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  מ"בע תעשיות בירה טמפו 

  2011עדכון תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי של 

  ")החברה: "להלן(מ "שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי טמפו תעשיות בירה בע

הלן ל , 1970 – ל"התש) ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות א39 תקנה פי על כנדרש

יובא פירוט השינויים והחידושים המהותיים אשר אירעו בעסקי החברה מאז הדוח התקופתי 

הדוח : "להלן) (2012-01-086949אסמכתא מספר ( 2012במרס  29אשר פורסם ביום  2011לשנת 

 2012במאי  30אשר פורסם ביום  2012אשון של שנת ומאז הדוח לרבעון הר") התקופתי

  ").העדכונים: "להלן(  2012-01-141273אסמכתא מספר (

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

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

  .אחרת

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

  הסכמים מהותיים -לדוח התקופתי  6.2סעיף 

תוספת , )Pernod Ricard(נחתמה בין טמפו משקאות ובין פרנו ריקאר , 2012ביולי  5ביום 

לפיה תקופת ההסכם הראשונה תוארך לשבע שנים במקום שש , 2010להסכם הפצה מחודש יולי 

  .שנים

  חלוקת דיבידנד -לדוח התקופתי  8סעיף 

 ח"ש מיליוני 7.2 של כולל בסך דיבידנד חלוקת החברה דירקטוריון אישר 2012 במאי 30 ביום

 30 מיידי שפרסמה החברה ביום דיווח ראו נוספים לפרטים. 2012 ביוני 28 ביום חולק אשר

  )2012-01-140991אסמכתא מספר ( 2012 במאי

  מיסוי -לדוח התקופתי  28.2סעיף 

לפיו החל מהמועד , ס והפטורים ומס קניה על טוביןניתן צו תעריף המכ, 2012, ביולי 25ביום 

לליטר כפי  ח"ש 2.18חלף סך של (ח לליטר "ש 4.19יה על מוצרי בירה על סך של עומד מס הקנ

הצו האמור מותנה באישור ועדת הכספים של הכנסת אשר טרם ניתן ). שהיה עד לאותו מועד

  .נכון למועד זה
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  טייםהליכים משפ -לדוח התקופתי  33סעיף 

טמפו : "להלן(מ "הבת טמפו משקאות בע החברה נגד הוגשה 2012 ביולי 15 ביום .1

 פחיות ידו על נרכשו, התובע לטענת. ייצוגית כתביעה לאישורה ובקשה תביעה") משקאות

 משקה: "להלן( טמפו משקאות ידי על משווק או/ו המיובא" XL" אנרגיה משקה

 מהנדרש הקטן בגודל, "'אג 30 בפקדון חייב"" :הסימון הופיע גביהן על ואשר, ")האנרגיה

 לשמור במקום, כך עקב, התובע לטענת. 2001-א"תשס, משקה כלי על הפיקדון בתקנות

 ממנו נגבו אשר הפקדון כספי וקבלת למחזור השבתן לצורך האנרגיה משקה פחיות את

 קהמש פחיות רוכשי כלל את לייצג מבקש התובע. לאשפה אותן השליך, רכישתן בעת

. אחורה שנים שבע עד, המחייבות הדינים להוראות בהתאם סומנו לא אשר האנרגיה

 הנזק בגין ח"ש אלפי 10,000 בסך פיצוי) 1: (הינם, התובע ידי על המבוקשים הסעדים

 פחיות רוכשי לקבוצת המוערך באוטונומיה והפגיעה הנפש עגמת, הנפשי הנזק, הכלכלי

 צו מתן) 2( טמפו משקאות התנהלות עקב המצטבר םהזיהו נזקי גם כמו, האנרגיה משקה

 את מקיימים אינם אשר משקה מכלי מכירת יימנע אשר טמפו משקאות כנגד מניעה

 את לשנות יחייבה אשר טמפו משקאות כנגד עשה צו מתן – לחילופין או, הדינים הוראות

פו להערכת הנהלת טמ .במלואן הדין לדרישות ולהתאימו המשקה מכלי על הסימון

 ניתן טרם, זה מוקדם בשלב, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, משקאות

 את גם כמו, ייצוגית כתביעה בה להכיר הבקשה סיכויי ואת התביעה תוצאות את להעריך

  .בכלל אם, ממנה הנשקף הסיכון

. ייצוגית כתביעה לאישורה ובקשה תביעה נגד טמפו משקאות הוגשה 2012 ביולי 15 ביום .2

 הממתיק את המכילים טמפו משקאות של מוצרים ידו על נרכשו התובע תלטענ

 הופיעו גביהם על ואשר, ")המוצרים: "להלן) (Aspartame( אספרטיים - המלאכותי

) מזון( הציבור בריאות בתקנות הנדרש על עונה שאינו באופן ואחזקה אחסון הוראות

 מסמנת אינה טמפו משקאות יכ התובע טען כן. 1987-ז"תשמ) וממתיקים דיאטטי מזון(

 תעלה שלא בטמפרטורה אחזקה מפני הצרכנים ציבור את המזהיר בסימן המוצרים את

 או לאפיה מיועדים אינם כי מציינת טמפו משקאות אין מהמוצרים ובחלק מעלות 20 על

 לצרכן גורם, האמורות התקנות דרישות על עונה שאינו סימון, התובע לטענת. לבישול

 ועל הובלתם, אחזקתם על ממש של מגבלות קיימות כי שיידע מבלי מוצריםה את לרכוש

 המצרפי הנזק בגין פיצוי) 1: (הינם, התובע ידי על המבוקשים הסעדים. בהם השימוש

 התובע ידי על המוערך, )להגדיר המשפט בית מתבקש אותה( הקבוצה לחברי שנגרם

 ורגשות נפש עגמת בגין ח"שאלפי  25,000 של סך וכןח "אלפי ש 31,080 של בסכום

 התרשלה או/ו החקוקה חובתה את הפרה טמפו משקאות כי הצהרה מתן) 2( שליליים

 או/ו שלהם באוטונומיה פגעה או/ו אותם הטעתה או/ו הקבוצה חברי וכלפי התובע כלפי

 בדין כנדרש המוצרים את לסמן טמפו משקאות חיוב) 3( כדין שלא חשבונם על התעשרה
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 אחריותה על – זה סימן מופיע לא בהם, משליטתה שיצאו המוצרים כל תא לאסוף וכן

 את לפצל, הקבוצה ולחברי לו להתיר המשפט מבית התובע ביקש, כן כמו. חשבונה ועל

 וחלק הואיל וזאת במלואם שיתגבשו לאחר נזקיהם מלוא לתבוע שיוכלו באופן, סעדיהם

 ומתגבשים ממשיכים משקאותטמפו  של כדין שלא מהתעשרותה או/ו הקבוצה מנזקי

בהתבסס על חוות דעת יועציה , להערכת הנהלת טמפו משקאות .ביומו יום מדי

 סיכויי ואת התביעה תוצאות את להעריך ניתן טרם, זה מוקדם בשלב, המשפטיים

  .בכלל אם, ממנה הנשקף הסיכון את גם כמו, ייצוגית כתביעה בה להכיר הבקשה

  .דוחות הכספייםל 8לפרטים נוספים ראו ביאור 

לטמפו משקאות הוצאו שתי שומות , לדוחות הכספיים השנתיים 5'א21אור יכאמור בב .3

מס קניה  ח"אלפי ש 800-פיהן היא נדרשת לשלם כל 2001-2005מס קניה בגין השנים 

בגין שומות אלו הגישה טמפו . שקוזז על ידה בעבר בגין חובות אבודים שלא נפרעו

הגישה טמפו  2007בדצמבר  13ביום . על ידי רשויות המסאשר נדחו , משקאות השגות

ובחודש פברואר . משקאות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב על אחת מההשגות

. הגישה טמפו משקאות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ההשגה השניה 2010

בהתאם קיבל בית המשפט המחוזי את ערעור טמפו משקאות ו 2012באפריל  29ביום 

נקבע כי על רשויות המס להכיר בחובות אבודים במס קניה אשר נדרשו על ידי טמפו 

הוגש על ידי המדינה ערעור על פסק הדין לבית המשפט  2012ביוני  18ביום   .משקאות

, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים טמפו משקאותלהערכת הנהלת . העליון

  .בית הסיכויים שהוא ידחהסיכויי הערעור אינם גבוהים וכי מר

  

  

  

  2012, באוגוסט 30: תאריך

  מ"בע תעשיות בירהטמפו 

  :נחתם על ידי

  ר הדירקטוריון"יו, רון גוטמן

  ל ודירקטור"מנכ, אמיר בורנשטיין
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  מ"טמפו תעשיות בירה בע

  2012 ביוני 30הסתיימה ביום ש לתקופה של שישה חודשיםדוח הדירקטוריון 

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

 פי -על ערוכה כשהיא, 2012 ביוני 30שהסתיימה ביום  לתקופה של שישה חודשים החברה של

  .1970-ל"תשה, )דייםידוחות תקופתיים ומי(תקנות ניירות ערך 

  ריון למצב עסקי התאגידהסברי הדירקטו

 תיאור תמציתי של עסקי החברה .1

 כללי  1.1

, )עד למועד הפיצול כמפורט להלן( חברת המשקאות הותיקה בישראל היתההחברה 

. אשר החלה בפעילות יצור משקאות במפעלה בחולון עוד בראשית שנות החמישים

אים מיוב, במשך השנים הרחיבה החברה את מגוון מוצרי המשקאות המיוצרים

המקום בו נמצא כיום , הן בדרך של רכישת מבשלת בירה בנתניה, ומשווקים על ידה

הן בדרך של פיתוח עצמי והן באמצעות התקשרות עם יצרני משקאות , מפעל הקבוצה

  . בינלאומיים

פעילות החברה בתחום המשקאות  פוצלהשינוי מבני שביצעה החברה מ כתוצאה

מהונה  40%להיינקן והוקצו , )"משקאותטמפו " :להלן(מ "לטמפו משקאות בע

עם השלמת הפיצול מבוצעת הפעילות בתחום המשקאות . המונפק של טמפו משקאות

  .על ידי טמפו משקאות

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

ת האחד הינו תחום המשקאו -ברחבי ישראל תוך התמקדות בשלושה תחומי פעילות 

משקאות אלכוהוליים מוכנים לשתייה ומוצרי פרנו , הכולל בירות, האלכוהוליים

מים , מיצים, השני הינו תחום המשקאות הקלים הכולל משקאות מוגזים , ריקארד

, משקאות אנרגיה ומשקאות מאלט והשלישי הינו תחום פעילות ברקן, מבוקבקים

, רת בבורסה בתל אביביבורית הנסחחברה צ, מ"באמצעות חברת יקבי ברקן בע

  .שיווק והפצה של יינות ומשקאות חריפים, ייבוא, עוסקת בעיקר בייצורה

  דיבידנד   1.2

 במזומן דיבידנד חלוקת על משקאות טמפו דירקטוריון החליט 2012במאי  30 ביום

 בדיבידנד החברה חלק. 2012 ביוני 27 ביום חולק אשר, ח"ש מיליון 12 של בסך

 .ח"ש ליוןמי 7.2 הינו האמור

 7.2 של בסך במזומן דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט, היום באותו

