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مساهميالموجزة المرحلية إلى السادة الموحدة تقریر مراجعة البيانات المالية 
یونيكاي لألغذیة (مساهمة عامة)

المقدمة
والشــركة التابعة  ")  الشــركة("یونيكاي لألغذیة (مســاهمة عامة) لشــركة   ةالمرفق ةالمرحلي ةالموجز  الموحدة ةالمالي اتبيانالعنا لقد راج 

٢٠٢١مارس   ٣١كما في  الموجز المرحليالموحد بيان المركز المالي والتي تتألف من (ُیشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة")،  لها 
ــامل والتغيرات في حقوق  الدخلو  لدخللذات العالقة المرحلية  ةز الموج الموحدة والبيانات   الثالثةلفترة  والتدفقات النقدیةالملكية الشـــــ

الموجزة الموحدة هذه البيانات المالية عرض إعداد و . إن اإلدارة مسـؤولة عن التفسـيریةواإلیضـاحات أشـهر المنتهية في ذلك التاریخ 
إن "). ٣٤("المعـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رقم  إعـداد التقـاریر المـالـية المرحلـية، ٣٤دولي رقم لمعـيار المحـاســــــــــــــبي الـ لالمرحلـية وفقـًا 

مال المراجعة التي قمنا بها.إلى أع استناداً الموجزة المرحلية الموحدة مالية ستنتاج حول هذه البيانات الامسؤوليتنا هي إعطاء 

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة   ٢٤١٠رقم  لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتومات المالية المرحلية من طلب من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعل
ت التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءا

المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  
فـإننـا ال نبـدي رأیـًا   ،على ذلـك نـاءً التـأكيـدات التي تطلعنـا على جميع األمور الجوهریـة التي یمكن تحـدیـدهـا أثنـاء القيـام بـالتـدقيق. ب

بخصوص التدقيق.

االستنتاج
الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها  الموحدة إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية اســتناداً 

.٣٤النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كافةمن 

إرنست ویونغعن 

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد: الرقم 

٢٠٢١ مایو ١٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة الموحدة ت الماليةة جزءًا من هذه البيانا المرفق٢١إلى ١ل اإلیضاحات من تشك
-٢-

المرحليالموجزالدخل الموحدبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر فترة ل

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف إیضاح

٥١٬١٨٤٥٣٬٣٧٢اإلیرادات

)١١٨٬٣٦()٨٦١٬٣٣(تكلفة المبيعات

١٧٬٣٢٣١٧٬٢٥٤إجمالي األرباح

)٢٠٬٨٧٧()١٦٬٢٥٧(٣ومصاریف بيع وتوزیعإداریةاریفمص

-)٤٥(خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدینة التجاریة

)٣٬٦٢٣(١٬٠٢١التشغيلية للفترة)الخسائر(/األرباح

)٢٬٦٥٠()١٬٦٠٣(تكاليف التمویل، بالصافي

-)٤٢٥(٦ة العادلةبالقيماري استثمعقار تقييم خسارة 

)٣٢٥(-١٠من خالل األرباح أو الخسائرخسائر تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة

٤٤٦٣٩٥٢دخل آخر

)٥٬٦٤٦()٥٤٤(قبل الضریبةللفترةالخسائر 

-)١٢(١٦یبةضر لامصروف 

)٦٤٦٬٥()٥٥٦(للفترةالخسائر 

الخسائر العائدة إلى:
)٦٤٦٬٥()٥٥٦(مالكي الشركة

:ربحية السهم
)١٧٤٬٠()٠١٧٬٠(١٨(بالدرهم)ةاألساسي–لسهم اخسارة 



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة الموحدة ت الماليةة جزءًا من هذه البيانا المرفق٢١إلى ١ل اإلیضاحات من تشك
-٣-

المرحليد الموجزموحالالشاملالدخلبيان 
قة)مدق(غير ٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف 

)٥٬٦٤٦()٥٥٦(فترةللالخسائر

--للفترةنود الدخل الشامل األخرى ب

)٥٬٦٤٦()٥٥٦(للفترةةالشاملالخسائرإجمالي 

إلى:ةالخسائر الشاملة العائدإجمالي 
)٥٬٦٤٦()٥٥٦(مالكي الشركة





والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة الموحدة ت الماليةة جزءًا من هذه البيانا المرفق٢١إلى ١ل اإلیضاحات من تشك
-٥-

