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  מ"טמפו תעשיות בירה בעדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
  
  

  מבוא
  

הכולל את ") הקבוצה" -להלן ( וחברות מאוחדות שלה מ"טמפו תעשיות בירה בעשל המידע הכספי המצורף  סקרנו את
, הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח והפסדאת ו  2009במרס  31ליום חות התמציתיים המאוחדים  על המצב הכספי הדו

הדירקטוריון וההנהלה . תאריך ובאות החודשים שנסתיימשלושה  של הלתקופהשינויים בהון ותזרימי המזומנים , הכנסה כוללת
דיווח כספי לתקופת " IAS 34יים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת בינ

, )דוחות תקופתיים ומידיים(של תקנות ניירות ערך ' וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד" ביניים
  .קירתנואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על ס.  1970 -ל "התש

  
  היקף הסקירה

  
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על "של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר עם אנשים האחראים , סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים". ידי רואה החשבון המבקר של הישות
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר . ואחרים םומיישום נהלי סקירה אנליטיי, שבונאייםלעניינים הכספיים והח

ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 
  .ו מחווים חוות דעת של ביקורתאין אנ, בהתאם לכך. המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

  
  מסקנה

  
מכל הבחינות המהותיות , ל אינו ערוך"הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנדבר  לתשומת ליבנולא בא , סקירתנו בהתבסס על
  . IAS 34 תקן חשבונאות בינלאומי בהתאם ל

  
ל אינו "ורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנלא בא לתשומת ליבנו דבר הג, בהתבסס על סקירתנו, בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת

 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, מכל הבחינות המהותיות, ממלא
1970.  

  
ית לדוחות הכספיים בדבר יישום למפרע של מדיניות חשבונאית המתייחסת לתכנ) 3( 3אנו מפנים את תשומת הלב לבאור 

  .הטבה מוגדרת
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  ליום דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
  
  

  בדצמבר 31   במרס 31    במרס 31  
  2009    2008    2008  
  מבוקר    בלתי מבוקר    בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
  

            נכסים
            

            נכסים שוטפים
            

  6     1     59   מזומנים ושווי מזומנים 
  286     390     603   לקוחות 

  3,525     6,641     4,979   חייבים ויתרות חובה
  --     --     457   מכשירים נגזרים

 355     349     381   מלאי
            
  4,172     7,381     6,479   כ נכסים שוטפים"סה
           
           

            נכסים לא שוטפים
            

  2,122     * 2,652     1,969   נטו, רכוש קבוע
  42,298     40,607     38,773   ן להשקעה"נדל

מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  ותהשקעה בחבר
 *83,136     *68,604     86,835   המאזני

  *6,843     *9,594     7,538   הלוואה לחברה מוחזקת
  120     * 137     115   הוצאות נדחות

           
  134,519     121,594     135,230   כ נכסים לא שוטפים"סה
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  138,691     128,975     141,709   כ נכסים"סה
           
           ג מחדשסוו* 
           
           

           
  
  
  
  

      

  ק בר 'ז
  ר הדירקטוריון"יו

  וסמכות בכירה בענייני כספים

  אמיר בורנשטיין  
  דירקטור

  
  
  

  2009מאי  26 :תאריך אשור הדוחות הכספיים

  



  
  
  

  

  

   וחברות מאוחדות שלה מ"טמפו תעשיות בירה בע
  
  
  
  

  בדצמבר 31   במרס 31    במרס 31  
  2009    2008    2008  
  בוקרמ    בלתי מבוקר    בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
  

            התחייבויות שוטפות 
           

  18,846     19,803     21,070   אשראי מתאגידים בנקאיים
  476     335     326   ספקים
  4,449     5,384     2,217   אחריםזכאים 

  288     1,696     --   מכשירים נגזרים
  1,716     1,412     964   התחייבות בגין מיסים שוטפים

            
  25,775     28,630     24,577   כ התחייבויות שוטפות"סה
            
            

            לא שוטפותהתחייבויות 
            

  1,800     4,206     992   מתאגידים בנקאיים הלוואות
  339     --     279   הטבות לעובדים

  6,253     6,478     6,692   דחיםמיסים נהתחייבויות 
            
  8,392     10,684     7,963   כ התחייבויות לא שוטפות"סה
            
            

            הון 
            

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

  89,135     89,135     89,135   קרנות הון
  60,020      45,157     64,665   תרת עודפיםי

