تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع") .الشركة اﻷم"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معا ً
بـ"المجموعة"( ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  30أبريل  2019وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واﻹيضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك
ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة
كما في  30أبريل  2019وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسﻢ "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا ً لميثاق اﻷخﻼقيات
المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير اﻷخﻼقيات المهنية للمحاسبين .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا
اﻷخﻼقية اﻷخرى وفقا ً لميثاق المجلس الدولي لمعايير اﻷخﻼقيات المهنية للمحاسبين .وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
كافية ومناسبة لتقديﻢ أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك اﻷمور التي كانت اﻷكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للفترة
الحالية .وتﻢ عرض هذه اﻷمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا حولها .ونحن ﻻ نبدي رأي منفصل
حول هذه اﻷمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه اﻷمور في إطار
تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسﻢ مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك
ما يتعلق بهذه اﻷمور .وبالتالي ،تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اﻹجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر اﻷخطاء
المادية في البيانات المالية المجمعة .إن نتائج اجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اﻹجراءات التي تﻢ تنفيذها لمعالجة اﻷمور
الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة.
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أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
أ( تقييﻢ الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى
تتكون الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى من اﻻستثمارات في اﻷسهﻢ التي ليس لها
أسعار معلنة في سوق نشط والتي يتﻢ قياسها بالقيمة العادلة باستخدام آليات تقييﻢ مصنفة ضمن المستوى  3من الجدول الهرمي
لقياس القيمة العادلة.
إن عملية تقييﻢ الموجودات المالية للمجموعة المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى تتضمن ممارسة أحكام
من قبل اﻹدارة واستخدام افتراضات وتقديرات .تتضمن اﻻحكام الرئيسية المطبقة من قبل اﻹدارة لتقييﻢ هذه اﻻستثمارات في اسهﻢ
تحديد السعر مقابل الربحية ،ومضاعفات قيمة الشركة للشركات المقارنة ،ومعدﻻت الخصﻢ وتحديد معامﻼت البيع الحديثة،
واحتساب صافي قيمة اﻷصل ،وتطبيق الخصﻢ لضعف السيولة في بعض الحاﻻت .ونتيجة لعدم التأكد من هذه التقديرات ،فإن هذا
اﻻمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييﻢ النماذج واﻻفتراضات التي استخدمتها اﻹدارة ومطابقة البيانات اﻷساسية المستخدمة
في أعمال التقييﻢ الى اقصى حد ممكن مقابل البيانات المتوافرة من مصادر مستقلة ومن المصادر السوقية الخارجية للتأكد من
ارتباط البيانات بإجراءات التقييﻢ واستيفاءها ودقتها .كما شارك خبراء التقييﻢ لدينا لمساعدتنا في تقييﻢ معقولية منهجية التقييﻢ وسﻼمة
نماذج ومدخﻼت التقييﻢ المستخدمة لتقييﻢ هذه اﻻستثمارات في أسهﻢ بما في ذلك مقارنة نماذج التقييﻢ المستخدمة بتلك التي سبق
استخدامها في السنوات السابقة .كما قمنا بالتحقق من مﻼئمة المدخﻼت الرئيسية المستخدمة في التقييﻢ مثل توقعات التدفقات النقدية،
ومعدﻻت النمو طويلة اﻻجل المطبقة ﻻستقراء هذه التدفقات النقدية ومعدل الخصﻢ ومطابقتها بالبيانات الخارجية المتاحة.
تﻢ عرض سياسات المجموعة المتعلقة بتقييﻢ الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خﻼل اﻹيرادات الشاملة اﻷخرى في
السياسات المحاسبية وفي اﻹيضاحات رقﻢ 12حول البيانات المالية المجمعة .إضافة الى ذلك ،فقد قمنا بتقييﻢ كفاية افصاحات القيمة
العادلة المعروضة في اﻻيضاح رقﻢ  28حول البيانات المالية المجمعة.

