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المحترمين

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
رأينا
في رأينا ،أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للشركة السعودية
لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") كما في  31مارس  ،2020وأداءها
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ما قمنا بمراجعته
تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020؛
•
قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
•
قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31مارس 2020؛
•
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020؛
•
قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و
•
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة ،التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
•
أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم
توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.
االستقالل
إننا مستقلون عن المجموعة وفقا ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم
المالية الموحدة ،كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لهذه القواعد.
منهجنا في المراجعة

نظرة عامة

األمور الرئيسية للمراجعة

• تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار"؛ و
• القيمة الدفترية للشهرة لمجموعة مليكوما في نهاية السنة

في إطار عملية تصميم مراجعتنا ،قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة.
بالتحديد ،أخذنا بعين االعتبار األحكام الموضوعية التي اتخذتها اإلدارة ،على سبيل المثال ،فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة
التي شملت وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها .كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا ،تناولنا
أيضا ً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية ،ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي
يمثل مخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن غش.
لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل ،مع األخذ
بعين االعتبار هيكل المجموعة ،والعمليات والضوابط المحاسبية ،وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.

برايس وترهاوس كوبرز ،ترخيص رقم ،25
جميل سكوير ،ص.ب ،16415 .جدة  ،21464المملكة العربية السعودية
هاتف ،+966 )12( 610 - 4400 :فاكسwww.pwc.com/middle-east،+966 )12( 610 - 4400 :

تقرير المراجع المستقل (تتمة)
إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)

المحترمين

األمور الرئيسية للمراجعة
إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي ،وفقا ً لتقديرنا المهني ،كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة
للفترة الحالية .وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وعند إبداء رأينا حولها ،ال نبدي رأيا ً
منفصالً حول هذه األمور.
كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة
األمر الرئيسي للمراجعة

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار"
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية المتعلقة بتطبيق المجموعة للمعيار
"عقود اإليجار" اعتبارا ً من  1أبريل  .2019يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم :16
الجديد محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود
اإليجار".
تغييرا جوهريًا في
يمثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
ً
المحاسبة عن عقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقًا على أنها "عقود
إيجار تشغيلية" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم  .17يعدل
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16بشكل أساسي المعالجة
المحاسبية لعقود اإليجار التشغيلية هذه عند البدء ،وذلك من خالل
اإلثبات كما في  1أبريل  2019لكل من موجودات حق االستخدام
وااللتزام المقابل لمبلغ مدفوعات اإليجار على مدى فترة عقد
اإليجار مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر.
يتم استخدام طريقة معدل االقتراض اإلضافي حيث ال يمكن تحديد
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة.
أجرت اإلدارة تحليالً مفصالً لكل عقد إيجار موجود في  1أبريل
 2019لتحديد كيفية تأثر كل عقد إيجار بالفروق بين متطلبات
المعيارين وتحديد التغييرات المطلوبة التي يجب إجراؤها على
السياسات المحاسبية الحالية وتحديد التعديالت االنتقالية
والتغييرات المترتبة على العمليات واألحكام المطلوبة الخاصة
المتعلقة بتحديد ما إذا كان الترتيب يفي بتعريف عقد اإليجار.
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16بأثر
رجعي من  1أبريل  2019ولكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة
للسنة المنتهية في  31مارس  ،2019على النحو المسموح به
بموجب أحكام التحول في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
وعليه ،أدى ذلك إلى إثبات موجودات حق االستخدام بمبلغ 68,4
مليون لاير سعودي كما في  1أبريل  2019ومطلوبات إيجار
بمبلغ  64,9مليون لاير سعودي كما في ذلك التاريخ.

• مراجعة تقييم اإلدارة لتأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 16من حيث تصنيف وقياس موجودات حق االستخدام
ومطلوبات اإليجار ،وفهم المنهج المتبع في التطبيق.
• اختبار اكتمال سجل اإليجار من خالل اختبار تسوية
مطلوبات اإليجار المثبتة في  1أبريل  2019مع ارتباطات
عقد اإليجار التشغيلي للمجموعة كما في  31مارس .2019
كما تم اختبار تقييم اإلدارة للعقود على أساس العينة إلدراج
أو استبعاد عقود اإليجار في تاريخ التطبيق.
• اختبار دقة بيانات اإليجار على أساس العينة عن طريق
اختبار بيانات اإليجار التي تم تحديدها من قبل اإلدارة من
خالل فحص وثائق اإليجار.
• اختبار جداول عقود اإليجار ،على أساس العينة ،عن طريق
إعادة حساب المبالغ المتعلقة بموجودات حق االستخدام
ومطلوبات اإليجار ،بنا ًء على شروط عقود اإليجار وتتبع
المصاريف المدفوعة مقدما ً والمستحقة .لقد اختبرنا أيضًا
الدقة الحسابية لجداول عقود اإليجار الفردية وكيفية تراكمها
في مجموع التعديالت المطبقة في القوائم المالية الموحدة
المرفقة كما في  1أبريل .2019
• تقييم مدى مالءمة معدالت الخصم المستخدمة في احتساب
مطلوبات اإليجار.

كما قمنا بمراجعة مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات المدرجة في
قامت اإلدارة أيضًا بتقييم متطلبات اإلفصاح للمعيار الجديد القوائم المالية الموحدة المرفقة المتعلقة بتطبيق المعيار الجديد.
المطلوب إجراؤه في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
أمرا رئيسيًا للمراجعة حيث أن حساب المبالغ التي
نحن نعتبر هذا ً
تستند إليها موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار المقابلة
تتضمن عمليات جديدة لجمع البيانات والقواعد المعقدة وتطبيق
احكام اإلدارة المتعلقة بشروط عقود اإليجار المختلفة ومعدل
الخصم الذي سيتم تطبيقه
أنظر إلى إيضاح رقم  3-3-2الذي يوضح تأثير المعيار المحاسبي
الجديد وإيضاح رقم  12-3للسياسة المحاسبية وإيضاح رقم 14
لإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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األمر الرئيسي للمراجعة

المحترمين

كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة

القيمة الدفترية للشهرة لمجموعة مليكوما في نهاية السنة
لدى المجموعة كما في  31مارس  ،2020شهرة تصل قيمتها قمنا بتقييم تقدير اإلدارة النخفاض قيمة الشهرة من خالل
إلى  18.7مليون لاير سعودي والتي نتجت عن استحواذ حصة اإلجراءات التالية:
إجمالية تبلغ  ⁒76في مجموعة مليكوما ("مليكوما") بتاريخ 2
يوليو  2018من خالل سدافكو بولندا ،شركة تابعة مملوكة • قمنا بتقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة
القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد االستخدام ومقارنتها
بالكامل للمجموعة.
بما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)36كما قمنا
باختبار الدقة الحسابية والسالمة المنطقية للعمليات الحسابية
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 36االنخفاض في قيمة
األساسية في النموذج.
الموجودات" الذي يتطلب من المنشأة اختبار االنخفاض في قيمة
الشهرة المكتسبة في اندماج األعمال على األقل سنويا ً بغض النظر
ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة.
• قمنا باختبار دقة مدى ارتباط بيانات االدخال بالرجوع إلى
األدلة الداعمة ،مثل خطة العمل المعتمدة والنظر في مدى
تتم مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة على مستوى الوحدات المدرة
معقولية خطة األعمال لمدة خمسة سنوات بالمقارنة مع النتائج
للنقد والتي هي بنود التشغيل الرئيسية لألعمال ذات العالقة.
التاريخية ألداء المجموعة مقابل الموازنات.
أجرت اإلدارة اختبار انخفاض للقيمة للشهرة المخصصة لمليكوما
عن طريق تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد • قمنا بتكليف خبراء التقييم لدينا للمساعدة في فحص منهجية
االستخدام لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقد بنا ًء على نموذج
حسابات القيمة قيد االستخدام واستخدام بعض االفتراضات
التدفق النقدي المخصوم ،والذي استخدم أحدث خطة أعمال لمدة
بما في ذلك معدالت الخصم ومعدالت النمو طويلة األجل.
خمسة سنوات أعدتها إدارة سدافكو .لم ينتج عن هذا األجراء أي
خسارة انخفاض في القيمة يتوجب إثباتها.
• قمنا بإجراء تحليالت الحساسية على االفتراضات الرئيسية،
وبشكل رئيسي معدل نمو المبيعات ومكرر القيمة النهائية
لقد اعتبرنا اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي قامت به اإلدارة
ومعدالت الخصم ،من أجل تقييم األثر المحتمل لمجموعة من
كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقييم القيمة القابلة لالسترداد
النتائج المحتملة.
للشهرة على أساس القيمة قيد االستخدام يعد أمر معقد ويتطلب
قدر كبير من األحكام من جانب اإلدارة .إن عناصر األحكام الهامة كذلك قمنا بمراجعة مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات المدرجة في
لتقييم اإلدارة كانت:
اإليضاح رقم  15حول القوائم المالية الموحدة المرفقة بشأن
اختبار االنخفاض المحتمل في قيمة الشهرة.
(أ) االفتراضات المتعلقة بالظروف اإلقتصادية المتوقعة،
وخاصة النمو في األسواق التي تعمل فيها مليكوما
بشكل رئيسي.
(ب) معدل الخصم المستخدم في نموذج القيمة قيد االستخدام.
أنظر إلى اإليضاح رقم  15للتقديرات واألحكام واإلفتراضات
المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية واإلفصاحات ذات
الصلة.
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المحترمين

معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة (التي
ال تكون ضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها) التي من المتوقع تقديمها لنا بعد تاريخ هذا التقرير.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد حولها.
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ،تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وفي سبيل ذلك نأخذ
بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا
عليها خالل عملية المراجعة ،أو خالفا ً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
وعندما نقوم بقراءة التقرير السنوي فإننا مطالبون  -إذا توصلنا إلى وجود تحريفات جوهرية فيه – بإبالغ المكلفين بالحوكمة بهذا
األمر.
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات
والنظام األساسي للشركة ،وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضروريا ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من
التحريفات الجوهرية ،سوا ًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  -عند
الضرورة  -عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية ،واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية أو وقف عمليات
المجموعة أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.
إن لجنة المراجعة للمجموعة هي المسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأ كيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية ،سواء
كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا .يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ال
يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما ً عن
تحريف جوهري عند وجوده .ويمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ ،وتُعَد جوهرية ،بمفردها أو في مجموعها ،إذا كان من
المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناء" على هذه القوائم المالية الموحدة.
وفي إطار عملية المراجعة وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،نمارس الحكم المهني ونحافظ على
الشك المهني خالل عملية المراجعة .كما نقوم أيضا ً بما يلي:
•

تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر ،والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا .إن خطر عدم
اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على تواطؤ أو
تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
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تقرير المراجع المستقل (تتمة)
إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)

المحترمين

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)
•

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف ،وليس
لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.

•

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قامت
بها اإلدارة.

•

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،وبنا ًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ،تحديد ما
إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير الى وجود شكا ً كبيرا ً حول قدرة المجموعة على
االستمرار في أعمالها .وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري ،يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات
العالقة في القوائم المالية الموحدة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية .تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة
التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة
في أعمالها.

•

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة
تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

•

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء
رأي حول القوائم المالية الموحدة .كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة .نظل المسؤولين
الوحيدين عن رأينا.

نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  -من بين أمور أخرى  -بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية ،بما
في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي قد يتم إكتشافها خالل مراجعتنا.
كما نقدم أيضا ً للمكلفين بالحوكمة بيانا ً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل ،ونقوم بإبالغهم
بجميع العالقات واألمور األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا ،وسبل الحماية منها إن لزم األمر.
ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها ،نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة
القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة .تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم
أو التشريعات اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا  -في حاالت نادرة جدا ً  -أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع
إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.
برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي
محاسب قانوني  -ترخيص رقم 447
 10رمضان 1441هـ
 3مــــايــــو 2020م

6

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
1

معلومات عامة
إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية ("الشركة" أو "سدافكو" ،مجتمعين مع شركاتها التابعة يشار إليها "المجموعة") ،هي شركة
مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  4030009917الصادر في مدينة جدة بتاريخ  21ربيع
اآلخر 1396هـ (الموافق  21أبريل .)1976
تعمل الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع منتجات الحليب والمرطبات ومختلف األغذية في المملكة العربية السعودية
وبولندا وبعض الدول الخليجية والعربية .إن معلومات هيكل المجموعة مبينة في اإليضاح رقم  5من هذه القوائم المالية الموحدة.
نتيجة النتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في الربع األخير في جميع المناطق وما نتج عن ذلك من اضطرابات في األنشطة
االجتماعية واالقتصادية في األسواق التي تعمل بها المجموعة .اتخذت سدافكو سلسلة من اإلجراءات الوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها
وعائالتهم وعمالئهم والمستهلكين والمجتمع األوسع لضمان استمرارية توريد منتجاتها .كمنتج من منتجات األلبان المغذية ،سمحت الحكومات
للشركة والشركات التابعة لها بالعمل ضمن المبادئ التوجيهية وبشكل أساسي كالمعتاد .بنا ًء على هذه العوامل تعتقد إدارة سدافكو أن جائحة
كوفيد 19-لم يكن له أي آثار جوهرية على هذه القوائم المالية كما في  31مارس  ،2020ولكنها تواصل مراقبة الوضع بعناية.
تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  3مايو .2020

2

أسس اإلعداد
1-2

بيان االلتزام

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
2-2

إعداد القوائم المالية

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء ما يلي:
•
•
•

يتم إثبات خيار بيع الحقوق غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد;
يتم إثبات التزام المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة.
بعض الموجودات غير المتداولة المقاسة بالقيمة العادلة.

