
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  

  

  ة صافوال شركة جمموع
  )شركة مساهمة سعودية(

  

  األولية الموجزة الموحدة غير المدققة  القوائم المالية
  م٢٠١٠ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

 

  مـع 
  تقرير مراجعي الحسـابات 

 



  
  
  
  
  
  

  

  " تقرير فحص محدود على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة"
  

  
  نيالمساهم/ السادةإلى 

  شركة مجموعة صافوال
  جدة ، المملكة العربية السعودية 

  
  نطاق الفحص   

والشركات التابعة لها ) الشركة(لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة صافوال 
ة م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية األولية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهي٢٠١٠ مارس ٣١كما في ) المجموعة(

جزءاً من هذه القوائم المالية األولية المعتبره ) ١٢(إلى ) ١(في ذلك التاريخ واإليضاحات الموجزة المرفقة من 
إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من مسئولية إدارة المجموعة التي أعدتها وتم . الموجزة الموحدة 

إن مسئوليتنا هى التعبيرعن نتيجة فحص هذه القوائم . تي طلبناها تقديمها لنا مع كافة المعلومات واإليضاحات ال
  . المالية األولية الموجزة الموحدة بناءاً على الفحص الذى قمنا به 

  
لقد كان فحصنا محدوداً ووفقـاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين 

يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية واإلستفسار من . القانونيين
من ، بصفة جوهرية ، يعد هذا الفحص أقل نطاقاً .  والمحاسبيةعن األمور الماليةفي الشركة األشخاص المسئولين 

عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم 
  . المالية ككل، لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي

  

  
  نتيجة الفحص

بناءاً على الفحص المحدود الذى قمنا به ، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية 
  .األولية الموجزة الموحدة المرفقة لكى تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 

  
  

  سدحانلاجي الفوزان و. أم. بي. كي/ عن  
  

  
  
 

  ــــــــــــــ 
  طارق عبدالرحمن السدحان   
  ٣٥٢  ترخيص رقـم   

  هـ١٤٣١ جمادي األول ٥جدة في 
  م٢٠١٠ أبريل ١٩الموافق 

 

ABCD 

  كي بي إم جي الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية

  يسراومنشأة عضو بشبكة كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية، إتحاد سو

   والسدحان الفوزان  جي أم بي كى 

�+966 2 658 1616  تليفون بالزا الديني

�+ 966 2 605 0597  فاكس   المدينــة طريق

�.www.kpmg.com.sa  انترنيت 55078 ب.ص

�21534 جـده

� السـعودية العربية المملكة
 



  شركة جمموعة صافوال 
  ) شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة(ي األولية الموحدة لمركز المالاقائمة 
  م٢٠١٠ مارس ٣١ فيكما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
 م٢٠٠٩  م٢٠١٠ إيضاح      

 ) الف ريـال(  )ألف ريـال(  الموجــودات 

      :  الموجــودات المتداولة
 ٧٧٣,٨٧٢  ٦٣٤,٠٤٢    النقـــــد وما في حكمه 

 ١,٠١٤,٨٨٧  ١,٥٣٤,٣٦١    ذمم مدينــة تجارية  

 ١,٨٠٣,٨٠٣  ٢,١٧٥,٥٠٤    مخــزون 

 ١,٣١٥,١٩٨  ٩٣٧,٣٨١    مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
     

 ٤,٩٠٧,٧٦٠  ٥,٢٨١,٢٨٨  المتداولة مجموع الموجـودات 

         :الموجودات غير المتداولـة
 ٤,٩٧٦,٣٤٣  ٦,٠٣٠,٧٣٨ ٤   إسـتثمارات 

 ٨١٤,٠٠٢  ١,١٠٣,٨٢٤  موجودات غير ملموسـة

 ٤,٢٤٢,٧٢٣  ٥,٠٦٨,٩٣٧  ممتلكات ، آالت ومعدات
     

 ١٠,٠٣٣,٠٦٨  ١٢,٢٠٣,٤٩٩  مجموع الموجودات غير المتداولة
     

 ١٤,٩٤٠,٨٢٨  ١٧,٤٨٤,٧٨٧  مجمـوع الموجـودات
     

     المطلوبات وحقوق الملكيـة 
      : مطلوبات متداولـة

 ١,٨٣٠,٤٣٤  ١,٧٩٠,٦٩٣ ٥ قصيرة األجـلبنكية روض ق

 ٣٣٠,٩٣٨  ٧٤١,٩٢٩ ٦ جزء متداول لقروض طويلة األجـل

 ١,٤٢٣,٣٥٧  ١,٧٩٦,٩٥٨  ذمم دائنــة تجارية

 ١,١٠٤,٥٠١  ١,٠٥٢,١٤٩   مستحقة ومطلوبات متداولة أخـرىروفاتمص
     

 ٤,٦٨٩,٢٣٠  ٥,٣٨١,٧٢٩  مجموع المطلوبات المتداولة

      : المطلوبات غير المتداولة
 ٣٣,١٤٠  ٩١,٥٦٩  إيراد مؤجل

 ٦٦,٢٨٩  ٦٠,٤٦٩ ٦ ذمم دائنـة طويلة األجـل

 ٢,٦٨٨,٤٣٤  ٢,٧٥٤,٦٦٧  قروض طويلة األجـل

 ٢١٣,٦٣١  ٢٥٠,٤٢٣  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
     

 ٣,٠٠١,٤٩٤  ٣,١٥٧,١٢٨  مجموع المطلوبات غير المتداولة
     

 ٧,٦٩٠,٧٢٤  ٨,٥٣٨,٨٥٧  مجموع المطلـوبات

      : حقوق الملكية
      :  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

 ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧ رأس المال

 ٧٧٢,٩٤٦  ٨٦٨,١٠٢  إحتياطى نظامى

 ٤,٠٠٠  ٤,٠٠٠  إحتياطى عام

 )١٣١,٧١٨(  )١٢,٠٥٤(  غير محققة عن استثمارات) خسائر(

 )١٨٦,٦٧٧(  )١٨٩,٥٨٨(  حساب تحويل عمالت أجنبيـة

 ١,٠١٦,٩٠٦  ١,٦٩٧,٤٧٠  أرباح مبقـاة
     

 ٦,٤٧٥,٤٥٧  ٧,٣٦٧,٩٣٠  مجموع حقوق المساهمين
     

 ٧٧٤,٦٤٧  ١,٥٧٨,٠٠٠  حقوق األقليــة
     

 ٧,٢٥٠,١٠٤  ٨,٩٤٥,٩٣٠  مجموع حقـوق الملكيـة

 ١٤,٩٤٠,٨٢٨  ١٧,٤٨٤,٧٨٧  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  
  

  ١٢لى إ ١يضاحات المرفقة من تعتبر اإل
  الموحدة  األولية الموجزة  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءاً

  



  ١ 

  

  شركة جمموعة صافوال 
  ) شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة (الموحدة األولية قائمة الدخل
  م٢٠١٠ مارس ٣١ لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 
          
 م٢٠٠٩  م٢٠١٠ إيضاح      

  ) ألف ريـال(  )ألف ريـال(  

     
 ٣,٦٣٥,٠٤٣  ٤,٧٦٤,٤٤٦  اإليرادات ـ بالصافـي

 )٣,٠١٨,٧٢١(  )٣,٩٧٤,٢٤٩(  تكلفة اإليرادات

 ٦١٦,٣٢٢  ٧٩٠,١٩٧  مجمل الربـــح

     
     اتالشركات الزميلة والشرك صافي حصة أرباح

 ١٠٦,٨٧٥  ٩٣,٨٤١  توزيعات أرباح صافى إيرادات تحت السيطرة المشتركة و

 ٢١,٩٤٠  ٧٤,٣٢٠  إيرادات أخــرى ـ بالصافي

  ٧٤٥,١٣٧  ٩٥٨,٣٥٨ 

     
     : المصـروفات 

 )٣٤٢,٤٩١(  )٤٥٥,١٠٠( ٤ بيع وتسويق

 )١٢٤,٠٥٨(  )١٧٢,١٣٢(  عمومية وإدارية

 )٤٦٦,٥٤٩(  )٦٢٧,٢٣٢(  مجموع المصروفات
     

 ٢٧٨,٥٨٨  ٣٣١,١٢٦   من العملياتالربح

         
 ١٥,٤٨٧  ١٩٦,٢٦٦  أرباح بيع إستثمارات

 )٥١,٨٩٥(  )٤٧,٨٢٩(   تمويل ـ بالصافيمصروفات

 ٢٤٢,١٨٠  ٤٧٩,٥٦٣  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية

     

     

       
 )١٤,١٠٤(  )٢٨,٥٦٠(  الزكاة وضريبة الدخل

  
 

 
 

   

 ٢٢٨,٠٧٦  ٤٥١,٠٠٣  صافي الربح قبل حقوق األقلية

     
 )٣٥,٥٢٤(  )٥٦,٩٦١(  حصة حقوق األقلية في صافي ربح الشركات التابعة الموحدة

     
 ١٩٢,٥٥٢  ٣٩٤,٠٤٢  صافي الربح

     
 ٠,٥٦  ٠,٦٦ ٨  الدخل من العمليات–  ربح السهم

 ٠,٣٩  ٠,٧٩  الربحصافي  -           

 
  
  

  
  

  ١٢ الى ١تعتبر االيضاحات المرفقة من 
  الموحدة  األولية الموجزة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



  ٢ 

  

  شركة جمموعة صافوال 
  ) شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة (الموحدةة األولية  النقدياتقائمة التدفق
  م ٢٠١٠ مارس ٣١ لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
       
    

 م٢٠٠٩  م٢٠١٠   

 )    ألف ريـال(  )ألف ريـال( 

    : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ١٩٢,٥٥٢  ٣٩٤,٠٤٢ صافي الربح

          
     تسويات لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد

    :المتوفر من األنشطة التشغيلية 
 ١٠٧,٠٠٢  ١٣٢,٣٩٥ اإلستهالك واإلطفـاء 

 )١,٨٢٦(  )١,٧٩٥(  بيع ممتلكات ، آالت ومعداتمن) ربح(

 )١٥,٤٨٧(  )١٩٦,٢٦٦( ستثماراتإمن بيع ) ربح(

 ٥١,٨٩٥  ٤٧,٨٢٩   تمويلمصروفات

 ٣٥,٥٢٤  ٥٦,٩٦١  شركات تابعة موحدةربححصة حقوق األقلية في صافي 
    

    : التشغيلية  والمطلوبات التغيرات في الموجودات
 )٩٥,٠٩٦(  )١٣٤,٤٣٩( ذمم مدينــة تجارية

 ٢٣٥,٥٥٥  ٧٨,١٢٠ مخــزون

 )١٨١,١٣٦(  )٣٧,١٦١( مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 ٢٠٧,١١١  )١١,٨٩٥( ذمم دائنــة تجاريـة

 )٢٢٨,٣٩٨(  )٣١٧,٥٦٦( مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 ٢,٩٣٥  ٨,١٣٥ مخصص مكافأة نهاية الخدمـة
    

 ١١٨,٠٧٩  )٣٧٥,٦٨٢( إجمالي التسويات
    

 ٣١٠,٦٣١  ١٨,٣٦٠ صافي النقد المتوفر من األنشـطة التشـغيلية
    
    

     :التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
      

 -  )٢٠,٠٦٢( أثر عدم توحيد شركة هيرفي

 )٢٣٨,٣٤١(  )٦١٨,٢٥٥( صافي التغير في إســتثمارات 

 )٣١,٨٤١(  ٦,٨٢٦ صافي التغير في موجودات غير ملموسة

 )١١٠,٤٨٢(  )١٣١,٢٠٧( ضافة على الممتلكات ، اآلالت والمعداتصافي اإل
    

 )٣٨٠,٦٦٤(  )٧٦٢,٦٩٨(  األنشـطة اإلسـتثمارية )المستخدم في(صافي النقد 
    

    : التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 )١,٤٦٣,١٣١(  )٤٣٦,٤٨٨( صافي التغير في قروض قصيرة األجـل

