شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م
مع
تقرير المراجع المستقل عن فحص القوائم المالية

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة
كما في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
شهرة
استثمار في شركة تابعة غير موحدة
مدفوعات مقدمة طويلة األجل
إجمالي الموجودات غير المتداولة

()4
(1أ)

الموجودات المتداولة
مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
مستحق من طرف ذو عالقة
ذمم مدينة تجارية
استثمار قصير األجل
نقد وأرصدة لدى البنوك
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

()5
()6
()7

 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

1,328,657,535
9,445,544
47,500
11,723,015
1,349,873,594

1,285,102,266
9,445,544
47,500
11,723,015
1,306,318,325

139,985,209
-19,263,936
-40,568,553
199,817,698
1,549,691,292

116,636,174
35,450
8,922,683
17,000,000
56,021,973
198,616,280
1,504,934,605

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق الملكية

()8
()9

523,833,610
24,667,119
109,510,213
658,010,942

523,833,610
17,419,888
87,689,705
628,943,203

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض وسلف  -غير متداولة
مطلوبات المنافع المحددة – منافع الموظفين
إيجارات مؤجلة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
قروض وسلف – الجزء المتداول
إيجارات مؤجلة – الجزء المتداول
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
إيرادات مؤجلة
مخصص الزكاة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

()10

399,815,842
26,615,297
54,973,626
481,404,765

366,151,163
23,930,307
53,128,602
443,210,072

()10

114,963,831
3,567,900
22,166,169
56,116,110
211,622,752
1,838,823
410,275,585
891,680,350
1,549,691,292

76,493,562
3,167,641
37,305,070
49,751,780
261,575,595
4,487,682
432,781,330
875,991,402
1,504,934,605

()11

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
1

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
إيضاح 2018م

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو

2017م

2018م

2017م

187,210,385
()119,787,774
67,422,611

176,297,866
()110,086,096
66,211,770

364,515,578
()239,071,205
125,444,373

353,605,686
()216,501,664
137,104,022

مصروفات إعالن وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى
ربح التشغيل

()6,032,194
()17,779,995
2,142,546
45,752,968

()5,345,693
( )17,283,678
1,280,360
44,862,759

()11,997,224
()35,627,067
4,981,989
82,802,071

()12,792,526
()33,703,714
1,834,320
92,442,102

تكاليف تمويلية
صافي الربح قبل الزكاة

()5,077,502
40,675,466

()3,358,108
41,504,651

()9,914,449
72,887,622

()7,744,241
84,697,861

الزكاة
صافي ربح الفترة

()11

()913,788
39,761,678

()1,032,971
40,471,680

()415,312
72,472,310

()2,166,971
82,530,890

ربحية السهم

()14

0.76

0.77

1.38

1.58

()12
()13

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

2

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل المختصرة (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 30يونيو

صافي ربح الفترة

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو

2018م

2017م

2018م

2017م

39,761,6
78

40,471,68
0

72,472,3
10

82,530,89
0

الدخل الشامل اآلخر
بنود ال يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح
أو الخسارة
إعادة قياس الخسائر االكتوارية
لمطلوبات المنافع المحددة – منافع
الموظفين

()231,224

()194,195

()462,448

()388,390

إجمالي الدخل الشامل للفترة

39,530,4
54

40,277,48
5

72,009,8
62

82,142,50
0

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

3

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)
رأس المال

االحتياطي النظامي

أرباح مبقاة

اإلجمــالي

الرصيد كما في  1يناير 2017م  -مراجعة
صافي ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر
اجمالي الدخل الشامل للفترة
المحول إلى االحتياطي النظامي
الزيادة في رأس المال
توزيعات األرباح األولية المعلنة للربع األول 2017م
الرصيد كما في  30يونيو 2017م

195,000,000
----328,833,610
-523,833,610

64,497,724
---8,253,089
()64,497,724
-8,253,089

264,266,835
82,530,890
()388,390
82,142,500
()8,253,089
()264,335,886
()25,119,010
48,701,350

523,764,559
82,530,890
()388,390
82,142,500
--()25,119,010
580,788,049

الرصيد كما في  1يناير 2018م  -مراجعة
صافي ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر
اجمالي الدخل الشامل للفترة
المحول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات األرباح األولية المعلنة للربع الرابع 2017م
توزيعات األرباح األولية المعلنة للربع األول 2018م
الرصيد كما في  30يونيو 2018م

523,833,610
------523,833,610

17,419,888
---7,247,231
--24,667,119

87,689,705
72,472,310
()462,448
72,009,862
()7,247,231
()25,417,116
()17,525,007
109,510,213

628,943,203
72,472,310
()462,448
72,009,862
-()25,417,116
()17,525,007
658,010,942

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

4

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

إيضاح

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2018م

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2017م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة

72,887,622

84,697,861

االستهالك
شطب ممتلكات ومعدات  -صافي
رد مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية ,صافي
رد مخصص دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
رد مخصص موجودات متداولة أخرى
منافع الموظفين

53,503,007
3,035,177
()303,462
--2,888,172

44,971,875
-()178,105
()223,948
()449,000
3,081,068

132,010,516

131,899,751

()23,349,035
()10,037,791
2,245,283
()15,103,451
6,364,330
()49,952,843
42,177,009

()22,998,196
()4,360,996
1,483,681
()826,650
10,920,252
()19,946,587
96,171,255

()665,630
()3,064,171
38,447,208

()268,364
()5,474,884
90,428,007

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات إلى ممتلكات ومعدات
متحصالت تعويضية لموجودات مشطوبة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()100,924,997
831,544
()100,093,453

()109,353,694
-()109,353,694

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
المتحصل من قروض وسلف
المسدد من قروض وسلف
صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التمويلية

()42,942,123
114,949,608
()42,814,660
29,192,825

()57,717,061
53,134,610
()52,410,257
()56,992,708

صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

()32,453,420
73,021,973
40,568,553

()75,918,395
111,608,616
35,690,221

تسويات لبنود غير نقدية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
الزيادة في مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
الزيادة في ذمم مدينة تجارية
الزيادة في اإليجارات المؤجلة
النقص في الذمم الدائنة
الزيادة في المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
النقص في اإليرادات المؤجلة

النقد الناتج من العمليات
منافع الموظفين المدفوعة
زكاة مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

