUSM   TISRM  4VIONM  נדל"ן להשקעה   
 PITTS   NISTM  OINMS  זכאים אחרים   
 VI4NR   NIOSP  UINRO  יות מיסים נדחיםהתחייבו   
 NMTI4S4   PITUV  NMPISTR  יתרת עודפים   

  
  לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום

 Fבלתי מבוקר) 2010 ביוני 30
  

לאחר הצגה 
 מחדש

השפעת הצגה 
 מחדש

כפי שהוצג 
 בעבר

  
    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

         
 P44   OTU   SS  הוצאות אחרות  
 PIMNR  FTME   PIMUR  מיסים על הכנסה   
 ONIVSU  FOMUE   OOINTS  רווח לתקופה   
 OOIP4M  FOMUE   OOIR4U     רווח כולל   

         
 OKUVO  FMKMOUE   OKVOM  (בש"חF רווח למניה מפעילות נמשכת   
 OKVMU  FMKMOUE   OKVPS  (בש"חF רווח למניה   

  
  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום

 קר)Fבלתי מבו 2010 ביוני 30
  

לאחר הצגה 
 מחדש

השפעת הצגה 
 מחדש

כפי שהוצג 
 בעבר

  
    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי 

         
 POO   OVP   OV  הוצאות אחרות  
 NITPT  FTPE   NIUNM  מיסים על הכנסה   
 UIOUT  FOOME   UIRMT  רווח לתקופה   
 UIR4M  FOOME   UITSM  רווח כולל   

         
 NKNNT  FMKMOVE   NKN4S   בש"ח)רווחF למניה מפעילות נמשכת   
 NKMVT  FMKMOVE   NKNOS  (בש"חF רווח למניה   
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

 יםיישום לראשונה של תקנים חדש א.
    
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה הינה המדיניות שיושמה בדוחות   

  השנתיים פרט לאמור להלן:
    
 דיווח כספי בתקופות ביניים .1 
     
רועים ועסקאות I דיווח כספי לתקופות בינייםI איJ IAp P4התיקון ל את הקבוצה מיישמת OMNN בינואר N מיום החל   

K בהתאם לתיקוןI הורחבה OMNM"התיקון"E אשר פורסם במסגרת פרויקט השיפורים לשנת  Jמשמעותיים Fלהלן 
כמו כןI הושמט סף המהותיות  רשימת האירועים והעסקאות המצריכים גילויים בדוחות כספיים לתקופות ביניים.

לויים הנדרשים מתוקף התיקון קיבלו ביטוי בתמצית בדרישות הגילוי המינימאליות שהיה קיים ערב התיקוןK הגי
  דוחות כספיים ביניים אלה.

     
  גילויים בהקשר לצד קשור  .2 
     
OMNN Fבינואר  Nהחל מיום     I גילויים בהקשר לצד קשור Fלהלן: "התקן"OMMV EIAp O4 KEהחברה מיישמת את 

לויים הנדרשים על ידי ישויות הקשורות לממשלהK יישום התקן כולל שינויים בהגדרת צד קשור וכן שינויים ביחס לגי
  התקן נעשה בדרך של יישום למפרע.

     
    Kלצורך הישום לראשונה של התקן הקבוצה ערכה מיפוי של יחסי הצדדים הקשורים בהתאם להגדרה החדשה

  ים בדוחות הכספיים.כתוצאה מהמיפוי לא זוהו עסקאות או יתרות עם צדדים קשורים חדשים או השפעה על הגילוי
     

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו ב.
      
  NK  F תקן דיווח כספי בינלאומיOMNM EIcop V להלןF מכשירים פיננסיים I–  E"התקן"J   בהמשך לאמור בביאור עיקרי

ון את המדיניות החשבונאית בדוחות השנתיים בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצוI החברה החלה לבח
  השלכות אימוץ התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה לאימוץ מוקדם.

  OK   תיקון לJ IAp NO  להלןF מיסים נדחים בגין נדל"ן להשקעה Iמיסים על הכנסהJ  E"התיקון"J  בהתאם לתיקון נקבעה
וי ההוגן בהתאם חזקהI הניתנת לסתירהI לפיה מיסים נדחים בגין נכסי נדל"ן להשקעה הנמדדים על פי מודל השו

נדל"ן להשקעה יחושבו תחת הנחה שאופן השבת הערך בספרים של נכסי הנדל"ן להשקעה   IAp 4Mלהוראות 
הינו באמצעות מכירה בלבדK יחד עם זאתI החזקה ניתנת לסתירה  במקרים בהם נכס הנדל"ן להשקעה הינו בן 

ופן מהותי את כל ההטבות הכלכליות פחת ותכלית המודל העסקי של החברה בהחזקת הנכס הינה לצרוך בא
הגלומות בנכס במהלך חייוK התיקון יחול גם בחישוב מיסים נדחים בגין נכסי נדל"ן להשקעה שנרכשו במסגרת 

צירופי עסקיםI במידה והמדידה העוקבת של נכסי הנדל"ן להשקעה  J Icop Pצירוף עסקיםI המטופל בהתאם ל
ולאחר מכןOMNO  Kבינואר  Nהינה בהתאם למודל השווי ההוגןK התיקון ייושם בדרך של יישום למפרע החל מיום 

  אימוץ מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי.
  השפעת התיקון על הדוחות הכספיים של החברה לא צפויה להיות מהותית.    
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית Fהמשך) - 3באור 
  

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו Fהמשך) ב.
      
  PK   הסדרים משותפים וגילויים בדבר זכויות דוחות כספייםמערכת חדשה של תקנים חשבונאיים בנושא איחוד I

מחליפה למעשה את התקינה הקיימת בנושא איחוד דוחות כספיים החדשה מערכת התקנים  Jבישויות אחרות 
  ועסקאות משותפות וכן כוללת מספר שינויים ביחס לחברות כלולות.

      
  להלן פירוט התקנים החדשים שפורסמו:     
      
התקן מחליף את  "התקן"). -I דוחות כספיים מאוחדים Fלהלן IFRS 10יווח כספי בינלאומי תקן ד א.  

ישויות למטרות מיוחדות  –I איחוד IpIC NO דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים ואת הנחיות IAp OTהנחיות 
 יים נפרדים.ימשיכו להיות תקפות רק לעניין דוחות כספ IAp OTלעניין איחוד דוחות כספייםI כך שהנחיות 

    
התקן מציג מודל שליטה חדש לצורך קביעה האם משקיע שולט במוחזקת ולכן עליו לאחד אותהK מודל זה    

ייושם ביחס לכל הישויות המוחזקותK בהתאם למודלI משקיע שולט במוחזקת כאשר הוא חשוף או זכאי 
פיע על תשואות אלו באמצעות הכוח לתשואות משתנות הנובעות ממעורבותו במוחזקתI הוא בעל יכולת להש

Fpower Kשלו באותה מוחזקת וקיים קשר בין כוח ותשואות E 
      
  להלן עיקרי השינויים ביחס להנחיות האיחוד הקיימות:    
      
התקן מציג מודל הדורש הפעלת שיקול דעת וניתוח כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות בקביעה מי  *   

 ות מוחזקת.שולט ונדרש לאחד יש
       
התקן מציג מודל שליטה יחיד שייושם ביחס לכל הישויות המוחזקותI הן ישויות מוחזקות המצויות כיום  *   

  pIC NOKוהן ישויות מוחזקות המצויות כיום בתחולת  IAp OTבתחולת 
       
טיבית במוחזקת נסיבות "דה פקטו" יובאו בחשבון לצורך הערכת שליטהI  שקיומה של שליטה אפק *   

  עשויה לחייב איחוד דוחות.
       
בהערכת קיומה של שליטהI יובאו בחשבון כל זכויות ההצבעה הפוטנציאליות שהן משמעותיותK יש  *   

  להתייחס למבנהI לסיבות לקיומן ולתנאים של זכויות ההצבעה הפוטנציאליות.
       
ם לצורך הבחינה האם מקבל החלטות פועל כמנהל או התקן כולל הנחיות יישום ורשימת אינדיקאטורי *   

  סוכן בעת הבחינה האם משקיע שולט במוחזקת.
       
   * F התקן מספק הנחיות למקרים בהם משקיע יבחן שליטה ביחס  לחלק מישותsilos כך שהבחינה E

  תעשה ביחס לנכסים ספציפיים.
       
   * F התקן כולל הגדרה של זכויות מגנותprotective rights בעוד שבתקינה הקיימת לא הייתה IE

  התייחסות לכך.
       