  .2012 ביוני 28 ביום בוצעה הדיבידנד חלוקת). למניה ח"ש 0.926ה המהוו( ח"ש מיליון
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  המצב הכספי .2

  ): ח"באלפי ש( 2011 -ו 2012 ביוני 30של החברה לימים  המצב הכספילהלן תמצית נתוני 

  
 ניביו 30

2012  
 ביוני 30

2011  
/ גידול

  %  )קיטון(

          
 6.04 11,856 196,242 208,098  כ מאזן"סה
          

 7.12 12,810 180,041 192,851  הון עצמי
          

  )93.10(  )9,236( 9,921  685  מזומנים ושווי מזומנים
 )80.18( )1,080( 1,347 267  לקוחות

 )26.59( )1,021( 3,840 2,819  ויתרות חובה חייבים אחרים
  100.00  13,187 -  13,187  הלוואה לטמפו משקאות

 8.83 11,786 133,404 145,190  השקעות בחברות מוחזקות
 )100.00(  )2,420(  2,420  -  חוב לזמן ארוך

 1.41 640 45,310 45,950   ן להשקעה"נדל
    -     

 122.05 321 263 584  ספקים ונותני שירותים
 )28.12( )1,772( 6,301 4,529  זכאים ויתרות זכות

 4.10  29 708 737  הטבות לעובדים
  13.41 1,100 8,203 9,303  מיסים נדחים

  
  

ח "אלפי ש 12,810בסך של  2011 ביוני 30 ביחס ליוםגדל  2012 ביוני 30ההון העצמי ליום 

אלפי  6,996אשר קוזז מדיבידנד שחילקה החברה בסך מרווחיה של החברה בעיקר הנובע 

  .ח"ש

. 2011 ביוני 30 ביחס ליוםח "אלפי ש 1,080 - ב קטנה 2012 ביוני 30ליום הלקוחות יתרת 

שנמכרה בתחילת  הקיטון נובע בעיקרו מתשלום חוב הלקוחות הנובע מפעילות הפלסטיק

  .2011שנת 

ח ביחס "שאלפי  1,021 - ב קטנה 2012 ביוני 30ליום  החייבים האחרים ויתרות חובהיתרת 

  .חוב צדדים קשוריםהקיטון נובע בעיקרו מפרעון . 2011 וניבי 30ליום 

ההלוואה לטמפו משקאות מקורה מהעמדת עודפי המזומנים של החברה כהלוואה לטמפו 

  . משקאות

 30ליום ח ביחס "אלפי ש 11,786 -גדלו ב 2012 ביוני 30ההשקעות בחברות מוחזקות ליום 

בניכוי הדיבידנד , ה המוחזקת טמפו משקאותהגידול נובע בעיקרו מרווחי החבר. 2011 ביוני

  .שהתקבל ממנה

מקורו ביתרה לקבל ממכירת מפעל הפלסטיק  2011 ביוני 30ביום יתרת החוב לזמן ארוך 

  .ולפיכך הועבר לסעיף החייבים ויתרות חובה, 2013פרעון בחודש ינואר אשר עומד ל
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 הגידול. 2011 ביוני 30 יחס ליוםבח "אלפי ש 640 -גדל ב 2012 ביוני 30ן להשקעה ליום "הנדל

  . להלן 8ראה סעיף , ן להשקעה שבנתניה"משערוך נכס הנדלבעיקרו נובע 

ביוני  30ח ביחס ליום "אלפי ש 1,772 - קטנו ב 2012ביוני  30הזכאים ויתרות זכות ליום 

  .2010הקיטון נובע בעיקרו מתשלומי היטל השבחה בגין נכס שנמכר בשנת . 2011

  לותתוצאות הפעו .3

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

 
 לתקופה של שישה חודשים

      ביוני 30שהסתיימה ביום 

 2012 2011 
  גידול

  אחוזים  )קיטון(
       הכנסות

חלק החברה ברווחי חברות 
 16.08 1,541 9,585 11,126 נטו,כלולות

  )28.77( )103(  358  255 הכנסות מימון
  )59.45(  )3,793(  6,380  2,587 אחרות הכנסות

  13,968  16,323  )2,355( )14.43(  
         עלויות

  )5.77(  )60( 1,040 980 הוצאות הנהלה וכלליות
  )41.43( )58( 140 82  הוצאות מימון

  )90.87( )1,851( 2,037 186  הוצאות  אחרות
 1,248 3,217 )1,969( )61.21(  
      

  )2.95(  )386(  13,106  12,720 כנסהרווח לפני מיסים על הה

  )65.17( )436( 669 233  מיסים על ההכנסה
  )0.40( 50 12,437 12,487  רווח מפעילות נמשכת
לאחר , רווח מפעילות מופסקת

  )100.00( )12,874( 12,874 -  מס

  )50.67( )12,824( 25,311 12,487  רווח נקי

  

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

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

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

תקופה המקבילה ההכנסות ביחס ל קטנו 2012 ביוני 30שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

משערוך לשווי הוגן של המקרקעין בחולון נובע בעיקרו  הקיטון. ח"אלפי ש 3,793 -באשתקד 

  .2011ובנתניה בשנת 
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אשר , נובע מפעילות החברה בתחום הפלסטיק נטו לאחר מס, הרווח מפעילות מופסקת

בתקופה של הרווח מפעילות מופסקת . 2011בפברואר  1ביום נמכר מפעילות זו  50%

ת הרווח של החברה ממימוש כולל א 2011 ביוני 30ום שלושה חודשים שהסתיימה בי

  .הפעילות

סיימה החברה ברווח של  2012 ביוני 30בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

של  קיטון. בתקופה המקבילה אשתקדח "אלפי ש 25,311 -ח ביחס ל"אלפי ש 12,487

  .ח"אלפי ש 12,824

חודשים  שישהלתקופות של ו משקאות להלן תמצית נתוני דוחות רווח והפסד של טמפ

  ): ח"באלפי ש( 2011 - ו 2012 ביוני 30בימים  שהסתיימו 

  

  
לתקופה של שישה חודשים 

      ביוני 30שהסתיימה ביום 

  2012 2011 
  גידול 

  אחוזים  )קיטון(

 2.77 14,054 522,070508,016 נטו, הכנסות ממכירות

 3.09 9,291 300,522 309,813 עלות המכירות

 2.30 4,763  212,257207,494 רווח גולמי

 0.52  789  )150,293(  )151,082(  הוצאות מכירה ושיווק

 3.41 )988( )28,983( )27,995( הוצאות הנהלה וכלליות

 119.28 495 415 910  הכנסות אחרות

 19.06  5,457 28,633 34,090 רווח מפעולות רגילות

 9.22 724 (7,852) (8,576) נטו, הוצאות מימון
רווח לפני מיסים על 

  22.78  4,733  20,781  25,514 ההכנסה

 40.73 2,022  (4,965)  (6,987)  מיסים על ההכנסה

 17.14  2,711 15,816 18,527  רווח נקי  לתקופה

  

טמפו הסתכמו מכירות  2012ביוני  30תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום ב

בתקופה המקבילה אשתקד ח "אלפי ש 508,016ח לעומת "אלפי ש 522,070-ב  משקאות

  .3% -גידול של כ

תקופה של שישה חודשים הסתכמו ב, המכירות של מגזר המשקאות האלכוהוליים

בתקופה ח "אלפי ש 193,342ח לעומת "אלפי ש 212,005-ב 2012ביוני  30שהסתיימה ביום 

  .10%-המהווים גידול של כ, ח"אלפי ש 18,663גידול של , המקבילה אשתקד
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בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה המכירות של מגזר המשקאות הקלים הסתכמו 

בתקופה המקבילה ח "אלפי ש 230,701ח לעומת "אלפי ש 231,158- ב 2012ביוני  30ביום 

  .ח"אלפי ש 457של  גידול, אשתקד

ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הסתכמו , המכירות של מגזר ברקן

של   קיטון, בתקופה המקבילה אשתקדח "אלפי ש 83,973ח לעומת "אלפי ש 78,907-ב 2012

  .6% -של כ קיטוןהמהווים , ח"אלפי ש 5,066

ביוני  30בתקופות של שישה חודשים שהסתיימו בימים  טמפו משקאותהרווח הגולמי של 

 41% -כ המהווים, ח"מיליוני ש 207 -וח "מיליוני ש  212-הסתכם בכ, 2011 - ו 2012

  .מהמכירות

בתקופות של שישה חודשים שהסתיימו  טמפו משקאותהוצאות המכירה והשיווק של 

- ומההכנסות  29% - המהוות כח "מיליוני ש 151-הסתכמו בכ, 2011 -ו 2012ביוני  30בימים 

  . הבהתאמ, מההכנסות 30% -המהוות כ ח"מיליוני ש 150

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

בתקופה המקבילה ח "אלפי ש 1,997של  הפסדח לעומת "אלפי ש 4,957היו רווח של  2012

  .ח"אלפי ש 6,954של  גידול, אשתקד

 30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום תוצאות מגזר המשקאות האלכוהוליים 

בתקופה ח "אלפי ש 36,298ח לעומת רווח של "פי שאל 38,902היו רווח של  2012ביוני 

  .7% -המהווה גידול של כ, ח"אלפי ש 2,604של  גידול, המקבילה אשתקד

היו רווח  2012ביוני  30תוצאות מגזר ברקן בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

טון קי, ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש 23,018ח לעומת רווח של "אלפי ש 17,434של 

  .ח"אלפי ש 5,584של  

בתקופות של שישה חודשים שהסתיימו בימים  טמפו משקאותהוצאות הנהלה וכלליות של 

 29 -מההכנסות ו 5% -ח המהוות כ"מיליוני ש 28- בכהסתכמו , 2011 - ו 2012ביוני  30

  .בהתאמה, מההכנסות 6%ח המהווים כ "מיליוני ש

 30ופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום בתק טמפו משקאותהרווח מפעולות רגילות של 

בתקופה המקבילה ח "מיליון ש 29 -ח ביחס ל"מיליוני ש 34 - הסתכם בכ, 2012ביוני 

  .אשתקד

סיימה ברווח  טמפו משקאות 2012 ביוני 30שהסתיימה ביום  שישה חודשיםתקופה של ב  

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליוני ש 16ח לעומת "מיליוני ש 19של  
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  נזילות   .4

