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بسم اهلل الرحمن الرحيم
باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني أن أرحــب بالســادة المســاهمين الكــرام فــي
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية الخامســة واألربعــون للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 ،2019متقدمــً لكــم بوافــر الشــكر واالمتنــان علــى تلبيــة دعوتنــا لحضــور االجتمــاع.
ويطيــب لــي أن أســتعرض فــي اجتماعنــا هــذا تقريــر مجلــس االدارة وتقريــر مراقبــي الحســابات والبيانــات الماليــة
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  2019/12/31إضافــة الــى التقاريــر ذات الصلــة.

السادة المساهمين الكرام،،،،
ســتة وأربعــون عامــً مضــت منــذ تأســيس شــركة نقــل وتجــارة المواشــي

فــي عــام  1973والشــركة

تحمــل علــى عاتقهــا مســئوليات جســام بتوفيــر مخــزون اســتراتيجي مــن اللحــوم الحمراء مــع تحملهــا لتبعاتها
المختلفــة ،ومــن جهــة أخــرى فإنهــا حرصــت وســتظل تحــرص علــى ثبــات األســعار والحــد مــن تقلبــات الســوق،
كمــا إنهــا توفــر المنتجــات المناســبة والمتنوعــة بجــودة عاليــة وســامة صحيــة وبيئيــة.

السادة المساهمين الكرام،،،،
تــم بحمــد اهلل االفتتــاح الرســمي لمشــروع مســلخ العاصمــة وســوق الماشــية المركــزي برعايــة ســمو رئيــس
مجلــس الــوزراء وحضــور معالــي وزيــر الماليــة فــي  ،2019/2/5الــذي يعتبــر أكبــر مشــروع مــن نوعــه فــي منطقة
ـال مــن
الشــرق االوســط وهــو مشــروع صديــق للبيئــة ومصمــم وفــق أعلــى المواصفــات واالشــتراطات البيئيــة وخـ ٍ
الروائــح بنســبة  ،% 99.9يحتــوي علــى محطــة ضخمــة مخصصــة لمعالجــة الهــواء والميــاه بأحــدث التقنيــات
العالميــة ،وعلــى محطــات تحــت األرض لمعالجــة وتدويــر مخلفــات الذبــح وتجميــع الجلــود ومعالجــة المــواد
الصلبــة والســائلة.
ويقــع فــي منطقــة الــري علــى مســاحة إجماليــة قدرهــا  94ألــف متــر مربــع ،ويتألــف مــن مبنــى رئيســي
ومكاتــب إداريــة ومحــات تجاريــة كمــا يحتــوى علــى ســوق للماشــية ومســاحة خاصــة للمــزادات العلنيــة ويضــم
أيضــا صالــة مخصصــة للذبــح بهــا  5خطــوط للذبــح وفقــً للشــريعة االســامية الســمحاء وشــروط الهيئــة العامــة
للغــذاء و التغذيــة وشــروط الهيئــة العامــة للبيئــة فــي دولــة الكويــت إضافــة إلــى المتطلبــات واالشــتراطات
االســترالية ،حيــث تعمــل جميعــً بقــدرة اســتيعابية يوميــة تصــل إلــى  18ألــف رأس مــن األغنــام واألبقــار واالبــل.
وخــال عــام  2019واجهــت الشــركة ايضــا عــدة صعوبــات خارجــة عــن إرادتهــا ّأثــرت بشــكل كبيــر علــى اإليــرادات
التشــغيلية وخطــط الشــركة التشــغيلية ،وكان ابرزهــا تأثيــرا هــو اســتمرار القــرارات واإلجــراءات التــي اتخذتهــا
الســلطات االســترالية للعــام الثانــي علــى التوالــي بوقــف تصديــر االغنــام الحيــة إلــى منطقــة الشــرق االوســط
منــذ شــهر يونيــو  2019وحتــى شــهر أغســطس  2019ثــم اتخــذت الســلطات االســترالية قــرارا خــال هــذه الفترة
بتمديــد الفتــرة إلــى ســبتمبر  2019كمــا واجهــت الشــركة صعوبــات أخــرى تمثلــت فــي اســتمرار تأخيــر تنفيــذ
األعمــال المتعلقــة فــي بنــاء الســفينة الجديــدة نظــرًا للصعوبــات اإلداريــة والماليــة التــي واجهتهــا الشــركة
الكرواتيــة المنفــذة ممــا اضطــر الشــركة الــى فســخ العقــد واســترداد كافــة المبالــغ المدفوعــة حســب شــروط
العقــد المبــرم.
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وقــد قامــت الشــركة عنــد مواجهتهــا لتلــك الصعوبــات بالعمــل علــى اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة فــي تخفيــض
أثرهمــا وذلــك باســتيراد كميــات إضافيــة مــن األغنــام الحيــة االســترالية لســد حاجــة الســوق المحلــي قبــل فتــرة
وقــف التصديــر مــن اســتراليا مــن خــال تخزينهــا وتحمــل تكاليــف إعاشــتها فــي مزرعــة الشــركة بدولــة الكويــت،
وقــد صاحــب ذلــك ارتفــاع فــي تكلفــة األغنــام طــوال تلــك الفتــرة ،كمــا ســعت الشــركة بالعمــل علــى وضــع ذراع
تشــغيلي لهــا فــي جمهوريــة جنــوب افريقيــا مــن خــال تأســيس شــركة تابعــة علــى غــرار اســتراليا ،حيــث نجحــت
فــي اســتيراد اول شــحنة خــال شــهر اكتوبــر  2019وتتوقــع ان تصــل الكميــات المســتوردة الــى اكثــر مــن 300
الــف راس فــي الســنة خــال الثــاث ســنوات القادمــة ،كمــا قامــت الشــركة باســتيراد شــحنة باســتخدام بواخرهــا
المملوكــة مــن رومانيــا .
أمــا بالنســبة لتحديــث االســطول فبعــد أن تــم فــرض غرامــات علــى الشــركة المصنعــة للســفينة الجديــدة
نظيــر تأخيرهــا فــي بنــاء الســفينة اضطــرت الشــركة الــى فســخ عقــد بنــاء الســفينة وتســييل الكفالــة البنكيــة
فــي شــهر ابريــل  2019وذلــك حفاظــا علــى مصالحهــا وحقوقهــا ،كمــا قامــت الشــركة بتقديــم مطالبــات
بالتعويضــات عــن فســخ العقــد مــن الجهــة المصفيــة للشــركة المنفــذة لبنــاء الســفينة.
وفــي نهايــة العــام  2019قامــت الشــركة بتوقيــع عقــد شــراء ســفينة نقــل مواشــي بقيمــة  53مليــون دوالر
أمريكــي وال يعتبــر العقــد نافــذا اال بعــد تطبيــق الشــروط التعاقديــة ،ويبلــغ عمــر الســفينة  3ســنوات تقريبــا
وتبلــغ مســاحتها  23,865متــر مربــع وســرعتها  18عقــدة وبطاقــة اســتيعابية تصــل الــى  11,5ألــف رأس مــن
العجــول او  68ألــف رأس مــن االغنــام تقريبــا ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن تطبيــق الشــروط التعاقديــة فــي الربــع
األول مــن العــام .2020

السادة المساهمين الكرام،،،،
المؤشرات المالية
فــي ظــل الصعوبــات والعوائــق التــي واجهتهــا الشــركة والســابق ذكرهــا فقــد تــم تحقيــق إيــرادات تشــغيلية
مــن النشــاط بلغــت  59,902,823د.ك بارتفــاع نســبته  % 32.6مقارنــة بالعــام ( 2018حيــث بلغــت اإليــرادات
التشــغيلية فــي العــام الماضــي  45,159,121د.ك).
فــي حيــن بلغــت التكاليــف التشــغيلية للنشــاط  53,896,444د.ك بارتفــاع نســبته  28%مقارنــة بالعــام 2018
(حيــث بلغــت التكاليــف التشــغيلية فــي العــام الماضــي  42,112,347د.ك) لألســباب التــي تــم توضيحهــا آنفــً
باإلضافــة إلــى زيــادة المبيعــات ،محققــة مجمــل ربــح مــن النشــاط بلــغ  6,006،379د.ك بارتفــاع نســبته % 97.1
مقارنــة بالعــام ( 2018حيــث بلــغ مجمــل الربــح فــي العــام الماضــي 3,046,774د.ك).
كمــا بلغــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة والتســويقية واألخــرى  6,439,793د.ك بارتفــاع نســبته % 32.33
مقارنــة بالعــام ( 2018الــذي بلغــت فيــه  4,866,310د.ك)
وفي نهاية السنة المالية حققت الشركة صافي ربح بلغ  1,173,782د.ك ،وبلغ ربح السهم  5.61فلسًا،
وفــي هــذا العــام ارتفعــت حقــوق الملكيــة لتصــل إلــى  40,150,841د.ك .كمــا ارتفعــت قيمــة مجمــوع
الموجــودات لتصــل الــى  59,002,486د.ك.
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مــن جهــة أخــرى قامــت الشــركة باســتيراد أكثــر مــن  925ألــف رأس مــن األغنــام خــال العــام بارتفــاع قــدره
 % 32.7عــن العــام .2018
وبشــأن مديونيــة وزارة التجــارة والصناعــة فإنــه تجــدر االشــارة إلــى صــدور حكــم إســتئناف فــي قضيــة الدعــم
الحكومــي المســتحق بموجــب قــرار وزارة التجــارة والصناعــة رقــم  721/2012حيــث تــم الحكــم بمبلــغ
 955/2,294,155د.ك لصالــح الشــركة بتاريــخ  ،2019/11/25كمــا رفضت محكمة االســتئناف الدعــوى المرفوعة
مــن الشــركة تنفيــذًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )1308/2011بتاريــخ  ،26/11/2019وال يــزال امرهمــا معروضــً
أمــام القضــاء لقيــام الشــركة بالطعــن بالتمييــز علــى الدعــوى األولــى للمطالبــة بالمبلــغ األساســي الــذي رفعــت
فيــه الدعــوى وفــي الدعــوى الثانيــة إللغــاء الحكــم وننتظــر الفصــل فيهمــا بموجــب حكــم نهائــي بــات.

السادة المساهمين الكرام،،،،
اســتمرت الشــركة فــي تنفيــذ خطــة عملهــا  2020-2016والتــي قاربــت علــى االنتهــاء ،والتــي تهــدف إلعــادة
َت َك ّيــف الشــركة مــع أوضــاع الســوق المســتجدة ومحاولــة تجــاوز التحديــات مــن خــال االســتغالل األمثــل للموارد
والطاقــات المتوفــرة بالشــركة ،حيــث اســتطاعت أن تنجــح فــي تنفيــذ الجــزء االكبــر منهــا وعلــى ســبيل المثــال ال
الحصــر مــا يلــي:
1.1افتتــاح مشــروع مســلخ العاصمــة وســوق الماشــية المركــزي ،وانشــاء شــركة تابعــة متخصصــة بإنشــاء وادارة
المشــاريع التجاريــة والصناعيــة تكــون مهامهــا ادارة وتشــغيل مســلخ العاصمــة وســوق الماشــية المركــزي
لتحقــق عــدد مــن االهــداف اولهــا التخصــص فــي ادارة المشــاريع ،ثــم التركيــز علــى النشــاط ،والتكامــل علــى
مســتوى المجموعــة ،وتحســين الربحيــة مــن خــال نتائــج الشــركة ،واخيــرا نطــاق المســئولية المحــدود ككيان
اعتبــاري منفصــل.
2.2اتبــاع اســاليب جديــدة فــي رعايــة األغنــام ممــا أدى إلــى خفــض نســبة النافــق مــن األغنــام الــى نســبة أقــل مــن
 % 0.25وهــي أقــل مــن النســب العالميــة المتعــارف عليهــا التــي تبلــغ .% 2
3.3فتــح اســواق جديــدة لالســتيرادو اســتيراد كميــات تجاريــة تجريبيــة مــن اســواق مختلفــة مثــل رومانيــاو جنــوب
افريقيــاو جيبوتــي وايــران واالردن ،ولكــون هنــاك مؤشــرات ايجابيــة فــي ســوق جنــوب افريقيــا تــم انشــاء
شــركة تابعــة فيهــا تكــون مهمتهــا مباشــرة االعمــال المتعلقــة بتجــارة وتصديــر اللحــوم والمواشــي بحيــث
تكــون موطــئ قــدم لهــا .
4.4اعــادة هيكلــة الشــركة واعتمــاد هيــكل تنظيمــي ووظيفــي وتطويرهمــا باســتمرار لمواكبــة التطــور فــي
اعمــال الشــركة وتســكين الوظائــف القياديــة.
5.5االســتحواذ علــى الشــركة الزميلــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة واعــادة هيكلتهــا حيــث أصبحــت
شــركة تابعــة ،كمــا تمــت إعــادة هيكلــة الشــركة التابعــة فــي اســتراليا.
6.6تعديل عقد التأسيس والنظام االساسي للشركة لمواكبة التطورات التشريعية والقانونية .
7.7انشــاء المقــر الرئيســي الجديــد فــي مزرعــة الشــركة بمنطقــة الصليبيــة بــدال مــن المقــر الســابق المســتأجر
بحيــث يكــون أقــرب إلــى مركــز العمليــات التشــغيلية للشــركة.
8.8اعــادة تأهيــل المزرعــة وتحديثهــا ببنــاء ســور خارجــي جديــد ،ازالــة التعديــات حولهــا ،تنظيــف الحظائــر
وتجديدهــا ،صيانــه المبانــي وانشــاء مبانــي جديــدة ،وزراعــة اعــاف خضــراء والــذي يــؤدي بــدوره الــى خفــض
تكلفــة شــرائها (مصاريــف التغذيــة لألغنــام) وحفــر ابــار ارتوازيــة ،وتنظيــف الحظائــر مــن الســماد المتراكــم
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ومعالجتــه وطــرح منتــج الســماد العضــوي  Biogenicوالبــدء فــي مشــروع تربيــة االغنــام العربيــة.
9.9اســتخدام الوســائل الحديثــة وتطويــر الخدمــات المقدمــة مــن الشــركة للمســتهلكين مباشــرة مثــل خدمــة
التوصيــل للمنــازل وتطبيــق األجهــزة الذكيــة ،وكذلــك افتتــاح معــارض بيــع لحــوم جديــدة وتجديــد المالحــم
واالركان التابعــة للشــركة.
1010التعــاون مــع مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة فــي مشــاريع بحيــث تعــود
بالفائــدة علــى القطــاع الغذائــي فــي دولــة الكويــت منهــا دراســة تحويــل االغنــام النافقــة الــى ســماد عضــوي.
1111اعادة تأهيل مصنع اللحوم وتحديث المعدات وطرح منتجات جديدة .
ومتابعــة لإلنجــازات التــي تمــت فــي هــذه الخطــة بــدأت االدارة التنفيذيــة فــي إعــداد خطــة عمــل جديــدة
للخمــس ســنوات القادمــة  2025-2021وســيتم مناقشــتها واعتمادهــا خــال عــام  2020تهــدف إلــى بــدء
مرحلــة تطــور جديــدة للشــركة بمــا يحقــق اهــداف ورغبــات المســاهمين.

السادة المساهمين الكرام،،،،
خــال العــام  2019اســتمرت الشــركة بمجهــود ذاتــي فــي زيــادة االنتــاج مــن “ مشــروع تربيــة األغنــام العربيــة
(نعيمــي) « وأضيــف إليــه مشــروع “ المهجــن” بمزرعــة الشــركة فــي الكويــت ومــع إن هــذا المشــروع موســمي
ويعتمــد علــى حالــة األغنــام المســتوردة وقابليتهــا لإلنتــاج إال أن الشــركة ماضيــة قدمــا فيــه بحيــث يكــون
نموذجــا يحتــذى بــه مســتقبال ،كمــا إن الشــركة تجــري مفاوضــات مــع أحــد الجهــات المختصــة لدراســة مشــروع
تكاثــر ســاالت األغنــام .مــن جهــة أخــرى فــإن الشــركة مســتمرة فــي تطويــر إجراءاتهــا لتقليــل نســبة النافــق
الــذي بلــغ  % 0.21حيــث حافظــت الشــركة علــى أن تكــون نســبتها اقــل مــن المتعــارف عليهــا عالميــا .
وخــال هــذا العــام تــم اعتمــاد صنفيــن مــن منتجــات الشــركة (منتــج مفــروم الغنــم ومنتــج مفــروم البقــر)
مــن منتجــات الشــركة مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة وتوفيرهمــا فــي أفــرع التمويــن بدولــة الكويــت ،كمــا
تــم توقيــع عقــد توريــد جميــع أنــواع اللحــوم الطازجــة والمبــردة والمجمــدة والمصنعــة مــع الشــركة الكويتيــة
لخدمــات الطيــران (كاســكو) ،الســتخدامها فــي تحضيــر الوجبــات للرحــات الجويــة القادمــة والمغــادرة مــن
مطــار الكويــت الدولــي.
كمــا اســتمرت الشــركة خــال العــام  2019بالتوســع فــي مشــروع “ زراعــة األعــاف الخضــراء « حيــث تــم اســتغالل
اجــزاء إضافيــة مــن المزرعــة للمشــروع بغــرض توفيــر جــزء مــن احتياجــات الشــركة مــن األعــاف الخضــراء ممــا
يســاعد فــي خفــض التكلفــة ورفــع جــودة المنتجــات ،ومتزامنــا مــع التحديــث والتجديــد المســتمر للمزرعــة مــن
خــال تجديــد الحظائــر والصيانــة الدوريــة وإجــراء الترميمــات الالزمــة وزيــادة الرعايــة واإلعاشــة والبيطــرة .
وفــي مجــال المنتجــات قامــت الشــركة بتوفيــر أنــواع جديــدة مــن اللحــوم الطازجــة والمبــردة والمجمــدة
مــن رومانيــا وجنــوب افريقيــا وجيبوتــي واالردن وايــران فــي فتــرات متفاوتــة مــن العــام ومــن جهــة أخــرى
فإنهــا مســتمرة فــي تطويــر منتجــات مصنــع اللحــوم وتحديــث األجهــزة وزيــادة إنتاجيّتهــا والتميــز بإنتاجهــا،
واضافــة اليهــا تــم طــرح منتجــات جديــدة ،والن الشــركة تضــع رضــا العمــاء مــن أولــى اهتماماتهــا ،وتهــدف إلــى
خدمتهــم بأقصــى درجــات األولويــة لذلــك فإنهــا تقــوم بفتــح نقــاط بيعيــة جديــدة وبأســاليب تســويقية حديثــة
تقــوم مــن خاللهــا علــى توفيــر المنتجــات الطازجــة والمبــردة والمجمــدة والمصنعــة ،وقــد بلــغ عــدد مراكــز
البيــع المباشــر  33مركــزا منتشــرة فــي مناطــق الكويــت ،مــع اســتمرار الشــركة فــي تجديــد وإعــادة تأهيــل هــذه
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المراكــز بمــا يتواكــب مــع آخــر مــا توصلــت إليــه الصناعــة فــي هــذا المجــال .كمــا اســتمرت الشــركة فــي تطويــر
تطبيقهــا الخــاص علــى األجهــزة الذكيــة المعــروف باســم “المواشــي» وتمكيــن العمــاء مــن شــراء احتياجاتهــم
مــن منتجــات الشــركة.
وعلــى صعيــد العمالــة الوطنيــة ،فقــد بلغــت نســبتها هــذا العــام  % 31مــن اجمالــي الوظائــف االداريــة فــي
الشــركة مقارنــة بالعــام  2018الــذي كان .% 28
وفــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات تقــوم الشــركة بتوفيــر معلومــات عــن الشــركة وخدماتهــا ومنتجاتهــا
وخدمــات المســاهمين والحوكمــة والعديــد مــن المعلومــات التــي تهــم الباحــث والمســاهم علــى موقعهــا
االلكترونــي  ،www.almawashi.com.kwكمــا تقــوم باســتخدام التطبيقــات الحديثــة مــن وســائل التواصــل
اإلجتماعــي لتطويــر العالقــة المباشــرة مــع العمــاء والجمهــور.

السادة المساهمين الكرام،،،،
التطورات في القرارات الحكومية والتشريعية
ال يوجــد مــا يقضــي أجــراء أي تعديــات علــى عقــد التأســيس والنظــام االساســي خــال العــام  2019حيــث تــم
خــال الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة المنعقــدة بتاريــخ  2017/5/4اعتمــاد عــددا مــن التعديــات علــى عقــد
التأســيس والنظــام االساســي ليكــون متوافقــا مــع قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016وتعليمــات الالئحــة
التنفيذيــة لهيئــة اســواق المــال.

التعهد بسالمة ونزاهة التقارير المالية
وبنــاء علــى تعهــد االدارة التنفيذيــة المقــدم الــى مجلــس االدارة فــإن مجلــس إدارة شــركة نقــل وتجــارة
المواشــي يتعهــد ويؤكــد علــى ســامة ونزاهــة ودقــة البيانــات الماليــة للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2019
كمــا أن البيانــات الماليــة للشــركة تــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة ،وإنهــا تســتعرض كافــة الجوانــب الماليــة
مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية للشــركة ،والتــي تــم إعدادهــا وفقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن
قبــل هيئــة أســواق المــال.

السادة المساهمين الكرام،،،،
إن مجلس االدارة يتقدم الى الجمعية العامة بعدد من التوصيات المتعلقة بهذا الشأن منها:
·عــدم توزيــع أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  ،2019/12/31بســبب االلتزامــات التشــغيلية وعلــى ســبيل
المثــال ال الحصــر التزامــات الشــركة الماليــة تجــاه البنــك الممــول وخطــة الشــركة لالســتحواذ علــى ســفينة
نقــل اغنــام اضافيــة ،إضافــة الــى تدعيــم وضــع الشــركة المالــي.
·عدم منح مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2019/12/31
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شـكـر وتــقــديــر
وختامــً فــإن مجلــس إدارة شــركة نقــل وتجــارة المواشــي يتشــرف بــأن يتقــدم إلــى مقام حضــرة صاحب الســمو
أميــر البــاد المفــدى وإلــى ســمو ولــي عهــده األميــن وســمو رئيــس مجلــس الــوزراء حفظهــم اهلل ورعاهــم
والحكومــة الرشــيدة بأســمى آيــات الشــكر والتقديــر لمــا يقدمونــه مــن دعــم متواصــل للمؤسســات والشــركات
الوطنيــة مــن أجــل رفعــة شــأن بلدنــا الحبيــب واســتقراره وازدهــاره ،والشــكر موصــول الــى معالــي وزيــرة الماليــة
وإلــى العضــو المنتــدب للهيئــة العامــة لالســتثمار للدعــم المتواصــل للشــركة ســائلين المولــى عــز وجــل أن
يوفقهــم ،ونخــص بالشــكر والتقديــر المســاهمين الكــرام الذيــن أولــوا المجلــس ثقتهــم ودعمهــم آمليــن أن
نكــون قــد وفقنــا فــي العمــل علــى إعــادة وضــع اللبنــات الســليمة لمســيرة الشــركة المتمثلــة فــي الخطــة
الخمســية  ،2020-2016كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر ألعضــاء مجلــس اإلدارة علــى الجهــد الــذي قامــوا بــه
خــال العــام مــن خــال مشــاركاتهم الفعالــة وااليجابيــة بمــا ســاعد علــى تعامــل الشــركة مــع الصعوبــات
والعوائــق التــي واجهتهــا ،وأنتهــز هــذه الفرصــة ألتقــدم نيابــة عــن مجلــس االدارة إلــى الســيد الرئيــس التنفيــذي
والمــدراء التنفيذييــن وجميــع العامليــن فــي الشــركة بالشــكر الجزيــل علــى جهودهــم الحثيثــة لتحقيــق أهداف
الشــركة والنهــوض بهــا.
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مقـدمـة
ً
وتطبيقــا ألفضــل
انطالقــا مــن مبــدأ الشــفافية واإلفصــاح اللــذان يعــززان مــن اســتقرار ونمــو الشــركة،
الممارســات التنظيميــة والرقابيــة العالميــة ،وامتثــاال لتعليمــات الجهــات الرقابيــة ،فــإن شــركة نقــل وتجــارة
المواشــي تحــرص علــى تعزيــز قواعــد الحوكمــة عبــر تطبيــق السياســات واإلجــراءات الخاصــة بها متبعــة بذلك
أفضــل الممارســات فــي هــذا الشــأن ،وتعزيــز إجــراءات الرقابــة والتدقيــق ،ورفــع مســتوى الــدور االجتماعــي
الفعــال فــي المجتمــع ،وتعزيــز العدالــة والشــفافية والمعاملــة النزيهــة ،والحــد مــن مفهــوم تعــارض
المصالــح ،وانطالقــا مــن إيمانهــا بأهميــة تطبيــق مبــادئ ومعاييــر الحوكمــة الرشــيدة ،ومــا يترتــب علــى ذلــك
مــن إتبــاع المعاييــر المهنيــة واألخالقيــة فــي جميــع التعامــات ،بمــا يضفــي الطمأنينــة ويعــزز الشــعور بالثقــة
فــي التعامــل ،كمــا تمكــن المســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن الرقابــة بشــكل فعــال علــى الشــركة والتزامــا
مــن شــركة نقــل وتجــارة المواشــي بمنظومــة الحوكمــة ومــا نصــت عليــه مــن معاييــر وإجــراءات تضمنتهــا
إحــدى عشــرة قاعــدة.