החשיפה לסיכונים ולהטבות ממוחזקת אינה לכשעצמה קובעת שהמשקיע שולט במוחזקתI אלא היא  *   

  אחד מהגורמים שיבחנו בעת הערכת שליטה.
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום ים ביניים מאוחדים תמצית הדוחות הכספיבאורים ל

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית Fהמשך) - 3באור 
  

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו Fהמשך) ב.
   
או לאחר מכן בדרך של יישום למפרע Fלמעט הקלה  OMNPבינואר  Nהתקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום   

מוקדם אפשריI בכפוף למתן גילוי וכן בכפוף לאימוץ מוקדם של מערכת התקנים החדשים מסוימתKE יישום 
גילויים   J Icop NOהסדרים משותפים ו J  Icop NNבכללותהI כלומר גם שני התקנים הנוספים שפורסמו במקביל 

 Kבדבר זכויות בישויות אחרות 
       
 IApהתקן מחליף את הנחיות  "התקן"). -ותפים Fלהלן I הסדרים משIFRS 11תקן דיווח כספי בינלאומי  ב.  

PNזכויות I להלן  בעסקאותF משותפותJ "IAp PN ומתקן חלק מהנחיות E"IAp OU השקעות בחברות I
 כלולות.

      
    "F התקן מגדיר הסדרים משותפיםgoint arrangement כהסדרים בהם לשני צדדים או יותר ישנה שליטה E"

  IE ומחלקם לשתי קטגוריות: פעילויות משותפות ועסקאות משותפות.J Icop NMבמשותפת Fכהגדרתה 
      
  :השינויים עיקרי להלן    
      

 רק מתקיימת והיאI הסדר על וחוזית מוסכמת שליטה חלוקת הינה"Fgoint control E" משותפת שליטה  *   
 לגבי החלטות לקבל בכדי Iהשליטה את ביניהם החולקים הצדדים של אחד פה הסכמה נדרשת כאשר

  Kהרלוונטיות ההסדר פעילויות
       
 בנכסים זכויות ישנן המשותפת השליטה בעלי לצדדים Fgoint operations E"J" משותפות פעילויות  *   

 אינו המשותף ההסדר אם ביןI להסדר הקשורות ההתחייבויות לקיום ומחויבויות להסדר הקשורים
כמבנה נפרד אך לצדדים בעלי השליטה  מאוגד שותףההסדר המ I ובין אםנפרד במבנה מאוגד

  המשותפתI ישנן זכויות בנכסים הקשורים להסדר ומחויבויות לקיום ההתחייבויות הקשורות להסדר.
בנכסים בשליטה  IAp PN לפי החשבונאי לטיפול דומה משותפות בפעילויות החשבונאי הטיפול     

ובעסקאות וטיפול בהם  בהתחייבויותלומר הכרה בנכסיםI משותפת ובעסקאות בשליטה משותפתI כ
  לפי התקנים הרלוונטיים.

       
ואשר  נפרדת כישות מאוגדים אשר המשותפים ההסדרים כל Fgoint ventureE" J" משותפות עסקאות     

  בעלי השליטה המשותפת ישנן זכויות בנכסים נטו של ההסדר המשותף. לצדדים
       
 האיחוד שיטתהאפשרות ליישם את  בוטלהF בלבד המאזני השווי שיטת לפי יטופלו ותפותמש עסקאות  *   

  KEהיחסי
       
את  מבטלהמתוקן  I J  IAp OU או להיפךמשותפת לשליטה מהותית מהשפעה במעברחשבונאי  טיפול  *   

  Kהשקעהב הנותרות או הקיימות הזכויות את הוגן לשווי לשערךההוראה הקיימת 
       
   *  IAp OU  המתוקן קובע כיIcop R  Iבחברה כלולה או עסקה משותפת Iאו חלק ממנה Iחל על השקעה

העונה לקריטריונים לסיווג כמוחזקת למכירהK עד למימוש חלק ההשקעה שסווג כמוחזק למכירהI שיטת 
  השווי המאזני ממשיכה להיות מיושמת על חלק ההשקעה שלא סווג כמוחזק למכירה.

      
או לאחר מכן בדרך של יישום למפרעI אך  OMNPבינואר  Nהתקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום    

קיימות הוראות פרטניות לאופן היישום למפרע במקרים מסוימיםK יישום מוקדם אפשריI בכפוף למתן גילוי וכן 
ם הנוספים שפורסמו בכפוף לאימוץ מוקדם של מערכת התקנים החדשים בכללותהI כלומר גם שני התקני

 אחרות. בישויות זכויות בדבר גילויים J Icop NOמאוחדים ו כספיים דוחות  J NM Icopבמקביל 
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  ת Fהמשך)עיקרי המדיניות החשבונאי - 3באור 
  

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו Fהמשך) ב.
     
התקן מכיל  "התקן"). -I גילויים בדבר זכויות בישויות אחרות Fלהלן IFRS 12תקן דיווח כספי בינלאומי  ג.  

דרישות גילוי מקיפות ביחס לזכויות בחברות בנותI בהסדרים משותפים Fישויות בשליטה משותפת ועסקאות 
  structured entitiesKEתIE בחברות כלולות ובישויות מובנות Fמשותפו

או לאחר מכןK יישום מוקדם אפשריI בכפוף  OMNPבינואר  Nהתקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום     
 Jלאימוץ מוקדם של מערכת התקנים החדשים בכללותהI כלומר גם שני התקנים הנוספים שפורסמו במקביל 

Icop NN ו ם משותפיםהסדריJ Icop NM דוחות כספיים מאוחדים K ניתן לכלול את דרישות Iיחד עם זאת
  באופן מוקדם מבלי ליישם באימוץ מוקדם את התקנים הנוספים. Icop NOהגילוי הנוספות הנדרשות תחת 

      
  Kללא כוונה לאימוץ מוקדם על הדוחות הכספיים ניםהשלכות אימוץ התק לבחון אתהחברה החלה     
     
 4K  תקן דיווח כספי בינלאומיIcop NPמדידת שווי הוגן I להלןFJ KE"תקן זה מחליף את ההנחיות לגבי אופן  "התקן

השונים כך שהוא יהווה מקור יחיד להנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן  J Icopמדידת שווי הוגן המופיעות בתקני ה
קובע מסגרת הנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן וקובע  וגן,K לצורך כך התקן מגדיר מהו שווי הJ Icopתחת ה

 שווי הוגן.ב נכסים או התחייבויותמדידת דרישות חדשות לקובע  דרישות גילוי בקשר למדידת שווי הוגןK התקן אינו
   
פי שווי למדוד אותם ל ניתן לבחורהתקן יחול על נכסיםI התחייבויות ומכשירים הוניים של הישות אשר נדרש או   

הרלוונטייםK יחד עם זאתI התקן לא   JIcopהוגן או אשר ניתן לגביהם גילוי על השווי ההוגן שלהם תחת תקני ה
ועל עסקאות חכירה אשר  I תשלום מבוסס מניות,Icop O   יחול על עסקאות תשלום מבוסס מניות אשר בתחולת

דומות לשווי הוגן אך אינן שווי הוגן Fכגון: מדידת K כמו כןI התקן לא יחול על מדידות שI חכירותIAp NTבתחולת 
 IKE ירידת ערך נכסיםIAp PSומדידת שווי שימוש תחת  שווי מימוש נטו של מלאי

    
K יישום מוקדם אפשרי בכפוף למתן גילויK התקן OMNPבינואר  Nהתקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום   

הגילוי של התקן לא יחולו על מידע השוואתי לתקופות הקודמות ליישום  ייושם באופן פרוספקטיבי כאשר דרישות
  לראשונה של התקן.