 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהבתקופה של שוטפת  פעילותמ שנבעתזרים המזומנים 

 1.0 -כתזרים שנבע מפעילות שוטפת בסך לעומת ח "שאלפי  26 -הסתכם בכ 2012 ביוני

  .בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש

 30יום חודשים שהסתיימה ב שישהבתקופה של פעילות השקעה שנבע מהמזומנים תזרים 

בתקופה המקבילה ח "ש מיליון 29.4 -כח לעומת "מיליון ש 7.8 -הסתכם בכ 2012 ביוני

  .אשתקד

 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהבתקופה של פעילות מימון ל ששימשהמזומנים תזרים 

בתקופה המקבילה ח "מיליון ש 20.4 - כח לעומת "ש מיליוני 7.1 -כהסתכם ב 2012 ביוני

  .אשתקד

  :אות דיווחה על נתוני נזילות כלהלןטמפו משק

 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהבתקופה של תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת 

ששימשו לפעילות שוטפת ח "מיליון ש 9.5 -כח לעומת "מיליון ש 72.1 -הסתכם בכ 2012 ביוני

   .בתקופה המקבילה אשתקד

 30חודשים שהסתיימה ביום  שישה בתקופה שלתזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה 

בתקופה המקבילה ח "מיליון ש 94.2 - ח לעומת כ"מיליון ש 73.8-הסתכם בכ 2012 ביוני

  .אשתקד

 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהבתקופה של פעילות מימון ל ששימשתזרים המזומנים 

 99.3 -כבסך  מימוןתזרים שנבע מפעילות ח לעומת "מיליון ש 2- הסתכם בכ 2012 ביוני

  .בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש

ראה דיווח החברה , 2012 ביוני 30ההתחייבויות של החברה ליום לפרטים אודות מצבת 

  ).2012-01-225999: אסמכתא' מס( 2012 באוגוסט 30מיום 
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  מקורות מימון  . 5

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

  .הדוח לא הנפיקה החברה ניירות ערך לציבור

ח "מיליון ש 120הנפיקה טמפו משקאות אגרות חוב לציבור בסכום של  2010במרס  10ביום 

 28אשר נפרעות בעשרה תשלומים שווים ביום , )ח לאחר הוצאות הנפקה"מיליון ש 117. (נ.ע

טמפו משקאות את התשלום פרעה  2012בפברואר  28ביום . 2020 - 2011בפברואר בשנים 

  . ח"מיליון ש 12בסך , השני על חשבון אגרות החוב

  

  עונתיות  .6

ליים מוכנים לשתייה וכוהמשקאות אל, של מוצרי בירהעוסקת ביצור ושיווק  טמפו משקאות

)RTD( ,בענף המשקאות קיימת עונתיות הנובעת . משקאות חריפים ומשקאות קלים, יינות

העונתיות משפיעה על . אות קלים וממשקאות אלכוהולייםבעיקר מצמצום רכישת משק

צריכת מוצרי החברה באופן בו קיימת תנודתיות בהיקף ההכנסות ממכירת מוצרים על פני 

 הרבעונים הכוללת את שני, ת בעונה החמהומתבצע טמפו משקאותעיקר מכירות . השנה

  .ספטמבר - יוני ויולי  - אפריל 

  

  שוק ודרכי ניהולם דיווח בדבר חשיפה לסיכוני  .7

  :האחראי על ניהול הסיכונים בתאגיד  .א

ל "סמנכ -מונה מר אייל טרגרמן  מועד האמורב קבוצהעל ניהול סיכוני השוק ב לאחראי

 .הכספים בחברה

  :תיאור סיכוני השוק ומדיניות החברה בניהולם  .ב

  :סיכוני ריבית  .1

במטבע חוץ ואות הלו, לריבית הפריים צמודות הלוואות שקליות  ה לקבוצה

   .אירוהליבור על ההצמודות לריבית הליבור הדולרי ו

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

 סוגי המעקב נעשה על פי. ח"התחייבויותיה במט אחרורכת מעקב החברה ע

  .מטבעות השוניםה

עסקאות מטבע עתידיות על מנת להקטין את החשיפה הכוללת  בצענוהגת ל הקבוצה

החלטות נעשות בהנהלת החברה זאת תוך ניתוח והערכות של מצב . מסיכוני מטבע

  .השוק

  מבחני רגישות בדבר שינוי בגורמי שוק  .ג

ים בשווי ההוגן סיכוני שוק מגלמים את הפוטנציאל להפסד או לרווח כתוצאה משינוי

  :של מכשירים פיננסים המורכבים מסוגי סיכון הבאים

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

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

  .כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית  שוק, המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי

להלן טבלאות המרכזות השינויים בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הרגישים 

ושער החליפין  מדד המחירים לצרכן, הפרייםריבית , לשינויים בשער החליפין של הדולר

טבלאות אלו נערכו בהתחשב גם בסיכוני  .2011 - ו 2012 ביוני 30לימים , של האירו

ולתוצאותיהם , השוק בהם נתונה טמפו משקאות שהינה החברה הכלולה העיקרית

  .)ח"באלפי ש( עשויה להיות השפעה מהותיות על הרווחיות של הקבוצה

  0122 ביוני 30ליום 

  )הפסד/(רווח –רגישות לשערי חליפין דולרי 

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

  3.5307  3.7269  3.9230  4.1192  4.3153  שער חליפין דולרי
מזומנים ושווי 

 (20) (10)  203 10 20  מזומנים
זכאים וחייבים 

  249 125 (2,492)  (125)  (249)  נטו, אחרים
ת וחייבים הלוואו

  (48) (24) 486  24  48  לזמן ארוך
  )2,292(  )1,085( 760  982  1,875  עסקאות אקדמה 
התקשרויות לזמן 

  1,422 711 )14,220(  (711)  (1,422)  ארוך
  (689)  (283)  (15,263) 180 272  כ"סה
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  )הפסד/(רווח –רגישות לשינוי בריביות הפריים

  ירידה   ירידה   שווי הוגן  עליה   עליה   
 3.25 3.50  3.75 4.00  4.25  ריבית

אשראי לזמן קצר 
 1,303 652 )260,719( )612(  )1,303( מתאגידים בנקאיים

  

  )הפסד/(רווח –רגישות לשינוי במדד המחירים לצרכן

-ב עליה 3%-עליה ב  
1.5%  

-ירידה ב  שווי הוגן
1.5%  

-בירידה 
3%  

התחייבויות אחרות 
 23  11  )752( )11( )23(  לזמן ארוך

 כאים וחייביםז
, אחרים לזמן קצר

  325  163 )10,842( )163(  )325(  נטו
 348  174 )11,594( )174( )348(  כ"סה

במדד המחירים לצרכן אינו מוסיף מידע  ± 10%- ו ± 5%מאחר וניתוח רגישות של *
  ± 3%- ו ± 1.5%נטי נערך  ניתוח רגישות לשינויים של ורלו

  

  )פסדה/(רווח –רגישות לשערי חליפין יורו

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

  4.4387  4.6853  4.9319  5.1785  5.4251  שער חליפין יורו
מזומנים ושווי 

 (182) (91)  1,821 91 182  מזומנים
התחייבויות אחרות 

 256 128 (2,564) (128) (256)  לזמן ארוך
זכאים וחייבים 
, אחרים לזמן קצר

 2,118 1,059 (21,183) (1,059) (2,118)  נטו
 -עסקאות אקדמה 

לא מוכר חשבונאית 
 (1,528) (724) (152) 655 1,250  כהגנה

התקשרויות לזמן 
 1,068 534 )10,680( )534( )1,068(  ארוך
  1,732 906 (32,758)  )975(  (2,010)  כ"סה
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   2011ביוני  30ליום 

  )סדהפ/(רווח –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 

  75 38  (753) (38) (75) מתאגידים בנקאיים
זכאים וחייבים 

 775 387  )(7,746 (387) (775)  נטו, אחרים
התחייבויות אחרות 

 340 170  )(3,402 (170) (340)  נטו, לזמן ארוך
עסקאות אקדמה 
וכתיבת אופצית 

לא מוכר  - מכר
  (2,657) (1,265) (1,244) 1,163 2,156  חשבונאית כהגנה

  (1,467)  (670) (13,145) 568 966  כ"סה

   

  )הפסד/(רווח –רגישות לשינוי בריביות הפריים

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

אשראי לזמן קצר 
 1,034 517 (206,833) (517) (1,034) מתאגידים בנקאיים

  

  )הפסד/(רווח –רגישות לשינוי במדד המחירים לצרכן

-עליה ב 3%-עליה ב  
1.5%  

-ירידה ב  שווי הוגן
1.5%  

-ירידה ב
3%  

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

זכאים וחייבים 
, אחרים לזמן קצר

  220  110 )7,364( (110) (220)  טונ
 212  106 (7,740) (106) (212)  כ"סה

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

-ירידה ב  5%-ירידה ב  ווי הוגןש 5%-עליה ב 10%-עליה ב  
10%  

  4.4997  4.6969  4.9441  5.1913  5.4385  שער חליפין יורו
אשראי לזמן קצר 

 481 240 (4,806) (240) (481) מתאגידים בנקאיים
התחייבויות אחרות 

 386 193 (3,855) (193) (386)  לזמן ארוך
זכאים וחייבים 
, אחרים לזמן קצר

 2,295 1,148 (22,954) (1,148) (2,295)  נטו
 - עסקאות  אקדמה 

לא מוכר חשבונאית 
 (985) (466)  24 422 806  כהגנה

התקשרויות לזמן 
 3,900 1,950 )39,000( )1,950( )3,900(  ארוך
 6,077 3,065 (70,591) (3,109) (6,256)  כ"סה

  

  מאזנים על פי בסיס הצמדה  .ד

  .ראה נספח לדוח דירקטוריון 2011 - ו 2012 ביוני 30למאזנים על פי בסיסי הצמדה ליום 
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 ן להשקעה"נדל .8

 :ן להשקעה מהותי מאוד"אודות נכס נדל  להלן פרטים

 אזור התעשיה נתניה –' נכס א

  
  

  )ח"באלפי ש(

לתקופה של שלושה 
שהסתיימה  חודשים

  2012 ביוני  30ביום 

לתקופה של שלושה 
שהסתיימה  חודשים

 2012 במרס 31ביום 

תיימה לשנה שהס
  ביום

  2011בדצמבר  31 

  23,150  23,800  23,800  שווי הנכס

NOI  525  522  2,070  

  2,550  650  -  רווחי שערוך

  100%  100%  100%  (%)שיעור תפוסה 

  8.94%  8.77%  8.82  (%)שיעור תשואה 

דמי שכירות שנתיים 
ר "ממוצעים למ

  )ח"ש(

  
  

210  

  
  

209  

  
  

207  

  

  