الموجز المرحليالموحدالملكيةغيرات في حقوق التبيان
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

خسائرفائض
عالمجمو متراكمةإعادة تقييممقيداحتياطي قانونياحتياطي المالرأس 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٦٬١٥٥)١٥٬٥٥٩(٢٠٢١٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨ینایر ١يفكما الرصيد 

)٥٥٦()٥٥٦(----فترةللاألرباح

------بنود الدخل الشامل األخرى 

)٥٥٦()٥٥٦(----للفترةةالشاملالخسائرإجمالي 

٥٩٩٬٢٥)١١٥٬١٦(٢٠٢١٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢١٨٨٬٦مارس ٣١في الرصيد كما 

٢٢٬٥٨٥)١٩٬١٢٩(٢٠٢٠٣٢٬٣٦٨٢٬٣٦٦٧٩٢٦٬١٨٨ینایر ١يفكما الرصيد 

)٥٬٦٤٦()٥٬٦٤٦(----فترةللالخسائر

------بنود الدخل الشامل األخرى 

)٦٤٦٬٥()٦٤٦٬٥(----للفترةةالشاملالخسائرإجمالي 

٩٣٩٬١٦)٧٧٥٬٢٤(٢٠٢٠٣٦٨٬٣٢٣٦٦٬٢٧٩٢١٨٨٬٦مارس ٣١في الرصيد كما 



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة

المرحلية.الموجزة الموحدة ت الماليةة جزءًا من هذه البيانا المرفق٢١إلى ١ل اإلیضاحات من تشك
٦

الموجز المرحليالموحدبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

مارس٣١أشهر المنتهية فيثة الثالة تر ف
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف إیضاح
األنشطة التشغيلية

)٥٬٦٤٦()٥٤٤(ةقبل الضریبللفترةالخسائر
التعدیالت للبنود التالية:

٥١٬١٩١١٬٢٩٩استهالك
٧٢٬٢٥٨٢٬٧٧٩موجودات حق االستخداماستهالك
-٤٥الذمم المدینة التجاریةةاالئتمان المتوقعخسائر 

-٤٢٥عادلةبالقيمة الماري عقار استثخسائر تقييم 
٣٢٥-عادلةات بالقيمة الخسائر تقييم االستثمار 

١٬٦٠٣٢٬٦٥٠تمویلتكاليف
٢١٦٣٠٣مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)١١٨(-ارإنهاء عقود اإلیج 

٥٬١٩٤١٬٥٩٢
العامل:التغيرات في رأس المال

)٤٬٤٥٠()٣٬٣١٦(ون مخز 
٤٬٣٠٥)٩٣٣(وآخرون مدینون تجاریون 

)١٢(٢٦٨عالقةطرف ذي مبالغ مستحقة من 
٤٬٦١٥١٠٬٤٧٦آخرون دائنون تجاریون و 

)٧٢١()٥٣١(عالقةطرف ذي لمبالغ مستحقة 

٥٬٢٩٧١١٬١٩٠العملياتنمالناتج النقد 
)٢٣٤()٢٦٠(للموظفينخدمة المدفوعةافأة نهایة المك
-)١٢٤(وعةخل المدفریبة الدض

٩١٣٬٤٩٥٦٬١٠األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)١٣٩٬١()٦٨٢(٥شراء موجودات ثابتة

)١٣٩٬١()٦٨٢(ستثماریةاألنشطة االالمستخدم في صافي النقد 

األنشطة التمویلية
)٥٬٧٥٠()٣٬٠٨٤(سلفيات، بالصافي

)٣٬٨٥١()٢٬١٢٠(١٥مدفوعةمطلوبات عقود إیجار 
)١٬٩١٨()١٬٠٥٠(مدفوعةفوائد 

)٣٧٧٬١٠(٣٠٢ودائع ثابتة

)٨٩٦٬٢١()٩٥٢٬٥(ةاألنشطة التمویليالمستخدم فيلنقدصافي ا

)١٢٬٠٧٩()١٬٧٢١(النقدیة وشبه النقدیةيفالنقصصافي 

٩٤١٬٧)٣٤٣٬٤(ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

)١٣٨٬٤()٠٦٤٬٦(١١مارس٣١النقدیة وشبه النقدیة في 



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

٧

األنشطة-١
بموجــب مرســوم صــاحب ١٩٧٧أبریــل ١١یخ بتــار مة عامــة مؤسســة ة مســاههــي شــرك("الشــركة") ) ة (مســاهمة عامــةیونيكــاي لألغذیــ شــركة

مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة یونيكــاي آنــد ٪١٠٠تمتلــك الشــركة نســبة .المــاليدبــيســوق فــي مدرجــة الشــركة أســهم إنالســمو حــاكم دبــي. 
إن النشــاط . ٣/٧٤وجــب ســجل تجــاري رقــم مســؤولية محــدودة فــي ســلطنة ُعمــان بمكومبــاني ذ.م.م ("الشــركة التابعــة") المســجلة كشــركة ذات

لتابعة هو تجارة منتجات األلبان والعصائر واألیس كریم والمنتجات الغذائية األخرى.ئيسي للشركة االر 

لتوزیعهــا فــي جميــع أنحــاء دول ائيــة واستيراد مختلف أنواع المنتجات الغذتعمل المجموعة في صناعة منتجات األلبان والعصائر واآلیس كریم
جاریـــة باســم "یونيكـــاي انترناشـــيونال" والـــذي بخصوصـــه تحـــتفظ الشـــركة برخصـــتين المجموعـــة التم تنفيـــذ أنشـــطةلخلــيج والـــدول األخـــرى. ویـــتا

ــاي انترناشــــــيونال ش.م.ع" و "یونيكــــــاي انترناشــــــيونال ش.ذ.م.م".  ــم "یونيكــــ ــوان المســــــجل لتجــــــاریتين منفصــــــلتين باســــ ــو إن العنــــ لشــــــركة هــــ
.العربية المتحدةدبي، اإلمارات ،٦٤٢٤ص.ب

ــم ٢٠٢٠لســنة ٢٦إن المرســوم بالقــانون االتحــادي رقــم  بشــأن ٢٠١٥لســنة ٢والــذي یــنص علــى تعــدیل بعــض أحكــام القــانون االتحــادي رق
، والتــي یلــزم االمتثــال لهــا ٢٠٢١ینــایر ٢ودخلــت التعــدیالت حيــز التنفيــذ بتــاریخ ٢٠٢٠ســبتمبر ٢٧الشركات التجاریة قد تم إصداره بتاریخ 

ریخ ســریان مفعــول التعــدیالت. قامــت الشــركة بتقيــيم امتثالهــا لمتطلبــات األحكــام الجدیــدة وقامــت بتحــدیث بالكامــل خــالل ســنة واحــدة مــن تــا 
ــًا لمــا تـــم اعتمــاده خـــالل الجمعيــة العموميـــة الســنویة لهـــا المنعقــدة بتـــاریخ  ون الشــركة ممتثلـــة . وســـتك٢٠٢١أبریــل ١٨نظامهــا األساســي وفقـ

صاه الفترة االنتقالية المنصوص عليها في التعدیالت.التعدیالت الجدیدة في موعد أقبالكامل لهذه

.٢٠٢١مایو١٠مالية الموحدة الموجزة المرحلية من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ه البيانات الموافقة على هذتمت ال

بالمجموعةصة الخاالسياسات المحاسبية والتغيرات في أسس إعداد البيانات المالية-٢
الماليةأسس إعداد البيانات 

٣٤للمعيار المحاســبي الــدولي رقــم وفقاً ٢٠٢١مارس ٣١شهر المنتهية في ثة أالثاللفترةية الموجزة المرحلالموحدة تم إعداد البيانات المالية 
."داد التقاریر المالية المرحليةإع""
ماليــة الســنویة، ویجــب أن ُتقــرأ صــاحات الالزمــة للبيانــات العلــى كافــة المعلومــات واإلفتشــتملالالموجزة المرحليةالموحدة البيانات المالية إن
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في للمجموعة الية السنویة انات الممع البيتزامنبال

توقعــة للســنة الماليــة المنتهيــة ال تشير بالضــرورة إلــى النتــائج الم٢٠٢١مارس ٣١عالوة على ذلك، فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
.٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

یة االستثمار العقاراتبدأ التكلفة التاریخية باستثناء  لموفقاً المرحلية الموجزة البيانات المالية الموحدة عرضتم 
واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي یتم قياسها بالقيمة العادلة.