القاعدة االولى :بناء هيكل متوازن لمجلس االدارة
تشكيل مجلس االدارة
إن هيــكل مجلــس إدارة الشــركة يتناســب مــع طبيعــة وحجــم نشــاطها ،ويتكــون مــن أعضــاء ذوي خلفيــة
وخبــرة مهنيــة عاليــة ،ويعتبــر مجلــس اإلدارة نقطــة التــوازن التــي تعمــل علــى تحقيــق أهــداف المســاهمين
فــي الشــركة ويتمتــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة نقــل وتجــارة المواشــي بالمهــارات والخبــرات والســمات
التــي تتناســب مــع مســؤولياتهم ونشــاطات الشــركة ،كمــا أنــه يتابــع االدارة التنفيذيــة للتأكــد مــن قيامهــا
باألعمــال والواجبــات المنوطــة بهــا.
وقــد حــدد النظــام االساســي للشــركة عــدد اعضــاء المجلــس بـــ  7أشــخاص ينتخبــون باالقتــراع الســري مــن
قبــل الجمعيــة العامــة ،كمــا حــدد مــدة الــدورة لعضويــة المجلــس ب  3ســنوات ،وفــي  2019/4/11تــم
انتخــاب أعضــاء مجلــس ادارة لــدورة جديــدة ( ،)2019-2021ويتشــكل مجلــس االدارة مــن كل مــن:
االسم

تصنيف العضو

المؤهل العلمي/الخبرة
العلمية

تاريخ االنتخاب /
التعيين

بدر ناصر السبيعي

غير تنفيذي

ماجستير ادارة اعمال

2019/4/11

رئيس مجلس االدارة
محمد حمد االبراهيم

غير تنفيذي

بكالوريوس  -تجارة

2019/4/11

نائب رئيس مجلس االدارة
محمد راشد المطيري

عضو مستقل

ماجستير -ادارة اعمال

2019/4/11

مشعل ناصر حبيب

غير تنفيذي

بكالوريوس محاسبة

2019/4/11

وليد عبد اهلل الرومي

غير تنفيذي

بكالوريوس تجارة

2019/4/11

عدنان احمد الرشدان

غير تنفيذي

بكالوريوس هندسة صناعية

2019/4/11

هنوف جلوي الكهيدان

غير تنفيذي

بكالوريوس تجارة

2019/4/11

رائد يوسف الذربان

أمين السر

بكالوريوس اعالم

2014/7/1
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2019ولجانه
عقــد مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة  24اجتماعــا خــال العــام منهــا  10اجتماعــات لمجلــس اإلدارة مبينــة
علــى النحــو التالــي:
 18فبراير

 14مارس

 28مارس

 25ابريل

 5مايو

 4اغسطس

 14اكتوبر

 7نوفمبر

 5ديسمبر

 18ديسمبر

االسم

بدر ناصر السبيعي
رئيس مجلس االدارة

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

محمد حمد االبراهيم
نائب رئيس مجلس االدارة

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

*
Ö
Ö

*
Ö
Ö

*
Ö
Ö

*
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

محمد راشد المطيري
(مستقل)

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

هنوف جلوي الكهيدان

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

وليد عبد اهلل الرومي
مشعل ناصر حبيب
عدنان احمد الرشدان

(  )Öحضور العضو لالجتماع
(*) عدم حضور العضو بعذر طبي
تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس االدارة:
قـــام مجلـــس االدارة بتعيـــن أمـــين ســـر لـــه ،ويقــوم بجميـــع مهامـــه وفقـــا للقانون وقواعـــد الحوكمــة ،كما
يقــوم بالمهــام التــي تكفــل لــه القيــام بواجباتــه وعلــى ســبيل المثــال:
·تسجيل وحفظ محاضر اجتماعات مجلس االدارة.
·التأكد من وصول المعلومات والمستندات في الوقت المناسب.
·القيــام بــدور قنــاة وصــل بيــن االدارة التنفيذيــة واعضــاء المجلــس مــن اجــل ضمــان وصــول المعلومــات بشــكل
دقيــق وفــي الوقــت المناســب.

القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسئوليات
تحديد سياسة مهام ومسؤوليات وواجبات السادة أعضاء مجلس االدارة:
حــدد القانــون رقــم  1لســنة  2016مســئوليات مجلــس االدارة واعضائــه كمــا حددتهــا الالئحــة التنفيذيــة لهيئــة
أســواق المــال ،ويتولــى مجلــس االدارة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارة الشــركة والتــي منهــا:
·اعتماد االهداف واالستراتيجيات والخطط والسياسات.
·الرقابة واالشراف على اداء االدارة التنفيذية.
·تحديد الصالحيات االدارية والمالية.
·الفصل ما بين المسئوليات وواجبات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية.
·منح التفويضات الالزمة لتنفيذ السياسة العامة للشركة مع عدم منح تفويضات عامة.
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كمــا إن شــركة نقــل وتجــارة المواشــي تفصــل مــا بيــن دور مجلــس االدارة المختــص باإلشــراف علــى اإلدارة
التنفيذيــة واعتمــاد السياســات العامــة وبيــن دور اإلدارة التنفيذيــة المختــص بتنفيــذ هــذه السياســات
وإنجازهــا ،ويقــوم رئيــس مجلــس االدارة بالتشــاور والتنســيق مــع االدارة التنفيذيــة بشــأن المواضيــع المقترحــة
علــى جــدول اعمــال االجتماعــات ،ويتــم تدويــن المحاضــر وحفــظ الســجالت ودفاتــره والتقاريــر التــي تقــدم
للمجلــس.
ويتركز دور رئيس مجلس اإلدارة في شركة نقل وتجارة المواشي في:
· التأكد من حسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة.
·تمثيل الشركة أمام الغير.
إنجازات مجلس اإلدارة
ومن أبرز ما قام به مجلس ادارة شركة نقل وتجارة المواشي خالل العام  ،2019على سبيل المثال:
·متابعة عمل اللجان المنبثقة.
·متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
·مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
·مناقشة تقارير مراقب الحسابات الخارجي.
·اعــداد جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة ورفــع التوصيــات بشــأنها ،ودعــوة المســاهمين لحضــور
الجمعيــة العامــة.
·انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس االدارة
·تشكيل اللجان المنبثقة
·متابعة الدعاوي والقضايا القانونية.
·متابعه تطورات األحداث في استراليا.
·الموافقة على اعداد خطة عمل جديدة للشركة.
·متابعة االجراءات التي تقوم بها االدارة التنفيذية لفتح اسواق جديدة.
·متابعه مشاريع الشركة الكبرى.
·اعتماد الموازنتين التشغيلية والرأسمالية.
·االطالع على اخر تطورات تحديث االسطول البحري لشركة.
·حفــظ حقــوق الشــركة وإلغــاء العقــد مــع الشــركة المصنعــة للســفينة واســترجاع كامــل مبلــغ الكفالــة
المدفــوع لهــا حســب العقــد.
·الموافقة على شراء باخرة.
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تشكيل لجان مجلس اإلدارة
شــكل مجلــس إدارة شــركة نقــل وتجــارة المواشــي  4لجــان منبثقــة عنــه تقــوم بمســاعدة المجلــس فــي
القيــام بمهامــه ومســؤولياته حيــث يشــارك جميــع أعضــاء المجلــس فيهــا ،كمــا وإن مجلــس االدارة فــي
اعتمــاده لمصفوفــة الصالحيــات االداريــة والماليــة قــد اوضــح حــدود الصالحيــات لــكل مســتوى وظيفــي
وكذلــك قــام بتحديــد إطــار عمــل اللجــان مــن خــال مواثيــق العمــل المعتمــدة لمجلــس اإلدارة ولــكل لجنــة
علــى حــدة ،وقــد تــم إعــادة تشــكيل جميــع اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة بعــد انتخــاب مجلــس االدارة
فــي دورتــه الجديــدة ( )2021-2019ولمــدة  3ســنوات ،وفيمــا يلــي بيــان لهــذه اللجــان:
1-

 1اللجنة التنفيذية

تــم إنشــاء اللجنــة التنفيذيــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ  ،2013/5/28وأعيــد تشــكيلها فــي 2019/5/5
وتتمثــل مهــام اللجنــة فــي مســاعدة المجلــس فــي:
·تقديم التوصية بشأن الموازنة الرأسمالية والتشغيلية للشركة.
·تقديم التوصية بشأن خطة العمل.
·اعتماد السياسات واالجراءات إلدارات وقطاعات الشركة.
ولــم تجتمــع اللجنــة فــي العــام  ،2019حيــث كانــت القــرارات المعروضــة عليهــا تتطلــب عرضهــا علــى مجلس
اإلدارة بحيــث يمكــن االســتفادة بــرأي كافــة األعضاء.
تشكيل اللجنة التنفيذية
االسم

تصنيف العضو

السيد  /بدر ناصر السبيعي

رئيس اللجنة

السيد  /محمد حمد االبراهيم

عضو اللجنة

السيد  /وليد عبد اهلل الرومي

عضو اللجنة

السيد  /مشعل ناصر حبيب

عضو اللجنة

2-

2لجنة التدقيق:

تــم إنشــاء لجنــة التدقيــق مــن قبــل مجلــس االدارة بتاريــخ  ،2013/5/28وأعيــد تشــكيلها فــي ،2019/5/5
وتتمتــع اللجنــة باالســتقاللية ،وتقــوم اللجنــة بعــدد مــن المهــام منهــا:
·مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة.
·إبداء الرأي والتوصية بشأن البيانات المالية لمجلس اإلدارة.
·التوصية بتعيين او إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.
·التأكد من استقاللية مراقب الحسابات الخارجي.
·متابعــة أعمــال مراقــب الحســابات الخارجــي ،والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقديــم خدمــات إلــى الشــركة،
ودراســة مالحظاتهــم.
·دراسة السياسات المحاسبية المتبعة.
·تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة.
·اإلشراف على وحدة التدقيق الداخلي في الشركة.
·التوصية بتعيين موظفي وحدة التدقيق الداخلي ،ونقلهم ،وعزلهم ،وتقييم أدائهم.
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·تقييم أداء مكتب التدقيق الداخلي.
·مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي.
·مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي ،والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
·مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية ،وغيرها من المهام.
·اعداد تقرير لجنة التدقيق السنوي.
ومن أبرز المواضيع التي قامت اللجنة بتناولها خالل العام :2019
·مناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية.
·مناقشة تقارير التدقيق الداخلي عن ادارات الشركة المختلفة.
·الموافقة على خطط التدقيق الداخلي.
·اختيار المكتب ألعمال التدقيق الداخلي.
·مناقشة مالحظات الجهات الرقابية.
·االطالع على تقرير تقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية (.)Internal Control Report
·التأكد من استقاللية مراقبي الحسابات.
وتشكل لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء على األقل ،ويتم اختيارهم وفق الشروط التالية:
·أن يكون أعضاء اللجنة من بين أعضاء مجلس اإلدارة.
·أن يكون أحد أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
·أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.
·ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في اللجنة.
وقد عقدت اللجنة  8اجتماعات خالل العام .2019
تشكيل اللجنة:
االسم

تصنيف العضو

السيد  /عدنان احمد الرشدان

رئيس اللجنة

السيد  /محمد راشد المطيري

عضو اللجنة (مستقل)

السيدة  /هنوف جلوي الكهيدان

عضو اللجنة

3-

3لجنة المكافآت والترشيحات

تــم إنشــاء لجنــة المكافــآت والترشــيحات فــي  2015/11/15وأعيــد تشــكيلها فــي  ،2019/5/5ومــن
اختصاصــات اللجنــة المهــام التاليــة:
·التأكد من فعالية الهيكل التنظيمي للشركة.
·تحديد شرائح المكافآت المختلفة التي سيتم منحها للموظفين.
·المراجعة الدورية ( سنوية ) لسياسة منح المكافآت إن لزم االمر.
·مقابلة المرشحين لشغل المناصب التنفيذية العليا.
·التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس االدارة المستقل.
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·التوصية بتعيينات االدارة التنفيذية العليا (مدير تنفيذي).
·الموافقة على نظام تقييم االداء واعداد التصور لمكافأة العضو المستقل.
ومن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها في اللجنة خالل العام :2019
·التوصية بشأن مكافآت اعضاء مجلس االدارة
·التوصية بشأن مكافآت األداء لإلدارة التنفيذية.
·تعيينات االدارة التنفيذية العليا.
·تم عرض سياسة جديدة للمكافآت ورفعها للمجلس.
وتتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ،وفق الشروط التالية:
·أن يكون أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة.
·أن يكون أحد أعضائها من األعضاء المستقلين.
·أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين خالل العام .2019
تشكيل اللجنة:
االسم

تصنيف العضو

السيد  /محمد راشد المطيري

رئيس اللجنة (مستقل)

السيد  /مشعل ناصر حبيب

عضو اللجنة

السيدة  /هنوف جلوي الكهيدان

عضو اللجنة

لجنة إدارة المخاطر
تــم إنشــاء لجنــة ادارة المخاطــر بتاريــخ  2016/6/28وأعيــد تشــكيلها فــي  ،2019/5/5وتهــدف لجنــة إدارة
المخاطــر إلــى ضمــان اإلشــراف الفعــال مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتختــص اللجنــة بـــالمهام التاليــة:

ضمان اإلشراف الفعال من قبل مجلس اإلدارة ،كما تختص بـ:
·إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر ،والتأكد من تنفيذها.
·ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
·تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة.

ومن أبرز المواضيع التي ناقشتها اللجنة خالل العام :2019
·تقارير المخاطر وتطوراتها.
·استعراض سجل المخاطر وتحديثاتها.

وبالنسبة لتشكيل اللجنة فهي تتشكل من  3أعضاء يتم اختيارهم وفق الضوابط التالية:
·أن يكون أعضاء اللجنة من بين أعضاء مجلس اإلدارة.
·أن يكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.
·ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في اللجنة.
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وقد عقدت اللجنة  4اجتماعات خالل العام .2019
تشكيل اللجنة:
االسم

تصنيف العضو

السيدة  /هنوف جلوي الكهيدان

رئيس اللجنة

السيد  /عدنان احمد الرشدان

عضو اللجنة

السيد  /محمد راشد المطيري

عضو اللجنة (مستقل)

••حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
تتبنــى الشــركة منهجيــة العمــل من خالل التواصل المباشــر والغير مباشــر مع الســـادة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة
بحيث تمكنهم مـــن الوصـــول بشـــكل كامـــل وفـــوري لكافـــة المعلومـــات والوثائـــق والســـجالت المتعلقـــة
بأعمـــال الشـــركة ،مــع توفيــر المعلومــات لهــم فــي الوقــت المناســب وذلــك مــن خــال اتبــاع االتــي:
·تزويــد اعضــاء المجلــس بمســتندات اجتماعــات مجلــس االدارة بمــدة ال تقــل عــن  3ايــام بحــد أدنــى قبــل موعــد
االجتماع.
·تزويد اعضاء المجلس بالمعلومات الضرورية إذا استدعت الحاجة لذلك.
·توفير كافة المعلومات الي يطلبها اعضاء المجلس والتي تساعدهم في اتخاذ القرار المناسب.

القاعــدة الثالثــة :اختيــار أشــخاص مــن ذوي الكفــاءة لعضويــة مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية
تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتضمن لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت المنبثقـــة عـن مجلـــس االدارة ضمـن عضويتهـا ثالثـــة أعضـاء أحدهـم
عضـو مسـتقل وبرئاسـة عضـو مجلـس ادارة غيـر تنفيـذي ،وتقوم بدورهـا علـى التوصيـة واعتمـاد السياسـات
واللوائـــح المتعلقة بمنـــح التعويضـــات والمكافـــآت علـــى اختـالف أنواعهـــا ضمـن قانـون الشـــركات ،وكذلـك
دراسة الوصـــوف الوظيفيـــة للســـادة أعضـــاء مجلـــس االدارة مـــن التنفيذيـــن وغيـــر التنفيذيـــن والمســـتقلين ،
وكذلـــك التوصيــة للمرشــحين فــي شـــغل المناصـــب التنفيذيـــة العليــا (الرئيــس التنفيــذي – المديــر التنفيذي)
مـــع التأكيـد علـــى عـدم انتفـاء صفـة االسـتقاللية للسـادة أعضـــاء مجلـس االدارة المسـتقلين.
••مكافآت مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عن العام
••سياسة المكافآت:
قــام مجلــس إدارة شــركة نقــل وتجــارة المواشــي مــن خــال لجنــة المكافــآت والترشــيحات بتبنــي سياســات
راســخة لتقييــم األداء الوظيفــي والتــي بموجبهــا تكــون هنــاك سياســة واضحــة ومحــدده للمكافــآت لــكل
المســتويات يتــم فيهــا مراعــاة أداء الشــركة وأداء الموظفيــن وتحقيــق األهــداف المخطــط لهــا ،بحيــث تــؤدي
هــذه السياســة إلــى تعزيــز االســتقرار الوظيفــي لــدى موظفــي الشــركة ،ورفــع اإلنتاجيــة ،وتطويــر العمــل،
واســتقطاب الكفــاءات.
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تقرير المكافآت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية :
عنــد تقديــر المكافــآت يتــم مراعــاة الضوابــط والشــروط المعمــول بهــا فــي قانــون الشــركات ،كمــا أن الشــركة
حريصــة علــى عــدم منــح أي عضــو بــدل نقــدي ثابــت عــن حضــور اجتماعاتــه ،وســوف يتـــم عـــرض تقريـــر عــن
كافــة المكافـــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــا للملحــق (« )3هيــكل تقريــر
المكافــآت» الصــادر بقــرار مــن هيئــة أســواق المــال رقــم  118لســنة  2019علـــى الجمعيـــة العامـــة للشــركة
للموافقـــة عليـــة وإقــراره ،كمــا نوجــز هـــذه المكافـــآت لـــكال مـــن الســـادة أعضـــاء مجلـــس االدارة واالدارة
التنفيذيـــة بالتالـي:
تــم تحديــد بــدل حضــور اللجــان ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام  2019بمبلــغ وقــدره  36,000دينــار تصــرف
بعــد اعتمــاد البيانــات الماليــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة ،ويتــم تحويــل بــدل حضــور اللجــان المخصــص
ألعضــاء مجلــس اإلدارة الممثليــن للهيئــة العامــة لالســتثمار فــي مجلــس إدارة الشــركة والمقــدر بمبلــغ
 20,000دينــار إلــى حســاب الهيئــة العامــة لالســتثمار كمــا بلغــــت المكافــــآت الممنوحــــة للســــادة أعضــــاء
مجلــــس اإلدارة كمكافــــأة عضويــــة مجلــــس اإلدارة بالشــــركات التابعــــة بمــا يعــادل  12,000دينــار كويتــي
تقريبا ،وبلغت المكافــــآت الممنوحــــة للســادة أعضــــاء اإلدارة التنفيذيــة كمكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة
بالشــــركات التابعــــة بمــا يعــادل  12,000دينــار كويتــي تقريبــا.
إن نظــام المكافــآت الخــاص بــاإلدارة التنفيذيــة قــد أخــذ فــي االعتبــار الظــروف المحيطــة التــي تعمــل بهــا
الشــركة قياســا إلــى النتائــج المحققــة بمــا يــؤدي إلــى تعزيــز االســتقرار الوظيفــي لــدى موظفــي الشــركة
وتطويــر األداء ورفــع إنتاجيــة الموظــف والشــفافية والعدالــة وذلــك ضمــن إطــار محــدد ،ويوضــح الجــدول
التالــي الرواتــب والمكافــآت والبــدالت والمزايــا والمنافــع لــإدارة التنفيذيــة
العدد
اعضاء االدارة
التنفيذية العليا

5

الرواتب والبدالت والمزايا
والمكافآت الثابتة
236,038

المكافآت
المتغيرة
105,700

االجمالي
341,738

القاعدة الرابعة ضمان نزاهة التقارير المالية
تؤكد شركة نقل وتجارة المواشي على:
·نزاهة التقارير المالية وعدم وجود مالحظات على مراقب الحسابات والتأكد من استقالليته وحيادتيه.
·عدم وجود تعارض مصالح معه بأي عقد مع الشركة.
كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن وجــود اإلجــراءات التــي تضمــن ســامة ونزاهــة كافــة البيانــات الماليــة
التــي يتــم تقديمهــا للمســاهمين ،فــإن الشــركة ممثلــة بمجلــس إدارتهــا تتعهــد للمســاهمين بنزاهــة
وســامة البيانــات الماليــة المقدمــة بنــاء علــى تعهــد االدارة التنفيذيــة بنزاهــة وســامة البيانــات الماليــة،
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ويتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية:
·اعتماد البيانات المالية السنوية والمرحلية.
·مراقبة سير تنفيذ الخطط االستراتيجية والموازنات.
·مراقبة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة.
·ضمان سالمة النظم والتقارير المالية والمحاسبية.
·ترشيح مراقب الحسابات الخارجي للجمعية العامة.
نموذج للتعهد المشار إليه في المادة  2 –5الفصل الخامس – الكتاب الخامس عشر – الالئحة التنفيذية لقانون هيئة
أسواق المال
تعهـــــــــد
تتعهـــد اإلدارة التنفيذيـــة لشــركة نقــل وتجــارة المواشــي لمجلـــس إدارة الشـــركة بـــأن التقاريـــر الماليـــة للشـــركة يتـــم
عرضهـــا بصـــورة ســـليمة وعادلـــة ،وأنهـــا تســـتعرض كافـة الجوانـــب الماليـة للشـركة مـــن بيانـات ونتائـــج تشـغيلية ،وأن
يتـــم اعدادهـــا وفـــق معاييـــر المحاســـبة الدوليـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل الهيئـــة .وهذا تعهد بذلك.
االدارة التنفيذية
وفقًا للمادة رقم  3 – 5من الكتاب الخامس عشر يتضمن التقرير السنوي المرفوع للمساهمين من مجلس االدارة
بالتعهد المشار إليه في المادة ،كما يتضمن محضر مجلس االدارة المنعقد قبل إعداد التقرير السنوي التعهد المشار
إليه في المادة .3 – 5
نموذج للتعهد المشار إليه في المادة  3 – 5الفصل الخامس – الكتاب الخامس عشر – الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق
المال
فــي إطــار االلتــزام مجلــس إدارة الشــركة بمــا ورد فــي الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال وعلــى األخــص
المــادة رقــم  3 – 5مــن الكتــاب الخامــس عشــر يتعهــد مجلــس اإلدارة بســامة ونزاهــة كافــة البيانــات الماليــة والتقاريــر
ذات الصلــة بنشــاط الشــركة.

