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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
معلومات إضافية – غير مراجعة
إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا (كوفيد ( )19غير مراجعة)

التزاما بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  OG/259/2020الصادر بتاريخ  14يوليو  ،2020تقدم شركة البحرين
لمطاحن الدقيق المعلومات التالية:
أ .األثر اإلجمالي على المعلومات المالية
تم تقييم األثر اإلجمالي من قبل اإلدارة على البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق كما في  31مارس  2021كما يلي:
ب .األثر على بيان الربح أو الخسارة
اإليرادات

المصروفات

شهد الربع األول من سنة  2021انخفاضا ً في حجم المبيعات والطلب،
مرتبط بتأثير جائحة الكورونا .خالل الفترة من يناير إلى مارس
 ،2021حصلت شركة البحرين لمطاحن الدقيق بعض األعمال
التجارية اإلضافية األخرى ،بخالف نشاط األعمال المدعومة .نظراً لعدم
تطور وضع جائحة الكورونا خالل الربع األول لسنة  ،2021نتوقع أن
يتحسن حجم المبيعات مع تقدم السنة المالية  ،2021مع زيادة وتيرة
التلقيح ضد المرض وتخفيف القيود المفروضة.
تكبدت الشركة مصروفات إضافية بمبلغ  34,112دينار بحريني ذات
عالقة بجائحة كورونا لغاية  31مارس .2021

إيراد  /خسارة االستثمار

تحتفظ الشركة بموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .بلغ التغير في القيمة العادلة/الربح المعلن للفترة 937,071
دينار بحريني مقارنة بأرباح القيمة العادلة البالغة  375,373دينار
بحريني للربع األول؛ األسواق تتحسن من بعد النكسة المبدئية.

صافي الدخل

كما هو موضح أعاله

ج .األثر على بيان المركز المالي
الموجودات
النقد وما في حكمه

يوجد لدى الشركة تسهيالت بنكية غير مستخدمة .وضع السيولة لدينا
قوي ،وال يوجد أي انخفاض جوهري في تحصيل النقد .عالوة على
ذلك ،لدى الشركة استثمارات سائلة في الميزانية العمومية.
التدفق النقدي من العمالء ثابت ونتوقع أن يستمر هذا ،كما نتوقع أن يبقى
الدعم الحكومي كما هو .ال يوجد أي تأثير مادي على أي أصول أخرى
للشركة كما في  31مارس .2021
زادت قيمة االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنسبة
 ٪3.7من  10,456,304دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2020
إلى  11,393,376دينار بحريني كما في  31مارس .2021
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المطلوبات
مخزون القمح االستراتيجي الدائن – المستحق
للحكومة

صافي حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين

يوجد لدى الشركة ديون وهي في سياق أعمال الشركة االعتيادية،
والمعاملة الوحيدة المتعلقة بجائحة الكورونا كانت معاملة شراء مخزون
القمح االستراتيجي بالنيابة عن الحكومة بمبلغ  2,807,135دينار
بحريني ،والتزام مقابل كمستحق للحكومة ،ويبلغ الرصيد اآلن
 1,260,823دينار بحريني كما في  31مارس  2021بعد سداد
دفعتين.
تحسن صافي حقوق الملكية بمبلغ  718,562دينار بحريني كصافي
نتيجة الدخل الشامل اآلخر الحالي مطروحا ً منه أرباح األسهم
المدفوعة ،وتبرعات األعمال الخيرية المخصصة والمدفوعة من دخل
عام .2020

تأثير جوهري آخر على بيان المركز المالي
ال يوجد

د .األثر على قدرة استمرار الشركة في العمل كمنشأة مستمرة
أجرت الشركة تقييم استمرارية العمل كمنشأة مستمرة على ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول
المخاطر والشكوك المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة .قد يستمر تأثير
جائحة كورونا (كوفيد  )19في التطور ،ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في
العمل ،وبناء على هذا التقييم ،فإن وجهة نظر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق هو أن فرضية االستمرارية لم تتأثر أو
تتغير بشكل جوهري ،كما في  31ديسمبر  .2020ونتيجة لذلك ،تم إعداد هذه البيانات المالية بشكل مناسب على أساس فرضية
االستمرارية.