ى ملــة العــرض لــدعمة و ة المســتخدعملــ باعتبــاره ال، بــدرهم اإلمــارات العربيــة المتحــدةة المرحليــة وجز المــ البيانــات الماليــة الموحــدة هــذهعــرض تــم 
درهم إال إذا أشير لغير ذلك.ألفقرب األرقام إلى أتقریب تم، و الشركة

ــان لـــد، ٢٠٢١مـــارس٣١فـــي كمـــا  ــة كـ وتجـــاوزت مطلوباتهـــا المتداولـــة موجوداتهـــا درهـــمألـــف١٥٬٤٣١بمبلـــغ متراكمـــة خســـائر ى المجموعـ
ــة بمبلـــ ا ـــة درهـــم.ألـــف٢٧٬١٤٦غ لمتداولـ ـــات المالـي ــة البياـن ــائق، تـــم إعـــداد البيانـــات الماليـ ــالرغم مـــن هـــذه الحقـ ــة الموحـــدة وبـ ــوجزة المرحليـ المـ

كافيــةوتــدفقات نقدیــة ل ســتحقق أربــاح قبمســتفــي اللمجموعــة اأن عمليــات إدارة المجموعــةحيــث تــرى أساس مبدأ االســتمراریة على للمجموعة 
.عند استحقاقها ةللوفاء بالتزاماتها المالي

المجموعةالمتبعة من قبل الجدیدة والتعدیالت المعایير والتفسيرات 
لبيانــات الماليــة لــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد امرحليــة مماثالمــوجزة الدةالموحــ فــي إعــداد البيانــات الماليــةالمتبعــةســات المحاســبية لسيا إن ا

ــا فـــي . إن ٢٠٢٠دیســـمبر ٣١للســـنة المنتهيـــة فـــي للمجموعـــة  ــدة التـــي یســـري مفعولهـ ــيس٢٠٢١ینـــایر ١اتبـــاع المعـــایير الجدیـ لهـــا تـــأثير لـ
.رحلية الموجزة للمجموعةانات المالية الموحدة المجوهري على البي



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

٨

لبيع والتوزیعریة ومصاریف المصاریف اإلداا-٣
المنتهيةة أشهرالثالثفترة 

مارس٣١في
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(غير مدققة)(غير مدققة) 

٨٬٧٧٤١٠٬٩٠٣رواتب ومزایا الموظفين
٢٬٢٥٨٢٬٧٧٩استهالك موجودات حق االستخدام

١٬٨١٤٢٬٣٣٠مصاریف السيارات التجاریة
٦٣٢٧٢٥استهالك
٧٢١١٣ية أخرى بيعومصاریف دعایة وإعالنمصاریف

٧٠٧٬٢٠٢٧٬٤أخرى 
٢٥٧٬١٦٨٧٧٬٢٠

مارس ٣١لثالثة أشهر المنتهية في (فترة األف درهم١٠٩تشتمل مصاریف السيارات التجاریة على مبالغ عقود اإلیجار التشغيلية بمبلغ 
درهم).ألف ١٩٣–٢٠٢٠

ل اآلخرلدخا-٤
مليــون ٠٬٣٩بشكل رئيسي على دخل اإلیجــارات بمبلــغ (غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١شهر المنتهية في یشتمل الدخل اآلخر لفترة الثالثة أ

مليون درهم).٠٬٨٨–مدققة)(غير ٢٠٢٠مارس ٣١درهم (فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

الموجودات الثابتة-٥
ات واالستبعادات اإلضاف

مليــون درهــم ٠٬٦٨المجموعة باالستحواذ على موجودات بمبلــغ قامت ، (غير مدققة)٢٠٢١مارس٣١المنتهية في الثالثة أشهر خالل فترة 
مليــون درهــم١٬٢درهــم). وبلغــت مصــاریف االســتهالك مبلــغ يــون مل١٬١–(غير مدققــة)٢٠٢٠مارس ٣١(فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مليون درهم).١٬٣–ة)مدقق(غير٢٠٢٠مارس ٣١الثة أشهر المنتهية في ة الث(فتر ر مدققة)(غي

العقارات االستثماریة-٦
٣١كما في رات االستثماریةالعادلة للعقا تم تحدید القيما ألطراف ثالثة. مسكن عمال ومستودع یتم تأجيرهمناالستثماریةالعقاراتتتألف

الخبرة الحدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم دة و یتمتع بالمؤهالت المهنية المعتم خارجي مستقل،ل مقيم عقاراتمن قب٢٠٢٠دیسمبر 
وتكاليف الصيانة ونسبة اإلشغال، مع مراعاة معدل زیادة اإلیجارات المتوقع في السوق طریقة االستثمارات. وتم استخدام منهجية تقييمه