3-2

معايير وتفسيرات جديدة

1-3-2

المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها

طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترة تقريرها السنوية اعتبارا ً من  1أبريل :2019
•
•

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار"
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم " ،23عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل"

قامت المجموعة بتغيير سياساتها المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" .اختارت المجموعة تطبيق
المعايير الجديدة بأثر رجعي ولكن قامت بإثبات األثر التراكمي للتطبيق المبدئي للمعيار الجديد في  1أبريل  .2019تم اإلفصاح عن ذلك في
اإليضاح  .3-3-2لم يكن لتعديالت تفسير لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي رقم  23أي تأثير على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة وليس
من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على الفترات الحالية والمستقبلية.
2-3-2

المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه

لقد تم إصدار بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير  31مارس  2020ولم يتم تطبيقها سابقا ً بشكل
مبكر من قبل المجموعة .إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيرا ً جوهريا ً على المنشأة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى
معامالتها المستقبلية المتوقعة.
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أسس اإلعداد (تتمة)
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معايير وتفسيرات جديدة (تتمة)

3-3-2

التغيرات في السياسة المحاسبية

يشرح هذا اإليضاح تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
اعتبارا
على النحو المذكور باإليضاح  ، 1-3-2قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 16عقود اإليجار" بأثر رجعي
ً
من  1أبريل  2019ولكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة عن فترة التقرير  31مارس  ،2019كما هو مسموح به بموجب األحكام االنتقالية
المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  . 16لذلك ،تم إثبات عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في
قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحية كما في  1أبريل .2019

(أ)

التعديالت المثبتة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،16قامت المجموعة بإثبات مطلوبات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي قد تم تصنيفها مسبقًا
ضمن "عقود اإليجار التشغيلية" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم " 17عقود اإليجار" .تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات
اإليجار المتبقية باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار .وفي حين أن سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يُمكن تحديده ،تم قياس
المطلوبات باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في  1أبريل  .2019بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة
المطبق على مطلوبات اإليجار في  1أبريل  2019ما نسبته .%4.29
 1أبريل 2019
ارتباطات اإليجار التشغيلي كما في  1أبريل 2019
مخصومة باستخدام المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة للمستأجر كما في تاريخ التطبيق
المبدئي
ناقصاً :عقود اإليجار قصيرة األجل مثبتة على أساس القسط الثابت كمصاريف
إضافة :التعديالت الناتجة عن معاملة مختلفة لخيارات التمديد
مطلوبات اإليجار المثبتة كما في  1أبريل 2019
مصنفة كالتالي:
مطلوبات إيجار متداولة
مطلوبات إيجار غير متداولة

39,288
31,914
()6,872
39,906
64,948

13,826
51,122
64,948

يتم قياس موجودات حق االستخدام بالمبلغ المساوي لمطلوبات اإليجار ،معدّلة بقيمة أي مدفوعات اإليجار المدفوعة مسبقا أو المستحقة المتعلقة
بعقد اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  1أبريل  . 2019لم تكن هناك عقود إيجار مثقلة تطلبت إجراء تعديل على
موجودات حق االستخدام في  1أبريل ( 2019تاريخ التطبيق المبدئي).
أنواع موجودات حق االستخدام المثبتة هي كالتالي:

أرض
مباني
سيارات
مجموع موجودات حق االستخدام
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40,922
15,459
15,783
72,164

38,537
13,974
15,839
68,350
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3-3-2

التغيرات في السياسة المحاسبية (تتمة)

أدى التغير في السياسة المحاسبية إلى تأثر البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة في  1أبريل :2019
•
•
•
•

موجودات حق االستخدام  -زيادة بمبلغ  68.4مليون لاير سعودي
مبالغ مدفوعة مقدما ً  -انخفاض بمبلغ  4.8مليون لاير سعودي
مطلوبات إيجار  -زيادة بمبلغ  64.9مليون لاير سعودي
مطلوبات أخرى – انخفاض بمبلغ  1.4مليون لاير سعودي

ال يوجد صافي تأثير على األرباح المبقاة في  1أبريل  2019كنتيجة للتغير في السياسة المحاسبية.

التأثير على إفصاحات القطاعات وربحية السهم

(ب)

زادت موجودات القطاعات ومطلوبات القطاعات في  31مارس  2020نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .16لقد تأثرت
القطاعات التالية بسبب التغير في السياسة:
المشروبات
58,831
56,278

األثر على الموجودات
األثر على المطلوبات

غير المشروبات
13,333
13,047

المجموع
72,164
69,325

زادت ربحية السهم بمبلغ  0.02للسهم للسنة المنتهية في  31مارس  2020نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
الوسائل العملية المطبقة
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16ألول مرة ،استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار:
•
•
•
•
•

استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص مماثلة بشكل معقول؛
االعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار مكلفة؛
شهرا كما في  1أبريل 2019
المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية حيث تكون تواريخ استحقاق عقود اإليجار المتبقية أقل من 12
ً
كعقود إيجار قصيرة األجل؛
استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق المبدئي؛
واستخدام المعرفة الالحقة في تحديد مدة اإليجار حيث يتضمن العقد خيارات لتمديد أو فسخ العقد.

كما اختارت المجموعة أال تقوم بإعادة تقييم سواء إذا كان العقد يتضمن أو يمثل عقد إيجار كما في تاريخ التطبيق المبدئي .وبدالً من ذلك،
للعقود التي أبرمتها قبل تاريخ التحول ،اعتمدت المجموعة على تقييمها الذي أجرته بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  17والتفسير رقم 4
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار".
4-2

المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية وغير المطبقة بعد من قبل المجموعة

ال توجد أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ذات صلة وصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سارية
المفعول بعد يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
3

السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل منتظم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة لجميع الفترات المعروضة ،ما لم يذكر غير ذلك.
1-3

مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية

الشركات التابعة
معرضة أو لديها
الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة .تتحقق السيطرة على منشأة ما عندما تكون المجموعة ّ
حقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ التي تمارسه على
المنشأة .يتم توحيد حسابات الشركات التابعة بالكامل اعتبارا ً من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة .ويتم فصلها (عدم توحيدها) من تاريخ
توقف السيطرة.
تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب تجميع المنشآت من قبل المجموعة .تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة
المستثمر فيها عندما تشير األحداث والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة .يبدأ توحيد
الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة المدرجة في القوائم
المالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها.
يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى مالك سدافكو وإلى أصحاب الحقوق غير المسيطرة ،حتى وإن
كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى رصيد الحقوق غير المسيطرة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة
وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
يقيد التغير في حصة ملكية شركة تابعة بدون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة) ،إن وجدت ،والمطلوبات والحقوق
غير المسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية ،بينما يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم استبعاد المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجموعة .كما يتم استبعاد الخسائر غير
المحولة .تظهر الحقوق غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات
المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على انخفاض في قيمة الموجودات
ّ
التابعة بش كل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة
المركز المالي الموحدة على التوالي.

الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي جميع الكيانات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة أو سيطرة مشتركة عليها.
ويرافق ذلك بشكل عام استحواذ المجموعة على نسبة من  %20إلى  % 50من حقوق التصويت .تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة
باستخدام طريقة حقوق الملكية المتبعة في المحاسبية .وفقا ً لطريقة حقوق الملكية المتبعة في المحاسبية ،يتم إثبات االستثمارات مبدئيا ً بالتكلفة،
ويتم تعديلهــا بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ من الشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسارة،
وحصة المجموعة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر .يتم إثبات توزيعات األرباح المقبوضة أو
المستحقة من الشركات الزميلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار .عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمارات المحتسبة بطريقة
حقوق الملكية مساوية لحصتها في الكيان أو زائدة عنها ،ب ما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل وغير مضمونة ،فإن المجموعة ال
تثبت أي خسائر أخرى ،إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.
يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في هذه المنشآت .كما يتم حذف
المحولة .لقد تم تغيير السياسات المحاسبية للمنشآت
الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على وجود انخفاض في قيمة الموجودات
ّ
المستثمر فيها والمحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية عند الضرورة بما يضمن توافقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.
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الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
1-3

مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية (تتمة)

التغيرات في حقوق الملكية
تعامل المجموعة المعامالت مع حقوق غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت مع مالكي حقوق الملكية في سدافكو .يؤدي
التغير في حصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحقوق المسيطرة وغير المسيطرة ،بحيث يعكس حقوقهم في الشركة التابعة .يتم
االع تراف بأي فرق بين مبلع التعديل على الحقوق غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل لحقوق الملكية منسوب
إلى مالكي سدافكو .عند انتهاء توحيد المجموعة أو حساب حقوق الملكية الستثمار نتيجة فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري ،يتم إعادة قياس
أي حصة محتفظ بها في الكيان المستثمر بها مقابل قيمتها العادلة مع االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية ضمن األرباح أو الخسائر .وتصبح
هذه القيمة العادلة هي القيمة الدفتريّة المبدئيّة ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي .باإلضافة إلى ذلك،
يت م احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو كانت المجموعة قد قامت بالتصرف في
الموجودات او المطلوبات ذات الصلة مباشرةً .ويمكن أن يعني ذلك أنّ يُعاد تصنيف المبالغ التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر
إلى ربح أو خسارة .إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري ،فال يعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من
المبالغ التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء.
2-3

قياس القيمة العادلة

تعرف القيمة العادلة بأنها الثمن الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين في السوق بتاريخ
القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض أن بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنفيذه إما:
•
•

من خالل السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو لاللتزام ،وذلك في حالة غياب السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة متاحة للمجموعة.
يتم قي اس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،وهذا
على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لمصالحهم االقتصادية.
يأخد قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في اإلعتبار قدرة األطراف في ا لسوق على توفير منافع اقتصادية من األصل فيما يحقق أفضل
منفعة منه أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق يمكنه استخدام األصل لتحقيق أفضل منفعة منه.
تستخدم المجموعة طرق التقييم التي تتالءم مع الظروف المحيطة وكذلك التي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة ،مما يزيد من
استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة ،على النحو المبين أدناه ،استنادا إلى أدنى مستوى للمعطيات والذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل:
•
•
•

المستوى  — 1أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتشابهة.
المستوى  — 2أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ملحوظا بشكل مباشرة أو
غير مباشرة.
المستوى  — 3أساليب التقييم التي ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر ،تقرر المجموعة ما اذا كان قد حدث تحول
بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بنا ًء على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل
عام) في نهاية كل تقرير مالي.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام
ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله .أنظر إيضاح رقم  28لمزيد من التفاصيل.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
3-3

التقارير القطاعية

يتم إعداد تقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
بصفته المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية .ويقوم المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية بتقييم األداء المالي والمركز
المالي للمجموعة ،وانخاذ القرارات االستراتيجية.
إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
()1
()2
()3

تعمل في أنشطة تدر إيرادات.
تقوم اإلدارة باستمرار تحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء.
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

4-3

تحويل العمالت األجنبية

العملة الوظيفية وعملة العرض
إن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها
هذه الشركة ("العملة الوظيفية") .تم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لسدافكو.

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف في ذلك
التاريخ .إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة ،المعدلة بالفائدة
الفعلية والدفعات خالل الفترة ،والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة
األولى.
تم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة
العادلة .تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة عند تغير
القيمة العادلة للبند (أي :فروق التحويل على البنود التي يتم االعتراف بربح أو خسارة القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو
قائمة الدخل الشامل الموحدة ،كما يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة ،على التوالي).

