ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻬﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢٠م
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻬﻤﺔ :
إن جائحــه كــورو كوفيــد ١٩أثــرت علــى مبيعــات الشــركه و أر حهــا نظ ـرا لتوقــف اﳋــدمات اللوجســتيه و ثﲑهــا
على السياحه و الﻔﻨدقه
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻬﻤﺔ ﻷرقﺎم :
اﳌﺒﻴﻌــﺎت  :ﺧــﻼل هــﺬﻩ الﻔــﱰة كانــﺖ اﳌبيعــات  ١٬٧١٧مليــون ر ل عمــاﱐ مقارنــة  ٢٬٠٤٧مليــون ر ل عمــاﱐ
لﻨﻔس الﻔﱰة من السﻨة اﳌاضية  ،ﳔﻔاض مقدارﻩ . % ١٦
اﻟﺮﺑﺢ اﻹﲨﺎﱄ  :ﺧﻼل هﺬﻩ الﻔﱰة حققﺖ الشركة أر ح مقــدارها  ٧٦٣٬٠٠٠ر ل عمــاﱐ مقارنــة بـربح إﲨــاﱄ
مقدارﻩ  ١٬٠١٣٬٠٠٠ر ل عماﱐ لﻨﻔس الﻔﱰة من السﻨة اﳌاضية  ،ﳔﻔاض مقدارﻩ . %٢٥
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  :ﺧﻼل هﺬﻩ الﻔﱰة ﺗﻜبدت الشركة  ٢٣١٬٠٠٠ر ل عماﱐ كمصاريف البيع والتوزيع
مقارنة  ٢٦٧٬٠٠٠ر ل عماﱐ لﻨﻔس الﻔﱰة من السﻨة اﳌاضية  ،ﳔﻔاض مقدارﻩ . % ١٣
اﳌﺼ ــﺎرﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ﺔ واﻹدارﻳ ــﺔ  :ﺧ ــﻼل ه ــﺬﻩ الﻔ ــﱰة ﺗﻜب ــدت الش ــركة  ٢٠٠٬٠٠٠ر ل عم ــاﱐ كمص ــاريف عام ــة
وإدارية مقارنة  ٢٢٧٬٠٠٠ر ل عماﱐ لﻨﻔس الﻔﱰة من السﻨة اﳌاضية  ،ﳔﻔاض مقدارﻩ . % ١٢
ﺻــﺎﰲ اﻟــﺮﺑﺢ قﺒــﻞ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ  :ﺧــﻼل هــﺬﻩ الﻔــﱰة ﰎ ﲢقيــق أر ح صــافيه قبــل الضـرائب مقــدارها  ٧٧٬٠٠٠ر ل
عماﱐ مقارنة ر ح قبل ﺧصم الضرائب  ٢٥١٬٠٠٠ر ل عماﱐ ﺧﻼل نﻔس الﻔﱰة من العام اﳌاضي ﳔﻔاض
مقدارﻩ . % ٦٩
ﺿ ــﺮﻳﺒﺔ اﻟ ــﺪﺧﻞ  :ﺧ ــﻼل ه ــﺬﻩ الﻔ ــﱰة ﺧصص ــﺖ للش ــركة مبل ــﻎ  ١١٬٠٠٠ر ل عم ــاﱐ كض ـريبة دﺧ ــل مقارن ــة بـ ـ
 ٣٩٬٠٠٠ر ل عماﱐ لﻨﻔس الﻔﱰة من العام اﳌاضي  ،ﳔﻔاض مقدارﻩ . %٧٢
إﲨ ــﺎﱄ اﻟ ــﺪﺧﻞ اﻟﺸ ــﺎﻣﻞ )ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻀ ــﺮﻳﺒﺔ ( :ﺧ ــﻼل ه ــﺬﻩ الﻔ ــﱰة حقق ــﺖ الش ــركة إﲨ ــاﱄ ال ــدﺧل الش ــامل )بع ــد
الضـريبة( ﲟقــدار  ٦٦٬٠٠٠ر ل عمــاﱐ مقارنــة ﲨــاﱄ الــدﺧل الشــامل )بعــد الضـريبة(  ٢١٢٬٠٠٠ر ل عمــاﱐ
ﺧﻼل نﻔس الﻔﱰة من العام اﳌاضي  ،ﳔﻔاض مقدارﻩ  . % ٦٩لﻸﺳباب اﳌﺬكورة أعﻼﻩ .

