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 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  المالیةجزءاً من ھذه القوائم  ٢٢إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٣ 

  لموحدة للمركز الماليا یةلحة المرالقائم
 ) مراجعة(  ٢٠٢٠ مارس ٣١في 

 
 مدققة مراجعة   
 

 
 مارس ٣١

٢٠٢٠ 
 دیسمبر ٣١

٢٠١٩ 

 إیضاح 
 ألف 

 دوالر أمریكي
 ألف 

 دوالر أمریكي
    الموجودات 

    
 ٣٧٬٣١٥ ٢٦٬٢٨٥ ٤ نقد وأرصدة لدى بنوك

 ١٨٬٦٧٢ ٢٣٬٧٠٤ ٥ ذمم مدینة 
 ١٣٬٠٥٢ ١٣٬٠٥٢ ٦ استثمارات 

 ٨٧٬٣٨٧ ٩٦٬٥٧٩ ٧ زمیلة  ك وشركاتوع مشترفي مشر ماراتتثسا
 ٧٧٬٤٠٢ ٧٧٬٨٦٤ ٨ عقاریةستثمارات ا

 ٩٬٩٨٢ ٩٬٧٦٢ ٩ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٥٢١ ٦٩٤ ١٠ موجودات أخرى

  ───────── ───────── 
 ٢٤٤٬٣٣١ ٢٤٧٬٩٤٠  مجموع الموجودات

  ═════════ ═════════ 
    

    كالمطلوبات وحقوق المال
    

    المطلوبات 
 ٧٥٬٣٦٩ ٧٦٬٤٢٤ ١١ مم دائنة مطلوبات أخرى وذ

 ٦٬٣٨٦ ٥٬٣٨٢ ١٢ من بنك  تمویل
  ───────── ───────── 

 ٨١٬٧٥٥ ٨١٬٨٠٦  مجموع المطلوبات 
  ───────── ───────── 
    

     حقوق المالك
 ١١٤٬٦٠٤ ١٢٠٬٣٣٤  رأس المال 

 ) ١٬٢٣٩( )١٬٣٠٩( ١٣ محسوم منھ: أسھم خزانة  
  ───────── ───────── 
  ١١٣٬٣٦٥ ١١٩٬٠٢٥ 
  ───────── ───────── 
    

 ٤٬٠٧٣ ٤٬٠٧٣  احتیاطیات
 ٢٠٬٥٢٩ ١٨٬٣٨٦  مستبقاةأرباح 

  ───────── ───────── 
 ١٣٧٬٩٦٧ ١٤١٬٤٨٤  الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم  

    
 ٢٤٬٦٠٩ ٢٤٬٦٥٠  حقوق غیر مسیطرة 

  ───────── ───────── 
 ١٦٢٬٥٧٦ ١٦٦٬١٣٤  مجموع حقوق المالك

  ───────── ───────── 
 ٢٤٤٬٣٣١ ٢٤٧٬٩٤٠  كمجموع المطلوبات وحقوق المال

  ═════════ ═════════ 

 
 

 د. عمر سالم المطوع
 رئیس مجلس اإلدارة 

 خالد عبدالعزیز الغانم   
 عضو مجلس اإلدارة 

 یاسر حمد الجار  
 يیس التنفیذرئلا

  



 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة المرحلیة  المالیةجزءاً من ھذه القوائم  ٢٢إلى   ١المرفقة من  اإلیضاحاتتشكل 
٤ 

  لدخلالموحدة ل المرحلیة القائمة
 ) مراجعة ( ٢٠٢٠ مارس  ٣١المنتھیة في  ر أشھ ثالثةاللفترة 

 

  
 أشھر المنتھیة في للثالثة

 مارس   ٣١ 
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 إیضاح 
 ألف

 دوالر أمریكي 
 ألف 

 دوالر أمریكي
    الدخل التشغیلي

 ١٬١٨٥ )١٩١(   تالدخل من عقود المقاوال/  )الخسارة(صافي 
 ٤٬٤٢٥ ١٬٣٢١ ١٤   استثمارات عقاریة دخل من 
 ١٤٧ -  استثماراتدخل من 

