يعلن سوق الكويت لألوراق المالية أن مجلس ادارة شركة نقل و تجارة المواشي (مواشي) قد اجتمع يوم
الثالثاء الموافق  ، 2012-08-14واعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في -06-30
 ، 2012وفقا لما يلي:
ِ )1الفترات الحالية:
البند ال 3أشهر المنتهية في  12-06-30ال 6أشهر المنتهية في 12-06-30
الربح(خسارة)(د.ك) ()574.837( )1.970.117
)) (2.75ربحيةالسهم (فلس كويتي) (9.41
اجمالي الموجودات المتداولة 37.737.051 -
اجمالي الموجودات 49.526.586 -
اجمالي المطلوبات المتداولة 6.697.589 -
اجمالي المطلوبات 8.461.084 -
ِ اجمالي حقوق المساهمين 41.065.502 -
بلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ  0د.ك
بلغ اجمالي المصروفات من التعامالت مع االطراف ذات الصلة مبلغ  21.933د.ك
ِ )2الفترات المقارنة:
البند ال 3أشهر المنتهية في  11-06-30ال 6أشهر المنتهية في 11-06-30
الربح (د.ك) ()5.221.463( )3.798.389
)) (24.83ربحية السهم(فلس كويتي) (18.07
اجمالي الموجودات المتداولة 33.290.139 -
اجمالي الموجودات 46.747.635 -
اجمالي المطلوبات المتداولة 3.058.546 -
اجمالي المطلوبات 4.785.706 -
ِ اجمالي حقوق المساهمين 41.961.929 -
 :علما بأن تقرير مراقب الحسابات يحتوي على اساس االستنتاج المتحفظ التاليباالشارة الى ما ورد بااليضاحين رقمي ( 8و  )14من االيضاحات المرفقه بالمعلومات الماليه المرحليه
المجمعه المكثفه  ،بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  1308بتاريخ  2011-9-11قامت المجموعه باثبات
ايرادات دعم حكومي خالل السنه المنتهيه في  2011-12-31بمبلغ  7.728.801د.ك بما يزيد عن قيمة
الدعم وفقا للقرار الوزاري بمبلغ  1.915.160د.ك كما قامت المجموعه خالل الستة اشهر المنتهيه في -30
 2012-06باثبات ايرادات دعم حكومي بمبلغ  4.613.350د.ك بما يزيد عن قيمة الدعم وفقا للقرار الوزاري
بمبلغ  1.665.502د.ك  ،لم تقم الوزارة باعتماد مبلغ الدعم المحتسب بمعرفة المجموعه  ،لم نتمكن من
مراجعة مدى امكانية تحصيل ايرادات الدعم المستحقة كما في  2012-06-30في حالة توافر معلومات
تمكننا من مراجعة مدى امكانية تحصيل ايرادات الدعم المستحقة  ،كما يمكن ان ينمو الى علمنا امور
 .تشير الى وجود تسويات هامه على المعلومات الماليه المرحليه المجمعه المكثفه

 :كما يحتوي تقرير مراقبي الحسابات على االمور االخرى التاليهتم تدقيق البيانات الماليه للمجموعه كما في  2011-12-31بواسطة مدقق اخر باالشتراك مع د.سعود حمد
 .الحميدي واللذين اصدرا تقريرهما بتاريخ  2012-2-22بتحفظ وذلك لنفس اسباب التحفظ الوارده اعاله

