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 األم") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا ً
بـ"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  30أبريل  2020وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات 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  2020وعن 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 األخالقيات
المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية) الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية
للمحاسبين .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وإننا
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

التأكيد على أمر
نلفت االنتباه إلى إيضاح  30حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين عدم التأكد حول التأثيرات الناتجة عن تفشي فيروس
كوفيد .19-إن رأينا ليس معدالً فيما يتعلق بهذا األمر.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة
الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا حولها .ونحن ال نبدي رأيا ً منفصالً
حول هذه األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور 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 األمور .وبالتالي  ،تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر
األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها
لمعالجة األمور الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.

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

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أ .تقييم االستثمارات في األسهم

تمثل االستثمارات في األسهم لدى المجموعة نسبة  %61من إجمالي موجودات المجموعة والتي يتم قياسها وفقا ً للقيمة العادلة
وتصنيفها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر كما هو مفصح عنها باإليضاح  12حول البيانات المالية المجمعة.
تشتمل االستثمارات في األسهم على األسهم المصنفة ضمن المستوى  3من الجدول الهرمي للقيمة العادلة والتي ليس لها سعر معلن
في سوق نشط ويتم تحديد قيمتها العادلة بواسطة أساليب تقييم أخرى .يتم تقييم هذه األسهم غير المسعرة استناداً إلى األحكام التي
يتم وضعها من قبل اإلدارة وكذلك استخدام االفتراضات والتقديرات .تتضمن األحكام الجوهرية المطبقة من قبل اإلدارة في تقييم
هذه األسهم التوقع بالتدفقات النقدية للشركات المستثمر فيها وتحديد مضاعفات قيمة الشركات في حالة الشركات المشابهة وأسعار
الخصم ومعامالت البيع الحديثة وتطبيق معدالت الخصم لضعف السيولة.
نظرا ً لحجم وتعقيد عملية تقييم االستثمارات في األسهم ،فإننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها ما يلي:
 بالنسبة لعمليات التقييم التي تم فيها االعتماد على مدخالت جوهرية غير ملحوظة ،قمنا بتقييم النماذج واالفتراضات المستخدمة
من قبل اإلدارة والتحقق من بيانات المصادر المستخدمة في التقييم إلى أكبر حد ممكن في ضوء المصادر المستقلة وبيانات
السوق المتاحة خارجياً ،وذلك لغرض تقييم مدى ارتباط البيانات بعمليات التقييم واستيفائها ودقتها .وقمنا أيضا ً باالستعانة
بالمتخصصين لدينا لمساعدتنا في تقييم مدى معقولية المنهجية المستخدمة ومالءمة نماذج ومدخالت التقييم المستخدمة في تقييم
هذه األسهم ،بما في ذلك مدى تناسق نماذج التقييم.
 قمنا بتقييم مدى معقولية المدخالت األساسية التي تم مراعاتها في التقييم مثل توقعات التدفقات النقدية ومعدالت النمو طويلة
األجل المستخدمة في استقراء هذه التدفقات النقدية.
 قمنا بتقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة حول قياس القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم وتحليل
الحساسية للتغيرات في المدخالت الرئيسية غير الملحوظة الواردة باإليضاح  28حول البيانات المالية المجمعة.
تم اإلفصاح عن سياسات المجموعة المتعلقة بتقييم االستثمارات في األسهم ضمن اإليضاح  2.5.12واإليضاح  28حول البيانات
المالية المجمعة.
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ب .انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