 ١,٧٦٢,٥٩٥  ٧٢٣,٤٤٤ صافي التغير في قروض طويلة األجـل

 )٨,٣٩٢(  ٤٨,٧٧١ صافي التغير في حقوق األقليــة

 )٥١,٨٩٥(  )٤٧,٨٢٩(   مصاريف مالية

 -  ٤٤,٦٩٦  في ودائع مقيدة اتالتغير

 )١٥٦(  )٥٦٢( أرباح موزعـة مدفوعـة
    

 ٢٣٩,٠٢١  ٣٣٢,٠٣٢ صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمويليـة
    

 ١٦٨,٩٨٨  )٤١٢,٣٠٦( صافي التغير في النقد وما في حكمـه
    

 ٦٠٤,٨٨٤  ١,٠٠١,١٨٥ الفترةالنقد وما في حكمة في بداية 
    

 ٧٧٣,٨٧٢  ٥٨٨,٨٧٩ الفترةالنقد وما في حكمه في نهاية 
      
  

             

 

 

 

 
  ... يتبع   



  ٣ 

  

  شركة جمموعة صافوال 
  ) شركة مساهمة سعودية(

  )تابع ()غير مدققة  (الموحدة األولية قائمة التدفق النقدي
  م ٢٠١٠ مارس ٣١ لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

            
 م٢٠٠٩  م٢٠١٠ 

 )    ألف ريـال(  )ألف ريـال( 

     
    : بنـود غير نقديـة 

 )٢٥,٧٥٠(  ٤,٢٦٢ تسوية تحويل عمالت أجنبية

 )٤,٤٦٥(  ٩,٥٤٧ من بيع إستثمارات متاحة للبيع ) خسائر(أرباح 

 ٦٠٠  ٥٥٠ مكافأة مجلس اإلدارة

 ١١٦,٨٠٠  - إيرادات أرباح موزعة  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   ١٢لى إ ١يضاحات المرفقة من تعتبر اإل
  الموحدة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 



  ٤ 

  

  

�شركة جمموعة صافوال �

 ) شركة مساهمة سعودية(
  

   )غير مدققة  (  الموحدة األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٠ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

_____________________________________________________________________________________________________  

  
 الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها    - ١
 

هى شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً لنظام الشركات في ) الشركة( إن شركة مجموعة صافوال  
هـ ١٣٩٨ ربيع األول ٢٩ بتاريخ ٢١/المملكة العربية السعودية  بموجب المرسوم الملكى رقم م

 في مدينة جدة ٤٠٣٠٠١٩٧٠٨صدر سجل الشركة التجارى رقم ) . م١٩٧٨ مارس ٩الموافق (
تتمثل أهداف الشركة في إنتاج وتسويق ) . م١٩٧٩يو  يون١٦الموافق (هـ ١٣٩٩ رجب ٢١بتاريخ 

الزيوت النباتية وإنشاء الصناعات المكملة لها ومنافذ التجزئة ومنتجات األلبان واألغذية الخفيفة ومواد 
التغليف والتصدير واإلستيراد والتعهدات التجارية والوكاالت التجارية ، باإلضافة إلى تنمية المحاصيل 

  .الزراعية 
      

والتي ) تعرف مجتمعة بالمجموعة(التالية  لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة مارس ٣١في   
تعمل كل منها بموجب سجل تجاري خاص بها وتمارس نشاطها بشكل رئيسي في مجاالت إنتاج 

. غذية السريعة وتسويق الزيوت النباتية والمنتجات الغذائية ومنافذ التجزئة ومواد التغليف ومطاعم األ
  :  أيضاً تعمل المجموعة في العقار واألنشطة المتعلقة بذلك 

  

نسبة الملكية الفعلية 
  مارس٣١   في)بالمائة(

   والغير المباشرةالشركات التابعة المملوكة مباشـرة
 

  
 بلد التأسيس

 م٢٠٠٩ م٢٠١٠
صافوال (شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) للتغليف

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة األطر لمواد التغليف المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ الجزر البريطانية العذراء   شركة صافوال للتجارة العالمية المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ اإلمارات العربية المتحدة  ) المنطقـة الحرة(شـركة تيسـير 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة بتول للتجارة العالمية 

 ٨٠ ٧٤,٤ المملكة العربية السعودية  شركة العزيزية بندة المتحدة 

 ٨٥ ٩٠ المملكة العربية السعودية شركة صافوال لألغذية

 ٧٠ - المملكة العربية السعودية  )هرفي(شركة هرفي للخدمات الغذائيـة المحدودة 

 ٤ ٤,٥ المملكة العربية السعودية  شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) المتحدة العقارية(الشركة المتحدة للممتلكات العقارية 

 ١٠٠ ٨٠ المملكة العربية السعودية  ) أديم(شـركة أديم العربية المحدودة 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) كامن(شركة كامن الشرق لإلستثمارات الصناعية 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ) صدوق(شركة صدوق العربية لإلتصاالت السلكية 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  ن العالمية القابضة وؤشركة الم

 ١٠٠ ٨٠ المملكة العربية السعودية  شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار العقاري 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة العربية السعودية  شركة عافية العربية لألغذية

 ١٨,٨ ١٨,٩ مصر  مصر–الشركة المتحدة للسكر 

 ٨ ٨ المملكة العربية السعودية شركة المخازن الكبرى التجارية 

 - ٨ لبنان الشركة المتحدة لألسواق المركزية

  
  
  
  
  



  ٥ 

  

  )تابع(الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها  - ١
  

نسبة الملكية في الشركة 
 ) بالمائة(التابعة 

  : منشآت تتم السيطرة عليها من خالل شركات تابعة 
 

 بلد التأسيس

 م٢٠٠٩ م٢٠١٠
  

  شركة صافوال لألغذية
  شركة عافية العالمية

  شركة صافوال لإلستثمار الصناعي
  شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة المحدودة

  

  شركة عافية العالمية 
  شركة صافوال بهشهر

  شـركة مالينترا القابضـة 
  صافوال لألغذية المحدودة

  شـركة عافية العالميـة ـ األردن 
  شـركة أنفسكز 

  عافية للتجارة العالمية  
  صافوال لألغذية العالمية 

  )كوغو(شركة كوغو غيدا ياتوم في تكاريت إيه إس 
  

  :صافوال لألغذية المحدودة
  شركة عافية العالمية ـ مصر 

  

  :شركة أنفسكز
  تركواز لزيوت الطعام 

  

  كوغو
  )يودوم(وم غيدا صناعي في تاكريت إيه إس د يا

  

  :شركة صافوال لإلستثمارات الصناعية 
  ة للسـكر الشركة المتحد

  

  : الشركة المتحدة للسكر
   مصر -الشركة المتحدة للسكـر 

  
  :شركة صافوال ألسواق األغذية الناشئة 

  شركة صافوال المغرب 
  )السودان(شركة صافوال لزيوت الطعام المحدودة 

   الجزائر –شركة عافية العالمية 
  

  :شركة صافوال ألنظمة التغليـف المحدودة
  )نيومارينا(شركة نيو مارينا للصناعات البالستيكية 

  )الشرق(شركة الشرق للصناعات البالستيكية المحدودة 
  

  شركة العزيزية بندة المتحدة
  )جيان (شركة المخازن الكبرى التجارية

  الشركة المتحدة لألسواق المركزية
  

  جيان
  انية للحلويات والمخابزنالشركة اللب

  الشركة المتحدة لألسواق المركزية
   

  
  

  المملكة العربية السعودية
  المملكة العربية السعودية
  الجزر البريطانية العذراء

  
  

  إيران
  لوكسمبرغ 

  الجزر البريطانية العذراء
  األردن 

  الجزر البريطانية العذراء 
  الجزر البريطانية العذراء
  الجزر البريطانية العذراء 

  تركيا
  
  

  مصر 
  
  

  كازخستان 
  
  

  تركيا
  
  

  المملكة العربية السعودية
  
  

  مصر 
  
  

  المغرب 
  السودان
  الجزائر 

  

  
  مصـر 

  المملكة العربية السعودية
  
  

  المملكة العربية السعودية
  لبنان

  
  

  المملكة العربية السعودية 
 لبنان

  
  

٩٥,١٩  
٩٥  

٩٥,٤  
  

  
 ٨٠  

١٠٠   
١٠٠  
٩٧,٤  

٩٠   
١٠٠   
١٠٠   
١٠٠  

  

  
٩٩,٨   

  
  

١٠٠   
  
  

١٠٠  

  
  

٦٤,٨   
  
  

٥٣,٤٥     
  
  

١٠٠   
١٠٠   
١٠٠  

  
  

١٠٠  
٩٣  
  
  

٩٠  
١٤  
  
  

٩٥  
٧٦ 

  
  

٩٥,١٩  
٩٥  
٩٥  
  
  

 ٨٠  
١٠٠   
١٠٠  
٧٥  
٩٠   

١٠٠   
١٠٠   
١٠٠  

  
  

٩٤,٥   
  
  

١٠٠   
  
  

١٠٠  
  

  
٦٤,٨   

  
  

٥٣,٢     
  
  

١٠٠   
١٠٠   
١٠٠  

  
  

٩٥  
٩٩  
  
  

٩٠  
-  
  
  

٩٥  
٧٦ 
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  )تابع(الشركة وشركاتها التابعة وطبيعة أعمالها  - ١
  

في شركة صافوال بهشهر ، منـشأة       % ٣١حازت الشركة التابعة للمجموعة ، شركة عافية العالمية على حصة إضافية            
قائمة تتم إدارتها من خالل سيطرة مشتركة ، من شركة بهشهر للتنمية الصناعية من خـالل إتفاقيـة شـراء حـصة                      

م بـدأت  ٢٠٠٩ أبريل ١إعتباراً من % . ٨٠ى إل% ٤٩بعدها زادت حصة ملكية شركة صافوال بهشهر من        ) اإلتفاقية(
  .المجموعة توحيد شركة بهشهر في قوائمها المالية الموحدة

  
حصة تملك لـسيارات األغـراض      % ٦٢(م قامت المجموعة بتأسيس شركة أكوان       ٢٠٠٩عام  الربع الثاني من    خالل  

مـع شـركاء    ) حصة تملك في منشأة تحت سيطرة مـشتركة       % ٣٧,٧ ()سابقاً تسمى بوارق   (وديار المشرق ) الخاصة
  ).٢,١,٤أنظر إيضاح (آخرين لتنفيذ مشروع عقاري 

  
لشراء بعض الممتلكات   ) المهيدب(م أبرمت المجموعة إتفاقية مع شركة عبد القادر المهيدب وأبناؤه           ٢٠٠٩ يونيو   ٣في  

 ٣٣٦من خالل إحدى الشركات التابعة المملوكة ، شركة المتون العالمية القابضة لإلستثمار العقـاري بمبلـغ                  العقارية
فـي الـشركة المـشترية      % ٢٠ مليون ريال سعودي نقداً وأصدرت حـصة         ٩٧مليون ريال سعودي ودفعت بالتبادل      

  .م٢٠٠٩ ، تم قفل التعامل في الربع الثالث من عام للمهيدب
  

م قامت المجموعة من خالل شركة العزيزية بندة المتحدة بشراء عمليات شـركة جيـان   ٢٠٠٩ سبتمبر  ١٦ إعتباراً من 
شـملت قيمـة تلـك      . شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية           –) جيان(السعودية المحدودة   

.  مليون ريـال سـعودى       ٢٣٧,٣ة بمبلغ    مليون ريال سعودى نقداً وقيمة أسهم فى حقوق الملكية مؤجل          ٢٣٢العمليات  
م وسوف يتم دفع القيمة المؤجلة فى شـكل         ٢٠٠٩ إكتوبر   ١٢قامت شركة العزيزية بندة المتحدة بدفع القيمة النقدية فى          

 ١,٠٠٠من أسهم شركة العزيزية بندة المتحدة بقيمة إسـمية قـدرها       ) تقريباً( سهم   ٤٥,٦٩٩إصدار أسهم جديدة قدرها     
وقامت شركة العزيزية بندة المتحدة بتسجيل هذا المبلغ فى قائمة مركزها المالى ضـمن              . سهم الواحد   ريال سعودي  لل   

سوف يتم % . ٥,٦وبالتالى تم تخفيض ملكية  المجموعة بنسبة     " زيادة مقترحة فى رأس المال      : " حقوق المساهمين  ك   
ية بندة المتحدة أيضاً على تحويل شركة العزيزية        إصدار األسهم الجديدة المقترحة بعالوة ووافق مساهمو شركة العزيز        