••تشكيل لجنة التدقيق:
تــم تشــكيل لجنــة التدقيـــق مـــن قبــل مجلــس اإلدارة وتتكــون مــن ثالثـــة أعضـــاء أحدهمـــا مســـتقل ممـــن
تتوافـــر لديهـــم المؤهـــات العلميـــة أو الخبرات العمليـــة في المجـــاالت المحاســـبية والماليـــة دون أن يكـــون
أحـــد اعضائهـــا رئيـــس مجلـس االدارة ،وتتولـــى اللجنـة مهامهـا وفـــق اللوائح الداخليـــة المعتمدة بما يتوافق
مـــع مـــا ورد ضمـــن قواعـــد الحوكمـــة ،وترفـــع اللجنـــة توصياتهـا إلـــى مجلـــس االدارة فيمـا يتعلـــق بالبيانـات
الماليـــة الربـــع سـنوية والســـنوية للشـركة.
••استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:
كمــا نصــت اللوائــح والسياســات الداخليــة فــي الشــركة علــى االلتــزام بالقوانيــن والقواعــد المعمــول بهــا بحيــث
يكــون مراقــب الحســابات الخارجــي مســتقل ،واال يقــوم بأعمــال إضافيــة ال تدخــل ضمــن أعمــال المراجعــة
والتدقيــق ،والتــي قــد تؤثــر علــى الحياديــة واالســتقاللية ،ونــود اإلفــادة بــأن مراقــب الحســابات الســيد /أحمــد محمــد
عبــد الرحمــن الرشــيد – مراقــب حســابات مرخــص رقــم  39فئــة (أ) (الشــطي وشــركاه  )PWCلــم يقــم بــأي أعمــال
إضافيــة ال تدخــل مــن ضمــن أعمــال المراجعــة والتدقيــق للشــركة وذلــك لضمــان االســتقاللية والحياديــة.
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القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
••إدارة المخاطر:
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة وحــدة منفصلــة خاصــة إلدارة المخاطــر وتتبــع لجنــة ادارة المخاطــر
المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وفقــا لتعليمــات هيئــة أســواق المــال ،ولضمــان حســن التنفيــذ تعاقــدت الشــركة
مــع مكتــب خارجــي متخصــص ذو كفــاءه يتمتــع باالســتقاللية للقيــام بهــذه المهمــة ،ومــن أبــرز االدوار التــي
يقوم بها المكتب رفـــع تقاريـــر دوريـــة عـــن اعمال اللجنة فيمـــا يتعلـــق بتحليـــل المخاطـــر التـــي قـــد تتعـــرض
لهـــا الشـــركة ،هـــذا باإلضافة الـى اسـتيفاء متطلبـــات هيئـة اسـواق المـال المتعلقـــة بهـذا الشـأن.
••لجنة إدارة المخاطر:
تــم تشــكيل لجنــة المخاطــر مــن قبــل مجلس اإلدارة بعضويـــة ثالثـــة أعضـــاء مـــن المجلـــس وبرئاســـة عضـــو
غيـــر تنفيـــذي وتقــوم لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس االدارة باألشــراف علــى وحــدة المخاطــر،
وتقــوم اللجنــة بدورهــا الفاعــل فــي العمــل علــى:
·قيــاس ومتابعــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة ،وتتــم هــذه العمليــة بشــكل مســتمر
كمــا يتــم مراجعتهــا بشــكل دوري.
· مراجعــة الصفقــات والتعامــات المقتــرح أن تقــوم بهــا الشــركة مــع األطــراف ذات العالقــة ،وتقديــم
التوصيــات المناســبة بشــأنها.
·تطويــر نظــم التقاريــر الدوريــة عنــد الحاجــة ،حيــث إنهــا تعــد أحــد األدوات الهامــة فــي عمليــة متابعــة
المخاطــر ،والحــد مــن حصولهــا.
· تعديل األنظمة واإلجراءات عند الحاجة.
••أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
قامــت شــركة نقــل وتجــارة المواشــي بتكليــف مكتــب  PKFبورســلي وشــركاه بتقديــم تقريــر تقييــم
ومراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ( ،)Internal Control Reportوالــوارد رأيــه فــي الكتــاب المرفــق والــذي
يتلخــص فــي مراعــاة طبيعــة حجــم أعمــال الشــركة وعملياتهــا للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ،2019
واســتنادا الــى االهميــة النســبية وتصنيــف المخاطــر الســتنتاجاتنا فقــد قامــت الشــركة بوضــع واالبقــاء علــى
انظمــة مرضيــة فيمــا يتعلــق بالرقابــة الداخليــة والتدقيــق الداخلــي وفقــا للنطــاق المبيــن اعــاه باســتثناء
المســائل المبينــة فــي المجــاالت ذات الصلــة مــن هــذا التقريــر.
••التدقيق الداخلي:
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي لشــركة نقــل وتجــارة المواشــي وحــدة مســتقلة للتدقيــق الداخلــي تتبــع لجنــة
التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتعمــل الوحــدة بشــكل أساســي علــى التأكــد مــن مــدى كفايــة
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة والحفــاظ علــى ســامة الشــركة الماليــة ودقــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا
مــن مختلــف الجوانــب.
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القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
••معايير ومحددات السلوك المهني واألخالقي
·تــم اعتمــاد ميثــاق الســلوك المهنــي والقيــم االخالقيــة والعمــل مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،كمــا يحــرص
المجلــس علــى أن يكــون جميــع الموظفيــن فــي الشــركة علــى اطــاع والمــام بالميثــاق ،ألنــه يتوقــع أداء
أعمالهــم علــى أكمــل وجــه ممكــن وأن يتصرفــوا بطريقــة مــن شــأنها أن تظهــر وتعــزز مــن صــورة الشــركة
ويشــمل هــذا الميثــاق معاييــر التصــرف والســلوك مــع جميــع األطــراف أصحــاب المصالــح فــي الشــركة
والجمهــور العــام.
يرتكز الميثاق المعتمد على عدة عوامل وهي:
· تحمل المسؤولية.
·تكافؤ الفرص.
·الشفافية.
·المساءلة.
· العدالة ومبادئها.
·الحيادية.
·االنتماء للشركة واإلصرار على تحقيق رسالتها وأهدافها.
· النزاهة المهنية
·االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح والنظــم واالســتقاللية والموضوعيــة والمعامــات مــع األطــراف ذات الصلــة
والحفــاظ علــى الســرية وآليــات اإلفصــاح.
••سياسات وآليات الحد من تعارض المصالح:
تحــرص شــركة نقــل وتجــارة المواشــي أن تباشــر أعمالهــا بــكل شــفافية واحترافيــة بحيــث تضمــن تقـــديم
الشـــركة لخدماتهـــا بصـــورة عادلـــة وســـليمة وعـــدم االســـتغالل الســـلبي للمعامالت التـــي يكـــون أيـــا ً مـــن
أصحـــاب المصالـــح بالشـــركة طرفـــا فيهـــا ،ولذلــك تؤمــن الشــركة إيمانــا تامــً بــأن إدارتهــا ألعمالهــا واتخــاذ
قراراتهــا يجــب أن يكــون مبنيــً علــى أســس اقتصاديــة بحتــه ،وعليــه فــإن هــذه السياســة تعنــي بحمايــة
مصالــح الشــركة مــن خــال تنظيــم تعــارض المصالــح المحتملــة مــع كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واالدارة
التنفيذيــة والموظفيــن والمســاهمين والجهــات ذات العالقــة األخــرى ،بمــا يكفــل تفــادي وجــود أي تعــارض
للمصالــح مــن أي نــوع وتعزيــز آليــات الرقابــة الداخليــة للشــركة ومنــع حــاالت تعــارض المصالــح وضبطهــا
والتعامــل معهــا.
وقــد التزمــت الشــركة باإلفصــاح بأنــه ال يوجــد لــدى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أي حــاالت
تعــارض مصالــح فعليــة أو محتملــة لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا ،واإلفصــاح والتبليــغ عــن المصالــح الشــخصية
كمــا يتجنــب الموظفيــن الدخــول أو المشــاركة فــي أي نشــاط يتعــارض بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــع
مصالــح الشــركة والقيــام مســبقًا باســتكمال اإلجــراءات المنظمــة لذلــك.
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القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية
••اإلفصاح والشفافية
انطالقا من ايمان الشـــركة بالـــدور الفاعـــل لمبـــادئ اإلفصـاح والشـــفافية والتـــي من شأنها أن تضمـن النزاهـة
والشــفافية للمتـــداول فــي ســـوق االوراق الماليـــة بمـــا يعــود بالنفــع لصالـــح مســـاهمي الشـــركة وعامــة
المتداوليــن ،وتســعى شــركة نقــل وتجــارة المواشــي للحفــاظ علــى مســتويات عاليــة مــن اإلفصاحــات مــن
أجــل االلتــزام بمتطلبــات الحوكمــة ،حيــث اعتمــد مجلــس اإلدارة الئحــة سياســات اإلفصــاح وإجراءاتــه والتــي
تهــدف إلــى تحقيــق مبــدأ العــدل والمســاواة لجميــع المســاهمين ،ونشــر المعلومــات الجوهريــة لهــم فــي
أوقاتهــا المحــددة والمعلنــة فــور حدوثهــا ،وااللتــزام بسياســة عــدم تعــارض المصالــح ،عــن طريــق اإلفصــاح
الــدوري للبيانــات الماليــة الســنوية والبيانــات الماليــة المرحليــة  ،واإلفصــاح عــن األمــور الجوهريــة واألحــداث
الهامــة
••افصاحات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يوجــد لــدى الشــركة ســجل خــاص ينظــم عمليــات اإلفصــاح الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،
وذلـــك التزامــا بتعليمـــات هيئـــة اســـواق المـــال بشـــأن تنظيـــم تعامـــات االشـــخاص المطلعـــين بمـــا يدعـــم
النزاهـــة والشـــفافية لـــدى أعضـاء مجلـــس ادارة الشـركة وادارتهـــا التنفيذيـين.
••وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
تعمــل هــذه الوحــدة تحــت إشــراف الرئيــس التنفيــذي ،وتتلخــص مهامهــا فــي إتاحــة وتوفيــر البيانــات
والمعلومــات والتقاريــر الالزمــة للمســتثمرين المحتمليــن فــي الوقــت المناســب وبشــكل دقيــق ومــن خــال
وســائل اإلفصــاح المتعــارف عليهــا ومنهــا الموقــع اإللكترونــي للشــركة ،والعمــل علــى بنــاء وتأســيس
وتحديــث ومراجعــة نظــام جيــد لإلفصــاح والشــفافية يتفــق مــع األحــكام الــواردة فــي القانــون والالئحــة
التنفيذيــة وأي تعليمــات مــن الهيئــة فــي هــذا الشــأن.
••تطوير البنية االساسية لتكنولوجيا المعلومات في عمليات اإلفصاح
وتقــوم الشــركة باســتخدام الوســائل التكنولوجيــة فــي اإلفصاحــات حيــث انــه مــع تطويــر موقــع بورصــة
الكويــت أصبــح مــن الممكــن اضافــة او تحديــث أي افصــاح أو بيــان او معلومــة بشــكل ســهل وبالوقــت
المناســب.
كمــا يتــم تطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا المعلومــات بمــا يتناســب مــع وضــع الشــركة مــن خــال
تصميــم موقــع الكترونــي جديــد كليــً يتواكــب مــع التطــورات فــي هــذا الجانــب.
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القاعدة الثامنة :إحترام حقوق المساهمين
••حقوق المساهمين
تلتــزم الشــركة بحمايــة حقــوق المســاهمين لضمــان مباشــرة حقوقهــم وممارســتها وفقــا للقانــون
وتعليمــات هيئــة أســواق المــال.
ويعتبــر المســاهمون أعضــاء فــي الشــركة ويتمتعــون بحقــوق متســاوية ويخضعــون اللتزامــات واحــدة ،وكل
ســهم يخــول لصاحبــه الحــق فــي حصــة معادلــة لحصــة غيــره بــا تمييــز فــي ملكيــة موجــودات الشــركة
وفــي األربــاح المقتســمة ،وتعتبــر المشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة والتصويــت علــى
قراراتهــا حقــً أصي ـ ً
ا لكافــة المســاهمين دون تمييــز.
ويتمتــع المســاهم فــي الشــركة بالحصــول علــى األربــاح وعلــى أســهم المنحــة التــي يتقــرر توزيعهــا،
والمشــاركة فــي إدارة الشــركة عــن طريــق العضويــة فــي مجلــس اإلدارة وحضــور الجمعيــات العامــة
واالشــتراك فــي مداوالتهــا ،وذلك طبقــً ألحــكام القانــون وعقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي.
كمــا تقــوم الشــركة بتوفيــر البيانــات الماليــة للشــركة ،وتقريــر مجلــس اإلدارة ،وتقريــر مراقــب الحســابات قبــل
اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة بســبعة أيــام علــى األقــل علــى موقعهــا اإللكترونــي أو فــي مقــر الشــركة
باإلضافــة إلــى موقــع بورصــة الكويــت االلكترونــي ،وتقــوم بإرســالها عنــد الطلــب علــى البريــد االلكترونــي.
••سجالت الملكية الخاصة بالمساهمين
وبمــا ان الشــركة مدرجــة فــي بورصــة الكويــت وبنــاء علــى مــا نــص عليــه القانــون فــإن ســجل المســاهمين
محفــوظ لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة .وذلــك يمكــن المســاهم مــن معرفــة حركــة تــداول الســهم
والــذي قــد يــؤدي إلــى تغيــرات مســتمرة فــي ملكيــة أســهم الشــركة.
••تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الجمعية العامة
وتقــوم الشــركة بدعــوة المســاهمين لحضــور الجمعيــة العامــة عــن طريــق اإلعــان مرتيــن فــي صحيفتيــن
يوميتيــن وكذلــك اإلعــان علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي باإلضافــة الــى اإلعــان علــى موقــع بورصــة
الكويــت االلكترونــي تشــجيعا منهــا للمســاهمين لحضــور االجتمــاع وتتضمــن الدعــوة لحضــور االجتمــاع
جــدول األعمــال.

القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح
••حقوق أصحاب المصالح وتشجيعهم على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
تــدرك شــركة نقــل وتجــارة المواشــي أهميــة إقامــة العالقــات المنتجــة مــع أصحــاب المصالــح لتحقيــق
أهدافهــا علــى المــدى الطويــل لذلــك ،فقــد اعتمــدت الشــركة سياســة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح
التــي تهــدف إلــى تعزيــز وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح كمــا هــي محــددة بالقانــون ،وتحــرص علــى احترام
حقــوق أصحــاب المصالــح ،وإتاحــة الفرصــة لهــم للحصــول علــى تعويــض مناســب عــن انتهــاك حقوقهــم،
والعمــل علــى تطويــر آليــات مشــاركة العامليــن فــي تحســين األداء ،وتوفيــر المعلومــات.
وتهــدف السياســة المعتمــدة فــي الشــركة المتعلقــة بأصحــاب المصالــح إلــى تعزيــز آليــات الرقابــة الداخليــة
للشــركة ومنــع حــاالت تعــارض المصالــح وضبطهــا والتعامــل معهــا ،وذلــك لتعزيــز وحمايــة حقــوق
المســاهمين ،مــن خــال أن تكــون تعامالتهــا علــى أســس نظاميــة عادلــة ،والحــرص علــى توخــي العدالــة
واإلنصــاف فــي تعامالتهــا المختلفــة ســواء مــع المورديــن أو العمــاء ومســاهميها وموظفيهــا.
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كما تكفل هذه السياســـة تشـــجيع اصحـــاب المصالـح علـى المشـاركة ومتابعـــة أنشـطة الشـركة المختلفـة
وتطويـــر قنـــوات تواصـــل ذات انفتـــاح وشـــفافية بشـــكل رئيســـي مـــن خـــال الموقـــع اإللكترونـــي للشـــركة
واالشـراف علـى شـئون الشـركة بكفـاءة ونزاهـة وفعاليـة والتعامـل مـع أصحـاب المصالـح بطريقـة مباشـرة
وواضحـــة علـى أسـاس مـن األمانـــة واالحتـرام.
وتعمــل الشــركة علــى توفيــر المعلومــات ألصحــاب المصالــح بأســلوب دوري وفــي الوقــت المناســب مــن
خــال البيانــات الماليــة الدوريــة واإلفصاحــات المســتمرة وذلــك باتبــاع سياســة البــاب المفتــوح وتقــوم الشــركة
بتقديــم مــا يطلبــه العمــاء مــن ســلع وخدمــات فــي وقتهــا وبســعر مناســب مــع مراعــاة جانــب الجــودة
فــي الســلع المقدمــة لهــم أو الخدمــة باإلضافــة إلــى قيــام الشــركة بالــرد علــى استفســاراتهم واختيــار مــن
يتعامــل معهــم بــذات المســتوى المهنــي واألخالقــي الــذي تتعامــل بــه الشــركة فــي كافــة المجــاالت.

القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء
••البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
إن التدريــب والتأهيــل المســتمر يســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز أداء الشــركة ،وذلــك مــن خــال قيــام الجميــع
بــأداء مهامهــم ومســؤولياتهم كمــا يوفــر الفهــم والدرايــة للموضوعــات المرتبطــة بأعمــال الشــركة بمــا
يــؤدي إلــى تحقيــق أهدافهــا وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر فــإن خطــط التدريــب تهــدف الــى فهــم طبيعــة
عمــل الشــركة وعملياتهــا وتطويــر المهــارات والخبــرات ،لذلــك فــإن الشــركة تقــوم فــي بدايــة كل ســنة
بوضــع خطــة تدريــب لتتماشــى مــع متطلبــات تحقيــق األهــداف والتطويــر المهنــي والوظيفــي.
••تقييم األداء
وحرصــا علــى تحقيــق األداء الفعــال يقــوم اعضــاء مجلــس االدارة بتقييــم اداء المجلــس بشــكل ســنوي
وفقــا لعــدة مؤشــرات منهــا التنظيــم ،ادارة االعمــال ،التخطيــط واالســتراتيجية ،ادارة الخطــر واالعمــال ،دور
ومســئولية رئيــس مجلــس االدارة ،مهــام ومســئوليات االدارة التنفيذيــة ،تقييــم اللجــان المنبثقــة ،ومؤشــرات
االداء النوعيــة ،ومؤشــرات االداء الكميــة.
كمــا يتــم تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وجميــع العامليــن فــي الشــركة مــن خــال محــددات
األداء المعتمــدة ( )KPI’sوخلــق القيــم المؤسســية.
••القيم المؤسسية لدى الشركة
تعمــل الشــركة علــى ترســيخ ثقافــة االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة ممــا يعــزز وينمــي القيــم المؤسســية
وخطــط التطويــر وتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وتحســين معــدالت األداء مــن خــال إضافــة قيمــة
للشــركة وزيــادة ثقــة اصحــاب المصالــح ،واتاحــة فرصــة العمــل الجماعــي ،والتشــجيع علــى الرقابــة الذاتيــة،
وزيــادة ثقــة الموظفيــن ،ونشــر مفهــوم االلتــزام بالقوانيــن.
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القاعدة الحادية عشر :المسؤولية االجتماعية
وضعــت شــركة نقــل وتجــارة المواشــي خطــة تهــدف الــى تعزيــز العمــل بالمســؤولية االجتماعيــة فــي العــام
 2019واالرتبــاط أكثــر مــع المجتمــع ،وترتكــز هــذه الخطــة علــى ابــراز دور الشــركة المجتمعــي الرائــد ،حيــث
شــاركت خــال  2019م بتقديــم الدعــم والرعايــة لنحــو  14فعاليــة ومؤسســة كمــا يلــي:
·اعداد وطباعة وتوزيع عدد  20000نسخة من كتاب الطبخ الرابع مجانا في ابريل ونوفمبر.
·إقامــة فعاليــة «مطبــخ المواشــي» لتعليــم الطبــخ للمشــاركين مجانــا فــي جناحنــا فــي ارض المعــارض
الدوليــة تحــت اشــراف عــدد مــن الطهــاة المحترفيــن ،مــع تخصيــص يــوم لــذوي الهمــم فــي شــهر مايــو
 2019م.
·المشــاركة فــي معــرض الغــذاء الرمضانــي فــي شــهر مايــو ،حيــث يتــم توظيــف بعــض الطلبــة الكويتييــن
فــي البرامــج التســويقية فــي جناحنــا خــال فتــرة المعــرض ،وتــم تخصيــص يــوم خــاص لــذوي الهمــم.
·تدشــين حملــة خيريــة بالتعــاون مــع البنــك الكويتــي للطعــام واإلغاثــة عبــر تطبيــق الموبايــل :للفتــرة مــن
 15شــعبان الــى نهايــة شــهر رمضــان المبــارك ،وذلــك بالتبــرع بمبلــغ  1دينــار عــن كل عمليــة شــراء تتــم عبــر
تطبيــق  almawashiألجهــزة الهواتــف الذكيــة.
·توفيــر أكثــر مــن  27500وجبــة خــال شــهر رمضــان المبــارك في مســلخ العاصمــة وســوق الماشــية المركزي
الجديد.
·إقامــة البرنامــج الرياضــي المجانــي فــي صالــة األهالــي لمســلخ العاصمــة وســوق الماشــية المركــزي الجديــد
خــال شــهر رمضــان المبــارك.
·إقامــة بطولــة كــوت بــو ســتة خــال شــهر رمضــان المبــارك فــي صالــة األهالــي لمســلخ العاصمــة وســوق
الماشــية المركــزي الجديــد.
·التعــاون مــع الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة لتوزيــع االضاحــي فــي مواقــف مســلخ العاصمــة وســوق
الماشــية المركــزي الجديــد خــال عيــد األضحــى.
·رعاية الدورة الرمضانية للبراعم واالشبال لكرة قدم الصاالت المغلقة خالل شهر رمضان المبارك.
·تقديــم خدمــة الذبــح والتقطيــع مجانــا للمواطنيــن كبــار الســن والمتقاعديــن وذوي الهمــم ،وذلــك فــي
مســلخ العاصمــة وســوق الماشــية المركــزي الجديــد ،ابتــداءا مــن شــهر أكتوبــر  2019م.
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·زيــارة قســم األطفــال فــي المستشــفى االميــري وتقديــم هدايــا لهــم وإقامــة فعاليــة ليــوم كامــل تخفيفا
ألبنائنــا المرضــى مــن األطفــال وذلــك فــي أكتوبــر  2019م.
·رعاية اعتزال العب المنتخب احمد النجار في أكتوبر  2019م.
·رعاية اعتزال العب المنتخب محمد راشد في سبتمبر  2019م.
·دعم مشروع تخرج طالبات كلية الهندسة والبترول ( 3طالبات) في أكتوبر  2019م.