شركات المجموعة
يتم تحويل النتائج والمراكز المالية للعمليات األجنبية التي تكون عملتها الرئيسية مختلفة عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي:
•
•
•

حول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي.
تُ ّ
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة وقائمة الدخل الشامل على أساس متوسط سعر الصرف.
يتم إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر.

عند التوحيد ،يتم االعتراف ب فروق التحويل الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية ومن القروض واألدوات المالية
األخرى المصنفة كتحوطات لهذه االستثمارات ،ضمن الدخل الشامل اآلخر .عند بيع عملية أجنبية أو سداد أي قروض تشكل جزءا ً من صافي
االستثمار ،يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة ،كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.
يتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية وتتم تحويلها وفقا
لسعر اإلقفال.
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االعتراف باإليرادات

تعترف المجموعة باإليرادات لوصف تحويل البضائع المتفق عليها للعمالء .وتُقاس اإليرادات بنا ًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل،
صافية من العوائد والخصومات التجارية والخصومات الكمية وضرائب القيمة المضافة.
يتم االعتراف باإليرادات عندما تخضع السلع أو الخدمات لسيطرة العميل (أي عندما يكون لدى العميل القدرة على توجيه استخدام السلع أو
الخدمات والحصول على منافع منها) .يحصل العمالء على السيطرة عندما يتم تسليم البضائع إلى العمالء وقبولهم لها وفقًا لشروط التسليم
السارية ،وبالتالي ،يتم االعتراف باإليرادات في ذلك الوقت .عادة ما تكون الفواتير مستحقة الدفع خالل فترة االئتمان المتفق عليها مع العميل،
والتي قد تختلف من عميل إلى آخر .بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإرجاع أي بند ،يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون من
المرجح فيه عدم حدوث عكس كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة ال ُمعترف بها .وبالتالي ،يتم تعديل مبلغ اإليرادات ال ُمعترف به مقابل العوائد
المتوقعة ،والتي يتم تقديرها بنا ًء على البيانات التاريخية في حالة إذا كانت هذه العوائد جوهرية.
يتم بيع البضائع غالبًا بخصومات كبيرة بأثر رجعي بنا ًء على إجمالي المبيعات على مدى فترة  12شهر .ويتم االعتراف بإيرادات هذه
المبيعات بنا ًء على السعر المحدد في العقد ،ناقصا خصومات الجملة المقدرة .يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتوفير الخصومات
باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم االعتراف باإليرادات فقط إلى الحد الذي يكون من المرجح عدم حدوث عكس جوهري .يتم االعتراف
ب مطلوبات االسترداد (المدرجة في المستحقات والمطلوبات األخرى) لخصومات الجملة المتوقعة المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات التي
تتم حتى نهاية فترة التقرير.
لخصت المجموعة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات الخاصة بها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات
اإليرادات ،وتملك صالحية تحديد األسعار ،وهي معرضة أيضا ً لمخاطر المخزون واالئتمان.
ال يوجد أي عنصر من عناصر التمويل حاليا حيث أن المبيعات تتم إما نقدا ً أو دين ألجل يتماشى مع ممارسة السوق .ويتم االعتراف بالذمم
المدينة عندما يتم تسليم البضائع باعتبارها النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط ألنه يلزم انقضاء المدة فقط قبل أن تكون
المدفوعات مستحقة.
6-3

مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية

تتضمن مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تشكل على وجه التحديد جزءا ً من
تكلفة اإليرادات .يتم تصنيف التكاليف المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع كمصاريف بيع وتوزيع .يتم تصنف
جميع التكاليف األخرى تحت بند المصاريف العمومية واإلدارية .يتم توزيع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية
وتكلفة االيرادات ،عند الحاجة بطريقة منتظمة.
7-3

توزيعات األرباح

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها
اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي سدافكو.
8-3

اندماج األعمال

يتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة في جميع عمليات دمج األعمال بغض النظر عما إذا تم االستحواذ على أدوات حقوق الملكية
المحول لإلستحواذ على شركة تابعة ما يلي:
أو موجودات أخرى .يشمل المقابل
ّ
•
•
•
•
•

القيم العادلة للموجودات المحولة.
المطلوبات المتكبدة من قبل المالك السابقين للشركات المستحوذ عليها.
حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة.
القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب ثمن المقابل المحتمل.
القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة سابقا ً في شركة تابعة

ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات المحتملة المفترضة في إندماج األعمال مبدئيا ً بقيمها
العادلة في تاريخ االستحواذ .وتقوم المجموعة بإثبات أي حقوق غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على
حدة ،سواء بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للحقوق غير المسيطرة من المبالغ التي تم إثباتها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في المنشأة
المستحوذ عليها.
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اندماج األعمال (تتمة)

ويتم إثبات التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.
إن الزيادة في:
•
•
•

المقابل المحول.
وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها.
والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة حقوق ملكية سابقة في المنشأة المستحوذ عليها.

على القيمة العادلة لصافي الموجودات المالية القابلة للتحديد المستحوذ عليها ،تقيد كشهرة .إذا كانت المبالغ أقل من القيمة العادلة لصافي
الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها ،يتم إثبات الفرق مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كشراء بالمقايضة .عندما
يتم تأجيل تسوية أي جزء من الثمن النقدي المق ابل ،يتم خصم المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في تاريخ التحويل .معدل
الخصم المستخدم هو معدل االقتراض اإلضافي الخاص بالمنشأة ،وهو المعدل ذاته الذي يمكن من خالله الحصول على قرض مشابه من
ممول مستقل وفقا لشروط وأحكام قابلة للمقارنة .يصنف الثمن المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالية .ويُعاد قياس المبالغ
المصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقا ً بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .وتقوم
المجموعة بإثبات الثمن المقابل المحتمل الناتج عن اندماجات األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .تمارس اإلدارة الحكم في تحديد
معدل الخصم واحتمال تحقيق أهداف األداء.
إذا تحقق اندماج األعمال على مراحل ،فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحقوق المملوكة سابقا ً للشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ
علي ها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .ويتم االعتراف ب أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس ضمن الربح أو
الخسارة.
9-3

ممتلكات وآالت ومعدات

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة ل النخفاض في القيمة ،إن وجدت .تشتمل هذه
التكاليف على تكلفة استبدال جزء من اآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات.
وعندما يتطلب األمر استبدال أجزاء هامة من اآلالت والمعدات على فترات زمنية مختلفة ،تقوم المجموعة باستهالكهم بشكل منفصل بنا ًء
على أعمارهم اإلنتاجية المحددة .وبالمثل ،عندما يتم إجراء اإلصالحات الرئيسية ،يتم إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية لآلالت والمعدات كبديل
في حالة استيفاء معايير االعتراف .كما يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
وتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف العملية المتعلقة باألصل بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير اإلثبات
للمخصص وتكون هذه المبالغ جوهرية.
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات .يتم قيد كافة النفقات
األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت
والمعدات على النحو التالي:
النسبة
•
•
•
•

10 - 2.5
12.5 - 6.7
25 – 15
25 - 10

مباني
آالت ومعدات
سيارات ومقطورات
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء أخرى جوهرية تم االعتراف بها مبدئيا ً وذلك عند االستبعاد أو
عندما ال يكون من المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات
األصل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف
باألصل .تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها
بأثر مستقبلي ،إذا اقتضى األمر.
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موجودات غير ملموسة

شهرة
يتم قيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا ً الخسائر المتراكمة لإلنخفاض
في القيمة ،إن وجدت.
تُدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في الموجودات غير الملموسة .وال يتم إطفاء الشهرة ،ولكن يتم فحصها سنويا ً
لتحري االنخفاض في قيمتها ،أو بصفة أكثر تكرارا ً في حال أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن قيمتها قد تنخفض ويتم إدراجها
بالتكلفة ناقصا ً خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة .تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة
بالمنشأة المباعة.
يتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغرض فحص االنخفاض في القيمة .يتم إجراء التخصيص لوحدات مدرة للنقد أو مجموعات من
وحدات مدرة للنقد المتوقع استفادتها من تجميع المنشآت الذي ي نشأ عنه الشهرة .ويتم تحديد الوحدات أو مجموعات من الوحدات عند أدنى
مستوى يتم من خالله مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها تمثل القطاعات التشغيلية.
العالمات التجارية وعالقات العمالء والموردين
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية .يُعترف بالعالمات التجارية وعالقات العمالء
والموردين المستحوذ عليها في إندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ،يتميز ك ٌل منها بعمر إنتاجي محدود ويتم إدراجها الحقا
بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.
يتم تحميل االطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدرة كما يلي:
عدد السنوات
•
•
•

العالمة التجارية
عالقات العمالء
عالقات الموردين

11-3

الزكاة وضريبة الدخل على المنشآت األجنبية

5-4
5-4
5-4

وفقا ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ،تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهمين السعوديين .يتم تحميل مخصص الزكاة على
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب التسويات النهائية ،إن وجدت ،عند تحديدها .بالنسبة لسنوات
الربط الزكوي القائمة ،يتم تقييم المخصصات في كل فترة تقرير بنا ًء على حالة الربط الزكوي.
تُقدم ضريبة الدخل المفروضة على المنشآت األجنبية بما في ذلك الشركات التابعة وفقًا للوائح ضريبة الدخل المعنية الخاصة بالمنشآت ذات
الصلة في بلد التأسيس .يمثل مصروف ضريبة الدخل أو اإلئتمان للفترة الضريبية المستحقة على اإليرادات الخاضعة للفترة وفقا ً لمعدل
ضريبة الدخل المطبقة لكل نطاق.
يتم حساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشك ٍل فعلي بنهاية فترة التقرير في البلدان
التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة والزميلة وتحقق فيها دخالً خاضعا ً للضريبة .يتم تسجيل ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة
في قائمة الربح أو الخسارة ،إذا كانت جوهرية .تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة
للحاالت التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل .وترصد المخصصات الالزمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات
تحصيل الضرائب.
تقوم المجموعة باقتطاع ضريبة الدخل على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام ضريبة الدخل
السعودي.
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عقود اإليجار

لدى المجموعة عقود إيجار لمختلف السكنات واألراضي والمستودعات والسيارات ومرافق المستودعات .وعادة ما تكون عقود اإليجار
لفترات ثابتة من سنة واحدة إلى  20سنة ،ولكن قد يكون هناك خيار تمديد كما هو موضح أدناه .ويتم التفاوض على شروط اإليجار على
أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة .ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات ،ولكن ال يجوز استخدام
الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.
حتى السنة المالية األخيرة المنتهية في  31مارس  ،2019كانت تصنف عقود إيجار لمختلف السكنات واألراضي والمستودعات والسيارات
ومرافق المستودعات كعقود إيجار تشغيلي .يتم تحميل المدفو عات المسددة بموجب عقود اإليجار التشغيلي (بعد خصم أي حوافز تستلم من
المؤجر) على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
اعتبارا من  1أبريل  ،2019يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل
ً
المؤجر لالستخدام من قبل المجموعة .يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة .يتم استهالك
أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار على أساس القسط الثابت ،أيهما أقصر.
يتم مبدئيا ً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية .تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية
لمدفوعات اإليجار التالية:
•
•
•
•

المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً) ناقصا ً أي حوافز إيجار مستحقة القبض.
المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدا ً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار.
مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار .إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة ،عندها يتم استخدام
معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ،حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات
ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة وبأحكام وشروط مماثلة.
يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:
مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار.
•
أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة.
•
أي تكاليف مباشرة مبدئية.
•
تكاليف التجديد.
•
يتم إثبات كامل المبالغ المدفوعة المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت
كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل على أنّها عقود إيجار ال تزيد مدّتها عن  12شهر .عند
تحديد مدة اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا ً اقتصاديا ً لممارسة خيار التمديد ،أو عدم ممارسة
خيار الفسخ .يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات الفسخ) فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار (أو عدم فسخه)
مؤكدا ً بشكل معقول.
يتضمن خيار التمديد والفسخ في عدد من عقود إيجار األراضي والمستودعات عبر المجموعة .ويتم أستخدامها لزيادة المرونة التشغيلية من
حيث إدارة الموجودات المستخدمة في عمليات المجموعة .إن غالبية خيارات التمديد والفسخ يتم ممارستها من قبل الطرفين.
في  31مارس  ،2020لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار مصنفة كموجودات حق االستخدام ذات طبيعة متغيرة .تحتوي بعض عقود
اإليجارعلى خيارات تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء .حيثما أمكن .تسعى المجموعة إلى إدراج خيارات
تمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية .خيارات التمديد المحفوظة قابلة للتنفيذ من قبل الطرفين .تقوم المجموعة عند بدء
اإليجار بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيار .ال تقدم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود
اإليجار الخاصة بها.
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األدوات المالية

يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9إلى حد كبير بالمتطلبات السابقة الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39الخاصة بتصنيف
وقياس المطلوبات المالية .ومع ذلك ،يلغي المعيار فئات الموجودات المالية الواردة بمعيار المحاسبة الدولي رقم  39المصنفة بالمحتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.
()1

الموجودات المالية

التصنيف
عند اإلعتراف المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي في أي من الفئات التالية:
•
•
•
•

مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة.
مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر -أدوات الدين.
مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر -أدوات حقوق الملكية.
مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الربح والخسارة.

يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تدار من خالله الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.
أدوات الدين
تُصنف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة في حال تحقق الشرطين التاليين:
(أ)

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،و

(ب)

أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على
مبلغ أصل الدين القائم.

في حال عدم تحقق الشرطين أعاله ،يتم تصنيف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالقيمة العادلة ،إما بالقيمة الحالية من خالل الربح أو
الخسارة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بنا ًء على نموذج االعمال.
(أ)

القياس

االعتراف المبدئي
عند االعتراف المبدئي ،تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائد ،في حال عدم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة ،تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل المالي .ويتم إدراج تكاليف المعاملة للموجودات
المالية ال مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة .يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية
التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في السوق (طريقة التداول العادية) في تاريخ المتاجرة ـ
أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق

أدوات الدين المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة
إن هذه الفئة هي األنسب للمجموعة .بعد القياس المبدئي ،يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر
الفائدة الفعلي .يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا ً ال
يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي .ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة .ويتم إثبات الخسائر الناتجة عن
انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة .وتُطبق هذه الفئة عموما ً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية وودائع
الضمان والدفعات المقدمة إلى الموظفين.

أدوات الدين المقاسة الحقا بالقيمة العادلة
بالنسبة لهذه الفئة ،فعند االقتضاء ،يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ،مع إثبات جميع التغيرات إما
في الربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر بالنسبة
ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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(ب)

إلغاء اإلثبات

يتم بشكل رئيسي استبعاد أصل مالي (أو إن أمكن ،جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي استبعادها
من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) في الحاالت التالية:
يكون الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل قد انقضى؛ أو
•
قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير
•
جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام
المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل أو عن دما تقوم بإبرام اتفاقية تمرير ،تقوم بتقييم ما إذا كانت وإلى أي حد قد
عندما ّ
احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم
تحول سيطرتها على األصل ،فإن المجموعة تستمر في إثبات األص ل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به .وفي تلك الحالة،
ّ
تستمر المجموعة في إثبات المطلوبات المرتبطة باألصل .وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق
وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
ويقاس استمرار المشاركة التي تتخذ شكل الضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة
بسداده ،أيهما أقل.
(ج )

االنخفاض في القيمة

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة للقياس وإثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتي هي أدوات دين،
وتقاس بالتكلفة المطفأة( ،مثال :الودائع والذمم المدينة التجارية واألرصدة البنكية) .تتبع المجموعة "منهجا ً مبسطاً" إلثبات مخصص خسارة
االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ،إن كانت ال تحتوي على عنصر تمويل هام.
إن تطبيق المنهج المبسط ال يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان .وبدالً من ذلك ،فإن المجموعة تثبت مخصص خسارة
االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير ،مباشرة منذ اإلثبات األولي .خسارة االئتمان
المتوقعة على مدار العمر هي خسارة االئتمان المتوقعة ا لناتجة عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة
المالية.
تستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية بغرض تقدير خسائر االئتمان المتوقعة
وتطبيق بعض معدالت المخصصات على شرائح أعمار الديون متأخرة السداد التعاقدية ذات العالقة .تم تطوير جدول المخصصات باألخذ في
االعتبار أنه من المرجح أن يتم التأخر في السداد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك ،ويتم تعديلهما
بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع.
يتم إثبات م خصص (عكس) خسارة االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة كإيرادات /مصاريف في الربح أو الخسارة.
()2

المطلوبات المالية

يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئيا ً في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة المالية .تقوم
المجموعة بإلغاء االعراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها .تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير
المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى .يتم االعتراف مبدئيا ً بمثل هذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف متعلقة
مباشرة بالمعاملة .وبعد االعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى.
()3

المقاصة

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوني
في مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات ،وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

ال تخضع الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنويا ً من حيث انخفاض القيمة ،أو أكثر
في حال أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى انخفاض محتمل للقيمة .يتم اختبار الموجودات األخرى فيما يتعلق باالنخفاض في
قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن
االنخفاض في القيمة ،والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصا ً تكاليف البيع
أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث تتواجد تدفقات
نقدية قابلة للتحديد بشكل من فصل والتي تكون منفصلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناجمة عن موجودات أخرى أو مجموعة موجودات
(وحدات مدرة للنقد) .تتم مراجعة الموجودات غير المالية ،بخالف الشهرة ،والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس
ذلك االنخفاض ،وذلك في نهاية تاريخ كل فترة تقرير.
15-3

نقد وما يعادله

يشتمل النقد وما يعادله في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى ذات
السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء و /أو التي يمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية معروفة وال
تتأثر تأثرا ً كبيرا ً بمخاطر التغير في القيمة .ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتضمن النقد وما يعادله على النقد والودائع قصيرة
األجل كما هو موضح أعاله ،بالصافي بعد السحب على المكشوف القائم من البنوك( ،إن وجد) نظرا ألنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة
النقد لدى المجموعة.
16-3

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

يتم االعتراف بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعلي بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة.
17-3

مخزون

يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .تشمل تكلفة البضائع الجاهزة الصنع على تكلفة المواد والعمالة
المباشرة والنفقات العامة للتصنيع .تشمل تكلفة المخزون على جميع التكاليف المتكبدة لشراء ونقل المنتجات إلى حالتها وموقعها الحالي .يتم
تحديد التكاليف لكل بند من بنود المخزون على حدة على أساس الوارد أوالً  -صادر أوالً .يتم تحديد تكاليف شراء المخزون بعد خصم
الحسومات والخصومات.
يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية بعد خصم التكاليف التقديرية لإلنجاز ومصاريف البيع.
18-3

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية .وهذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما
تدفع وفقا لألحكام المتفق عليها .يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي تكون
مستحقة الدفع خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير .يتم االعتراف بهذه المبالغ مبدئيا ً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي.
19-3

مخصصات

تُحتسب المخصصات عن المطالبات القانونية وضمانات الخدمات وإجراء التزامات جيدة عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو
ث سابقة ،ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام ،ويكون باإلمكان
ضمني حالي نتيجة ألحدا ٍ
قياس مبلغ االلتزام بشك ٍل موثوق به .ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير تضعه اإلدارة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.

24

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
3

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
20-3

خيارات بيع الحقوق غير المسيطرة

يتم االعتراف بخيارات البيع التي ال تمتلك المجموعة فيها أي حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد ،كمطلوبات مالية .بموجب هذه الطريقة،
ال يتم إلغاء االعتراف بالحقوق غير المسيطرة عندما يتم إثبات المطلوبات المالية المتعلقة بخيارات البيع ،حيث أن الحقوق غير المسيطرة ال
تزال تتمتع بحق الحصول الحالي على المنافع االقتصادية المرتبطة بحقوق الملﮐية األساسية .يتم إثبات خيارات بيع الحقوق غير المسيطرة
مبدئيا ً بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد والتخفيض على حقوق حقوق الملكية المسيطرة .يتم إثبات جميع التغيرات الالحقة في االلتزام في قائمة
ال ربح والخسارة الموحدة .تستخدم المجموعة حكمها في اختيار مجموعة متنوعة من الطرق والقيام بافتراضات تستند إلى ظروف المجموعة
والسوق المحددة الموجودة في كل فترة تقرير.
21-3

التزامات منافع الموظفين

تطبق المجموعة خطة غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة .ويتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان
المتوقعة .يتم االعتراف ب األرباح والخسائر االكتوارية ،إن وجدت ،بالكامل في الفترة التي تنشأ فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم
االعتراف بهذه األرباح والخسائر االكتوارية أيضا ً مباشرة في األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في
الفترات الالحقة.
يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الحالة التي تتحقق أوالً مما يلي:
•
•

تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة.
تاريخ إدراج تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة من قبل المجموعة.

يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة .وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية
في صافي التزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإليرادات" و"المصاريف العمومية واإلدارية" و"مصاريف البيع والتوزيع" في قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة (حسب الوظيفة):
•

تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير
الروتينية.
تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة وتكاليف الخدمة السابقة ناقصا ً القيمة
العادلة لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها .غير أن الخطة غير ممولة حاليا ً وال تمتلك موجودات.

22-3

رأس المال

•

تصنف الحقوق كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى .تظهر التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بإصدار
الحقوق الجديدة في حقوق الملكية كخصومات بعد حسم الضريبة من المتحصالت.
23-3

أسهم خزينة

يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها (أسهم الخزينة) بالتكلفة .يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية .ال يتم
االعتراف ب أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بسدافكو .يتم االعتراف
ب أي فرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقابل ،في حالة إعادة إصدارها ،كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية.
24-3

احتياطيات أخرى

بموجب النظام األساسي للشركة ،قرر المساهمون إنشاء احتياطي اختياري بتحويل  %10من صافي الدخل السنوي العائد لمساهمي حقوق
الملكية في سدافكو إلى هذا االحتياطي .يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين .في السنة الحالية ،تم إجراء التحويل إلى االحتياطي
االختياري.
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25-3

ربحية السهم الواحد

()1

الربح األساسي للسهم

يحتسب الربح األساسي للسهم بقسمة ما يلي:
•
•

الربح العائد إلى مالك المجموعة.
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية.

()2

الربح المنخفض للسهم

يستخدم العائد المخفض على السهم لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد العائد األساسي للسهم بمراعاة ما يلي:
•
•
4

أثر الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المخفضة المحتملة بعد خصم ضريبة الدخل.
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة
المحتملة.

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ اجتهادات وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ المدرجة لإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرافقة ،وكذلك اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة والمطلوبات المحتملة .وقد تؤدي
الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في
الفترات المستقبلية.
فيما يلي أدناه تفصيل ب االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التقرير ،والتي لها
مخاطر كبيرة قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة:
تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضات
والتقديرات المستقبلية نظرا ً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة ع ن إرادة المجموعة .ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند
حدوثها .يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر والتي تكون بنا ًء على خبرات تاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات االحداث المستقبلية
التي قد تنشأ عن أثر مالي في المجموعة والمتوقعة أن تكون مناسبة تحت تلك الظروف.
قامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية للشكوك التقديرية على خلفية جائحة كوفيد .19-تعتقد اإلدارة أنها اتخذت كافة مصادر عدم
اليقين بشأن التقديرات في هذه القوائم المالية الموحدة السنوية .ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع وستعكس أي تغيرات مطلوبة في فترات
إعداد التقارير المستقبلية.
فيما يلي معلومات حول التقديرات واألحكام الصادرة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي من الممكن أن يكون لها أثر على المبالغ المعترف
بها في القوائم المالية الموحدة:
()1

الشهرة -االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة

تقوم إدارة المجموعة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي .ويتطلب ذلك تقدير المبالغ القابلة
لالسترداد لوحدات توليد النقد والتي على أساسها يتم تخصيص الشهرة .وتُعد القيمة القابلة لالسترداد شديدة الحساسية بالنسبة لمعدل الخصم
المستخدم لنم وذج التدفق النقدي المخصوم باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التعديل الخارجي.
يتم اإلفصاح عن االفتراضات األساسية المطبقة في تحديد قيمة االستخدام ويتم االفصاح عنها وشرحها في اإليضاح رقم  15الملحق بالقوائم
المالية الموحدة.
()2

قياس منافع نهاية الخدمة المحددة

تتمثل تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية .يتضمن التقييم
االكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية .وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدّل الخصم والزيادة
المستقبلية في الراتب وترك الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات .ونظرا ً لتعقيد التقييم ،تعتبر االفتراضات وطبيعتها
طويلة األجل التزاما ً محددا ً للمنافع حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات .ويتم فحص جميع االفتراضات في كل تاريخ تقرير.
إن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم .وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة السندات عالية الجودة ،على النحو
المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا ،ويتم استقراء ذلك حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام
المنافع المحددة .وهناك مزيد من المعلومات اإلضافية في اإليضاح رقم  27حول القوائم المالية الموحدة.
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خيارات بيع الحقوق غير المسيطرة