وقد بدأت اإلجراءات القانونيـة  . بندة إلى شركة مساهمة مقفلة عند وقت اإلصدار ألسهم حقوق الملكية المذكورة اعاله  
 م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١لهذه العملية فى 

  
في الشركة المتحدة لألسـواق     % ١٤ة  م إشترت شركة العزيزة بندة المتحدة حصة ملكي       ٢٠٠٩ أكتوبر   ٢٤إعتباراً من   

 مليون ١,٢٧بلغت القيمة العادلة لصافي الموجودات لهذه العمليات مبلغ  . ) شركة تابعة قائمة لجيان    (ن   لبنا –المركزية  
 مليون ريال سعودي ، بناءاً عليه ، نتج عن الشراء تسجيل شـهرة فـي                ٢,٤٩ريال سعودي تم شراؤها بإجمالي مبلغ       

  . مليون ريال سعودي١,٢٢بمبلغ دفاتر الشركة 
  

م حيث أن في    ٢٠٠٥في عام   ) من خالل شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة      (فيما يتعلق بشراء المجموعة للشرق      
في الشرق دعوى قضائية ضد شركة صافوال ألنظمة التغليـف المحـدودة            % ١وقت الحق رفع أحد المساهمين يملك       

 شـركة    ملكية من% ٦قرار المحكمة لصالح مساهمي األقلية قامت المجموعة ببيع         وعلى ضوء    .والمساهمين الحاليين 
 ألـف   ٣٤٤ مليون ريال سعودي بخسارة قدرها       ١٠,٥صافوال ألنظمة التغليف المحدودة في الشرق لمساهم أقلية بمبلغ          

   .ريال سعودي 
  

لإلكتتاب العام من خـالل طـرح        ، شركة تابعة للمجموعة  ، خالل هذا الربع ،عرضت شركة هرفى للخدمات الغذائية         
% ٧٠وقد نتج عن هذا تخفيض لحصة المجموعة فى هرفى من           . من أسهمها القائمة    % ٣٠) اإلكتتاب  ( إكتتاب أولى   

 مليون سـهم مـن      ٥,٦٧ مليون ريال سعودى كقيمة لعدد       ٢٨٩إستلمت المجموعة مبلغ    . وفقدان للسيطرة   % ٤٩إلى  
وتم عدم توحيـد  .  مليون ريال سعودى ١٩٦ وحققت صافى ربح من البيع قدره  ريال سعودى للسهم٥١أسهمها بسعر   

هرفى من تاريخ إدراجها فى سوق المال وبالتالى تم تسجيلها كشركة زميلة فى هذه القوائم المالية األوليـة المـوجزة                    
 .   الموحدة 

  
  
  
  
  
  
  



  ٧ 

  

  أسس اإلعداد   - ٢
  
  

  قائمة اإللتزام بالمعايير –  ) أ(
  

لمعيـار المعلومـات الماليـة     وفقاً للمجموعة الموحدة المرفقة  األولية الموجزة تم إعداد القوائم المالية   
  . عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األولية الصادر

هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة يجب  أن تتم قراءتها مقرونة مع القوائم الماليـة الـسنوية                  
  .م ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١المدققة للمجموعة للسنة المنتهية فى 

  

  أسس القياس  ) ب(
   

فيمـا عـدا    (الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفـة التاريخيـة        األولية الموجزة   يتم إعداد القوائم المالية      
باسـتخدام مبـدأ اإلسـتحقاق      ) اإلستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم إظهارها بقيمتها العادلـة        

  .المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية 
  

  عملة العرض والنشاط  ) ج(
  

بالرياالت السعودية والتي تمثل عملـة     المرفقة  الموحدة  الموجزة  تم عرض هذه القوائم المالية      ي 
  .  كافة المعلومات المعروضة بالريال السعودي تم تدويرها ألقرب ألف . النشاط 

  
  الهامةستخدام التقديرات واألحكام المحاسبيةإ)    د(
   

الموحـدة مـن اإلدارة اســتخدام بعـض التقـديرات      المـوجزة  يتطلب إعداد القوائم المالية     
واإلفتراضات التي تؤثر في المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات أيـضاً يتطلـب مـن              

   . مجموعة للاإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية 
  

لخبـرة الـسابقة    وتعتمد على ا  ، التقديرات واإلفتراضات على أساس مستمر      تتم مراجعة هذه      
وعوامل أخرى بما فى ذلك الحصول على إستشارة مهنية وتوقعات األحداث المستقبلية والتـى              

  .يعتقد انها مناسبة تحت الظروف الحالية 
 مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي فتـرة              يتم إظهار          

  . اجعة المستقبلية التي قد تتأثر بنتائج تلك المراجعة مر
  

  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة     - ٣
  

المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد هذه القوائم المالية األوليـة المـوجزة           السياسات المحاسبية      
فيما يلى  السياسات    . خدمة إلعداد القوائم المالية السنوية الموحدة         تتفق مع تلك المست    الموحدة  

المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة المجموعة إلعداد هذه  القـوائم الماليـة األوليـة المـوجزة            
  .الموحدة

  
  : أسس توحيد القوائم المالية  )أ(
  

  للـشركة   األولية الموجزة الموحدة      الموحدة على القوائم المالية     األولية الموجزة     تشتمل القوائم المالية  
تتم المحاسبة عن الـشركات الزميلـة       . أعاله  ) ١(وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيضاح        

  . باستخدام طريقة حقوق الملكية والشركات تحت السيطرة المشتركة 
  

توجد  السيطرة  عندما . هي منشآت يتم السيطرة عليها بواسطة المجموعة الشركات التابعة 
للمجموعة المقدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول  يكون

لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت المحتملة التي تمارس حالياً يتم . على منافع من أنشطتها 



  ٨ 

  

 األولية القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية تم إدراجي. أخذها في الحسبان 
           . الموحدة من تاريخ بدأ السيطرة  حتى تاريخ توقفها الموجزة 

كافة األرصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعامالت بين الشركة 
 وشركاتها التابعة وتلك الناتجة بين الشركات التابعة يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية

 في معامالت داخلية أيضاً ، أية أرباح وخسائر غير محققة ناتجة من.  الموحدة األولية الموجزة
  . الموحدة األولية الموجزة المجموعة يتم استبعادها عند توحيد القوائم المالية

   
    

  : تحويل العمالت األجنبيـة  )ب(
  

الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملـة العـرض          األولية الموجزة    تم إعداد القوائم المالية     
تحدد كل منشأة في المجموعة عملة نشاطها ويتم قياس البنود المدرجـة            . والنشاط للمجموعة   

  . في القوائم المالية لكل منشأة بإستخدام عملة النشاط المذكورة
موعة علـى أسـاس     يجرى تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة النشاط للمج          

الموجودات والمطلوبات التـي تـتم      . أسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ تلك المعامالت         
بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بعملة النشاط الرئيسية للمجموعة كما فـي              

ت األجنبيـة فـي   تقيد الفروقات الناتجة عن تحويل العمال    . المركز المالي الموحدة     تاريخ قائمة 
  . قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية 

  

يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية إلى الريال السعودي علـى أسـاس                
يتم تحويل بنود حقوق الملكية      . قائمة المركز المالى    أسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ       

سيطرة األجنبية ، باستثناء األربـاح المبقـاة للـشركات    في الشركات التابعة والزميلة وتحت ال   
بينمـا  . التابعة ، على اساس أسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ نشأة البنود ذات العالقة          

يتم تحويل بنود قائمة الدخل للشركات التابعة األجنبية على اساس المتوسط المـرجح ألسـعار               
 عن تحويل القوائم المالية للشركات التابعـة األجنبيـة   التسويات الناتجة. الصرف خالل الفترة    

إلى الريال السعودي ، إذا كانت جوهرية ، يتم إدراجها فـي بنـد منفـصل ضـمن حقـوق                    
  . الموحدة للشركة  األولية الموجزة في القوائم المالية) حساب تحويل عملة أجنبية(المساهمين 

  
تتم معالجة أي شهرة ناتجة عن إقتناء شركة تابعة أجنبية وتسويات أي قيمـة عادلـة للقيمـة                  
الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن اإلقتناء كموجودات ومطلوبات للشركات التابعـة           

   .بتاريخ قائمة المركز المالياألجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال 
  

  : ذمم مدينـة تجارية  )ج(
  

تدرج الذمم المدينة التجارية بالمبالغ األصلية للفاتورة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في              
يقيد مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هنـاك شـك جـوهري              . تحصيلها  

  . إلمكانية المجموعة تحصيل المبالغ بالكامل وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة 
  

   : مخـزون  ) د(
 

أو القيمـة  ) المحدد على أساس المتوسط المرجح للتكلفة(المخزون على أساس سعر التكلفة   يقيم  
تشتمل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة تحت التـصنيع علـى    . القابلة للتحقق ، أيهما أقل      

البضاعة بـالطريق   . تكلفة المواد األولية والعمالة المباشرة ومصروفات التصنيع غير المباشرة          
  .  تقييمها بالتكلفة يتم 
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  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  

  :إســتثمارات   )هـ(
    

   استثمارات في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة   - ١
  

الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها ولكن ليست لها سيطرة              
الشركات تحت السيطرة المـشتركة هـي تلـك         . عليها في السياسات المالية والتشغيلية      

الشركات التي تتقاسم فيها المجموعة سيطرة فعالة مع مساهمين آخرين للشركة المستثمر            
  .فيها

  

يتم المحاسبة عن إستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة والشركات تحت الـسيطرة            
المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية إعتباراً من تاريخ بداية ذلك التـأثير الهـام أو               

وفقاً لطريقة حقـوق الملكيـة، فـإن    .  السيطرة المشتركة حتى تاريخ توقف ذلك التأثير      
 الزميلة والشركات تحت السيطرة المشتركة يتم تسجيله فـي          اإلستثمارات في الشركات  

بما في ذلك الشهرة المدفوعة عند اإلستحواذ بعد خصم أية          (قائمة المركز المالي بالتكلفة     
زائداً التغيرات التالية لإلستحواذ في حصة المجموعـة فـي صـافي            ) خسائر إنخفاض 

غيير متحقق مباشرة في حقـوق      عندما يكون هناك ت   . موجودات الشركة المستثمر فيها     
ملكية الشركة الزميلة أو الشركة تحت السيطرة المشتركة تقـوم المجموعـة بتـسجيل              

  .حصتها من هذه التغيرات في القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين 
  

عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر نسبة ملكيتها في أي شركة زميلة أو شركة              
شتركة ، يتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة للمجموعة إلى صـفر ويـتم             تحت سيطرة م  

إيقاف تحمل أي خسائر أخرى بإستثناء المدى الذي تتكبد فيه المجموعة إلتزامات قانونية             
  .  أو ضمنية أو القيام بأي مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة 

  

  إستثمارات متاحة للبيع  - ٢
  

راض غير تجارية وليس للمجموعة تأثير هام أو سـيطرة          اإلستثمارات المحتفظ بها ألغ   
تشمل هذه اإلستثمارات بـشكل رئيـسي       . عليها يتم تصنيفها كاسـتثمارات متاحة للبيع       
من رأس مال عدة شركات مـساهمة       % ٢٠إستثمارات للمجموعة تقل حصتها فيها عن       

  . محلية مسجلة بالسوق المالية وشركات غير مسجلة
   
  

ت يتم تسجيلها مبدئياً بالتكلفة ومن ثم يعاد قياسها وتظهر في قائمة المركز             هذه اإلستثمارا 
تحدد القيمة العادلة بواسطة الرجوع للقيمة السوقية فـي         . المالي الموحدة بقيمتها العادلة     

في حالة غياب سوق مالية مفتوحة وعدم إمكانية تحديـد قيمـة            . سوق مفتوح إن وجد     
اسطة وسائل أخرى تعتبر التكلفة هي القيمة العادلـة لتلـك           عادلة تقديرية موثوق بها بو    

تقيد األرباح أو الخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيـر فـي القيمـة              . اإلستثمارات  
العادلة ، إذا كانت جوهرية ، كبند مستقل ضمن مكونات حقوق المساهمين حتـى يـتم                