()11

()16

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جز ًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

.1

التنظيم والملكية واألنشطة الرئيسية
شركة لجام للرياضة ("الشركة") هي شركة مساهمة مقفلة سعودية تأسست وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم
ق 146/الصادر بتاريخ  29ربيع اآلخر 1429هـ (الموافق  6مايو 2008م) وتم تسجيلها بموجب السجل التجاري
رقم  4030180323الصادر بتاريخ  19جمادى اآلخرة 1429هـ .وفي عام 2012م ,تم انتقال المكتب الرئيسي
للشركة من جدة إلى الرياض وحصلت الشركة على السجل التجاري المعدل بموجب رقم  1010337986الصادر
بتاريخ  14جمادى اآلخرة 1433هـ (الموافق  6مايو 2012م).
لدى الشركة الفروع التالية والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل لكل منها:
موقع الفرع
الرياض
الرياض
الرياض
الدمام
جازان
جدة
جدة
نجران
الطائف
الرياض
الجبيل
الدرعية
الرخص التجارية لإلمارات
العربية المتحدة:
 فرع دبي فرع الراشدية (عجمان) -فرع رأس الخيمة

رقم السجل التجاري
1010337986
1010439237
1010439239
2050108503
5900035652
4030248720
4030180323
5950032239
4032050910
1010612788
2055025936
1010934125
724509
78538
41352

التاريخ
1433/6/14هـ
1437/2/11هـ
1437/2/11هـ
1437/5/15هـ
1438/3/21هـ
1434/7/23هـ
1429/6/19هـ
1437/3/2هـ
1438/1/29هـ
1439/02/13هـ
143/08/07هـ
1439/05/25هـ
1436/3/21هـ
1437/11/21هـ
1438/7/16هـ

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز الرياضية والمراكز الترفيهية وتجارة الجملة
والتجزئة في المالبس الرياضية والمعدات الرياضية وتملك العقارات وإنشاء المباني الالزمة لتحقيق أغراضها
وتسويق وانشاء وإدارة وتملك الفنادق والشقق المفروشة وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة استعمالها .ويقتصر
نشاط الشركة الحالي على إدارة المراكز الرياضية بموجب خطاب نائب الرئيس العام للشئون الرياضية رقم 549
وتأجير المباني.
(أ)

حصلت الشركة على ما نسبته  ٪95من األسهم القائمة في شركة فتنس تايم للتجارة المحدودة وذلك من أجل الحصول
على العالمة التجارية "فتنس تايم" المملوكة من قبلها وقامت بتسجيلها باسم الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة -
إدارة تسجيل العالمات التجارية بموجب شهادة تسجيل رقم  142905699بتاريخ 1429/5/22هـ .إن العالمة
التجارية يمكن تجديدها لمدة عشر سنوات أو لفترات حسب خيار الشركة وبرسوم رمزية .وقامت فتنس تايم بإيقاف
أعمالها بعد تحويل العالمة التجارية للشركة .وبرأي اإلدارة أن فتنس تايم غير مادية بالنسبة للشركة ,ولذلك ال تقوم
بتوحيد نتائج عملياتها ومركزها المالي في القوائم المالية األولية المختصرة للشركة.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

.1

التنظيم والملكية واألنشطة الرئيسية (يتبع)
إن رأس مال الشركة البالغ  523.8مليون لاير سعودي مقسم إلى  52.38مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل
منها .وفيما يلي أسماء المساهمين ونسبة ملكيتهم في رأس المال كما في  30يونيو 2018م و  31ديسمبر 2017م:
عدد األسهم
31,670,15
0
13,148,22
4
2,315,006
1,655,991
844,893
675,915
544,956
379,696
379,696
177,426
168,978
135,184
88,595
84,490
63,467
50,694
52,383,36
1

حمد علي الصقري
شركة الفرص المستهدفة للتجارة
لطيفة محمد الحقباني
عبدالمحسن علي الحقباني
صالح محمد الحقباني
نهلة علي الحقباني
خالد علي الحقباني
علي حمد الصقري
شدن حمد الصقري
نوره فهد القحطاني
وليد علي الحقباني
حصة زايد الناصر
فهد علي الحقباني
الجازي عبدالعزيز الناصر
نوره عبدالعزيز الناصر
ندى علي الحقباني

رأس المال
316,701,50
0
131,482,24
0
23,150,060
16,559,910
8,448,930
6,759,150
5,449,560
3,796,960
3,796,960
1,774,260
1,689,780
1,351,840
885,950
844,900
634,670
506,940
523,833,61
0

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
شارع الثمامة
ص.ب 295245
الرياض 11351
المملكة العربية السعودية.

.2

أسس اإلعداد

(أ) المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة ("القوائم المالية األولية") وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير
المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين ويجب أن تتم قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية األخيرة للشركة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2017م ("القوائم المالية السنوية األخيرة") .ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة جميع
المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية .إال أنه قد تم إدراج
سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعد جوهرية لفهم التغيرات في
المركز واألداء المالي للشركة منذ القوائم المالية السنوية األخيرة.
يتضمن اإليضاح  3شر ًحا عن أهم التغييرات التي طرأت منذ القوائم المالية السنوية األخيرة.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

.2

أسس اإلعداد (يتبع)

(ب) أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على أساس االستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.
(ج) عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي والذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للشركة.
(د) استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات
واإلفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
إن األحكام الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات
غير المؤكدة مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة ,باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية
للتقديرات غير المؤكدة المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  ,15والتي
تم شرحها في اإليضاح رقم .3

.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية مماثلة لتلك المطبقة في القوائم المالية السنوية للشركة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017م ,باستثناء ما هو مبين أدناه الذي يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية
الجديدة السارية اعتباراً من  1يناير 2018م.
كما يتوقع أن يتم إظهار التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية في القوائم المالية للشركة كما في وللسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2018م.
قامت الشركة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية 15
اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (أنظر أ) و(أنظر ب) اعتباراً من  1يناير 2018م.

أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية " 9األدوات المالية"
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  9متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود
شراء أو بيع البنود غير المالية .ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي  39األدوات المالية :االثبات والقياس.
فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الجديدة وطبيعة أثر التغيرات على السياسات المحاسبية السابقة.
-

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية

يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية  9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي  39بغرض تصنيف
وقياس المطلوبات المالية .إال أنه يستبعد التصنيفات السابقة التي وردت بمعيار المحاسبة الدولي  39للموجودات المالية
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ,والقروض والسلف والمتاحة للبيع.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .3 .ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية " 9األدوات المالية" (يتبع)
إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9ليس له أي تأثير على السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق بالمطلوبات
المالية .فيما يلي األثر المترتب عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9على تصنيف وقياس الموجودات المالية.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ,9وعند االثبات المبدئي ,يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ :التكلفة
المطفأة؛ القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في سندات الدين؛ أو القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر – استثمارات في أسهم؛ أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن تصنيف الموجودات المالية
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  9يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل
المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية .ال يتم أبداً تقسيم المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فيها الموجودات
المالية هي المضيف ضمن نطاق المعيار ,وبدالً عن ذلك ,يتم تقييم كامل األداة المختلطة بغرض تصنيفها.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:


يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية
تعاقدية ,و



تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل
المبلغ القائم.



يتم قياس االستثمار في سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه
وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:



يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية
وبيع موجودات مالية ,و



تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل
المبلغ القائم.

عند االثبات األولي لالستثمارات في األسهم التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ,يحق للشركة أن تختار بشكل
نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفاة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر حسب ما هو موضح أعاله ,يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ,وهذا يتضمن جميع الموجودات
المالية المشتقة .وعند االثبات األولي ,يحق للشركة أن تحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي
متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ,كموجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ,وإذا قامت بذلك ,تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه
بشكل كبير.
يتم القياس المبدئي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة)
بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه ,بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .3 .ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية " 9األدوات المالية" (يتبع)
تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

االستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

االستثمارات في سندات األسهم بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي
المكاسب والخسائر ,وتشمل أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح ,ضمن
الربح أو الخسارة .ال يوجد لدى الشركة مثل هذه الموجودات.
يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
الفائدة الفعالة .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في
القيمة.
تثبت إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض
في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم اثبات أي ربح أو خسارة عند
التوقف عن االثبات في الربح أو الخسارة .لدى الشركة موجوداتها
المالية ضمن هذه الفئة كما هو مفصح عنه في الجدول أدناه.
يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم احتساب إيرادات
الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .يتم اثبات أرباح وخسائر
الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم
اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر.
وعند التوقف عن االثبات ,يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر
المتراكمة إلى في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة .ال يوجد
لدى الشركة مثل هذه االستثمارات.
يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم اثبات توزيعات
األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إال إذا كانت توزيعات األرباح
تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار .يتم اثبات
صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبداً
إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة .ال يوجد لدى الشركة مثل هذه
االستثمارات.

يعرض الجدول أدناه تصنيف وقياس الموجودات المالية للشركة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي 39والمعيار الدولي
للتقارير المالية .9

الموجودات المالية

تم تصنيفها على أنها قروض وذمم
مدينة بموجب معيار المحاسبة
الدولي  39كما في  31ديسمبر
2017م

تم تصنيفها بالتكلفة المطفأة
بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية  9كما في 1
يناير 2018م

 موجودات أخرى مستحق من طرف ذو عالقة ذمم مدينة تجارية استثمار قصير األجل -أرصدة لدى البنك

2,731,318
35,450
11,308,156
17,000,000
53,157,747

2,731,318
35,450
11,308,156
17,000,000
53,157,747

ال يوجد أي تأثير هام ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية على القوائم المالية األولية
للشركة.

10

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .3 .ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
أ.

المعيار الدولي للتقارير المالية " 9األدوات المالية" (يتبع)

)2

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية  9نموذج "الخسائر المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  39بنموذج "الخسائر
االئتمانية المتوقعة" .ينطبق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
وموجودات العقود واالستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ,ولكن ليس على
االستثمارات في سندات األسهم .بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ,9يتم اثبات الخسائر االئتمانية بشكل اسبق من
معيار المحاسبة الدولي .39
إن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة تتكون من االستثمار قصير األجل واألرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية
والمستحق من طرف ذو عالقة والموجودات األخرى.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ,9يتم قياس مخصصات الخسارة على أحد األسس التالية:
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً .تنتج هذه الخسائر االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر فيالسداد والمحتملة خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير.
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر .هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثرفي السداد على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ,باستثناء األرصدة
البنكية واالستثمارات قصيرة األجل ,والتي من خاللها لم تزيد المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ االثبات األولي لهاوالتي
تقاس على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً (مخاطر التعثر في السداد التي وقعت على مدى
العمر المتوقع لألداة المالية).
اختارت الشركة قياس مخصصات الخسارة للذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي ازدادت بشكل جوهري من اثباتها المبدئي وعند تقدير الخسائر
االئتمانية المتوقعة ,تأخذ الشركة باعتبارها المعلومات الداعمة والمالئمة والتي تتوفر دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما.
وهذا يشمل تحليل ومعلومات نوعية وكمية استناداً إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني كما يشمل المعلومات
التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل.
تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل المالي زادات بشكل جوهري إذا كانت متأخرة السداد ألكثر من  90يوماً.
تعتبر الشركة أن الموجودات المالية متعثرة السداد عندما:
-

يكون هناك احتمال بعدم قيام العميل بسداد التزاماته االئتمانية للشركة بالكامل دون قيام الشركة باللجوء إلى
اإلجراءات مثل تحصيل الضمان (إذا كانت الشركة تحتفظ به) ,أو
عندما يكون األصل المالي متأخر السداد ألكثر من سنة واحدة.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تجري الشركة تقييما ً في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة
منخفضة القيمة االئتمانية .وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار
على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية.

عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية االجمالية للموجودات.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .3 .ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية " 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"
ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية  15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات .ويحل هذا
المعيار محل إرشادات إثبات اإليرادات الحالي وتشمل معيار المحاسبة الدولي  " 18اإليرادات" ومعيار المحاسبة
الدولي " 11عقود االنشاءات" والتفسيرات ذات الصلة.
تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند تقديم الخدمات للعمالء بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية .15
وعليه ,ليس هناك تأثير جوهري ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15على إثبات اإليرادات للشركة.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15باستخدام طريقة األثر المتراكم مع أثر تطبيق هذا المعيار
المثبت في تاريخ التطبيق األولي ( 1يناير 2018م) .وعليه ,لم يتم تعديل معلومات المقارنة المعروضة للسنة السابقة
والتي تم إدراجها سابقاً وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  18والتفسيرات ذات العالقة.
ليس هناك أثر ناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15على قائمة المركز المالي المختصرة للشركة كما
في  30يونيو 2018م وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2018م.
ج) المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

المعايير الصادرة لكنها غير سارية بعد
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على معايير السارية للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير 2019م مع السماح
بالتطبيق المبكر ,إال أن الشركة لم تقم بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه القوائم المالية األولية.
.1

المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  16للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية .يقوم
المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى
التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود
اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي – أي
يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود تأجير تمويلي أو عقود تأجير تشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية  16محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 17
عقود االيجار ,وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد
إيجار ,وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 15عقود اإليجار التشغيلي  -الحوافز ,وتفسير لجنة التفسيرات الدولية
السابقة  27تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.
يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر.
تقوم الشركة حاليا ً بتقييم األثر المحتمل المترتب عن تطبيق هذا المعيار على قوائمها المالية.
تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  ,16يمكن للشركة بأن تختار إما:
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  16تعريف عقد االيجار على جميع عقودها ,أو
تطبيق وسيلة عملية وليس إعادة تقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن عقد إيجار.
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 .3 .ملخص السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
.1

المعيار الدولي للتقارير المالية " 16عقود االيجار" (يتبع)
التحول
يمكن للشركة بصفتها كمستأجر أن تطبق المعيار باستخدام أحد األمور التالية:
منهج بأثر رجعي ,أو
منهج بأثر رجعي معدل بوسيلة عملية اختيارية.
يطبق المستأجر الخيار باستمرار على جميع عقوده .تخطط الشركة في الوقت الراهن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي  16بشكل مبدئي من  1يناير 2019م.
ال يتعين ع لى الشركة بصفتها كمؤجر القيام بأي تعديالت على عقود االيجار التي تكون فيها كمؤجر اال إذا كانت
كمؤجر وسيط في عقد ايجار من الباطن.

.2

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -دورة 2015م – 2017م
المعيار الدولي للتقرير المالي  3تجميع األعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي  11الترتيبات المشركة – تبين كيفية
قيام الشركة بالمحاسبة عن الزيادة في حصة ملكيتها في العملية المشتركة التي تلبي تعريف األعمال.
 في حالة قيام الطرف باالحتفاظ (أو بالحصول) على السيطرة المشتركة ,عندئ ِذ ال يتم إعادة قياس حصة الملكية المحتفظبها سابقاً.
 في حالة قيام الطرف بالحصول على السيطرة ,عندئ ِذ تمثل المعاملة تجميع أعمال متحققة على مراحل ويقوم الطرفالمستحوذ بإعادة قياس حصة الملكية المحتفظ بها سابقا ً بالقيمة العادلة.
معيار المحاسبة الدولي  12ضرائب الدخل – يبين المعيار أن جميع اآلثار المترتبة عن ضريبة الدخل والتي تتعلق
بتوزيعات األرباح (بما في ذلك مدفوعات األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية) يتم اثباتها بشكل مستمر مع
المعامالت التي تحقق أرباح قابلة للتوزيع – في الربح أو الخسارة ,أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية.
معيار المحاسبة الدولي  23تكاليف االقتراض – يبين أن مجموعة القروض العامة المستخدمة لحساب تكاليف
االقتراض المؤهلة تستثني فقط القروض التي بالتحديد تمثل موجودات مؤهلة للتمويل والتي ما تزال تحت التطوير أو
االنشاء .القروض التي كان الهدف منها تحديداً تمويل موجودات مؤهلة التي أصبحت اآلن جاهزة لالستخدام أو البيع
المعد لها – أو أي موجودات غير مؤهلة – يتم إدراجها في المجموعة العامة .ونظراً ألن التطبيق بأثر رجعي قد يكون
أكثر أهمية من المنافع ,يتم تطبيق التغيرات بأثر الحق على تكاليف القروض التي يتم تكبدها في أو بعد تاريخ تطبيق
المنشأة للتعديالت.

.3

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  23عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل
تسعى الشركة لتوضيح محاسبة عمليات معالجة ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها بعد من قبل السلطات الضريبية .إن
االختبار األساسي هو ما إذا كان هناك احتمال بقبول السلطة الضريبية لمعالجة الضريبية التي قامت الشركة
باختيارها.

.4

تعديالت أخرى
التعديالت التالية على المعايير غير سارية بعد وال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة:
 خصائص المدفوعات المقدمة بالتعويضات السلبية (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية .)9لحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)28
 تعديالت أو تقليص أو تسوية الخطة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي .)1913
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 .4الممتلكات والمعدات
 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)

1-4

.5

التكلفة:
الرصيد في بداية الفترة/السنة
إضافات خالل الفترة /السنة
شطب خالل الفترة /السنة (إيضاح )1-4
الرصيد في نهاية الفترة/السنة
االستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية الفترة/السنة
المحمل للفترة/السنة
حذف عند شطب خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة/السنة

1,674,811,122
100,924,997
()9,644,657
1,766,091,462

1,453,478,847
241,146,797
()19,814,522
1,674,811,122

()389,708,856
()53,503,007
5,777,936
()437,433,927

()307,555,089
()95,112,150
12,958,383
()389,708,856

صافي القيمة الدفترية

1,328,657,535

1,285,102,266

يتم إدراج المحمل المتعلق بشطب الممتلكات والمعدات في المصروفات العمومية واإلدارية بالصافي بعد المتحصالت
التعويضية.

المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى
 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)
مصروفات مدفوعة مقدما ً
إيجار
سكن
أخرى
دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
مواد مستهلكة
تكلفة طرح عام أولي مستحقة من مساهمين حاليين (إيضاح )1-5
ذمم مدينة أخرى
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

1-5

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

39,967,522
4,531,999
11,099,412
55,598,933
68,360,194
13,776,950

41,580,914
4,502,607
5,304,694
51,388,215
50,517,116
13,231,143

475,245
3,005,505
()1,231,618
1,773,887
139,985,209

175,000
2,556,318
()1,231,618
1,324,700
116,636,174

يمثل هذا البند أتعاب استشارات ومصروفات مماثلة أخرى متكبدة تخص الطرح العام األولي للشركة والتي تم االتفاق
على تحملها بواسطة المساهمين .تكبدت الشركة خالل الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م تكاليف إضافية بلغت
 1.014مليون لاير سعودي وقامت بخصم مبلغ  0.713مليون لاير سعودي من األرباح األولية الموزعة على
المساهمين للربع المنتهي في  31ديسمبر 2017م.
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.6

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والشركة التابعة وموظفي اإلدارة العليا وشركات شقيقة أخرى .تتم
المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة بموجب شروط متفق عليها بين األطراف خالل السياق االعتيادي
لألعمال .باإلضافة لذلك ,قامت الشركة أيضا ً باإلفصاح عن معامالتها وأرصدتها مع الشركة التي تخضع لإلدارة
المباشرة.
فيما يلي أهم المعامالت التي أجريت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو
2018م
(غير مراجعة)

لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
2017م
(غير مراجعة)

مكافآت موظفي اإلدارة العليا:

7,166,138

7,505,031

إيجارات مدفوعة لمساهم

3,400,000

3,400,000

تكلفة طرح عام أولي مستردة/مستحقة من مساهمين حاليين (إيضاح )1-5

1,013,369

1,594,183

شراء معدات رياضية من شركات ألحد المساهمين مصلحة فيها:
 -سبورتا نوادى صحية ومعدات رياضة

2,132,077

مبيعات لشركة تخضع لإلدارة المباشرة:
 شركة إتحاد إتصاالت (موبايلي) شركة العلم ألمن المعلومات شركة المتوسط والخليج (ميدغلف)متحصالت من استبعاد معدات رياضية للنادي الصحي الرياضي ومعدات
الرشاقة
خدمات مخالصة جمركية مستلمة من سكات اللوجستية
خدمات تأجير سيارات مستلمة من ذيب لتأجير السيارات
خدمات إنشاء مستلمة من فدوه للمقاوالت
سداد من المساهمين لألتعاب المهنية المدفوعة إلى أليكس بارتنرز
مقبوضات(/مدفوعات) من(/إلى) شركات شقيقة:
 سبورتا نوادى صحية ومعدات رياضة سكات اللوجستية ذيب لتأجير السيارات فدوه للمقاوالت شركة إتحاد إتصاالت (موبايلي) شركة العلم ألمن المعلومات -شركة المتوسط والخليج (ميدغلف)
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--

387,374

2,094,584
369,604

1,960,170
1,574,937
674,043

784,531
1,061,823
354,877
1,434,194
574,500

-2,109,331
206,769
---

()3,311,923
()1,216,679
()280,460
()2,631,070
197,330
2,043,226
242,983

()897,364
()2,176,867
()232,896
()63,009
1,602,970
1,100,100
717,780
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.6

المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها (يتبع)
نتجت األرصدة التالية عن المعامالت المذكورة أعاله مع هذه األطراف ذات العالقة:
 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)
مستحق من طرف ذو عالقة
شركة فتنس تايم التجارية المحدودة
-دفعااات مقاادمااة ألطراف ذات عالقااة الماادرجااة ضاااااامن الماادفوعااات المقاادمااة
والموجودات األخرى
سكات اللوجستية
574,439
فدوه للمقاوالت
1,635,329
سبورتا نوادى صحية ومعدات رياضة
2,716,157
4,925,925
مستحقات ألطراف ذات عالقة مدرجة ضمن الذمم الدائنة
ذيب لتأجير السيارات
74,417
مستحقات من شركات تخضع لإلدارة المباشرة مدرجة ضمن الذمم المدينة
التجارية
 شركة إتحاد إتصاالت (موبايلي)- شركة العلم ألمن المعلومات715,929
(ميدغلف)
 شركة المتوسط والخليج126,620
842,549

.7

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)
35,450
419,583
438,453
751,779
1,609,815
--

197,330
664,572
-861,902

الذمم المدينة التجارية
 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)
اشتراكات وعضويات مستحقة
إيجارات مستحقة

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

14,325,171
7,020,776
21,345,947

مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح )1-7
 اشتراكات وعضويات مستحقة -إيجارات مستحقة

()194,889
()1,887,122
()2,082,011
19,263,936

8,159,607
3,148,549
11,308,156
()625,976
()1,759,497
()2,385,473
8,922,683

 1-7فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:
 30يونيو 2018م
(غير مراجعة)
اشتراكات
وعضويات مستحقة
الرصيد في بداية الفترة/السنة
(رد)/المحمل للفترة/السنة

625,976
()431,087

شطب مقابل مخصص

194,889
-16

إيجارات
مستحقة
1,759,49
7
127,625
1,887,12
2
--

 31ديسمبر 2017م
(مراجعة)
اشتراكات
إيجارات
وعضويات
مستحقة
مستحقة
3,812,679
()2,876,222

911,270
848,227

936,457
()310,481

1,759,497
--
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الرصيد في نهاية الفترة/السنة

.8

194,889

1,887,12
2

625,976

1,759,497

رأس المال
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع
إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع البالغ  523.8مليون لاير سعودي(ديسمبر 2017م523.8 :
مليون لاير سااعودي) مقساام إلى  52.3مليون سااهم (ديساامبر 2017م 52.3 :مليون سااهم) بقيمة اساامية تبلغ  10لاير
سعودي للسهم الواحد.

.9

االحتياطي النظامي
وفقًا لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة ,يجب على الشركة أن تجنب في كل سنة  ٪10من أرباحها
الصافية لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على الم ساهمين .إال أنه يمكن ا ستخدام هذا االحتياطي لمقابلة خ سائر ال شركة أو
زيادة رأس المال.