وختامــا فــإن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يهدفــان إلــى النهوض بالشــركة باعتبارها أحــد ركائز األمن
الغذائــي بدولــة الكويــت ،وذلــك مــن خــال العمــل علــى تطبيــق أعلــى المعاييــر وإتبــاع أحــدث الوســائل
فــي كافــة المجــاالت بمــا يعــود بالفائــدة علــى المســاهمين والموظفيــن والعمــاء والمســتهلكين
بصفــة عامــة.
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المقدمة
فــي تطبيــق القواعــد الرئيســة مــن قواعــد حوكمــة الشــركات
بـ�دأت شـ�ركة نقـ�ل وتجـ�ارة المواشـ�ي
الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال لتنظيــم عمليــة اتخــاذ جميــع القــرارات داخــل الشــركة وتحفيــز وجــود
الشــفافية والمصداقيــة لتلــك القــرارات ،بغــرض حمايــة المســاهمين ،وفصــل الســلطة بيــن اإلدارة التنفيذيــة
التــي ُتســيَّر أعمــال الشــركة ومجلــس اإلدارة الــذي يعــد ويراجــع الخطــط والسياســات فــي الشــركة ،بمــا
يضفــي الطمأنينــة ويعــزز الشــعور بالثقــة فــي التعامــل معــه ،كمــا تمكــن المســاهمين وأصحــاب المصالــح
مــن الرقابــة بشــكل فعــال علــى الشــركة.
ومن هذه القواعد القاعدة الخامسة :وضع أسس سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
وفيما يلي نستعرض دور لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس االدارة وأبرز ما قامت به في هذا الشأن

هدف لجنة التدقيق
تهــدف اللجنــة إلــى مســاعدة مجلــس االدارة فــي مهامــه اإلشــرافية والرقابيــة مــن خــال ضمــان ســامة
ونزاهــة القوائــم الماليــة للشــركة والتزامهــا بالقوانيــن واللوائــح ,وترســيخ ثقافــة االلتــزام داخــل الشــركة،
التأكــد مــن كفايــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المطبقــة فــي الشــركة ،وضمــان اســتقاللية التدقيــق
الداخلــي وفاعليــة النظــم الرقابيــة المطبقــة فــي الشــركة

تشكيل لجنة التدقيق
م

االسم

صفة العضوية في المجلس

صفة العضوية في اللجنة

1

عدنان أحمد الرشدان

عضو غير تنفيذي

رئيس اللجنة

2

محمد راشد المطيري

عضو مستقل

عضو اللجنة

3

هنوف جلوي الكهيدان

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

مهام اللجنة:
1.1التأكد من سالمة ونزاهة التقارير المالية.
2.2مراجعــة البيانــات الماليــة الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها ،وذلــك
بهــدف ضمــان عدالــة وشــفافية التقاريــر الماليــة.
3.3التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن وإعــادة تعييــن مراقــب الحســابات الخارجــي أو تغييــره وتحديــد أتعابــه،
ويراعــى عنــد التوصيــة بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليته ،ومراجعــة خطابــات تعيينــه.
4.4متابعــة أعمــال مراقــب الحســابات الخارجــي ،والتأكــد مــن عــدم قيامهــم بتقديــم خدمــات إلــى الشــركة
عــدا الخدمــات التــي تقتضيهــا مهنــة التدقيــق.
5.5دراســة مالحظــات مراقــب الحســابات الخارجــي علــى القوائــم الماليــة للشــركة ومناقشــة آرائــه ومتابعــة مــا
تــم فــي شــأنها.
6.6دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
7.7تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
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8.8اإلشــراف الفنــي علــى إدارة التدقيــق الداخلــي مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال
والمهمــات المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
9.9التوصية بتعيين مسؤول التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم أدائه ،وأداء التدقيق الداخلي.
1010مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي ،وإبداء مالحظاتها عليها.
1111مراجعــة نتائــج تقاريــر التدقيــق الداخلــي ،والتأكــد مــن أنــه قــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة بشــأن
المالحظــات الــواردة فــي التقارير.
1212مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
1313التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
1414ترفــع اللجنــة لمجلــس اإلدارة بعــد كل اجتمــاع تقريــرًا بوقائــع االجتمــاع وبمــا تقــوم بــه أو تتوصــل إليــه مــن
نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات أو توصيــات بشــفافية مطلقــة ،أو قــد ترفــع نســخة مــن محضــر االجتمــاع إلــى
اإلدارة.

صالحيات اللجنة
1.1للجنة الحق في الحصول على أية معلومات أو بيانات من اإلدارة التنفيذية بشكل كامل ودقيق.
2.2للجنة الحق في مقابلة او االجتماع مع أي موظف أو مسئول في الشركة لتنفيذ مهامها .
3.3للجنــة االســتعانة بمستشــارين مــن جهــة استشــارية مســتقلة قــد تعتبرهــم اللجنــة مناســبين لتنفيــذ

مهامهــا أو بعــض مهامهــا.

اجتماعات اللجنة
عقدت اللجنة  8اجتماعات خالل العام 2019
 6فبراير

 18فبراير

 13مايو

 17يوليو

 1اغسطس

 16سبتمبر

هنوف الكهيدان

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

 23اكتوبر

محمد المطيري

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

 7نوفمبر

عدنان الرشدان

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

االسم

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö
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إنجازات اللجنة
إن أبرز ما قامت به اللجنة في هذا العام هو:

·مراجعة البيانات والتقارير المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة .
·اعتماد خطة التدقيق الداخلي
·مناقشة تقارير التدقيق الداخلي
·متابعة مالحظات التدقيق الداخلي
·تعيين مكتب ألعمال التدقيق الداخلي
·متابعة االلتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة
·تعيين مراقب حسابات لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية
·متابعه تقرير كفاية نظم الرقابة الداخلية.
·التأكد من استقاللية مراقب الحسابات الخارجي.
·التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراقب الحسابات.
·تعيين مكتب لتقييم أداء التدقيق الداخلي.

الخاتمة
إن اللجنــة تتقــدم بالشــكر لألخــوة اعضــاء مجلــس االدارة علــى الدعــم الــذي يقدمونــه للجنــة للقيــام بدورهــا
المنشــود علــى أكمــل وجــه والشــكر موصــول للســادة اعضــاء الجمعيــة العامــة علــى الدعــم المقــدم ألعضاء
مجلــس االدارة ،ســائلة المولــى عــز وجــل للجميــع بالتوفيــق والنجــاح.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
تقرير مراقب الحسابات المستقل الى السادة مساهمي شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
دولة الكويت
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

رأينا
برأينــا أن البيانــات الماليــة المجمعــة ُتظهــر بصــورة عادلــة ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي المجمــع
لشــركة نقــل وتجــارة المواشــي ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») وشــركاتها التابعــة (يُشــار إليهــم معــً «المجموعــة»)
كمــا فــي  31ديســمبر  2019وأداءهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك
التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

قمنا بتدقيق ما يلي
تشتمل البيانات المالية المجمعة للمجموعة على:
1.1بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر 2019؛
2.2بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019؛
3.3بيان الدخل الشامل المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019؛
4.4بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛
5.5بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و
6.6اإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة والتي تشمل موجزًا عن السياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي
لقــد أجرينــا عمليــة التدقيــق وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيق .إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعايير مبينــة بالتفصيل
ضم��ن قس��م مس�ؤـوليات مراقب��ي الحس��ابات ع��ن تدقيقــ البيان��ات المالي��ة المجمعة مــن هــذا التقرير.
ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا.

االستقالل
نحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس
معاييــر الســلوك األخالقــي الدولــي للمحاســبين ومتطلبــات الســلوك األخالقــي المتعلقــة بعمليــة التدقيــق التــي
قمنــا بهــا للبيانــات الماليــة المجمعــة فــي دولــة الكويــت .وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه
المتطلبــات وقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن.

برايس وترهاوس كوبرز وشركاه ،برج الراية  ، 2الطابق ، 23،24ص.ب  ، 2753الصفاة  ،13018الشرق  ،الكويت
هاتف + 96522275777:فاكس www.pwc.com - + 96522275888 :
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منهجنا في التدقيق
لمحة عامة
كجــزء مــن تصميــم عمليــة التدقيــق الخاص بنــا ،قمنــا بتحديد األهميــة النســبية وتقييم مخاطــر األخطــاء الجوهرية
فــي البيانــات الماليــة المجمعــة .وعلــى وجــه الخصــوص ،فقــد وضعنــا فــي الحســبان األحــكام الشــخصية التــي
قامــت بهــا اإلدارة ،علــى ســبيل المثــال ،مــا يتعلــق بالتقديــرات المحاســبية الجوهريــة التــي تتضمــن وضــع افتراضــات
وأخــذ األحــداث المســتقبلية فــي االعتبــار والتــي تعتبــر غيــر مؤكــدة بطبيعتهــا .وكمــا هــو متبــع فــي جميــع عمليــات
التدقيــق لدينــا ،تناولنــا أيضــا مخاطــر تجــاوز اإلدارة للرقابــة الداخليــة ،بمــا فــي ذلــك مــن بيــن أمــور أخــرى ،النظــر فيمــا
إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيــز بمــا يمثــل أحــد مخاطــر األخطــاء الجوهريــة نتيجــة االحتيــال.
وقــد صممنــا نطــاق التدقيــق الــذي قمنــا بــه مــن أجــل أداء مــا يكفــي مــن عمــل لنتمكــن مــن إبــداء رأي حــول البيانــات
الماليــة المجمعــة ككل ،آخذيــن فــي االعتبــار هيــكل المجموعــة والعمليــات والضوابــط المحاســبية ومجــال الصناعة
الــذي تعمــل فيــه المجموعــة.

أمور التدقيق الرئيسية
أمــور التدقيــق الرئيســية هــي تلــك األمــور التــي تعــد بحســب تقديرنــا المهنــي األكثــر أهميــة فــي عمليــة تدقيــق
البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة .وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا علــى البيانــات الماليــة
المجمعــة ككل ،وتشــكيل رأينــا حولهــا ،ونحــن ال نبــدي رأيــً منفصـ ً
ا حــول هــذه األمــور .قمنــا بتحديــد أمــور التدقيــق
الرئيســية التاليــة:
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أمور التدقيق الرئيسية

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيق

الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة للمدينييــن التجارييــن

كيفيــة تناولنــا ألمــور التدقيــق الرئيســية خــال

والدعــم الحكومــي المســتحق

ا لتد قيــق

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ،تقــوم اإلدارة بتقييــم

شــملت اإلجــراءات التــي اتبعناهــا فــي عمليــة

إمكانيــة اســترداد المدينيــن التجارييــن والدعــم

التدقيــق مــا يلــي:

الحكومــي المســتحق للمجموعــة لتحديــد مــا إذا كان
هنــاك حاجــة إلــى وضــع مخصــص ألي أرصــدة مدينــة.
يعتبــر هــذا التقييــم أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية نظــرًا
للتقديــرات الجوهريــة المطلوبــة لتحديــد الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019كان لــدى المجموعــة
إجمالــي أرصــدة مدينــة قائمــة تبلــغ  25,171,183دينــار
كويتــي ( 23,849,744 :2018دينــار كويتــي) تتعلــق
بالمدينييــن التجارييــن يوجــد منهــا أرصــدة مدينــة قائمــة
تبلــغ  16,330,630دينــار كويتي (16,330,630 :2018
دينــار كويتــي) تتعلــق بالدعــم الحكومــي المســتحق

·تقييــم مــدى مالءمــة نمــوذج الخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة المعــد مــن قبــل اإلدارة.
·مراجعــة أحــكام اإلدارة وافتراضاتهــا بمــا فــي
ذلــك مــا يلــي:
	-حســاب نســبة معــدل الــدوران فــي دائــرة
التخلــف عــن الســداد
	-حساب نسبة معدالت التخلف عن السداد
	-تحديد متوسط معدالت التخلف عن السداد
	-قيــاس معــدالت التخلــف عــن الســداد الــى
معــدالت الخســارة

وفقــً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1308 :المؤرخ  11ســبتمبر

	-مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة

 2011والمرســوم الــوزاري رقــم .409 :المجموعــة حاليــً

النهائــي باســتخدام معــدل الخســارة

فــي نــزاع مــع وزارة التجــارة والصناعــة وتــم رفــع قضايــا

·الحصــول علــى رأي قانونــي مــن المستشــار

قانونيــة ضدهــا للمطالبــة بمبلــغ الدعــم المســتحق.

القانونــي الخارجــي للشــركة األم فيمــا يخــص
حالــة الدعــاوى القضائيــة المقامــة مــن قبــل

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019تــم االحتفــاظ بالخســارة
االئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ  12,040,583دينــار كويتــي
( 13,247,077 :2018دينــار كويتــي) مقابــل المدينيــن
التجارييــن والدعــم الحكومــي المســتحق والــذي
يتضمــن مبلــغ  11,146,796دينــار كويتــي (:2018
 12,730,079دينــار كويتــي) متعلــق بالدعــم الحكومي
المذكــور.
انظــر اإليضاحــاتـ  5و  6و  14حــول البيانــات الماليــة

الشــركة األم ضــد وزارة التجــارة والصناعــة فيمــا
يتعلــق بالدعــم الحكومــي المســتحق.
·الحصــول علــى الوثائــق الداعمــة ذات الصلــة
لحســاب الدعــم.
·مراجعــة تقييــم اإلدارة لالنخفــاض فــي الدعــم
الحكومــي المســتحق.
تقييــم مــدى كفايــة اإلفصاحــات باإليضاحــات رقــم
 5و 6و 14حــول البيانــات الماليــة المجمعــة.

المجمعـ�ة لالطـلاع علـ�ى اإلفصاحـ�ات ذات الصلـ�ة.
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معلومات أخرى
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن المعلومــات األخــرى .تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة
(باســتثناء البيانــات الماليــة المجمعــة وتقريــر تدقيقنــا عليهــا) ،والــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ هــذا التقريــر ،والتقريــر
الســنوي الكامــل للمجموعــة ،والــذي نتوقــع أن يتــم إتاحتــه لنــا بعــد ذلــك التاريــخ.
إن رأينــا عــن البيانــات الماليــة المجمعــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى ،وال ولــن نبــدي أي اســتنتاج بــأي شــكل للتأكيــد
عليهــا.
تنحصــر مســؤوليتنا فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة فــي قــراءة المعلومــات األخــرى الــواردة أعــاه،
وعنــد القيــام بذلــك ،نقــوم بالنظــر فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تتفــق بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة
المجمعــة أو مــع مــا حصلنــا عليــه مــن معلومــات أثنــاء عمليــة التدقيــق ،أو مــا قــد يشــير إلــى وجــود أخطــاء بهــا
بشــكل جوهــري.
وإذا اســتنتجنا وجــود تحريــف مــادي فــي المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبل تاريــخ تقريــر مراقب الحســابات،
اســتنادًا إلــى مــا قمنــا بــه مــن أعمــال ،فإننــا مطالبــون بإعــداد تقريــر بذلــك .هــذا وليــس لدينــا مــا نســجله فــي هــذا
الخصــوص.
فــي حــال اســتنتجنا وجــود خطــأ جوهــري عنــد اطالعنــا علــى التقريــر الســنوي للمجموعــة ،فإنــه يتوجــب علينــا اإلبــاغ
عــن ذلــك للمســؤولين عــن الحوكمــة.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وعرضهــا بصــورةٍ عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة ،وعــن تلــك الرقابــة الداخليــة التــي تــرى اإلدارة أنهــا ضروريــة لكــي تتمكــن مــن إعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن
�واء كانـ�ت ناشـ�ئة عـ�ن احتيـ�ال أو خطـ�أ.
أي أخطـ�اء جوهريـ�ة ،سـ ً
تعتبــر اإلدارة ،عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا
كمنشــأة مســتمرة ،واإلفصــاح ،حســب مقتضــى الحــال ،عــن األمــور المرتبطــة باســتمرارية المنشــأة وعــن اســتخدام
أســاس االســتمرارية المحاســبي ،مــا لــم تكــن اإلدارة تنــوي تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف أنشــطتها ،أو ال يوجــد أمامها
بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة ككل خاليــة مــن أي
ـواء كان ناشــئًا عــن احتيــال أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا .يمثــل
خطــأ جوهــري ،سـ ً
التأكيــد المعقــول مســتوى عاليــً مــن التأكيــد ،ولكنــه ال يعــد ضمانــً بــأن التدقيــق الــذي يتــم وفقــً للمعاييــر الدوليــة
للتدقيــق ســوف يكشــف دومــً عــن أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجوده .تنشــأ حــاالت األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطأ،
وتعتبــر جوهريــة إذا كان مــن المعقــول توقــع أن تؤثــر ،منفــردة أو مجتمعــة ،علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا
ـاء علــى هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.
المســتخدمون بنـ ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق ووفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،فإننــا نمــارس األحــكام المهنيــة ونحافــظ على الشــك
المهنــي خــال عمليــة التدقيــق .كمــا أننــا نقــوم بمــا يلــي:
·تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة للبيانــات الماليــة المجمعــة ،الناشــئة ســواء مــن االحتيــال
أو الخطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق
ـاس لرأينــا .إن خطــر عــدم اكتشــاف أي خطــأ جوهــري ناشــئ عــن االحتيــال
كافيــة ومالئمــة لتوفيــر أسـ ٍ
يعتبــر أعلــى مــن ذلــك الــذي ينشــأ عــن األخطــاء ،نظــرًا ألن االحتيــال قــد ينطــوي علــى التواطــؤ أو حــذف
متعمـ�د أو تحريـ�ف أو تجـ�اوز للرقابـ�ة الداخليـ�ة.
·الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات العالقــة بعمليــة التدقيــق بغــرض تصميــم إجــراءات التدقيق
التــي تعتبــر مناســبة وفقــا للظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء الــرأي عــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة
للمجموعـ�ة.
·تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات
ذات العالقــة المعــدة مــن قبــل اإلدارة.
·التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة ألســاس اســتمرارية المنشــأة المحاســبي،
ومــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكًا جوهريــة فيمــا يتعلــق
ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصول
بقــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة بنـ ً
عليهــا .وفــي حــال اســتنتاج وجــود شــك مــادي ،فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر التدقيــق إلــى
اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ،أو إذا كانــت اإلفصاحــات غيــر كافيــة،
نقــوم بتعديــل رأينــا .إن اســتنتاجاتنا تســتند إلــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقرير
التدقيــق الخــاص بنــا .ومــع ذلــك ،فقــد تتســبب أحــداث أو ظــروف مســتقبلية فــي أن تتوقــف المجموعــة
عـ�ن مواصلـ�ة أعمالهـ�ا كمنشـ�أة مسـ�تمرة.
·تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة وهيكلهــا ومحتواهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات،
ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة تمثــل المعامــات واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــً عــاد ً
ال.
·الحصـ�ول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للمنشــآت أو أنشــطة
األعمــال داخــل المجموعــة إلبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة المجمعــة .ونحــن مســؤولون عــن توجيــه
أعمــال التدقيــق الخاصــة بالمجموعــة واإلشــراف عليهــا وتنفيذهــا .ونبقــى وحدنــا مســؤولين عــن رأي
التدقيــق الــذي توصلنــا إليــه.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
تقرير مراقب الحسابات المستقل الى السادة مساهمي شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع( .تتمة)
دولة الكويت
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
ونقــوم بالتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،بنطــاق وتوقيــت التدقيــق الــذي
تــم التخطيــط لــه واكتشــافات التدقيــق الجوهريــة ،بمــا فــي ذلــك أي قصــور جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة التــي
قمنـ�ا بتحديدهـ�ا خـلال أعمـ�ال التدقيـ�ق.
كمــا أننــا نقــدم للمســؤولين عــن الحوكمــة بيانــً بأننــا قــد التزمنــا بمتطلبــات المعاييــر األخالقيــة المناســبة فيمــا يتعلــق
باالســتقاللية ،وإبالغهــم بجميــع العالقــات وغيرهــا مــن األمــور التــي مــن المعقــول االعتقــاد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا،
وعنـ�د االقتضـ�اء ،اإلجـ�راءات الوقائيـ�ة فيمـ�ا يتعلـ�ق بهـ�ذا الخصـ�وص.
ومــن بيــن األمــور التــي أبلغناهــا للمســؤولين عــن الحوكمــة ،نقــوم بتحديــد تلــك األمــور األكثــر أهميــة فــي أعمــال
التدقيــق التــي قمنــا بهــا علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة ،والتــي تعــد بالتالــي أمــور التدقيــق الرئيســية.
ونقــوم بتوضيــح هــذه األمــور فــي تقريــر التدقيــق الخــاص بنــا مــا لــم يحظــر القانــون أو التنظيمــات الكشــف العلنــي
عنهــا ،أو عندمــا نقــرر ،فــي حــاالت نــادرة للغايــة ،أنــه ال ينبغــي اإلبــاغ عــن أم ـ ٍر مــا فــي تقريرنــا ألنــه قــد يكــون مــن
المعقــول توقــع أن تزيــد اآلثــار العكســية عــن المصلحــة العامــة مــن جــراء اإلبــاغ عــن هــذا األمــر.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
برأينــا أيضــً أن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتر محاســبية منتظمــة وأن البيانات الماليــة المجمعة باإلضافــة إلى محتويات
تقريــر مجلــس اإلدارة المتعلــق بهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا ورد فــي دفاتــر الشــركة .وأننــا قــد
حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألداء مهمتنــا وأن البيانــات الماليــة المجمعــة
تتضمــن كل مــا نــص عليــه قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة وعقــد
تأســيس الشــركة األم والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتــهّ ،
وأن الجــرد قــد أجــري وفقــً لألصــول المرعيــة ،وأنــه فــي حــدود
المعلومــات التــي توفــرت لدينــا واعتقادنــا لــم تقــع خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019مخالفــات
لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والتعديــات الالحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة أو لعقــد ونظــام تأســيس الشــركة
األم وتعديالتــه علــى وجــه قــد يؤثــر جوهريــً فــي نشــاط المجموعــة أو فــي مركزهــا المالــي المجمــع.