  )213,496(    )213,496(    )213,496(  חברה מאוחדתהחברה ומניות המוחזקות על ידי  -בניכוי 
            
  104,524     89,661     109,169   כ הון"סה
            
            
            
 138,691     128,975     141,709   כ התחייבויות והון"סה
            
            
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםלדוחות הכספיים התמציתיים ה םהבאורי



  
  
  

  

  

  וחברות מאוחדות שלהמ "טמפו תעשיות בירה בע
  והפסד ווחדוחות תמציתיים מאוחדים על הר

  
  
  

  
תקופה של שלושה חודשים ל

    שנסתיימה ביום
שנה ל

 שנסתיימה ביום
  בדצמבר 31    במרס  31   במרס  31  
  2009   2008    2008  
  וקרבמ    לתי מבוקרב   לתי מבוקרב  
  ח"לפי שא    ח"לפי שא   ח"לפי שא  
           

  10,047     2,429    2,478   הכנסות ממכירות
  8,642     2,055    1,848   עלות המכירות

           
  1,405     374    630   גולמי  רווח

           
  1,295     328    390   הוצאות הנהלה  וכלליות

  2,988     332    363   אחרות ותהכנס
  )486(    )182(   )19(  הוצאות אחרות

           
  2,612     196    584   מפעולות רגילות רווח  

           
  3,109     1,886    747   הוצאות מימון
  683     950    1,359   הכנסות מימון

           
  )2,426(    )936(   612   נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

           
  14,729     )*376(   3,146   נטו ממס, ותחבר) הפסדי(ברווחי ק החברה חל
           

  14,915     )*1,116(   4,342   לפני מיסים על הכנסה ) הפסד(רווח 
           

  )320(    313    )321(  מיסים על הכנסה) הוצאות(הכנסות 
           

  14,595     )*803(   4,021   תקופהל) הפסד(רווח 
           
           
  1.932     )*0.106(   0.532   )ח"בש. (נ.ח ע"ש 1למניה בת  בסיסי) הפסד(וח רו
           

  7,553,784     7,553,784    7,553,784   כמות המניות ששימשה בחישוב הרווח למניה
           

           

           )3(3ראה באור  -יישום למפרע *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהם מהווים חלק בלתי נפרד מאוחדיםלדוחות הכספיים התמציתיים ה הבאורים



  
  
  

  

  

  
  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע

  דוחות תמציתיים מאוחדים על ההכנסה הכוללת
  
  

  
תקופה של שלושה חודשים ל

    שנסתיימה ביום
שנה ל

 שנסתיימה ביום
  בדצמבר 31    במרס  31   במרס  31  
  2009   2008    2008  
  בוקרמ    לתי מבוקרב   לתי מבוקרב  
  ח"לפי שא    ח"לפי שא   ח"ש לפיא  
           
           
           

  14,595     )*803(   4,021   לתקופה מדוח רווח והפסד) הפסד(רווח 
           

           מרכיבים אחרים של הכנסה כוללת
           

  )831(    )*296(   624   אקטוארים מתכנית הטבה מוגדרת) הפסדים(רווחים 
           
  13,764     )1,099(   4,645   הכ הכנסה כוללת לתקופ"סה
           
           
           
           
           )3(3ראה באור  -יישום למפרע *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםלדוחות הכספיים התמציתיים ה הבאורים
  



  
  
  

  

  

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  הון דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים ב

  
  

 הון מניות  

  

פרמיה 
 על מניות

 

קרנות 
  הון

 

יתרת 
עודפים 

  )הפסד(

מניות  
המוחזקות 

על ידי 
החברה 
והחברה 
  המאוחדת

 

  סך הכל
 ח"אלפי ש 

לתקופה של שלושה חודשים 
 2009במרס  31שהסתיימה ביום 

    ):בלתי מבוקר(

  

  

  

  

  

  

 

  

   

                      
                      2009בינואר  1 יתרה ליום

  104,524   )213,496(  60,020    89,135    97,130    71,735   )מבוקר( 
                      
                      

  4,645    --    4,645     --     --     --   הכנסה כוללת לתקופה
                      

   2009במרס  31יתרה ליום 
 71,735   )בלתי מבוקר(

  
 97,130 

  
 89,135 

  
 64,665 

 
)213,496( 

 
 109,169  

                      
לתקופה של שלושה חודשים 

 2008במרס  31שהסתיימה ביום 
    ):בלתי מבוקר(

  