    
  Kללא כוונה לאימוץ מוקדם על הדוחות הכספיים ןהשלכות אימוץ התק לבחון אתהחברה החלה   
    
 RK תיקון ל- IAS 1הצגת דוחות כספיים בדבר הצגת פריטי רווח כולל אחר I להלןF- "התיקון משנה  )."התיקון

את אופן ההצגה של פריטי רווח כולל אחר בדוחות הכספייםI כך שפריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה 
 Kיוצגו בנפרד מפריטי רווח כולל אחר שלעולם לא יועברו לרווח והפסד Iבמסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח והפסד

וח הכולל" ל"דוח על רווח והפסד ורווח כולל אחר"I עם זאת בנוסףI התיקון משנה את שם הדוח מ"דוח על הרו
או לאחר  OMNOביולי  Nחברות רשאיות להשתמש בשמות חלופייםK התיקון יחול לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  מכן וייושם בדרך של יישום למפרעK יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי.
  Kללא כוונה לאימוץ מוקדם על הדוחות הכספיים ןהשלכות אימוץ התק לבחון אתהחברה החלה    
     
 SK  תיקון ל- IAS 19הטבות עובד I להלןF- .("התיקון כולל מספר שינויים בקשר לטיפול החשבונאי בהטבות  "התיקון

  :לעובדים
     
  :השינויים עיקרי להלן   
     
  "הרצועה"שיטת  Jכ הידועהI רייםאקטוא והפסדים ברווחים ההכרה את לדחות האפשרות את מבטל התיקון *  

Fcorridor method Eהאפשרות להכיר ברווחים והפסדים אקטואריים ישירות ברווח  את מבטל ובנוסף
  ;האחר הכולל הרווח דרך בהון מיידית  יוכרוהרווחים וההפסדים האקטואריים  כלI כךוהפסדK בעקבות 

     
  הבשילו או לא; ההטבות האם קשר ללא עבר רותישי בגין בעלויות מיידית  הכרה דורש התיקון *  
     
 בשיעור נטו מוגדרת להטבה Fנכס) המחויבות הכפלת ידי על יתבצע נטו Iהמימון Fהוצאות) הכנסות חישוב *  

 ההפסדים או הרווחים חישוב גם השתנהI לכך בהתאםK מוגדרת להטבה המחויבות למדידת המשמש ההיוון
  ;האקטואריים
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  מ וחברות מאוחדות שלה"ת בירה בעטמפו תעשיו
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית Fהמשך) - 3באור 
  

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו Fהמשך) ב.
     
שבמקום  כך Iארוך לטווח אחרות עובד בותהט ושל קצר לטווח עובד הטבות של ההגדרה את משנה התיקון *  

 ניצולהסיווג תלוי בצפי הישות למועדי  יהיהלפי מועד הזכאותI  ארוך לטווח או קצר טווחלקבוע את הסיווג ל
  ההטבות;מלוא 

     
 בדבר יותר איכותי מידע לספקI היתר ביןI נועדואשר  מוגדרות הטבה תכניות בגין גילוי דרישות הוספו *  

  אלו; בתכניות הכרוכים והסיכונים  מוגדרות הטבה תוכניות ימאפיינ
     
 J IApיוכרו במוקדם מבין המועד בו הישות מכירהI בהתאם ל ןכך שה פיטורין בגין הטבותהגדרת  הובהרה *  

PT הפרשות Iתלויים ונכסים תלויות התחייבויות Iבגין הטבות תשלום גם הכולל מבני שינוי בגין בעלויות 
  Kפיטורין בגין הטבות לתשלום הצעתה את חזרה למשוך יותר יכולה אינה הישות בו המועד לביןI יןפיטור

      
או לאחר מכן וייושם בדרך של יישום למפרע  OMNPבינואר  Nהתיקון יחול לתקופות שנתיות המתחילות ביום   

 י.Fלמעט הקלות מסוימות המנויות בתיקוןKE יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילו
  Kללא כוונה לאימוץ מוקדם על הדוחות הכספיים ןהשלכות אימוץ התק לבחון אתהחברה החלה   
    

    
  

  עונתיות - 4באור 
  

טמפו משקאות חברה מוחזקת של החברהI הינה חברה המושפעת מעונתיותK העונתיות משפיעה על צריכת מוצרי טמפו 
  ממכירת מוצרים על פני השנה. משקאות באופן בו קיימת תנודתיות בהיקף ההכנסות

  ספטמבר. Jיוני ויולי  Jעיקר מכירותיה של טמפו משקאות מתבצע בעונה החמה הכוללת את שני הרבעונים אפריל 
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  פעילות מופסקת - Rבאור 
  

Fלהלן  OMNNבינואר  Nלדוחות הכספים השנתייםI ביום  NVבהמשך לאמור בבאור   –חתמה החברה על הסכם עם אחרים 
אלפי ש"חK העסקה הושלמה ביום  VIRMMמפעילות מוצרי הפלסטיק בתמורה לסכום של  RMBהרוכשיםE לפיו מכרה החברה 

N  בפברוארOMNN מתוך סכום התמורה  K4ITRM  אלפי ש"ח שולמו לחברה במזומן במהלך הרבעון הראשון שלOMNN  ואילו
K על פי ההסכםI החל ממועד השלמת העסקה ועד למועד J OMNPו OMNOבינואר  Nיתרת התמורה תשולם לחברה בימים 
  Kהתשלום בפועל יישאו התשלומים ריבית

 Jפריפורם משקאות בע"מ  J רה לחברה חדשההעבירו החברה והרוכשים את החזקותיהם בפעילות לאחר המכי Iכמו כן
  פריפורםKE –בD לפקודת מס הכנסה Fלהלן NM4שהוקמה לצורך כך Fבבעלות ובשליטה משותפתE וזאת על פי סעיף 

  א.

    
בונאית של החברה בדבר חברות בשליטה משותפתI ההשקעה בפריפורם מטופלת בהתאם לשיטת שבהתאם למדיניות הח

I בעת אובדן שליטהI החברה גרעה את הנכסים אשר הועברו לפריפורם והכירה בהשקעה J IApOTלהשווי המאזניK בהתאם 
בגין החזקתה בפריפורם לפי שוויה ההוגן באותו מועד בהתבסס על הערכת שווי שבוצע על ידי מעריך שווי חיצוניK על פי 

אלפי ש"חJ  UI4ST  Kה בפריפורם מוערך בשווי השקעת החבר OMNNIבמרס  PNהערכת שמאי המצורפת לדוחות כספיים ליום 
מהפעילות בתוספת שוויה ההוגן של ההשקעה בפריפורם לבין היתרות שנגרעו הוכר  RMBההפרש בין התמורה בגין מכירת 

  אלפי ש"ח. NRIUVNברווח והפסד והסתכם לסך 

  

    
    של החברה למועד המכירה:מצב הכספי להלן השפעת המכירה על ה

      
      אלפי ש"ח

 OIPTR  חייבים ויתרות חובה    
 OIPTR  חייבים לזמן ארוך    
 UI4ST  השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני    
FOIMTSE  נכסים מוחזקים למכירה    
FNRIUVNE  רווח ממכירת השקעה    

      
 4ITRM  תמורה שהתקבלה במזומנים ושווי מזומנים    

  
ת העסקה בהשקעה בחברת פריפורם על פי שווי הוגןI כאשר לשם יישום שיטת השווי החברה הכירה כאמור ממועד השלמ

 Kהחברה מדדה את חלקה בנכסים הניתנים לזיהוי של פריפורם באמצעות מעריך שווי חיצוני Iהמאזני מהמועד האמור
E והתחייבויות של פריפורם במסגרת זאתI הוערך שווים ההוגן של הנכסים המוחשייםI הנכסים הבלתי מוחשיים Fלמעט מוניטין

למועד השלמת העסקהK ההפרש בין שווי ההוגן של השקעת החברה בפריפורם לבין חלקה של החברה בנכסים נטו הניתנים 
  לזיהוי של פריפורם מהווה מוניטין הנכלל כחלק מחשבון ההשקעה של החברה בפריפורם.