  יםגילוי בדבר אישור דוחות הכספי .9

את  סקרו, יםהחשבון המבקר יורוא, הנהלת החברה ערכה והכינה את הדוחות הכספיים

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

אמיר , רינה בר, ק בר'ז, )ר"יו(ה רון גוטמן "ה :חברים 8 מועד הדיווחהמונה נכון ל

  . )צ"דח(ושלמה נס ) צ"דח(שלמה זוהר , משה טאקו ,לאה בורנשטיין, בורנשטיין

קורת של החברה משמשת לענין בחינת הדוחות הכספיים כועדה לבחינת הדוחות יועדת הב

ח "רו, דירקטור חיצוני -ח שלמה זוהר"רו הועדהר "יו: ה חבריםשמורכבת משלוהכספיים ו

   .דירקטור -  ר שלמה נס דירקטור חיצוני ומשה טאקו"ד

 ונתנו וחשבונאית פיננסית מומחיות בעלי הינם, נס ומשה טאקו שלמה זוהר ה שלמה"ה
, השכלתם ,כישוריהם לפירוט המומחיות לתקנות 3 תקנה לפי הצהרה למינויים עובר

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

   .כספיים דוחות ולהבין לקרוא

) 1:  (ישיבות כמפורט להלן בשתי כרוך היה 2012 ביוני 30יום ל יםיהכספ ותהדוח אישור

, הדיווח המהותיות בסוגיות ודיון; לבחינת הדוחות הכספיים של החברה הועדה של ישיבה

 של ישיבה) 2(-ו; הכספיים הדוחות אישור הליך בעניין לדירקטוריון המלצותיה גיבוש לשם

   .שורםואי הכספייםבדוחות  לדיון הדירקטוריון

הועדה  חברי ,השתתפו 2012 באוגוסט 27 מיום הדוחות הכספייםת ה לבחינועדה ישיבתב

ק בר 'ה ז"נכחו בישיבת הוועדה ה, כמו כן. )מר משה טאקוו מר שלמה נס, שלמה זוהרמר (

מבקר הפנים ורואי החשבון , ואמיר בורנשטיין המכהנים כחברי דירקטוריון החברה

ר הוועדה כי נוכחותם של בעלי התפקידים "שנקבע על ידי יולאחר , המבקרים של החברה

, ישיבתה במסגרת. דלעיל דרושה לשם הצגת הנושא וקיום הדיון בסוגיות העולות במסגרתו
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 שנעשו בקשר והאומדנים ההערכות את ,היתר בין, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בחנה
ות הכספיים דוחהגילוי ב אותותשלמות ונאת , 2012 ביוני 30ות הכספיים ליום עם הדוח

 שיושם שאומצה והטיפול החשבונאי המדיניות החשבונאית את, 2012 ביוני 30ליום 
ואת אפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי ועל  החברה של המהותיים בעניינים

 הועדה המלצות. לנושאים שהוצגו החשבון המבקרים רואי של התייחסותם ניתנה כן. הגילוי

  .2012 באוגוסט 27  ביוםהדירקטוריון  לחברי הועברו לבחינת הדוחות הכספיים

 ואישר את הועדה בהמלצות הדירקטוריון דן, 2012 באוגוסט 30הדירקטוריון מיום  בישיבת

 הועדה המלצות, הדירקטוריון להערכת. 2012 ביוני 30  ליום החברה של הכספיים הדוחות
הדירקטוריון האמורה לאור היקף  ישיבת לפני סביר זמן הדירקטוריון לחברי הועברו

 חברי השתתפו האמורה הדירקטוריון בישיבת. ובנסיבות העניין, ומורכבות ההמלצות

, טאקו משה, אמיר בורנשטיין, רינה בר, ק בר'ז, )ר"יו(רון גוטמן  :הבאים הדירקטוריון

  ).צ"דח(ושלמה נס ) צ"דח( זוהרשלמה 

 ה רון גוטמן המכהן"ההוסמכו , ים על ידי חברי הדירקטוריוןחות הכספי"אישור הדו לאחר

 אמיר בורנשטיין המכהן כמנהלה הכללי של החברה ודירקטור בה ואייל, ר הדירקטוריון"כיו

  .2012 ביוני 30חות הכספיים של החברה ליום "לחתום על הדו, ל הכספים"טרגרמן סמנכ

  

  

  

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

  .לקידום החברה והתפתחותה

  

      
  אמיר בורנשטיין    רון גוטמן

  דירקטורל ו"מנכ     ר הדירקטוריון"יו

  .2012 באוגוסט 30: תאריך
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  :2011-ו 2012 ביוני 30ן מובאים מאזני ההצמדה לימים להל

  

 מטבע  ישראלי באלפי שקלים
 כ"סה אחרים צמוד לא צמוד 30/06/2012  מאזן ליום

  685 - - 685 מזומנים ושווי מזומנים  
  13,187 - - 13,187 הלוואה לטמפו משקאות  
  267 - - 267 לקוחות  
  2,819 - - 2,819 חייבים ויתרות חובה  
  145,190 145,190 - - השקעות בחברה מוחזקות  
  45,950 45,950 - - קעה ן להש"נדל 

  208,098 191,140 - 16,958 כ  נכסים "סה 

  584 - - 584 רותים יספקים ונותני ש 
  4,529 - 74 4,455 זכאים ויתרות זכות  
התחייבות בגין מיסים  

  94 - 94 - שוטפים 
  737 737 - - הטבות עובדים  
  9,303 9,303 - - נדחים  מיסים 

  15,247 10,040 168 5,039 כ התחייבויות "סה 

  192,851 181,100 (168) 11,919 הפרש  



15 

  

  

 מטבע  ישראלי באלפי שקלים
 כ"סה אחרים צמוד לא צמוד 30/06/2011מאזן ליום  

  9,921 - - 9,921 מזומנים ושווי מזומנים  
  1,347 - - 1,347 לקוחות  
  3,840 - - 3,840 חייבים ויתרות חובה  
  133,404 133,404 - - השקעות בחברה מוחזקות  
  2,420 - - 2,420 חייבים לזמן ארוך  
  45,310 45,310   - ן להשקעה "נדל 

  196,242 178,714 - 17,528 כ  נכסים "סה 

  263 - - 263 רותים יספקים ונותני ש 
  6,301 - 4,520 1,781 זכאים ויתרות זכות  
התחייבות בגין מיסים  

  726 - 726 - שוטפים 
  708 708 - - הטבות עובדים  
  8,203 8,203 - - מיסים נדחים  

  16,201 8,911 5,246 2,044 כ התחייבויות "סה 

  180,041 169,803 (5,246) 15,484 הפרש  

  

  

  



  

  
  

 

  
  

  דוחות כספיים  

  

  
  

  



 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  מ"טמפו תעשיות בירה בע
  
   

  מאוחדים כספיים בינייםדוחות תמצית 
  )בלתי מבוקרים(

  
    2012 ביוני 30ליום 

  



 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  
  

  וחברות מאוחדות שלה מ"טמפו תעשיות בירה בע
   2012 ביוני 30 ליוםמאוחדים תמצית דוחות כספיים ביניים 

  
  
  
  

    תוכן העניינים

  
  עמוד  
    

  2  מבקריםשל רואי החשבון ה דוח סקירה

  3  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

  4  ביניים מאוחדים רווח והפסדתמצית דוחות 

  5  תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים

  6  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

  8  תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים

  9  ביניים המאוחדים הכספיים דוחותתמצית הבאורים ל

    
    

  



  
  
  

2 
  

  

 
  
  

      סומך חייקין 
 

  03 684 8000  טלפון    KPMGמגדל המילניום 
  03 684 8444  פקסימיליה  609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 61006תל אביב 
  
 

  
 

  'מועלם גלזר ענבר חוניו ושות
  

  ן חוגימגדל ששו, 3קומה , 12רחוב אבא הילל  
  52506רמתן גן           

  03  7554810:      פקסימיליה
  03  7554800            :טלפון

  
 

  
  

  
  

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

  מבוא
  

הכולל ") הקבוצה" -להלן ( דות שלהוחברות המאוח רבון מוגבלשל טמפו תעשיות בירה בעהמידע הכספי המצורף  סקרנו את
הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח את ו 2012 ביוני 30ליום את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד 

. תאריך ובאות וחודשים שהסתיימשלושה שישה ו של ותלתקופשינויים בהון ותזרימי המזומנים , הרווח הכולל, והפסד
 IAS 34ו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אלת ביניים וריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופהלה אחראים לעהדירקטוריון וההנ

של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק ד ואלת ביניים ום אחראים לעריכת מידע כספי לתקופוכן ה, "דיווח כספי לתקופות ביניים"
ו בהתבסס על אלת ביניים ונה על מידע כספי לתקופא להביע מסקאחריותנו הי.  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  .סקירתנו
  

  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 , כבת מבירוריםסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מור". ידי רואה החשבון המבקר של הישות

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

  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך. ותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורתהמשמע
  

  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 "לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ, בהתבסס על סקירתנו, פיסקה הקודמתבנוסף לאמור ב

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

  
  
  
  
  

  
  'יו ושותמועלם גלזר ענבר חונ            סומך חייקין
  רואי חשבון              רואי חשבון

  
  
  
  

  2012באוגוסט  30



  
  
  

3 
  

  וחברות מאוחדות שלה מ"טמפו תעשיות בירה בע
  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום

  
  בדצמבר 31    ביוני 30    ביוני 30  
  2012    2011    2011  
  )מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )לתי מבוקרב(  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש 

            נכסים 
 --     9,921     685   מזומנים ושווי מזומנים 

  302    1,347     267   לקוחות 
 2,765    3,840     2,819   חייבים ויתרות חובה

 12,168    --     13,187   הלוואה לטמפו משקאות
           
 15,235    15,108     16,958   כ נכסים שוטפים"סה
           
  45,310    45,310     45,950   ן להשקעה"נדל

  2,478    2,420     --   חייבים לזמן ארוך
 141,222    133,404     145,190   מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ותהשקעה בחבר

           
 189,010    181,134     191,140   כ נכסים לא שוטפים"סה
            
            
 204,245    196,242    208,098   כ נכסים"סה
           

        יבויותהתחי
 40   --   --   אשראי מתאגידים בנקאיים

 374   263   584   ספקים
 5,816   6,301   4,529   אחריםזכאים 

 637   726   94   התחייבות מיסים שוטפים
       
 6,867   7,290   5,207   כ התחייבויות שוטפות"סה
       

 743   708   737   הטבות לעובדים
 9,317   8,203   9,303   סים נדחיםמיהתחייבויות 

       
 10,060   8,911   10,040   כ התחייבויות לא שוטפות"סה
       
 16,927   16,201   15,247   כ התחייבויות"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

