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زين البحرين ش.م.ب.
معلومات إضافية – غير مراجعة

إفصاحات إضافية تتعلق بآثار جائحة الكورونا كوفيد( 19-غير مراجعة)
إضاف لة إلى تعمي مصرف البحرين المركز بتاريخ  14يوليو ( 2020رق  ،)OG/259/2020تقدم شركة زين البحرين ش.م.ب"( .الشركة")
المعلومات التالية المتعلقة بالبيانات المالية المرحلية الموجزة كما في  30سبتمبر :2021

أ .اوثر العام على البيانات المالية
بشكل عام ل تت"ثر البيانات المالية للشركة بشكل كبير بسبب ت"ثير جائحة كوفيد .19-ما استمرار تفشي كوفيد ،19-من الصعب التنبو بمدق ومدة الت"ثير
اسقتصاد بالكامل حتى اآلن .تعتقد اإلدارة بنا لء على تقييمرا أن الشركة لديرا السيولة الكافية لمواصلة الوفاء بالتزاماترا المالية في المستقبل المن ور عند
اسحقاقرا.

ب .اوثر على بيان الدخل

اإليرادات

واجه الق اا تحديات جدية من حيث إيرادات خدمة التجوال بسبب
قيود السفر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على التجوال الداخلي
والخارجي .تعد اذ اإليرادات ب بيعترا دورية بشكل عام وقد
ت"ثرت بشكل كبير بسبب كوفيد .19-وما ذلك .فءن تكوين إيرادات
خدمة التجوال فيما يتعلق باإليرادات اإلجمالية للشركة ليس
جواريال ،وبالتالي س يوجد ت"ثير ماد على المعلومات المالية
المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشرر المنترية في 30
سبتمبر.2021

المصروفات

كانت الشركة مرنة في تنفيذ مبادرات تحسين التكلفة التي تردف إلى
تقليل التكاليف وتقليل ت"ثير ضغط الخط اوعلى مما أدق إلى تباين
إيجابي عام في تكلفة التشغيل.

صافي الدخل

س يعتبر الت"ثير المترتب على ما سبق جواريا ل.

ت .اوثر على بيان المركز المالي
تراقب إدارة الشركة عن كثب الوضا الناتج عن كوفيد 19-وت"ثير
على عمليات الشركة والتدفقات النقدية والمركز المالي .تعتقد
اإلدارة بنا لء على تقييمرا أن القيمة اوصلية للمنشآت والمعدات التي
ت رر في المعلومات المالية المرحلية الموجزة كما في  30سبتمبر
 2021ل تنخفض قيمترا.

الموجودات

إضاف لة إلى اوخذ في اسعتبار التعديالت الالزمة المتعلقة بنموذج
الخسائر اسئتمانية المتوقعة ،ت رر الذم المدينة والموجودات
اوخرق بالمبالغ المناسبة وس تت لب أ تعديل كما في  30سبتمبر
.2021
الم لوبات

ليس لدق الشركة ا قروض حاليال.

صافي حقوق الملكية المتعلقة بالمساامين

س يوجد تغيير ماد .

ت"ثيرات مادية أخرق على المركز المالي

س شيء آخر يتعلق بكوفيد.19-

ج .الت"ثير على قدرة الشركة على اسستمرار على أساس مبدأ اسستمرارية
أجرت الشركة تقييما ل ما إذا كانت مستمرة على مبدأ اسستمرارية في ضوء ال روف اسقتصادية الحالية وجميا المعلومات المتاحة حول المخاطر والشكوك
المستقبلية .ت إعداد التوقعات التي تغ ي اوداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة .قد يستمر ت"ثير كوفيد 19-في الت ور ولكن في الوقت الحالي
ت رر التوقعات أن الشركة لديرا موارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي وأن مبدأ اسستمرارية س يزال غير مت"ثر إلى حد كبير ول يتغير منذ 31
ديسمبر  .2020نتيجة لذلك ت إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة بشكل مناسب على أساس مبدأ اسستمرارية.
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