  

    
י ההוגן של נכסים FוהתחייבויותE המוחשיים והלא מוחשיים של הערכת שווי ההוגן  מבוססת על הערכה פרטנית של השוו

  םK שווי הוגן מוגדר כשווי הנכס FהתחייבותE בין מוכר מרצון לקונה מרצון.רפריפו
  

    
    להלן עקרונות השיטות ששימשו את מעריך השווי בעבודתו:

    
שווי קשרי הלקוחות לפי היוון "הרווחים "I על פי שיטה זו מוערך bxcess barningsננקטה גישת " Jקשרי לקוחות 

רי שהעודפים" העתידיים המיוחסים לנכסK הרווחים העודפים מוגדרים כהפרש שבין הרווחים התפעוליים הצפויים מק
קוחות ובין התשואה הראויה של השווי ההוגן של נכסים Fמוחשים ובלתי מוחשייםE אשר תורמים לרווחים התפעוליים לה

  Kכאמור  

*    

      
    *  השווי ההוגן של הרכוש הקבוע נקבע בהתבסס על הערכת שמאי. –רכוש קבוע 

      
השווי ההוגן של ההתחייבות בגין בונוס פחתI להם זכאים הרוכשים מפריפורם בגובה  –התחייבויות בגין בונוס פחת 

שיעור המס אשר  מגן המס בגין הפחת על נכסים המועברים על ידם לפריפורםI חושבה בהתאם לתקופת ההפחתה,
  Kיחול לאורך תקופת ההפחתה ומחיר ההון של הפעילות

*    
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע

  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל
  

   
  פעילות מופסקת Fהמשך) - Rבאור 

  
  

יבויות המזוהים שנרכשוI החברה הקצתה את שווי ההשקעה בפריפורםI בהתאם לשווים ההוגן של הנכסים וההתחי
  כדלהלן:

    

      
        אלפי ש"ח  שיטת ההפחתה  תקופת הפחתה

            
R קו ישר על פני תקופת ההטבות   שנים

  הכלכליות העתידיות 
 4IPMU  רכוש קבוע ומלאי חלקי חילוף      

NM קו ישר על פני תקופת ההטבות   שנים
  ידיות הכלכליות העת

 PINS4  קשרי לקוחות      

      התחייבות לבונוס פחת  FS4RE  בהתאם לניצול מגן המס  

  
בהתאם להפחתת הנכסים בגינם 

  נוצרו מיסים נדחים
FRUUE  התחייבויות מסים נדחים      

     OIOOU  מוניטין      
            
     UI4ST        
            

OMNM Kפסקת וזאת כבר בדוחות הכספיים השנתיים של כתוצאה מהעסקה האמורהI פעילות הפלסטיק הוצגה כפעילות מו
הוצגו מחדש על מנת  OMNMביוני  PMבדוחות אלוI מספרי ההשוואה לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימה ביום 

  לשקף את פעילות שהופסקה בנפרד מהפעילות הנמשכת.

  

  
  

  ב.  רווח מפעילות מופסקת
  
  

  
תקופה של שישה חודשים ל

    ביוםשהסתיימה 
תקופה של שלושה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
שנה ל

  שהסתיימה ביום
  בדצמבר 31    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30  
  2011    2010    2011    2010    2010  
  בוקרמ    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב  
  לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא  
                    

  4SN     4ISPP     JJ     OI4RT     NMIPPS   הכנסות
                    

  TNU     4I4TN     JJ     OISSN     VIOMN   עלויות
                    
  FORTE     NSO     JJ    FOM4E     NINPR  
                    

  NRIUVN     JJ     JJ     JJ     JJ   רווח ממכירת הפעילות
                    

  FOITSME    F4ME     JJ     RN    FOU4E  מסים על ההכנסה
                    

  NOIUT4     NOO     JJ    FNRPE     URN   רווח מפעילות מופסקת
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  מידע על מגזרי פעילות  - Sבאור 

  
 רים בני הדיווח של החברה והחברה הכלולהK מידע מגזרי מוצג לגבי המגז

במגזר ברקן  עיקר פעילות החברה מנוהלת באמצעות החברה הכלולהI טמפו משקאותI הפועלת במגזר המשקאות האלכוהוליים,
 Kדרך חברה מוחזקת) FOMNNהחל מפברואר  כמו כןI החברה פועלת במגזר הפלסטיק  Kמגזר המשקאות הקליםוב

I החלה טמפו משקאות OMNNהחל מהרבעון הראשון של שנת לויות לפי מגזרים מוצגים בהתאם לחלוקה זוK הנתונים בדבר פעי
להפיץ משקאות אלכוהוליים המיוצרים ומשווקים על ידי חברות מקבוצת פרנו ריקארדK ההכנסות וההוצאות של הפצת מוצרים אלו 

בטור  לים במסגרת מגזר פעילות המשקאות האלכוהוליים.מוצגים יחד עם פעילות החברה בתחום המשקאות האלכוהוליים הק
 Iוכן תוצאות נכסי הנדל"ן של החברה. מגזר הפלסטיק מוצגות תוצאות הפלסטיק ואחרים 

  
 א.      

  התאמות  סה"כ
פלסטיק 

 ברקן משקאות קלים  ואחרים
משקאות 

  אלכוהוליים
   מבוקר) Fבלתי 2011ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

  ש"חאלפי 
 

 NSIPOP F4VUIST4E  SIVUN  OPMITMN  UPIVTP   NVPIP4O הכנסות המגזר 
       
 NPIVOU FSPIRMUE  OMINNT  FNIVVTE  OPIMNU  PSIOVU תוצאות המגזר 

          
 NIM4M       הוצאות הנהלה וכלליות 

          
 NOIUUU        רווח מפעולות רגילות  

          
 ONU        נטומימון הכנסות I  

        
 NPINMS        רווח לפני מיסים על הכנסה  

          
  

  

  התאמות  סה"כ
פלסטיק 

 ברקן משקאות קלים  ואחרים
משקאות 

  אלכוהוליים
   Fבלתי מבוקר) 2010ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

  ש"חאלפי 
 

 OSINVO F4TMINOSE  NTIMT4  OPVI4SS  USIVUU   NROITVM הכנסות המגזר 
       
 ORISUS FR4I4VSE  NOIORV   SIVPR  O4IVVO  PRIVVS תוצאות המגזר 

          
 TUN       הוצאות הנהלה וכלליות 

          
 O4IVMR        רווח מפעולות רגילות  

          
F44E        נטומימון הוצאות I  
        
 O4IUSN         על הכנסהרווח לפני מיסים  
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  המשך –מידע על מגזרי פעילות  - Sבאור 
  התאמות  סה"כ

פלסטיק 
 ברקן משקאות קלים  ואחרים

משקאות 
  אלכוהוליים 

  Fבלתי מבוקר) 2011ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה 
  אלפי ש"ח

 
 RIT4T FORSIMPNE  TSO  NOPITVR  PSIRVP   NMMISOU הכנסות המגזר 

       
 RIMOV FOTINO4E OSO   NIVPS  VIRPO  OMI4OP תוצאות המגזר 

          
 RUN       הוצאות הנהלה וכלליות 

          
 4I44U        ולות רגילותרווח מפע  

          
 ON4         נטומימוןהכנסות I  

        
 4ISSO        רווח לפני מיסים על הכנסה  

          
  
  

       

  התאמות  סה"כ
פלסטיק 

 ברקן משקאות קלים  ואחרים
משקאות 

  אלכוהוליים 
  Fבלתי מבוקר) 2010ביוני  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

  אלפי ש"ח
 

 NMIVVN FOPTISSUE  TIOTT  NOPIUVO  POIRO4   U4IVSS הכנסות המגזר 
       
 NMIRSS FOSITT4E  4IOV4   PIUM4  UIUTM  OMIPTO תוצאות המגזר 

          
FPUUE       הוצאות הנהלה וכלליות 
          
 NMINTU        רווח מפעולות רגילות  

          
FNE         נטומימוןהוצאות I  
        
 NMINTT        רווח לפני מיסים על הכנסה  

          
  

  משקאות     
  אלכוהוליים  ברקן משקאות קלים  פלסטיק ואחרים  התאמות  סה"כ

  Fמבוקר) 2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  אלפי ש"ח

 
 RNIOTN FVSUI44PE  P4ISNS  RNNIPTO  NS4IRM4   PMVIOOO הכנסות המגזר 

       
 4VISOR FNNMIUT4E  O4IMSU   ONIVPV  4OIMPU  TOI4R4 תוצאות המגזר 

          
FNINUVE       הוצאות הנהלה וכלליות 
          
 4UI4PS        רווח מפעולות רגילות  

          
FOV4E        נטות מימוןהוצאו I  
        
 4UIN4O        רווח לפני מיסים על הכנסה  
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  מ וחברות מאוחדות שלה"בירה בעטמפו תעשיות 
  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  המשך –מידע על מגזרי פעילות  - Sבאור 
  
 התאמות בגין מגזרים בני דווח של הכנסות ותוצאות מגזר  ב.