أحمد محمد عبد الرحمن الرشيد
مراقب حسابات مرخص رقم  39فئة (أ)
برايس وترهاوس كوبرز
 13فبراير 2020
الكويت
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شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان المركز المالي المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

إيضاحات
الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
استثمارات في شركات زميلة
موجودات حق االستخدام
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

8
9
10
11
12

موجودات متداولة
مخزون
مدينون تجاريّون وأرصدة مدينة أخرى
أرصدة لدى البنوك والنقدية

13
14
15

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
أسهــم خزينة
االحتياطي القانوني
احتياطي اختياري
احتياطيات أخرى
خسائر متراكمة
صافي حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مكافآت نهــاية الخدمة للموظفين
قرض بنكي
مطلوبات اإليجار  -غير متداولة

21
10

المطلوبات المتداولة
قرض بنكي
السحب البنكي على المكشوف
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مطلوبات اإليجار  -متداولة

21
15
22
10

إجمــالي المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

16
17
18
19
20

2019

2018

23,732,113
444,539
1,983,312
1,257,243
2,733,302

40,910,431
366,609
1,803,896
2,733,302

30,150,509

45,814,238

6,266,519
16,962,171
5,623,287

4,062,831
15,088,861
3,277,788

28,851,977
59,002,486

22,429,480
68,243,718

21,659,057
4,967,805
()1,647,126
11,825,560
4,489,130
()42,427
()1,101,158
40,150,841

21,659,057
4,967,805
()1,647,126
11,825,560
4,489,130
()141,899
()2,274,940
38,877,587

1,416,252
6,771,951
1,553,599

1,494,051
17,720,494
-

9,741,802

19,214,545

1,900,000
115,045
6,701,628
393,170

2,500,000
7,651,586
-

9,109,843
18,851,645
59,002,486

10,151,586
29,366,131
68,243,718

إن اإليضاحات على الصفحات من  44إلى  83تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

2019

إيضاحات

2018

اإليرادات التشغيلية

59,902,823

45,159,121

التكاليف التشغيلية

()53,896,444

()42,112,347

6,006,379

3,046,774

836,507

349,750

الربح اإلجمالي
إيرادات تشغيلية أخرى

23

مصروفات تسويقية

24

()1,662,708

()1,799,719

مصاريف عمومية وإدارية

25

()4,777,085

()3,066,591

عكس االنخفاض في قيمة مدينين تجاريين وأرصدة
مدينة أخرى

14

1,327,573

مصروفات تشغيلية أخرى

26

1,130,130

األرباح( /الخسائر) التشغيلية
27

إيرادات الفائدة
تكاليف التمويل
حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة

()600,536

9

ربح( /خسارة) تحويل عمالت أجنبية

246,847

()364,103
81,355
71,720

()1,878,714
()3,348,500
244,641
115,222
()492,550

الربح( /الخسارة) قبل ضرائب الشركات التابعة
واالستقطاعات

1,165,949

()3,481,187

عكس مخصص( /مخصص) ضريبة الدخل على
الشركات التابعة

15,841

()62,311

الربح( /الخسارة) بعد ضرائب الشركات التابعة وقبل
االستقطاعات

1,181,790

()3,543,498

ضريبة دعم العمالة الوطنية

()5,720

-

الزكاة

()2,288

-

ربح( /خسارة) السنة
ربحية( /خسارة) السهم األساسية والمخففة
(بالفلس)

29

1,173,782

()3,543,498

5.61

()16.94

إن اإليضاحات على الصفحات من  44إلى  83تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

إيضاحات

2019
1,173,782

ربح( /خسارة) السنة

2018
()3,543,498

الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى:
بنود يجوز إعادة تصنيفهــا إلى بيان الدخل المجمع:
فروق تحويل ناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

20

()44,881

()147,387

بنود لن تتم إعــادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع:
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

144,353

()17,132

الدخل الشامل اآلخر(/الخسارة) للسنة

99,472

()164,519

إجمالي الدخل الشامل( /الخسارة) للسنة

1,273,254

()3,708,017

20

إن اإليضاحات على الصفحات من  44إلى  83تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

في  31ديسمبر 2019

إجمالي الدخل الشامل
للسنة

الدخل الشامل اآلخر

ربح السنة

في  31ديسمبر 2018

الخسارة الشاملة
األخرى
إجمــالي الخسارة
الشاملة للسنة
توزيعات أرباح معلنة
(إيضاح )33
المحول إلى االحتياطي
االختياري (إيضاح )19

خسارة السنة

في  1يناير 2018

21,659,057

-

-

-

21,659,057

-

-

-

-

-

21,659,057

رأس
المال

4,967,805

-

-

-

4,967,805

-

-

-

-

-

4,967,805

عالوة
إصدار

()1,647,126

-

-

-

()1,647,126

-

-

-

-

-

()1,647,126

أسهــم
خزينة

11,825,560

-

-

-

11,825,560

-

-

-

-

-

11,825,560

احتياطي
قانوني

4,489,130

-

-

-

4,489,130

284,841

-

-

-

-

4,204,289

احتياطي
اختياري

()42,427

99,472

99,472

-

()141,899

-

-

()164,519

()164,519

-

22,620

احتياطيات
أخرى

()1,101,158

1,173,782

-

1,173,782

()2,274,940

()284,841

()1,046,066

()3,543,498

-

()3,543,498

2,599,465

خسائر
متراكمة

40,150,841

1,273,254

99,472

1,173,782

38,877,587

-

()1,046,066

()3,708,017

()164,519

()3,543,498

43,631,670

إجمــالي
حقوق
الملكية
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شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إن اإليضاحات على الصفحات من  44إلى  83تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

إيضاحات
األنشطة التشغيليّة
ربح( /خسارة) السنة

2018

2019
1,173,782

()3,543,498

3,296,135
()246,847
109,445
227,564
()1,327,573
()81,355
()71,720
207,257

1,633,340
()244,641
339,098
()115,222
492,550
164,271

3,286,688

()1,274,102

()2,203,688
687,039
()857,164
912,875
()284,945
627,930

2,762,804
7,958,113
1,835,405
11,282,220
()168,425
11,113,795

تعديالت:
االستهالك
إيرادات الفوائد
مصروف الفائدة  -التزام التأجير
مخصص الخسارة
عكس – مخصص الخسارة
حصة المجموعة في نتائج أعمال شركات زميلة
خسارة تحويل عمالت أجنبية
مكافأة نهــاية الخدمة للموظفين

 8و10

14
14
9

التغيرات في رأس المال العامل
مخزون
مدينون تجاريّون وأرصدة مدينة أخرى
دائنون تجاريوّ ن وأرصدة دائنة أخرى
التدفقات النقديّة الناتجة من العمليات
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي التدفقات النقديّة الناتجة من األنشطة التشغيليّة
أنشطة استثمارية
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
المحصل من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
متحصالت من شراء الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخــر
توزيعات مقبوضة من شركات زميلة
الفوائد المقبوضة
صافي التدفقات النقدية الناتج من( /المستخدم في) األنشطة
االستثمارية

8

9

()1,567,073
14,381,257

()13,976,336
-

691,006

29,843

246,847

90,244
244,641

13,752,037

()13,611,608

()21,074
()11,548,543
()562,599

()1,036,932
3,851,153
-

()12,132,216

2,814,221

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
متحصالت من قرض ألجل
دفع قرض ألجل
العنصر الرئيسي لدفعات اإليجار
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) /الناتجة من األنشطة
التمويلية

()17,297

صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

15

2,230,454
3,277,788
5,508,242

()7,172
309,236
2,968,552
3,277,788

المعامالت غير النقدية:
10

2,400,105

-

مطلوبات اإليجار

10

()2,400,105

-

ممتلكات ومنشآت ومعدات

8

1,455,898

-

مدينون تجاريّون وأرصدة مدينة أخرى

8

()1,455,898

-

موجودات حق االستخدام
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

1التأسيس واألنشطة

1

تأسســت شــركة نقــل وتجــارة المواشــي ش.م.ك.ع«( .الشــركة األم») بموجــب عقــد تأســيس موثــق لــدى إدارة
التســجيل العقــاري والتوثيــق بــوزارة العــدل تحــت رقــم /70د/مجلــد  2بتاريــخ  24نوفمبــر  .1973وتــم إعــان
تأســيس الشــركة األم بتاريــخ  20ينايــر  1974وفـ�ق قـ�رار الجمعيـ�ة العموميـ�ة لمؤسسـ�ي الشـ�ركة األم.
يقــع المركــز الرئيســي للشــركة األم فــي الصليبيــة ،المنطقــة الزراعيــة ،قطعــة  ،12الكويــت .إن الهيئــة العامــة
لالســتثمارالمملوكة لدولــة الكويــت هــي المســاهم الرئيســي بالشــركة األم .إن الشــركة األم مدرجــة فــي
بورصــة الكويــت.
إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة األم تتمثل في:
-1

القيــام بجميــع عمليــات إنتــاج اللحــوم بجميــع أنواعهــا ونقلهــا واالتجــار فيهــا بجميــع أنحــاء دولــة
الكويــت وخارجهــا.

 -2إنشــاء وشــراء المــزارع والمراعــي والحظائــر واألراضــي والعقــارات الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة األم
ســواء داخــل الكويــت أو خارجهــا وعلــى األخــص الحظائــر المبينــة بعقــد التأســيس وبالكيفيــة الــواردة
بـ�ه.
 -3القيــام بجميــع عمليــات النقــل الالزمــة لنشــاط الشــركة األم أو لنشــاط الغيــر المماثــل لــه ســواء داخــل
دولـ�ة الكويـ�ت أو خارجهـ�ا.
 -4امتــاك وشــراء واســتغالل وســائل النقــل البحــري والبــري الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة األم وكذلــك
اســتغالل وســائل النقــل الجــوي الالزمــة لمــا ســبق ذكــره داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا.
 -5مباشــرة أي تجــارة أو صناعــة تتعلــق بإنتــاج اللحــوم ونقلهــا وتجــارة األصــواف والجلــود داخــل دولــة
الكويـ�ت أو خارجهـ�ا.
 -6امتــاك وإيجــار واســتئجار العقــارات والمبانــي ومعامــل التصليــح واألحــواض والمخــازن الالزمــة ألغــراض
الشــركة األم.
 -7استيراد وتصدير المعدات البحرية الالزمة لسفن الشركة األم.
 -8استيراد وتصدير وتصنيع علف المواشي بجميع أنواعه.
 -9يجــوز للشــركة األم أن تجــري جميــع المعامــات وكافــة التصرفــات األخــرى التــي تراهــا الزمــة لتســهيل
تحقيــق أغراضهــا ،ويجــوز أن تكــون للشــركة األم مصلحــة أو أن تؤســس أو تمتلــك أو تســاهم أو تشــترك
بــأي وجــه مــع الهيئــات األخــرى التــي تــزاول أعمــا ً
ال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق
غرضهــا فــي الكويــت وفــي الخــارج ولهــا أن تشــتري هــذه الهيئــات أو تلحقهــا بهــا.
 -10اســتغالل الفوائــض المــــالية المتاحــة عبــر االستثمــــار فــي المحافــظ المــدارة مــن شــركات وهيئــات
متخصصــة.
تعمــل المجموعــة فــي أربعــة دول هــي الكويــت واإلمــارات وأســتراليا وجنــوب أفريقيــا وتقــوم بنقــل وبيــع المواشــي
الحيـ�ة إلـ�ى بعـ�ض دول الشـ�رق األوسـ�ط.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت
1

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

1التأسيس واألنشطة (تتمة)
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة األم وشــركاتها التابعــة التاليــة (يشــار إليهــا
مجتمعــة باســم «المجموعــة»).
نسبة المساهمة ()%
 31ديسمبر
2019

 31ديسمبر
2018

النشاط

بلد التأسيس

شركة رورال اكسبورت أند تريدنغ (دبليو إيه)
بي تي واى ليمتد

100

100

تجارة المواشي
واللحوم

أستراليا

شركة ترانس اإلمارات لتجارة المواشي ذ.م.م.

100

100

تجارة المواشي
واللحوم

اإلمارات العربية
المتحدة

شركة الشويخ إلدارة وتأسيس المشاريع
التجارية والصناعية ش.ش.و.

100

100

إدارة وتأسيس
المشاريع التجارية
والصناعية

الكويت

المواشي (بي تي واي) المحدودة

100

100

تجارة المواشي
واللحوم

جنوب أفريقيا

اسماء الشركات التابعة

بلــغ إجمالــي موجــودات الشــركات التابعــة  11,365,447دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر :2018( 2019
 7,444,545دينــار كويتــي) ،وبلــغ إجمالــي مطلوباتهــا  1,907,804دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر
 1,052,161 :2018( 2019دينــار كويتــي) .كمــا بلــغ إجمالــي إيراداتهــا  27,738,178دينــار كويتــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  9,888,191 :2018( 2019دينــار كويتــي) .وبلغــت خســائرها  976,888دينــار
كويتــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  :2018( 2019بلغــت خســائر  1,071,818دينــار كويتــي).
تــم اعتمــاد إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019مــن قبــل مجلــس
إدارة الشــركة األم فــي  13فبرايــر  2020وتخضــع لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين.
لــدى مســاهمي الشــركة األم صالحيــة تعديــل البيانــات الماليــة المجمعــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
الســنوية.
2

2أساس اإلعداد
)أ (االلتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية
تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والتفســيرات
الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة واجبــة التطبيــق علــى الشــركات التــي ترفــع
تقاريرهــا وفقــً لتلــك المعاييــر .وتلتــزم البيانــات الماليــة المجمعــة بالمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة
عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدولــي.
)ب (مبدأ التكلفة التاريخية
أعــدت البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء الموجــودات الماليــة التــي تقــاس
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
تم عرض البيانات المــالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
2

التأسيس واألنشطة (تتمة)

1. 2

التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات
)أ

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

(المعاييــر الجديــدة والتعديــات والتفســيرات التــي تعتبــر ســارية المفعــول للســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي
 1ينايــر :2019
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعاييــر والتعديــات اآلتيــة للمــرة األولــى علــى فتــرة التقاريــر الســنوية التــي
تبــدأ فــي  1ينايــر :2019
·المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16اإليجارات»
·ميزات الدفع المسبق ذو التعويض السلبي – تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المــالية رقم 9
·حصــص طويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة – تعديــات علــى معيــار المحاســبة
الدولــي رقــم 28
·التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2017 - 2015
·تعديل الخطة ،تقليص أو تسوية  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19
·التفسير رقم  23عدم التأكد فيما يتعلق بمعالجات ضريبة الدخل.
يجــب علــى المجموعــة تغييــر سياســاتها المحاســبية نتيجـ ً
ـة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر المــــالية رقــم

 .16قــررت المجموعــة تطبيــق القواعــد الجديــدة بأثــر رجعــي لكنهــا أدركــت األثــر التراكمــي للتطبيــق المبدئي
للمعيــار الجديــد فــي  1ينايــر ( 2019إن وجــد) .وقــد تــم اإلفصــاح عنــه في اإليضــاح  .4غيــر أن التعديــات األخرى
المذكــورة أعــاه لــم يكــن لهــا أي تأثيــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي فتــرات ســابقة ،وليــس مــن المتوقــع أن
تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الفتــرات الحاليــة أو المســتقبلية.
)ب

(المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات غير المطبقة بعد
تــم نشــر عــدد مــن المعــــايير المحاســبية والتفســيرات الجديــدة غيــر اإللزاميــة لفتــرات إعــداد التقاريــر في
 31ديســمبر  2019ولــم يتــم تطبيقهــا مــن قبــل المجموعــة بصــورة مبكــرة .وليــس مــن المتوقــع أن
يكــون لهــذه المعاييــر تأثيــر جوهــري علــى المجموعــة فــي فتــرات التقريــر الحاليــة أو المســتقبلية وعلــى
المعامــات المســتقبلية المنظــورة.
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إن السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة مبينــة
بشــكل ثابــت علــى كافــة الســنوات المعروضــة مــا لــم
أدنــاه .ولقــد تــم تطبيــق هــذه السياســات
ٍ
يُذكــر خــاف ذلــك.
1-3

مبادئ التجميع ومحاسبة حقوق الملكية
الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي كافــة الشــركات التــي يكــون للمجموعــة الســيطرة عليهــا (بمــا فــي ذلــك الكيانــات
المهيكلــة) .تتحقــق للمجموعــة الســيطرة علــى الشــركة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة إلــى أو لديهــا
حقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن المشــاركة فــي الشــركة كمــا يكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى
هــذه العائــدات مــن خــال صالحيتهــا علــى إدارة أنشــطة الشــركة .يتــم تجميــع الشــركات التابعــة مــن تاريــخ
تحويــل الســيطرة إلــى المجموعــة .كمــــا يتــم فصلهــا مــن تاريــخ توقــف الســيطرة.
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مبادئ التجميع ومحاسبة حقوق الملكية(تتمة)

ُتحــذف المعامــات واألرصــدة واألربــاح غيــر المحققــة عــن المعامــات الداخليــة التــي تتــم فيمــا بيــن شــركات
المجموعــة .ويتــم حــذف الخســائر غيــر المحققــة مــا لــم تقــدم المعاملــة دليـ ً
ا علــى انخفــاض قيمــة األصل
المحــول .لقــد تــم تعديــل السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة عنــد الضــرورة بمــا يضمــن اتســاقها مــع
السياســات المطبقــة مــن قبــل المجموعــة.

الشركات الزميلة
الشــركة الزميلــة هــي شــركة يكــون للمجموعــة تأثيــر كبيــر عليهــا .إن التأثيــر الكبيــر هــو الصالحية للمشــاركة
فــي اتخــاذ قــرارات السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ولكنــه ليــس الســيطرة أو
السـ�يطرة المشـ�تركة علـ�ى هـ�ذه السياسـ�ات.
ُتــدرج نتائــج وموجــودات ومطلوبــات الشــركات الزميلــة فــي هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة باتبــاع طريقــة
حقــوق الملكيــة المحاســبية ،باســتثناء عندمــا يتــم تصنيــف االســتثمار أو جــزء منــه كمحتفــظ بــه للبيــع ،وفــي
هــذه الحالــة يُحســب وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .5
بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم االعتــراف باالســتثمار فــي الشــركة الزميلــة مبدئيــً فــي بيــان المركــز
المالــي المجمــع بالتكلفــة ويتــم تعديلــه بعــد ذلــك لالعتــراف بحصــة المجموعــة فــي األربــاح والخســائر
والدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة .عندمــا تتجــاوز حصــة المجموعــة فــي الخســائر مــن الشــركة
الزميلــة (والتــي تتضمــن الحصــص طويلــة األجــل التــي تشــكل وبشــكل جوهــري جــزءًا مــن صافــي استثمــــار
المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة ،ال تســتمر المجموعــة باالعتــراف بحصتهــا فــي خســائر إضافيــة .يتــم
االعتــراف بالخســائر اإلضافيــة فقــط إلــى الحــد الــذي تكبــدت عنــده المجموعــة التزامــات قانونيــة أو دالليــة أو
قامـ�ت بسـ�داد دفعـ�ات نيابـ�ة عـ�ن الشـ�ركة الزميلـ�ة.
عنــد شــراء االســتثمار فــي شــركة زميلــة ،يتــم االعتــراف بــأي زيــادة فــي تكلفــة االســتثمار علــى حصــة
المجموعــة مــن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد للشــركات المســتثمر فيهــا
علــى أنهــا شــهرة ،ويتــم إدراجهــا فــي القيمــة الدفتريــة لالســتثمار .يتــم االعتــراف بــأي زيــادة علــى حصــة
المجموعــة بالقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد علــى تكلفــة االســتثمار ،فــورًا فــي
بيــان الدخــل المجمــع فــي الفتــرة التــي تــم فيهــا شــراء االســتثمار.
عدمــا تقــوم شــركة فــي المجموعــة بإجــراء أعمــال مــع شــركة زميلــة فــي المجموعــة ،يتــم االعتــراف باألرباح
والخســائر الناتجــة عــن المعامــات مــع الشــركة الزميلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة فقــط
إلــى حــد الحصــص فــي الشــركة الزميلــة غيــر المتعلقــة بالمجموعــة.
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تقــوم الشــركة باســتخدام طريقــة االســتحواذ للمحاســبة عــن كافــة اندماجــات األعمــال ،بصــرف النظــر عــن
مــا إذا كانــت أدوات الملكيــة أو غيرهــا مــن الموجــودات قــد تــم االســتحواذ عليهــا .ويتألــف المقابــل المحــول
لالســتحواذ علــى شــركة تابعــة مــن:
·القيم العادلة للموجودات المحولة،
·المطلوبات المتكبدة إلى المالكين السابقين لألعمال المستحوذ عليها،
·حصص حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة،
·القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب مقابل محتمل.
·القيمة العادلة ألي حصص ملكية سابقة في الشركة التابعة.
ويتــم قيــاس الموجــودات القابلــة للتحديــد التــي تــم االســتحواذ عليهــا والمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة
التــي يتــم تحملهــا فــي عمليــة اندمــاج األعمــال ،مــع اســتثناءات محــدودة ،مبدئيــً بقيمهــا العادلــة فــي
تاريــخ االســتحواذ .وتقــوم المجموعــة بالنســبة لــكل عمليــة اســتحواذ علــى حــدة باالعتــراف بالحصــص غيــر
المســيطرة فــي الشــركة التــي تــم االســتحواذ عليهــا ،إمــا بالقيمــة العادلــة أو بالحصــة المتناســبة فــي
صافــي موجــودات الشــركة المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد العائــدة للحصــة غيــر المســيطرة.
ويتم إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها.
فائض
·المقابل المحول،
·مبلغ أي حصة غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها.
·القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصص ملكية سابقة في الشركة المستحوذ عليها.
إن الزيــادة علــى القيمــة العادلــة لحصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات المحــددة المســتحوذ عليهــا
يتــم إدراجهــا تحــت بنــد الشــهرة .وفــي حــال كانــت هــذه المبالــغ أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي
موجــودات الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا ،يتــم االعتــراف بالفــرق مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة كشــراء
بالمقايضــة.
عنــد تأجيــل التســوية ألي جــزء مــن المقابــل المــادي ،فــإن المبالــغ المســتحقة يتــم خصمهــا إلــى قيمتهــا
الحاليــة كمــا فــي تاريــخ التحويــل .معــدل الخصــم المســتخدم هــو معــدل االقتــراض اإلضافــي الخــاص
بالشــركة ،وهــو المعــدل ذاتــه للحصــول علــى قــرض مشــابه مــن ممــول مســتقل وفقــا لشــروط وأحــكام
قابلــة للمقارنــة.
يصنــف المقابــل المحتمــل إمــا كحقــوق ملكيــة أو كمطلوبــات ماليــة .ويتــم إعــادة قيــاس المبالــغ المصنفــة
كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بالتغيــر فــي بيــان الدخــل المجمــع.
فــي حــال تــم تحقيــق اندمــاج األعمــال علــى مراحــل ،فــإن القيمــة الدفتريــة عنــد تاريــخ االســتحواذ لحقــوق
المملوكــة ســابقًا للشــركة المســتحوذة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا تتــم إعــادة قياســها بالقيمــة
العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ .ويتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن عمليــة إعــادة القيــاس فــي
بيــان الدخــل المجمــع.
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تحويل العمالت األجنبية
)أ( العملة الوظيفية وعملة العرض
البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة يتــم قياســها باســتخدام عملــة البيئــة االقتصادية الرئيســية
التــي تعمــل فيهــا المجموعــة («العملــة الوظيفيــة») .و ُتعـرَض البيانــات الماليــة بالدينــار الكويتــي وهــو العملة
الوظيفيـ�ة وعملـ�ة العـ�رض للمجموعة.
)ب( المعامالت واألرصدة
يتــم تحويــل المعامــات بالعملــة األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام معــدالت الصــرف فــي
تواريــخ المعامــات .إن أربــاح وخســائر العملــة األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية هــذه المعامــات ومــن تحويــل
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المقومــة بعمــات أجنبيــة بمعــدالت الصــرف فــي نهايــة الســنة يتــم
االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل الشــــامل المجمــع كبنــد منفصــل.
إن أربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة المرتبطــة بالقــروض التــي يتــم عرضهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع
ضمـ�ن تكاليـ�ف التمويـ�ل.
يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام أســعار
الصــرف بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم إدراج الفروقــات الناشــئة عــن تحويــل الموجــودات والمطلوبــات
المدرجـ�ة بالقيمـ�ة العادلـ�ة كجـ�زء مـ�ن ربـ�ح أو خسـ�ارة القيمـ�ة العادلـ�ة.
)ج( شركات المجموعة
إن النتائــج والمركــز المالــي لجميــع العمليــات األجنبيــة (وال تتعامــل أي منها بعملــة اقتصاد مرتفــع التضخم)
التــي لهــا عملــة وظيفيــة تختلــف عــن عملــة العــرض يتــم تحويلها إلــى عملــة العرض علــى النحــو التالي:
·الموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بــكل بيــان مركــز مالــي يتــم ترجمتهــــا بالمعــدل الختامــي فــي
تاريــخ الميزانيــة العموميــة
·تتــم ترجمــة اإليــرادات والمصروفــات لــكل بيــان ربــح أو خســارة وبيــان دخل شــامل بمتوســط أســعار
الصــرف (إال إذا كان هــذا المتوســط ال يمثــل تقريبــً معقــو ً
ال للتأثيــر المتراكــم ألســعار الصــرف
الســائدة فــي تواريــخ المعامــات ،وفــي هــذه الحالــة تتــم ترجمــة اإليــرادات والمصروفــات فــي
تواريــخ المعامــات)؛
·يتم االعتراف بكافة فروقات الصرف في الدخل الشامل اآلخر.