 142,814   135,537   148,347   יתרת עודפים
 )213,496(  )213,496(  )213,496(  חברה מאוחדתהחברה ומניות המוחזקות על ידי  -בניכוי 

       
 187,318   180,041  192,851   כ הון"סה
        
        
 204,245  196,242  208,098   כ התחייבויות והון"סה
           

 
       

  רון גוטמן
  ר הדירקטוריון"יו

  אמיר בורנשטיין 
   מנהל כללי ודירקטור

  אייל טרגרמן
  ל כספים"סמנכ

       

 
  2012באוגוסט  30 :תאריך אשור הדוחות הכספיים

  
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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  וחברות מאוחדות שלהמ "מפו תעשיות בירה בעט
  והפסד ביניים מאוחדים ווחתמצית דוחות ר

  
  

  
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  
  2012   2011   2012   2011   2011  
  )בוקרמ(  )לתי מבוקרב(  )לתי מבוקרב(   )בלתי מבוקר(   )לתי מבוקרב(  
  ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא  
                

               הכנסות
                

  17,903    4,837    6,642    9,585    11,126   רווח מחברות מוחזקות
  676    218    127    358    255  הכנסות מימון
  7,861   692   890   6,380   2,587   ותהכנסות אחר

            
   13,968   16,323   7,659   5,747  26,440  
           

           עלויות והוצאות
            

  2,239   581   534   1,040   980  הוצאות הנהלה וכלליות
  170   4   30   140   82  הוצאות מימון

  2,316   500   116   2,037   186  אחרותהוצאות 
            
  1,248   3,217   680   1,085   4,725  
          

  21,715   4,662   6,979   13,106   12,720  רווח לפני מסים על הכנסה
           

  )1,706(  3   1   )669(  )233( )מסים על הכנסה(הטבת מס 
           

  20,009   4,665   6,980   12,437   12,487  מפעילות נמשכת רווח
           

  12,874   --   --   12,874   --  לאחר מס, רווח נטו מפעילות מופסקת
           

  32,883   4,665   6,980   25,311   12,487  לתקופה  רווח
                

                )ח"בש(רווח בסיסי ומדולל למניה 
                

 2.649    0.618    0.924    1.647    1.653  למניה מפעילות נמשכת דוללבסיסי ומ רווח
  1.704    --    --    1.704    --  למניה מפעילות מופסקת בסיסי ומדולל רווח

                
   1.653    3.351    0.924    0.618    4.353  
                

 7,553,790   7,553,790    7,553,790   כמות המניות ששימשה בחישוב

 
7,553,790   7,553,790 

                
  
  
  
  

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

  תמצית דוחות על הרווח הכולל ביניים מאוחדים
  
  

  
תקופה של שישה חודשים ל

   שהסתיימה ביום
של שלושה חודשים תקופה ל

   שהסתיימה ביום
שנה שהסתיימה ל

  ביום
  בדצמבר 31   יוניב 30   יוניב 30   יוניב 30   יוניב 30  
  2012   2011   2012   2011   2011  
  )בוקרמ(  )לתי מבוקרב(  )לתי מבוקרב(   )בלתי מבוקר(   )לתי מבוקרב(  
  ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא  
                

  32,883    4,665    6,980    25,311    12,487   רווח לתקופה 
                
                

אקטוארים מתכנית הטבה ) הפסדים(רווחים 
 )83(   48    )54(   212    42   מחברה מוחזקת נטו ממס, מוגדרת

                
  32,800   4,713    6,926    25,523    12,529   כ רווח כולל לתקופה"סה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  ביניים מאוחדים על השינויים בהון ות דוחתמצית 

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

                  
 החודשים שהסתיימ לתקופה של שישה

 )בלתי מבוקר(2201ביוני  30ביום 
                

            
 187,318 )213,496(4,6487,73976,748142,814 201271,73597,130בינואר 1יתרה ליום 

       
 42  --  42 -- --  --  -- -- רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

 12,487 -- 12,487---- -- ----  רווח לתקופה
)6,996( -- )6,996(---- -- ----  דיבידנד שחולק

        
 192,851 )213,496(4,6487,73976,748148,347 71,73597,130 2012ביוני 30יתרה ליום 

    
    

 החודשים שהסתיימ לתקופה של שישה
 )בלתי מבוקר(2011ביוני  30ביום 

  

            
  166,178  )213,496(  121,674 76,748 7,739 4,648  97,130 201171,735בינואר 1יתרה ליום 

            
 212  --  212 -- --  --  -- -- רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

  25,311  --  25,311 -- --  --  -- --  רווח לתקופה
  )11,660(  --  )11,660( -- --  --  -- --  דיבידנד שחולק

            
  180,041  )213,496(  135,537 76,748 7,739 4,648  97,130 71,735 2011ביוני 30יתרה ליום 

            
          

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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  מ וחברות מאוחדות שלה"ה בעטמפו תעשיות ביר
   )המשך( ביניים מאוחדיםעל השינויים בהון ות דוחתמצית 

  
   מניות          

  י"המוחזקות ע  קרן הון בגין       

  החברה וחברה  עסקאות עם קרן הון בגין   פרמיה על  

 סך כל  מאוחדת יתרת רווח בעל שליטה היוון רווחים קרן הוןמניותהון מניות  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"שאלפי  
 החודשים שהסתיימתקופה של שלושהל

 )בלתי מבוקר(2012 ביוני 30ביום 
                

            
 192,921 )213,496(4,6487,73976,748148,417 201271,73597,130ילרפבא 1יתרה ליום 

       
 )54(  --  )54( -- --  --  -- -- אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת פסדיםה

6,980 -- 6,980---- -- ----  רווח לתקופה
)6,996( -- )6,996(---- -- ----  דיבידנד שחולק

        
 192,851 )213,496(4,6487,73976,748148,347 71,73597,130 2012ביוני 30יתרה ליום 

    
 החודשים שהסתיימלתקופה של שלושה

 )בלתי מבוקר(2011ביוני  30ביום 
  

            
  186,988   )213,496(  142,484   76,748   7,739   4,648   97,130   71,735 2011באפריל 1יתרה ליום 

            
 48  --  48 -- --  --  -- -- רווחים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

4,665 -- 4,665---- -- ----  רווח לתקופה
 )11,660( -- )11,660(---- -- ----  דיבידנד שחולק

        
 180,041 )213,496(4,6487,73976,748135,537 71,73597,130 2011ביוני 30יתרה ליום 

            
2011בדצמבר31שהסתיימה ביום לשנה

  )מבוקר(
  

            
 166,178 )213,496(201171,73597,1304,6487,73976,748121,674בינואר 1יתרה ליום 

    
)83( -- )83(---- -- ---- הפסדים אקטואריים מתכנית הטבה מוגדרת

 32,883 -- 32,883---- -- ----  ה שנרווח ל
 )11,660( -- )11,660(---- -- ----  דיבדנד שחולק

            
 187,318 )213,496(4,6487,73976,748142,814 71,73597,130 2011בדצמבר 31יתרה ליום 

          
  .תי נפרד מהםמהווים חלק בל מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  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  
  2012   2011   2012   2011   2011  
  )בוקרמ(  )לתי מבוקרב(  )לתי מבוקרב(   )בלתי מבוקר(   )לתי מבוקרב(  
  ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא   ח"לפי שא  

               פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
  32,883    4,665    6,980   25,311  12,487  רווח לתקופה

              :התאמות
מוחזקות ותברח חלק החברה ברווחי

  )17,903(   )4,837(   )6,642(  )9,585(  )11,126(המטופלות לפי שיטת  השווי המאזני
  )15,891(   --    --    )15,891(   --   רווח ממכירת פעילות

  )4,550(   --    --   )4,550(   )640( ן להשקעה"רווח משערוך נדל
  4,466    )3(   )1(  3,429   233   הוצאות מיסים 
  )472(   )197(   )217(  )142(  )298(  נטו, הכנסות מימון

             
656  )1,428(   120   )372(   )1,467(  

            
  2,580    409    --   1,535  35 בלקוחותשינוי

  )250(   )911(   )32(  )1,383(  )3( חייבים ויתרות חובהשינוי ב
  79    7    389   )32(  210ותים בספקים ונותני שירשינוי
  1,498    273    45   1,973  )70( בזכאים ויתרות זכות שינוי

  10    )53(   )6(  )25(  )6(שינוי בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים
166  2,068   396   )275(    3,917  

מס הכנסה ששולם(מס הכנסה שהתקבל 
  338    )10(   )59(   360    )796(  )בניכוי החזרי מס

             
ששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות

  2,788    )657(   457    1,000    26   שוטפת)לפעילות
             

             פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
 4,750    --    --   4,750  2,478  תמורה ממכירת פעילות

  )12,168(   --    1,039   --  )1,019( נטו,הלוואה לטמפו משקאות)מתן(פרעון
  3,172    3,172    --   3,172  -- פרעון הלוואה שניתנה לחברה מוחזקת

  412    104    206   149  307  ריבית שהתקבלה
  21,000    --    --   21,000  -- ן להשקעה"נדל ממימושתמורה

  --     --    )1,211(  --   )1,211( ן להשקעה"תשלום הוצאות ממימוש נדל
  7,405     7,200    7,200   7,200  7,200  דיבידנד שהתקבל

             
 7,755  36,271   7,234    10,476     24,571  
             

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

  17,660    10,476    7,234   29,360  7,755 שקעהשנבעו מפעילות ה מזומנים נטו
             

            פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
  )11,660(   )11,660(   )6,996(   )11,660(  )6,996(  דיבידנד שחולק
  )60(   )4(   )12(  )11(  )60(  ריבית ששולמה

  )8,728(   --    --   )8,768(  )40( נטו,לזמן קצר יםיאשראי מתאגידים בנקא
             

  )20,448(   )11,664(   )7,008(   )20,439(  )7,096( מימוןנטו ששימשו לפעילותמזומנים
             

  --    )1,845(   683    9,921  685 שינוי במזומנים ושווי מזומנים 
לתחילתיתרת מזומנים ושווי מזומנים

  --    11,766    2    --    --   התקופה
  --    9,921    685   9,921  685הלסוף התקופיתרת מזומנים ושווי מזומנים

             
תזרימי המזומנים כאמור כוללים תזרים בגין

              :פעילות מופסקת כדלקמן
  1,241    363    --   1,122  -- מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
  2,569    --    --   2,569  -- מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

             
  3,810    363   --   3,691  -- מופסקתמזומנים נטו שנבעו מפעילות

  
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהם מאוחדיםהמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  הבאורים

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
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  )בלתי מבוקר( 2012 ביוני 30ליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל
  

    
  הישות המדווחת - 1באור 

  
  הישות המדווחת

  
אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא גיבורי , הינה חברה תושבת ישראל") החברה" -להלן (מ "טמפו תעשיות בירה בע