   
 

   ביוני 30לתקופה של  שישה חודשים שהסתיימה ביום 
  Fבלתי מבוקר) F 2011בלתי מבוקר) 2010

   מכירות  תוצאות מגזר  מכירות  תוצאות מגזר
  ש"חאלפי 

FR4IPP4E  F4SRISRRE F4TIUT4E  F4VUIRTNE 

התאמות הנובעות ממגזרים 
המסווגים בדוחות הכספיים 

 כחברות כלולות

FNSOE  F4ISPPE FNRISP4E  F4SNE 
התאמות הנובעות מפעילות 

  מופסקת
 JJ   NSO  JJ   PRU התאמות בגין מימון  

          
FR4I4VSE  F4TMINOSE  FSPIRMUE  F4VUIST4E  סה"כ  

  
 

   ביוני 30לתקופה של  שלושה חודשים שהסתיימו ביום   בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
  Fבלתי מבוקר) F 2011בלתי מבוקר) F 2010מבוקר) 2010

   מכירות  רתוצאות מגז  מכירות  תוצאות מגזר  מכירות  תוצאות מגזר
  אלפי ש"ח

FNMVITPVE  FVRUI4MSE FOSIVTUE  FOPRIPN4E FOTINO4E  FORSIO4VE 

התאמות הנובעות ממגזרים 
המסווגים בדוחות הכספיים 

 כחברות כלולות

FNINPRE  FNMIPPSE  OM4  FOI4RTE  JJ   JJ 
התאמות הנובעות מפעילות 

  מופסקת
 JJ   OVV  JJ   NMP  JJ   ONU התאמות בגין מימון  

             
FNNMIUT4E  FVSUI44PE FOSITT4E  FOPTISSUE  FOTINO4E  FORSIMPNE  סה"כ  

  
  

  אירועים בתקופת הדוח  -7באור 
  

 הוגשה נגד טמפו משקאות בע"מ תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית. OMNNביוני  NOביום 
מI כשהם נושאים תווית לפיה מדובר לטענת התובעת נרכשו על ידה מספר בקבוקי משקה קל מתוצרת טמפו משקאות בע"

במשקה דיאטטיI בעוד לאמיתו של דבר דובר במשקה רגילI וזאת בהמשך להודעתה של טמפו משקאות בע"מ בדבר תקלה 
 Kבסימון הבקבוקים כאמור לעיל 

 איש. J NMIMMMהתובעת מבקשתI לייצג את כל הצרכנים שרכשו את הבקבוקים מן הסדרה האמורהI אותם היא מעריכה ב
 

ש"חI וזאת בנוסף  NIMMMלטענת תובעתI לכל אחד מחברי הקבוצה האמורה נגרם נזק לאוטונומיהI המוערך על ידה בסכום של 
ש"ח בגין כל אחד מהבקבוקים הנרכשיםK בסך הכלI העמידה המבקשת את התובענה על סך של  SKVVלהשבה בסך 

NMIMUMIMMM .ש"ח 
ל חוות דעת יועציה המשפטיים הינה כי בשלב מוקדם זה של ההליך קשה להעריך את הערכת טמפו משקאות בע"מ בהתבסס ע

 סיכוי קבלת הבקשה.
 

  
  

   ארועים לאחר מועד הדיווח – 8 באור
                

התקשרה החברה עם טמפו משקאותI שבשליטת החברהI בהסכם לפיו תעמיד החברה לטמפו משקאותOMNN  Iביולי  O4ביום 
פי בקשת טמפו משקאותI סכומים מתוך עודפי המזומנים של החברהI ככל שיהיו עודפי מזומנים כאמורI וזאת עד מעת לעתI על 
מיליוני ש"חK כל סכום שיועמד כאמור יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לממוצע הריבית הנהוגהI ביחס לטמפו  PMלסך כולל של 

בהיקפים דומים מול התאגידים הבנקאיים עמם מתקשרת טמפו  on callמשקאותI במועד ההעמדה הרלוונטי על אשראי 
יום ממועד מסירת בקשת פירעון על  PMלשנהK הסכומים שיועמדו כאמור יפרעו תוך  MKR4Bמשקאות בעסקאות דומותI ובניכוי 

  ידי החברה.
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע

  Fבלתי מבוקר) OMNNביוני  PMליום וחדים תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאבאורים ל
  
  

   דיבידנדים - 9 באור
                

מליון ש"חK בנוסףI חילקה החברה דיבידנד בסך של  TKOהתקבל דיבידנד מחברת טמפו משקאות בע"מ בסך OMNNביוני  OMביום 
NO F מליון ש"חNKR4PS KEש"ח למניה 
  



 
 
  

 

 
 
 
 

  טמפו תעשיות בירה בע"מ
  

  תמצית מידע כספי נפרד ביניים
  

  2011ביוני  30ליום 
 (בלתי מבוקר)

  



 
 
  

 

   טמפו תעשיות בירה בע"מ
   2011ביוני  30 תמצית מידע כספי נפרד ביניים ליום

  
  
  
  

    תוכן העניינים

  
  עמוד  
    

  2  מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרדדוח 

    ונים כספיים:נת

  3  תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים

  4  תמצית נתוני רווח והפסד ביניים 

  5  תמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים

  6  תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

  7  מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

    
  
  



 
  

 2

  
  
  

  
   

 
  ם גלזר ענבר חוניו ושות'מועל

 
  NNמגדל ששון חוגיI רחוב אבא הילל    UMMM SU4 MPטלפון                    hmMdמגדל המילניום    
  RORMSרמתן גן                U444 SU4 MPפקסימיליה    ISMV תא דואר NTרחוב הארבעה    
  TRR4UNM MPפקסימיליה:            SNMMSאביב J תל   

  TRR4UMM MP             טלפון      
 
  

  לכבוד
  מוגבלבערבון  בעלי המניות של טמפו תעשיות בירה

  
  א.נ.,

  
  

ד' לתקנות 38דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון:
 1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
  

 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל 38המובא לפי תקנה  המידע הכספי הביניים הנפרד סקרנו את
ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו  2011ביוני  30ה") ליום חבר"ה J(להלן  טמפו תעשיות בירה בע"מ של 

ברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הח
  המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

  
  

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקיר

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת  םלעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיי
ביטחון שניוודע לכל מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 

  העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
  

  מסקנה
  

הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל דבר  לתשומת ליבנולא בא , סקירתנו בהתבסס על
  . 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 38להוראות תקנה הבחינות המהותיות, בהתאם 

  
  

למידע הנוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים  2מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
) ולתקופות של שישה  2011ביוני  30 ) של המידע הכספי הנפרד ליוםobpTATbMbkTבדבר התאמה בדרך של הצגה מחדש 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, על מנת לשקף בהם למפרע תיקון טעות בגין הצגת נדל"ן המושכר לחברה מוחזקת 
  ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני כרכוש קבוע במקום כנדל"ן להשקעה.

  
  

  בכבוד רב,
  
  

 'תמועלם גלזר ענבר חוניו ושו              סומך חייקין
  רואי חשבון                רואי חשבון

  
  2011באוגוסט  30
  

 



 
  

 3

  טמפו תעשיות בירה בע"מ
  תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום  

  
  בדצמבר 31    ביוני 30    ביוני 30  
  2011    2010    2010  

  )מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
          נכסים

 --     12    9,921   ושווי מזומניםמזומנים 
 2,882    936    1,347   לקוחות 

 3,235    4,725    3,843   חייבים אחרים
  --    440   --    מלאי 

 2,076    --    --    נכסים מוחזקים למכירה
 26,000   --    --    נדל"ן להשקעה מוחזק למכירה

       
 34,193   6,113   15,111   סה"כ נכסים שוטפים

         
 140,648   134,798   151,759  השקעות בחברות מוחזקות

  --     --    2,420   חייבים לזמן ארוך
 --    *1,673   --   רכוש קבוע

 40,760   *56,860   45,310  נדל"ן להשקעה
 181,408   193,331   199,489   סה"כ נכסים שאינם שוטפים

         
 215,601   199,444   214,600   סה"כ נכסים

         
       התחייבויות 

 8,704   14,615   --   משיכת יתר מתאגידים בנקאיים
 295   1,036   263  פקים ס

 27,638   *22,053   24,675  זכאים אחרים
 5,071   --    710   התחייבות מיסים שוטפים

 41,708   37,704   25,648   שוטפות סה"כ התחייבויות
        

 733   357   708  הטבות לעובדים
 6,982   *9,415   8,203  התחייבויות מסים נדחים 

 7,715   9,772   8,911   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
        

  49,423    47,476    34,559   סה"כ התחייבויות
         

      הון 
 71,735   71,735   71,735   הון מניות
 97,130   97,130   97,130  מניותפרמיה על 

 89,135   89,135   89,135  קרנות
 121,674   *107,464   135,537  יתרת עודפים

  )213,496(   )213,496(   )213,496(  בניכוי מניות המוחזקות על ידי החברה וחברה מוחזקת

 166,178   151,968   180,041  סה"כ הון
          

 215,601   199,444   214,600   סה"כ התחייבויות והון
         
  
       .2ראה באור  -הוצג מחדש   *

  
  
  