لدى المجموعة موجودات غير ملموسة ذات قيمة دفترية بمبلغ  14,596,878دينار كويتي كما في  30أبريل  2020والتي تتضمن
الشهرة الناتجة عن حيازة شركة تابعة وعالمة تجارية ذات عمر إنتاجي غير محدد ،كما هو مبين بالتفصيل باإليضاح  15حول
البيانات المالية المجمعة.
يتضمن تقييم انخفاض القيمة الذي يتم إجراؤه من قبل اإلدارة تقدير المبلغ الممكن استرداده لوحدات إنتاج النقد والذي يتمثل في
القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف حتى البيع أيهما أعلى .تم تحديد القيمة أثناء االستخدام استناداً إلى نموذج
التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة وفي حالة العالمة التجارية ،تم استخدام اإلعفاء من نموذج حقوق االمتياز .تستند توقعات
التدفقات النقدية المستقبلية وموفورات حقوق االمتياز إلى وجهات نظر اإلدارة حول المتغيرات مثل معدالت الخصم وافتراضات
حصة السوق ومعدالت النمو المتوقعة ومعدالت حقوق االمتياز والعوامل االقتصادية مثل النمو االقتصادي ومعدالت التضخم
المتوقعة.
نظرا ً لتعقيد المتطلبات المحاسبية واألحكام الهامة المطلوبة لتحديد االفتراضات التي سيتم استخدامها في تقدير المبلغ الممكن
استرداده للموجودات غير الملموسة ،فإننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها ما يلي:
 لقد قمنا باالستعانة بالمتخصصين لدينا في تقييم مدى مالءمة نماذج التقييم والتحقق من االفتراضات الرئيسية المستخدمة في
تحليل تقييم انخفاض القيمة مثل معدل الخصم ومعدل حقوق االمتياز ومعدل النمو النهائي.
 قمنا بتقييم تحليالت الحساسية التي تم إجراؤها من قبل اإلدارة حول االفتراضات الرئيسية الموضحة أعاله والتحقق من نتائج
التقييم.
 قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة والواردة باإليضاح  15حول البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق
بهذه االفتراضات.
تم اإلفصاح عن سياسة المجموعة المتعلقة باختبار انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة باإليضاح  2.5.11حول البيانات المالية
المجمعة.
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ج .المحاسبة عن دمج االعمال
خالل السنة ،انتهت المجموعة من توزيع سعر الشراء المتعلق بحيازة نسبة  %53.7من حصة الملكية الفعلية في شركة الكوت
للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع"( .الكوت") والتي تم تصنيفها كاستثمار في شركة تابعة والمحاسبة عنها باستخدام طريقة الحيازة
الجزئية ،وفقا لما تم اإلفصاح عنه في االيضاح  3حول البيانات المالية المجمعة .قامت اإلدارة بتحديد القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات المحددة كما استعانت بخبير تقييم خارجي لدعم أعمال التقييم.
إننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية نظرا ً لألحكام والتقديرات الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة بشأن توزيع سعر الشراء
واألهمية الكمية لهذه الحيازة.
تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها ما يلي:
 قمنا بمراجعة اتفاقية شراء األسهم ،واستيعاب هيكل الحيازة وتقييم ما إذا كان قد تم تطبيق المعالجة المحاسبية وفقا ً للمعيار
الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال على نحو مالئم.
 قمنا بالتحقق مما إذا كان خبير اإلدارة الخارجي يتمتع بالكفاءة واإلمكانيات والموضوعية المطلوبة ألغراض التدقيق.
 قمنا بالتحقق من عمليات التصنيف والتقييم العادل التي أجرتها اإلدارة للموجودات المشتراة والمطلوبات التي تم حيازتها عن
طريق تقصي األدلة على هذا التصنيف استنادا إلى مناقشاتنا مع اإلدارة وفهمنا لألعمال.
 قمنا باالستعانة بالمتخصصين لدينا لمساعدتنا في تقييم مدى معقولية تقييم الموجودات المشتراة بما في ذلك التحقق من المنهجية
المستخدمة وتقييم معقولية ومالءمة المدخالت األساسية المستخدمة.
 قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات ذات الصلة الواردة باإليضاح  3حول البيانات المالية المجمعة.
تم اإلفصاح عن سياسة المجموعة فيما يتعلق بالمحاسبة عن عمليات دمج األعمال ضمن اإليضاح  2.5.1حول البيانات المالية
المجمعة.