  

  

  

  

  

 

  

   

                      
                      2008בינואר  1 יתרה ליום

  90,760   )213,496(  46,256    89,135    97,130    71,735   )מבוקר( 
                      

  )1,099(   --   )1,099(    --     --     --   וללת לתקופההכנסה כ
                      

   2008במרס  31יתרה ליום 
 71,735   )בלתי מבוקר(

  
 97,130 

  
 89,135 

  
 45,157 

 
)213,496( 

 
 89,661  

                     
  לשנה שהסתיימה ביום

    )מבוקר( 2008בדצמבר  31
  

  
  

  
  

    
   

                     
                     2008 בינואר 1 יתרה ליום

  90,760   )213,496(  46,256    89,135    97,130    71,735   )מבוקר( 
                      

  13,764    --   13,764     --     --     --   הכנסה כוללת לתקופה
                      

                       2008בדצמבר   31יתרה ליום 
  104,524   )213,496(  60,020    89,135    97,130    71,735   )מבוקר( 

  
  
  
  
  
  

           )1(3ראה באור  -סווג מחדש *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםלדוחות הכספיים התמציתיים ה הבאורים



  
  
  

  

  

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  על תזרימי המזומנים דוחות תמציתיים מאוחדים 

  
  

  
תקופה של שלושה חודשים ל

    שנסתיימה ביום
שנה ל

 שנסתיימה ביום
  בדצמבר 31    מרס ב 31   במרס  31  
  2009   2008    2008  
  בוקרמ    לתי מבוקרב   לתי מבוקרב  
  ח"לפי שא    ח"לפי שא   ח"לפי שא  
           

          פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
  14,595     )*803(   4,021   לפי דוח רווח והפסדרווח

           :התאמות
מוחזקות המטופלות לפי שיטת ותברח) רווחי(הפסדי חלק החברה ב
  )14,729(   *376    )3,146( השווי המאזני

  738    189    158  והפחתותפחת
  )1,691(   --    -- ן להשקעה"רווח משערוך נדל

  320    )313(   321  מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד) הכנסות(הוצאות
 810    )68(   309  עלויות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד

        
  1,663   )619(    43 
        

 192    88    )317( בלקוחות )עליה(ירידה
 291    149    )1,564(בחייבים ויתרות חובה)עליה(ירידה
 )15(   )9(   )26( מלאי בעליה
 )194(   )335(   )150(בספקים ונותני שירותיםירידה
 )*2,956(   1,470    )209(בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עליה

 198    --    10 עליה בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים
       
)2,256(    1,363   )2,484( 

       
 )564(   )9(  )542( מס הכנסה ששולם

          
  )3,005(    735    )1,135( שוטפת)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות

          
          

          פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
          

  6,480     --    --  פרעון הלוואה לחברה מוחזקת
  )2(    --    --   רכישת רכוש קבוע 

  *2,082     --    1,443  ן להשקעה"נדל תמורה ממימוש
  380     200    --   דיבידנד שהתקבל

          
  8,940     200    1,443  שקעהשנבעו מפעילות ה מזומנים נטו

          
          ןפעילות מימולתזרימי מזומנים 

          
  )1,125(    )626(   )196(  ריבית ששולמה

  )3,345(    )842(   )992(  פרעון הלוואות לזמן ארוך 
  )1,558(    *435    963  לזמן קצר יםיאשראי מתאגידים בנקא

          
  )6,028(    )1,033(   )255( מימוןששימשו לפעילות מזומנים נטו

          
  )93(    )98(   53  וי מזומנים שינוי במזומנים ושו

          
  99     *99    6  לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים

          
  6     1    59  לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים

          
          
           יישום למפרע*
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםלדוחות הכספיים התמציתיים ה הבאורים



  
  
  

  

  

  מ וחברות מאוחדות שלה"ה בעטמפו תעשיות ביר
  )בלתי מבוקר( 2009במרס  31ליום  התמציתיים המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
    

  הישות המדווחת – 1באור 
  

  
גיבורי ' אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשומה היא רח, הינה חברה תושבת ישראל") החברה" –להלן (מ "טמפו תעשיות בירה בע

  .יר נתניהקרית ספ. ת.א 2ישראל 
 - להלן (כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה , 2009במרס  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

  .וכן את זכויות הקבוצה בחברה כלולה") הקבוצה"
  .בייבוא ובשיווק של משקאות  קלים ומשקאות  אלכוהוליים, הקבוצה עוסקת בייצור