ومعدل الخصم. المتوقعة

رت اإلدارة مة، قامت الشركة بإعادة تقييم القيمة السوقية لسكن العمال.  أج بناًء على التطورات األخيرة التي نتج عنها مؤشر للتغير في القي
، وقامت بتثبيت خسارة التقييم بالقيمة العادلة ٢٠٢١مارس ٣١يما للقيمة العادلة استنادًا إلى البيانات السوقية القابلة للمقارنة كما في تقي

ال شيء).-٢٠٢٠مارس ٣١مليون درهم (٠٬٤٢٥بمبلغ 

. وبالتالي لم ٢٠٢١مارس ٣١إلى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إلدارة بأنه لم یكن هناك أي تغيير جوهري في القيمة العادلة للمستودع من ى اوتر 
یتم إجراء إعادة تقييم.

من٣ضمن المستوى ) مليون درهم٣٤٬٠١-٢٠١٩(مليون درهم ٣٣٬٦بمبلغ للعقارات االستثماریةيمة العادلة صنيف قياس القوتم ت
عادلة بناًء على مدخالت ألساليب التقييم المستخدمة. تسلسل القيمة ال



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
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مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

٩

موجودات حق االستخدام-٧

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١مارس ٣١
درهمألفدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٤٢٬١٧٤٥٣٬٣٦٠ینایر١في 
٥٣٤٣٬٧٧٢ل الفترةاإلضافات خال

)١٠٬٤٦٥()٢٬٢٥٨(للفترةاإلطفاءناقصًا: 
)٤٩٣٬٤(-لفترةخالل ااالنهاءناقصًا: 

٤٥٠٬٤٠١٧٤٬٤٢في نهایة الفترة/ السنة

والسيارات.والمبانيعقود إیجار للبنود المختلفة من األراضيالمجموعةلدى 

المخزون -٨

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
قة)(مدق(غير مدققة) 

١٤٬٠٤٢١٠٬٢٧٣اد التعبئةلخام ومو المواد ا
٤٬٨٩٠٤٧١البضائع شبه الجاهزة

٩٣٨٥٬١١١البضائع الجاهزة
٣٬٢٠٠٣٬٥٨٠بضائع تجاریة

١٧٢٬٦١٢٩٬٦مخازن المواد االستهالكية وقطع الغيار

٢٩٬٢٤٢٢٥٬٥٦٤
)٢٨٥٬١()٢٧٦٬١(ناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٢٧٬٩٦٦٢٤٬٢٧٩
٧٥١٬٢٨٨٨٬٢البضائع قيد النقل

٤٨٣٬٣٠١٦٧٬٢٧



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
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مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

١٠

المدینون التجاریون واآلخرون -٩

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٥٩٬٣٨٨٥٩٬٠٠٥لتجاریون نون االمدی
)٠٢١٬٢٣()٠٦٦٬٢٣(ةمتوقعان الناقصًا: مخصص خسائر االئتم

٣٦٬٣٢٢٣٥٬٩٨٤
٢٥٥٬٧٧٠٤٬٦الدفعات المقدمة والودائع والمصاریف المدفوعة مقدماً 

٥٧٧٬٤٣٦٨٨٬٤٢

–٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة (للسنة المنتهية في ذمم مدینة تجاریالمجموعة بشطب لم تقم، ٢٠٢١مارس ٣١خالل الفترة المنتهية في 
ابل مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.قم) شيءال

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر-١٠

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

١٥٬٧٧٣١٦٬٢٦١في بدایة الفترة/ السنةالرصيد 

المدرج ضمن األرباح أو الخسائر
)٤٨٨(-للسنةللفترة/دلةالقيمة العا يالتغير ف

١٥٬٧٧٣١٥٬٧٧٣الفترة/ السنةةنهایفي الرصيد 

االستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المتداولة لمنشأة تعمل في قطاع األلبان والدواجن.تمثل

حفــاظ عليهــا م رســملة األربــاح المســتقبلية التــي یمكــن الباســتخدا.االدارةتــم تحدیــد القيمــة العادلــة لالســتثمار مــن قبــل ، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
أساليب تقييم السوق المتعــددة. یســتند التقيــيم المتعــدد إلــى توقعــات الســوق بعــد األخــذ بعــين االعتبــار الظــروف تخدامللشركة المستثمر فيه باس

باســتخدام بيانــات الســوق الملحوظــة قــدر ال ومجــال عمــل الشــركة المســتثمر فيهــا بشــكل خــاص،بمــا فــي ذلــك االقتصــاد بشــكل عــام واألعمــ 
التقييم.  أساليبمستویات في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في عدةاإلمكان. یتم تصنيف القيم العادلة إلى 

دام بيانــات ســوق قابلــة للمقارنــة.قيمــة العادلــة لالســتثمار مــن قبــل االدارة باســتخ ، تــم تقــدیر التغيــر فــي ال٢٠٢١مــارس ٣١المنتهيــة فــي للفتــرة
قامت االدارة بتقييم قيمة االسهم آخذة باالعتبار أثر الوباء العالمي الحالي ووضع السوق وتستخدم بيانات سوق ملحوظة  قدر اإلمكان.