ים את אלה של כולל, 2012 ביוני 30תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום . קרית ספיר נתניה. ת.א 2ישראל 
  . וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות, ")הקבוצה" -להלן יחד (החברה ושל החברות הבנות שלה 

  
 60%המוחזקת בבעלות של , )"טמפו משקאות" –להלן (מ "החברה הכלולה העיקרית של החברה הינה טמפו משקאות בע

יבוא , טמפו משקאות עוסקת בייצור). 40%(יתר ההחזקות ב ההמחזיק .Heineken International B.Vובשליטה המשותפת עם 
  .יינות ואלכוהול, משקאות קלים, ושיווק של משקאות אלכוהוליים

  
שבבעלותה מפעל ליצור גלמי פלסטיק , מ"בחברת פריפורם משקאות בע ,50%לחברה החזקה נוספת בבעלות ובשליטה של 

  .נה טמפו משקאותיה להש אשר הלקוח העיקרי ,המשמשים ליצור בקבוקי משקה
  

  .ן להשקעה"אשר מהווים נדל, מחזיקה החברה זכויות במספר נכסי מקרקעין, בנוסף
  

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

איסור : לין כגוןהקבוצה הינה מונופול בשוק הבירה וחלים עליה הוראות הממונה על ההגבלים העסקיים ביחס לבעל מונופו
  .איסור לגבי התניית אספקה של איזה ממוצרי החברה וכללים נוספים, התקשרות עם לקוחות בהסדר בלעדיות

  
  

  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
בדצמבר  31יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום . הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים

חות תקופתיים  דו(לתקנות ניירות ערך ' דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד, כמו כן"). הדוחות השנתיים" - להלן ( 2011
  .1970- ל"התש,)ומידיים

  

    
    .2012 אוגוסטב 30 תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום

    
 .ב שימוש באומדנים ושיקול דעת

    
בשיקול דעת  שתמשת החברה לההנהלנדרשת , IFRS - לבהתאם  הביניים המאוחדים כספייםהדוחות בעריכת תמצית ה

יובהר . הכנסות והוצאות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, בהערכות
  .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 

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

  .וודאות הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת דוחות הכספיים השנתיים

  

    
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

 
 יישום לראשונה של תקנים חדשים .א
    
דוחות השנתיים פרט המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה הינה המדיניות שיושמה ב  

  :לאמור להלן
    
  ן להשקעה"מסים נדחים בגין נדל  
    
 - להלן (ן להשקעה "נדחים בגין נדל מסים, על הכנסה מסים IAS 12 - ל התיקוןהקבוצה מיישמת את , 2012בינואר  1החל מיום   

ן להשקעה הנמדדים על פי מודל "נדלנדחים בגין נכסי  מסיםלפיה , הניתנת לסתירה, בהתאם לתיקון נקבעה חזקה ").התיקון"
ן "תחת הנחה שאופן השבת הערך בספרים של נכסי הנדל יחושבון להשקעה "נדל IAS 40השווי ההוגן בהתאם להוראות 

ן להשקעה "במקרים בהם נכס הנדל) rebutted(החזקה ניתנת לסתירה , יחד עם זאת. להשקעה הינו באמצעות מכירה בלבד
ותכלית המודל העסקי של החברה בהחזקת הנכס הינה לצרוך באופן מהותי את כל ההטבות ) depreciable(הינו בן פחת 

  . כליות הגלומות בנכס במהלך חייוהכל
  .אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצהלאימוץ התקן   



  
  
  

10 
  

  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  )בלתי מבוקר( 2012ביוני  30ליום אוחדים תמצית הדוחות הכספיים ביניים מבאורים ל

  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
 

    
  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו .ב
    
 של וגילוי משותפים הסדרים ,מאוחדים כספיים דוחות - ") מערכת התקנים: "להלן( IFRS 12 - ו IFRS 10 ,IFRS 11 - תיקונים ל  

 הוראות את ומפשטים לראשונה היישום מועד מהו התיקונים מגדירים ")התיקונים: "להלן(מעבר  הנחיות :ותאחר בישויות זכויות
 של התחילה מועד .מאוחדות שאינן מובנות לישויות הנוגעות הגילוי בדרישות מספקים הקלות וכן התקנים מערכת של המעבר

  .התקנים מערכת של לזה בדומה ,לאחריו או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות הינו תקופות התיקונים
  .התקנים מערכת של מוקדם יישום של במקרה נדרש התיקונים של יישום מוקדם  

  
  
  

  עונתיות - 4באור 
  

. ומוצרי ברקן םהינה חברה העוסקת בייצור ובשיווק משקאות קלים משקאות אלכוהוליי, טמפו משקאות חברה מוחזקת של החברה
וגדול בצריכת משקאות , ת עונתיות הנובעת בעיקר מצמצום רכישת משקאות קלים ובירה בחודשי החורףבענף המשקאות קיימ

באופן בו קיימת תנודתיות בהיקף ההכנסות ממכירת המוצרים על  טמפו משקאותהעונתיות משפיעה על צריכת מוצרי . בימי החגים
 .ספטמבר-יוני ויולי-ת את שני הרבעונים אפרילהכולל, מתבצע בעונה החמה טמפו משקאותעיקר מכירות . פני השנה
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  )בלתי מבוקר( 2012 ביוני 30ליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  מידע על מגזרי פעילות  - 5באור 
  

.ולהמידע מגזרי מוצג לגבי המגזרים בני הדיווח של החברה והחברה הכל
במגזר ברקן ,הפועלת במגזר המשקאות האלכוהוליים, טמפו משקאות,עיקר פעילות החברה מנוהלת באמצעות החברה הכלולה

 .דרך פריפורםהחברה פועלת במגזר הפלסטיק,כמו כן  .מגזר המשקאות הקליםוב
ובסיס המדידה של הרווח והפסד המגזרי ריהמגז בסיס הפיצול.הנתונים בדבר פעילויות לפי מגזרים מוצגים בהתאם לחלוקה זו

 .בדבר מגזרי פעילות בדוחות הכספיים השנתיים, 23זהה לזה שהוצג בבאור 
  

.א  

  התאמות  כ"סה
פלסטיק 
 ברקן משקאות קלים  ואחרים

משקאות
 אלכוהוליים

 )בלתי מבוקר( 2012ביוני30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום
 ח"שאלפי 

 
 13,968 )511,047(  2,945 231,158 78,907 212,005  הכנסות המגזר

  
 13,527 )50,525(  2,759  4,957 17,434 38,902  תוצאות המגזר

     
 הוצאות הנהלה וכלליות   980 

     
  רווח מפעולות רגילות    12,547 

     
  נטו, מימוןהכנסות    173 

   
 רווח לפני מיסים על הכנסה    12,720 

     
  

  

  התאמות  כ"סה
פלסטיק 
 ברקן משקאות קלים  ואחרים

משקאות
 אלכוהוליים

 )בלתי מבוקר( 2011ביוני30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום
 ח"שאלפי 

 
 16,323 )498,674(  6,981 230,701 83,973 193,342  רהכנסות המגז

  
 13,928 )63,508(  20,117  )1,997( 23,018 36,298  תוצאות המגזר

     
 הוצאות הנהלה וכלליות   1,040 

     
  רווח מפעולות רגילות    12,888 

     
  נטו, מימוןותכנסה    218 

   
 רווח לפני מיסים על הכנסה    13,106 

     
  



  
  
  

12 
  

  מ וחברות מאוחדות שלה"תעשיות בירה בע טמפו
  )בלתי מבוקר( 2012ביוני  30ליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  המשך -מידע על מגזרי פעילות  - 5באור 
  
  

.א  

  התאמות  כ"סה
פלסטיק 
 ברקן משקאות קלים  ואחרים

משקאות
 אלכוהוליים
 )בלתי מבוקר( 2012ביוני30מה ביוםחודשים שהסתיישלושהלתקופה של

 ח"שאלפי 
 

 7,659 )261,287(  1,181 128,383 28,643 110,739  הכנסות המגזר
  
 7,416 )25,145(  1,065  3,949 4,462 23,085  תוצאות המגזר

     
 הוצאות הנהלה וכלליות   534 

     
  לותרווח מפעולות רגי    6,882 

     
  נטו, מימוןהכנסות    97 

   
 רווח לפני מיסים על הכנסה    6,979 

     
  

  
  

  התאמות  כ"סה
פלסטיק 
 ברקן משקאות קלים  ואחרים

משקאות
 אלכוהוליים
 )בלתי מבוקר( 2011ביוני30חודשים שהסתיימה ביוםשלושהלתקופה של

 ח"שאלפי 
 

 5,747 )256,031(  762 123,795 36,593 100,628  הכנסות המגזר
  
 5,029 )27,124( 262  1,936 9,532 20,423  תוצאות המגזר

     
 הוצאות הנהלה וכלליות   581 

     
  רווח מפעולות רגילות    4,448 

     
  נטו, מימוןהכנסות    214 

   
 מיסים על הכנסהרווח לפני    4,662 
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע
  )בלתי מבוקר( 2012 ביוני 30ליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל

  
  

  המשך –מידע על מגזרי פעילות  - 5באור 
  

משקאות   
משקאות קלים פלסטיק ואחרים  התאמות  כ"סה ברקן אלכוהוליים

)מבוקר(2011בדצמבר31שנה שהסתיימה ביוםל
 ח"אלפי ש

 
 26,440 )1,017,647(  8,411 489,418 154,384 391,874  הכנסות המגזר

   
 23,448 )116,059(  21,268  7,451 40,535 70,253  תוצאות המגזר

      
 הוצאות הנהלה וכלליות    2,239 

      
  רווח מפעולות רגילות     21,209 

      
  נטו, ת מימוןכנסוה     506 

    
 רווח לפני מיסים על הכנסה     21,715 

      
 
התאמות בגין מגזרים בני דווח של הכנסות ותוצאות מגזר .ב

 
  ביוני30לתקופה של  שישה חודשים שהסתיימה ביום

)בלתי מבוקר(2012 )בלתי מבוקר(2011
 מכירות תוצאות מגזר מכירות  תוצאות מגזר

ח"שאלפי

)47,874( )498,571( )50,525( )511,302(

התאמות הנובעות ממגזרים 
המסווגים בדוחות הכספיים 

 כחברות כלולות

)15,634( )461( -- --
התאמות הנובעות מפעילות 

 מופסקת
 -- 358 -- 255   התאמות בגין מימון

      
 כ"סה )511,047( )50,525( )498,674(  )63,508(

  
 

  ביוני30לתקופה של  שלושה חודשים שהסתיימו ביום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
)בלתי מבוקר(2012 )בלתי מבוקר(2011 )מבוקר( 2011