 )٥١( ٣٣٠  أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى 
ناجمة عن استثمارات في مشروع مشترك  حصة الشركة من خسارة  صافي

 ) ١٢٩( )٧٤( ٧ وشركات زمیلة 
 ١٦٨ ٤١٦ ١٥ دخل آخر 

  ───────── ───────── 
 ٥٫٧٤٥ ١٬٨٠٢  يتشغیلمجموع الدخل ال

  ───────── ───────── 
    

    المصروفات التشغیلیة 
 ١٬٥١٢ ١٬٣٧٢  تكالیف الموظفین 

 ٧٨٣ ٦٨١  مصروفات عمومیة وإداریة  
 ٣٩٩ ٥٥٢  مصروفات متعلقة بالممتلكات 

 ١٤٢ ٩٩  تكالیف التمویل 
 ٤٣٦ ٢٤٦ ٩ استھالك 

  ───────── ───────── 
 ٣٬٢٧٢ ٢٬٩٥٠  وفات التشغیلیةمجموع المصر

  ───────── ───────── 
 ٢٬٤٧٣ )١٬١٤٨(  التشغیلي الربح/  )الخسارة( صافي

    
 ٧٢١ ٥٬٨٦٠ ٥و٤ استردادات من الذمم المدینة المضمحلة 

  ───────── ───────── 
 ٣٬١٩٤ ٤٬٧١٢   الربح للفترة

  ═════════ ═════════ 
    
    إلى: ائدعال

 ٣٬٠٢١ ٤٬٥٩٢  م حقوق مساھمي الشركة األ
 ١٧٣ ١٢٠  حقوق غیر مسیطرة 

  ───────── ───────── 
 ٣٬١٩٤ ٤٬٧١٢  الربح للفترة

  ═════════ ═════════ 
    

 ١٬٠٢ ١٬٥٥ ١٧ )أمریكیة(سنتات األرباح  النصیب األساسي والمخفض للسھم في
  ═════════ ═════════ 
 
 
 
 

 مر سالم المطوعع .د
 رئیس مجلس اإلدارة

 بشار ناصر التویجري   
 رئیس مجلس اإلدارةب نائ

 یاسر حمد الجار  
 يالرئیس التنفیذ
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  حقوق المالكلتغيرات في الموحدة ل المرحلية القائمة
 ( مراجعة ) 2020 مارس  31المنتهية في  ر أشه ثالثةاللفترة 

 
   األم   ةاهمي الشركالحقوق العائدة إلى مس 
     احتياطيات   

 

 رأس
 المال 

 أسهم 
 خزانة

 طي احتيا
 قانوني

 رباح األ
 بقاةستمال

 ع مومج
 حقوق ال

حقوق غير 
 مسيطرة

 مجموع 
  المالك حقوق

 

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 دوالر أمريكي

 ألف 
 يكدوالر أمري

        

 114,604 (1,239 ) 4,073 20,529 137,967 24,609 162,576 
        

 ( 1,144) (79) ( 1,065) ( 1,065) - - - ( 5,2إيضاح ) 30ي رقم ة المالتأثير تطبيق معيار المحاسب
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 161,432 24,530 136,902 19,464 4,073 ( 1,239) 114,604 2020 رنايي 1في   اد عرضه الرصيد مع
        

 (10) - (10) (10) - - - توزيعات إلى أموال صندوق األعمال الخيرية 
        

 - - - ( 5,660) - (70) 5,730 (16)إيضاح  مدفوعةأرباح أسهم  أسهم منحة صادرة ك
        

 4,712 120 4,592 4,592 - - - الربح للفترة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 166,134 24,650 141,484 18,386 4,073 (1,309) 120,334 2020 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
        

 164,353 27,822 136,531 19,808 3,358 ( 1,239) 114,604   2019يناير  1في 
        

 (50) - (50) (50) - - - زيعات إلى أموال صندوق األعمال الخيرية وت

        