          
  ז'ק בר 

   יו"ר הדירקטוריון
  אמיר בורנשטיין  

  מנהל כללי ודירקטור
  אייל טרגרמן  

  סמנכ"ל כספים
  

 2011באוגוסט  30תאריך אישור המידע הכספי הנפרד:  
  

  נפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי ה



 
  

 4

  טמפו תעשיות בירה בע"מ 
  תמצית נתוני רווח והפסד ביניים 

  
  
  

  
תקופה של שישה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
תקופה של שלושה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
שנה שהסתיימה ל

  ביום
  בדצמבר 31    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30  
  2011    2010*    2011    2010*    2010  

  בוקרמ    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב  

  לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא  

                    
                   הכנסות

                    
 26,957     6,085     4,863     13,633     9,632   רווח מחברות מוחזקות

 299     139     218     162     358  הכנסות מימון
 24,092    4,820     692    12,441     6,380   הכנסות אחרות

                 
   16,370     26,236    5,773     11,044    51,348 
                 

                עלויות והוצאות
                 

 )1,181(   )388(    )581(   )781(    )1,039( הוצאות הנהלה וכלליות
 )704(   )163(    )39(   )265(    )204( הוצאות מימון

 )1,347(   )**322(    )500(   )**344(    )2,037( אחרותהוצאות 
                    

  )3,280(    )1,390(   )1,120(    )873(   )3,232( 
                 

 48,116    10,171     4,653    24,846     13,090  לפני מסים על הכנסה  רווח
                

 )5,495(   )**1,731(   12    )**3,000(   )653( הטבת מס (מסים על הכנסה)
              

 42,621    8,440    4,665    21,846    12,437  רווח מפעילות נמשכת
              

 851    )153(   --     122    12,874  רווח (הפסד) מפעילות מופסקת, לאחר מס
              

 43,472    8,287    4,665    21,968    25,311  ופהלתק רווח
                  
                    

  
        סווג מחדש   *

       .2ראה באור  -הוצג מחדש   **
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.



 
  

 5

  טמפו תעשיות בירה בע"מ 
 לל בינייםתמצית נתונים על הרווח הכו

  

  
תקופה של שישה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
תקופה של שלושה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
שנה שהסתיימה ל

  ביום
  בדצמבר 31    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30  
  2011    2010    2011    2010    2010  

  בוקרמ    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב  

  לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא  

                    
 43,472     *8,287     4,665     *21,968     25,311   רווח לתקופה

                   
רווחים אקטואריים מתכנית הטבה 

 75    253     48    372     212  מוגדרת, נטו ממס
                   

 43,547    8,540     4,713    22,340     25,523   רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס 
                    
  
                  .2ראה באור  -הוצג מחדש   *
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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  טמפו תעשיות בירה בע"מ 
 תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

  

  
תקופה של שישה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
תקופה של שלושה חודשים ל

    שהסתיימה ביום
שנה שהסתיימה ל

  ביום
  בדצמבר 31    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30    יוניב 30  
  2011    2010    2011    2010    2010  
  בוקרמ    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב    לתי מבוקרב  
  לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא    לפי ש"חא  

                   זומנים מפעילות שוטפתתזרימי מ
 43,472     *8,287     4,665     *21,968     25,311  רווח לתקופה

                   התאמות:
 432     *158     --      *290     --   פחת

 )26,957(    )6,085(    )4,863(    )13,633(    )9,632(  רווחי חברות מוחזקות
 531    59     )197(    131     )142( הוצאות (הכנסות) מימון נטו

  )20,535(    )3,385(    --      )10,635(    )4,550( להשקעה רווח משערוך נדל"ן
  --     --      --      --      )15,891(  רווח ממכירת פעילות

 5,779    *1,680     )12(    3,040     3,413  הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה
                   
  )1,491(     1,161    )407(     714     2,722 
                   
 )48(   3     --      )32(    --   ינוי במלאיש

 )1,737(   205     )502(    )423(    153  שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
 )2,262(   268     315     )2,507(    2,003  שינוי בספקים וזכאים אחרים

 521    545    )53(   545    )25(  שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים
                   

   2,131    )2,417(    )240(    1,021   )3,526( 
 328    )12(   )10(   )134(   360  מס הכנסה ששולם, בניכוי החזרי מס

               
ששימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות (

 )476(   1,723    )657(   )1,390(   1,000  לפעילות)  שוטפת
              

              תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
לחברה  פרעון הלוואה שהועמדה

 3,346    3,346    3,172    3,346    3,172  מוחזקת
 )1,070(   )* 981(   --     )*981(   --    רכישת רכוש קבוע

 5,000    --     --     --     21,000  תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה
  --      --      --      --      4,750   תמורה ממכירת פעילות

  --      --      104     --      149   ריבית שהתקבלה
 7,455    --     7,540    75    7,540  ידנד מחברות מוחזקותדיב

              
  36,611    2,440    10,816    2,365    14,731 

 --     --     --     --     )6,911( מס הכנסה ששולם
                    

 14,731    2,365    10,816    2,440    29,700  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
               

              מזומנים לפעילות מימון תזרימי
 )7,200(   --     )12,000(   --     )12,000(  דיבידנד שחולק

 )1,797(   )918(   --     )1,797(   --   פרעון הלוואות לזמן ארוך
 )5,416(   )3,127(   --     299    )8,768( אשראי לזמן קצר

 )486(   )102(   )4(   )184(   )11( ריבית ששולמה
 )14,899(   )4,147(   )12,004(   )1,682(   )20,779( שימשו לפעילות מימון מזומנים נטו ש

              
גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי 

 )644(   ) 59(   )1,845(   )632(   9,921  מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 644    71    11,766    644    --   תקופה
 --     12    9,921    12    9,921  המזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופ

                    
תזרימי המזומנים כאמור כוללים 
תזרימי מזומנים בגין פעילות מופסקת 

              כדלקמן:
 318    2,353    363    925    1,122  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו 
 )1,070(   )981(   --     )981(   2,569  לפעילות) השקעה

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מופסקת 
 )752(   1,372    363    )56(   3,691 (ששימשו לפעילות מופסקת)

    
                  .2ראה באור  -הוצג מחדש   *

  המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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  טמפו תעשיות בירה בע"מ 
  וסף לתמצית המידע הכספי הנפרד בינייםמידע נ

 
  

  מידע כללי - 1באור 
     
 אופן עריכת המידע הכספי הנפרד )1(

    
 הגדרות : א.
    
 טמפו תעשיות בירה בע"מ -"החברה"  )1( 
       

כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות   -"חברה בת", "הקבוצה", "בעל עניין"   )2( 
(להלן  2010רה לשנת הכספיים המאוחדים של החב

  הדוחות המיוחדים). –
       

חברות שהשקעת החברה בהן כלולה, בעקיפין או   -חברות מוחזקות   )3( 
  במישרין בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

       
להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של הקבוצה ליום  ב.

הדוחות המאוחדים) המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים  - (להלן  2011ביוני  30
ד' 38"תמצית מידע כספי נפרד ביניים") המוצגים בהתאם להוראות תקנה  -לחברה עצמה (להלן 

"התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל   -(להלן 
 העשירית") בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של התאגיד."התוספת  -(להלן  1970

  
  החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים המדיניות עיקרי )  2(

    
המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זו, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית   

  .2010בדצמבר  31ום אשר פורטו במידע הכספי הנפרד לי
    
  ארועים בתקופת הדוח  )3(

    
  לדוחות המאוחדים. 9-7למידע נוסף אודות החברה ראה באורים   
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  טמפו תעשיות בירה בע"מ 
  מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

 
  

  הצגה מחדש  - 2באור 
 

דשים שהסתיימו באותו תאריך הוצגו מחדש על ולתקופות של שישה ושלושה חו 2010ביוני  30מספרי השוואה ליום 
מנת לשקף בהם למפרע תיקון טעות בגין הצגת נדל"ן המושכר לחברה מוחזקת ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני, 

 כרכוש קבוע במקום כנדל"ן להשקעה.
  