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
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مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

١١

النقدیة وشبه النقدیة-١١

ما یلي:ملنقدیة النقدیة وشبه االمرحلي، تتألفالموحد الموجز لغرض بيان التدفقات النقدیة 
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٢٧٥٥٣١نقد في الصندوق 
١٣٬٠٣٩١٢٬٣٦٣أرصدة لدى البنوك

١٤٬٣١٤١٢٬٨٩٤
)٦٬٧٤٩()١٠٬١٩٢()١٢سحوبات على المكشوف من البنوك (إیضاح ناقصًا: 

)١٠٬٤٨٨()١٠٬١٨٦(ثابتةناقصًا: الودائع ال

)٤٬٣٤٣()٦٬٠٦٤(النقدیة وشبه النقدیة

التــي تســتحق فــي ) درهــم١٠٬٤٨٨-(مدققــة)٢٠٢٠دیســمبر ٣١(درهــم ١٠٬١٨٦بقيمــةتشــتمل األرصــدة لــدى البنــوك علــى الودائــع الثابتــة 
التجاریة العادیة.وتترتب عليها فائدة باألسعارخالل سنةاألصل 

تالسلفيا-١٢

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف درهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

طویلة األجل:السلفيات 
٣٦٬١٧٠٣٩٬٦٥٤ض ألجلقر 

)١٨٬٢٠٤()١٧٬٧٢٦(صير األجل من القرض ألجل: جزء قناقصاً 

١٨٬٤٤٤٢١٬٤٥٠األجل من القرض ألجلطویلجزء 

األجل:قصيرةالسلفيات 
٣٨٬٤٨٨٣٨٬٠٨٨ت أمانةإیصاال

١٧٬٧٢٦١٨٬٢٠٤الجزء المتداول من القروض ألجل
١٠٬١٩٢٦٬٧٤٩)١١(إیضاح البنوكسحوبات على المكشوف من

٦٦٬٤٠٦٦٣٬٠٤١
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مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

١٢

(تتمة) السلفيات-١٢

ى المخزون وتنازل عن الذمم المدینة.إن السلفيات من البنوك مضمونة بموجب رهن على اآلالت والمكائن ورهن غير حيازي عل)١

مليــون درهــم، والمعــدل ٢٧لقيمــة الملموســة بمبلــغ صــافي ابما في ذلك الحد األدنى للبعض التعهدات المالية، القرض ألجلخضع یكما )٢
ونســبة الــدین إلــى ٦٬١األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضــرائب واالســتهالك واإلطفــاءوأال تتجــاوز نســبة الــدین إلــى ،١٬٠الحــالي البــالغ 
دیسمبر. ٣١تحقق من االمتثال للتعهدات المالية المذكورة أعاله سنویًا في . ویتم ال٣٬١حقوق الملكية 

الدائنون التجاریون واآلخرون -١٣

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألف درهمألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٤٬٣١٤٣٨٬٤٥٤دائنون تجاریون 
٦٬٨٦٨٨٬١١١الغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون مب

٢٥٦٢٥٦توزیعات أرباح مستحقة

٥١٬٤٣٨٤٦٬٨٢١

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة-١٤

الســيطرة حــت توالشــركات التــيالمجموعــة،أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــوظفي اإلدارة العليــا لــدى و مســاهمين رئيســينتمثل األطراف ذات عالقــة
علــى سياســات التســعير وشــروط الــدفع المتعلقــة المجموعــة المشتركة أو المتأثرة بشــكل جــوهري بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة السيطرة أو 

بهذه المعامالت.