()3

يتم االعتراف بالقيمة العادلة لخيارات بيع الحقوق غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد استنادًا إلى تحليل التدفق النقدي المستقبلي
للخصم .تعتمد المجموعة على تقديرها في اختيار مجموعة متنوعة من الطرق ويتم اقتراح االفتراضات استنادًا إلى السوق والظروف الخاصة
بالمجموعة القائمة عند نهاية كل فترة تقرير .وهناك مزيد من المعلومات اإلضافية في اإليضاح  16حول القوائم المالية الموحدة.
موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار

()4

قامت المجموعة بتطبيق تقديرات لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجر والتي تتضمن خيارات
قابلة للتجديد .يؤثر تقييم ما إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار ،مما يؤثر بشكل كبير
على قيمة مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام المثبتة .انظر اإليضاح رقم  14لمزيد من التفاصيل.
ً
حافزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة
عند تحديد مدة اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق
خيار الفسخ .يتضمن خيار التمديد (أو الفترات التي تلي خيار الفسخ) في عقد اإليجار فقط إذا كان من المؤكد تمديده (أو عدم فسخه).
بالنسبة لعقود إيجاراألراضي والمستودعات ومرافق المستودعات تكون العوامل التالية عادة هي األكثر صلة:
•
•
•

إذا كانت هناك عقوبات كبيرة على الفسخ (أو عدم التمديد) ،فمن المؤكد وبشكل معقول أن المجموعة ستقوم بالتمديد (أو عدم
الفسخ).
إذا كان من المتوقع أن تحتوي أي أراضي على قيمة كبيرة متبقية ،فمن المؤكد وبشكل معقول أن المجموعة ستقوم بالتمديد (أو
عدم الفسخ).
بخالف ذلك ،تأخذ المجموعة في االعتبار عوامل أخرى بما في ذلك فترات اإليجار التاريخية والتكاليف وتعطل األعمال المطلوب
ألستبدال الموجودات المستأجرة.

لم يتم إدراج معظم خيارات التمديد في عقود مرافق المستودعات والسيارات في مطلوبات اإليجار ،ألن بإمكان المجموعة أستبدال الموجودات
دون تكلفة كبيرة أو تعطل األعمال.
يتم إعادة تقييم مدة اإليجار اذا تم بالفعل ممارسة الخيار (أو عدم ممارسته) أو تصبح المجموعة ملزمة بممارسته (أو عدم ممارسته) .يتم
مراجعة تقييم اليقين المعقول فقط في حالة حدوث حدث كبير أو تغير كبير في الظروف ،مما يؤثر على هذا التقييم .وهذا يقع تحت سيطرة
المستأجر .خالل السنة المالية الحالية ،ينتج عن األثر المالي لتعديل شروط اإليجار ليعكس أثر ممارسة خيارات التمديد والفسخ زيادة في
مطلوبات اإليجار المعترف بها وموجودات حق االستخدام بمبلغ  18.6مليون لاير سعودي .انظر اإليضاح رقم  14لمزيد من التفاصيل.
5

معلومات المجموعة
تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة:
االسم

العالقة

األنشطة الرئيسية

بلد التأسيس

نسبة الملكية
 31مارس
 31مارس
2019
2020

شركة سدافكو البحرين  -شركة شخص واحد شركة تابعة

المواد الغذائية ومنتجات
األلبان

البحرين

%100

%100

شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية ش.ذ.م.م شركة تابعة

المواد الغذائية ومنتجات
األلبان

األردن

%100

%100

شركة تابعة

المواد الغذائية ومنتجات
األلبان

قطر

%75

%75

شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية
ذ.م.م(*)
شركة سدافكو بولندا إس بي زد .أو .أو.
("سدافكو بولندا")

شركة تابعة

المواد الغذائية ومنتجات
األلبان

الكويت

%49

%49

شركة تابعة

شركة قابضة

بولندا

%100

%100

مليكوما إس بي زد .أو .أو.

شركة تابعة

منتجات األلبان

بولندا

%76

%76

فوديكسو إس بي زد .أو .أو.

شركة تابعة

منتجات األلبان

بولندا

%76

%76

مليكوما ديري زد .أو .أو.

شركة زميلة

منتجات األلبان

بولندا

%37

%37

شركة سدافكو قطر
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الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
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معلومات المجموعة (تتمة)
(*)

يتم االحتفاظ بأسهم حقوق الملكية المتبقية بشكل نفعي من قبل األطراف المرشحة من قبل الشركة.

إن الشركة األم للمجموعة هي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ("شركة القرين") ،وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت
القابضة ("شركة مشاريع الكويت") .تمتلك شركة القرين مساهمة تعادل  %40.11من رأس المال ( %40.11 :2019من رأس المال) .إن
شركة القرين وشركة مشاريع الكويت مدرجة في سوق األسهم الكويتي.
6

معلومات القطاعات
1-6

القطاعات التشغيلية

وفقا ً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،8تعد القطاعات التشغيلية وفقا ً للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي (المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم األداء .يتمثل قطاع
المشروبات منتجات الحليب والعصائر بينما يتمثل قطاع غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم واألجبان والوجبات الخفيفة.
 31مارس 2020
غير مخصصة
غير المشروبات

المشروبات

ربح أو خسارة القطاع

المجموع

إيرادات القطاعات  -بالصافي
اإليرادات بين القطاعات  -بالصافي
إيرادات من العمالء الخارجيين
الربح قبل الزكاة
استهالكات وإطفاءات

1,248,111
1,248,111
192,052
72,546

863,505
()55,525
807,980
91,643
27,259

-

2,111,616
()55,525
2,056,091
283,695
99,805

ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات حق االستخدام
موجودات غير ملموسة
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات متداولة
مجموع الموجودات

582,119
58,831
640,950

215,406
13,333
26,133
5,403
55,036
315,311

243
1,217,965
1,218,208

797,525
72,164
26,133
5,646
1,273,001
2,174,469

34,885
29,330
10,156
230
74,601

454,313
112,811
567,124

498,458
29,330
57,174
113,041
698,003

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

9,260
مطلوبات متداولة
خيار بيع الحقوق غير المسيطرة ومطلوبات أخرى -
47,018
مطلوبات إيجار
التزامات منافع الموظفين
56,278
مجموع المطلوبات

ربح أو خسارة القطاع

 31مارس 2019
غير مخصصة
غير المشروبات

المشروبات

المجموع

إيرادات القطاعات -بالصافي
اإليرادات بين القطاعات -بالصافي
إيرادات من العمالء الخارجيين
الربح قبل الزكاة
استهالكات وإطفاءات

1,094,723
1,094,723
166,850
48,853

727,162
()8,925
718,237
66,500
21,537

-

1,821,885
()8,925
1,812,960
233,350
70,390

ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات غير متداولة أخرى
موجودات متداولة
مجموع الموجودات

562,187
562,187

224,834
28,713
4,661
49,244
307,452

243
1,045,860
1,046,103

787,021
28,713
4,904
1,095,104
1,915,742

29,495
27,933
230
57,658

390,879
109,346
500,225

420,374
27,933
109,576
557,883

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

مطلوبات متداولة
خيار بيع الحقوق غير المسيطرة ومطلوبات أخرى -
التزامات منافع الموظفين
مجموع المطلوبات
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الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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معلومات القطاعات (تتمة)
1-6

القطاعات التشغيلية (تتمة)

قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:
2020
المعلومات الجغرافية
إيرادات من العمالء الخارجيين
المملكة العربية السعودية
بولندا
مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي)
أخرى

الموجودات التشغيلية غير المتداولة
المملكة العربية السعودية
بولندا
مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي)
أخرى

2-6

1,751,881
197,541
58,874
47,795
2,056,091

1,566,909
146,199
57,792
42,060
1,812,960

802,212
75,171
18,848
5,237
901,468

731,049
77,863
9,711
2,015
820,638

تسوية الربح
2020

الربح قبل الزكاة
الزكاة
الربح قبل الزكاة
7

2019

283,695
()18,583
265,112

2019
233,350
()17,240
216,110

إدارة رأس المال
كما في  31مارس  2020و 31مارس  ،2019لم يكن لدى المجموعة ترتيبات اقتراض قائمة ،ولذلك لم يتم عرض نسبة المديونية.
ألغراض إدارة رأس مال المجموعة ،يشتمل رأس المال على رأس المال الصادر والمدفوع واالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى
واحتياطي تحويل العمالت األجنبية .إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو زيادة القيمة للمساهم.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .للمحافظة على هيكل رأس المال
أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو العائد على رأس المال للمساهمين أوإصدار أسهم جديدة.
إحدى الطرق التي تراقب بها المجموعة رأس المال هي باستخدام نسبة المديونية ،وهي صافي الدين مقسو ًما على إجمالي رأس المال زائدا ً
صافي الدين.

8

تكلفة اإليرادات
إيضاح
تكلفة مواد وموظفين
استهالكات
تكلفة نقل
إيجار
تكاليف أخرى غير مباشرة

14،13

29

2020

2019

1,223,653
56,721
40,471
398
45,669
1,366,912

1,098,114
43,076
35,342
15,650
40,480
1,232,662

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
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مصاريف بيع وتوزيع
إيضاح
تكاليف موظفين
إعالن وترويج مبيعات
استهالكات
تكاليف صيانة وإصالح
تأمين
اتصاالت
إيجار
أخرى

10

14،13

171,761
46,463
37,160
9,472
3,287
2,367
860
29,276
300,646

147,464
41,074
23,447
6,501
3,187
2,474
5,882
36,059
266,088

مصاريف عمومية وإدارية
إيضاح
تكاليف موظفين
استهالكات و إطفاءات
تكاليف صيانة وإصالح
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
اتصاالت
نفقات بنكية
تأمين
إيجار
أخرى

11

2020

2019

2020

66,867
5,924 15،14،13
3,151
2,800
1,922
963
768
312
18,060
100,767

2019
58,112
3,867
2,714
2,800
2,166
830
680
556
20,503
92,228

توزيعات أرباح
خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة المنعقد في  11يونيو  ، 2019قام المساهمون بإعتماد توزيع أرباح نهائية بمبلغ  2لاير
سعودي للسهم الواحد ( 64مليون لاير سعودي) وفي  2ديسمبر  ،2019وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نصف سنوية بمبلغ  2.5لاير
سعودي للسهم الواحد ( 80مليون لاير سعودي) .بلغ إجمالي األرباح الموزعة للسنة ما قيمته  144مليون لاير سعودي ( 4.5لاير سعودي
للسهم الواحد).

12

ربحية السهم الواحد
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة المنتهية في  31مارس على النحو التالي:

الربح العائد ل ُمالك سدافكو
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (باآلالف)
ربحية السهم األساسية والمخفضة

2020

2019

266,260
32,000
8.32

218,387
32,447
6.73

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم كما في  31مارس  2019ليعكس تأثير أسهم الخزينة التي تمتلكها الشركة .لم يتم شراء أسهم خزينة
جديدة خالل السنة المنتهية في  31مارس  .2020كما في  31مارس  2020و  31مارس  ،2019قامت الشركة بشراء  500,250سهم.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
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ممتلكات وآالت ومعدات
أراض
ومبان
التكلفة
 1أبريل 2018
مقتناة عند االستحواذ
إضافات
استبعادات
تحويالت
 31مارس 2019

377,968
32,912
1,007
()540
5,559
416,906

استهالك متراكم
 1أبريل 2018
مقتناة عند االستحواذ
المح ّمل للسنة
استبعادات
 31مارس 2019
صافي القيمة الدفترية في 31
191,928
مارس 2019
208,286
3,614
13,503
()425
224,978

التكلفة
 1أبريل 2019
إضافات
استبعادات
تحويالت
 31مارس 2020

416,906
1,799
()29
105,877
524,553

استهالك متراكم
 1أبريل 2019
المح ّمل للسنة
استبعادات
 31مارس 2020
صافي القيمة الدفترية في 31
282,509
مارس 2020
224,978
17,066
242,044

(أ)

آالت
ومعدات

سيارات
ومقطورات

أثاث وتجهيزات
ومعدات مكتبيّة

858,840
35,337
3,753
()5,794
63,671
955,807

223,992
2,074
13,463
()15,969
8,637
232,197

82,243
4,638
1,151
()38
8,873
96,867

574,604
20,757
34,813
()5,288
624,886

174,523
1,030
15,812
()15,422
175,943

70,862
2,678
4,263
()31
77,772

330,921

56,254

19,095

232,197
955,807
17,277
2,393
()8,846
()6,025
2,032
78,511
242,660 1,030,686

96,867
1,333
()188
3,240
101,252

624,886
42,028
()5,815
661,099

175,943
16,990
()8,014
184,919

77,772
4,844
()63
82,553

369,587

57,741

18,699

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ
148,319
555
126,689
()86,740
188,823

-

المجموع
1,691,362
75,516
146,063
()22,341
1,890,600

1,028,275
28,079
68,391
()21,166
1,103,579
787,021

188,823

1,890,600
188,823
92,628
69,826
()15,088
(- )189,660
1,968,140
68,989

1,103,579
80,928
()13,892
1,170,615

68,989

797,525

تم توزيع االستهالك المحمل للسنة المنتهية في  31مارس على النحو التالي:
إيضاح
8
9
10

تكلفة اإليرادات
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية

2020

2019

52,884
25,651
2,393
80,928

43,076
23,447
1,868
68,391

(ب)

إن حصة الملكية للمجموعة في بعض األراضي المملوكة لها بنظام التملك الحر الواقعة في المدينة المنورة مبلغ  1.54مليون
لاير سعودي ( 31مارس  1.54 :2019مليون لاير سعودي) من خالل شريك في المجموعة .كما تحتفظ المجموعة بوثائق
قانونية تؤكد حصة ملكية اإلنتفاع.