ثمارات تقيـد هـذه األربـاح       عند استبعاد تلك اإلسـت    . إستبعاد أو تخفيض اإلستثمارات   
عند . والخسائر المتراكمة المستحقة سابقاً في حقوق المساهمين في قائمة الدخل الموحدة            

وجود إنخفاض ، يتم إدراج الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة في قائمة الدخل الموحـدة               
حقـوق  اليتم إدراج اإلنعكاس في خسائر اإلنخفاض في        . كإنخفاض في قيمة الموجودات   

إيـرادات األربـاح    . الملكية المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع بقائمة الـدخل الموحـدة         
  . الموزعة لمثل هذه اإلستثمارات يتم قيدها عند اإلعالن عنها

اإلستثمارات التي تعتزم اإلدارة إستبعادها خـالل فتـرة سـنة واحـدة يـتم تـصنيفها          
  .كموجودات متداولة
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  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  استثمارات أخرى   - ٣
  

تمثل إستثمارات المجموعة في المشاريع العقارية التي هي تحـت التطـوير يـتم تـسجيلها                
   .بالتكلفة

      

   :دمج األعمال    ) و(

 

المحاسبة عن دمج األعمال بإستخدام طريقة الشراء حيث يتم قياس تكلفة اإلستحواذ بالقيمـة   يتم  
العادلة للموجودات الممنوحة وأداة حقوق ملكية صادرة ومطلوبات متكبـدة او مفترضـة مـن               

يتم قياس الموجودات المقتناة    . تاريخ التبادل وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة لعملية اإلستحواذ       
  .مطلوبات المحتملة المفترضة عند دمج األعمال مبدئياً بقيمها العادلة بتاريخ اإلستحواذ وال
  

 يتم تصنيف الزيادة في تكلفة دمج األعمال عن حصة المجموعة في صـافي القيمـة العادلـة                 
  .للموجودات والمطلوبات المحتملة المستحوذ عليها كشهرة 

   
  :موجودات غير ملموسـة   )ز( 
  

  

  الشــهرة   - ١
  

تمثل الشـهرة زيادة تكلفة اإلستثمارات على القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تـم             
يتم إختبار الشهرة سنوياً لإلنخفـاض ويـتم        . اإلستحواذ عليها من خالل دمج األعمال       

تتضمن أرباح أو خسائر إستبعاد     . تسجيلها بالتكلفة بعد خصم خسائر اإلنخفاض المتراكم      
  .ترية للشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعة منشأة ما القيمة الدف

 هي من تاريخ اإلقتناء      ، لغرض إختبار اإلنخفاض فإن الشهرة المقتناة من دمج نشاط ما           
، توزع على كل وحدة من وحدات توليد النقد التي يتوقع أن تنتفع من تكامـل عمليـات        

 األخـرى   دمج األعمال بصرف النظر عن ما إذا كانـت الموجـودات أو المطلوبـات             
  . للمشتري قد تم تخصيصها لهذه الوحدات

  

إذا كانت تكلفة اإلستثمار المستحوذ عليه أقل من قيمته العادلة بتاريخ الشراء ، فإن هـذا             
الفرق تتم تسويته بتخفيض القيم العادلة للموجودات غير المتداولة للشركة المستثمر فيها            

  .بالتناسب مع قيمتها الدفترية 
  
  

  مؤجلة نفقات   - ٢
  

تتكون النفقات المؤجلة أساساً من مصروفات تكبدتها المجموعة على تأسيس منافذ تجزئة            
يتم إطفاء هذه المصروفات باستخدام طريقة القسط الثابت على         . جديدة ومشاريع أخرى    

  . الفترة المقدرة لإلنتفاع بها حيث ال تزيد عن خمس سنوات 
  

م إعتماد قروض صندوق التنمية الصناعية تشتمل النفقات المؤجلة أيضاً على رسو
السعودي ورسوم أخرى متعلقة بها والتي تم تأجيلها ويتم إطفاؤها بإستخدام طريقة القسط 

  .الثابت على فترة تلك القروض 
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  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  

  :ممتلكات ، آالت ومعدات   ) ح(
   

تظهر الممتلكات ، اآلالت والمعدات بسعر التكلفة ، بعد خصم اإلستهالكات المتراكمة وخسائر               
يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابـت وفقـاً للعمـر            . اإلنخفاض ، إن وجدت   

ال يتم إحتـساب إسـتهالك      . اإلنتاجي المقدر للمتلكات ، اآلالت والمعدات ويحمل لقائمة الدخل        
  : األعمار اإلنتاجية المقدرة هي كالتالي . ألراضي على ا

  

  ســـنة      
   ٣٣ ~ ١٢,٥  مبانـي     
   ٢٥ ~ ٣  تحسـينات على مبانـي مستأجرة     
   ٣٠ ~ ٣  آالت ومعـدات     
   ١١ ~ ٤  أثاث ومعدات مكتبيـة     
   ١٠ ~ ٤  ســيارات     

  
تتم رسملة نفقات التمويل على القروض المستخدمة لتمويل بناء موجودات ثابتة خـالل فتـرة                 

  .إعداد وتجهيز األصل للغرض الذي سيستخدم من أجله 
   
  

تقيد المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح ، والتي ال تزيد جوهرياً من العمـر اإلنتـاجي                 
  . لهذه الموجودات ضمن المصروفات 

  
  

  المخصصات   )ط(
  

ناشيء من حدث سابق     ) قانوني أو ضمني  (يتم إثبات المخصصات ما إذا كان للمجموعة إلتزام          
  .ويمكن قياس تكاليف تسوية هذا اإللتزام بشكل موثوق به

  

   مخصص مكافأة نهاية الخدمة  )ي(
  

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين  بموجب أنظمة العمـل والعمـال فـي الـدول               
  األوليـة المـوجزة     المسجلة بها الشركات األعضاء في المجموعة ويحمل على قائمة الـدخل          

  . الموحدة 
  

   تحقق اإليرادات  )ك(
  

، وتقيد بالصافي بعـد     يتم تحقيق اإليرادات عند تسـليم البضاعة أو تقديم الخدمات للعمـالء            
  : تتضمن اإليرادات أيضاً . الحسومات التجارية

  . الدخل من عقود اإليجارات والذي يتم تحقيقه على مدار فترة تلك العقود -١
  .  إيرادات األصناف الدعائية المعروضة والتي يتم تحقيقها عند اكتسابها -٢

  
 بالجملة والتجزئـة للمـواد الغذائيـة        تنتج اإليرادات بشكل رئيسي من أعمال التصنيع والبيع       

  . ومشتقاتها 
  

   المصروفـات  )ل(
  

العمومية واإلدارية علـى التكـاليف المباشـرة وغيـر           و التسويق  ،  تشتمل مصروفات البيع     
المباشرة التي تكون تحديداً غير متربطة بتكلفة اإليرادات وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعـارف             

 هي تلك المصروفات الناتجة من مجهودات المجموعة فـي          سويقمصروفات البيع والت  . عليها  
وفات األخـرى يـتم تـصنيفها كمـصروفات         كافة المصر . وظائف البيع والتسويق والتوزيع     

توزع هذه التكاليف بين تكلفة اإليـرادات ومـصروفات البيـع والتـسويق             . عمومية وإدارية   
  . والمصروفات العمومية واإلدارية ، إن لزم األمر ، بطريقة منتظمة 
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  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة    - ٣

  

  عقود إيجار تشـغيلية  ) م(
  

 علـى    األولية الموحـدة     تحمل المصروفات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل        
  . أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار 

   

   الزكاة الشرعية وضريبة الدخل) ن(
  

لـشرعية وفقـاً    تخضع الشركة وشركاتها التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية للزكاة ا          
تخضع الشركات األجنبية التابعة ألنظمة الضرائب      ) . المصلحة(ألنظمة مصحلة الزكاة والدخل     

 الموحـدة    األوليـة  تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الـدخل       . في البالد المسـجلة فيها     
  . للفترة الجارية 

  

  

   توزيعات األرباح  )س(
  

    كمطلوبات في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس يتم قيد األرباح الموزعة المرحلية  
   .كما يتم قيد األرباح الموزعة الختامية في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل المساهمين. اإلدارة 

  
  النقد وما في حكمه  )ع(
   

  يتكون النقد وما في حكمه ألغراض التدفقات النقدية من نقد بالصندوق ونقـد لـدى البنـوك                  
 واستثمارات أخرى قصيرة األجل ذات سيولة عالية ، إن وجدت ، لفترة استحقاق أصلية لمـدة                

  . ثالثة أشهر أو أقل والتي تتوفر للمجموعة بدون أية قيود 
   
  التسـوية  )ف(
  

بات المالية وتظهر بالصافي في قائمة المركز المالي الموحـدة          تتم تسوية الموجودات والمطلو     
عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ لتسوية المبالغ المحققة وعندما تعتزم المجموعة أن              

  . وسداد اإللتزام في وقت واحدتصفية األصل تسدد على أساس صافي القيمة أو 
  

   القطاعيةالتقارير المالية  )ص( 
  

القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعرضة للمخـاطر              
يعتمد نمـوذج المجموعـة     . والخاضعة لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى         

تحدد قطاعـات العمـل بنـاء علـى إدارة          . األساسي للتقارير القطاعية على قطاعات العمل       
   .رير الداخلية المجموعة وهيكل التقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ١٣ 

  

  إسـتثمارات   - ٤
     

  

  :  من اآلتي مارس ٣١ستثمارات في تتكون اإل
  م٢٠٠٩  م٢٠١٠      
  ) ألف ريال(   )ألف ريال(      
  )غير مدققة(           )غير مدققة(صافي اإلستثمارات في شركات زميلة وشركات تحت            
    ٣,١٩٦,٤٧٦  ٤,٣٢٦,٣٢٠  )٤,١(سـيطرة مشـتركة   
    ٨٢٨,٩٦١  ٨٥٧,٣٩١  )٤,٢(إستثمارت متاحة للبيع   
  ٨,٨٠٤  ٨,٨٠٤  إستثمار فى  شركة تابعة غير موحدة  
    ٩٤٢,١٠٢  ٨٣٨,٢٢٣  ) ٤,٣( بالتكلفة -إسـتثمارات أخــرى   
      --------  --------   
      ٤,٩٧٦,٣٤٣  ٦,٠٣٠,٧٣٨    
      ========  ========  
     

  

  :  إستثمـار في شركات زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة ١,٤
  

  السارية نسبة الملكية 
(%) 

  
 م٢٠١٠

  
 م٢٠٠٩

 

  
 م٢٠١٠

  
 م٢٠٠٩

  ) ألف ريال(
 )  غير مدققة(

  ) ألف ريال(
 )غير مدققة ( 

  شركة المراعي المحدودة ـ 
  المملكة العربية السعودية 

  
٢٩,٩ 

  
٢٨ 

  
٢,٥٧٨,٠٦٨ 

  
١,٣٨١,٧٦٢ 

  تطوير لشركة كنان العالمية ل
  يالعقـار

  
٣٠ 

  
٣٠ 

  
٥٦٣,٩٠٥ 

  
٥٣٤,١٨٥ 

  ـ الجزر العذراء المحدودة شركة إنتاج كابيتال 
 البريطانية 

  
٤٩ 

  
٤٩ 

  
٣٨١,٣٤٩ 

  
٤٢٠,٤٤٩ 

إيضاح ) (بهشهر(شركة صافوال بهشهر ـ إيران 
١,١,٤( 

  
٨٠ 

  
٨٠ 

  
- 

  
٦٥٣,٨٩٠ 

 ١٦١ ٢٣٤,٦٨٤ - - )٢,١,٤إيضاح (ديار المشرق 

 - ١٩٣,٠٥٨ - ٤٩ شركة هرفي لخدمات المواد الغذائية 

 ٣٠,٩٧٦ ١٩٣,٤٦٥ ٤٥,٥ ٤٥,٥  شركة االسكندريه للسكر

 ١٨,٧٥٥ ٢٣,٢٣٣ ٢٠ ٢٠ شركة اإلستثمار الناشيء المحدودة

 ١٣٤,٨٠٠ ١٣٤,٨٠٠ ٤٠ ٤٠ شركة مدينة السيرة لتطوير العقار 

 ١٣,٢٠٠ ١٣,٢٠٠ ٤٠ ٤٠ مدينة مطوري مدينة المعرفة اإلقتصادية

 ١٠,٠٠٠ ٤٠٠ ٢٠ ٢٠ شركه كنان العربيه لالستثمار العقارى

 ٧,٣٩٣ ١٠,١٥٨ متعدد  متعدد أخـــرى 

 ٣,٢٠٥,٥٧١ ٤,٣٢٦,٣٢٠   المجمــوع 

قيمة  الدائم في نخفاضاإلمخصص : ناقصاً 
 زميلة الشركات الستثمارات في اال

  
 

