بيان التدفقات النقدية املوحدة للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2019

بيان الربح واخل�سارة للفرتة املنتهية فى -31مار�س 2019

31مار�س 2019

31دي�سمرب2018

غري مدققة

مدققة

31مار�س2019

31مار�س2018

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

ر.ق.

ر.ق.

ربح الفرتة /ال�سنة

20.360.080

84.511.321

غري مدققه

غري مدققه

31.370.478

ر.ق.

ر.ق.

تعديالت:
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

7.944.027

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

2.251.010

14.350.464

خم�ص�ص ديون م�شكوك فى حت�صيلها

4.413.915

1.005.781

خم�ص�ص املخزون منتهي ال�صالحية واال�صناف بطيئة احلركة

49.350

1.990.423

ايرادات من ودائع فى بنك ا�سالمى

()350.330

()1.432.321

ايرادات ارباح ا�سهم موزعة

()2.015.074

()2.818.990

م�صاريف التمويل

177.931

1.066.484

ايرادات من بيع املعدات

-

()31.100

ارباح الت�شغيل قبل التغريات فى ر�أ�س املال العامل

32.830.909

130.012.540

خمزون

()1.552.984

2.465.251

ً
مقدما و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�صاريف مدفوعة

()6.801.603

5.211.852

التغيريات يف ر�أ�س املال العامل:

م�صاريف م�ستحقه وار�صدة دائنة اخرى

()747.755

()1.967.100

النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) العمليات

23.728.567

�صافى احلركة فى الودائع لأجل
م�ساهمة مدفوعة ل�صندوق دعم االن�شطة االجتماعية
والريا�ضية
مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني

ايرادات الت�شغيل

128.160.519

127.377.542

م�صاريف الت�شغيل

()75.239.128

()74.237.620

�إجمايل الربح
ايرادات ودائع لدى بنوك �إ�سالمية
�إيرادات �أخرى

52.921.391

350.330
3.509.696

135.722.543

10.000.000

10.065.748

م�صاريف �إدارية وعمومية

()23.868.424

-

()2.000.049

()1.388.104

()6.865.622

خم�ص�ص االنخفا�ض يف ار�صدة
العمالء

()4.413.915

م�صاريف التمويل املدفوعة

()177.931

()1.066.484

ايرادات من ودائع فى بنك ا�سالمى

350.330

937.985

ايرادات توزيع ارباح م�ستلمة

2.015.074

2.818.990

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) العمليات

34.527.936

139.613.111

�شراء ممتلكات ومعدات

()10.942.788

ايرادات من بيع املعدات
ايرادات بيع ا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة خالل قائمة
الدخل ال�شامل

-

31.100

خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة الودائع

()17.040

53.139.922

189.120
3.094.855
()23.384.111
()4.413.915
-

م�صاريف �إ�ستهالك ممتلكات ومعدات

()7.944.027

()7.860.343

تكاليف التمويل

()177.931

()313.983

()28.278.674

�صايف ربح الفرتة

20.360.080

20.451.545

-

3.445.920

()10.942.788

()24.801.654

الدخل  /اخل�سارة ال�شاملة للفرتة

1.940.545

()2.072.575

قرو�ض جديدة حتمل فائدة خالل الفرتة

19.000.000

12.000.000

�صافى احلركة فى فوائد القرو�ض

()4.206.966

()15.173.737

�إجماىل الدخل ال�شامل للفرتة

22.300.625

18.378.970

التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية:

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

ارباح موزعة مدفوعة

()40.368

()110.052.688

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية

14.752.666

()113.226.425

�صافى الزيادة/النق�صان فى النقد وما يعادله

38.337.814

1.585.032

النقد وما يعادله –  1يناير

53.638.410

52.053.378

النقد وما يعادله – يف نهاية الفرتة

91.976.224

53.638.410

العائد الأ�سا�سى واملخفف على ال�سهم

بيان املركز املايل كما فى -31مار�س 2019

املوجودات

31مار�س2019

31دي�سمرب2018-

(غري مدققة)

(مدققة)

ر.ق

ر.ق

املوجودات غري املتداولة
عقارات ومعدات

945.704.212

942.705.452

�إ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ال�شامل

53.999.519

52.058.974

999.703.731

994.764.426

املوجودات املتداولة
خمزون

24.590.979

23.087.344

ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا

95.746.875

93.359.187

النقد والأر�صدة البنكية

121.976.224

93.638.410

242.314.078

210.084.941

1.242.017.809

1.204.849.367

�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

281.441.000

281.441.000

احتياطي قانوين

83.817.363

83.817.363

احتياطي القيمة العادلة

()290.107

()2.230.652

فائ�ض من �إعادة التقييم

563.478.921

563.478.921

�أرباح مدورة /خ�سائرجممعة

27.405.033

91.477.253

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

955.852.210

1.017.983.885

املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض حتمل فوائد

30.699.030

16.031.599

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

61.039.396

60.176.490

91.738.426

76.208.089

املطلوبات املتداولة

0.72

0.73

ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع

178.445.590

94.801.413
14.974.430

قرو�ض حتمل فوائد

15.100.033

مبالغ حمتجزة دائنة

881.550

881.550

194.427.173

110.657.393

�إجمايل املطلوبات

286.165.599

186.865.482

�إجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

1.242.017.809

1.204.849.367

خالد حممد العمادى
الرئي�س التنفيذى

عبداهلل بن ثانى �أل ثانى
رئي�س جمل�س االادارة