(ج)

تمثل اإلضافات خالل السنة والبالغة  92.6مليون لاير سعودي ( 146.3 :2019مليون لاير سعودي) بشكل رئيسي إضافات
على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للمباني واآلالت والمعدات والسيارات والثالجات.

(د)

أبرمت المجموعة اتفاقية شراء أصول (" )"APAمع طرف ثالث في  4يوليو  ،2019لالستحواذ على مصنع مجاور لمصنع
األلبان الحالي للمجموعة في جدة المملكة العربية السعودية ،والذي ال يعمل حاليًا بمبلغ  18مليون لاير سعودي وتتكون بشكل
رئيسي من مباني وآالت ومعدات .وفي  31مارس  2020قامت اإلدارة بتسجيل هذه االصول كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ وفقًا
لخطط اإلدارة ،وسيتم استخدام المنشأة كتوسعة لمنشأة إنتاج اآليس كريم الحالية في جدة.
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عقود اإليجار
1-14

موجودات حق االستخدام
أرض

مبان

سيارات

المجموع

التكلفة
 1أبريل 2019
إعادة قياس
إضافة
 31مارس 2020

38,537
3,717
788
43,042

13,974
7,318
21,292

15,839
7,564
639
24,042

68,350
18,599
1,427
88,376

استهالك متراكم
 1أبريل 2019
المحمل للسنة
 31مارس 2020

()2,120
()2,120

()5,833
()5,833

()8,259
()8,259

40,922

15,459

15,783

صافي القيمة الدفترية في  31مارس 2020
2-14

()16,212
()16,212
72,164

مطلوبات إيجار
 31مارس 2020

64,948
20,026
()18,916
3,267
69,325

في  1أبريل 2019
إضافة
مدفوعات مسددة
فائدة مح ّملة
في  31مارس 2020
فيما يلي االستحقاقات المجدولة مطلوبات اإليجار كما في  31مارس :2020
قيمة أصل الدين
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

14,720
82,524
97,244

صافي مطلوبات
اإليجار

الفائدة

12,151
57,174
69,325

()2,569
()25,350
()27,919

تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام للسنة على النحو التالي:
إيضاح
8
9
10

تكلفة اإليرادات
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية

 31مارس 2020
3,837
11,509
866
16,212

بلغت المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل (المدرجة في تكلفة اإليرادات – إيضاح رقم  8ومصاريف بيع وتوزيع – إيضاح رقم
 9ومصاريف عمومية وإدارية  -إيضاح رقم  7,81 )10مليون لاير سعودي.
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موجودات غير ملموسة
شهرة
التكلفة
 31مارس  2018و 31مارس
2019
إضافات
 31مارس 2020

18,720
18,720

العالمة
التجارية
8,656
8,656

عالقات
الموردين
2,324
2,324

عالقات
العمالء
1,012
1,012

أخرى
85
85

المجموع
30,712
85
30,797

اإلطفاء المتراكم
 31مارس  2018و 31مارس
2019
المح ّمل للسنة
 31مارس 2020

-

1,442
1,925
3,367

388
515
903

169
225
394

-

1,999
2,665
4,664

صافي القيم الدفترية
 31مارس 2020
 31مارس 2019

18,720
18,720

5,289
7,214

1,421
1,936

618
843

85
-

26,133
28,713

تم تحميل اإلطفاء للسنة على المصاريف العمومية واإلدارية.
استحوذت شركة سدافكو من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل ،سدافكو بولندا ،على حصة إجمالية تبلغ  %76في مجموعة مليكوما في
 2يوليو  2018من خالل سلسلة من االتفاقيات ،يشار إليها مجتمعة باسم اتفاقية شراء األسهم .تعتبر المجموعة هذه الصفقة فرصة استراتيجية
لالستثمار في التكامل الرأسي (تصاعدي) ،كونها أحد مصادر بودرة الحليب ،وهو أحد المواد الخام الرئيسية.

(أ)

عالقات العمالء وعالقات الموردين والعالمة التجارية

يتم االعتراف بعالقات العمالء وعالقات الموردين والعالمة التجارية كجزء من عملية إندماج األعمال في  2يوليو ( 2018تاريخ االستحواذ).
ويتم االعتراف بقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم إطفاؤها الحقا على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات
غير الملموسة ذات العالقة.
احتسبت القيمة العادلة لعالقات العمالء في تاريخ االستحواذ باستخدام طريقة األرباح الفائضة متعددة الفترات والتي تتطلب قيام اإلدارة بتقدير
مسار األرباح الزائدة المستقبلية المنسوبة للموجودات غير الملموسة.
احتسبت القيمة العادلة للعالمة التجارية في تاريخ االستحواذ من خالل استخدام طريقة التخلص من طريقة رسوم الملكية لتقدير مدفوعات
رسوم الملكية الضمنية التي يمكن توفيرها من خالل تملك األصل بمقارنته بدفع رسوم الترخيص لطراف ثالث.

(ب)

شهرة

تُعزى الشهرة إلى الجودة العالية للمواد الخام وخبرة القوى العاملة وربحية األعمال التي تمت حيازتها والتي ال يمكن تخصيصها ألي أصل
آخر غير ملموس قابل للتحديد ومنفصل.
تُقدر المجموعة سنويًا ما إذا كانت الشهرة التجارية قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة .وألغراض تقدير االنخفاض في القيمة ،يتم تصنيف
األصول معًا في مجموعة األصول األص غر التي تولد تدفقات نقدية من االستخدام المستمر وهذه التدفقات تكون مستقلة إلى ح ٍد كبير عن
التدفقات النقدية المتأتية من األصول األخرى أو الوحدات المدرة للنقد .للعام المنتهي في  31مارس  ،2020تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد
فيما يخص مجموعة مليكوما والتي تعتبر الوحدة المدرة للنقد (الوحدة) على أساس حسابات قيمة االستخدام والتي تتطلب توظيف االفتراضات.
تستخدم الحسابات توقعات التدفقات النقدية بنا ًء على الموازنات المالية التي تعتمدها اإلدارة لخمس سنوات .ويُجرى استنتاج التدفقات النقدية
لما بعد خمس سنوات باستخدام معدالت النمو ال ُمقدرة الموضحة أدناه .تتسق معدالت النمو هذه مع التوقعات المدرجة في تقارير الصناعة
التي تعمل بها كل وحدة مدرة للنقد.
وتُخصص الشهرة بالكامل للعمليات الخاصة بمجموعة مليكوما ككل وتدرج تحت بند "غير المشروبات" في القطاع التشغيلي.
ويعد الحساب على أساس قيمة االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات المتعلقة بهوامش األرباح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاء ومعدل
الخصم ومعدل النمو الختامي .وفيما يلي االفتراضات الرئيسية للتوقعات:
%
9,4
9,5
3.0

االفتراضات الرئيسية
معدل نمو المبيعات
معدل الخصم
معدل قيمة النمو النهائي
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موجودات غير ملموسة (تتمة)
حساسية التغيرات في االفتراضات
فيما يتعلق بتقدير قيمة االستخدام ،ترى اإلدارة أنه لن يتسبب التغيير المحتمل بشك ٍل معقول في أي من االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله
في أن تتجاوز جوهريًا القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد بما في ذلك الشهرة المبلغ القابل لالسترداد الخاص بها .ونناقش آثار التغيرات على
االفتراضات الرئيسية أدناه.
()1

معدل نمو المبيعات

تم تقدير النمو في المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  .⁒9.4وإذا ما ظلت كافة االفتراضات األخرى كما هي،
فإن أي انخفاض في معدل النمو هذا بنسبة  ⁒8,6يعطي قيمة استخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.
()2

معدل الخصم

الخصم عبارة عن تقدير للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في  31مارس  2020بنا ًء على أسعار السوق والمعدلة لتعكس تقدير اإلدارة
للمخاطر المحددة ذات الصلة بالقطاع والعمليات في بولندا .وإذا ما ظلت كافة االفتراضات األخرى كما هي ،فإن أي زيادة في معدل النمو
هذا بنسبة  ⁒6يعطي قيمة استخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.
()3

معدل قيمة النمو النهائي

يشير إلى معدل النمو المرجح المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية فيما بعد فترة الموازنة .وإذا ما ظلت كافة االفتراضات األخرى كما هي،
فإن أي انخفاض في معدل النمو هذا بنسبة  ⁒24يعطي قيمة استخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.
16

خيار بيع الحقوق غير المسيطرة والمطلوبات األخرى

1-16

خيار بيع الحقوق غير المسيطرة

تعترف المجموعة بالحقوق غير المسيطرة في مجموعة مليكوما بحصتها التناسبية من صافي الموجودات المحددة المقتناة.
دخلت المجموعة في عملية استحواذ على أعمال شركة تابعة في بولندا ،مجموعة مليكوما ،من خالل اتفاقية شراء األسهم ،والتي تتضمن
بنودًا يستطيع بموجبها مالكو حقوق الملكية في الحقوق غير المسيطرة بيع حقوق هم المتبقية في المجموعة في تاريخ انتهاء الخيار؛ أي السنة
خيارا إلزاميًا غير قابل لإللغاء لالستحواذ
الخامسة من تاريخ االنتهاء وفقًا لشروط اتفاقية شراء األسهم .ووفقًا لشروط االتفاقية ،يكون هذا
ً
على نسبة المساهمة المتبقية من حاملي حقوق الملكية غير المسيطرة.
يمكن ممارسة خيار البيع المتاح لحاملي حقوق الملكية غير المسيطرة في غضون  15يوم عمل من تاريخ انتهاء صالحية الخيار .يتم إثبات
قيمة االسترداد للمبلغ األعلى من سعر الشراء الوارد باتفاقية شراء األسهم أو المحدد من خالل تطبيق مضاعفات األرباح على األرباح قبل
ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة المالية  2022لمجموعة مليكوما ،والمخفضة وفقا لصافي الدين الواردة باتفاقية شراء
األسهم .قدرت المجموعة إجمالي التدفقات النقدية من  27.3مليون لاير سعودي إلى  36,5مليون لاير سعودي عند ممارسة الخيار .تم
استخدام معدل خصم ما قبل الضريبة قدره  %3.1و  ،%9.5على التوالي لقيم االسترداد بنا ًء على الخيارين .هذا هو المستوى الثالث من التقييم
العادل وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .13انظر إلى اإليضاح رقم  28للحصول على تفاصيل التقييم العادل.
2-16

المقابل المحتمل

يتم تقدير المقابل المحتمل المستحق بنا ًء على شروط اتفاقية شراء األسهم ومعرفة اإلدارة باألعمال وكيف من المحتمل أن تؤثر البيئة
االقتصادية الحالية على أعمال مجموعة مليكوما .في حالة تحقيق أهداف محددة في صافي المبيعات وهوامش الربح المحددة مسبقًا من قبل
مجموعة مليكوما للسنوات  2018و 2019و ،2020فقد يُطلب من المجموعة أن تدفع للمالكين السابقين مبلغًا يتراوح بين  2مليون لاير
سعودي و  5مليون لاير سعودي عن كل عام بحد أقصى  5مليون لاير سعودي لكل سنة .ال يوجد حد أدنى مضمون مستحق الدفع بموجب
شروط اتفاقية شراء األسهم .كما في  31مارس  ،2020فإن الجزء غير المتداول من المبالغ المحتملة المستحقة الدفع يبلغ  4مليون لاير
سعودي والجزء المتداول من المبالغ المحتملة المستحقة الدفع يبلغ  3مليون لاير سعودي ،وهو مدرج في المستحقات األخرى تحت بند
"المستحقات والمطلوبات األخرى"( .اإليضاح .)25
كما في تاريخ االستحواذ في  2يوليو  ،2018تم تقدير القيمة العادلة للمقابل المحتمل بمبلغ  6.8مليون لاير سعودي عن طريق حساب القيمة
الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية بمعدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة  .%3.1تم تحقيق أهداف المبيعات وصافي هوامش الربح
المحددة مسبقًا لعامي  2018و  .2019باستثناء إلغاء الخصم البالغ  0.12مليون لاير سعودي ( 0.09 :2019مليون لاير سعودي) ،لم يكن
هناك أي تغيير في االلتزام المتبقي حيث لم تكن هناك تغييرات في احتمالية نتيجة األداء.
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المخزون
2020
191,564
27,045
95,608
18,637
36,821
369,675
()12,048
357,627