  .מ"ת הדוחות הכספיים של החברה הכלולה טמפו משקאות בעהחברה מצרפת לדוחותיה א
  .אביב- ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

  
 .א  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים

    
דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע , IAS 34- תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל

 - להלן ( 2008בדצמבר  31יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום . הנדרש בדוחות שנתיים מלאים
, )תיים ומידייםדוחות תקופ(לתקנות ניירות ערך ' דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד, כמו כן"). הדוחות השנתיים"

  .1970- ל"התש

  

    
    .2009במאי  26תמצית דוחות הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 

    
 .ב  שימוש באומדנים ושיקול דעת

    
אומדנים , בשיקול דעת בהערכות ת החברה להשתמשהנהלנדרשת , IFRS - לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת תמצית ה

יובהר שהתוצאות בפועל . הכנסות והוצאות, ת אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויותוהנחו
  .אלהעלולות להיות שונות מאומדנים 

  

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

  .עקביים עם אלה ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים וודאות הינם
  

  
  
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  .המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים
  

התקן דורש ").התקן" - להלן (מתוקן , כספיים הצגת דוחות, IAS 1הקבוצה מיישמת את , 2008בדצמבר  31החל מדוחות 
התקן מאפשר להציג פריטי הכנסות . קיבוץ מידע בדוחות הכספיים על בסיס מאפיינים משותפים והצגת דוח על הכנסה כוללת

וחות להציג שני ד, הכולל סיכומי ביניים או לחילופין, והוצאות ופריטי הכנסה כוללת אחרת במסגרת דוח יחיד על הכנסה כוללת
. כוללים גם דוח על השינויים בהון 2009במרס  31הדוחות ליום ). דוח רווח והפסד ולאחריו דוח על הכנסה כוללת(נפרדים 

הקבוצה ). המאזן יקרא דוח על המצב הכספי, לדוגמה(השמות של חלק מהדוחות הכספיים שונו במטרה להבהיר את מטרתם 
  .מפרעבחרה להציג דוחות נפרדים בדרך של יישום ל

)1(  



  
  
  

  

  

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  )בלתי מבוקר( 2009במרס  31ליום  התמציתיים המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 

  המשך -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
 

    
  )2(  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו

    
IFRS 3 (Revised 2008) 27 -ותיקון ל צירופי עסקים IAS  להלן ( דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים, 2008משנת

  :השינויים העיקרים הרלוונטיים בתקנים הם"). התקנים" -
    .א

     
     .א .דבר שיגרום לכך שיותר רכישות יטופלו כצירוף עסקים, הגדרת עסק הורחבה

ותרת לאחר הפסקת כך שהאחזקה הנ, טיפול לפי שווי הוגן מלא בעסקאות המביאות להפסקת איחוד
  .לדוח רווח והפסד, לפי שווי הוגן, האיחוד משתערכת במועד הפסקת האיחוד

      .ב

כך שההשקעה , )שלא אוחדו קודם לכן(טיפול לפי שווי הוגן מלא בעסקאות המביאות לאיחוד דוחות כספיים 
  .והפסדלדוח רווח , לפי שווי הוגן, המקורית לפני האיחוד תשתערך במועד האיחוד לראשונה

      .ג

על , זכויות המיעוט תמדדנה בשווי הוגן או לפי חלקם היחסי בנכסים והתחייבויות המזוהים של הנרכשת
  .בסיס כל עסקה בנפרד

      .ד

מבלי שהחברה חדלה לאחד את , טיפול ברכישות של מניות נוספות או במכירות של חלק מהמניות הקיימות
יעשה באופן שכל ההפרשים הנובעים מהעסקאות ייזקפו ישירות י, הדוחות של החברות בהן נעשו העסקאות

  ).לרבות הפרשים שבעבר היו נזקפים לרווח והפסד או למוניטין(להון 

      .ה

      .ו  .זקיפה מיידית לרווח והפסד של עלויות עסקה
מותנית  מדידת תמורות מותנות בצרופי עסקים לפי שווי הוגן וזקיפת שינויים באומדנים המתייחסים לתמורה

  .שהינה התחייבות פיננסית לרווח והפסד
      .ז

      .ח  .אי עדכון המוניטין בגין ניצול הפסדים מועברים לצרכי מס שהיו קיימים ביום רכישת עסקים
      .ט  .גם במקרה שבו יש גרעון בהון של החברה בת, הקצאת ההכנסה הכוללת בין בעלי המניות