  להלן השפעת ההצגה מחדש על הדוח על המצב הכספי והדוחות הרווח והפסד והרווח הכולל:
  

 (בלתי מבוקר) 2010 ביוני 30ום יל  

כפי שהוצג   
 בעבר

השפעת הצגה 
 מחדש

לאחר הצגה 
 מחדש

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

         
 1,673   )928( 2,601  רכוש קבוע 
  56,860  7,650   49,210   נדל"ן להשקעה 

  22,053  1,670   20,383   זכאים אחרים 

  9,415  1,263   8,152   התחייבויות מיסים נדחים 

  107,464  3,789   103,675   יתרת עודפים 

  
  לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום

   (בלתי מבוקר) 2010 ביוני 30
לאחר הצגה 

 מחדש
השפעת הצגה 

 מחדש
כפי שהוצג 

   בעבר
    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

         
  הוצאות אחרות  66   278   344 
   ים על הכנסהמיס  3,070   )70(  3,000 
   רווח לתקופה  22,176   )208(  21,968 
   רווח כולל  22,548   )208(  22,340 

  
  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום

   (בלתי מבוקר) 2010 ביוני 30
לאחר הצגה 

 מחדש
השפעת הצגה 

 מחדש
כפי שהוצג 

   בעבר
    אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

         
  ת אחרותהוצאו  29   293   322 
   מיסים על הכנסה  1,804   )73(  1,731 
   רווח לתקופה  8,507   )220(  8,287 
   רווח כולל  8,760   )220(  8,540 

  
  
  
 



  

  

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר 2011של שנת  השנירבעון ל דוח
(להלן  1970 –ג(א) לתקנות ניירות ערך(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38 לפי תקנה הגילוי

 תקנות הדוחות) –
  

ת אחראי ,)התאגיד – (להלן בע"מ  תעשיות בירהטמפו   של הדירקטוריון בפיקוח ,ההנהלה
  Kבתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה לקביעתה

 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 מנהל כללי –אמיר בורנשטיין .  1
 יו"ר הדירקטוריון –ז'ק בר .  2
 סמנכ"ל כספים – אייל טרגרמן.  3
  

קיימים בתאגיד אשר תוכננו בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים ה
בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי 
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון 

הבטיח כי סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ול
מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

  ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
  

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 
ל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנה

בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת 
  החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

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

  ית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.ביטחון מוחלט שהצגה מוטע
  

לדוח  צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח
הפנימית  הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – (להלן 2011 במרס 31ביום  שנסתיימה לתקופה הרבעוני

  .אפקטיביתכנמצאה הבקרה הפנימית  האחרון),
  

כדי  בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא הדוח, למועד עד
 הרבעוני הדוח במסגרת שהובאה כפי הפנימית, הבקרה של האפקטיביות הערכת את לשנות
  ;  הפנימית האחרון הבקרה בדבר

  
 על ובהתבסס האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, על בהתבסס הדוח, למועד

   Kאפקטיבית היא הפנימית הבקרהכאמור לעיל,  והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא ידעמ
  

ח' לדוחות 2הוצגו מחדש כמפורט בביאור  2010לשנת  התאגידכי הדוחות הכספיים של , נציין
לא זיהה  תאגידשהההצגה מחדש נגרמה בשל כך  .2010בדצמבר  31הכספיים השנתיים ליום 

הצגת ההשקעה בחברה בשינוי במדיניות החשבונאית הכי עם ) 2008(שנת  Icop -במועד המעבר ל
לשנות את הסיווג של  התאגידהמוחזקת משיטת האיחוד היחסי לשיטת השווי המאזני, היה על 

וכן לא זיהה התאגיד את הסיווג  הנכס שמושכר לחברה המוחזקת מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה
קופות עוקבות. לאור האמור לעיל וכתוצאה מבחינה השגוי בעת עריכת הדוחות הכספיים בת

הגיעו הדירקטוריון  ,נוספת שביצע התאגיד על מערך הבקרה הפנימית לדיווח כספי ולגילוי
ליקוי משמעותי בבקרה  תאגידהיה קיים ב 2010בדצמבר  31ליום  והנהלת התאגיד למסקנה כי

רכוש בין  שנועדה לזהות סיווג שגוילהעדר בקרה  המתייחסהפנימית על הדיווח הכספי והגילוי 
   .נדל"ן להשקעהקבוע לבין נכסי ה

  
הקיים , מערך הבקרות הפנימית לדיווח הכספי ולגילוי התאגידהנהלת הדירקטוריון ולהערכת 

, יחד בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרת מנהלים אשר הוטמע כתוצאה מיישום התקנות
ה אשר הוטמע נכסי הנדל"ן להשקערכוש קבוע לבין ג בין עם חיזוק הבקרות המתייחסות לסיוו

, הפחיתו בצורה משמעותית את הסיכון לטעות מהותית בדוחות הכספיים 2011ברבעון השני של 
  של התאגיד כתוצאה מסיווג נכסים מוטעה במאזן  כך שהליקוי המשמעותי שזוהה תוקן.

  



  

  

  ות) לתקנות הדוח1ג(ד)(38 תקנה לפי כלליה מנהלה הצהרת
  
  

  :כי מצהיר אמיר בורנשטיין,, אני
 
של  השנילרבעון  )התאגיד – להלן(בע"מ  תעשיות בירהטמפו  של הרבעוני הדוח את בחנתי .1

  ). הדוחות – להלן( 2011שנת 
  
 מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ,ידיעתי פיל .2

 אותם נכללו בהןש הנסיבות לאור ,בהם נכללוש שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של
  Kהדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא ,מצגים

 
 מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ,ידיעתי לפי .3

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות
  Kהדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 
ולועדת הביקורת של  תאגידה לדירקטוריון, תאגידה של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס ,התאגיד
  :הגילוי

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

 לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה
 בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד ,לאסוף התאגיד של יכולתו על

 להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות ספק להטיל
  -  וכן ;הדין

 
 שכפוף מי או המנהל הכללי במעור בהש ,מהותית השאינ ובין מהותית בין ,תרמית כל .ב

 הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו
  ;  הגילוי ועל הכספי הדיווח על

  
  :בתאגיד אחרים עם יחד או לבד ,אני  .5
  

 ,ונהלים בקרות שלפיקוחי  תחת וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי .א
 ושל מאוחדות חברות לרבות ,תאגידל המתייחס מהותי שמידע להבטיח ועדיםהמי

 לידיעתי מובא, 2010 - ע"התש ),שנתיים כספיים חותוד( ערך ניירות בתקנות כהגדרתן
 של ההכנה תקופת במהלך בפרט ,המאוחדות ובחברות בתאגיד אחרים ידי על

  - וכן ;הדוחות
 
 ,ונהלים בקרות שלפיקוחי  תחת וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים בקרות קבעתי .ב

 הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים
  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות ,הדין להוראות בהתאם

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

מסקנת  את לשנות כדי בו יש אשר זה, דוח מועד לבין 2011 במרס 31ליום 
ועל  הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון

  התאגיד. של הגילוי
  

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

      תאריך : 
  אמיר בורנשטיין    2011 באוגוסט 30
  מנהל כללי    

                      
  



  

  

  
  
  לתקנות הדוחות )2ג(ד)(38 לפי תקנה הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת  

  
  

  :כי מצהיר ,אייל טרגרמן, אני
  
לתקופת  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעה ביניים ואת הכספיים הדוחות את בחנתי .1

 – להלן( 2011של שנת  השנילרבעון  )התאגיד – להלןFבע"מ  תעשיות בירהטמפו   של הביניים
  )."הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות"

  
 לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידעביניים  הכספיים הדוחות ,ידיעתי לפי .2

 מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא ,מהותית עובדה של נכון לא מצגל כ כוללים אינם
 יהיו לא ,מצגים אותם נכללו בהןש הנסיבות אור, לבהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ

  Kהדוחות לתקופת בהתייחס מטעים
 
 לתקופת הביניים בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהו ביניים הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי .3

 הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים
  Kהדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות אריכיםלת התאגיד של המזומנים ותזרימי

 
ולועדת הביקורת של  תאגידה לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס ,התאגיד
 :הגילוי

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

 הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל ,הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה
 סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידעביניים 
 כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד ,לאסוף התאגיד של ויכולת על לרעה להשפיע

 בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח הימנותבמ ספק להטיל בו שיש באופן
  -כן ו ;הדין להוראות

 
 לו שכפוף מי או המנהל הכללי מעורב בה ,מהותית שאינה ובין מהותית בין ,תרמית כל .ב

 על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין
  ;הגילוי ועל הכספי הדיווח