مواد أولية
مواد تغليف
بضائع جاهزة الصنع
قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى
بضائع في الطريق
ناقصاً :مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم (انظر أدناه)

2019
132,517
25,474
77,879
14,052
37,673
287,595
()10,178
277,417

فيما يلي حركة مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة:

أبريل 1
المح ّمل للسنة
شطب
 31مارس
18

2020

2019

10,178
1,870
12,048

9,697
481
10,178

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
2020
238,829
()35,881
202,948
13,020
215,968

ذمم مدينة تجارية
صا :مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية (انظر أدناه)
ناق ً
صافي الذمم المدينة التجارية
صافي دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

2019
202,298
()21,661
180,637
12,155
192,792

كما في  31مارس  ،2020انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة دفترية مبدئية تبلغ  35,9مليون لاير سعودي ( 21.7 :2019مليون
لاير سعودي) وتم رصد مخصص لها بالكامل .انظر أدناه للحركة في مخصص انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

ابريل 1
المح ّمل للسنة
 31مارس

2020

2019

21,661
14,220
35,881

20,159
1,502
21,661

ليس من عادة المجموعة أن تحصل على ضمان مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم المدينة غير مضمونة .ومع ذلك،
من المتوقع أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة لالسترداد بالكامل ،على أساس الخبرة السابقة . ،راجع اإليضاح رقم  28حول
مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية ،والذي يوضح كيفية إدارة المجموعة وقياس الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية غير متأخرة
السداد وغير منخفضة القيمة.
19

ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

مبالغ مدفوعة مقدما
دفعات مقدمة إلى موردين
األمن وإيداعات أخرى

35

2020

2019

7,001
42,840
3,726
53,567

15,375
24,085
3,380
42,840
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نقد وما يعادله

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك –حساب جاري
ودائع مرابحة بنكية قصيرة األجل

2020

2019

21,647
61,687
562,505
645,839

13,487
40,558
528,010
582,055

تتراوح معدالت الودائع قصيرة األجل من  %0,1إلى  %2,9سنويا ً المنتهية في  31مارس  31( 2020مارس  %0,8 :2019إلى %3,0
سنويا ً) .يتم االحتفاظ بالنقد في الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة .تقارب القيمة العادلة للنقد وما يعادله
القيمة الدفترية في كل فترة تقرير.
21

رأس المال واالحتياطيات
1-21

رأس المال المصدر والمدفوع

حصة بقيمة  10لاير سعودي للحصة الواحدة (*)
رأس المال المصدر والمدفوع
 31مارس

2020

2019

32,500

32,500

325,000

325,000

(*)

تشمل أسهم الخزينة المستحوذ عليها خالل السنة المنتهية في  31مارس .2019

2-21

احتياطي نظامي

وفقًا لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركات تحويل  %10من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي
إلى أن يعادل هذا االحتياطي  %30من رأس المال .ومع ذلك ،وفقا ً لنظام الشركات األساسي ،كانت الشركة مطالبة بتحويل ما ال يقل عن
 %10من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي  %50من رأس المال المدفوع المتوافق مع نظام الشركات
السابق .وبعد أن تحقق ذلك ،قررت الشركة بنا ًء على ذلك عدم االستمرار في هذه التحويالت .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع لمساهمي
المجموعة.
3-21

احتياطيات أخرى

في السنوات السابقة ،قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة  %10من صافي الدخل العائد إلى مساهمي سدافكو إلى
هذا االحتياطي .يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين .وقد تم خالل السنة الحالية تحويل مبلغ  26.6مليون لاير سعودي إلى
االحتياطي االختياري ( 21.8 :2019مليون لاير سعودي).
22

حقوق غير مسيطرة
موضح أدناه ملخص المعلومات المالية اإلجمالية لشركة سدافكو بولندا إس بي.زد.أو.أو .والتي لها حقوق غير مسيطرة جوهرية (راجع
إيضاح  .)1تمثل المعلومات المالية الملخصة أدناه المبالغ قبل الحذف داخل المجموعة.
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(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
22

حقوق غير مسيطرة (تتمة)
قائمة المركز المالي الموجزة لشركة سدافكو بولندا إس بي.زد.أو.أو.
2020

2019

موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات ( /المطلوبات) المتداولة

57,768
28,861
28,907

51,125
29,495
21,630

موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات ( /المطلوبات) غير المتداولة

75,172
33,919
41,253

77,790
28,163
49,627

صافي الموجودات ( /المطلوبات)

70,160

71,257

حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة
حقوق غير مسيطرة متراكمة

49,740
20,420
70,160

51,522
19,735
71,257

قائمة الدخل الشامل الموجزة لشركة سدافكو بولندا إس بي.زد.أو.أو.
للسنة المنتهية في  31مارس
إيرادات
مصاريف
خسارة السنة
خسارة السنة العائدة إلى:
مالك سدافكو
حقوق غير مسيطرة
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
مجموع الدخل /الخسارة) الشاملة العائدة إلى:
مالك سدافكو
حقوق غير مسيطرة
التدفقات النقدية الموجزة
للسنة المنتهية في  31مارس
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي الزياد في النقد وما يعادله
23

253,066
()254,658
()1,592

155,124
()162,148
()7,024

()2,277
685
()1,592

()5,476
()1,548
()7,024

()2,277
685
()1,592

()5,476
()1,548
()7,024

2,590
()587
()1,020
983

()4,627
()73,390
83,744
5,727

الزكاة
1-23

المح ّمل للسنة

تستند مخصصات الزكاة للسنة على القوائم المالية المستقلة لشركة سدافكو.
تتكون الزكاة المحملة للسنة المنتهية في  31مارس من اآلتي:
2020
18,583

المح ّمل للسنة
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2019
17,240

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
23

الزكاة (تتمة)
تم احتساب رسوم الزكاة للسنة المنتهية في  31مارس المتعلقة بسدافكو على الوعاء الزكوي ،وفيما يلي المكونات المهمة منها:
2020
رأس المال
صافي الدخل المعدل
احتياطيات معدلة ومخصصات وأخرى في بداية السنة
تخفيض لموجودات طويلة األجل
تخفيض لقطع الغيار
الوعاء الزكوي
2-23

325,000
291,160
1,159,486
()1,013,689
()18,637
743,320

325,000
234,119
1,129,789
()980,805
()18,500
689,603

حركة المخصص خالل السنة
2020

ابريل 1
المح ّمل للسنة
المدفوع خالل السنة
 31مارس
3-23

2019

16,189
18,583
()18,445
16,327

2019
20,523
17,240
()21,574
16,189

وضع الربوط

ت ّم االنتهاء من الربوط الزكوية بالنسبة لكافة السنوات حتى وبما يشمل سنة  2017مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .عالوة على
ذلك ،لم ترفع الهيئة الربط لعامي  2018و .2019وقد تلقت الشركة شهادة زكاة سارية حتى  31يوليو .2020
4-23

الضريبة المؤجلة على المنشآت األجنبية

إن الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالمنشآت األجنبية ليست جوهرية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
24

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

ذمم دائنة تجارية
ذمم دائنة أخرى

2020

2019

207,376
13,796
221,172

188,686
9,400
198,086

شهرا من تاريخ التقرير .وبالتالي ،تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة
تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى عادة خالل 12
ً
نفس قيمتها العادلة.
25

مستحقات ومطلوبات أخرى

مستحقات متعلقة بالموظفين
مستحقات متعلقة بالتسويق
مستحقات اإليجار والمرافق
صيانة اآلالت والمرافق
مستحقات أخرى

2020

2019

85,748
35,528
33,734
10,244
77,798
243,052

63,637
38,998
33,592
6,735
57,993
200,955

شهرا من تاريخ التقرير.
تتم تسوية المصاريف المستحقة وتكاليف الموظفين المستحقة واإليجارات والمرافق المستحقة عادة خالل 12
ً
وبالتالي ،تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة.
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الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
26

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
(أ)

تمت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.

(ب)

فيما يلي وصف لجميع معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في  31مارس:

معامالت مع

معامالت مع أطراف ذات
عالقة
2019
2020

طبيعة المعاملة

شركة بروج للتأمين التعاوني (شركة شقيقة) (*) قسط تأمين
خدمات استشارية
بي كيه سي لالستشارات (شركة شقيقة)

11,199
861

9,919
905

مطلوب إلى أطراف ذات
عالقة
2019
2020
2,281
2,281

2,048
19
2,067

* تمثل هذه المعامالت مصاريف التأمين صافية من أي مطالبات واستلمت من شركة بروج للتأمين التعاوني.
قامت المجموعة خالل السنة بربط مبلغ  50.63مليون لاير سعودي ( :2019ال شيء) مع بنك الخليج المتحد كودائع قصيرة األجل لمدة
شهر واحد على أساس شروط تجارية وحصلت على  0,11مليون لاير سعودي.
شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتم عمليات البيع والشراء من األطرف ذات ال عالقة بشروط مكافئة لتلك السائدة في المعامالت التجارية البحتة .إن األرصدة القائمة في نهاية
السنة غير مضمونة وخالية من الفوائد ويتم تسويتها نقدًا.
لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي مستحقات أو مبالغ مستحقة من أطرف ذات عالقة ،.و لم تسجل المجموعة أي هبوط في
قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة للسنة المنتهية في  31مارس  :2019( 2020ال شيء) .يتم إجراء
هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذات العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذي العالقة.
تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة:

منافع الموظفين قصيرة وطويلة األجل
منافع نهاية الخدمة
مجموع التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا
27

2020

2019

15,596
549
16,145

14,055
699
14,754

التزامات منافع الموظفين
لدى المجموعة خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين .تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية.
تعتمد منافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين خدمتهم التراكمية كما هو موضح في أنظمة
المملكة العربية السعودية.
يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ
المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة:
2020
معدل الخصم
المعدل المتوقع لزيادة الرواتب
الوفاة أثناء الخدمة
االنسحاب قبل فترة التقاعد العادية
فيما يلي صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة على التزامات المنافع
صافي مصروف المنافع

39

2019

%2,7
%2,7
من ناحية العمر
من ناحية العمر

%4.0
%4.0
من ناحية العمر
من ناحية العمر

12,044
3,994
16,038

12,296
3,278
15,574

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
27

التزامات منافع الموظفين (تتمة)
صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة
خسارة ( /ربح) إعادة القياس الناشئ عن الخبرة

2020

2019

2,068
2,068

()3,207
()3,207

2020

2019

تسوية صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة
109,576
3,994
12,044
2,068
()14,641
113,041

صافي االلتزام كما في بداية السنة
تكلفة الفائدة على التزامات المنافع
تكلفة الخدمة الحالية
خسارة( /ربح) إعادة القياس
منافع مدفوعة
صافي االلتزام في نهاية السنة

112,672
3,278
12,296
()3,207
()15,463
109,576

إن مدة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة كما في  31مارس  2020تبلغ  9,78سنوات ( 31مارس  8.26 :2019سنوات).
إن هذه الخطة هي خطة غير ممولة بدون دعم للمطلوبات من قبل الموجودات بموجب الخطة .وهذا يعرض الموظفين لفقدان المنافع أو
التأخير في الدفعات في حالة عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته أو أي مطالبات غير متوقعة للتدفقات النقدية.
تستند المطلوبات على بعض اال فتراضات التي تشكل مخاطر بأنه في حالة عدم تحقق االفتراضات كما هو مفترض ،فقد تتفاوت المطلوبات.
ولهذا الغرض ،يتم تلخيص نتائج الحساسية لبعض الفرضيات األساسية أدناه:

معدل الخصم:
زيادة بنسبة  %0.25في معدل الخصم
نقص بنسبة  %0.25في معدل الخصم

2020

2019

()2,059
2,140

()1,995
2,073

2020

2019

2,374
()2,294

2,300
()2,222

معدل زيادة الرواتب:
زيادة بنسبة  %0.25في معدل زيادة الرواتب
نقص بنسبة  %0.25في معدل زيادة الرواتب

تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بنا ًء على طريقة تقوم باستقراء تأثير التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية
التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية .يقوم تحليل الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع
االفتراضات األخرى ثابتة .قد ال يمثل تحليل الحساسية التغيرات الفعلية في التزام منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات
في االفتراضات مستقلة عن بعضها.
فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:

سنة  5 -سنوات
 10- 6سنوات
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2020

2019

40,525
50,401

41,845
46,194

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
28

األدوات المالية
1-28

الموجودات المالية

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
نقد وما يعادله
أوراق مالية وودائع أخرى
مجموع الموجودات المالية

2020

2019

215,968
645,839
3,726
865,533

192,792
582,055
3,380
778,227

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية غير مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة .قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في
مخاطر االئتمان لألطراف األخرى.
2-28

المطلوبات المالية
2020

2019

مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
مجموع المطلوبات المالية

221,172
239,966
3,475
2,281
466,894

198,086
197,869
3,077
2,067
401,099

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
خيار بيع الحقوق غير المسيطرة
المقابل المحتمل المستحق
مجموع المطلوبات المالية

25,363
7,053
32,416

24,088
6,931
31,019

3-28

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

أ)

أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة

تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:
•
•

الثمن المقابل المحتمل المستحق للمبيعات المستقبلية وصافي أهداف الهوامش.
خيار بيع حقوق غير المسيطرة بالقيمة الحالية لألرباح المستقبلية.