   
- 

  
)٩,٠٩٥( 

   ٣,١٩٦,٤٧٦ ٤,٣٢٦,٣٢٠ 

  
  

من ملكية شركة صافوال % ٣١حازت شركة عافية العالمية على حصة إضافية ) ١( كما هو مبين فى إيضاح ١,١,٤
  .م ٢٠٠٩ أبريل ١بهشهر وتم توحيد نتائجها وأرصدتها فى هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة إعتباراً من 

  
  
  
 

 



  ١٤ 

  

 
  

  
 مسجلة أرض قطعة في إستثماراتها بتحويل األم الشركة قامت  م٢٠٠٩ عام من الثانى الربع خالل ٢,١,٤

 الحقاً ،) أكوان (%٦٢ بنسة مملوكة شركة إلى ) .المقارنة فترة في أخرى كإستثمارات ةمدرج (بالتكلفة
 بالقيمة )المشرق ديار% (٣٧,٧ بنسبة مشتركة سيطرة تحت منشأة إلى األرض هذه ببيع أكوان قامت

 بيع من سعودي ريال مليون ٨٥,٨ قدره رأسمالي ربح صافيل المجموعة تحقيق ذلك عن ونتج العادلة
  .مشتركة سيطرة تحت منشأة في شركاء إلى األرض

  

   المشرق ديار إلى العقار هذا لبيع كمقابل أكوان خالل من المشرق ديار في أسهم إستالم المجموعة تتوقع     
   هذا فإن وبالتالي سعودي ريال مليون ٢٣١,٥ بمبلغ المحوله لألرض العادلة القيمة تعادل أسميه بقيمة     
  .الموحدة المالية القوائم هذه في مشتركة سيطرة تحت منشأة في لإلستثمار كجزء إظهاره يتم المبلغ     

  
  

   للبيع المتاحة اإلستثمارات ٢,٤
  

   ٢٤٦البالغة % ٢,٤م بشكل أساسى من حصة الشركة ٢٠١٠ مارس ٣١      تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع فى 
  فى شركة إعمار ، المدينة اإلقتصادية %) ٢,٤ مليون ريال سعودى ١٦٥ : ٢٠٠٩(      مليون ريال سعودى 

 ) . شركة مساهمة      ( 

    مليون ريال سعودي ٢٠٩سويكروب جوسور بمبلغ   في شركة% ١٤المجموعة بنسبة  وتتضمن حصة  
    ١١٦شركة سويكروب العربية السعودية بمبلغ   في% ١٥و )  مليون ريال سعودي٢٠٩: م٢٠٠٩( 
  في مدينة المعرفة اإلقتصادية بمبلغ  % ٦,٤ و) سعودي مليون ريال ١١٦:م٢٠٠٩(مليون ريال سعودي  
  فى شركة تعمير األردنية القابضة  % ٥و)  ريال سعودي مليون٢١٧: م ٢٠٠٩ ( مليون ريال سعودي٢١٧ 

 .)  مليون ريال سعودى٥١: م ٢٠٠٩(  مليون ريال سعودى ٤٢بمبلغ ) تعمير (
  

  إستثمارات أخرى   ٣,٤
   

 بشكل رئيسي اإلستثمارات في المشاريع العقارية في م٢٠١٠مارس  ٣١تمثل اإلستثمارات األخرى في  
  .المملكة العربية السعودية

  
  

  األجل قصيرة  بنكية قروض  - ٥
  

 تمويل وعقد االجل قصيرة وقروض المكشوف على سحب حسابات من األجل قصيرة القروض تتكون
 السائدة المعدالت وفق تمويل نفقات وتحمل أخرى مالية ومؤسسات مختلفة تجارية بنوك من بالمرابحة

   .المجموعة قبل من شركة ضمان بموجب مضمونة األجل قصيرة القروض هذه بعض. السوق في
  

  

   طويلة األجـل قروض -٦
    

وبنوك تجارية ) الصندوق ( تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودى القروض طويلة األجل تمثل  
بعض هذه القروض . ومؤسسات مالية أخرى لشركة مجموعة صافوال وشركاتها التابعة الموحدة 

تتضمن إتفاقيات . مضمون بواسطة رهن على ممتلكات وآالت ومعدات بعض الشركات التابعة 
  .  ر أخرى  ،اإلحتفاظ ببعض النسب الماليةالقرض شروط  و التى من من بين أمو

    
   واألرباح الموزعة رأس المـال -٧
    

  

 ٥٠٠ مقسم على م٢٠١٠ مارس ٣١ مليار ريال سعودي في ٥ من مبلغ المجموعةيتكون رأس مال   
 مليار ريال ٥ :م٢٠٠٩ مارس ٣١( ريال سعودي ١٠مليون سهم مدفوع بالكامل قيمة كل سهم 

  ). سعودي ريال١٠ مليون سهم مدفوع بالكامل قيمة كل سهم ٥٠٠سعودي مقسم على 
م توزيع أرباح أولية بمبلغ ٢٠١٠ أبريل ١٨إعتمد أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماعهم المنعقد في   

  ). ريال سعودي للسهم٠,٢٥تمثل ( مليون ريال سعودي ١٢٥



  ١٥ 

  

 ربح السـهم   -٨
 بشكل منفصل بتقسيم م٢٠١٠ مارس ٣١ في  المنتهية لفترة الثالثة أشهرحتساب ربح السهمإ تم   

وصافي الدخل لتلك الفترة على المتوسط ) بما في ذلك حصة األقلية(صافي الربح من العمليات 
 والذي بلغ م٢٠٠٩ مارس ٣١ المنتهية في فترة الثالثة أشهر لعدد األسهم العادية القائمة خالل حجالمر
  .  مليون سهم ٥٠٠

  

  التغيرات الموسمية   -٩
شوال وموسم الحج ، التى تسبب ، تتأثر بعض أنشطة المجموعة بالتحركات الموسمية المتعلقة بأشهر رمضان         

م هبط بشكل ٢٠٠٩م و٢٠٠٨أثر هذه الفترة لعامى  .زيادة فى اإليرادات بشكل هام  خالل تلك الفترات 
ائج العمليات المعروضة فى القوائم المالية عليه ، فإن نت. اساسى فى الربع الثالث والرابع من السنة المالية 

    .الألولية الموجزة الموحدة للربع قد ال تكون مؤشراً عادالً للنتائج والعمليات للسنة كاملةً 
   

     العمـلقطاعات  -١٠
  

مجموعة في  األنشطة الرئيسية للتتمثل م٢٠٠٩و م٢٠١٠مارس  ٣١ المنتهية في فترة األشهر الثالثة خالل 
تم تلخيص . تصنيع وبيع الجملة وتسويق وتجارة التجزية في مختلف أنواع األغذية والمنتجات المتعلقة بذلك

 المنتهيتين في ذلك التاريخ فترتينلل وم٢٠٠٩و م٢٠١٠ مارس ٣١بعض المعلومات المالية المختارة  كما في 
  :وفقاً للقطاعات الجغرافية كما يلي 

  

 ـةئتجز جملة  / تصنيع  

  استثمارات 
  في أنشطة 

 المجمـوع  أخـــرى 
 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

  )غير مدقق(م ٢٠١٠
   صافي-ممتلكات وآالت ومعدات    
  صافي موجودات غير متداولة أخرى   
  صافي اإليـرادات    
  صافي الربـح   

  
   : )غير مدقق(م ٢٠٠٩

   صافي- ممتلكات وآالت ومعدات   
  صافي موجودات غير متداولة أخرى  
  صافي إيـرادات   
 صافي الربح  

  
٢,٧٥٨,٢٢٤  

٩٧١,٠٠٠  
٢,٩٠٧,٦٤٤  

١٢٩,٩٠٥  
  
  

٢,١٨٧,٧٠٨  
١,٢٦٧,٠١٥  
١,٧٩٩,٤٦١  

٩٩,٥٩٩ 

  
٢,٣٠٤,٠١٣  

٣٧٣,٥٦٠  
١,٨٥٦,٨٠٢  

٤٠,٦٩٥  
  
  

٢,٠٤٩,٣٥٠  
١٩٦,٧٣٦  

١,٨٣٥,٥٨٢  
٥١,٦٦٨ 

  
٦,٧٠٠  

٥,٧٩٠,٠٠٢  
-  

٢٢٣,٤٤٢  
  
  

٥,٦٦٥  
٤,٣٢٦,٥٩٤  

-  
٤١,٢٨٥ 

  
٥,٠٦٨,٩٣٧  
٧,١٣٤,٥٦٢  
٤,٧٦٤,٤٤٦  

٣٩٤,٠٤٢  
  
  

٤,٢٤٢,٧٢٣  
٥,٧٩٠,٣٤٥  
٣,٦٣٥,٠٤٣  

١٩٢,٥٥٢ 

  
 والجمهورية ، العربية مصر جمهورية ، السعودية العربية المملكة في أعمالها المجموعة تباشر

 في كما المالية المعلومات بعض تلخيص تم. األخرى الجغرافية المناطق وبعض االيرانية االسالمية
  :يلي كما الجغرافية للقطاعات وفقا التاريخ ذلك في المنتهيتين فترتينولل م٢٠٠٩ و م٢٠١٠ مارس ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٦ 

  

  

 
  المملكة العربية 
 إيـــران مصـــر السـعوديــة  

  
 المجمـوع  دول أخرى

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

  )غير مدقق(م ٢٠١٠
  ممتلكات وآالت ومعدات ـ صافي 

  صافي موجودات غير متداولة أخرى
  صافي اإليـرادات  

  صافي الربـح 
  

   : )غير مدقق(م ٢٠٠٩
   صافي- ممتلكات وآالت ومعدات 

  صافي موجودات غير متداولة أخرى
  صافي إيـرادات 

 صافي الربح 

  
٣,٣٣٦,٩٤١  
٦,٠٠٨,٧٦٠  
٣,١٠٣,١٤٩  

٣٧٦,٤٨٤  
  
  

٣,١١٧,٠٩٠  
٤,٨٥١,٣٣٥  
٢,٨٣٢,١١٧  

١٥٢,٦٩٧ 

  
٧٩٠,٧٥١  
٣١٥,٤٢٢  
٥٣٧,٣٢٤  

٧,٨٧٢  
  
  

٧٧٤,١٤٨  
٩١,٤٨٧  

٤٨٠,٦٨٢  
)١٢,٤٨٤( 

  
٥٦٠,٣٧٢  
١٦٥,٤٤١  
٥٨١,٤٨٢  
٣٠,٥٥١  

  
  
-  

٦٥٣,٨٩٠  
-  

٥٩,٤٢٠ 

  
٣٨٠,٨٧٣  
٦٤٤,٩٣٩  
٥٤٢,٤٩١  

)٢٠,٨٦٥(  
  
  

٣٥١,٤٨٥  
١٩٣,٦٣٣  
٣٢٢,٢٤٤  

)٧,٠٨١( 

  
٥,٠٦٨,٩٣٧  
٧,١٣٤,٥٦٢  
٤,٧٦٤,٤٤٦  

٣٩٤,٠٤٢  
  
  

٤,٢٤٢,٧٢٣  
٥,٧٩٠,٣٤٥  
٣,٦٣٥,٠٤٣  

١٩٢,٥٥٢ 

  
  

   الطارئة لتزاماتإلوا التعهدات   – ١١
   التعهدات  
 ٢٠١,٨: م٢٠٠٩ (سعودي ريال مليون ١٨٦ بمبلغ قائمة تعهدات م٢٠١٠ مارس ٣١ في المجموعة لدى 

   .لإلستثمارات) سعودي ريال مليون
  
   :المحتملة اإللتزامات  
   إضافي زكوي إلتزام بربط م٢٠١٠ مارس ٣١ في) المصلحة (والدخل الزكاة مصلحة قامت        

  يتعلق بفترات سابقة   )  مليون ريال سعودي٤٥,١: م٢٠٠٩( مليون ريال سعودي ٤٥,١بمبلغ           
  قامت اإلدارة بإسئناف هذه الربوطات وتعتقد .على الشركة وبعض شركاتها التابعة الموحدة          
  عليه لم يتم تكوين مخصص لهذا . أن المصلحة سوف تقوم في النهاية بعكس الربوطات          
  . المبلغ في القوائم المالية األولية الموجزة  الموحدة المرفقة         

  
   إعتماد مجلس اإلدارة   – ١٢

  م ٢٠١٠ أبريل ١٨ي تم إعتماد هذه القوائم المالية األولية  الموجزة الموحدة بواسطة مجلس إدارة الشركة ف
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LIMITED REVIEW REPORT ON THE INTERIM CONDENSED  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
The Shareholders 
Savola Group Company 
Jeddah, Saudi Arabia 
  
Scope of Review 
  
We have reviewed the accompanying interim consolidated balance sheet of Savola Group Company (the 
Company) and its subsidiaries (the Group) as at March 31, 2010, the related interim consolidated statements of 
income and cash flows for the three-month period then ended and the attached condensed notes 1 to 12 which 
form an integral part of these interim condensed consolidated financial statements. These interim condensed 
consolidated financial statements are the responsibility of the Group’s management and have been prepared by 
them and submitted to us together with all the information and explanations which we required. Our 
responsibility is to express a conclusion on these interim condensed consolidated financial statements based on 
our review. 
 
