شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
قائمة المحتويات
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
قائمة الدخل المج ّمعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
2019
2020
درهم إماراتي
إيضاح درهم إماراتي
(غير مدققة)
(غير مدققة)

(معدّلة)
مبيعات
ناقص :مصروفات خصم وتسويق
اإليرادات

8,098,690
)(68,136
8,030,554

8,884,046
)(130,277
8,753,769

تكلفة المبيعات

)(4,540,421

)(6,912,888

مجمل الربح

3,490,133

1,840,881

مصروفات بيع وتسويق

)(2,726,244

)(3,471,730

مصروفات إدارية وعمومية

)(1,432,439

)(1,805,975

خسائر التشغيل

)(668,550

)(3,436,824

مصروفات التمويل

)(178,884

)(215,319

إيرادات التمويل

102,642

167,340

إيرادات أخرى

64,715

101,990

صافي خسارة الفترة

)(680,077

)(3,382,813

)(0.023

)(0.113

خسارة السهم

4

تشكل اإليضاحات المرفقة من  18 - 1جزءا متمما من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة.
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
قائمة اإليرادات الشاملة األخرى المج ّمعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020

إيضاح

فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
2019
2020
درهم إماراتي
درهم إماراتي
(غير مدققة)

(غير مدققة)

(معدلة)

خسارة الفترة

)(680,077

)(3,382,813

إيرادات شاملة أخرى

إيرادات شاملة أخرى بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح أو
خسائر في الفترات الالحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في األوراق المالية
المصنّفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
وأدوات حقوق الملكية
إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

8

)(120,280

46,496

)(800,357

)(3,336,317

تشكل اإليضاحات المرفقة من  18 - 1جزءا متمما من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة.
4

شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المج ّمعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
رأس
المال
درهم إماراتي
(غير مدققة)

إحتياطي
قـانـونــي
درهم إماراتي
(غير مدققة)

إحتياطي
إلزامي
درهم إماراتي
(غير مدققة)

إحتياطي القيمة
العادلة
درهم إماراتي
(غير مدققة)

خسائر
متراكمة
درهم إماراتي
(غير مدققة)

الرصيد كما في  1يناير 2019

30,000,000

10,002,276

1,500,000

911,984

)26,110,166 (16,304,094

خسارة الفترة
إيرادات شاملة أخرى للفترة
المحول إلى إحتياطي القيمة العادلة إلستثمارات حقوق
ّ
الملكية المص ّنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

اإلجمـالي
درهم إماراتي
(غير مدققة)

-

-

-

)(120,280

)(680,077
-

)(680,077
)(120,280

-

-

-

)(627,613
)(747,893

627,613
)(52,464

)(800,357

الرصيد كما في  31مارس 2020

30,000,000

10,002,276

1,500,000

164,091

)25,309,809 (16,356,558

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة

الرصيد كما في  1يناير 2019

30,000,000

10,002,276

1,500,000

1,237,112

)(6,194,065

36,545,323

خسارة الفترة (معدّلة)
خسائر شاملة أخرى للفترة
إجمالي الخسائر الشاملة للفترة (معدّلة)

-

-

-

46,496
46,496

)(3,382,813
)(3,382,813

)(3,382,813
46,496
)(3,336,317

الرصيد كما في  31مارس 2019

30,000,000

10,002,276

1,500,000

1,283,608

)(9,576,878

33,209,006

تشكل اإليضاحات المرفقة من  18 - 1جزءا متمما من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة.
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
قائمـة التدفقات النقدية المج ّمعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
2019
إيضاحات 2020
درهم إماراتي
درهم إماراتي
(غير مدققة)
(غير مدققة)

(معدلة)

األنشطة التشغيلية
خسارة الفترة

التعديالت على:

إهالك عقارات وآالت ومعدات
إهالك حق استخدام األصول
استهالك دفعات مقدمة طويلة األجل
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مصروفات التمويل
ايرادات التمويل
ايرادات توزيعات األرباح من اإلستثمار في األوراق المالية
مخصص للديون المشكوك في تحصيلها
مخصص للمخزون المتقادم
رد مخصص الفائض من المخزون المتقادم
أرباح من بيع إستثمارات