د .انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة

تمارس المجموعة تأثيرا ً ملموسا ً على بعض المنشآت التي تم تقييمها كشركات زميلة تُقدر قيمتها بمبلغ  51,952,763دينار كويتي
كما في  30أبريل  .2020يتم المحاسبة عن االستثمار في الشركات الزميلة طبقا ً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية.
تقوم اإلدارة بإجراء تقييم في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمة االستثمارات
في الشركات الزميلة .وفي حالة توفر مثل هذا المؤشر ،تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل والذي يتمثل في القيمة
العادلة ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أعلى والذي يتطلب من اإلدارة وضع أحكاما جوهرية.
نظرا ً ألهمية االستثمار في الشركات الزميلة وما يرتبط به من عدم تأكد حول التقديرات ،فإننا نعتبر انخفاض قيمة االستثمار في
الشركات الزميلة من أمور التدقيق الرئيسية.
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د .انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة (تتمة)
لقد تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات ومن بينها ما يلي:
 قمنا بالتحقق من تقييمات اإلدارة حول ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة بالرجوع إلى المعلومات المالية الخارجية
والداخلية المختلفة والتي تتضمن المعلومات المتاحة في األسواق وقطاعات األعمال ذات الصلة ومن بينها التغيرات العكسية
الجوهرية في البيئة التكنولوجية أو بيئة السوق أو البيئة االقتصادية أو القانونية أو السياسية التي تؤثر على أعمال الشركات
المستثمر فيها ومراعاة أي تغيرات في الوضع المالي للشركات المستثمر فيها.
 قمنا بتقييم مدى مالئمة منهجيات التقييم المستخدمة.
 قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات الرئيسية المستخدمة عن طريق مقارنتها بالمعايير المتعارف عليها والتوقعات االقتصادية.
 قمنا بالتحقق من بيانات المصادر في ضوء األدلة المؤيدة على أساس العينات مثل الموازنات وبيانات السوق المتاحة ومراعاة
مدى معقولية هذه الموازنات.
 قمنا بتقييم تحليل الحساسية الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة للتيقن من تأثير التغيرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات
الرئيسية على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة باالستثمار في الشركات الزميلة والواردة ضمن اإليضاح  13حول البيانات المالية
المجمعة.
تم اإلفصاح عن سياسة المجموعة المتعلقة باختبار انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة ضمن اإليضاح  2.5.2حول
البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  ،2020بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة
الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب
الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المذكورة أعاله 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 األخرى ،استنادا ً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات
األخرى 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.
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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 اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء 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 إال أنه
ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ
األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات
االقتصادية 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 خالل أعمال التدقيق .كما قمنا بما
يلي:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات
التدقيق المالئمة 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 اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
 تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.
 التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن
تشير في تقرير مراقب الحسابات ،إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة
اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على الرغم من ذلك،
قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
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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 اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل
المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول ع دة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نزود أيضًا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات
الصلة ،متى كان ذلك مناسباً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات
الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح 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 األخرى
في رأينا أيضا ً إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة
الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون
الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد التأسيس والنظام األساسي
للشركة األم ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم
 1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم،
خالل السنة المنتهية في  30أبريل  2020على وجه قد يكون له تأثيرا ً ماديا ً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

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

 18يونبو 2020
الكويت
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  30أبريل 2020
إيضاحات

بيع بضاعة
رسوم دراسية
إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

4

تكلفة بضاعة مباعة
تكاليف دراسية
إجمالي تكلفة المبيعات وتكلفة تقديم الخدمات
مجمل الربح
صافي ربح حيازة شركات تابعة
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات أخرى
صافي ربح (خسارة) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
حصة في نتائج شركات زميلة
انخفاض قيمة شركات زميلة
انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر ائتمان متوقعة لتوزيعات أرباح مستحقة
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
فروق تحويل عمالت أجنبية
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

3
5

13
13
14
15
5
6

7
25

ربح السنة
الخاص بــ:
مساهمي الشركة االم
الحصص غير المسيطرة

22

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة االم
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إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
9

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

47,846,358
27,642,414

31,523,135
23,237,365

────────

────────

75,488,772

54,760,500

────────

────────

)(37,586,083
)(11,482,140

)(24,727,235
)(13,358,901

────────

────────

)(49,068,223

)(38,086,136

────────

────────

26,420,549

16,674,364

1,239,474
19,332,986
3,715,040

1,363,742
44,867,787
2,023,601

1,084,686
7,352,504
)(4,694,106
)(3,277,491
)(8,711,955
)(16,418,007
)(8,634,364
172,516

)(662,072
8,806,501
)(21,067,511
)(1,113,577
)(11,175,233
)(16,262,969
)(8,157,601
31,912

────────

────────

17,581,832
)(125,245
)(90,000

15,328,944
)(150,650
)(90,000

────────

────────

17,366,587
═══════

15,088,294
═══════

11,822,773
5,543,814

10,549,006
4,539,288

────────

────────

17,366,587
═══════

15,088,294
═══════

 23.12فلس
═══════

 20.31فلس
═══════

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  30أبريل 2020
إيضاح

ربح السنة

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

17,366,587

15,088,294

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر
في فترات الحقة:
فروق تحويل ناتجة من تحويل عمليات أجنبية

)(92,651
────────

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها الى األرباح أو الخسائر
في فترات الحقة

)(92,651
────────

249,070
────────

249,070
────────

خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات
الحقة:
صافي خسارة أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة
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)(32,394,083
429,813
────────

صافي الخسائر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها الى األرباح أو
الخسائر في فترات الحقة

)(31,964,270
────────

خسائر شاملة أخرى للسنة

)(32,056,921

إجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة للسنة
الخاص بــ:
مساهمي الشركة االم
الحصص غير المسيطرة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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)(1,808,821
────────

)(1,808,821
────────

)(1,559,751

────────

────────

)(14,690,334
═══════

13,528,543
═══════

)(20,234,148
5,543,814

8,989,255
4,539,288

────────

────────

)(14,690,334
═══════

13,528,543
═══════