 .10القروض والسلف
لدى الشاااركة تساااهيالت ائتمانية حصااالت عليها من بنوك محلية في شاااكل قروض قصااايرة وطويلة األجل واعتمادات
مستندية وخطابات ضمان.
تخضااع هذه القروض لألسااعار الثابتة والمتغيرة للعمولة داخل البنوك السااعودية التي تتراوح بين (سااايبور) ٪1.5
إلى (سااااايبور)  ٪2.5ونساااابة عمولة ثابتة تتراوح بين  ٪3.4إلى  ٪5.17وهي مضاااامونة بواسااااطة سااااندات ألمر
وضمانات شخصية غير مشروطة صادرة عن بعض مساهمي األغلبية بالشركة .تستحق هذه التسهيالت في أو قبل
 23يناير  2025وتم تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة بنا ًء على استحقاقاتها التعاقدية.
فيما يلي المبالغ القائمة والمتعلقة بالتسهيالت المذكورة أعاله:

المطلوبات غير المتداولة
الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل
مطلوبات متداولة
قرض قصير األجل
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
إجمالي القروض والسلف

 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

399,815,842

366,151,163

20,000,000
94,963,831
114,963,831
514,779,673

-76,493,562
76,493,562
442,644,725

 .11الزكاة
مخصص الزكاة
فيما يلي العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة للشركة للفترة/للسنة:
 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)
523,833,610
109,510,213
24,667,119

رأس المال
أرباح مبقاة
احتياطيات
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 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)
523,833,610
87,689,705
17,419,888

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

الربح المعدل للفترة/للسنة
الموجودات غير المتداولة

72,425,174
1,349,873,594

177,547,787
1,306,318,325

 .11الزكاة (يتبع)
فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:

الرصيد في بداية الفترة/السنة
المحمل للفترة/السنة
رد مخصص إضافي متعلق
مبالغ مدفوعة خالل الفترة/السنة
الرصيد في نهاية الفترة/السنة

 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)

4,487,682
1,736,312
()1,321,000
415,312
()3,064,171
1,838,823

6,613,663
4,487,682
()1,138,779
3,348,903
()5,474,884
4,487,682

موقف الربوط الزكوية النهائية
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"),
إال أن الهيئة لم تصدر الربط النهائي حتى اآلن.

 .12اإليرادات
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م
2018م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
اإليرادات
 االشتراكات والعضويات دورات شخصية-اإليجارات

334,504,586
24,899,169
5,111,823
364,515,578

329,161,561
19,173,400
5,270,725
353,605,686

 .13تكلفة اإليرادات
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م
2018م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
رواتب ومدافع متعلقة بها
االستهالك
مصروفات إيجارات
مياه وكهرباء
مصروفات نظافة وخدمات
مواد مستهلكة
صيانة وإصالحات
مصروفات حكومية واستقدام
أمن وسالمة
قرطاسية
أخرى

83,808,729
51,499,362
39,143,045
30,025,873
17,750,492
4,145,699
3,310,630
2,811,202
1,708,445
926,403
3,941,325
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74,241,787
43,397,084
35,018,749
29,949,595
16,222,131
5,594,922
4,340,157
3,097,432
1,213,705
1,104,348
2,321,754

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

239,071,205
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216,501,664

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .14ربحية السهم
يتم احتساب الربح األساسي للسهم بقسمة صافي ربح الفترة المنتهية في  30يونيو 2018م و 30يونيو 2017م على
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في نهاية الفترة والتي تتكون من  52.38مليون سهم كما في  30يونيو 2018م
( 30يونيو 2017م 52.38 :مليون سهم).
تم الوصول إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم للفترة المنتهية في  30يونيو 2018م باألخذ باالعتبار أثر الزيادة في
رأس المال من بداية أقرب فترة معروضة ( 1يناير 2017م) وذلك التزاما بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي .33

المتوسط المرجح لعدد األسهم
19,500,000
32,883,361
52,383,361

عدد األسهم المصدرة في  1يناير 2017م
أثر الزيادة في رأس المال
المتوسط المرجح لعدد األسهم في  1يناير 2017م

 .15االرتباطات وااللتزامات المحتملة
لدى الشركة التزامات رأسمالية لعقود تأسيس مراكز ونوادي رياضية بمبلغ  114.8مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2017م 56.7 :مليون لاير سعودي) وخطابات ضمان مصدرة بمبلغ  4.05مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2017م 4.6 :مليون لاير سعودي) مقابل تأجير أراضي.

 .16النقد وما في حكمه

استثمار قصير األجل
نقد وأرصدة لدى البنوك

 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)

 30يونيو
2017م
(غير مراجعة)

-40,568,553
40,568,553

15,000,000
20,690,221
35,690,221

 .17توزيعات األرباح
أوصى أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  26فبراير 2018م و  1مايو 2018م توزيع مبلغ 25.42
مليون لاير سعودي كتوزيعات أرباح نهائية للربع الرابع من عام 2017م ومبلغ  17.52مليون لاير سعودي
كتوزيعات اربام مرحلية للفترة المنتهية في  31مارس 2018م على التوالي.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .18القطاعات التشغيلية
يتم تسجيل القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة لصناع القرارات التشغيلية الرئيسيين .إن
صناع القرارات التشغيلية الرئيسيين (المسئولين عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع التشغيلي) تم تحديدهم كمجلس
إدارة .تتكون أنشطة الشركة فقط من توفير مرافق اللياقة البدنية والصحية ذات الجودة العالية باإلضافة إلى خدمات
التدريب الشخصية.
ألغراض إدارية ,يتم تنظيم الشركة إلى وحدات أعمال بنا ًء على توزيعها الجغرافي وقطاعات السوق (مراكز رجالية
ونسائية).
يتم تقييم األداء القطاعي بنا ًء على الربح أو الخسارة والتي تقاس في بعض النواحي بصورة مختلفة عن الربح أو
الخسارة في القوائم المالية.
القطاعات الجغرافية
للفترة المنتهية في 30
يونيو 2018م  -غير
مراجعة
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
الدخل الشامل
االستهالك

المقر الرئيسي
والمنطقة الوسطى
177,850,586
(110,106,13
)2
67,744,454
38,914,022
23,165,071

المنطقة الغربية
122,100,87
5
(84,034,39
)3
38,066,482
21,866,290
20,052,055

المنطقة الشرقية

المنطقة الدولية
(االمارات العربية
المتحدة)