5
7

8

التغيرات في رأس المال العامل
المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
مبالغ مستحقة إلى طرف ذو عالقة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
النقدية المستخدمة في التشغيل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء عقارات وآالت ومعدات
بيع إستثمارات
الحركة في الودائع الثابتة من أكثر من  3أشهر وحتى سنة واحدة
توزيعات أرباح مستلمة
ايرادات تمويل مستلمة
صافي النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
مصروفات التمويل مدفوعة
التزامات عقود اإليجار مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي التغيير في النقدية وما في حكمها
النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

5
8

13

11

)(680,077

)(3,382,813

423,757
460,508
15,250
90,339
178,884
)(102,642
84,475
36,799
)(278,815
)(3,580
224,898

1,106,704
782,688
15,250
104,765
215,319
)(113,621
)(53,719
59,965
67,818
)(1,197,644

860,123
451,127
)(4,445
)(49,570
)(1,522,702
)(40,569
)(119,459
)(160,028

)(609,045
1,171,991
)(7,181
)(1,768,674
)(2,410,553
)(273,523
)(2,684,076

)(390,168
863,081
102,642
575,555

)(22,870
)(154,495
53,719
113,621
)(10,025

)(76,792
)(926,218
)(1,003,010

)(58,935
)(599,011
)(657,946

)(587,483
)(6,812,170
)(7,399,653

)(3,352,047
)(4,616,989
)(7,969,036

تشكل اإليضاحات المرفقة من  18 - 1جزءا متمما من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة.
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
1

النشاط الرئيسي والشكل القانوني

شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة مسجّلة في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
بموجب مرسوم اميري صادر من قبل سمو حاكم دبي .إن أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي .أصبح القانون
اإلتحادي رقم ( )2لسنة  2015ساري فيما يتعلّق بالشركات التجارية ابتداءا من  1يوليو  2015ويحل مح ّل القانون
اإلتحادي رقم ( )8لسنة .1984
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تعبئة وبيع المياه المعدنية والمشروبات الغازية ،باإلضافة إلى صناعة القوارير والعبوات
البالستيكية .لدى الشركة مصنعان موقعهم في دبا وحتا ،اإلمارات العربية المتحدة .تقوم الشركة بتسويق وتوزيع وبيع
بضائعها حول اإلمارات العربية المتحدة ودول الشرق األوسط األخرى وأفريقيا.
إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب  ،5567دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
شكلت الشركة خالل هذه الفترة شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل؛ وهما جيما للمرطبات ذ.م.م واإلمارات للمرطبات ذ.م.م
في اإلمارات العربية المتحدة .تعمل هذه الشركات التابعة في تجارة المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية
والمشروبات الكربونية.
لم تعقد المجموعة بعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019بسبب تفشي جائحة عالمية
(فيروس كورونا).
2

أساس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2020طبقا لمعيار المحاسبة الدولي
رقم (" )34التقارير المالية المرحلية".
ال تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،وينبغي
أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  .2019إضافة إلى ذلك ،إنه ليس من الضروري أن
تكون نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2020مؤشرا على النتائج التي يمكن توقّعها للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر .2020
أساس التجميع
تج ّمع القوائم المالية المرحلية المختصرة المجمعة للمجموعة قوائم للشركة وشركاتها التابعة التي تم التعهد بها حتى 31
مارس  .2020الشؤكات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة ،وتفرض الشركة سيطرتها في حال:
أ .تمتلك السيطرة على المستثمر.
ب .التعرض أو حق تغيير العوائد من مشاركتها مع الشركة المستثمرة فيها.
ج .القدرة على استخدام قوتها على المستثمر لتؤثر على عوائدها.
يتم تجميع القوائم المالي للشركات التابعة لكل بند على حدة من تاريخ تحويل السيطرة للشركة ويتم فصلها من تاريخ انتهاء
السيطرة .تاريخ التقرير لكافة الشركات التابعة هو  31ديسمبر.
يتم استبعاد جميع المعام الت واألرصدة بين شركات المجموعة عند تجميع القوائم المالية ،بما في ذلك األرباح والخسائر
الغير محققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .عندما يتم رد الخسائر غير محققة من مبيعات األصول داخل
المجموعة عند التجميع ،يتم اختبار األصول إلضمحالل القيمة من منظور المجموعة أيضا .تم تعديل المبالغ المدرجة في
القوائم المالية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.
يتم عرض القوائم المالية المرحلية المختصرة المجمعة للمجموعة بالدرهم اإلماراتي وهي العملة الوظيفية للمجموعة.
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
المعلومات القطاعية التشغيلية