We conducted our limited review in accordance with the auditing Standard on Review of Interim Financial 
Reporting issued by the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA). A limited review 
consists principally of applying analytical procedures to financial data and information and making inquiries of 
persons responsible for financial and accounting matters.  It is substantially less in scope than an audit 
conducted in accordance with generally accepted auditing standards, the objective of which is the expression of 
an opinion regarding the financial statements taken as a whole.  Accordingly, we do not express such an 
opinion. 
 
Conclusion 
   
Based on our limited review, we are not aware of any material modifications that should be made to the 
accompanying interim condensed consolidated financial statements for them to be in conformity with 
accounting standards generally accepted in the Kingdom of Saudi Arabia.  
  
For KPMG Al Fozan & Al Sadhan:  
  
  
 
 
_________________________ 
Tareq Abdulrahman Al Sadhan  
License No. 352 
 
 
April 19, 2010G  
Corresponding to Jumada Al Awwal 05, 1431H 
 
 
 

 KPMG Al Fozan & Al Sadhan, a partnership registered in Saudi Arabia 
and a member firm of KPMG network of independent member firms 
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. 
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SAVOLA GROUP COMPANY 
(A Saudi Joint Stock Company) 

 
INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET (UNAUDITED) 

As at March 31, 2010 
 

 Note 2010 2009 
  (SR 000) (SR 000) 
ASSETS    
Current assets:    

Cash and cash equivalents  634,042 773,872 
Trade receivables  1,534,361 1,014,887 
Inventories                   2,175,504 1,803,803 
Prepayments and other current assets  937,381 1,315,198 
Total current assets  5,281,288 4,907,760 
Non-current assets:    
Investments  4 6,030,738 4,976,343 
Intangible assets  1,103,824 814,002 
Property, plant and equipment   5,068,937 4,242,723 

Total non-current assets   12,203,499 10,033,068 
Total assets  17,484,787 14,940,828 
    
LIABILITIES AND EQUITY    
Current liabilities:    

Short-term bank debts 5 1,790,693 1,830,434 
Current portion of long-term debts 6 741,929 330,938 
Trade payables  1,796,958 1,423,357 
Accrued expenses and other current liabilities  1,052,149 1,104,501 

Total current liabilities  5,381,729 4,689,230 
Non-current liabilities:   

Deferred gain  91,569 33,140 
Long-term payables  60,469 66,289 
Long-term debts 6 2,754,667 2,688,434 
Employees' termination benefits  250,423 213,631 

Total non-current liabilities   3,157,128 3,001,494 
Total liabilities  8,538,857 7,690,724 
    
EQUITY    
Equity attributable to the Company's shareholders:    

Share capital  7 5,000,000 5,000,000 
Statutory reserve  868,102 772,946 
General reserve  4,000 4,000 
Unrealized (loss) on investments  (12,054) (131,718) 
Foreign currency translation account  (189,588) (186,677) 
Retained earnings  1,697,470 1,016,906 

Total shareholders' equity  7,367,930 6,475,457 
Minority interests  1,578,000 774,647 
Total equity  8,945,930 7,250,104 
Total liabilities and equity   17,484,787 14,940,828 

 
 

The accompanying notes 1 to 12 form an integral part  
of these interim condensed consolidated financial statements. 
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SAVOLA GROUP COMPANY 
(A Saudi Joint Stock Company) 

 
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME (UNAUDITED) 

For the three-month period ended March 31, 2010 
 

   
   
 Note  2010 2009 
   (SR 000) (SR 000) 
     
Revenues - net   4,764,446 3,635,043 
Cost of revenues   (3,974,249) (3,018,721) 
Gross profit   790,197 616,322 
     
Share of profits of associates and jointly  
  controlled entity and dividend income - net 4  93,841 106,875 
Other income - net   74,320 21,940 
     
Total income   958,358 745,137 
     
EXPENSES:     
 Selling and marketing    (455,100) (342,491) 
 General and administrative   (172,132) (124,058) 
     
Total expenses   (627,232) (466,549) 
     
Income from operations   331,126 278,588 
     
Gain on disposals of investments   196,266 15,487 
Financial charges - net   (47,829) (51,895) 
Income before Zakat and income      
   tax and minority interests   479,563 242,180 
     
Zakat and income tax   (28,560) (14,104) 
     
Net income before minority interests   451,003 228,076 
     
Share of minority interests in the net income  
  of consolidated subsidiaries   (56,961) (35,524) 
    
Net income  394,042 192,552 
     
Earnings per share – Income from operations  8 0.66 0.56 

– Net income  0.79 0.39 
 
 
  

The accompanying notes 1 to 12 form an integral part 
of these interim condensed consolidated financial statements. 
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SAVOLA GROUP COMPANY 
(A Saudi Joint Stock Company) 

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 
For the three-month period ended March 31, 2010 

 
 2010 2009 
 (SR 000) (SR 000) 

Cash flows from operating activities:   

Net income  394,042 192,552
Adjustments to reconcile net income to net cash (used in)  

provided by operating activities: 
 

Depreciation and  amortisation 132,395 107,002
(Gain) on sale of property, plant and equipment (1,795) (1,826)
(Gain) on disposal of investments (196,266) (15,487)
Financial charges 47,829 51,895
Share of minority interests in net income of  
  consolidated subsidiaries 56,961 35,524
   

Changes in operating assets and liabilities:  
Trade receivables (134,439) (95,096)
Inventories  78,120 235,555
Prepayments and other current assets (37,161) (181,136)
Trade payables (11,895) 207,111
Accrued expenses and other current liabilities  (317,566) (228,398)
Employees’ termination benefits 8,135 2,935

Total adjustments (375,682) 118,079
Net cash provided by operating activities 18,360 310,631 
   
Cash flows from investing activities:   
Effect of deconsolidation of Herfy (20,062) --
Net change in investments  (618,255) (238,341)
Net change in intangible assets 6,826 (31,841)
Net addition to property, plant and equipment (131,207) (110,482)
Net cash used in investing activities (762,698) (380,664)
   
Cash flows from financing activities:   
Net change in short-term debts (436,488) (1,463,131) 
Net change in long-term debts 723,444 1,762,595 
Net change in minority interests 48,771 (8,392) 
Financial charges (47,829) (51,895) 
Changes in restricted deposits 44,696 -- 
Dividend paid (562) (156) 
Net cash provided by financing activities 332,032 239,021 
Net change in cash and cash equivalents (412,306) 168,988 
Cash and cash equivalents at beginning of the period 1,001,185 604,884 
   
Cash and cash equivalents at end of the period 588,879 773,872 
Non cash items:   
Foreign currency translation adjustments 4,262 (25,750) 
Unrealized gains/ (loss) on available-for-sale investments 9,547 (4,465) 
Directors’ remunerations 550 600 
Dividend income -- 116,800 

The accompanying notes 1 to 12 form an integral part  
of these interim condensed consolidated financial statements.  
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SAVOLA GROUP COMPANY 
(A Saudi Joint Stock Company) 

 
NOTES TO INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED  

FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED) 
For the three-month period ended March 31, 2010 

 
1.  THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES AND NATURE OF BUSINESS 

 
Savola Group Company (the "Company"), a Saudi joint stock company, was formed under the 
Regulations for Companies in the Kingdom of Saudi Arabia per Royal Decree number M/21 dated Rabi-
ul-Awal 29, 1398H (March 9, 1978). The Company's commercial registration number 4030019708 was 
issued in Jeddah on Rajab 21, 1399H (June 16, 1979). The purpose of the Company includes the 
manufacturing and marketing of vegetable oils and to set up related industries, retail outlets, dairy 
products, fast foods, packing materials, exports and imports, commercial contracting, trade agencies and 
development of agricultural products. 
 
At March 31, the Company has investments in the following subsidiaries (collectively described as 
“the Group”), which are principally engaged in the manufacturing and marketing of vegetable oils, food 
products, retailing, packaging materials and fast food operations.  In addition, the Group is also involved 
in real estate related investment activities. 

 

 
Directly and indirect subsidiaries 

 Ownership 
interest (%) 

 Country of at March 31 
 incorporation 2010 2009 
    
Savola Packaging Systems Limited ("SPS") Saudi Arabia 100 100 
Utur Packaging Materials Company Limited Saudi Arabia 100 100 
Savola Trading International Limited  British Virgin 

Islands 
 

100 
 

100 
Tayseer FZCO UAE 100 100 
Batool International Trading Company Limited Saudi Arabia 100 100 
Al-Azizia Panda United Company  Saudi Arabia 74.4 80 
Savola Foods Company (“SFC”) Saudi Arabia 90 85 
Herfy Food Services Company Ltd. ("Herfy") Saudi Arabia -- 70 
Savola Industrial Investments Co. ("SIIC") Saudi Arabia 4.5 4 
United Properties Development Company 
  ("UPDC") 

 
Saudi Arabia 

 
100 

 
100 

Adeem Arabia Company Ltd. ("AAC") Saudi Arabia 80 100 
Kamin Al Sharq for Industrial Investments  
  (“Kamin”) 

 
Saudi Arabia 

 
100 

 
100 

Arabian Sadouk for Telecommunications Co.  
  (“Sadouk”) 

 
Saudi Arabia 

 
100 

 
100 

Al Maoun International Holding Company Saudi Arabia 100 100 
Al Matoun International for Real Estate 
  Investment Holding Company 

 
Saudi Arabia 

 
80 

 
100 

AFIA Foods Arabia Saudi Arabia 100 100 
United Sugar Company, Egypt Egypt 18.9 18.8 
Giant Stores Trading Company Saudi Arabia 8 8 
United Company for Central Markets (“UCCM”) Lebanon 8 -- 
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1.  THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES AND NATURE OF BUSINESS (continued) 
 

Entities  controlled through subsidiaries  
   Subsidiary ownership 
 Country of interest (%)  
 incorporation 2010 2009 
SFC     
   Afia International Company ("AIC")  Saudi Arabia 95.19 95.19 
   Savola Industrial Investment Company ("SIIC") Saudi Arabia 95 95 
   Savola Foods Emerging Markets Company 
     Limited (“SFEM”) 

British Virgin 
Islands 95.4 95 

       
AIC    

Savola Behshahr Company (SBeC) Iran 80 80 
Malintra Holdings Luxembourg 100 100 
Savola Foods Limited ("SFL")  British Virgin 

Islands 100 
 

100 
Afia International Company – Jordan Jordan 97.4 75 
Inveskz Inc.  British Virgin 

Islands 
 

90 
 

90 
Afia Trading International  British Virgin 

Islands 100 100 
  Savola Food International British Virgin 

Islands 100 100 
  KUGU Gida Yatum Ve Ticaret A.S (KUGU) Turkey 100 100 
    
   SFL    
     Afia International Company, Egypt  Egypt 99.8 94.5 
    
   Inveskz Inc.    
     Turkuaz Edible Oils Kazakhstan 100 100 
    
   KUGU    
     Yudum Gida Sanayi ve Ticaret A.S (“Yudum”) Turkey 100 100 
    
SIIC    
   United Sugar Company (“USC”) Saudi Arabia 64.8 64.8 
    
  USC    
    United Sugar Company Egypt (“USCE”) Egypt 53.45 53.2 
SFEM    
  Savola Morocco Company Morocco 100 100 
  Savola Edible Oils (Sudan) Ltd.  Sudan 100 100 
  AFIA International Company – Algeria Algeria 100 100 
      
SPS    
  New Marina for Plastic Industries Egypt 100 95 
  Al Sharq Company for Plastic Industries. Ltd.   Saudi Arabia 93 99 
APU    
Giant Stores Trading Company Saudi Arabia 90 90 
  United Company for Central Markets (“UCCM”) Lebanon   14   -- 
 Giant    
  Lebanese Sweets and Bakeries (“LSB”) Saudi Arabia 95       95 
  United Company for Central Markets (“UCCM”) Lebanon 76       76 
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1.  THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES AND NATURE OF BUSINESS (continued) 
 
The Group subsidiary, Afia International Company acquired additional 31% stake in SBeC, an existing 
jointly-controlled entity, from BIDC through a Share Purchase Agreement (the “SPA”) after which its 
ownership interest in SBeC has increased from 49% to 80%. Effective April 1, 2009 the group started to 
consolidate SBeC in its consolidated financial statements.  
 