اإلجمــالي

55,508,513

9,055,604

364,515,578

()7,635,150

()239,071,205

1,420,454
767,580
1,747,684

125,444,373
72,009,862
53,503,007

(37,295,53
)0
18,212,983
10,461,970
8,538,197

كما في  30يونيو 2018م  -غير مراجعة
إجمالي الموجودات
682,260,492
إجمالي المطلوبات

583,553,270

582,561,50
8
234,845,03
6

230,877,16
7

53,992,125

1,549,691,292

42,278,662

31,003,382

891,680,350

القطاعات الجغرافية
للفترة المنتهية في 30
يونيو 2017م  -غير
مراجعة
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
(/الخسارة)
الدخل(/الخسارة)
الشاملة
االستهالك

المنطقة الغربية
126,614,19
8
(75,709,679
)

المنطقة الشرقية

المنطقة الدولية
(االمارات العربية
المتحدة)

اإلجمالي

42,147,477

5,140,233

353,605,686

(31,230,172
)

()7,201,470

()216,501,664

77,343,435

50,904,519

10,917,305

()2,061,237

137,104,022

47,066,561

30,795,314

6,604,558

()2,323,933

82,142,500

21,376,315

15,718,234

6,788,503

1,088,823

44,971,875

المقر الرئيسي
والمنطقة الوسطى
179,703,778
()102,360,343

كما في  31ديسمبر 2017م -مراجعة
إجمالي الموجودات

697,462,068

إجمالي المطلوبات

563,603,624

538,629,87
6
243,572,84
0
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212,809,39
0
34,782,401

56,033,271

1,504,934,605

34,032,537

875,991,402

شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .18القطاعات التشغيلية (يتبع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

2017م
2018م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
مراكزرياضية رجالية
353,499,743
323,067,561
()215,861,763( )217,730,142
137,637,980
105,337,419

قطاعات السوق
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
2017م
2018م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
مراكزرياضية نسائية
105,943
41,448,017
()639,901( )21,341,063
()533,958
20,106,954

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م
(غير مراجعة)

2018م
(غير مراجعة)
اإلجمــالي
353,605,686
364,515,578
()216,501,664( )239,071,205
137,104,022
125,444,373

الدخل الشامل

52,595,160

83,122,251

19,414,702

()979,751

72,009,862

82,142,500

االستهالك

48,889,764

44,893,156

4,613,243

78,719

53,503,007

44,971,875

 .19تحديد القيم العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية ألغراض القياس/اإلفصاح على أساس السياسات
المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية األولية .وفي تاريخ إعداد القوائم المالية ,إن القيمة الدفترية لموجودات
ومطلوبات الشركة المالية تقارب قيمتها العادلة.

 .20إدارة المخاطر المالية
تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:




مخاطر االئتمان؛
مخاطر السيولة و
مخاطر السوق

إطار إدارة المخاطر
تتمثل إدارة المخاطر للشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط التي تم وضعها وتستخدم هيكل
تنظيمي قائم على تحقيق األهداف االستراتيجية .تكمن فلسفة الشركة في االستعداد والمعرفة بقبول المخاطر بما يتناسب
مع الرغبة في المخاطر والخطة االستراتيجية المعتمدة من مجلس اإلدارة .تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان والسيولة
والسوق.

هيكل إدارة المخاطر
يتم إنشاء هيكل منظم ومتماسك داخل الشركة لتحديد وتقييم ومراقبة والسيطرة على المخاطر.

مجلس اإلدارة /لجنة المراجعة
تكمن قمة حوكمة المخاطر في االشراف المركزي لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة اللذين يقدمان التوجيهات ويمنحان
الموافقات الالزمة على االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسئولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن الرغبة في المخاطرة المحددة
مسبقا ً للشركة.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .20إدارة المخاطر المالية (يتبع)
فيما يلي المخاطر التي تتعرض لها الشركة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:
 .1مخاطر االئتمان
تقوم الشركة بإدارة تعرضها لمخاطر االئتمان والتي هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى
تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من الذمم المدينة التجارية للشركة واألرصدة
لدى البنوك.

إدارة مخاطر االئتمان
تسعى الشركة للسيطرة على مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر االئتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف
أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى.

التعرض لمخاطر االئتمان
يوضح الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
 31ديسمبر
 30يونيو
2017م
2018م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
الموجودات المالية
2,731,318
موجودات أخرى * (إيضاح )5
3,480,750
35,450
مستحق من طرف ذو عالقة (إيضاح )6
-11,308,156
إجمالي الذمم المدينة التجارية (إيضاح )7
21,345,947
17,000,000
استثمار قصير األجل
-53,157,747
أرصدة لدى البنك
39,499,909
84,232,671
64,326,606

*يتضمن هذا البند تكلفة الطرح العام األولي المستحقة من المساهمين الحاليين باإلضافة للذمم المدينة األخرى.
موجودات متداولة أخرى
ترى اإلدارة أن الشركة غير معرضة بشكل كبير لمخاطر االئتمان على موجوداتها المتداولة األخرى حيث أن الرصيد
يعتبر غير جوهري .ترى إدارة الشركة أن المبالغ غير منخفضة القيمة التي تعتبر متأخرة ألكثر من  30يوماً ما تزال
قابلة للتحصيل بالكامل بنا ًء على السلوك التاريخي والتحليل الشامل لمخاطر االئتمان بالنسبة للعميل.

الذمم المدينة التجارية
فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها في تاريخ التقرير:
 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)
ليست متأخرة وال منخفضة القيمة
12,936,562
متأخرة وليست منخفضة القيمة:
 30 – 0يوم
2,349,025
60 – 31يوم
1,347,477
90 – 61يوم
707,208
 - 91أكثر من  120يو ًما
1,923,664
19,263,936
إجمالي الذمم المدينة التجارية

 31ديسمبر
2017م
(مراجعة)
6,451,372
1,753,201
331,517
115,205
271,388
8,922,683

يتم تقييم الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية وفقا ً لسياسة االئتمان التي تضعها الشركة .تراقب الشركة مخاطر
االئتمان المتعلقة بالعمالء من خالل تجميع الذمم المدينة التجارية وفقا ً لخصائصها.