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

١٣

(تتمة) مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-١٤

اإلدارة العلياموظفيتعویضات )أ
كما یلي:هيفترة الخالل اآلخرین العليا اإلدارةوموظفيلس اإلدارة إن مكافأة أعضاء مج 

الثالثة أشهر المنتهيةفترة 
مارس٣١في

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفدرهمألف

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٣٥٧٣٧٨مزایا قصيرة األجل
١٨١٢نهایة الخدمةمكافأة 

٣٧٥٣٩٠

دائنون آخرون )ب 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٥٣٨٤٩٥موظفو اإلدارة العليا 

ت عقود اإلیجارمطلوبا-١٥

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٥٬٩٩٤٥٨٬٢٢٣ینایر١في 
٥٣٤٣٬٧٧٢السنةالفترة/اإلضافات خالل

٥٥٣٢٬٥٦١تكاليف التمویل: زائداً 
ل المصاریف، بعد تنزیل تعدیالسنة/المدفوعات خالل الفترةناقصًا: 

)١٣٬٧٩٦()٢٬١٢٠(المدفوعة مقدمًا والمستحقات
)٤٬٧٦٦(-السنة/االنهاء خالل الفترةناقصًا:

٤٤٬٩٦١٤٥٬٩٩٤



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

١٤

(تتمة) ت عقود اإلیجارمطلوبا-١٥

تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما یلي:

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
دققة)(م(غير مدققة) 

١٣٬٧٧٩١٢٬١٦٩متداولة
٣١٬١٨٢٣٣٬٨٢٥غير متداولة
٤٤٬٩٦١٤٥٬٩٩٤اإلجمالي

الدخلمخصص ضریبة-١٦

یتعلق مخصص الضریبة بعمليات المجموعة المنفــذة مــن قبــل شــركة تابعــة لهــا فــي ســلطنة عمــان. تلتــزم الشــركة التابعــة بضــریبة الــدخل وفقــًا 
تكبــدت الشــركة التابعــة خســائر ضــریبية لفتــرة الثالثــة یبة الدخل المطبقة في سلطنة عمــان بنــاًء مســتوى دخلهــا الخاضــع للضــریبة.لقوانين ضر 

دققــة))يء (غيــر مال شــ -٢٠٢٠ف درهــم (غيــر مدققــة) ألــ ١٢لة بمبلغ ت ضریبة مؤج تم تثبيوبالتالي ٢٠٢١مارس ٣١في ر المنتهية أشه
ــًا لقــوانين الضـــرائب المطبقـــة فــي ســـلطنة عمـــانلتلــك الفتـــرة ٣١(ققـــة)(غيـــر مدال شـــيءوتــرى إدارة المجموعـــة أن مخصـــص الضــریبة.وفقـ

) كما في تاریخ التقریر المالي یعد كافيًا الستيفاء االلتزامات الضریبية للمجموعة.(مدقق)درهمألف١٢٤–٢٠٢٠دیسمبر 

لتزاماتاالالمطلوبات الطارئة و -١٧

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٤٢٧٬٤٣٠االعتمادات المستندیة

١٬٨٧٤١٬٨٧٤ات الضمانخطاب

امات الرأسماليةااللتز 
مليــون درهــم) والتــي تمثــل ٤٬٥–٢٠٢٠دیســمبر ٣١مليون درهــم (٣٬٤مبلغ ٢٠٢١مارس ٣١بلغت االلتزامات الرأسمالية القائمة كما في 

التكاليف المتكبدة إلنشاء مستودعات ونظام تبرید للمصنع.

الدعاوى القانونية
وى القانونيــة القائمــة. وال تــزال جميــع هــذه الــدعاوى قائمــة لــدى المحكمــة فــي ، كــان لــدى المجموعــة بعــض الــدعا ٢٠٢١مــارس ٣١كمــا فــي 

إصــدار الحكــم النهـــائي. قامــت اإلدارة بمراجعـــة حالــة جميــع القضـــایا القانونيــة وتــرى بأنـــه ال یلــزم أي مخصـــص و انتظــار جلســات االســـتماع 
ال شيء).–٢٠٢٠دیسمبر٣١(٢٠٢١مارس ٣١إضافي كما في 



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

١٥

سهمربحية ال-١٨

درهــم) علــى المتوســط ألــف٥٬٦٤٦–٢٠٢٠مــارس ٣١درهــم (ألف٥٥٦یتم احتساب األرباح األساسية للسهم بتقسيم خسائر الفترة البالغة 
٢٠٢٠مــارس ٣١تهيــة فــي ســهم (الفتــرة المن٣٢٬٣٦٨٬٠٠٠البالغــة ٢٠٢١مــارس ٣١المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة المنتهية في 

سهم).٣٢٬٣٦٨٬٠٠٠–

لم تقم المجموعة بإصدار أي أدوات والتي قد یكون لها أثر مخفف على ربحية السهم عند ممارستها.