 ( 5,730) - ( 5,730) ( 5,730) - - -   مدفوعةأرباح أسهم 
        

 3,194 173 3,021 3,021 - - - الربح للفترة 
        
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 161,767 27,995 133,772 17,049 3,358 ( 1,239) 114,604 2019 مارس 31في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 ةلتدفقات النقديالموحدة لالمرحلية  القائمة
 )مراجعة(  2020 مارس  31ية في المنته ر أشه ثالثةالة لفتر

  
 المنتهية في رأشه ثالثةلل

   مارس 31
  2020 2019 

 إيضاح 

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي

    األنشطة التشغيلية

 3,194 4,712  الربح للفترة  

    
    :  للبنود التالية تعديالت

 497 256 9 استهالك 

 رات  ماخسارة ناجمة عن استث شركة منحصة ال صافي
 129 74 7 مشترك وشركات زميلة شروعمفي 

 ( 3,196) - 14 مكسب من بيع استثمارات عقارية

 ( 721) (5,860) 5 استردادات من الذمم المدينة المضمحلة  
  ──────── ──────── 
  (818) (97) 

    لتشغيلية: صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات ا

 ( 5,912) 11,269  يوماً(  90ية ألكثر من صلأخ إستحقاق ودائع قصيرة األجل )بتواري

 7,193 176  ذمم مدينة 

 253 (173)  موجودات أخرى 

 ( 8,202) 1,045  ذمم دائنة  
  ──────── ──────── 

 ( 6,765) 11,499  األنشطة التشغيلية  (المستخدم فيمن / ) صافي النقد

  ──────── ──────── 
    األنشطة االستثمارية

 6,640 -  يةيع استثمارات عقارت من بمتحصال

 - (462)  استثمارات عقارية في شراء 

 (8) (37) 9 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 - 1  آالت ومعداتمن بيع ممتلكات و متحصالت

 - (9,266)  يلةوشركات زماستثمارات في مشروع مشترك شراء 

 2,792 - 7 يلةمزمشروع مشترك وشركات  مستلمة من توزيعات
  ──────── ──────── 

 9,424 (9,764)  األنشطة االستثماريةمن  /)المستخدم في( صافي النقد 

  ──────── ──────── 
    التمويلي النشاط

 ( 962) (1,004)  البنكصافي التغير في التمويل من 

  ──────── ──────── 
 ( 962) (1,004)   التمويلي  النشاط  صافي النقد المستخدم في

  ──────── ──────── 
 1,697 731  صافي التغير في النقد وما في حكمه

    
 36,243 22,062 4 في بداية الفترة النقد وما في حكمه 

  ──────── ──────── 
 37,940 22,793 4 نهاية الفترةالنقد وما في حكمه في 

 ════════ ════════ 
    ت غير نقدية:مالمعا

 (50) (10)  صندوق األعمال الخيرية أموالمقابل كة شرلاقبل  ات منتوزيع

 - (1,144)  ألول مرة   30رقم  المالياسبة ار المحمعي تأثير تطبيق

 ════════ ════════ 



 . ب.م.شإنوفست 

 .المختصرةالموحدة  المرحلية هذه القوائم الماليةجزءاً من  22إلى   1المرفقة من  اإليضاحاتتشكل 

7 

 خيرية أموال صندوق األعمال الاستخدامات و درلمصاالموحدة المرحلية القائمة 
 عة( ج)مرا 2020 سمار  31المنتهية في  ر أشه ثالثةاللفترة 

 
 

 
 أشهر المنتهية في للثالثة

 مارس  31
  2020 2019 

  
 ألف

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي
     مصادر أموال صندوق األعمال الخيرية

    

 - 14    الفترة غير الموزعة في بداية األعمال الخيرية  أموال صندوق 

 50 10  بل الشركة  توزيعات من ق
  ──────── ──────── 

 50 24  خالل الفترة  مصادر أموال صندوق األعمال الخيريةع ومجم
  ──────── ──────── 
    

    أموال صندوق األعمال الخيرية استخدامات
 - -  توزيعات ألغراض خيرية

  ──────── ──────── 

 - -  رة خالل الفت يةيراألعمال الخ أموال صندوق مجموع استخدامات
  ──────── ──────── 

 50 24   الفترة نهايةغير الموزعة في  األعمال الخيريةأموال صندوق 
  ════════ ════════ 
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REPORT ON REVIEW OF THE INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS TO THE BOARD OF DIRECTORS OF INOVEST B.S.C. 
 