4-3

ممتلكات ومنشآت ومعدات
يتــم بيــان الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــً االســتهالك وأي خســائر النخفــاض القيمة.
تشــتمل التكلفــة التاريخيــة علــى المصروفــات التــي يمكــن عزوهــا مباشـ ً
ـرة إلــى االســتحواذ علــى البنــود.
ويتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو يعتــرف بهــا كأصــل منفصــل كمــا يكــون
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مالئمــً فقــط إذا كان مــن المحتمــل أن تتدفــق مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية ذات عالقــة بهــذا البنــد إلــى
المجموعــة وكان مــن الممكــن قيــاس تكلفــة هــذا البنــد بشــكل موثــوق فيــه .ويتــم إلغــاء االعتــراف بالقيمة
الدفتريــة للجــزء المســتبدل .ويتــم إدراج كافــة اإلصالحــات والصيانــة األخــرى فــي بيــان الدخــل الشــامل خــال
الفتــرة الماليــة التــي يتــم تكبدهــا خاللهــا.
يتــم احتســاب االســتهالك عبــر طريقــة القســط الثابــت لتخصيــص التكلفــة إلــى القيــم المتبقيــة علــى مــدى
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة كمــا يلــي:
السفن

 15-2سنة

أرض وإنشاءات ومبان

 20-10سنة

آليات ومعدات

 30-20سنة

مركبات

 5سنوات

موجودات أخرى

 3سنوات

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وتعديلهــا إذا كان ذلــك مالئمــً علــى األقــل
فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر .ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل فــورًا إلــى مبلغــه القابــل لالســترداد إذا
كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن المبلــغ القابــل لالســترداد المقــدر.
يتــم تحديــد األربــاح والخســائر مــن االســتبعاد (إن وجــدت) عبــر مقارنــة المحصــل مــع القيمــة الدفتريــة ويتــم
االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع.
تــدرج المشــاريع قيــد التنفيــذ ألغــراض أعمــال االنتــاج أو االســتخدام اإلداري بالتكلفــة ناقصــً أي خســارة
انخفــاض بالقيمــة معتــرف بهــا .تتضمــن التكلفــة الرســوم المهنيــة وتكاليــف القــروض المرســملة علــى
الموجــودات المســتوفية لشــروط رســملة تكاليــف القــروض وفقــً لسياســة المحاســبة الخاصــة بالمجموعــة.
تصنــف هــذه الموجــودات ضمــن الفئــات المناســبة لبنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات عنــد االنتهــاء
منهــا وتعتبــر بأنهــا جاهــزة لالســتخدام .يبــدأ اســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام
ألغراضهــا المقصــودة كمــا هــو الحــال بالنســبة لبنــود الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات األخــرى.
5-3

المخزون
ـاء على
يتــم بيــان المخــزون بســعر التكلفــة أو بصافــي القيمــة الســوقية ،أيهمــا أقــل .يتــم تحديــد التكلفــة بنـ ً
ـاء علــى تكلفــة االســتحواذ مضافــً إليها
طريقــة تكلفــة المتوســط المرجــح .يتــم تحديــد تكلفــة المواشــي بنـ ً
تكلفــة تربيــة المواشــي .تتضمــن تكلفــة البضائــع الجاهــزة المــواد الخــام واألجــور والمصروفــات العموميــة
المتكبــدة .تســتند صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق الــى ســعر البيــع ناقصــً التكلفــة المقــدرة لحيــن االنتهــاء
مــن المخــزون أو بيعــه.
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6-3

انخفاض قيمة الموجودات غير المــالية
تتــم مراجعــة الموجــودات مــن حيــث انخفــاض القيمــة متــى أشــارت األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى
أن القيمــة الدفتريــة قــد ال يمكــن اســتردادها .يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة بالنســبة للمبلــغ الــذي
تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة مبلغهــا القابــل لالســترداد .ويعــد المبلــغ القابــل لالســترداد القيمــة العادلــة
لألصــل ناقصــً تكاليــف البيــع والقيمــة المســتخدمة أيهمــا أعلــى .وألغــراض تتعلــق بتقييــم انخفــاض القيمة،
يتــم تجميــع الموجــودات فــي أدنــى المســتويات والتــي لهــا تدفقــات نقديــة منفصلــة قابلــة للتحديــد
(الوحــدات المولــدة للنقــد) .وتتــم مراجعــة االنخفــاض الســابق فــي قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة (بخــاف
الشــهرة) لتحــري احتمــال عكــس االنخفــاض فــي القيمــة فــي كل تاريــخ رفــع تقاريــر.

الموجودات المــالية
7-3
 1-7-3التصنيف
اعتبارا من  1يناير  ،2018تص ّنف المجموعة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:
·تلك التي تقاس الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
·تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.
يعتمد التصنيف على النموذج التجاري إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
بالنســبة للموجــودات التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة ،يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر فــي بيــان الدخــل
الشــامل المجمــع .بالنســبة لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة  ،قامــت
المجموعــة باختيــار ال رجعــة فيــه عنــد االعتــراف المبدئــي لحســاب اســتثمار حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.

 2-7-3االعتراف وإلغاء االعتراف
يتــم االعتــراف بالمشــتريات والمبيعــات االعتياديــة للموجــودات الماليــة بتاريــخ المعاملــة ،وهــو التاريــخ الــذي
تلتــزم فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع األصــل .ويتــم إلغــاء االعتــراف بالموجــودات المالية عنــد انقضــاء الحقوق
فــي اســتالم التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة أو عندمــا يتــم تحويلهــا مــع قيــام المجموعــة
�كل كامـ�ل.
بتحويـ�ل كافـ�ة مخاطـ�ر ومنافـ�ع الملكيـ�ة بشـ ٍ

 3-7-3القياس
عنــد االعتــراف المبدئــي ،تقيــس المجموعــة األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة ،فــي حالــة مــا إذا كان األصــل
المالــي غيــر مــدرج بقيمتــه العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة المنســوبة
مباشـ�رة إلـ�ى اقتنـ�اء األصـ�ل المالـ�ي.
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أدوات الدين
يعتمــد القيــاس الالحــق ألدوات الديــن علــى نمــوذج أعمــال المجموعــة إلدارة الموجــودات وخصائــص
التدفقـ�ات النقديـ�ة للموجـ�ودات .تصنـ�ف المجموعـ�ة أدوات الديـ�ن الخاصـ�ة بهـ�ا بالتكلفـ�ة المطفـ�أة.
·التكلفــة المطفــأة :يتــم قيــاس الموجــودات المحتفــظ بهــا لتجميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة حيث
تمثــل هــذه التدفقــات النقديــة فقــط الدفعــات األصليــة والفائــدة بالتكلفــة المطفــأة .تــدرج إيــرادات
الفوائــد مــن هــذه الموجــودات الماليــة فــي بيــان الدخــل المجمــع باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة
الفعليــة .يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف مباشــرة فــي بيــان الدخــل المجمــع .يتــم
عــرض خســائر انخفــاض القيمــة كبنــد منفصــل فــي بيــان الدخــل المجمــع.

أدوات حقوق الملكية
تقــوم المجموعــة الحقــً بقيــاس كافــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة .حيــث قامــت إدارة
المجموعــة باختيــار عــرض أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة مــن اســتثمارات حقــوق الملكيــة فــي الدخــل
الشــامل اآلخــــر وال يوجــد إعــادة تصنيــف الحــق ألربــاح وخســائر القيمــة العادلــة لبيــان الدخــل المجمــع بعــد
اســتبعاد االســتثمار .يســتمر االعتــراف بتوزيعــات األربــاح مــن هــذه االســتثمارات فــي بيــان الدخــل المجمــع
عندمـ�ا يتأكـ�د حـ�ق المجموعـ�ة فـ�ي قبـ�ض الدفعـ�ات.
بعــد االعتــراف المبدئــي ،تــدرج الموجــودات الماليــة غيــر تلــك المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

 4-7-3االنخفاض في القيمة
اعتبــارًا مــن  1ينايــر  ،2018تقــوم المجموعــة بتقييــم الخســائر االئتمانيــة المســتقبلية المرتبطــة بــأدوات
الدي��ن الخاص��ة به�اـ والمدرجةــ بالتكلفــة المطفــأة و الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخـ�ر .تعتمــد منهجيــة انخفــاض القيمــة علــى مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر
االئتمــان.
بالنســبة للمدينيــن التجاريّيــن واألرصــدة المدينــة األخــرى والموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة ،تقــوم
المجموعــة بتطبيــق نهــج مبســط مســموح بــه مــن قبــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9والــذي
يتطلــب االعتــراف بالخســائر المتوقعــة علــى مــدار عمــر الديــن اعتبــارا مــن االعتــراف المبدئــي باألرصــدة
المدينــة .يخضــع النقــد والنقــد المعــادل أيضــً لمتطلبــات انخفــاض القيمــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم  ،9كان انخفــاض قيمــة الخســارة المحــددة غيــر جوهــري.
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8-3

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
يتــم االعتــراف بالمدينيــن التجارييــن واألرصــدة المدينــة األخــرى مبدئيــً بالقيمــة العادلــة ويتــم قياســها الحقــً
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعليــة ناقصــً مخصــص االنخفــاض فــي القيمة.
المدينــون التجاريــون واألرصــدة المدينــة هــي مبالــغ مســتحقة مــن العمــاء مقابــل الســلع المباعــة أو
الخدمــات المقدمــة فــي الســياق المعتــاد للعمــل .يتــم االعتــراف بالمدينيــن التجارييــن واألرصــدة المدينــة
مبدئيــً بمبلــغ المقابــل غيــر المشــروط إال إذا احتــوت علــى عناصــر تمويــل هامــة ،عنــد االعتــراف بهــا بالقيمــة
العادلــة .تحتفــظ المجموعــة بالمدينيــن التجارييــن بهــدف تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبالتالــي
تقــوم بقياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعليــة.

9-3

النقد والنقــد المعــادل
يتضمــن النقــد والنقــد المعــادل فــي بيــان التدفقــات النقديــة النقــد فــي الصنــدوق والحســابات الجاريــة لــدى
البنــوك ووالودائــع ذات آجــــال اســتحقاق أصليــة تبلــغ أقــل مــن ثالثــة أشــهر والنقــد فــي محافــظ اســتثمارية
صافيــً مــن الســحب البنكــي علــى المكشــوف .ويتــم بيــان الســحب البنكــي علــى المكشــوف تحــت القيمــة
كبنــد منفصــل ضمــن المطلوبــات المتداولــة فــي بيــان المركــز المــــالي المجمــع.

10-3

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
وفقــً لقانــون العمــل الكويتــي فــإن المجموعــة مســؤولة عــن ســداد دفعــــات للموظفيــن عــن مكافــآت
نهــــاية الخدمــة مــن خــال خطــة منافــع محــددة .ويتــم ســداد هــذه الدفعــــات كمبلــغ إجمــــالي بنهايــة
فتــرة التوظيــف .وإن هــذا االلتــزام غيــر ممــول وقــد تــم احتســابه كمبلــغ مســتحق نتيجـ ً
ـة إلنهــــاء الخدمــات
القســري لموظفــي المجموعــة فــي تاريــخ المركــز المالــي .وتتوقــع المجموعــة أن تــؤدي هــذه الطريقــة إلــى
تقريــب موثــوق للقيمــة الحاليــة لهــذا االلتــزام.
فيمــا يتعلــق بالموظفيــن الكويتييــن ،تقــوم المجموعــة أيضــا بدفــع مســاهمات للمؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن.

11-3

المطلوبات المالية
المطلوبــات الماليــة هــي أي مطلوبــات تعــد التزامــً تعاقديــً لتســليم نقديــة أو أصــل مالــي آخــر إلــى شــركة
أخــرى أو بتبــادل الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة مــع شــركة أخــرى بموجــب شــروط مــن المحتمــل أال
تكــون فــي صالــح المجموعــة.
يتــم االعتــراف بكافــة المطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة ناقصــً التكاليــف المنســوبة مباشـ ً
ـرة إلــى
المعاملــة .بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة
ســعر الفائــدة الفعليــة .تقــوم المجموعــة بتصنيــف مطلوباتهــــا الماليــة كــــقروض و دائنيــن وأرصــدة دائنــة
أخــرى .يتــم إلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عنــد الوفــاء بااللتــزام المتعلــق بالمطلــوب أو إلغائــه أو
انقضـ�اء أجلـ�ه.
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يتــم إجــراء مقاصــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم إدراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي
عندمــا يكــون هنــاك حــق قابــل للتنفيــذ قانونــً لعمــل مقاصــة للمبالــغ المعتــرف بهــا وتكــون هنــاك نيــة
للتســوية علــى أســاس الصافــي أو لتحقيــق األصــل وتســوية االلتــزام فــي نفــس الوقــت .ويجــب أال يعتمــد
الحــق القابــل للتنفيــذ قانونــً علــى أحــداث مســتقبلية وأن يكــون قابـ ً
ا للتنفيــذ فــي المســار المعتــاد لألعمــال
وفــي حــال تعثــر أو إعســار أو إفــاس المجموعــة أو الطــرف المقابــل.
13-3

القروض
القــروض هــي قــروض ألجــل يتــم االعتــراف بهــــا مبدئيــً بالقيمــة العادلــة صافيــً مــن تكاليــف المعاملــة التي
تــم تكبدهـــــا .ويتــم الحقـــــً تســجيل القــرض بالتكلفــة المطفــأة كمــــا يتــم االعتــراف بــأي فــرق بيــن المبالغ
المحصلــة (صافيــً مــن تكاليــف المعاملــة) والقيمــة االســتردادية فــي بيــان الدخــل الشــامل علــى مــدار فتــرة
القــروض باســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الفعليــة.
يتــم االعتــراف باألتعــاب المدفوعــة علــى تســهيالت القــروض كتكاليــف معامــات القــرض حتــى يكــون مــن
المرجــح أن يتــم تخفيــض بعــض أو كامــل التســهيل .وفــي هــذه الحالــة ،يتــم تأجيــل األتعــاب حتــى حــدوث
التخفيــض .فــي حــدود عــدم توفــر دليــل علــى أنــه مــن المرجــح أن يتــم تخفيــض بعــض أو كامــل التســهيل،
تتــم رســملة األتعــاب كدفعــات مقدمــة لخدمــات الســيولة ويتــم إطفاؤهــا خــال فتــرة التســهيالت
المتعلقـ�ة بهـ�ا.

14-3

دائنون تجاريون ومطلوبات أخرى
تمثــل هــذه المبالــغ مطلوبــات غيــر مدفوعــة مقابــل الســلع والخدمــات المقدمــة للمجموعــة قبــل نهايــة
الســنة الماليــة .المبالــغ غيــر مضمونــة و ُتدفــع بالعــادة فــي غضــون  30يــوم مــن االعتــراف .يتــم عــرض
الدائنيــن التجارييــن والمطلوبــات األخــرى علــى أنهــا مطلوبــات متداولــة إال إذا كان المبلــغ غيــر مســتحق
فــي غضــون  12شــهر بعــد فتــرة التقريــر .يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــً بقيمتهــا العادلــة ويتــم قياســها الحقــً
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

15-3

المخصصات
يت��م االعت��راف بالمخصص�اـت عندم��ا يك��ون علـ�ى المجموعــة التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة
ألحــداث ســابقة يكــون مــن المرجــح معــه أن يتطلــب ذلــك مــن المجموعــة ســداد هــذا االلتــزام ،مــع وجــــود
تقديــر موثــوق فيــه لمبلــغ االلتــزام.
إذا كان هنــاك عــدد مــن االلتزامــات المتشــابهة ،يتــم تحديــد احتماليــة الحاجــة إلــى تدفــق خارجــي لتســوية
هــذه االلتزامــات عبــر النظــر فــي تصنيــف االلتزامــات ككل .يتــم االعتــراف بااللتــزام حتــى ولــو كان احتمــال
التدفــق الخارجــي بالنســبة ألحــد البنــود المدرجــة فــي ذات التصنيــف ضئي ـ ً
ا.
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المخصصات (تتمة)

يتــم قيــاس المخصصــات بالقيمــة الحاليــة للنفقــات المتوقــع طلبهــا لتســوية االلتــزام باســتخدام معــدل
يعكــس تقييــم الســوق الحالــي للقيمــة الوقتيــة للمــال وللمخاطــر المتعلقــة بهــذا االلتــزام .يتــم االعتــراف
بالزيــادة فــي المخصــص نتيجـ ً
ـة لمــرور الوقــت كتكاليــف تمويــل.
16-3

توزيعات األرباح
يتــم تكويــن مخصــص ألي مبلــغ توزيعــات أربــاح معلنــة مصــرح بهــا بشــكل مالئــم وبمــا ال يتجــاوز تقديــر الشــركة،
فــي أو قبــل نهايــة فتــرة التقريــر لكنهــا ال تــوزع فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

17-3

ربحية السهم
ربحية السهــم األساسية
تحتسب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة:
·الربــح العائــد لمالكــي المجموعــة ،باســتثناء أي تكاليــف خدمــات حقــوق الملكيــة بخــاف األســهم
العاديــة
·علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة الماليــة ،المعدلــة لبنــود
المكافـ�آت فـ�ي األسـ�هم العاديـ�ة الصـ�ادرة خـلال السـ�نة وباسـ�تثناء أسـ�هم الخزينـ�ة
ّ
المخفضة
ربحية السهــم
تعــدل ربحيــة الســهم المخففــة األرقــام المســتخدمة فــي تحديــد ربحيــة الســهم األساســية لتأخــذ فــي
عيــن االعتبــار:
ّ
مخفضة محتملة،
·أثر ما بعد الضريبة للفائدة وتكاليف تمويلية أخرى مرتبطة بأسهم عادية
·المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة اإلضافيــة التــي كانــت لتكــون قائمــة علــى افتــراض تحويــل
ّ
المخفضــة المحتملــة.
كافــة األســهم العاديــة

18-3

أسهــم الخزينة
تتمثــل أســهم الخزينــة فــي أســهم الشــركة األم الذاتيــة والتــي تــم إصدارهــا ،والحقــً تــم إعــادة شــرائها من
قبــل المجموعــة ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغاؤهــا بعــد .تتــم المحاســبة عــن أســهم الخزينة باســتخدام
طريقــة التكلفــة .بموجــب تلــك الطريقــة فــإن إجمالــي التكلفــة لألســهم المملوكــة يظهــر فــي حســاب
مســتقل لحقــوق الملكيــة .عندمــا يتــم اســتبعاد أســهم الخزينــة ،فــإن األربــاح تظهــر فــي حســاب مســتقل
ضمــن حقــوق الملكيــة ،وهــي غيــر قابلــة للتوزيــع (ربــح مــن بيــع أســهم الخزينــة) .فــي حالــة وجود أي خســائر
محققــة يتــم إدراجهــا فــي نفــس الحســاب إلــى الحــد الــذي يغطــي الرصيــد الدائــن فــي ذلــك الحســاب.
تــدرج أي خســائر زائــدة فــي األربــاح المرحلــة ثــم تنقــل إلــى االحتياطيــات .ويتــم اســتخدام األربــاح المحققــة
الحقــً مــن بيــع أســهم الخزينــة أو ً
ال لتخفيــض أي خســائر مســجلة مســبقًا فــي حســاب االحتياطيــات واألربــاح
المرحلــة واألربــاح مــن بيــع أســهم الخزينــة.

57

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

19-3

الضرائب واالستقطاعات

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

يتم عرض الضرائب واالستقطاعات كالتالي:
	-ضريبة الدخل على الشركات التابعة
	-المساهمات المقدمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على الشركة األم
	-الضريبــة المســتحقة مــن الشــركة األم وفقــً للقانــون رقــم  19لســنة  2000المتعلــق بدعــم وتشــجيع
القـ�وى العاملـ�ة الوطنيـ�ة للعمـ�ل فـ�ي القطـ�اع الخـ�اص.
	-الزكاة وفقًا لقانون رقم  46لسنة .2006
20-3

مطلوبات محتملة
ال يتــم االعتــراف بالمطلوبــات المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع ويتــم اإلفصــاح عنهــا فقــط
عندمــا تكــون احتماليــة تدفــق المــوارد الخارجيــة بمــا يمثــل منافــع اقتصاديــة مســتبعدة.
ال يتــم االعتــراف بالموجــودات المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع ويتــم اإلفصــاح عنهــا فقــط
عندمـ�ا تكـ�ون احتماليـ�ة تدفـ�ق منافـ�ع اقتصاديـ�ة.

21-3

االعتراف باإليراد
تقــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق  ،وتمثــل المبالــغ المســتحقة القبــض
للبضائـ�ع المباعـ�ة.
تتحقــق اإليــرادات عندمــا يتــم الوفــاء بالتزامــات األداء أو عنــد نقلهــا عــن طريــق نقــل الســيطرة علــى البضائــع
إلــى العميــل .تتحقــق اإليــرادات فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل أن تعــود الفوائــد علــى
المجموعــة  ،ويمكــن قيــاس اإليــرادات بصــورة موثوقــة ويكــون للعقــد مــادة تجاريــة.
اإليــرادات المســجلة هــي مقــدار المقابــل المحــدد فــي العقــد المبــرم مــع عميــل تتوقــع المجموعــة
الحصــول عليــه مقابــل تلــك الســلع.
ً
وفقــا لنمــوذج الخطــوات الخمــس كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المعيــار الدولــي إلعداد
يتــم إثبــات اإليــرادات
التقاريــر الماليــة :15
 .1تحديــد العقــود مــع العمــاء :العقــد هــو اتفاقيــة تخلــق حقــوق والتزامــات قابلــة للتنفيــذ وتحــدد المعاييــر
التــي يجــب الوفــاء بهــا.
 .2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد بتسليم البضائع أو الخدمات إلى العميل.
 .3تحديــد ســعر المعاملــة :ســعر المعاملــة هــو مقــدار االعتبــار الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه
مقابــل تســليم البضائــع الموعــودة إلــى العميــل.
 .4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء.
 .5االعتراف باإليرادات عند وفاء المجموعة بالتزامات األداء.
يتــم إثبــات المســتحق عنــد تســليم البضاعــة ألن هــذه هــي النقطــة الزمنيــة التــي يكــون فيهــا المقابــل غيــر
مشــروط.
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االعتراف باإليراد (تتمة)

مبيعــات البضائع
تعملــ المجموع��ة ف�يـ مج��ال بي��ع المنتج��ات الغذائيــة .اي��رادات يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن بيــع البضائــع
عندمــا تقــوم المجموعــة ببيــع منتــج للعميل.يتــم دفــع ســعر المعاملــة فــور شــراء العميــل للمنتــج
واســتالمه ،حيــث تنــص سياســة المجموعــة علــى بيــع منتجاتهــا للعميــل النهائــي.

إيرادات الفوائد
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد متى استحقت الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلية.

إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يتقرر الحق في قبض الدفعات.