نقد وما في حكمه
تحتفظ الشركة بأرصدة لدى البنوك بمبلغ وقدره  39.499.909لاير سعوديكما  30يونيو 2018م والتي تمثل الحد
األقصى للتعرض لهذه الموجودات .يتم االحتفاظ بهذه األرصدة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني قوي.
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .20إدارة المخاطر المالية (يتبع)
 .1مخاطر االئتمان(يتبع)
التركيز الجغرافي لمخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان
ال تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان جوهرية بنا ًء على تركيزها الجغرافي حيث أن عمليات الشركة تتم بشكل أساسي
في المملكة العربية السعودية وأن جميع الموجودات المالية التي تحمل مخاطر ائتمان تتركز داخل المملكة العربية
السعودية ما عدا رصيد غير مادي لدى أحد البنوك في االمارات العربية المتحدة.
 .2مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء
بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة
تقارب قيمته العادلة .تقوم الشركة بالحد من مخاطر السيولة بمراقبة متطلبات التمويل والتأكد من توفر التسهيالت
البنكية.
كما في  30يونيو 2018م ,تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ وقدره  210.45مليون
لاير سعودي .إال أن المطلوبات المتداولة تتضمن مبلغ وقدره  211.62مليون لاير سعودي من اإليرادات المؤجلة
والتي تمثل رسوم االشتراكات المقبوضة مقدماً وكذلك مبلغ  3.57مليون لاير سعودي من اإليجارات المؤجلة ,ومبلغ
 2.77مليون لاير سعودي من الدفعات المقدمة من العمالء ,والتي ال تتوقع الشركة وال يتعين عيها قانونا ً سدادها كما
في  30يونيو 2018م .باإلضافة لذلك ,لم تستخدم الشركة التسهيل البنكي البالغ  45مليون لاير سعودي كما في 30
يونيو 2018م والذي يمكن للشركة االستفادة منه في حال حدوث أي عجز .وبالتالي ,ال تتعرض الشركة ألي مخاطر
سيولة هامة في المستقبل المنظور.
تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية
يلخص الجدول التالي اساااتحقاقات المطلوبات المالية للشاااركة كما في  30يونيو 2018م اساااتناداً إلى التدفقات النقدية
التعاقدية غير المخصاااااومة .تم تحديد االساااااتحقاقات التعاقدية للمطلوبات اساااااتناداً إلى الفترة المتبقية في تاريخ قائمة
المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 30يونيو 2018م
(غير مراجعة)
قروض وسلف*
ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة
ومطلوبات أخرى

خالل 3
شهور
29,683,944
22,166,169
53,343,485

 3إلى 12
شهور
93,988,304
---

105,193,598

93,988,304

خالل 3
شهور

 3إلى 12
شهور

 31ديسمبر 2017م
(مراجعة)
قروض وسلف*
23,199,347
ذمم دائنة تجارية
37,305,070
مصروفات مستحقة
48,646,988
ومطلوبات أخرى
109,151,405

 1إلى 5
سنوات
(لاير سعودي)

بدون استحقاق ثابت

-- 439,617,069
----

--

-- 439,617,069

 1إلى 5
سنوات
(لاير سعودي)

اإلجمالي
563,289,317
22,166,169
53,343,485
638,798,971

اإلجمالي

بدون استحقاق ثابت

71,203,737
--

-- 401,114,929
---

495,518,013
37,305,070

-71,203,737

---- 401,114,929

48,646,988
581,470,071

* تتضمن القروض والسلف تكلفة تمويل بمبلغ وقدره  48.51مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م52.87 :
مليون لاير سعودي).
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شركة لجام للرياضة
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018م

(بالريال السعودي)

 .20إدارة المخاطر المالية (يتبع)
 .3مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في
المتغيرات في السوق مثل أسعار العمولة الخاصة وأسعار صرف العمالت األجنبية .يخضع الجزء الهام من القروض
والسلف الخاصة بالشركة لهامش ربح ثابت ,لذلك ال تتعرض الشركة ألي تغيرات في أسعار هامش الربح السائد في
السوق .يخضع الجزء الهام من القروض والسلف الخاصة بالشركة لهامش ربح ثابت ,لذلك ال تتعرض الشركة ألي
تغيرات في أسعار هامش الربح السائد في السوق.

 .21إدارة رأس المال
تهدف سياسة الشركة إلى الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية وكذلك الحفاظ على الدائنين وثقة السوق لدعم التنمية
المستدامة ألعمالها التجارية .تقوم اإلدارة بمراقبة النمو في عمليات الشركة ومخاطر جودة الموجودات والعائد على
رأس المال وكذلك مستوى األرباح الموزعة على المساهمين.
ويسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العوائد العالية التي قد تكون ممكنة مع مستويات أعلى من القروض
والمزايا والضمانات التي تتوفر من خالل مركز رأس مال قوي.
تراقب الشركة رأس المال باستخدام نسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية .ولهذا الغرض ,يتم تحديد نسبة صافي
الديون المعدلة كإجمالي مطلوبات مكونة من قروض تحمل عمولة ناقصا ً النقد وما في حكمه .تتكون حقوق الملكية
من جميع مكونات حقوق الملكية.

 .22أرقام المقارنة
إن القوائم المالية األولية للشركة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017م والتي تم اعتمادها
في  28أغسطس 2017م ,تتضمن مصروفات رواتب بمبلغ  1.13مليون لاير سعودي والتي تم رسملتها ضمن
الممتلكات والمعدات بدالً من تحميلها على الربح والخسارة .قامت اإلدارة بتعديل أرقام المقارنة للممتلكات والمعدات
كما في  30يونيو 2017م ومصروفات الرواتب في قائمة الربح أو الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2017م بالمبلغ المبين في هذه القوائم المالية األولية المختصرة .باإلضافة لذلك ,فقد تم عكس االستهالك الفائض البالغ
 1,452لاير سعودي المحمل سابقا ً بأثر رجعي.
باإلضافة لذلك ,فقد قامت اإلدارة بتعديل مبلغ المصروفات ورصيد الممتلكات والمعدات خالل 2017م ولذلك فإن
القوائم المالية األولية للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2017م والفترة السنوية المنتهية في  31ديسمبر 2017م تم
تسجيلها بالشكل الصحيح.
عالوة على ذلك ,تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تصنيف وعرض الفترة الحالية.

 .23اعتماد القوائم المالية األولية
تم اعتماد القوائم المالية األولية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  25يوليو 2018م.
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