ب( انخفاض قيمة الشهرة
لدى المجموعة شهرة بمبلغ  15,596,604مليون دينار كويتي ناتجة من عمليات شراء شركات تابعة والتي يتﻢ تقييمها لغرض
تحديد اﻻنخفاض في القيمة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة .وكان اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي تﻢ إعداده من قبل اﻹدارة
جوهريا ً لتدقيقنا نظرا ﻷن إجراء تقييﻢ للمبلغ الممكن استرداده للشهرة يعتبر إجراء معقد ويتطلب إصدار أحكام جوهرية من جانب
اﻹدارة .وتستند تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية إلى آراء اﻹدارة حول المتغيرات مثل هوامش الفائدة ومعدﻻت الخصﻢ
وافتراضات الحصة السوقية ومعدﻻت النمو المتوقعة والظروف اﻻقتصادية مثل النمو اﻻقتصادي ومعدﻻت التضخﻢ المتوقعة.
وبالتالي ،فإننا نعتبر هذا اﻷمر من أمور التدقيق الرئيسية.
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أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
ب( انخفاض قيمة الشهرة )تتمة(
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها مشاركة خبراء التقييﻢ لدينا لمساعدتنا في التحقق من مدى مﻼئمة نموذج التقييﻢ واختبار
اﻻفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحليل انخفاض القيمة مثل معدل الخصﻢ ومعدل النمو النهائي .كما قمنا بتقييﻢ تحليﻼت
الحساسية التي أجرتها اﻹدارة حول اﻻفتراضات الرئيسية الموضحة أعﻼه والتأكد من نتائج التقييﻢ.
عﻼوة على ذلك ،قمنا بتقييﻢ مدى مﻼئمة وكفاية إفصاحات المجموعة المدرجة باﻹيضاح  15حول البيانات المالية المجمعة المتعلقة
بتلك اﻻفتراضات .وتﻢ اﻹفصاح عن سياسة المجموعة حول اختبار انخفاض القيمة باﻹيضاح  2.5حول البيانات المالية المجمعة.

ج( المحاسبة عن دمج اﻻعمال
خﻼل السنة ،انتهت المجموعة من توزيع سعر الشراء المتعلق بحيازة نسبة  %55.44من حصة الملكية الفعلية في شركة اياس
للتعليﻢ العالي والفني ش.م.ك) .مقفلة( )"اياس"( والتي تﻢ تصنيفها كاستثمار في شركة تابعة والمحاسبة عنها باستخدام طريقة
الحيازة الجزئية ،وفقا لما تﻢ اﻹفصاح عنه في اﻻيضاح رقﻢ  3حول البيانات المالية المجمعة .قامت اﻹدارة بتحديد القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المحددة وتعيين خبري تقييﻢ خارجي لدعﻢ اعمال التقييﻢ.
إننا نعتبر هذا اﻷمر من أمور التدقيق الرئيسية بناءا على اﻷحكام والتقديرات الجوهرية التي اتخذتها اﻹدارة بشأن توزيع سعر
الشراء واﻷهمية الكمية لعملية الحيازة.
تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها بشأن المحاسبة عن عمليات الحيازة ،مراجعة اتفاقية شراء اﻷسهﻢ ،والتوصل الى مفهوم لهيكل
الشراء وتقييﻢ مدى سﻼمة تطبيق المعالجة المحاسبية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  .3كما قمنا باختبار عملية تحديد القيمة
العادلة للموجودات التي تﻢ حيازتها بما في ذلك الموجودات غير الملموسة ،والمطلوبات التي تﻢ حيازتها وتنفيذ عملية التحديد بناءا
على مناقشتنا مع اﻹدارة واستيعاب اﻻعمال .كما قمنا بالتحقق من جودة وموضوعية عملية التقييﻢ واستقﻼلية وخبرة خبير التقييﻢ
الخارجي .وقمنا بالتأكد من معقولية اﻻفتراضات المستخدمة لتحديد المقابل وتوزيع سعر الشراء ،واختبار طرق التقييﻢ المستخدمة
ودقتها المحاسبية.
كما قمنا بالتحقق من كفاية اﻹفصاحات ذات الصلة المعروضة في اﻹيضاح رقﻢ  3حول البيانات المالية المجمعة.