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

الشركة الخليجية ﻹنتاج الفطر ش.م.ع.ع
قائمة المركز المالي )غير المدققة(
ﻓي  ٣١مارس ٢٠٢٠م
المﻼحظات

اﻷصول غير المتداولة

 ٣١مارس

 ٣١مارس
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اﻷصول المتداولة
المخزون
ذمم مدينة ومدﻓوعات مﺴﺒقة
مصرف)بنك( ونقد

١
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مجموع اﻷصول المتداولة
مجموع اﻷصول
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٣٢٧¸٨٠١
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ــــــــــــــــــــــــ

إلتزامات متداولة
سحب على المكشوف ) وكاله (
القروض متوسطة اﻻجل
التجارة والدائنين اﻻخرين
الضرائب

٣

مجموع اﻹلتزامات المتداولة

٧٩٠¸٠٠٠
٧٣١¸١١٢
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إلتزامات الغير متداولة
القروض
ضريﺒة مؤجلة
إلتزامات التأجير
مكاﻓأة نهاية الخدمة

٣
٤

مجموع اﻹلتزامات الغير متداولة
مجموع اﻹلتزامات
صاﻓي اﻻصول
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ـــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــ
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٣٠٦¸٩٥٧
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٦¸٧٠٢¸٦٩٣
=========

٣٧٨٢٢٩٧
٧٨٣¸٦٧٤
١٢٤٠٥
١٤١٢٨٩٠
٩٧٦¸٢٧٥
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=========
٠٬١٨٤

٣٧٨٢٢٩٧
٧٣٨¸٢٧٨
١٢٤٠٥
١٤١٢٨٩٠
٧٥٦¸٨٢٣
ــــــــــــــــــــــــــ
٦¸٧٠٢¸٦٩٣
=========
٠٬١٧٧

حقوق المﺴاهمين
رأس المال
إحتياطي قانوني
اﻻحتياطي الخاص
إحتياطي إعادة التقييم
الفائدة المتراكمة

مجموع حقوق المﺴاهمين

٩

صاﻓي اﻷصول للﺴهم الواحد)ر,ع(

٨

الشركة الخليجية ﻹنتاج الفطر ش.م.ع.ع
قائمة الدخل الشامل ) غير مدققة (
لفترة  ٣أشهر المنتهية ﻓﻲ  ٣١مارس ٢٠٢٠م
المﻼحظات
 ٣أشهر المنتهية

 ٣١مارس

اﻹيرادات
مصروفات مﺒاشرة
تكاليف الﺒيع والشراء
مصروفات غير مﺒاشرة
إيرادات أخرى
الربح قبل اﻻستهﻼك وصاﻓﻲ تكاليف التمويل
استهﻼك
الربح قبل صاﻓﻲ تكاليف التمويل
صافي تكاليف التمويل

٢٠٢٠
ر,ع

٢٠١٩
ر ,ع
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٦٦¸٠٠٩

)(٣٨¸٨٧٥
ــــــــــــــــــــــــــــ
٢١١¸٨٥١

الربح للفترة
الدخل الشامل اﻵخر
إجمالﻲ الدخل الشامل للفترة
الربح للسهم الواحد )ر,ع(

 ٣١مارس

)(٨٩¸٩٩٢
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الربح قبل الضريبة
ضريﺒة الدخل

 ٣أشهر المنتهية

٧

٦٦¸٠٠٩

٢١١¸٨٥١
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