During the second quarter of 2009, the group formed Akwan, (a 62% effectively owned Special Purpose 
Vehicle) and Diyar Al Mashreq (previously named Bawareq), (a 37.7% effectively owned jointly 
controlled entity) with other partners for the purpose of carrying out a real estate project (See also Note 
4.1.2). 
 
On June 03, 2009, the Group entered into an agreement with A. K. Al Muhadib & Sons Company (“Al 
Muhadib”), to acquire certain real estate properties through its wholly owned subsidiary, Al Matoun 
International for Real Estate Investment Holding Company for the agreed value of SR 336 million and in 
exchange paid SR 97 million in cash and issued 20% stake in the Al Matoun to Al Muhadib. The 
transaction was closed during the third quarter of 2009.  
 
Effective September 16, 2009, the Group acquired through APU, the operations of Saudi Géant Company 
Limited ("Géant"), a limited liability company registered in Saudi Arabia. The consideration comprised 
of cash of SR 232 million and a deferred equity consideration of SR 237.3 million. APU paid the cash 
consideration on October 12, 2009 and the deferred equity component will be paid in the form of issue of 
45,699 new shares (approximately) of APU with a par value of SR 1,000 per share. APU has recorded 
this amount in its balance sheet under shareholders’ equity as 'Proposed increase in share capital; hence 
the group’s shareholding is diluted by 5.6%. The proposed new shares will be issued at a premium and 
APU’s shareholders have also agreed to convert APU into a closed joint stock company at the time of 
issuance of the aforementioned equity shares. The legal formalities for such process have been initiated as 
on December 31, 2009. 
 
Effective October 24, 2009, APU acquired direct ownership interest of 14% in United Company for 
Central Markets (UCCM), Lebanon (an existing subsidiary of Gaint). The net assets of such operations 
having a fair value of SR 1.27 million were acquired at a total consideration of SR 2.49 million. 
Accordingly, the acquisition resulted in recognition of goodwill in the Company’s books of SR 1.22 
million.  
 
In connection with Group’s acquisition of Al-Sharq (through SPS) in 2005 and subsequent legal 
proceedings of a minority shareholder owning 1% in Al-Sharq, against SPS and existing shareholders; in 
view of the court’s decision in favour of the minority shareholder, the Group in 2009 sold 6% 
shareholding of SPS in Al- Sharq to the minority shareholder for SR 10.5 million at a loss of SR 344 
thousands. 
 
During this quarter, the Group’s subsidiary, Herfy foods Services Company was offered to public 
subscription through Initial Public offering (IPO) of 30% of its existing shares. This resulted in dilution 
of Group’s interest in Herfy from 70% to 49% and loss of control. The Group received SR 289 million in 
consideration of its 5.67 million shares at a price of SR 51 per share and realised a net gain on disposal of 
SR 196 million. Herfy was deconsolidated from the date of its listing and has recognised as an associate 
in these interim condensed consolidated financial statements.  
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2. BASIS OF PREPARATION 
  

(a) Statement of compliance 
 

The accompanying interim condensed consolidated financial statements have been prepared in 
accordance with the Standard for Interim Financial Information issued by the Saudi Organization 
for Certified Public Accountants (SOCPA).  
 
These interim condensed consolidated financial statements should be read in conjunction with the 
annual audited consolidated financial statements of the Group for the year ended December 31, 
2009. 
 

(b) Basis of  measurement 
 
The interim condensed consolidated financial statements are prepared under the historical cost 
basis (except for available-for-sale investments which are stated at their fair values), using the 
accrual basis of accounting and the going concern concept.  
 

(c) Functional and presentation currency 
 
The accompanying interim condensed consolidated financial statements are presented in Saudi 
Arabian Riyals (SR) which is the functional currency. All financial information presented in SR 
has been rounded to the nearest thousand.  
 

(d) Critical accounting judgements and estimates 
 
The preparation of financial statements requires the use of certain critical accounting estimates and 
assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities. It also requires management 
to exercise its judgment in the process of applying the Group’s accounting policies. Such 
estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical 
experience and other factors, including obtaining professional advice and expectations of future 
events that are believed to be reasonable under the circumstances. 
 
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.  Revisions to accounting 
estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future period 
affected.  
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
The accounting policies adopted by the Group for the preparation of these interim condensed 
consolidated financial statements are consistent with those used for the preparation of the annual 
consolidated financial statements.  Significant accounting policies adopted by the Company for the 
preparation of these interim condensed financials statements are as follows: 

 
(a) Basis of consolidation 
 

 These interim condensed consolidated financial statements include the interim consolidated 
financial statements of the Company and its subsidiaries set forth in Note 1 above.  Associates and 
jointly-controlled entities are accounted for using the equity method.  

 
 Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists when the Group has the power to 

govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities. 
In assessing control, potential voting rights that presently are exercisable are taken into account. 
The financial statements of subsidiaries are included in the interim condensed consolidated 
financial statements from the date that control commences until the date control ceases. 

 
 All intra-group balances and financial transactions resulting from transactions between the 

Company and the subsidiaries and those arising between the subsidiaries are eliminated in 
preparing these interim condensed consolidated financial statements.  Also, any unrealized gains 
and losses arising from intra-group transactions are eliminated on consolidation.  

  
(b) Foreign currency translation  

 
 The interim condensed consolidated financial statements are reported into Saudi Riyals, which is 

the Group’s functional and presentation currency. Each entity in the group determines its own 
functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured 
using that functional currency.  

 
 Transactions denominated in foreign currencies are translated to the functional currencies of the 

Group at the exchange rates ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities 
denominated in foreign currencies at the balance sheet date are translated to the functional 
currencies of the Group at the foreign exchange rate ruling at that date. Exchange differences 
arising on translation are recognized in the consolidated statement of income currently.    

 
 Assets and liabilities of foreign consolidated subsidiaries are translated in Saudi Arabian Riyals at 

the exchange rates in effect at the balance sheet date. The components of foreign subsidiaries with 
the exception of retained earnings of subsidiaries are translated at the exchange rates in effect at 
the dates of the related items originated. The elements of foreign subsidiaries’ income statement 
are translated using the weighted-average exchange rate for the period. Adjustments resulting from 
the translation of foreign subsidiaries’ financial statements into Saudi Arabian Riyals are reported 
as a separate component of equity (foreign currency translation account) attributable to 
shareholders of the Company in the interim condensed consolidated financial statements.  
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
 Any goodwill arising on the acquisition of foreign subsidiaries and any fair value adjustments to 

the carrying amounts of assets and liabilities arising on the acquisition are translated at the closing 
rate at the balance sheet date. 

 
(c) Trade receivables 

 
 Trade receivables are carried at original invoice amounts less provision made for doubtful 

accounts. A provision for doubtful accounts is established when there is a significant doubt that the 
Group will be able to collect all amounts due according to the original terms of agreement. 

 
(d) Inventories  

 
 Inventories are valued at the lower of cost (determined principally by using the weighted average 

method) and net realizable value.  Cost of finished goods and work-in-process includes the cost of 
raw materials, direct labour and appropriate production overheads.  Inventories in transit are 
valued at cost.  

 
(e) Investments 
 

(i) Investments in associates and jointly-controlled companies  
 
 Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control, 

over the financial and operating policies. Jointly controlled companies are those where the 
Group shares effective control with other shareholders of the investee company.  

 
 The Group's investments in its associate and jointly controlled companies are accounted for using 

the equity method of accounting from the date that significant influence or joint-control commence 
until the date that such influence or joint-control cease. Under the equity method, the investment in 
the associate and jointly controlled entity are carried in the balance sheet at cost (including 
goodwill paid on acquisition, net of any impairment losses), plus post-acquisition changes in the 
Group’s share of net assets of the investee company. Where there has been a change recognised 
directly in the equity of the associate or jointly controlled company, the Group recognises its share 
of such changes in its consolidated statement of changes in shareholders’ equity. 

 
 When the Group’s share of losses exceeds its interest in an associate or jointly-controlled 

company, the Group’s carrying amount is reduced to nil and recognition of further losses is 
discontinued except to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations 
or made payments on behalf of an associate. 

 
(ii) Available-for-sale investments  

 
 Investments which are not held for trading purposes and where the Group does not have 

significant influence or control, are classified as investments available for sale. These 
primarily include Group’s investment of less than 20% in certain locally listed and unlisted 
companies.  
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
 These investments are initially recorded at cost and then re-measured and stated in the 

consolidated balance sheet at their fair values. Fair value is determined by reference to the 
market value in the open market if an open market exists. In the absence of an open market 
and reliable estimate of the fair value cannot be established by other means the cost is 
considered to be the fair value for those investments. Any gain or loss arising from a change 
in their fair value is reported as a separate item under shareholders’ equity until the 
investments are derecognized or impaired. On de-recognition, cumulative gains or losses 
previously recognized in shareholders’ equity are included in the consolidated statement of 
income. On impairment, the difference between cost and fair value is included in the 
consolidated statement of income as Impairment of assets. Reversals of impairment loss  in 
respect of equity instruments classified as available-for-sale are not recognised in the 
consolidated statement of income. Dividend income from such investments is recorded when 
declared.  

 Investments which management intend to dispose off within a period of one year are 
classified as current assets.  

  
(iii) Other investments 

 
 These include the Group’s investment in real estate projects which are under development. 

These are carried at cost net of any impairment loss. 
 

(f) Business combinations 
 
 Business combinations are accounted for using the purchase method. The cost of an acquisition is 

measured as the fair value of the assets given, equity instrument issued and liabilities incurred or 
assumed at the date of exchange, and includes costs directly attributable to the acquisition. 
Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business 
combination are measured initially at fair values at the date of acquisition. 

  
 The excess of the cost of the business combination over the Group’s share in the net fair value of 

the acquirer’s identifiable assets, liabilities and contingent liabilities is classified as Goodwill.  
 

(g) Intangible assets 
 

i) Goodwill 
 
 Goodwill represents the excess cost of investments over the fair value of the net assets 

acquired in a business combination. Goodwill is tested annually for impairment and is carried 
at cost net of accumulated impairment losses. Gains or losses on the disposal of an entity are 
determined taking into account the carrying value of goodwill relating to the entity sold.  
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 
 For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from 

the acquisition date, allocated to each of the Group’s cash generating units that are expected 
to benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or 
liabilities of the acquiree are assigned to these units. 

 
 If the cost of the acquired investment is less than its fair value as of the acquisition date, such 

difference is adjusted by reducing the fair values of the non-current assets of the acquired 
investee in proportion to their book values. 

 
ii) Deferred costs 

 
 Deferred costs mainly consist of expenses incurred by the Group on setting up new retail 

outlets and other projects. Such expenses are amortized using the straight-line method over 
the related estimated economic lives not exceeding five years. 