 מכירות תוצאות מגזר מכירות  תוצאות מגזר  מכירות  תוצאות מגזר
 ח"אלפי ש

)100,425(  )1,017,862( )27,124( )256,249( )25,145( )261,414(

התאמות הנובעות ממגזרים 
המסווגים בדוחות הכספיים 

 כחברות כלולות

)15,634(  )461(  -- -- -- --
התאמות הנובעות מפעילות 

 מופסקת
 --  676  -- 218 -- 127   התאמות בגין מימון

         
 כ"סה )261,287( )25,145( )256,031(  )27,124( )1,017,647(  )116,059(
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  מ וחברות מאוחדות שלה"טמפו תעשיות בירה בע

  )בלתי מבוקר( 2012ביוני  30ליום תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באורים ל
  

 
 :התחייבויות תלויות-6באור

 
, שנחתם בין החברה ובין התובעתתביעה שעניינה הפרה לכאורה של הסכם שכירות,הוגשה כנגד החברה 2009בשנת  .א

טמפו משקאות הקימה . לפיו תקים החברה מרכז מסחרי אשר בתוכו תשכור התובעת שטח לשם הקמה והפעלת מסעדה
הסעד המבוקש בתביעה הינו אכיפת ההסכם אשר . חלף הקמת מרכז מסחרי שתוכנן בעבר על שטח זה מרכז לוגיסטי

סיכוי תביעת האכיפה להתקבל , תבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטייםלהערכת החברה ובה. הופר לטענת התובעת
  .באופן שיחייב את הריסת מבנה המרכז הלוגיסטי שהוקם בשטח מפעלה של טמפו משקאות הינם קלושים

  
הגישה טמפו משקאות ערעור , לפיו 2011בדצמבר 31לדוחות הכספיים של החברה ליום5'א21בהמשך לאמור בבאור  .ב

בגין מס קניה שקוזז על , אשר ההשגה לגביהן נדחתה, לבית המשפט המחוזי בתל אביב על שומות מס קניה שהוצאו לה
ובהתאם , קיבל בית המשפט המחוזי את ערעור טמפו משקאות 2012באפריל  29ביום , ידה בשל חובות אבודים שלא נגבו

הגישה  2012ביוני  12ביום  .בגין החובות האבודים  נקבע כי על רשויות המס להכיר במס הקניה אשר קוזז על ידה
בהתבסס על חוות דעתם של יועציה , להערכת הנהלת החברה .המדינה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון

  .סיכויי הערעור אינם גבוהים וכי מרבית הסיכויים שהוא יידחה, המשפטיים
  
  

 :צדדים קשורים ובעלי עניין-7באור
  
  לשנת מחצית הראשונהבמהלך ה ,2011בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום ' ה 22משך לאמור בביאור בה .א

 אלפי 1,019  בסך )בניכוי פרעונות( הועמדו לטמפו משקאות סכומים נוספים מתוך עודפי המזומנים של החברה ,2012
  . ח"שאלפי  13,187 -מסתכמת ב 2012 ביוני 30יתרת הסכומים שהועברו ליום . ח"ש

    
ח אשר חולק ביום "מיליון ש 12החליט דירקטוריון טמפו משקאות על חלוקת דיבידנד במזומן בסך , 2012במאי  30ביום  .ב

  .ח"מיליון ש 7.2חלק החברה בדיבידנד זה . 2012ביוני  27
    
חלוקת . ח למניה"ש 0.926ח המהווה "מיליון ש 7.2החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך באותו יום   

  .2012ביוני  28ביום  התבצעההדיבידנד 
  
  

 אירועים לאחר תאריך המאזן-8באור
  
נרכשו על ידו , לטענת התובע. תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית טמפו משקאותהוגשה נגד  2012ביולי  15ביום  .א

ואשר על גביהן הופיע , ")משקה האנרגיה: "להלן( טמפו משקאותעל ידי או משווק /המיובא ו" XL"פחיות משקה אנרגיה 
עקב , לטענת התובע. 2001-א"תשס, בגודל הקטן מהנדרש בתקנות הפיקדון על כלי משקה, "'אג 30חייב בפקדון : "הסימון

, בעת רכישתן במקום לשמור את פחיות משקה האנרגיה לצורך השבתן למחזור וקבלת כספי הפקדון אשר נגבו ממנו, כך
התובע מבקש לייצג את כלל רוכשי פחיות משקה האנרגיה אשר לא סומנו בהתאם להוראות הדינים . השליך אותן לאשפה

 . עד שבע שנים אחורה, המחייבות
עגמת הנפש , הנזק הנפשי, בגין הנזק הכלכלי ח"שאלפי  10,000פיצוי בסך ) 1: (הינם, הסעדים המבוקשים על ידי התובע

טמפו כמו גם נזקי הזיהום המצטבר עקב התנהלות , ה באוטונומיה המוערך לקבוצת רוכשי פחיות משקה האנרגיהוהפגיע
, אשר יימנע מכירת מכלי משקה אשר אינם מקיימים את הוראות הדינים טמפו משקאותמתן צו מניעה כנגד ) 2( משקאות

את הסימון על מכלי המשקה ולהתאימו לדרישות הדין  אשר יחייבה לשנות טמפו משקאותמתן צו עשה כנגד  –או לחילופין 
  .במלואן

טרם ניתן להעריך , בשלב מוקדם זה, יועציה המשפטייםם של בהתבסס על חוות דעת, טמפו משקאותלהערכת הנהלת 
  .אם בכלל, כמו גם את הסיכון הנשקף ממנה, את תוצאות התביעה ואת סיכויי הבקשה להכיר בה כתביעה ייצוגית

    
לטענת התובע נרכשו על ידו . תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית טמפו משקאות הוגשה נגד 2012ביולי  15ביום  .ב

ואשר על , ")המוצרים: "להלן) (Aspartame(אספרטיים  -המכילים את הממתיק המלאכותי  טמפו משקאותמוצרים של 
מזון דיאטטי ) (מזון(דרש בתקנות בריאות הציבור גביהם הופיעו הוראות אחסון ואחזקה באופן שאינו עונה על הנ

אינה מסמנת את המוצרים בסימן המזהיר את ציבור הצרכנים  טמפו משקאותכן טען התובע כי . 1987-ז"תשמ) וממתיקים
מציינת כי אינם מיועדים לאפיה  טמפו משקאותמעלות ובחלק מהמוצרים אין  20מפני אחזקה בטמפרטורה שלא תעלה על 

גורם לצרכן לרכוש את המוצרים מבלי שיידע , סימון שאינו עונה על דרישות התקנות האמורות, לטענת התובע. ולאו לביש
פיצוי ) 1: (הינם, הסעדים המבוקשים על ידי התובע. הובלתם ועל השימוש בהם, כי קיימות מגבלות של ממש על אחזקתם

המוערך על ידי התובע בסכום של , )משפט להגדיראותה מתבקש בית ה(בגין הנזק המצרפי שנגרם לחברי הקבוצה 
 טמפו משקאותמתן הצהרה כי ) 2(בגין עגמת נפש ורגשות שליליים  ח"ש אלפי 25,000וכן סך של  ח"אלפי ש 31,080

או פגעה באוטונומיה /או הטעתה אותם ו/או התרשלה כלפי התובע וכלפי חברי הקבוצה ו/הפרה את חובתה החקוקה ו
לסמן את המוצרים כנדרש בדין וכן לאסוף את כל  טמפו משקאותחיוב ) 3(רה על חשבונם שלא כדין או התעש/שלהם ו

ביקש התובע מבית המשפט , כמו כן. על אחריותה ועל חשבונה –בהם לא מופיע סימן זה , המוצרים שיצאו משליטתה
לאחר שיתגבשו במלואם וזאת הואיל באופן שיוכלו לתבוע מלוא נזקיהם , לפצל את סעדיהם, להתיר לו ולחברי הקבוצה

  .ממשיכים ומתגבשים מדי יום ביומו טמפו משקאותאו מהתעשרותה שלא כדין של /וחלק מנזקי הקבוצה ו
טרם ניתן להעריך , בשלב מוקדם זה, יועציה המשפטיים ם שלבהתבסס על חוות דעת, טמפו משקאותלהערכת הנהלת 

  .אם בכלל, כמו גם את הסיכון הנשקף ממנה, בה כתביעה ייצוגית את תוצאות התביעה ואת סיכויי הבקשה להכיר
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      סומך חייקין 
  

 03 684 8000  טלפון    KPMGמגדל המילניום 
  03 684 8444  פקסימיליה  609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

  61006תל אביב 
 
 

 
  

 'חוניו ושותמועלם גלזר ענבר 
  

  מגדל ששון חוגי, 3קומה , 12רחוב אבא הילל  
  52506רמתן גן           

  03  7554810:      פקסימיליה
  03  7554800טלפון              

  
 

  
  

  לכבוד
  בעלי המניות של טמפו תעשיות בירה בערבון מוגבל

  
  ,.נ.א
  
  

לתקנות ' ד38נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי  :הנדון
 1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(ניירות ערך 

  
  

  מבוא
  

 1970 –ל "התש) דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו  2012ביוני  30ליום ") החברה" -להלן (מ "של  טמפו תעשיות בירה בע

אחריותנו היא להביע מסקנה על . המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. תאריך
  .ו בהתבסס על סקירתנואלת ביניים והמידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

  
  

  היקף הסקירה
  

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

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה . ום נהלי סקירה אנליטיים ואחריםומייש, האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל 

  .עת של ביקורתאין אנו מחווים חוות ד, בהתאם לכך. העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת
  

  מסקנה
  

מכל , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ, בהתבסס על סקירתנו
  . 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38בהתאם להוראות תקנה , הבחינות המהותיות

  
  
  

  ,בכבוד רב
  
  

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

 
  2012באוגוסט  30
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  מ"טמפו תעשיות בירה בע

  תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום  
  

 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני30
2012 2011  2011 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש

    נכסים
 --   9,921  481 מזומנים ושווי מזומנים

 302  1,347  267לקוחות
 2,766  3,843  2,820 חייבים אחרים

 12,168   --   13,187 הלוואה לטמפו משקאות
    

 15,236  15,111 16,755 כ נכסים שוטפים"סה
    

 159,629   151,759   163,846 השקעות בחברות מוחזקות
 2,478  2,420  -- חייבים לזמן ארוך

