








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

  ع.ش.م.ك. شركة أجيال العقارية الترفيهية
 

 مقدمة  
ا  ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركتهلقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أجيال العقارية الترفيهية  

التغيرات في حقوق  واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل    اتوبيان  ،2021مارس    31المجموعة"( كما في  ا معاً بـ "مالتابعة )يشار إليه

إن إدارة الشركة األم هي  أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  الثالثةلفترة  ة المتعلقة بهالمجمع ةالمكثف ةالملكية والتدفقات النقدية المرحلي

"التقرير المالي  34المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 المرحلية المكثفة المجمعة. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية  . المرحلي"

 

 نطاق المراجعة 
 المستقل مراقب الحساباتالمرحلية المنفذة من قبل  "مراجعة المعلومات المالية 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

  رئيسيةفي توجيه االستفسارات بصفة  المكثفة المجمعة  المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية    "للمجموعة

إلى الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق 

التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على طاق نالمراجعة أقل بشكل كبير من 

 علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. 
 

 النتيجة
يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما 

 . 34معيار المحاسبة الدولي لإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  تقرير حول

ة إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبي

والتعديالت    2016لسنة  1رقم  قانون الشركاتلللشركة األم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات 

أشهر المنتهية   الثالثةخالل فترة  ،للشركة األموللنظام األساسي  عقد التأسيسلأو  ،والتعديالت الالحقة لها  التنفيذية والئحتهله الالحقة 

 أو مركزها المالي. الشركة األمعلى نشاط  اً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021مارس  31في 

 

لسنة  7لي علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إبين أيضا أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل ن

وجه قد يكون له  على 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةفي شأن هيئة سوق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  2010

 نشاط الشركة االم او مركزها المالي.    على اً مادي اً تأثير
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 المجمع )غير مدقق(  المرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

 2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 

 المنتهية في أشهر    الثالثة
   مارس   31

 
 

  2021 2020   
   دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  

      

   318,768 298,610  تأجير وخدمات إيرادات

   (76,000) (72,430)  عقاراتمصروفات تشغيل 

 

 ─────── ───────   

   242,768 226,180  التأجير  إيرادات صافي 

 

 ─────── ───────   

      

   837,567 948,369 6 نتائج شركات زميلة فيحصة 

بالقيمة العادلة من خالل  مدرجة غير محققة من موجودات مالية أرباح )خسائر( 

   (33,892) 98,547  األرباح أو الخسائر

  ─────── ───────   

   803,675 1,046,916  ستثمار  إيرادات االصافي 

  ─────── ───────   

   1,046,443 1,273,096  التشغيل   إيرادات اجمالي  

 

 ─────── ───────   

      

   (208,429) (192,081)  مصروفات ادارية 

  ─────── ───────   

   838,014 1,081,015  التشغيل   إيرادات صافي 

 

 ─────── ───────   

   34,421 16,242  إيرادات أخرى

   (129,971) (104,368)  اليف تمويل كت

       - 822,191 17 دعاوي قانونية  رد

  ─────── ───────   

ضريبة دعم العمالة  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي و ربح الفترة قبل 

   742,464 1,815,080  والزكاة   الوطنية

      

       - (7,400)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

   (19,188) (45,650)  الوطنيةضريبة دعم العمالة 

       - (9,215)  الزكاة 

  ─────── ───────   

   723,276 1,752,815  ربح الفترة  

  ═══════ ═══════   

      

   فلس   3.74 فلس   9.06 4 ربحية السهم األساسية والمخففة  

  

══════ ══════ 
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL 
INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF AJIAL REAL ESTATE 
ENTERTAINMENT COMPANY K.S.C.P. 
 

Introduction 

We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position of 

Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. (the “Parent Company”) and its subsidiary 

(collectively, the “Group”) as at 31 March 2021, and the related interim condensed consolidated statement 

of profit or loss, interim condensed consolidated statement of comprehensive income, interim condensed 

consolidated statement of changes in equity and the interim condensed consolidated statement of cash 

flows for the three months period then ended. The management of the Parent Company is responsible for 

the preparation and presentation of the interim condensed consolidated financial information in accordance 

with International Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting (“IAS 34”). Our responsibility is 

to express a conclusion on the interim condensed consolidated financial information 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 condensed consolidated 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 information is not prepared, in all material respects, in 

accordance with IAS 34.  

 

Report on other Legal and Regulatory Requirements  

Furthermore, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in 

agreement with the books of account of the Parent Company. We further report that, to the best of our 

knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the Companies Law No. 1 of 2016, 

as amended, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company's Memorandum of 

Incorporation and Articles of Association have occurred during the three months period ended                          

31 March 2021 that might have had a material effect on the business of the Parent Company or on its 

financial position. 

 

We further report that, during the course of our review, to the best of our knowledge and belief, we have 

not become aware of any violations of the provisions of Law No 7 of 2010 concerning the Capital Markets 

Authority and its related regulations during the three-months period ended 31 March 2021 that might have 

had a material effect on the business of the Parent Company or on its financial position. 
 
 
 
 
 
ABDULKARIM ALSAMDAN 
LICENCE NO. 208 A 
EY 
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS 
 

26 April 2021 
Kuwait 



 

The attached notes 1 to 18 form part of this interim condensed consolidated financial information. 
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Ajial Real Estate Entertainment Company K.S.C.P. and its Subsidiary 

INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIR OR LOSS  
(UNAUDITED) 
For the period ended 31 March 2021 
 

 
  

  

Three months ended  

31 March  

  2021 2020 

 Notes KD KD 

    

Rental and services income  298,610 318,768 

Property operating expenses   (72,430) (76,000) 

  ─────── ─────── 

Net rental income  226,180 242,768 

  ─────── ─────── 

    

Share of result from associates 6 948,369 837,567 

Unrealised gain (loss) on financial assets at fair value through profit 

or loss  98,547 (33,892) 

  ─────── ─────── 

Net investment income   1,046,916 803,675 

  ─────── ─────── 

Total operating income  1,273,096 1,046,443 

  ─────── ─────── 

    

Administrative expenses  (192,081) (208,429) 

  ─────── ─────── 

Net operating income  1,081,015 838,014 

  ─────── ─────── 

Other income   16,242 34,421 

Finance costs  (104,368) (129,971) 

Reversal of legal claim 17 822,191 -     

  ─────── ─────── 
PROFIT FOR THE PERIOD BEFORE CONTRIBUTION TO KUWAIT 

FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCES (KFAS), 

NATIONAL LABOUR SUPPORT TAX (NLST) AND ZAKAT   1,815,080 742,464 

    

Contribution to KFAS  (7,400) -     

NLST  (45,650) (19,188) 

Zakat  (9,215) -     

  ─────── ─────── 

PROFIT FOR THE PERIOD  1,752,815 723,276 

  ═══════ ═══════ 

BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE  4 9.06 fils 3.74 fils 

  ═══════ ═══════ 

  