        
      .או לאחר מכן 2009ביולי  1וח כספי שנתיות המתחילות ביום תקנים אלה יחולו על תקופות דיו

הינו , השינויים העיקריים בתקנים אלה יחולו מכאן ואילך). רק את שניהם ביחד(ניתן ליישם תקנים אלה בישום מוקדם 
  .לגבי עסקאות ממועד היישום לראשונה

    

      
שתוקן במסגרת , ")ןוקיהת" - להלן(, פעילויות שהופסקונכסים שאינם שוטפים המוחזקים למכירה ו, IFRS 5- תיקון ל

כאשר , בהתאם לתיקון. 2008לשנת ) Improvements to IFRSs(פרויקט השיפורים לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
החברה האם מחליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה בת כך שלאחר המימוש תישאר לחברה האם החזקה שאינה 

כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה הבת יסווגו , יות המקנות השפעה מהותיתלדוגמה זכו, מקנה שליטה
התיקון לתקן ייושם מכאן . לרבות הצגה כפעילות שהופסקה, הרלבנטיות IFRS 5כמוחזקים למכירה ויחולו הוראות  

רק אם ישות  ,פשרייישום מוקדם א. 2009 ביולי 1המתחילות ביום שנתיות ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות 
  תוך מתן גילוי ,2008כפי שתוקן בשנת  IAS 27מאמצת במקביל גם את 

    .ב

      
IFRIC 17 ,הפרשנות קובעת כי מחויבות של חברה ). "הפרשנות" - להלן( חלוקת נכסים שאינם מזומן לבעלים

וגן של הנכס שיחולק כאשר לחלוקת נכס שאינו מזומן לבעלים תטופל כהתחייבות לתשלום דיבידנד ותימדד בשווי ה
בעת החלוקה ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין ערך . שינויים בשווי ההוגן עד למועד החלוקה ייזקפו להון

ביולי  1 -הפרשנות תחול על תקופות שנתיות שיחלו אחרי ה. בשורה נפרדת, ההתחייבות ייזקף לדוח רווח והפסד
 IFRS 3Revised  ,IASם אפשרי רק אם ישות מאמצת במקביל גם אתיישום מוקד. בדרך של מכאן ולהבא 2009

  .תוך מתן גילוי, כפי שתוקן בפרשנות זו, IFRS 5-ו 2008שנת כפי שתוקן ב 27

    .ג

     
IFRIC 18 ,הפרשנות עוסקת בטיפול החשבונאי בהעברות פריטי "). הפרשנות" -להלן ( העברות נכסים מלקוחות
מלקוחות לישות המדווחת ואשר משמשים לחיבור הלקוח  ך רכישת פרטי רכוש קבועאו מזומנים לצור רכוש קבוע

, או לספק ללקוח גישה מתמשכת לאותם שירותים או סחורות, לרשת אשר מאפשרת קבלה של שירותים או סחורות
וכן , הפרשנות מספקת הנחיות באשר להכרה בנכס רכוש קבוע ואופן המדידה במועד ההכרה לראשונה.  או שניהם

הפרשנות תחול על העברות נכסים מלקוחות . הנחיות באשר לאופן ההכרה בהכנסה המתייחסת לקבלת הנכס
יישום מוקדם אפשרי בהתקיים . בדרך של מכאן ולהבא 2009ביולי  1 -שהתקבלו על ידי הישות המדווחת החל מיום

 .תנאים מסוימים

    .ד



  
  
  

  

  

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  )בלתי מבוקר( 2009במרס  31ליום  התמציתיים המאוחדים רים לדוחות הכספייםבאו

  
 

  המשך -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  

  )2(  המשך -תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו 
     

 -פרסם ואישר ה, ) Improvements to IFRSs(  2009משנת , במסגרת פרויקט השיפורים לתקינה הבינלאומית
IASB , התיקונים . תיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים במגוון רחב של סוגיות חשבונאיות 15, 2009באפריל

בכפוף לתנאים המפורטים , עם אפשרות לאימוץ מוקדם, ולאחריו 2010בינואר  1יחולו לתקופות שמתחילות ביום 
 .עבור כל תיקון

    .ה

      
     :רלוונטיים לקבוצה ואשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספייםלהלן פירוט לתיקונים אשר עשויים להיות 