 45,310  45,310   45,950 ן להשקעה"נדל
    

 207,417  199,489   209,796 כ נכסים שאינם שוטפים"סה
    

 222,653  214,600  226,551 כ נכסים"סה
    

     התחייבויות 
 40   --   --מתאגידים בנקאייםמשיכת יתר 

 374  263  584ספקים
 24,224   24,675  22,999 זכאים אחרים

 637  710  77 התחייבות מיסים שוטפים
    

 25,275  25,648 23,660 שוטפות כ התחייבויות"סה
    

 743  708  737 הטבות לעובדים
 9,317  8,203  9,303 התחייבויות מסים נדחים 

 10,060 8,911  10,040כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה
    

 35,335  34,559  33,700 כ התחייבויות"סה
    

    הון
 71,735   71,735  71,735הון מניות

 97,130   97,130  97,130 פרמיה על מניות
 89,135   89,135  89,105קרנות

 142,814   135,537   148,347 יתרת עודפים
 )213,496(  )213,496(  )213,496(בניכוי מניות המוחזקות על ידי החברה וחברה מוחזקת

    
 187,318   180,041  192,851כ הון"סה

    
    

 222,653  214,600   226,551 כ התחייבויות והון"סה
    

  
  
  

 
  רון גוטמן 

 ר הדירקטוריון "יו
 אמיר בורנשטיין

 מנהל כללי ודירקטור
  אייל טרגרמן

 ל כספים"סמנכ
  

  2012באוגוסט  30:  תאריך אישור המידע הכספי הנפרד
 
  

  .המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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  מ "טמפו תעשיות בירה בע
  תמצית נתוני רווח והפסד ביניים 

  
  

 
לתקופה של שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום
לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום
לשנה שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30  ביוני 30 
 2012 20112012 2011 2011 
 מבוקר מבוקרבלתי  בלתי מבוקרבלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי שח"אלפי ש ח"אלפי ש 

       
       הכנסות

      
 18,002  4,863  6,662  9,632   11,171  רווח מחברות מוחזקות

 629  218  127  358   255  הכנסות מימון
 7,861  692  890 6,380  2,587  הכנסות אחרות

       
  14,013  16,370 7,679  5,773  26,492 
       

       עלויות והוצאות
       

 )2,230( )581( )530()1,039( )976( הוצאות הנהלה וכלליות
 )272( )39( )63()204( )148( הוצאות מימון
 )2,316( )500( )116()2,037( )186( הוצאות אחרות

      
)1,310( )3,280()709( )1,120( )4,818( 

       
 21,674  4,653  6,970 13,090  12,703  רווח לפני מסים על הכנסה

       
 )1,665( 12  10 )653( )216( )מסים על הכנסה(הטבת מס

       
 20,009  4,665  6,980 12,437  12,487  רווח מפעילות נמשכת

      
 12,874  --   --  12,874  --  לאחר מס, רווח מפעילות מופסקת

       
 32,883  4,665  6,980 25,311  12,487  רווח לתקופה

       
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ממנוהמידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד 
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  מ "טמפו תעשיות בירה בע
  תמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים

 
  
  

 
לתקופה של שישה חודשים 

 שהסתיימה ביום
לתקופה של שלושה חודשים 

 שהסתיימה ביום
לשנה שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30  ביוני 30 
 2012 20112012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקרבלתי מבוקר מבוקרבלתי  
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי שח"אלפי ש ח"אלפי ש 

       
 32,883  4,665 6,980 25,311  12,487  רווח לתקופה

     
אקטואריים מתכנית ) הפסדים(רווחים 

מחברות  נטו ממס, הטבה מוגדרת
 )83( 48  )54( 212   42 מוחזקות

    
 32,800 4,713  6,926 25,523  12,529  נטו ממס, רווח כולל אחר לתקופה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 
  

לתקופה של שישה חודשים
 שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

לשנה שהסתיימה 
 ביום

 בדצמבר 31 ביוני 30 ביוני 30ביוני30ביוני30
201220112012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקרבלתי מבוקר בלתי מבוקרבלתי מבוקר
 ח"אלפי ש ח"אלפי שח"אלפי שח"אלפי שח"אלפי ש

   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 32,883  4,665  6,980 12,48725,311 רווח לתקופה

    :התאמות
 )18,002( )4,863( )6,662()9,632()11,171( מוחזקותרווחי חברות 

 )15,891( )197( )217()142()298( הכנסות מימון נטו
 )472( --   --  )4,550()640(להשקעה ן"רווח משערוך נדל

 )4,550( --   --  )15,891(-- רווח ממכירת פעילות
 4,435  )12( )10(2163,413הוצאות מסים על הכנסה

594)1,491( 91 )407( )1,597( 
   

 2,333  )502( )33(32153שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
 1,704  315  464 2022,003שינוי בספקים וזכאים אחרים

 10  )53( )6()25()6( שינוי בהטבות לעובדים
2282,131 425 )240(  4,047 

 338  )10( )59(360)796(בניכוי החזרי מס, מס הכנסה ששולם
ששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 2,788  )657( 457  1,000  26  שוטפת)  לפעילות
    

   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 3,172  3,172  --  3,172--פרעון הלוואה שהועמדה לחברה מוחזקת

 )12,168( --   1,039  --)1,019(נטו,הלוואה לטמפו משקאות) מתן(פרעון 
ן"ממכירת נדל)תשלום הוצאות(תמורה 
 21,000  --  )1,211( 21,000)1,211( להשקעה

 4,750  --   --  2,4784,750תמורה ממכירת פעילות
 412  104  206 307149 ריבית שהתקבלה

 7,745  7,540  7,200 7,2007,540דיבידנד מחברות מוחזקות
7,75536,611 7,234  10,816  24,911 

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

 18,000  10,816  7,234 7,75529,700מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
   

   תזרימי מזומנים לפעילות מימון
 )8,728( --   --  )8,768()40( אשראי לזמן קצר
 )12,000( )12,000( )7,200()12,000()7,200( דיבידנד שחולק
 )60( )4( )12()11()60( ריבית ששולמה

   
 )20,788( )12,004( )7,212()20,779()7,300(מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

   
נטו במזומנים ושווי) קיטון(גידול 

 --   )1,845( 479  9,921 481 מזומנים
 --   11,766  2 ----מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

   
 --   9,921  481 4819,921מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

   
תזרימי המזומנים כאמור כוללים תזרימי
    :מזומנים בגין פעילות מופסקת כדלקמן

   
 1,241 363  --  1,122--מזומנים נטו שנבעו מפעילות  שוטפת
 2,569 --   --  2,569--מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

 3,810 363  --  3,691--נטו שנבעו מפעילות מופסקתמזומנים 
  

  .המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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  מ "טמפו תעשיות בירה בע
  מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

  
 

  מידע כללי - 1באור 
     
הנפרדאופן עריכת המידע הכספי  )1(
  
 
 :הגדרות  .א
  
 מ"טמפו תעשיות בירה בע- " החברה" )1( 
    
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות -" בעל עניין", "הקבוצה", "חברה בת" )2( 

 . 2011הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 
    
בעקיפין או , חברות שהשקעת החברה בהן כלולה-חברות מוחזקות  )3( 

 .במישרין בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני
    
 להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של הקבוצה ליום.ב

המיוחסים , המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים) הדוחות המאוחדים -להלן ( 2012ביוני  30
להלן (' ד38המוצגים בהתאם להוראות תקנה ") נפרד בינייםתמצית מידע כספי " -להלן (לחברה עצמה 

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

    
  .המאוחד וביחד עם מידע כספי נפרד משנה שעברה יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוח  

 
  
 עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים )  2(
  
הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית , המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זו 

דוחות המאוחדים ל 3למעט האמור בבאור  ,2011בדצמבר  31אשר פורטו במידע הכספי הנפרד ליום 
 .בדבר יישום לראשונה של תקנים חדשים

  
ארועים בתקופת הדוח )3(

    
  .לדוחות המאוחדים6-8למידע נוסף אודות החברה ראה באורים  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

דוח בדבר אפקטיביות   
הבקרה הפנימית על הדיווח 

  הכספי ועל הגילוי

  



  

  

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר 2012של שנת  השנירבעון ל דוח
להלן ( 1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך) א(ג38 לפי תקנה הגילוי

 )תקנות הדוחות –
  
אחראית  ,)התאגיד – להלן( מ "בע תעשיות בירהטמפו   של הדירקטוריון בפיקוח ,הנהלהה

  .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה לקביעתה

 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
  מנהל כללי ודירקטור –אמיר בורנשטיין .  1

 חבר הדירקטוריון –ק בר 'ז. 2
 ל כספים"סמנכ – טרגרמןאייל .  3
  

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו 

בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי 

ספק ביטחון בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו ל, שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

ולהבטיח כי , סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

מסוכם , מעובד, מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף

  .ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

  

נו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש בקרות ונהלים שתוכנ, בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר , נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לגלותו כאמור

וזאת כדי לאפשר קבלת , בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

  .בהתייחס לדרישות הגילוי, החלטות במועד המתאים

  

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק , הבשל המגבלות המבניות של

  .ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

  

לדוח  צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח

הפנימית  הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – להלן( 2012 במרס 31ביום  שנסתיימה לתקופה הרבעוני

  ..נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית ,)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

  .אפקטיבית היא הפנימית הבקרה, כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע



  

  

  לתקנות הדוחות) 1)(ד(ג38 תקנה לפי כלליה מנהלה הצהרת
  
  

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

  ). הדוחות – להלן( 2012שנת 
  
 מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ,ידיעתי פיל .2

 אותם נכללו בהןש הנסיבות לאור ,בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של
  .הדוחות 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
  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 
ולועדת הביקורת של  תאגידה לדירקטוריון, תאגידה של מבקרה 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 אופןב 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 שאינה ובין מהותית בין ,תרמית כל .ב

 הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או שריןבמי 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 המיועדים
 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 בטיחלה 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 2012 במרס 31ליום 
ועל  הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון

  .התאגיד של הגילוי
  

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

      : תאריך 
  אמיר בורנשטיין    2012 באוגוסט 30
  מנהל כללי    

                      
  



  

  

  
  
  לתקנות הדוחות )2)(ד(ג38 לפי תקנה הכספים בתחום ביותר בכירה המשרה נושא הצהרת  

  
  

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

 – להלן( 2012של שנת  השנילרבעון  )התאגיד – להלן(מ "בע תעשיות בירהטמפו   של הביניים
  )."דוחות לתקופת הבינייםה"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 אורל, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ

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

 הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים
  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים 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 ,גילויה 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 במהימנות 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 יחד או לבד ,אני  .5
 

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

   ;ותהדוח של ההכנה תקופת במהלך בפרט ,המאוחדות ובחברות בתאגיד אחרים ידי
  - כןו

  
 ,ונהלים בקרות שלתחת פיקוחי  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

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע , זה דוח מועד לבין 2012 במרס 31ליום 
להערכתי את מסקנת , לשנות כדי בו יש אשר, כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים

ועל  הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון
  .התאגיד של לויהגי

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

  
      : תאריך 

  אייל טרגרמן    2012 באוגוסט 30
  ל כספים"סמנכ    
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