 
Introduction 
We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial 

March 2020, and the related interim condensed consolidated statements of income, changes in 
owners' equity, cash flows and sources and uses of charity fund for the three-month period then 
ended and explanatory notes. The Board of Directors is responsible for the preparation and 
presentation of these interim condensed consolidated financial statements in accordance with 
the accounting policies disclosed in note 2. Our responsibility is to express a conclusion on these 
interim condensed consolidated financial statements based on our review. 
 
Scope of review 
We conducted our review in accordance with International Standard on  Review Engagements 
2410, Review of Interim Financial Information performed by the Independent Auditor of the Entity. 
A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons 
responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review 
procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with 
International Standards on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance 
that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. 
Accordingly, we do not express an audit opinion. 
 
Conclusion 
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the 
accompanying interim condensed consolidated financial statements are not prepared, in all 
material respects, in accordance with the accounting policies disclosed in note 2. 
 

 
 
28 July 2020 
Manama, Kingdom of Bahrain 









Inovest B.S.C.
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the three month period ended 31 March 2020 (Reviewed)

2020 2019
Note US$ '000 US$ '000

OPERATING ACTIVITIES

Profit for the period         4,712         3,194 

Adjustments for:
Depreciation 9            256            497 
Net share of loss from investment in
   a joint venture and associates 7              74            129 
Gain on sale of investment in real estate 14              -         (3,196)
Reversal of impaired receivables 5       (5,860)          (721)

         (818)            (97)

Net changes in operating assets and liabilities:
  Short-term deposits
  (with an original maturity of more than 90 days)       11,269       (5,912)
  Accounts receivable            176         7,193 
  Other assets          (173)            253 
  Accounts payable         1,045       (8,202)

Net cash used in operating activities       11,499       (6,765)

INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from sale of investment in real estate              -           6,640 
Purchase of investment in real estate          (462)              -   
Purchase of property, plant and equipment 9            (37)              (8)
Proceeds from sale of property, plant and equipment                1              -   
Purchase of investment in a joint venture and associates       (9,266)              -   
Distributions received from a joint venture and associates 7              -           2,792 

Net cash (used in) / from investing activities       (9,764)         9,424 

FINANCING ACTIVITY

Net movement in financing from a bank       (1,004)          (962)

Net cash used in financing activity       (1,004)          (962)

NET MOVEMENT IN CASH AND CASH EQUIVALENTS            731         1,697 

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 4       22,062       36,243 

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD 4       22,793       37,940 

Non cash transactions:
Contributions by the company toward charity funds            (10)            (50)
Impact of first time adoption of FAS 30       (1,144)              -   

The attached explanatory notes 1 to 22 form part of these interim condensed consolidated financial statements.

 Three months ended 
31 March

_______________________________________________________________________________________
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Inovest B.S.C.

For the three month period ended 31 March 2020 (Reviewed)

2020 2019
US$ '000 US$ '000

Undistributed charity funds at the beginning of the period              14              -   

Contributions by the Company              10              50 

             24              50 

Contributions for charitable purposes              -                -   

             -                -   

             24              50 

The attached explanatory notes 1 to 22 form part of these interim condensed consolidated financial statements.

Total uses of funds during the period

 Three months ended 
31 March

Undistributed charity funds at end of period

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF SOURCES AND USES OF 
CHARITY FUND

Sources of charity funds

Uses of charity funds

during the period
Total sources of charity funds

______________________________________________________________________________________
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