        
בהתאם לתיקון לא קיימת עוד  -)להלן התיקון(סיווג חכירות של קרקע ומבנים , חכירות, IAS 17 -תיקון ל

הדרישה לסווג חכירת קרקע כחכירה תפעולית בכל מקרה בו הבעלות אינה צפויה לעבור לחוכר בתום 
הדרישה היא לבחון את חכירת הקרקע בהתאם לקריטריונים , בהתאם לתקן המתוקן. החכירה תקופת

  . הרגילים לסיווג חכירות כמימוניות או כתפעוליות
, כמו כן נקבע כי מרכיבי הקרקע ומבנים בחכירה של קרקע ומבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות

מעותי בסיווג מרכיב הקרקע הינו העובדה כי קרקע בדרך בהתבסס על הקריטריונים לתקן כאשר שיקול מש
  .כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר

יישום מוקדם . או לאחריו 2010בינואר  1התיקון חל על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
ג של חכירות כלומר יש לבחון את אופן הסיוו, התיקון ייושם למפרע. של התיקון אפשרי תוך מתן גילוי לכך

יש ליישם , קרקע על בסיס המידע שהיה קיים בעת ההתקשרות בחכירות ואם חל שינוי בסיווג החכירה
אם לישות אין את , אולם. ממועד ההתקשרות בחכירה 17למפרע את הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

התיקון ולהכיר בנכס  עליה להשתמש במידע הקיים במועד אימוץ, המידע הדרוש ליישום למפרע של התיקון
ובהתחייבות המתייחסים לחכירת קרקע שסווגה בעקבות התיקון כחכירה מימונית לפי שווים ההוגן באותו 

  . הפרש כלשהו בין השווי ההוגן של הנכס לבין השווי ההוגן של ההתחייבות ייזקף לעודפים. מועד

*      

       
בהתאם  -") התיקון" -להלן (יחידות מניבות מזומנים הקצאת מוניטין ל, ירידת ערך נכסים, IAS 36-תיקון ל

לא תהיה גדולה ממגזר , אליה יוקצה המוניטין, היחידה מניבת המזומנים, לתיקון לצורך בחינה לירידת ערך
התיקון יחול על תקופות . IFRS 8 -ל 12לפני יישום קריטריון הקיבוץ בסעיף  IFRS 8 -פעילות כהגדרתו ב

  .תוך מתן גילוי, יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2010בינואר  1ם שנתיות המתחילות ביו

*     

        
 -להלן (הוצאה מתחולה של חוזים לצירוף עסקים , הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים, IAS 39 -תיקון ל

וף בין הרוכש למוכר לגבי מכירה או רכישה של ג) forward(התיקון מבהיר כי רק חוזי אקדמה  -") התיקון"
וזאת כאשר תקופת חוזה  IAS 39אינם בתחולת , במסגרת צירוף עסקים במועד רכישה עתידי, נשלט

  .האקדמה לא עולה על תקופה נורמאלית הנדרשת להשגת אישורים הדרושים לעסקה
 1התיקון יחול בדרך של מכאן ולהבא על כל החוזים שטורם פג תוקפם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  .תוך מתן גילוי, יישום מוקדם אפשרי. 2010בינואר 

*      



  
  
  

  

  

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  )בלתי מבוקר( 2009במרס  31ליום  התמציתיים המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
 
 

  המשך -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  
  

  )3(  יישום למפרע
    

  .את כל הרווחים וההפסדים האקטואריים הנובעים מתכנית הטבה מוגדרת, ישירות להון, הקבוצה זוקפת מיידית
זקפה הקבוצה את הרווחים וההפסדים  2008ביוני  30-במרס ו 31בדוחות הביניים לתקופות שהסתיימו בימים 

ת פעילות מכיוון שעל פי חלופה זו דוח רווח והפסד משקף באופן מהימן ורלוונטי יותר את תוצאו. האקטוארים לרווח והפסד
  .הקבוצה

  :ולהלן השפעת השינוי, 2008במרס  31החברה הציגה מחדש את מספרי ההשוואה ליום 

  

    

 
  לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום

 2008במרס  31
  לאחר היישום    השפעת השינוי    לפני היישום  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 
         

  376    )296(   672  נטו ממס, פסדי חברותחלק החברה בה
          

  803    )296(   1,099   הפסד לתקופה
          

  )0.106(   0.039    )0.145(  הפסד למניה
  

  
  
  