3

تعمل المجموعة في قطاع واحد من التقرير من تعبئة وتوزيع وتجارة المياه المعدنية والمشروبات الغازية .يتم اإلفصاح
عن جميع المعلومات ذات الصلة بقطاع إعداد التقارير /التشغيل في قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة المج ّمعة
وقائمة الدخل المرحلية المختصرة المج ّمعة واإليضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة.
المعلومات اإلضافية المطلوبة بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم  ، 8تقرير القطاعات ،موضحة أدناه:
أ)

معلومات حول القطاعات الجغرافية

خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2020بلغت اإليرادات من العمالء الموجودين داخل دولة مقر المجموعة (اإلمارات
العربية المتحدة)  7.76مليون درهم إماراتي (فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  8.04 :2019مليون درهم
إماراتي) وكانت اإليرادات من العمالء خارج اإلمارات العربية المتحدة (عمالء أجنبيين) ما قيمته  0.34مليون درهم
إماراتي (فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  0.84 :2019مليون درهم إماراتي).
ب) العمالء الرئيسيين

بلغت إيرادات أحد العمالء الرئيسيين  0.83مليون درهم إماراتي (فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 0.6 :2019
مليون درهم إماراتي) من إجمالي إيرادات المجموعة .يوجد عميل واحد للمجموعة الذي حققت إيرادات منه أكثر من ٪10
من إجمالي إيرادات المجموعة بما قيمته  0.82مليون درهم إماراتي (فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس :2019
ال شيء درهم إماراتي).
4

خسارة السهم

يتم حساب الخسارة األساسية للسهم الواحد عن طريق تقسيم الخسارة على الفترة العائدة لمساهمي الشركة األم بمبلغ 0.68
مليون درهم إماراتي (الفترة المنتهية في  31مارس  :2019خسارة  3.39مليون درهم إماراتي) على المتوسط المرجح
لعدد األسهم القائمة خالل الفترة من  30مليون سهم (الفترة المنتهية في  31مارس  30 :2019مليون سهم).
لم تصدر المجموعة أي أدوات ،والتي سيكون لها تأثير مخفف على خسارة السهم عند ممارستها.
5

عقارات وآالت ومعدات

إضافات

خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2020استحوذت المجموعة على أصول قيمتها  0.39مليون درهم إماراتي (فترة
الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  0.023 :2019مليون درهم إماراتي).
اإلهالك

بلغ مصروف اإلهالك ما قيمته  0.42مليون درهم إماراتي (فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 1.11 :2019
مليون درهم إماراتي).
6

استثمارات عقارية

تتكون اإلستثمارات العقارية من مستودعات على أرض مستأجرة تقع في الفجيرة ويتم إعادة تقييمها بشكل مستقل كل عام.
التاريخ الفعلي إلعادة التقييم كان في  31ديسمبر  .2019تم إجراء إعادة التقييم من قبل ال ُمقيّم المستقل عن المجموعة حيث
يتمتع بالمؤهالت ذات الصلة والخبرة الحديثة .يتم شرح االفتراضات المستخدمة من قبل ال ُمقيّم المستقل للوصول إلى القيم
العادلة بالتفصيل في اإليضاح رقم .16
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
7

حق استخدام األصول

الرصيد اإلفتتاحي
يضاف :إضافات خالل الفترة /العام
ناقص :اإلهالك للفترة /العام
ناقص :إنهاء عقود إيجار خالل الفترة /العام

 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)

6,356,975
)(460,508
5,896,467

11,125,694
45,955
)(2,717,533
)(2,097,141
6,356,975

لدى المجموعة عقود إيجار للبنود المختلفة من األراضي والسيارات.
8

اإلستثمارات في األوراق المالية
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
1,538,818
)(120,280
)(859,501
559,037

الرصيد اإلفتتاحي
التغيير في القيمة العادلة
استبعاد إستثمار

 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
1,863,946
)(325,128
1,538,818

يتم اإلحتفاظ باإلستثمارات في األوراق المالية ضمن األوراق المالية المحتسبة لحقوق الملكية المدرجة في هيئات السوق
المالي لدول منطقة الخليج ويتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بموجب معيار التقارير المالية
الدولية رقم (.)9
9