د( اختبار انخفاض قيمة اﻻستثمار في شركات زميلة
لدى المجموعة حصص ملكية في عدد من الشركات الزميلة التي تعتبر جوهرية بالنسبة للبيانات المالية المجمعة للمجموعة .ترتفع
القيمة الدفترية ﻻستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بصورة جوهرية عن نسبة الملكية المقابلة لحصة ملكية المجموعة في
هذه الشركات الزميلة .إن اﻻحكام الجوهرية لﻺدارة مطلوبة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لﻼستثمار بناءا على قيمته اثناء
اﻻستخدام .إن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدﻻت الخصﻢ المستخدمة من قبل المجموعة لتحديد القيمة اثناء اﻻستخدام
لﻼستثمار تخضع لعدم التأكد من التقديرات والحساسية .وبناء عليه ،فإننا نعتبر هذا اﻻمر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها مشاركة خبراء التدقيق لدينا لمساعدتنا في تقييﻢ منهجية المجموعة واختبار اﻻفتراضات
الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة ﻻحتساب القيمة أثناء اﻻستخدام لﻼستثمارات في شركات زميلة .كما قمنا بتقييﻢ معقولية
تقديرات التدفقات النقدية والتحقق من كفاية المدخﻼت الرئيسية مثل معدﻻت النمو طويلة اﻻجل المستخدمة ﻻستقراء هذه التدفقات
النقدية ومعدل الخصﻢ ومطابقتها بالبيانات الخارجية المتاحة.
كما قمنا بالتحقق من كفاية اﻹفصاحات ذات الصلة المعروضة في اﻹيضاح رقﻢ  13حول البيانات المالية المجمعة.
تقرير مراقب الحسابات المستقل
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معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019
إن اﻹدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات اﻷخرى .يتكون قسﻢ "المعلومات اﻷخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  ،2019بخﻼف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة
الشركة اﻷم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب
الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ﻻ يغطي المعلومات اﻷخرى ولﻢ ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي اﻻطﻼع على المعلومات اﻷخرى المذكورة أعﻼه وتحديد ما إذا
كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية
بشأنها .وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات اﻷخرى ،استنادا ً إلى اﻷعمال التي قمنا بها على المعلومات
اﻷخرى والتي تﻢ الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما
يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

مسؤوليات اﻹدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اﻹدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اﻹدارة ضرورية ﻹعداد بيانات مالية مجمعة خالية من اﻷخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اﻹدارة مسؤولية تقييﻢ قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ اﻻستمرارية
مع اﻹفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن اﻷمور المتعلقة بأساس مبدأ اﻻستمرارية وتطبيق مبدأ اﻻستمرارية المحاسبي ما لﻢ تعتزم
اﻹدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اﻹجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اﻹشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من اﻷخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش
أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إﻻ أنه
ﻻ يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف اﻷخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ
اﻷخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات
اﻻقتصادية للمستخدمين والتي يتﻢ اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خﻼل أعمال التدقيق .كما قمنا بما
يلي:


تحديد وتقييﻢ مخاطر اﻷخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات
التدقيق المﻼئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديﻢ أساس يمكننا من إبداء رأينا .إن مخاطر
عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ
أو التزوير أو اﻹهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.



فهﻢ أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المﻼئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي
حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.



تقييﻢ مﻼئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واﻹفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اﻹدارة.



التوصل إلى مدى مﻼئمة استخدام اﻹدارة ﻷساس مبدأ اﻻستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باﻷحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ اﻻستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن
تشير في تقرير مراقب الحسابات ،إلى اﻹفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مﻼئمة
اﻹفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على الرغﻢ من ذلك،
قد تتسبب اﻷحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ اﻻستمرارية.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع) .تتمة(
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(