  ארוע משמעותי בחברה כלולה - 4באור 
 

שהוחזקה על ידי טמפו ") יקבי ברקן" -להלן (מ "הודיעו בעלי המניות האחרים בחברת יקבי ברקן בע 2008בחודש דצמבר 
ולפיכך נמכרו למשקאות בחודש , שניתנה להם PUT -על מימוש אופציית ה, 45.68%בשיעור ") משקאות" -להלן (מ "בעמשקאות 

 83.09% -מחזיקה משקאות ב, כתוצאה ממכירה זו. כל מניות יקבי ברקן שהוחזקו על ידם קודם מימוש האופציה 2009ינואר 
ית בגין המכירה כאמור טרם סוכם וכי התמורה תשולם לבעלי המניות בהתחשב בכך כי סכום התמורה הסופ. ממניות יקבי ברקן

  .ממניות ברקן 31.79%המוכרים לשיעורין הועברו לידי נאמן 
  
  
  
  

  עונתיות - 5באור 
  

העונתיות משפיעה על צריכת מוצרי החברה הכלולה באופן בו קיימת , חברה כלולה של החברה הינה חברה המושפעת מעונתיות
  .קף ההכנסות ממכירת מוצרים על פני השנהתנודתיות בהי

  .ספטמבר -יוני ויולי  -עיקר מכירות החברה הכלולה מתבצע בעונה החמה הכוללת את שני הרבעונים אפריל 
  



  
  
  

  

  

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  )בלתי מבוקר( 2009במרס  31ליום  התמציתיים המאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  
  
  

  מידע על מגזרי פעילות  - 6 באור
  

  .חברה כלולה של החברה פועלת במגזר המשקאות האלכוהוליים ומגזר המשקאות הקלים
  :להלן מידע לגבי המגזרים כפי שנכללו בדוחות הכספיים של החברה הכלולה 

  
  מגזרים עסקיים

     
  מאוחד  משקאות קלים  משקאות אלכוהוליים  
  במרס 31ימת ביום לתקופה של שלושה חודשים המסתי  
  2009  2008  2009  2008  2009  2008  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 

  178,451   192,538   86,398   84,223   92,053   108,315  סך הכנסות המגזר

             
  16,016   20,248   4,504   )1,202(  11,512   21,450  תוצאות המגזר

          
  
     משקאות   
 מאוחד משקאות קלים םאלכוהוליי  
 2008בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  )מבוקר(    
  ח"אלפי ש    

 

 810,800  395,765  415,035  סך הכנסות המגזר
  

 90,137  26,434  63,703  תוצאות המגזר
   
  

  
  
  

  ארועים לאחר תאריך המאזן -7באור 
  

דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע את תביעתה של החברה הכלולה לביטול הודעות חיוב אותן , 2009במרס  17ביום 
 2006ועד לחודש דצמבר  2003לפיהן בתקופה שהחל מחודש ינואר , מ"קיבלה החברה הכלולה משלטונות המכס והמע

  .שילמה החברה הכלולה מס קנייה בחסר בגין משקאות מסוג בקרדי בריזר אשר יובאו על ידה בתקופה האמורה
  

ריבית וקנסות על , בצירוף הפרשי הצמדה, עומד סך קרן מס הקנייה הנדרש לתשלום בהודעת השומה, נכון למועד הדוח
  .ח"אלפי ש 9,650 -סך של כ

  
בהתאם לדרישת שלטונות המכס הגיעה , יחד עם זאת, הדין לבית המשפט העליון לערער על פסק, בכוונת החברה הכלולה
תשלומים  16 -יופקד הסך האמור ב, לפיו בשלב זה ועד להכרעת פסק הדין בבית המשפט העליון, החברה הכלולה להסדר
  .חודשיים שווים ורצופים

  
באופן אשר יפטור את החברה הכלולה מתשלום  ,סיכויי הערעור להתקבל, להערכת יועציה המשפטיים של החברה הכלולה

  .ל"ולפיכך לא כללה החברה הכלולה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הנ, 50%עולים על , הודעות החיוב האמורות

1.  

    
 2009ביוני  1כי החל מיום , לחברה הכלולה") גניר: "להלן(מ "בע) 1992(הודיעה חברת גניר , 2009במאי  12ביום 

  .2006אשר בוצעה באופן בלעדי על ידי החברה הכלולה החל מחודש ינואר , ות ההפצה של מוצרי גנירתסתיים פעיל
2.  

  