ب)

قياس القيمة العادلة باستخدام المدخالت الجوهرية الغير قابلة للمالحظة (المستوى )3

 1أبريل 2019
فك الخصم
 31مارس 2020
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المقابل المحتمل
المستحق

خيار بيع الحقوق غير
المسيطرة

6,931
122
7,053

24,088
1,275
25,363

الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31مارس 2020
(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك)
28

األدوات المالية (تتمة)
3-28

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (تتمة)

ج)

عملية التقييم

تم تدخل فريق تابع للشركة األم عن طريق المجموعة ليقوم بتقييم األدوات الماية بالقيمة العادلة الالزمة لغرض إعداد التقارير المالية .يقدم
هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي .تم الحصول على مدخالت رئيسية من المستوى الثالث التي تستخدمها المجموعة وتقيمها على
النحو التالي:
•
•
29

المقابل المحتمل المستحق – يتم تقدير التدفقات النقدية بنا ًء على تحقيق مبيعات الرسوم والهوامش وصافي الهوامش وفقا ً لشروط إس
بي أي ومعرفة الكيان باألعمال وكيفية تأثير البيئة األقتصادية.
خيارات بيع الحقوق غير المسيطرة – مضاعفة األرباح المتوقعة على األرباح قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة
المالية  2022لمجموعة مليكوما والتي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء األسهم.

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والمستحقات والمطلوبات األخرى .تتكون
الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واالستثمار في األسهم غير المدرجة والنقد وما
يعادله .إن القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.
إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر .تحصل
اإلدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسب
للمجموعة .تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة
وأن المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقا ً لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد
السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق .تتكون أسعار
السوق من ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار ملكية.
يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في  31مارس .2020
)1

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة
السوقية .كما في  31مارس  2020و ،2019ليس لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية لمخاطر سعر الفائدة .كذلك،
فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلقة بودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في  31مارس  2020و.2019
)2

مخاطر العملة

مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تنشأ مخاطر العملة
عندما يتم تقويم المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة .كانت معامالت
المجموعة خالل العام باللاير السعودي والدينار البحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي.
إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللاير السعودي ليست جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة .ال
تتعرض المجموعة بشكل جوهري لتذبذبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية ،حيث أن المعامالت الجوهرية
للمجموعة ،خالل السنة ،إما باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
)3

مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية .تتعرض
المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية (بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية) وعن أنشطتها االستثمارية ،كودائع لدى البنوك
والمؤسسات المالية.
إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:
الموجودات المالية
ذمم مدينة تجارية – بالصافي
نقد وما يعادله
أوراق مالية وودائع أخرى

(أ)

2020

2019

202,948
645,839
3,726
852,513

180,637
582,055
3,380
766,072

الذمم المدينة التجارية

تدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقا ً لسياسات المجموعة وإجراءات وظوابط الرقابة المتعلقة بإدارة مخاطر اإلئتمان
للعمالء .يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل بنا ًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان الفردية والتي تتبع نفس طريقة المراجعة .يتم مراقبة
الذمم المدينة القائمة بشكل منتظم وبشرط أن تكون مشكوك في تحصيلها.
كا في  31مارس  ،2020كان لدى المجموعة خمسة عمالء يمثلون تقريبا ً  31( %44مارس  )%44 :2019من إجمالي الذمم التجارية
القائمة .تمثل األرصدة القائمة للذمم المدينة التجارية  ⁒82في المملكة العربية السعودية و ⁒7في مجلس التعاون الخليجي (بخالف المملكة
العربية السعودية) و ⁒11في بلدان مختلفة .نظرا ً للعقود قصيرة األجل الخاصة بالذمم المدينة التجارية ،تعتبر قيمتها الدفترية هي نفس قيمتها
العادلة.
يتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في كل فترة تقرير على أساس فردي ألغلبية العمالء .إضاف ًة إلى ذلك ،يتم تجميع عدد كبير من الذمم
المدينة الصغيرة في مجموعات متجانسة وتقييم انخفاض القيمة بشك ٍل جماعي .ويُفترض وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في حالة تأخر
المدين ألكثر من  90يو ًما في سداد الدفعة التعاقدية .ويحدث العجز عن سداد الذمم المدينة التجارية في حالة إخفاق الطرف المقابل في سداد
الدفعات التعاقدية في غضون  90يو ًما من موعد استحقاقها .وتستمر المجموعة متابعة إجراءات اإلنفاذ من أجل استرداد الذمم المدينة
بشكل
المستحقة .وفي حالة استرداد الذمم المدينة ،يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة .تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية،
ٍ
كلي أو جزئي ،في حالة استنفاذها لجميع جهود االسترداد العملية واستنتاجها أنه ال يوجد توقع استرداد معقول.
تُثبت المجموعة عدم وجود توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم خضوعها لنشاط اإلنفاذ.
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية .ال تحتفظ المجموعة
بأية ضمانات إضافية كتأمين .تقوم المج موعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية باعتباره منخفض وذلك لتنوع أساس
عمالئها.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير كما يلي:

ذمم مدينة تجارية  -أطراف أخرى
نقد لدى البنوك

2020

2019

202,948
624,192
827,140

180,637
568,568
749,205

يودع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع .تعتبر الودائع الهامشية والموجودات المالية للشركة ذات مخاطرائتمان منخفضة وبالتالي
شهرا لتقييم االنخفاض في القيمة .بﻨا ًء على تقﻴﻴﻢ اإلدارة لالنخفاض في القيمة ،فإنه ال يﻮجﺪ أي
تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 12
ً
مﺨﺼﺺ مﻄلﻮب فﻴﻤا يﺘعلق بهﺬه األرصﺪة لﺠﻤﻴع الفترات المعروضة.
بالنسبة للذمم المدينة التجارية ،تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  9والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة التجاري .ولقياس الخسائر االئتمانية
المتوق عة ،يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيامالتأخر في السداد .عالوة على ذلك ،تتضمن
الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
)3

مخاطر االئتمان (تتمة)

يتم تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على مطلوبات العمالء
لتسوية الذمم المدينة .حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل األكثر مالءمة،
وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة السابقة بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.
يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كما يلي:
إيضاح
18

خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

2020

2019

14,220

1,502

يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيين:
2020
متداولة (غير متأخرة السداد)
متأخرة السداد من  90- 1يو ًما
متأخرة السداد من 180- 90يو ًما
متأخرة السداد ألكثر من 180يو ًما
مخصص محدد

2019
متداولة (غير متأخرة السداد)
متأخرة السداد من  90- 1يو ًما
متأخرة السداد من 180- 90يو ًما
متأخرة السداد ألكثر من 180يو ًما

مخصص محدد
(ب)

المتوسط المرجح
لمعدل الخسارة

إجمالي القيمة
الدفترية

مخصص
الخسارة

%1,38 - %0,14
%1,36 - %0,13
%14,58 - %1,59
%100.00 - %46,87
%100
%15,02

190,714
11,497
1,245
15,000
20,373
238,829

573
15
17
14,903
20,373
35,881

المتوسط المرجح
لمعدل الخسارة

إجمالي القيمة
الدفترية

مخصص
الخسارة

%1.56 - %0.06
%1.51 - %0.05
%14.97 - %0.72
%100 - %38.48
%100.00
%10.71

167,982
11,897
572
6,920
14,927
202,298

546
28
5
6,155
14,927
21,661

نقد وما يعادله

تدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت المالية وفقا ً لسياسات المجموعة .تتم مراجعة الحدود اإلئتمانية لألطراف
المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة اللجنة المالية للمجموعة.
لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف المقابل على السداد .تتعامل
المجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع .يمكن تقييم الجودة االئتمانية للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية
الخارجية.
إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث يتم اإلحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل يتراوح من 3أ الى أعلى
من ذلك.
مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خالل تقييم وتأكيد الفائض /العجز من رأس المال العامل والتأكد من توفر سيولة
كافية لتمويل عملياتها اليومية .عند الضرورة ،تقوم المجموعة في الدخول في تسهيالت سحب على المكشوف مع البنوك للتأكد من استمرارية
تمويل العمليات.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
 31مارس 2020
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
خيار بيع الحقوق غير المسيطرة
ومطلوبات أخرى
مطلوبات إيجار

 31مارس 2019
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
مستحقات ومطلوبات أخرى
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
خيار بيع الحقوق غير المسيطرة
ومطلوبات أخرى
30

عند
الطلب
3,475
2,281

أقل من 3
أشهر
221,172
239,966
-

من  3إلى
 12شهرا
-

سنة إلى 5
سنوات
-

أكثر من
 5سنوات
-

المجموع
221,172
239,966
3,475
2,281

5,756

2,025
463,163

3,086
12,695
15,781

40,790
28,862
69,652

53,662
53,662

43,876
97,244
608,014

عند
الطلب
3,077
2,067

أقل من 3
أشهر
198,086
197,869
-

من  3إلى
 12شهرا
-

 1إلى 5
سنوات
-

أكثر من
 5سنوات
-

المجموع
198,086
197,869
3,077
2,067

5,144

395,955

3,086
3,086

42,392
42,392

-

45,478
446,577

التزامات محتملة وتعهدات
 1-30تعهدات
كما في  31مارس  ،2020لدى المجموعة التزام محتملة فيما يتعلق بالضمانات الصادرة لمختلف احتياجات العمل بمبلغ  3,28مليون لاير
سعودي ( 11,3 :2019مليون لاير سعودي).
 2-30التزامات
كما في  31مارس  ،2020لدى المجموعة تعهدات قائمة للنفقات الرأسمالية المستقبلية بمبلغ  72,2مليون لاير سعودي (34,0 :2019
مليون لاير سعودي).
 3-30عقود اإليجار التشغيلية
أبرمت المجموعة قبل  1أبريل  2019عقود إيجار تشغيلية ألماكن اإلقامة وأراضي لمباني المصنع والمستودعات والسيارات .واعتبارا ً من
 1أبريل  2019اعترفت المجموعة بموجودات حق األستخدام لهذه الإليجارات باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة.
فيما يلي الحد األدنى من اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء:

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

2020

2019

-

13,644
13,949
11,695
39,288

 4-30عقود اإليجار قصيرة األجل
كما في  31مارس  ،2020بلغت التزامات عقود اإليجار قصيرة األجل ما قيمته  6,39مليون لاير سعودي.
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إعادة تصنيف في قائمة المركز المالي
تم إجراء عمليات إعادة التصنيف التالية في القوائم المالية لسنة  2019لتتوافق مع عرض السنة الحالية .2020
أ)

تم إعادة تصنيف "الجزء غير المتداول من المقابل المحتمل المستحق" البالغ  3.84مليون لاير سعودي إلى "خيار بيع الحقوق غير
المسيطرة والمطلوبات األخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة.

ب)

تم إعادة تصنيف "أرباح غير مطالب بها" البالغة  3,1مليون لاير سعودي من "مستحقات ومطلوبات أخرى" إلى "توزيعات أرباح
مستحقة الدفع" في قائمة المركز المالي الموحدة.
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