  
 Deferred charges also include Saudi Industrial Development Fund (SIDF) loan approval fees 

and related costs, which are deferred and are being amortized using the straight-line method 
over the period of the respective loans. 

 
(h) Property, plant and equipment  

 
 Property, plant and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment 

losses (if any). Depreciation is charged to the income statement on a straight-line basis over the 
estimated useful lives of each part of an item of property, plant and equipment.  Land is not 
depreciated.  The estimated useful lives are as follow: 

 
 Years 
  
Buildings 12.5 – 33 
Leasehold improvements 3 – 25 
Plant and equipment 3 – 30 
Furniture and office equipment 4 – 11 
Motor vehicles 4 – 10 

 
 Finance costs on borrowings to finance the construction of the assets are capitalized during the 

period of time that is required to complete and prepare the asset for its intended use.  
 
 Expenditures for maintenance and repairs that do not materially extend the asset's life are included 

in expenses. 
 

(i) Provisions  
 
 Provisions are recognized when the Group has an obligation (legal or constructive) arising from a 

past event, and the costs to settle the obligation are both probable and able to be reliably measured.  
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 

(j) Employees’ termination benefits 
 
 Employees’ termination benefits, calculated in accordance with labour regulations of the countries 

of incorporation of the Group member companies, are accrued and charged to interim consolidated 
statements of income.  

 
(k) Revenue recognition  

 
 Revenues are recognized upon delivery or shipment of products or providing services to the 

customers, and are recorded net of trade discounts. Revenues also include: (a) rental income which 
is recognized over the lease terms, and (b) promotional and display income which is recognized as 
earned. 

  
  Revenues are principally derived from manufacturing, wholesale and retail businesses in food and 

related products. 
 

(l) Expenses  
 
 Selling, marketing, general and administrative expenses include direct and indirect costs not 

specifically part of cost of revenues as required under generally accepted accounting principles. 
Selling and marketing expenses are those arising from the Group’s efforts underlying the 
marketing, selling and distribution functions.  All other expenses are classified as general and 
administrative expenses. Allocations of common expenses between cost of revenues and selling, 
marketing, general and administrative expenses, when required, are made on a consistent basis. 

 
(m) Operating leases  

 
 Payments under operating leases are recognized in the interim consolidated statements of income 

on a straight-line basis over the lease terms. 
 

(n) Zakat and income tax  
 

 The Company and its Saudi Arabian subsidiaries are subject to zakat and income tax in accordance 
with the regulations of the Department of Zakat and Income Tax ("DZIT"). The foreign 
subsidiaries are subject to tax regulations in their countries of incorporation. Zakat & income taxes 
are charged to the interim consolidated statements of income currently. 

 
(o) Dividends  

 
 Interim dividends are recorded as a liability in the period in which they are approved by the Board 

of Directors. Final dividends are recorded in the period in which they are approved by the 
shareholders. 
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 
 

(p) Cash and cash equivalents 
 
 Cash and cash equivalents comprise cash on hand, cash with banks and other short-term highly 

liquid investments, if any, with original maturities of three months or less, which are available to 
the Group without any restrictions.  

 
(q) Offsetting 

 
 Financial assets and liabilities are offset and reported net in the consolidated balance sheet when 

there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and when the Group intends to 
settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. 

 
(r) Segment reporting 

 
 A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing products or 

services, which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.  The 
Group's primary format for segmental reporting is based on business segments. The business 
segments are determined based on the Group’s management and internal reporting structure. 

 
4. INVESTMENTS 

 
Investments at March 31 comprise the following: 

 

 2010 2009 
 (SR 000) (SR 000) 
 (Unaudited) (Unaudited) 
  
Investments in associates and jointly controlled companies  - net (4.1) 4,326,320 3,196,476 
Available for sale (AFS) investments (4.2) 857,391 828,961 
Investment in unconsolidated subsidiary 8,804 8,804 
Other investments - at cost (4.3) 838,223 942,102 
   
Total 6,030,738 4,976,343 
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4.1 Investment in Associates and Jointly-controlled companies 
 
 Effective 

Ownership  
interest (%) 

2010        
SR (000) 

 
2009       

SR (000) 
 2010 2009 (Unaudited)  (Unaudited) 
      
Al Marai Company Ltd. – Saudi Arabia  29.9 28 2,578,068  1,381,762 
Kinan International for Real Estate Development 
   Company 

 
30 

 
30 

 
563,905   

  
   534,185 

Intaj Capital Limited – British Virgin Islands 49 49 381,349  420,449 
Savola Behshahr Company Iran (“SBeC”) (4.1.1) 80 80 --  653,890 
Diyar Al Mashreq (4.1.2) -- -- 234,684  161 
Herfy foods services Company 49 -- 193,058  -- 
Alexandria Sugar Company 45.5 45.5 193,465  30,976 
Emerge Investment Ltd 20 20 23,233  18,755 
Al-Seara City Company For Real Estate Development 40 40 134,800  134,800 
Knowledge Economic City Development Company 40 40 13,200  13,200 
Kinan Arabia for Real Estate 20 20 400  10,000 
Others  Various Various 10,158  7,393 
Total   4,326,320  3,205,571 
Provision for permanent diminution in value of investments   --  (9,095) 
      
   4,326,320  3,196,476 
 
4.1.1  As explained in Note 1, AIC acquired an additional 31% stake in SBeC and its results and balances are 

consolidated in these interim condensed consolidated financial statements effectively from April 1, 2009. 
 
4.1.2 During second quarter of 2009, the Parent Company transferred its investments in a plot of land carried at 

cost (included as other investments in the comparative period) to a 62% owned SPV (Akwan). Akwan 
subsequently disposed this land to a 37.7% jointly controlled entity (Diyar Al Mashreq) at fair value. 
This has resulted in the Group realising a net capital gain of SR 85.8 million from disposal of land to the 
partners in the jointly controlled entity.  

 
 The Group expects to receive shares in Diyar Al Mashreq through Akwan as consideration for disposal of 

this property (to Diyar Al Mashreq) with a face value equivalent to the fair value of the land transferred 
amounting to SR 231.5 million. Therefore, this amount is reflected as part of investment in jointly 
controlled entity in these consolidated financial statements. 

  
4.2 Available for sale (AFS) investments 

 
AFS investments at March 31, 2010 principally comprise of the Company’s 2.4% ownership interest 
amounting to SR 246 million (2009: SR 165 million 2.4%)  in Emaar the Economic City (a joint stock 
company) formed for the development of King Abdullah Economic City. It also includes the ownership 
interest of 14% in Swicorp Joussour Company amounting to SR 209 million (2009: SR 209 million), 15% 
in Swicorp, Saudi Arabia amounting to SR 116 million (2009: SR 116 million), 6.4% in Knowledge 
Economic City amounting to SR 217 million (2009: SR 217 million) and 5% in Taameer Jordanian 
Holding Company (Tameer) amounting to SR 42 million (2009: SR 51 million).  
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4. INVESTMENTS (continued) 

 
4.3 Other investments 
 

Other investments at March 31, 2010 mainly represent investments in certain real estate projects in Saudi 
Arabia. 
 

5. SHORT-TERM BANK DEBTS 
 
Short-term bank debts consist of bank overdrafts, short-term loans and Murabaha financing arrangements 
from various commercial banks and financial institutions. Such debts bear financing charges at the 
prevailing market rates.  Some of the short-term debts are secured by corporate guarantees of the Group. 
 

6. LONG-TERM DEBTS 
 
Long-term debts represent financing from Saudi Industrial Development Fund (SIDF), commercial banks 
and other financial institutions for Savola Group Company and its consolidated subsidiaries. Some of 
these loans are secured by a charge on the property, plant and equipment of certain subsidiaries. The loan 
agreements include covenants which, among other things, require certain financial ratios to be 
maintained.  

 
7. SHARE CAPITAL AND DIVIDENDS DECLARATION 
 

At March 31, 2010, the Company’s share capital of SR 5 billion consists of 500 million fully paid shares 
of SR 10 each (March 31, 2009: SR 5 billion consisting of 500 million fully paid shares of SR 10 each). 
 
The Board of Directors in its meeting held on April 18, 2010, approved interim dividends of SR 125 
million (representing SR 0.25 per share). 
 

8. EARNINGS PER SHARE 
 
Earnings per share for the three-month period ended March 31, 2010 have been computed separately by 
dividing the income from operations (including minority’s share) and net income for such period by the 
weighted-average number of ordinary shares outstanding during the three-month period ended March 31, 
2009 of 500 million shares.  
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9. SEASONAL CHANGES 
 
Some of the Group's activities are affected by seasonal movements related to the Holy months of 
Ramadan, Shawwal and Hajj season, which cause revenue to increase significantly during those periods. 
The effect of such period for 2009 and 2008 principally fall in third and fourth quarters of the financial 
year. Accordingly, the results of operations presented in the interim condensed consolidated financial 
statements for the quarter may not be a fair indicator of the results of operations for the full year. 

 
10. SEGMENTAL INFORMATION 

 
During the three-month period ended March 31, 2010 and 2009, the principal activities of the Group 
related to the manufacturing, wholesale and retail trading in various types of food and related products. 
Selected financial information as of March 31, 2010 and 2009, and for the period ended on those dates, 
summarized by segment, is as follows: 
 
   Investments  
 
2010 (Unaudited) 

Manufacturing/
wholesale 

 
Retail 

and other 
activities 

 
Total 

 (SR 000) (SR 000) (SR 000) (SR 000) 
    
Property, plant and equipment – 
   net  

 
2,758,224 

 
2,304,013 

  
6,700  

 
5,068,937 

Other non-current assets - net         971,000 373,560 5,790,002   7,134,562 
Revenues – net        2,907,644  1,856,802 --  4,764,446 
Net income  129,905  40,695  223,442  394,042 
 
   Investments  
 
2009 (Unaudited) 

Manufacturing/ 
wholesale 

 
Retail 

and other 
activities 

 
Total 

 (SR 000) (SR 000) (SR 000) (SR 000) 
    
Property, plant and equipment – 
   net  2,187,708 2,049,350 5,665 4,242,723
Other non-current assets - net 1,267,015 196,736 4,326,594 5,790,345
Revenues – net  1,799,461 1,835,582 -- 3,635,043
Net income 99,599 51,668 41,285 192,552
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10. SEGMENTAL INFORMATION (continued) 

 
The Group's operations are conducted in Saudi Arabia, Egypt, Iran and certain other geographical areas. 
Selected financial information as of March 31, 2010 and 2009, and for the period ended on those dates, 
summarized by geographic area, is as follows: 

 

 
11. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
  

Commitments 
At March 31, 2010, the Group had outstanding commitments of SR 186 million (2009: SR 201.8 million) 
for investments.  
 
Contingent liabilities  
At March 31, 2010, the Department of Zakat and Income Tax (DZIT) has assessed additional Zakat 
liability of SR 45.1 million (2009: SR 45.1 million) concerning prior periods against the Company and 
certain of its consolidated subsidiaries. Management has appealed such assessments and believes that the 
DZIT will eventually reverse the assessments. Accordingly, no provision for such amount has been made 
in the accompanying interim condensed consolidated financial statements.  

 
12. BOARD OF DIRECTORS' APPROVAL 

 
These interim condensed consolidated financial statements have been approved by the Company's 
Board of Directors on April 18, 2010. 

 

2010 (unaudited) Saudi Arabia Egypt Iran 
Other 

countries Total 
 (SR 000) (SR 000) (SR 000) (SR 000) (SR 000) 
      

Property, plant 
and equipment – 
net 

 
3,336,941            790,751 

 
560,372 

  
380,873  

 
5,068,937 

Other non-current  
  assets-net 

 
6,008,760            315,422 

 
165,441 

  
644,939  

 
7,134,562 

Revenue – net   3,103,149            537,324  581,482  542,491   4,764,446 
Net income  376,484               7,872  30,551  (20,865)  394,042 

2009 (Unaudited) Saudi Arabia Egypt Iran 
Other 

countries Total 
 (SR 000) (SR 000) (SR 000) (SR 000) (SR 000) 
      

Property, plant and  
  equipment – net 3,117,090 774,148 -- 351,485 4,242,723
Other non-current  
  assets-net 4,851,335 91,487 653,890 193,633 5,790,345
Revenue – net  2,832,117 480,682 -- 322,244 3,635,043
Net income 152,697 (12,484) 59,420 (7,081) 192,552