إعداد التقاریر القطاعية-١٩

كافــة إن . ت الغذائيــة األخــرى وهــو منتجــات األلبــان والعصــائر واآلیــس كــریم والمنتجــا إلعــداد التقــاریرفــي قطــاع واحــد فقــط المجموعــةتعمــل 
بيــان و الموحــد المــوجز المرحلــي فــي بيــان المركــز المــالي تــم اإلفصــاح عنهــا التشغيلي/القطاع المعد للتقاریربمات ذات العالقة الخاصة المعلو 
الموحــدة بيانــات الماليــةاإلیضــاحات حــول الو الموحــد المــوجز وبيــان األربــاح أو الخســائر وبنــود الــدخل الشــامل األخــرى الموحــد المــوجز الــدخل

.مرحليةالموجزة ال

إلــى جانـــبالخــاص بهــا القطــاع وإیــرادات عــن موجــودات تقریــراً قـــدم تأن مــن المنشــأة عــداد التقــاریر الماليــة إلالدوليــة معــایير التطلــب تكمــا 
ل كــ أن تحليــلیــرى مجلس اإلدارة وإن منطقة الخليجعلى أساس متكامل في لمجموعةلالجوهریة المناطق الجغرافية. یتم تنفيذ كافة األنشطة 

معنى.اذیكون لن على حدة دولة

:كما یليتم اإلفصاح عنها ، اعداد التقاریر القطاعية٨عداد التقاریر المالية رقم الدولي إلمعيار الحسبالمعلومات اإلضافية الالزمة إن 

الرئيسيون العمالء
٪ من إجمالي إیرادات ١٠أكثر من العمالء أي مناإلیرادات من لم تمثل ، ٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر فترة خالل

.)ال شيء-٢٠٢٠مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في (المجموعة 

القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٠
بات المالية.تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلو 

يمــن طــرف ذالمبــالغ المســتحقة و التجــاریين واآلخــرین البنــوك والمــدینين تتــألف الموجــودات الماليــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى 
خــرین اآلوالــدائنين التجــاریين و الســفليات . وتتــألف المطلوبــات الماليــة مــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائرعالقــة واالســتثمارات 

عالقة.ألطراف ذاتالمبالغ المستحقة و 

المالية ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة.إن القيمة العادلة لألدوات 

لقيمة العادلةاتسلسل 
التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:المجموعةتستخدم 

وبات المماثلة.سعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلالمستوى األول: أ

المستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشرة)، و

ة).م الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظالمستوى الثالث: أساليب تقييم تستخد



والشركة التابعة لها)مساهمة عامة(یونيكاي لألغذیة
الموجزة المرحليةالموحدةيةإیضاحات حول البيانات المال

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في 

١٦

(تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٠

التالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:والعقارات االستثماریة باألدوات المالية المجموعةاحتفظت، ٢٠٢١مارس ٣١كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
مارس٣١

لثالث االمستوى المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢١
درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
١٥٬٧٦٢-١٥٬٧٧٣١١أو الخسائر (غير مدققة)األرباح 

٣٣٬٦٤٢--٣٣٬٦٤٢العقارات االستثماریة

دیسمبر٣١
المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠٢٠

درهمألف درهمألف درهمألفدرهمألف 
مة العادلة من خالل االستثمارات بالقي

١٥٬٧٦٤-١٥٬٧٧٣٩مدققة)غير األرباح أو الخسائر (

٣٤٬٠٦٦--٣٤٬٠٦٦العقارات االستثماریة

موسمية النتائج-٢١

لســنة، التــي تقــع خــارج فتــرات الــذروة، بشــكٍل كبيــر عــن نظــرًا للطبيعــة الموســمية ألعمــال المجموعــة، قــد تختلــف نتــائج عمليــات بعــض أربــاع ا
في مواسم الذروة (أي خــالل فصــل الصــيف). وبنــاًء عليــه، قــد ال تكــون إیــرادات العمليــات موزعــة بشــكٍل نتائج أرباع السنة األخرى، التي تقع 

بلة للمقارنة مع األرباع األخرى لنفس السنة.متساوي على األرباع األربعة لنفس السنة، ومن ثم قد ال تكون نتائج عمليات كل ربع سنة قا 