المخزون
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
1,951,861
1,077,423
3,635,572
256,285
6,921,141
)(2,276,913
4,644,228

مواد خام
بضائع جاهزة
قطع غيار
أخرى
ناقص :مخصص لمخزون بطيء الحركة
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 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
2,643,870
1,133,294
3,782,267
258,911
7,818,342
)(2,556,007
5,262,335

شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
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مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
9,083,672
)(1,873,874
7,209,798
547,244
1,664,086
63,587
9,484,715

مدينون تجاريون
ناقص :مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
مدينون تجاريون ،بالصافي
أرصدة مدينة أخرى
مدفوعات مقدمة
لموردين
دفعات مقدّمة
ّ
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 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
9,738,280
)(1,789,399
7,948,881
671,979
1,321,467
77,990
10,020,317

النقدية وما في حكمها

ألغراض قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة المج ّمعة ،تشمل النقدية وما في حكمها ما يلي:
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
81,000
57,253
351,422
15,329,495
15,819,170
)(7,889,328

النقدية في الصندوق
ما في حكم النقدية
النقدية في البنوك – حسابات جارية
ودائع قصيرة األجل
النقدية وأرصدة البنوك
سحوبات بنكية على المكشوف*
ناقص :ودائع ثابتة ذات استحقاق أصلي لمدة
)(15,329,495
أكثر من  3أشهر أو مرهونة مع البنك
)(7,399,653
النقدية وما في حكمها

 31مارس 2019
درهم إماراتي
(غير مدققة)
84,000
45,441
211,422
15,329,495
15,670,358
)(8,309,899

 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
71,000
54,086
186,379
15,329,495
15,640,960
)(7,123,635

)(15,329,495
)(7,969,036

)(15,329,495
)(6,812,170

* تخضع السحوبات البنكية على المكشوف لفائدة بسعر الفائدة السائد في السوق وهي مضمونة من الودائع الثابتة لدى
البنوك بمبلغ  15.175مليون درهم إماراتي كما في  31مارس  31( 2020ديسمبر  15.175 :2019مليون درهم
إماراتي).
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دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
5,578,904
2,158,489
131,231
164,115
8,032,739

دائنون تجاريون
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
دفعات مقدمة من العمالء
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
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 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
6,812,935
2,305,368
164,391
272,747
9,555,441

شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
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التزامات عقود اإليجار

الرصيد اإلفتتاحي
يضاف:إضافات خالل الفترة /العام
يضاف :تكلفة التمويل
ناقص :إنهاء عقود إيجار خالل الفترة /العام
ناقص :مدفوعات خالل الفترة /العام

 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)

7,501,074
102,092
)(926,218
6,676,948

11,322,657
45,955
556,728
)(2,123,891
)(2,300,375
7,501,074

تم عرض البنود في قائمة المركز المالي المختصرة المج ّمع على النحو التالي:
متداولة
غير متداولة
14

1,915,677
4,761,271
6,676,948

2,380,771
5,120,303
7,501,074

األطراف ذات العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في المجموعة والكيانات الخاضعة
للسيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير بهذه األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل
إدارة المجموعة.
 14,1معامالت األطراف ذات العالقة
فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
2019
2020
درهم إماراتي
درهم إماراتي
(غير مدققة)
(غير مدققة)

منشأة تحت سيطرة مشتركة
مبيعات لطرف ذو عالقة
مشتريات السلع والخدمات من طرف ذو عالقة
دفع المصروفات من قبل طرف ذو عالقة
دفع المصروفات نيابة عن طرف ذو عالقة

12,450
)(247,919
)(186
10,050

9,661
)(121,640
-

أتعاب اإلدارة مقابل حضور اإلجتماعات

-

)(150,000

أفراد اإلدارة العليا
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
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األطراف ذات العالقة (تابع)

 14,2تعويضات موظفي اإلدارة العليا
كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين اآلخرين خالل الفترة على النحو التالي:
فترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
2019
2020
درهم إماراتي
درهم إماراتي
(غير مدققة)
(غير مدققة)
139,638
1,493
-

مكافآت قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
14,3

مبالغ مستحقة إلى طرف ذو عالقة
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
363,227