تقييﻢ العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اﻹفصاحات وتقييﻢ ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامﻼت اﻷساسية واﻷحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو اﻷنشطة التجارية داخل المجموعة ﻹبداء رأي
حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واﻹشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل
المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ﻷعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتﻢ تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
ضا
ضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات اﻷخﻼقية ذات الصلة فيما يختص باﻻستقﻼلية ،ونبلغهﻢ أي ً
نزود أي ً
بكافة العﻼقات واﻷمور اﻷخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقﻼليتنا باﻹضافة إلى التدابير ذات
الصلة ،متى كان ذلك مناسباً.
ومن خﻼل اﻷمور التي يتﻢ إبﻼغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك اﻷمور التي تشكل اﻷمور اﻷكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه اﻷمور في تقرير مراقب الحسابات
الخاص بنا ما لﻢ يمنع القانون أو اللوائح اﻹفصاح العلني عن هذه اﻷمور أو في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما
يجب عدم اﻹفصاح عنه في تقريرنا ﻷنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اﻹفصاح تتجاوز المكاسب
العامة له.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع) .تتمة(
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية اﻷخرى
في رأينا أيضا ً إن الشركة اﻷم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة
الشركة اﻷم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واﻹيضاحات التي رأيناها ضرورية ﻷغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون
الشركات رقﻢ  1لسنة  2016والتعديﻼت الﻼحقة له وﻻئحته التنفيذية والتعديﻼت الﻼحقة لها ،وعقد التأسيس والنظام اﻷساسي
للشركة اﻷم ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لﻸصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لﻢ تقع مخالفات لقانون الشركات رقﻢ
 1لسنة  2016والتعديﻼت الﻼحقة له وﻻئحته التنفيذية والتعديﻼت الﻼحقة لها ،أو لعقد التأسيس وللنظام اﻷساسي للشركة اﻷم،
خﻼل السنة المنتهية في  30أبريل  2019على وجه قد يكون له تأثيرا ً ماديا ً على نشاط الشركة اﻷم أو مركزها المالي.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقﻢ  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهﻢ

 --مايو 2019الكويت
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P.
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements
Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Boubyan Petrochemical Company
K.S.C.P. (the “Parent Company”) and its subsidiaries (collectively the “Group”), which comprise
the consolidated statement of financial position as at 30 April 2019, and the related consolidated
statement of income, consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of
changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to
the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of the Group as at 30 April 2019, and its consolidated
financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standards (IFRSs).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the ‘Auditors’ Responsibilities for the
Audit of the Consolidated Financial Statements’ section of our report. We are independent of the
Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics
for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed
in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below,
our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.
We have fulfilled the responsibilities described in the ‘Auditor’s responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements’ section of our report, including in relation to these matters.
Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The results
of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide
the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)
a) Valuation of financial assets at fair value through other comprehensive income
Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) comprise of equity
investments, which do not have a quoted price in an active market and are fair valued using other
valuation techniques and are classified under level 3.
The valuation of the Group’s financial assets at FVOCI involve the exercise of judgment by the
management and the use of assumptions and estimates. Key judgments applied by management in
valuation of these equity investments include determination of price to earnings and enterprise value
multiples of comparable companies, discount rates, identification of recent sales transactions,
calculated net asset value (NAV) and application of illiquidity discounts in certain cases. Due to
these estimation uncertainties, this is considered a key audit matter.
As part of our audit procedures we evaluated the models and the assumptions used by the
management and tested the source data used in the valuations, to the extent possible, to independent
sources and externally available market data to evaluate the data’s relevance, completeness and
accuracy. We also involved our valuation specialists to assist us in evaluating the reasonableness of
the methodology and the appropriateness of the valuation models and inputs used to value these
equity investments, including comparing valuation models used with that used in the prior years. We
also assessed the appropriateness of key inputs used in the valuation such as the cash flow projections
and long-term growth rates used to extrapolate these cash flows and the discount rate and compared
these to available external data.
The Group’s policies on valuation of financial assets at FVOCI are presented in the accounting
policies and in Note 12 of the consolidated financial statements. Additionally, we assessed the
adequacy of the fair value disclosures in Note 28 to the consolidated financial statements.
b) Impairment of goodwill
The Group has goodwill of KD 15,596,604 million arising from acquisitions of subsidiaries which
is assessed for impairment at each reporting date. Impairment testing of goodwill performed by the
management was significant to our audit because the assessment of the recoverable amount of
goodwill is complex and requires considerable judgment on the part of management. Estimates of
future cash flows are based on management’s views of variables such as the interest margins,
discount rates, market share assumptions, projected growth rates and economic conditions such as
the economic growth and expected inflation rates. Accordingly, we consider this to be a key audit
matter.
As part of our audit procedures, we involved our valuation experts to assist us in evaluating the
appropriateness of the valuation model and testing key assumptions used in the impairment
analysis, such as the discount rate and terminal growth rate. We also evaluated the sensitivity
analyses performed by management around key assumptions noted above and challenged the
outcomes of the assessment.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)
b) Impairment of goodwill (continued)
Furthermore, we assessed the adequacy of the Group's disclosures included in Note 15 to the
consolidated financial statements related to those assumptions. The Group’s policy on impairment
testing is disclosed in Note 2.5 to the consolidated financial statements.
c) Accounting for business combination
During the year, the Group has finalised purchase price allocation (“PPA”) for the acquisition of
55.44% effective holding in Eyas for Higher and Technical Education Company K.S.C. (Closed)
(“EYAS”) which has been classified as investment in subsidiary and accounted for using the step
acquisition method, as disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements. Management
determined the fair value of the identifiable assets and liabilities and has used external valuation
specialist to support the valuation.
We have determined this to be a key audit matter based on the significant management judgment
and estimates made on the PPA and quantitative materiality of the acquisition.
As part of our audit procedures on the accounting for the acquisition, we reviewed the share purchase
agreement, obtained an understanding of the acquisition structure and assessed whether the
accounting treatment in accordance with IFRS 3 has been appropriately applied. We tested the
identification and fair valuation of the acquired assets including intangible assets, and the acquired
liabilities by corroborating this identification based on our discussions with management and
understanding of the businesses. We evaluated the quality and objectivity of the valuation process
and the independence and expertise of the external valuation specialist. We have assessed the
reasonableness of the assumptions used to determine the consideration and the purchase price
allocation, and have evaluated the valuation methods used and have tested the valuation for
mathematical accuracy.
We also assessed the adequacy of the related disclosures in Note 3 to the consolidated financial
statements.
d) Impairment testing of investment in associates
The Group has interests in number of associates which are significant to the Group’s consolidated
financial statements. The Group’s carrying value of its investments in associates are significantly
higher than the proportion of equity attributable to Group’s ownership interest in these associates.
Significant management judgement is required in determining the investment’s recoverable amount
based on its value-in-use. The projected future cash flows and discount rates used by the Group in
determining the investment’s value-in-use are subject to estimation uncertainty and sensitivity.
Therefore, we considered this as a key audit matter.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Key Audit Matters (continued)
d) Impairment testing of investment in associates (continued)
As part of our audit procedures, we involved our valuation specialists to assist us in assessment of
the Group’s methodology and testing the key assumptions used by the Group to calculate valuein-use of the investments in associates. We evaluated the reasonableness of the cash flow
projections and considered the appropriateness of key inputs such as long-term growth rates used
to extrapolate these cash flows and the discount rate and compared these to available external data.
We also assessed the adequacy of the Group's disclosure in Note 13 of the consolidated financial
statements.
Other information included in the Group’s 2019 Annual Report
Management is responsible for the other information. Other information consists of the information
included in the Group’s 2019 Annual Report, other than the consolidated financial statements and
our auditors’ report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s Board of Directors,
prior to the date of our auditors’ report, and we expect to obtain the remaining sections of the Annual
Report after the date of our auditors’ report.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we
do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed on
the other information that we obtained prior to the date of this auditors’ report, we conclude that
there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We
have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue
an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material
if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. We also:
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting
and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up
to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to
cease to continue as a going concern.
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF
BOUBYAN PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.P. (continued)
Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)
Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and
where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year
and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law
or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances,
we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of
such communication.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the Parent Company and the
consolidated financial statements, together with the contents of the report of the Parent Company’s
Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in accordance therewith.
We further report that we obtained all the information and explanations that we required for the
purpose of our audit and that the consolidated financial statements incorporate all information that
is required by the Companies Law No. 1 of 2016, as amended, and its executive regulations, as
amended, and by the Parent Company's Memorandum of Incorporation, and Articles of Association
that an inventory count was duly carried out and that, to the best of our knowledge and belief, no
violations of the Companies Law No. 1 of 2016, as amended, and its executive regulations, as
amended, or of the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association,
have occurred during the year ended 30 April 2019, that might have had a material effect on the
business of the Parent Company or on its financial position.

BADER A. AL-ABDULJADER
LICENCE NO. 207 A
EY
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS
__ May 2019
Kuwait
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