 
  :תאגידב אחרים עם דיח או לבד ,אני  .5
 

 ,ונהלים בקרות שלתחת פיקוחנו  וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים בקרות בעתיק .א
 ושל מאוחדות חברות לרבות ,תאגידל המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים
 לידיעתי מובא 2010 –התש"ע  ),שנתיים כספיים חותוד( ערך ניירות בתקנות כהגדרתן

   ;הדוחות של ההכנה תקופת במהלך בפרט ,המאוחדות ובחברות בתאגיד אחרים ידי על
  J כןו

  
 ,ונהלים בקרות שלתחת פיקוחי  וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים בקרות קבעתי .ב

 הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים
  ;יםמקובל חשבונאות לכללי בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם

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

זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע  דוח מועד לבין 2011 במרס 31ליום 
לשנות את מסקנת  כדי בו יש כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר

ועל  הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה תלאפקטיביו בנוגע וההנהלה הדירקטוריון
  התאגיד. של הגילוי

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

  
      תאריך : 

  אייל טרגרמן    2011 באוגוסט 30
  סמנכ"ל כספים    
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	196,242
	181,167
	197,289
	197,289
	197,289
	197,289
	197,289
	197,289
	תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

	לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום
	לשנה שהסתיימה ביום
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	31 בדצמבר
	2011
	2010*
	2011
	2010*
	2010
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(מבוקר)
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח





	26,880
	299
	12,441
	692
	4,820
	24,092
	16,323
	26,192
	5,747
	10,991
	51,271
	1,040
	781
	581
	388
	1,189
	140
	206
	4
	104
	593
	2,037
	344**
	500
	322**
	1,347
	3,217
	1,331
	1,085
	814
	3,129
	13,106
	24,861
	4,662
	10,177
	48,142
	(669)
	(3,015)**
	3
	(1,737)**
	(5,521)
	12,437
	21,846
	4,665
	8,440
	42,621
	12,874
	122
	--
	(153)
	851
	25,311
	21,968
	4,665
	8,287
	43,472
	1.647
	2.892**
	0.618
	1.117**
	5.642
	1.704
	0.016
	--
	(0.020)
	0.113
	3.351
	2.908
	0.618
	1.097
	5.755
	7,553,790
	7,553,790
	7,553,790
	7,553,790
	7,553,790
	טמפו תעשיות בירה בע"מ וחברות מאוחדות שלה
	תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים
	תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים
	תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים
	תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים
	תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים
	לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום
	לשנה שהסתיימה ביום
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	31 בדצמבר
	2011
	2010
	2011
	2010
	2010
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(מבוקר)
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח





	רווח לתקופה
	רווחים אקטוארים מתכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס
	סה"כ רווח כולל לתקופה
	טמפו תעשיות בירה בע"מ וחברות מאוחדות שלה
	תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים
	יתרה ליום 1 בינואר 2011
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	121,674
	(213,496)
	166,178
	רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת
	--
	--
	--
	--
	--
	212
	--
	212
	רווח לתקופה
	--
	--
	--
	--
	--
	25,311
	--
	25,311
	דיבידנד שחולק
	--
	--
	--
	--
	--
	(11,660)
	--
	(11,660)
	יתרה ליום 30 ביוני 2011
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	135,537
	(213,496)
	180,041
	יתרה ליום 1 בינואר 2010
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	85,124
	(213,496)
	129,628
	רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת
	--
	--
	--
	--
	--
	372
	--
	372
	רווח לתקופה
	--
	--
	--
	--
	--
	21,968*
	--
	21,968
	יתרה ליום 30 ביוני 2010
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	107,464
	(213,496)
	151,968
	* הוצג מחדש ראה באור 2 ד'.
	טמפו תעשיות בירה בע"מ וחברות מאוחדות שלה
	תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך)
	71,735
	4,648
	7,739
	142,484
	(213,496)
	186,988
	יתרה ליום 1 באפריל 2011
	רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת
	--
	--
	--
	--
	--
	48
	--
	48
	רווח לתקופה
	--
	--
	--
	--
	--
	4,665
	--
	4,665
	דיבידנד שחולק
	--
	--
	--
	--
	--
	(11,660)
	--
	(11,660)
	יתרה ליום 30 ביוני 2011
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	135,537
	(213,496)
	180,041
	יתרה ליום 1 באפריל 2010
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	98,924*
	(213,496)
	143,428
	רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת
	--
	--
	--
	--
	--
	253
	--
	253
	רווח לתקופה
	--
	--
	--
	--
	--
	8,287*
	--
	8,287*
	יתרה ליום 30 ביוני 2010
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	107,464
	(213,496)
	151,968
	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010 (מבוקר)
	יתרה ליום 1 בינואר 2010
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	85,124
	(213,496)
	129,628
	רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת
	--
	--
	--
	--
	--
	75
	--
	75
	רווח לשנה
	--
	--
	--
	--
	--
	43,472
	--
	43,472
	דיבדנד שחולק
	--
	--
	--
	--
	(6,997)
	--
	(6,997)
	יתרה ליום 31 בדצמבר 2010
	71,735
	97,130
	4,648
	7,739
	76,748
	121,674
	(213,496)
	166,178
	166,178
	166,178
	166,178
	166,178
	לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום
	לשנה שהסתיימה ביום
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	31 בדצמבר
	2011
	2010
	2011
	2010
	2010
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(מבוקר)
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח





	שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים
	מס הכנסה ששולם בניכוי החזרי מס
	מס הכנסה ששולם בניכוי החזרי מס
	מס הכנסה ששולם בניכוי החזרי מס
	מס הכנסה ששולם בניכוי החזרי מס
	מס הכנסה ששולם בניכוי החזרי מס
	דיבידנד שהתקבל
	מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה





	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
	שינוי במזומנים ושווי מזומנים
	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
	2,569
	--





	מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מופסקת
	מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מופסקת
	באור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים
	באור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
	באור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית
	באור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	באור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	באור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	באור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
	באור 4 - עונתיות
	באור 5 - פעילות מופסקת
	באור 5 - פעילות מופסקת (המשך)
	באור 5 - פעילות מופסקת (המשך)
	באור 5 - פעילות מופסקת (המשך)
	לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום
	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום
	לשנה שהסתיימה ביום
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	30 ביוני
	31 בדצמבר
	2011
	2010
	2011
	2010
	2010
	בלתי מבוקר
	בלתי מבוקר
	בלתי מבוקר
	בלתי מבוקר
	מבוקר
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח



	באור 6 - מידע על מגזרי פעילות
	באור 6 - מידע על מגזרי פעילות – המשך

	סה"כ
	סה"כ
	באור 7- אירועים בתקופת הדוח

	ביום 12 ביוני 2011 הוגשה נגד טמפו משקאות בע"מ תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית.
	לטענת התובעת נרכשו על ידה מספר בקבוקי משקה קל מתוצרת טמפו משקאות בע"מ, כשהם נושאים תווית לפיה מדובר במשקה דיאטטי, בעוד לאמיתו של דבר דובר במשקה רגיל, וזאת בהמשך להודעתה של טמפו משקאות בע"מ בדבר תקלה בסימון הבקבוקים כאמור לעיל.
	התובעת מבקשת, לייצג את כל הצרכנים שרכשו את הבקבוקים מן הסדרה האמורה, אותם היא מעריכה ב- 10,000 איש.
	לטענת תובעת, לכל אחד מחברי הקבוצה האמורה נגרם נזק לאוטונומיה, המוערך על ידה בסכום של 1,000 ש"ח, וזאת בנוסף להשבה בסך 6.99 ש"ח בגין כל אחד מהבקבוקים הנרכשים. בסך הכל, העמידה המבקשת את התובענה על סך של 10,080,000 ש"ח.
	הערכת טמפו משקאות בע"מ בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים הינה כי בשלב מוקדם זה של ההליך קשה להעריך את סיכוי קבלת הבקשה.
	באור 8 – ארועים לאחר מועד הדיווח
	באור 9 - דיבידנדים



	טמפו תעשיות בירה בע"מ
	טמפו תעשיות בירה בע"מ
	טמפו תעשיות בירה בע"מ


	תוכן העניינים
	תוכן העניינים
	תוכן העניינים
	תוכן העניינים
	תוכן העניינים
	30 ביוני
	30 ביוני
	31 בדצמבר
	2011
	2010
	2010
	(בלתי מבוקר)
	(בלתי מבוקר)
	(מבוקר)
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח


	הכנסות


	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
	מס הכנסה ששולם

	באור 2 - הצגה מחדש
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