منشأة تحت سيطرة مشتركة
14.4

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
4,445

منشأة تحت سيطرة مشتركة
15

 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
-

اإلرتباطات واإللتزامات
 31مارس 2020
درهم إماراتي
(غير مدققة)
745,844
55,000
83,000

خطابات إئتمان
خطابات ضمان
إلتزامات رأسمالية
16

 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
412,797

 31ديسمبر 2019
درهم إماراتي
(مدققة)
1,703,321
55,000
391,664

قياس القيمة العادلة

تتض ّمن األدوات المالية األصول واإللتزامات المالية.
تشمل األصول المالية للمجموعة اإلستثمارات في األوراق المالية والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى والنقدية
وأرصدة البنوك والمبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة .بينما تشمل اإللتزامات المالية للمجموعة الدائنين التجاريين
واألرصدة الدائنة األخرى والسحوبات البنكية على المكشوف.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهريا عن قيمها الدفترية.
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
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قياس القيمة العادلة (تابع)

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد وتصنيف القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية التقييم:
• المستوى  :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة.
• المستوى  : 2تقنيات أخرى حيث يكون يترتب على جميع المدخالت أثر جوهري على القيمة العادلة المسجّلة التي يتم
رصدها إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
• المستوى  :3تلك تقنيات التي تستخدم مدخالت لديها أثر جوهري على القيمة العادلة المسجّلة والتي ال تستند على بيانات
السوق المالحظة.
 31مارس
2020
درهم إماراتي
استثمارات في األوراق المالية مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
(غير مدققة)

المستوى 1
درهم إماراتي

559,037

559,037

 31ديسمبر
2019
درهم إماراتي

المستوى 1
درهم إماراتي

استثمارات في األوراق المالية مقاسة بالقيمة العادلة
1,538,818
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (مدققة)

1,538,818

المستوى 2
درهم إماراتي

-

-

المستوى 2
درهم إماراتي
-

المستوى 3
درهم إماراتي

المستوى 3
درهم إماراتي
-

تم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية من قبل مقيم مستقل ("الخبير") باستخدام نهج تقييم السوق  ،بناء على حالة
سوق العقارات الحالية في اإلمارات العربية المتحدة .تم تقييم السوق من قبل الخبير وتم تقديم بعض البيانات الداخلية من
قبل اإلدارة  ،وبالتالي  ،فإن التقييم العادل يقع تحت المستوى  .3فيما يلي بعض مدخالت التقييم الرئيسية وافتراضاتها:
األسلوب
نهج تقييم السوق
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القيمة العادلة
(درهم إماراتي)
درهم إماراتي
2,900,000
( 31ديسمبر :2019
)2,900,000

مدخالت رئيسية

افتراضات وبيانات

مصدر البيانات

وسطاء العقارات واألبحاث
الداخلية واالستفسارات على
شبكة اإلنترنت.

األحداث الالحقة

كان قد تف ّ
شى وباء عالمي (كورونا فايروس) ،والذي أثّر بدوره على الوضع المالي واإلقتصادي بشكل كبير على االقتصادات
الكبرى في جميع أنحاء العالم وأثّر على صناعات متعددة أيضا .كما في تاريخ الموافقة على القوائم المالية ،فإن اإلدارة
بصدد تقييم تأثير الحدث المذكور على النتائج المالية للفترة الالحقة.
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شركة اإلمارات للمرطبات (ش.م.ع) وشركاتها التابعة
القوائم المالية المرحلية المختصرة المج ّمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المج ّمعة (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020
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التعديل وإعادة التصنيف
المصفح عنه
سابقا
درهم إماراتي

التعديل
درهم إماراتي

إعادة التصنيف
درهم إماراتي

كما تم إعادة
تصنيفه /تعديله
درهم إماراتي

كما في  31ديسمبر 2019
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة
أخرى
إلتزامات عقود التأجير – الجزء
المتداول

9,910,250

)(354,809

-

9,555,441

2,025,962

354,809

-

2,380,771

-

41,924
)(41,924

)(9,576,878
1,805,975

فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
)(9,618,802
الخسائر المتراكمة
1,847,899
مصروفات إدارية وعمومية

(يتم ّثل التعديل في رد مصروف االهالك المح ّمل بسبب التقييم العادل للعقارات)
األثر على الخسارة للسهم

فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019
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المصفح عنه سابقا
درهم إماراتي

كما تم تعديله
درهم إماراتي

)(0.114

)(0.113

