
 

 

 

 

 

 
 

 

  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)

  

  حلية المختصرةر الم البيانات المالية

  2013يونيو  30فى المنتهية  للثالثة أشهر

  

  



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)

  بيان الدخل
  

  2013يونيو  30لثالثة أشهر المنتهية فى لفترة ا
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  يونيو  30أشهر المنتهية فى  ةللثالث    

    2013  2012  
  غير مدققة  غير مدققة    

  ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري     

        

  350.454  459.301    اإليرادات
  )150.073(  )219.083(    تكاليف مباشرة

 )148.882( )141.087(    مصاريف أخرى

  51.499  99.131    األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات واإلطفاءات

  )62.691(  )76.117(    إستهالكات

  )100.684(  )101.027(    إطفاءات 

  373  -    ايرادات فوائد
  )6.805(  )6.860(    تكاليف تمويل

 )118.308( )84.873(    خسائر قبل ضريبة الدخلال

  -  -    ضريبة الدخل

  )118.308(  )84.873(     الفترةخسائر 

  (0,14)  (0,10)    الخسارة األساسية والمخففة على السهم (ريـال قطري للسهم الواحد)



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)

  بيان الدخل الشامل
  

  2013يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 

- 2  - 

 

  

  يونيو  30أشهر المنتهية فى  ةللثالث    

    2013  2012  
  غير مدققة  غير مدققة    

  ألف ريـال قطري   ريـال قطري  ألف    

        

 )118.308( )84.873(    خسائر الفترة 

        

        بنود الخسارة الشاملة األخرى

التدفقات النقدية  اتصافي الحركة للقيمة العادلة الناتجة من تحّوط

  )848(  -    خالل الفترة

  )119.156(  )84.873(    إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

  



  شركة فودافون قطر (ش.م.ق)

  بيان المركز المالي
  

  2013 يونيو 30 فى

- 3  - 

 

  

  2013مارس  31  2013و يوني 30    

  مدققة  غير مدققة    
  ريـال قطريألف   ريـال قطريألف     

        موجودات غير متداولة
  1.482.299  1.437.086    ممتلكات ومعدات

 6.167.056 6.066.029    موجودات غير ملموسة

  10.598  11.027    ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
  7.659.953  7.514.142    مجموع الموجودات غير المتداولة

        

        متداولة موجودات
  16.623  13.217    مخزون

  217.558  218.446    ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى
  161.549  185.159    النقد وشبه النقد

  395.730  416.822    مجموع الموجودات المتداولة
  8.055.683  7.930.964    مجموع الموجودات

        

        حقوق الملكية
 8.454.000 8.454.000    رأس المال

  11.543  11.543    إحتياطي قانوني
  -  -    إحتياطي تحّوط

  )2.293.834(  )2.378.707(    الخسائر المتراكمة
  6.171.709  6.086.836    مجموع حقوق الملكية

        

        المطلوبات غير المتداولة
  10.666  11.519    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  54.564  57.234    وأرصدة دائنة أخرى ذمم تجارية
 1.159.611 742.378    قروض طويلة األجل

 1.224.841 811.131    مجموع المطلوبات غير المتداولة
      

      المطلوبات المتداولة

  -  427.975    قروض قصيرة األجل
 659.133 605.022    ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

  659.133  1.032.997    مجموع المطلوبات المتداولة
  1.883.974  1.844.128    مجموع المطلوبات

  8.055.683  7.930.964    مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

  وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل: 2013 يوليو 24 تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
  
 
 

  ستيف تشارلز والترز    يل دافيد وايتهلكا   فيصل بن ثاني آل ثاني

  الرئيس المالي    الرئيس التنفيذي    نائب رئيس مجلس األدارة

  