 22-3اإليجارات
قامــت المجموعــة بتغييــر سياســتها المحاســبية لإليجــارات متــى كانــت المجموعــة مســتأجرًا .تــم بيــان
السياســة الجديــدة فــي (اإليضــاح  )4-2وأثــر التغييــر فــي (اإليضــاح .)4-1
حتــى  31ديســمبر  ،2018اإليجــارات التــي ينتقــل فيهــا جــزء كبيــر مــن مخاطــر ومنافــع الملكيــة إلــى
المجموعــة بوصفهــا المســتأجر يتــم تصنيفهــا كإيجــارات تشــغيلية .ويتــم تحميــل الدفعــات التــي تتــم
بموجــب اإليجــارات التشــغيلية (بالصافــي مــن أي حوافــز مقبوضــة مــن المؤجــر) فــي بيــان األربــاح أو الخســائر
وفقــً لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدار فتــرة اإليجــار.
23-3

ضريبة دعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة
تمث�لـ ضريب��ة دع��م العمال��ة الوطني��ة والمســاهمات لمؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة الضرائــب/
الرســوم التــي تفــرض علــى المجموعــة بنســبة ثابتــة مــن صافــي األربــاح المنســوبة إلــى الشــركة ناقصــً
الخصومــات المســموح بهــا بموجــب اللوائــح الماليــة ذات الصلــة الســائدة فــي دولــة الكويــت .وبموجــب
لوائــح الضرائــب /الرســوم الســارية ال يســمح بترحيــل الخســائر وال توجــد فــروق كبيــرة بيــن الوعــاء الضريبــي
للموجــودات والمطلوبــات وقيمهــا الدفتريــة ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة.
الضريبة /الرسوم القانونية
مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

المعدل
 % 1من صافي الربح ناقصًا الخصومات المسموح بها

الزكاة

 % 1من صافي الربح ناقصًا الخصومات المسموح بها

ضريبة دعم العمالة الوطنية

 % 2.5مــن صافــي الربــح الســنوي قبــل مكافــأة
مجلــس اإلدارة  ،المســاهمة فــي مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي  ،التبرعــات  ،المنــح  ،الــزكاة و ضريبــة
دعــم العمالــة الوطنيــة.
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التغير في السياسات المحاسب ّية

4

يفســر هــذا اإليضــاح تأثيــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  16اإليجــارات علــى البيانــات الماليــة
المجمعــة للمجموعــة.
1-4

األثر على البيانات المالية المجمعة
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم « ،16اإليجــارات» بأثــر إيجــارات رجعــي اعتبــارًا
مــن  1ينايــر  ،2019لكــن لــم تقــم بإعــادة بيــان األرقــام المقارنــة لفتــرة التقريــر لســنة  2018كمــا هــو مســموح بــه
بموجــب أحــكام النقــل المحــددة فــي هــذا المعيــار .وبالتالــي تــم االعتــراف بعمليــات إعــادة التصنيــف والتعديالت
الناتجــة عــن قواعــد اإليجــار الجديــدة فــي الميزانيــة العموميــة االفتتاحيــة فــي  1ينايــر ( 2019إن وجــد).
عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،16قامــت المجموعــة باالعتــراف بمطلوبــات اإليجــار
فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار التــي تــم تصنيفهــا ســابقًا كـ»عقــود إيجــار تشــغيليّة» بموجــب مبــادئ معيــار
المحاســبة الدولــي رقــم « 17اإليجــارات» .تــم قيــاس هــذه المطلوبــات بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار
المتبقيــة ،مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر اعتبــارًا مــن  1ينايــر  .2019وكان
معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر المتوســط المرجــح علــى مطلوبــات اإليجــار فــي  1ينايــر
.%4.75 2019
1.1الوسائل العملية المطبقة
عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  16ألول مــرة ،اســتخدمت المجموعــة الوســائل العمليــة
التاليــة المســموح بهــا بموجــب المعيــار:
·استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول
·االعتماد على التقييمات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة
·محاســبة عقــود اإليجــار التشــغيلي مــع مــدة إيجــار متبقيــة تقــل عــن  12شــهرًا اعتبــارًا مــن  1ينايــر 2019
كعقــود إيجــار قصيــرة األجــل.
·اســترجاع األحــداث فــي تحديــد مــدة عقــد اإليجــار حيــث يحتــوي العقــد علــى خيــارات لتمديــد أو إنهــاء
عقــد اإليجــار.
اختــارت المجموعــة عــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد ،أو يتضمــن ،عقــد إيجــار فــي تاريــخ التطبيــق
المبدئــي .بــد ً
ال مــن ذلــك ،بالنســبة للعقــود التــي تــم إبرامهــا قبــل تاريــخ االنتقــال ،اعتمــدت المجموعــة علــى
تقييمهــا فــي تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  17وتفســير رقــم  4لتحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتوي
علــى عقــد إيجــار أم ال.
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2.2قياس مطلوبات اإليجار
2019
دينــار كويتي
ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر 2018

2,852,304

المخصومة باستخدام معدل اقتراض المستأجر اإلضافي
بتاريخ التطبيق المبدئي

2,400,105

التزام اإليجار المعترف به كما في  1يناير 2019

2,400,105

منها:
مطلوبات إيجار متداولة

411,719

مطلوبات إيجار غير متداولة

1,988,386

3.3قياس موجودات حق االستخدام
كانــت تقــاس موجــودات حــق االســتخدام المتعلقــة بتأجيــر العقــارات بالمبلــغ الــذي يســاوي التــزام اإليجــار
والمعــدل بمبالــغ اإليجــار المدفوعــة مســبقًا أو المســتحقة المتعلقــة بذلــك اإليجــار والمدرجــة فــي بيــان
المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر .2018
4.4التعديالت المعترف بها في بيان المركز المالي المجمع في  1يناير :2019
أثــر التغييــر فــي السياســة المحاســبية علــى البنــود التاليــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فــي  1ينايــر
:2019
• •موجودات حق االستخدام  -زيادة بمبلغ  2,400,105دينار كويتي
• •مطلوبات اإليجار  -زيادة بمبلغ  2,400,105دينار كويتي

2-4

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16اإليجارات»  -سياسات محاسبية
تقــوم المجموعــة بتأجيــر العديــد مــن المكاتــب والمســتودعات ومحــات البيــع بالتجزئــة والمركبــات .تكــون فتــرة
عقــود اإليجــار ثابتــة بيــن ســنة إلــى أربــع عشــرة ســنة ولكــن يمكــن تمديدهــا .يتــم التفــاوض علــى شــروط التأجيــر
علــى مســتوى فــردي وتحتــوي علــى مجموعــة واســعة مــن األحــكام والشــروط المختلفــة .ال تفــرض اتفاقيــة
اإليجــار أيــة تعهــدات ولكــن قــد ال يتــم اســتخدام الموجــودات المؤجــرة كضمــان ألغــراض القــروض.
حتــى الســنة الماليــة  ،2018ت��م تصني��ف إيجـ�ار المكاتــب والمســتودعات ومحــات البيــع بالتجزئــة كإيجــار
تشــغيلي .اعتبــارا مــن  1ينايــر  ،2019يتــم االعتــراف باإليجــار كموجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات مقابلــة
فــي التاريــخ الــذي يتــاح فيــه األصــل المؤجــر لالســتخدام مــن قبــل المجموعــة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 16اإليجارات»  -سياسات محاسبية (تتمة)

يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الناشــئة عــن إيجــار مبدئيــً على أســاس القيمــة الحاليــة .تشــمل مطلوبات
اإليجــار صافــي القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التالية:
• •دفعات ثابتة (تشمل دفعات ثابتة متضمنة) ناقصًا أي أرصدة إيجار مدينة.
• •دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل.
• •المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
• •سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسته لهذا الخيار.
• •دفع غرامات إنهاء العقد ،إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر هذا الخيار.
يتــم ً
أيضــا تضميــن مدفوعــات اإليجــار التــي يتــم إجراؤهــا بموجــب خيــارات تمديــد معينــة بشــكل معقــول فــي
قيــاس االلتــزام.
يتــم خصــم دفعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمســتأجر ،وهــو المعــدل الــذي يتعيــن
علــى المســتأجر دفعــه القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة فــي بيئــة اقتصاديــة
مماثلــة مــع شــروط وأحــكام مماثلــة.
لتحديد معدل االقتراض اإلضافي تقوم المجموعة بـــ:
• •حيثمــا أمكــن ،اســتخدم تمويــل الطــرف الثالــث الــذي تلقــاه المســتأجر كنقطــة بدايــة ،ويتــم تعديلــه
ليعكــس التغييــرات فــي شــروط التمويــل منــذ اســتالم تمويــل الطــرف الثالــث.
• •اســتخدام نهــج تراكمــي يبــدأ بمعــدل فائــدة خالــي مــن المخاطــر يتــم تعديلــه لمخاطــر االئتمــان لإليجارات
ً
حديثــا مــن طــرف ثالــث.
التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة  ،والتــي ال تملــك تمويـ ًلا
• •إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار ،على سبيل المثال للفترة أو بلد أو عملة أو ضمان.
ويتــم تخصيــص مدفوعــات اإليجــار بيــن األصــل وتكلفــة التمويــل .يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى بيــان
الدخــل المجمــع خــال فتــرة التأجيــر بحيــث يبقــى معــدل الفائــدة الــدوري ثابتــا علــى الرصيــد المتبقــي مــن
االلتــزام لــكل فتــرة.
تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة وتتألف من التالي:
• •مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار.
• •أي دفعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة.
• •أي تكاليف أولية مباشرة.
• •وتكاليف أعمال التجديد.
عــادة مــا يتــم اســتهالك مطلوبــات حــق االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة اإليجــار ،أيهمــا
أقصــر وفقــً لطريقــة القســط الثابــت .وإذا كانــت المجموعــة متأكــدة إلــى حــد معقــول مــن ممارســة خيــار
الشــراء ،يتــم إهــاك موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي لألصــل األساســي.
يتــم االعتــراف بالدفعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل للمركبات والمعــدات وعقــود إيجــار الموجودات
منخفضــة القيمــة علــى أســاس القســط الثابــت كمصــروف فــي بيــان الدخــل المجمــع .عقــود اإليجــار قصيــرة
األجــل هــي عقــود إيجــار مدتهــا  12شـ�هرًا أو أقـ�ل.
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إدارة المخاطر المالية
عوامل المخاطر المالية
إن المخاطــر متأصلــة فــي أنشــطة المجموعــة ولكــن يمكــن إدارتهــا من خــال عمليــة تعريف وقيــاس ومراقبة
مســتمرة ،تخضــع لحــدود مخاطــر وضوابــط رقابيــة أخــرى .إن عمليــة إدارة المخاطــر هــذه مهمــة بســبب ربحيــة
المجموعــة المســتمرة ويعــد كل فــرد فــي المجموعة مســؤو ً
ال عن تعرضــات المخاطــر المتعلقة بمســؤولياته
أو مســؤوليتها .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق .ال تتضمــن عمليــة
ضبــط المخاطــر المســتقلة مخاطــر العمــل مثــل التغييــرات فــي البيئــة والتكنولوجيــا والصناعــة .سياســة
المجموعــة هــي مراقبــة مخاطــر العمــل هــذه مــن خــال عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمجموعــة .تقــوم
إدارة الشــركة األم بمراجعــة السياســات والموافقــة عليهــا إلدارة المخاطــر الملخصــة أدنــاه.

)أ (مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيــم العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة
التغيــرات فــي أســعار صــرف الســوق .تتألــف مخاطــر الســوق مــن مخاطــر العملــة األجنبيــة ومخاطــر حقــوق
الملكيــة ومخاطــر معــدل الفائــدة.

(((1مخاطر العمالت االجنبية
مخاطــر العملــة األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيــم العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة
نتيجــة التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة التــي تأثــر علــى التدفقــات النقديــة أو تقييــم الموجــودات
والمطالبــات النقديــة للمجموعــة المقومــة فــي العملــة األجنبيــة
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة الناتجــة بشــكل أساســي عــن تعامــات المجموعــة فــي
الموجــودات الماليــة المقومــة فــي العملــة األجنبيــة.
وضعــت المجموعــة سياســات إلدارة مخاطــر الصــرف األجنبيــة التــي تتطلــب مــن كل شــركة فــي المجموعــة
إدارة مخاطــر الصــرف األجنبيــة ضــد عملتهــا التشــغيلية ،تتبــع المجموعــة هــذه المخاطــر وتديرهــا مــن خــال:
 مراقبة التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل منتظم: وضع حدود للتعامل بالعمالت األجنبية لألهداف األساسية ألنشطة الشركة.فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:
كما في  31ديسمبر
2019

2018

دينار كويتي

دينار كويتي

(ما يعادل)

(ما يعادل)

دوالر أمريكي

9,006,850

يورو

1,455,810

-

دوالر أسترالي

1,388,760

2,885,237

درهم إماراتي

5,802,778

3,876,103

7,261,649
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عوامل المخاطر المالية (تتمة)

 . 1. 5أ

مخاطر السوق (تتمة)
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 . 1. 5أ 1 .مخاطر العمالت االجنبية (تتمة)
يبي��ن الج��دول التالـــ تع��رض المجموع��ة لمخاطـ�ر العمـلات األجنبية كمــــ�ا في  31ديســمبر نتيجـ ً
ـة لموجوداتها
ومطلوباتهــا النقديــة .ويقــوم التحليــل باحتســاب أثــر الحركــة المحتملــة بشــكل معقــول لســعر الدينــار
الكويت��ي مقاب��ل ال��دوالر األمريك�يـ واليــورو وال��دوالر األس�تـرالي والدرهــم اإلماراتــي علــى ربــح الســنة وحقــوق
الملكيــة مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة (نتيجــة للقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة
التـ�ي تتأثـ�ر بالعملـ�ة).
التغير في
سعر الصرف

األثر على (خسارة)/
ربح السنة وحقوق
الملكية

 31ديسمبر 2019
دوالر أمريكي

% 5+

()450,343

يورو

% 5+

()72,791

دوالر أسترالي

% 5+

()69,438

درهم إماراتي

% 5+

()290,139

 31ديسمبر 2018
الدوالر األمريكي

% 5+

()363,082

دوالر أسترالي

% 5+

()144,262

درهم إماراتي

% 5+

()193,805

سيكون لالرتفاع في سعر العملة أثر معاكس على (خسارة) /ربح السنة وحقوق الملكية.

(((2مخاطر أسعار األسهم
مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات الماليــة المســتقبلية لــأداة ماليــة بســبب التغييــرات فــي أســعار
الســوق (باســتثناء تلــك الناتجــة عــن مخاطــر ســعر الفائــدة أو مخاطــر العملــة) .تتعــرض المجموعــة لهــذه
المخاطــر حيــث تملــك المجموعــة اســتثمارات مصنفــة فــي المركــز المالــي المجمــع علــى أنهــا موجــودات
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .تراقــب إدارة المجموعــة هــذه المخاطــر وتديرهــا مــن
خـلال:
إدارة استثمارات المجموعة من خالل المحافظ المدارة من قبل مديري محافظ متخصصين.االســتثمار فــي حصــص الشــركات ذات بيــان المركــز المالــي الجيــد التــي تنتــج إيــرادات تشــغيلية وتوزيعــاتأربــاح عاليــة وصناديــق اســتثمار ذات أداء جيــد.
-التتبع الدوري للتغييرات في أسعار السوق.
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 . 1. 5أ 2 .مخاطر أسعار األسهم (تتمة)
يبيــن الجــدول التالــي األثــر علــى الموجــودات الماليــة للمجموعــة التــي تؤثــر علــى أســعار حقــوق الملكيــة مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار تغييــر بنســبة  % 5باإلضافــة الــى عوامــل ثابتــة أخــرى .مــن المتوقــع أن يكــون التأثيــر علــى
االنخفــاض فــي أســعار حقــوق الملكيــة مســاويًا ومعاكســً لتأثيــر الزيــادات الظاهــرة .لــم يطــرأ تغييــر علــى
األســاليب واالفتراضــات المســتخدمة فــي تحضيــر تحليــل التأثــر.
2019
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر

2018
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر

 %التغير في أسعار
األسهم
% 5+

األثر
على ربح
-

 %التغير في أسعار
األسهم
% 5+

األثر على
حقوق الملكية
62,862

األثر
على ربح
-

األثر على
حقوق الملكية
90,195

(((3مخاطر معدل الفائدة
تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة مــن مخاطــرة تقلــب القيــم العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات
الماليــة نتيجـ ً
ـة لتغيــرات فــي معــدالت الفائــدة فــي الســوق.
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــال االســتثمار فــي إيداعــات بأســعار فائــدة ثابتــة لمنــع
حــدوث تغييــرات فــي أســعار الفائــدة ،تقــوم المجموعــة بصفــة مســتمرة بدراســة كافــة المدخــات المتعلقــة
بأســعار الفائــدة لتحديــد مــدى احتمــال تغيــر أســعار الفائــدة ومــدى تأثيــر ذلــك علــى التدفقــات النقديــة
للمجموعــة وبيــان الدخــل المجمــع التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي الوقــت المناســب.
تحمل القروض أسعار فائدة ثابتة وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة.

)ب (مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى.

(((1إدارة المخاطر
ُتــدار مخاطــر االئتمــان مــن قبــل المجموعــة .بالنســبة للبنــوك والمؤسســات الماليــة ،يتــم قبــول األطــراف
المصنفــة بشــكل مســتقل فقــط بتصنيــف ال يقــل عــن «أ».
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 . 1. 5ب 1 .إدارة المخاطر (تتمة)
إذا كان عمــاء العقــود مصنفــون بشــكل مســتقل ،يتــم اســتخدام هــذه التصنيفــات .فــي حــال عــدم وجــود
تصنيــف مســتقل ،تقــوم دائــرة ضوابــط المخاطــر بتصنيــف جــودة ائتمــان العميــل ،بالنظــر الــى مركــز العميــل
بنــاء علــى التصنيفــات
المالــي والخبــرة الســابقة والعوامــل األخــرى .ويتــم وضــع حــدود لمخاطــر األفــراد
ً
الداخليــة أو الخارجيــة وفقــً للحــدود الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة .يتــم مراقبــة امتثــال عمــاء العقــود للحــدود
االئتمانيــة مــن قبــل خــط اإلدارة بشــكل منتظــم.
يجــب تســوية مبيعــات عمــاء التجزئــة بموجــب خطــاب اعتمــاد إلطفــاء مخاطــر االئتمــان .ال يوجــد تركــزات
مخاطــر ائتمــان جوهريــة ،ســواء مــن خــال التعــرض للعمــاء األفــراد و/أو قطاعــات و/أو مناطــق صناعيــة
محــددة.

(((2الضمانات
ال تتضمن ممارسات المجموعة الحصول على ضمانات مقابل األرصدة المدينة.

(((3انخفاض قيمة الموجودات المالية
لــدى المجموعــة ثــاث فئــات مــن الموجــودات الماليــة التــي تخضــع لنمــوذج الخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة:
	-المدينون التجاريون لمبالغ الفواتير المصدرة لبيع المواشي ومنتجاتها.
بينماــ يخض��ع أيض�اً النقـ�د والنقــد المعاــدل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخ��ر و الموج��ودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة لمتطلبــات انخفــاض القيمــة للمعيــار الدولي
للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9كان انخفــاض قيمــة الخســارة المحــددة غيــر جوهــري.

مدينون تجاريّون
تقــوم المجموعــة بتطبيــق نهــج مبســط بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9لقيــاس الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة والتــي تســتخدم مخصــص الخســارة المتوقعــة مــدى العمــر لجميــع المدينييــن
التجاريين.لقيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة ،تــم تقســيم المدينــون التجاريــون إلــى مجموعــات بنــاء علــى
خصائــص مخاطــر االئتمــان المشــتركة.
تســتند معــدالت الخســارة المتوقعــة إلــى بيانــات الدفــع الخاصــة بالمبيعــات علــى مــدار  36شــهرًا قبــل 31
ديســمبر  2018أو  1ينايــر  2019علــى التوالــي وخســائر االئتمــان الســابقة المقابلــة التــي تمــت خــال هــذه الفتــرة.
يتــم تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة لتعكــس المعلومــات الحاليــة والمســتقبلية علــى عوامــل االقتصــاد
الكلــي التــي تؤثــر علــى قــدرة العمــاء علــى تســوية المســتحقات .وقــد حــددت المجموعــة معــدل التضخــم
فــي الكويــت التــي تبيــع فيهــا ســلعها وتقــدم خدماتهــا لتكــون أكثــر العوامــل مالءمــة ،وبالتالــي تقــوم
بتعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة علــى أســاس التغيــرات المتوقعــة فــي هــذه العوامــل.
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 . 1. 5ب 3 .انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
يتــم شــطب المدينيــن التجارييــن إذا لــم يكــن هنــاك توقــع معقــول لالســترداد .تشــمل المؤشــرات التــي تشــير
إلــى عــدم وجــود توقــع معقــول لالســترداد ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،فشــل المديــن فــي المشــاركة فــي خطــة
يومــا.
الســداد مــع المجموعــة والفشــل فــي أداء الدفعــات التعاقديــة لفتــرة تجــاوزت ً 90
يتــم عــرض خســائر انخفــاض القيمــة علــى المدينيــن التجارييــن كصافــي خســائر انخفــاض القيمــة ضمــن الربــح
التشــغيلي .ويتــم إدراج المبالــغ المســتردة الحقــً والتــي تــم حذفهــا ســابقًا ،مقابــل نفــس البنــد.
إن الحــــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر يمثــل القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن فئــات
الموجودات المــــالية:
كما في  31ديسمبر
2018
2019
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

2,733,302

2,733,302

مدينون تجاريّون وأرصدة مدينة أخرى

13,552,670

11,407,289

األرصدة لدى البنوك والنقدية (باستثناء النقد في الصندوق)

5,542,291

3,214,921

21,828,263

17,355,512

)ج (مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه المجموعــة صعوبــة فــي تلبيــة االرتباطــات المتعلقــة بالمطلوبــات
الماليــة التــي تنشــأ بســبب إمكانيــة (قــد تكــون مســتبعدة) بــأن يطلــب مــن الشــركة ســداد مطلوباتهــا فــي
وقــت أبكــر مــن المتوقــع .تتطلــب اإلدارة الحكيمــة للســيولة االحتفــاظ بنقديــة كافيــة وتوافــر التمويــل مــن
خــال مبالــغ كافيــة مــن التســهيالت االئتمانيــة الملتــزم بهــا والقــدرة علــى إغــاق مراكــز الســوق .ونظــرًا
للطبيعــة الديناميكيــة لألعمــال الهامــة ،تهــدف المجموعــة إلــى االحتفــاظ بدعــم المســاهمين.
يقــدم الجــدول المعــروض أدنــاه تحليــ ً
ا الســتحقاق المطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة للمجموعــة وفقــً
لمجموعــات االســتحقاق ذات الصلــة اســتنادًا إلــى الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ التقريــر إلــى تاريــخ االســتحقاق
التعاقــدي .إن المبالــغ المعروضــة فــي الجــداول التاليــة هــي تدفقــات نقديــة تعاقديــة غيــر مخصومــة .إن
التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة فيمــا يتعلــق باألرصــدة المســتحقة خــال  12شــهرًا بشــكل عــام تعــادل
قيمهــا الدفتريــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع حيــث إن أثــر الخصــم غيــر كبيــر.
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

5

2-5

إدارة مخاطر رأس المــال

فيما يلي تحليل االستحقاق لألدوات المالية كما في  31ديسمبر:
عند
الطلب

في  31ديسمبر 2019

من  3إلى
12
شهرًا

أقل من
 3أشهر

أكثر من 12
شهرا

اإلجمالي

قرض بنكي

-

-

1,900,000

7,008,969

8,908,969

مطلوبات اإليجار

-

98,293

294,877

1,627,395

2,020,565

السحب البنكي على المكشوف

-

115,045

-

-

115,045

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
(باستثنــاء الدفعات المقدمة من
العمالء)

عند
الطلب

في  31ديسمبر 2018
قرض بنكي

3,316,716
3,530,054

-

أقل من
 3أشهر
-

3,357,451
5,552,328
من  3إلى
12
شهرًا
2,500,000

6,674,167
17,718,746

8,636,364
أكثر من 12
شهرا

اإلجمالي

18,340,711

20,840,711

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة
أخرى (باستثنــاء الدفعات المقدمة
من العمالء)

3,436,317

4,152,314

-

7,588,631

-

3,436,317

6,652,314

18,340,711

28,429,342

تقــوم المجموعــة بــإدارة رأســمالها لضمــان قــدرة المنشــآت فــي المجموعــة علــى االســتمرار بينمــا تقــوم
بتحقيــق أقصــى مســتوى لعوائــد المســاهمين مــن خــال االســتخدام األمثــل لرصيــد الديــن وحقــوق
الملكيــة.
تقــوم المجموعــة بمراقبــة رأس المــال علــى أســاس معــدل االقتــراض .ويتــم احتســاب المعــدل كصافــي
الديــن مقســومًا علــى إجمالــي رأس المــال .ويتــم احتســاب صافــي الديــن علــى أســاس إجمالــي القــروض
ناقصــً النقــد والنقــد المعــادل .يتــم احتســاب إجمالــي رأس المــال كحقــوق ملكيــة باإلضافــة الــى صافــي
الديــن .كانــت معــدالت االقتــراض كمــا فــي  31ديســمبر كالتالــي:
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2018

قروض بنكيّة (إيضاح )21

2019
8,671,951

20,220,494

السحب البنكي على المكشوف

115,045

-

مطلوبات اإليجار

1,946,769

ناقصًا :النقد والنقد المعادل (إيضاح )15

()5,508,242

()3,277,788

صافي الدين

5,225,523

16,942,706

إجمــالي حقوق الملكية

40,150,841

38,877,587

إجمــالي رأس المــال

45,376,364

55,820,293

معدل االقتراض ()%

11.52%

30.35%

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
تطبيقــً للسياســات المحاســبية للمجموعــة ،يتطلــب مــن اإلدارة اتخــاذ أحــكام وتقديــرات وافتراضــات
حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي ليســت واضحــة مــن مــوارد أخــرى .تســتند التقديــرات
واالفتراضــات ذات الصلــة علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات عالقة .قــد تختلف النتائــج الفعلية
ع��ن هــذه التقديرــات .تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الهامــة باســتمرار .يتــم االعتــراف بمراجعــات
التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات فــي حــال كانــت هــذه المراجعــة
لهــا تأثيــر علــى تلــك الفتــرة فقــط ،أو فــي فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية فــي حــال كانــت المراجعــة
لهــا تأثيــر علــى الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية.
األحكام اإلدارية الهامة
فــي عمليــة تطبيــق سياســات المجموعــة المحاســبية ،اتخــذت اإلدارة األحــكام الهامــة التاليــة ،والتــي لهــا
األثــر األكبــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة:
تصنيف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة بالتكلفــة المطفــأة فقــط فــي حــال اســتيفاء المعاييــر
التاليــة:
·األصل محتفظ به في نموذج تجاري هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
·تؤدي الشروط التعاقدية إلى تدفقات نقدية التي تعتبر الدفعات األصلية والفائدة.

تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخــر
تتألــف الموجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر مــن أســهم حقــوق الملكيــة غيــر
المحتفــظ بهــا لغــرض التجــارة  ،والتــي قامــت المجموعــة باختيارهــا بشــكل ال رجعــة فيــه باالعتــراف المبدئــي
لالعتــراف فــي هــذه الفئــة .هــذه اســتثمارات اســتراتيجية وتعتبــر المجموعــة هــذ التصنيــف بأنــه أكثــر أهميــة.
األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار ،تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافــ ًزا
اقتصاد ًيــا لممارســة خيــار التمديــد ،أو عــدم ممارســة خيــار اإلنهــاء .يتــم إدراج خيــارات التمديــد (أو الفتــرات التي
تلــي خيــارات اإلنهــاء) فــي مــدة التأجيــر فقــط إذا كان مــن المؤكــد إلــى حــد معقــول تمديــد عقــد اإليجــار (أو
عــدم إنهائــه).
بالنسبة إليجارات المستودعات ومحالت البيع بالتجزئة ،فإن العوامل التالية هي عادة األكثر صلة:
·إذا كانــت هنــاك عقوبــات كبيــرة يجــب إنهاؤهــا (أو عــدم تمديدهــا) ،فعــادة مــا تكــون المجموعــة
متأكـ�دة إلـ�ى حـ�د معقـ�ول مـ�ن التمديـ�د (أو عـ�دم اإلنهـ�اء).
·إذا كان مــن المتوقــع أن يكــون ألي تحســينات علــى المســتأجرات قيمــة كبيــرة متبقيــة ،فعــادة مــا تكــون
المجموعـ�ة متأكـ�دة إلـ�ى حـ�د معقـ�ول مـ�ن تمديـ�د (أو عـ�دم اإلنهـ�اء).
·بخــاف ذلــك ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار العوامــل األخــرى بمــا فــي ذلــك فتــرات التأجيــر التاريخيــة
والتكاليـ�ف وتعطيـ�ل العمـ�ل المطلـ�وب السـ�تبدال األصـ�ل المؤجـ�ر.
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األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)

6

عدم التأكد من التقديرات
إن االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي
تاريــخ المركــز المالــي المجمــع ،التــي لهــا مخاطــر كبيــرة فــي التســبب بإحــداث تعديــل جوهــري علــى القيــم
الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة القادمــة يتــم تناولهــا أدنــاه:

خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية
تقدر المجموعة الخسارة االئتمانية المتوقعة بالنسبة لجميع الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.

األحكام الهامة مطلوبة لدى تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة ،مثل:
·تحديد معيار الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
·اختيار نماذج مناسبة وافتراضات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة
·تحديــد الرقــم والســيناريوهات المســتقبلية المرجحــة لــكل نــوع مــن المنتجات/األســواق والخســارة
االئتمانيــة المتوقعــة ذات الصلــة.
·تحديد مجموعة من الموجودات المالية المماثلة لغرض قياس مخاطر االئتمان المتوقعة.

القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخــر
ُتجــري المجموعــة تقييمــات لموجوداتهــا الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر علــى
األقــل مــرة واحــدة سنويــــً .فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر ،تقــوم اإلدارة بتحديــث تقييمهــا للقيمــة العادلــة
لــكل اســتثمارات حقــوق الملكيــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أحــدث المعلومــات الماليــة المتاحــة .يحــدد
أعضـ�اء مجلـ�س اإلدارة القيمـ�ة ضمـ�ن مجموعـ�ة مـ�ن التقديـ�رات المعقولـ�ة للقيمـ�ة العادلـ�ة.
إن أفضــل األدلــة علــى القيمــة العادلــة هــي األســعار المتداولــة فــي ســوق نشــطة ألصــول مماثلــة .فــي
حــال كانــت هــذه المعلومــات غيــر متاحــة تنظــر اإلدارة فــي معلومــات مــن مصــادر متنوعــة بمــا فــي ذلــك،
األســعار المتداولــة فــي ســوق نشــطة الســتثمارات حقــوق الملكيــة ذات طبيعــة مختلفــة أو أســعار حديثــة
الســتثمارات حقــوق ملكيــة مماثلــة فــي أســواق أقــل نشــاطًا ،تــم تعديلهــا لتعكــس هــذه الفــروق.

انخفاض قيمة المخزون
يتــم االحتفــاظ بالمخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ،أيهمــا أقــل .وعندمــا يصبــح المخــزون
قديمــً أو متقادمــً ،يتــم إجــراء تقديــر لصافــي قيمتــه القابلــة للتحقــق .وفيمــا يخــص الكميــات الكبيــرة
المفــردة يتــم إجــراء التقديــر علــى أســاس فــرديّ .
إن الكميــات التــي ال تكــون هامــة بشــكل فــردي ولكنهــا
تكــون قديمــة أو متقادمــة يتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي ويتــم تجنيــب مخصــص وفقــً لنــوع المخــزون
ودرجــة التعميــر أو التقــادم اســتنادًا ألســعار البيــع التاريخيــة.

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة
تقــوم المجموعــة بمراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة الســتهالك الموجــودات الملموســة .يســتند هــذا
التقديــر الــى خبــرة اإلدارة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

تقدير القيمة العــادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية كما يلي:
المستوى :1

األسعار المعلنة لألدوات المالية المسعرة في أسواق نشطة.

المستوى :2

األســعار المعلنــة في ســوق نشــط لــأدوات المماثلــة .األســعار المعلنــة لموجودات
أو التزامــات مماثلــة فــي ســوق غيــر نشــط أو باســتخدام مدخــات غيــر األســعار
المعلنـ�ة يمكـ�ن مالحظتهـ�ا للموجـ�ودات والمطلوبـ�ات.

المستوى :3

المعلومات للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق ملحوظة.

يبيــن الجــدول التالــي مســتويات قيــاس القيمــة العادلــة لموجــودات ومطلوبــات المجموعــة المســجلة
بالقيمـ�ة العادلـ�ة.

 31ديسمبر 2019
الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

المستوى
1
738,422

المستوى
2
35,649

المستوى
3
483,172

إجمالي
القيمة
العادلة
1,257,243

 31ديسمبر 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

974,720

36,048

793,128

1,803,896

تتسـ�ق طريقـ�ة التقييـ�م المتبعـ�ة فـ�ي المسـ�توى  3مــع تلــك المســتخدمة فــي أحــدث البيانــات الماليــة
الســنوية المجمعــة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة المقــدرة باســتخدام نمــاذج مختلفــة ،والتــي
تتضمــن بعــض االفتراضــات غيــر القابلــة للدعــم بأســعار أو معــدالت أســواق ملحوظــة أو بيانــات ماليــة حديثــة
أو معلومـ�ات متوفـ�رة حـ�ول هـ�ذه االسـ�تثمارات التـ�ي ال يمكـ�ن التنبـ�ؤ بالتدفقـ�ات الماليـ�ة المسـ�تقبلية لهـ�ا.
ال تختلــف القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ،غيــر تلــك المذكــورة أعــاه ،بشــكل جوهــري عــن
قيمهـ�ا الدفترية.
يمثل الجدول التالي التغير في أدوات المستوى :3
 31ديسمبر
2019
رصيد افتتاحي
إضافات على أسهم حقوق ملكية مسعرة
مبيعات أسهم حقوق ملكية غير مسعرة
التغيّر في القيمة العادلة

793,128
()347,957
38,001

رصيد ختامي

483,172

2018
87,465
715,618
()9,955
793,128
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(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

صافي القيمة الدفترية

االستهالك المتراكم

التكلفة

في  31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية الختامي

االستهالك الخاص باالستبعــادات

تكلفة االستهالك

استبعادات*

إضافات

فروق تحويل عمالت أجنبية

صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

االستهالك المتراكم

التكلفة

في  31ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية الختامي

التحويالت

تكلفة االستهالك

إضافات

فروق تحويل عمالت أجنبية

صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

االستهالك المتراكم

التكلفة

في  1يناير 2018

السفن

1,386,697

()29,782,230

31,168,927

1,386,697

-

()1,037,214

-

276,431

-

2,147,480

2,147,480

()28,745,016

30,892,496

2,147,480

-

()929,219

284,176

-

2,792,523

2,792,523

()27,815,797

30,608,320

 8ممتلكات ومنشآت ومعدات

16,945,655

()10,988,761

27,934,416

16,945,655

6,332

()881,934

()6,332

316,076

()10,223

17,521,736

17,521,736

()10,113,159

27,634,895

17,521,736

14,051,817

()161,776

314,594

()74,854

3,391,955

3,391,955

()9,951,383

13,343,338

أرض وإنشاءات
ومبان

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

4,420,114

()4,798,456

9,218,570

4,420,114

-

()557,165

-

339,509

()17,430

4,655,200

4,655,200

()4,241,291

8,896,491

4,655,200

24,108

()189,265

3,734,201

()41,264

1,127,420

1,127,420

()4,052,026

5,179,446

آالت ومعدات

15,773,135

15,773,135

()14,175,925

88,612,431

40,910,431

-

()1,633,340

13,976,336

()117,793

()504

464,628

()144

348,252

15,773,135

40,910,431

406,049

()2,825,674

3,231,723

406,049

2,458,196

318,691

()2,139,505

254,907

-

254,907

23,732,113

74,266,739

254,907

23,732,113

()50,534,626

40,977

()231,055

-

-

47,309

()2,879,935

()15,884,464

318,691

-

()172,567

-

()41,065

()15,837,067

-

()28,301
114,492

201,726

318,839

1,567,073

464,628

348,252

-

()1,949,427

15,773,135

2,297,679

348,252

81,939

()754

326,193

40,910,431

()2,653,107

100,000

()159,126

-

9,385,354

-

20,563,706

28,685,228

326,193

-

()1,790,301

20,563,706

28,685,228

()46,068,660

2,116,494

20,563,706

74,753,888

اإلجمالي

()47,702,000

3,117,735

464,628

-

()193,954

176,072

()921

483,431

483,431

()2,459,153

2,942,584

مركبات

موجودات أخرى

مشاريع
قيد التنفيذ

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

ممتلكات ومنشآت ومعدات (تتمة)

تــم رهــن الماكينــات والمعــدات المتضمنــة فــي ممتلــكات ومنشــآت ومعــدات بقيمــة دفتريــة  74,619دينــار
كويتــي (  111,446 :2018دينــار كويتــي) كضمــان مقابــل قــرض بنكــي (إيضــاح .)21
تم تخصيص تكلفة االستهالك للسنة في بيان الدخل المجمع كما يلي:
2019

2018

التكاليف التشغيلية

2,338,095

1,209,635

مصروفات التسويق (إيضاح )24

172,622

152,759

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )25

369,218

270,946

2,879,935

1,633,340

خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018تــم رســملة تكلفــة التمويــل والبالغــة  694,867دينــار
كويتــي ضمــن بنــد الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات.
* خــال الســنة ،ألغــت المجموعــة اتفاقيــة مــع مقــاول تــم التعاقــد معــه لبنــاء ســفينة ،وذلــك نتيجــة لخــرق
المقــاول لشــروط االتفاقيــة وإخفاقــه فــي تســليم الســفينة وفقــً للجــدول الزمنــي المتعاقــد عليــه بســبب
اإلفــاس .ونتيجــة لذلــك ،قامــت المجموعــة بصــرف قيمــة خطــاب الضمـــان البالغــة  14,381,257دينــار
كويتــي والمقــدم مــن المقــاول بخصــوص المشــروع قيــد التنفيــذ ،ورفعــت المجموعــة قضيــة قانونيــة ضــد
المقــاول مطالبــة بتعويضــات بمبلــغ  15,702,996يــورو (مــا يعــادل  5,242,330دينــار كويتــي) والــذي تــم
قبولــه مــن قبــل مديــر إفــاس المقــاول.
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االستثمــارات في شركات زميلة

9

فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة:
اسم الشركة
الزميلة

بلد التأسيس

النشاط

بورتالند بيليت سباليرز

أستراليا

تجارة
المواشي

حقوق التصويت
وحصة حقوق
الملكية

2019
%
50

2018

2019

2018
%

444,539
444,539

50

366,609
366,609

إن المعلومات المالية الموجزة للشركة الزميلة للمجموعة مبينة أدناه:

بورتالند بيليت سباليرز

2019

الموجودات

2018

موجودات متداولة

723,608

632,740

موجودات غير متداولة

311,844
1,035,452

322,865
955,605

مطلوبات
مطلوبات متداولة

74

146,374

222,387

صافي موجودات الشركة الزميلة

889,078

733,218

حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة

444,539

366,609

إيرادات

2,505,343

1,149,721

مصروفات

()2,342,633

()919,277

ربح السنة

162,710

230,444

حصة المجموعة من نتائج شركات زميلة

81,355

115,222

توزيعات أرباح مقبوضة

-

90,244

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

إيجار
يوفر هذا اإليضاح معلومات عن اإليجار الذي تكون فيه المجموعة مستأجرًا.
(((1المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي المجمع
كما في
 1يناير 2019

 31ديسمبر 2019
موجودات حق االستخدام
مبان

1,956,046

2,324,613

مركبات

27,266

75,492

1,983,312

2,400,105

مطلوبات اإليجار
متداول

393,170

411,719

غير المتداولة

1,553,599
1,946,769

1,988,386
2,400,105

بلغت اإلضافات لموجودات حق االستخدام للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019ال شيء
(((2المبالغ المعترف بها في بيان الدخل المجمع
يوضح بيان الدخل المجمع المبالغ التالية المتعلقة باإليجار:
السنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
2019
محمل على أصل حق االستخدام
استهالك
ّ
مبان
مركبات

367,974

-

48,226
416,200

-

بلغ إجمالي التدفقات النقدية لإليجار خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  562,599 2019دينار كويتي.
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11

تتألف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من:
·أســهم حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،والتــي اختــارت المجموعــة عنــد االعتــراف المبدئــي
االعتــراف بهــا فــي هــذه الفئــة .هــذه هــي اســتثمارات اســتراتيجية وتعتبــر المجموعــة هــذا التصنيــف
تصنيفــً أكثــر صلــة.
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تتألف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:
2019

2018

أوراق مالية مسعرة

738,422

974,720

أوراق مالية محلية غير مسعرة

386,313

318,895

أوراق مالية أجنبية غير مسعرة

132,508

510,281

1,257,243

1,803,896

تســتند القيمــة العادلــة لــأوراق الماليــة المحليــة المســعرة إلــى ســعر الشــراء فــي نهايــة الســنة فــي ســوق
نشــط.
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي الصناديــق مــن قبــل مديــر الصنــدوق اســتنادا إلــى آخــر صافــي
قيمــة موجــودات كمــا فــي  31ديســمبر .2019

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

12

تمثــل الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة ســندات وصكــوك محليــة .خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  ،2019لــدى المجموعــة صكــوك محليــة بمعــدل عائــد ســنوي يحمــل معــدل فائــدة فعلــي يتــراوح
بيــن  %5.5إلــى  %6.5وســندات محليــة بمعــدل عائــد ســنوي يتــراوح مــن  %6.5إلــى ُ .%7تص ّنــف الســندات

بأنهــا غيــر متداولــة علــى أســاس تواريــخ اســتحقاقها.

مخزون

13

2019

2018

4,503,148

2,505,496

94,101

257,462

أحشاء

-

110,227

أدوية وسماد وأخرى

423,623

463,516

5,020,872

3,336,701

1,245,647

726,130

6,266,519

4,062,831

مواش ولحوم (بالصافي)
ٍ
أعالف

مستلزمات إنتاج وقطع غيار
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(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

2019

2018

مدينون تجاريون

8,840,553

7,519,114

دعم حكومي مستحق*

16,330,630

16,330,630

25,171,183

23,849,744

()12,040,583

()13,247,077

13,130,600

10,602,667

مقدمات لموردين

3,188,421

3,256,744

مصاريف مدفوعة مقدمًا

221,080

424,828

ودائع قابلة لالسترداد

106,624

32,539

أرصدة مدينة للموظفين

35,059

48,986

أخرى

280,387

723,097

16,962,171

15,088,861

مخصص الخسارة

* بتاريــخ  11ســبتمبر  ،2011صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  1308المــؤرخ  11ســبتمبر  2011بشــأن قيــام الشــركة
األم بشــراء ونقــل المواشــي إلــى مينــاء الكويــت ( )CIFوبيعهــا بتكلفتهــا مضافــً إليهــا  % 15هامــش ربــح،
كمــا صــدر القــرار الــوزاري رقــم  409بتاريــخ  8يوليــو  2012بشــأن تقديــم وزارة التجــارة والصناعــة دعــم مالــي
قــدره  16.835دينــار كويتــي لــكل رأس غنــم حــي أو مبــرد أو مجمــد تجميــدًا كامـ ً
ـم إدخالــه إلــى الكويــت
ا تـ ّ
أيــً كان مصــدره أو وســيلة إدخالــه ،والســاري حتــى تاريــخ  1نوفمبــر .2012
وقــد بلــغ رصيــد الدعــم الحكومــي المســتحق مــن وزارة التجــارة والصناعــة («الــوزارة») نتيجــة الدعــم الممنــوح
للشــركة األم لتلبيــة ارتفــاع أســعار بعــض المــواد الغذائيــة واالســتهالكية وذلــك طبقــً للمراســيم الوزاريــة
الســابقة  16,330,630دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  16,330,630 :2018( 2019دينــار كويتــي).
حتــى تاريخــه ،لــم تتــم الموافقــة علــى دعــم المجموعــة مــن قبــل الــوزارة بســبب نــزاع بشــأن الدعــم للــرأس
الواحــد .هــذا وتوجــد دعــاوى قضائيــة مقامــة مــن الشــركة األم بحــق الــوزارة للمطالبــة بمبلــغ الدعــم
المســتحق .قامــت المحكمــة بتعييــن خبــراء للنظــر فــي الموضــوع المتعلــق بواحــدة مــن القضايــا .بتاريــخ
 26نوفمبــر  ،2019صــدر حكــم محكمــة االســتئناف لصالــح الشــركة األم بمبلــغ قيمتــه  2,294,156دينــار
كويتـ�ي و المؤكـ�د للق��رار الس��ابق لحكمــ محكم�ةـ أول درجـ�ة .وقامــت اإلدارة باالســتئناف ضــد الحكــم
مطالبــة بكامــل المبلــغ  3,462,353دينــار كويتــي فيمــا يخــص هــذه القضيــة التــي التــزال تنتظــر البــت فيها.
بلــغ مخصــص انخفــاض القيمــة المحتفــظ بــه مقابــل رصيــد الدعــم الحكومــي المســتحق 11,146,796
دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  12,730,079 :2018( 2019دينــار كويتــي).
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شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى (تتمة)

14

فيمــا يلي الحركة على مخصص الخسارة:
2018

2019
في  1يناير

13,247,077

12,920,187

إضافات مخصص الخسارة خالل الفترة

227,564

339,098

المشطوب خالل السنة

()105,308

-

عكوس

()1,327,573

-

فروق تحويل عمالت أجنبية

()1,177

في  31ديسمبر

12,040,583

()12,208
13,247,077

ال تحتفــظ المجموعــة بــأن ضمانــات فيمــا يتعلــق بهــذه األرصــدة المدينــة .ال يحمــل المدينــون التجاريــون
فوائــد.

النقد والنقد المعادل

15

2019

2018

نقد بالصندوق ولدى البنوك

2,824,811

1,576,672

ودائع ألجل تستحق خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

2,746,610

1,613,100

نقد في محافظ استثمارية

51,866

88,016

5,623,287

3,277,788

ناقصًا :سحب بنكي على المكشوف
النقد والنقد المعادل

()115,045
5,508,242

3,277,788

بلــغ متوســط ســعر الفائــدة الفعلــي الســنوي علــى الودائــع ألجــل  %2.69كمــا فــي  31ديســمبر 2019
(.)%1.65 :2018

رأس المــال

16

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019يتكــون رأس مــال الشــركة األم المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن
 219,590,575حصــة بقيمــة  100فلــس للحصــة الواحــدة ( 216,590,575:2018حصــة) .جميــع الحصــص
مدفوعــة نقــدًا.
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17

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

أسهــم خزينة

2019

2018

عدد الحصص

7,377,383

7,377,383

نسبة األسهم المصدرة ()%

3.41%

3.41%

القيمة السوقية

1,291,042

1,340,249

تلتــزم الشــركة األم باالحتفــاظ باحتياطيــات وعــاوة إصــدار وأربــاح مرحلــة تعــادل تكلفــة أســهم الخزينــة طــوال
الفتــرة التــي يتــم االحتفــاظ بهــا مــن قبــل الشــركة األم ،وذلــك وفقــً لتعليمــات الجهــات الرقابيــة ذات العالقــة.
18

االحتياطي القانوني
وفقــً لقانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم ،يتــم تحويــل  % 10مــن األربــاح قبــل مســاهمة
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة ومكافــأة مجلــس اإلدارة الــى االحتياطــي القانونــي .وللجمعيــة
العموميــة أن تقــرر عــدم االســتمرار فــي هــذه التحويــات عندمــا يكــون أكثــر مــن االحتياطــي  % 50مــن رأس
المــال .إن الحــد األقصــى لتوزيــع االحتياطــي القانونــي للشــركة األم محــدود بالقيمــة المطلوبــة لتمكيــن
دفــع توزيعــات األربــاح بنســبة  % 5مــن رأس المــال المدفــوع بالكامــل ليتــم فــي الســنوات التــي ال تكــون
فيهــا األربــاح المتراكمــة كافيــة لســداد توزيعــات لهــذا المبلــغ .لــم يتــم إجــراء تحويــل إلــى االحتياطــي
القانونــي للســنتين الماليتيــن المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2019و  2018بســبب الخســائر المتراكمــة.

19

االحتياطي االختياري
وفقــً للنظــام األساســي للشــركة األم ،يجــب تحويــل نســبة مــن أربــاح الســنة المقترحــة مــن قبــل أعضــاء
مجلــس اإلدارة والموافــق عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة الــى االحتياطــي االختيــاري .لــم يتــم إجــراء
أي تحويــل إلــى االحتياطــي االختيــاري للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019تــم إجــراء تحويــل إلــى
االحتياطــي االختيــاري عــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018وبلــغ  284,841دينــار كويتــي.

20

احتياطيات أخرى

كما في  1يناير 2019

التغير في القيمة العادلة
لموجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخــر

احتياطي
تحويل عمالت
أجنبية

اإلجمالي

()32,564

()109,335

()141,899

التغيرات في القيمة العادلة

144,353

-

144,353

فروق تحويل عملة أجنبية

-

()44,881

()44,881

في  31ديسمبر 2019

111,789

()154,216

()42,427

في  1يناير 2018

()15,432

38,052

22,620

التغيرات في القيمة العادلة

()17,132

-

فروق تحويل عملة أجنبية
في  31ديسمبر 2018

()32,564

()17,132

()147,387

()147,387

()109,335

()141,899
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شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

قروض بنك ّية

21

2019

قرض بنكي

2018

8,671,951

20,220,494

2019

2018

تاريخ االستحقاق
 31ديسمبر2020

-

5,300,000

 31ديسمبر 2021

1,900,000

5,300,000

 31ديسمبر 2022

1,900,000

5,300,000

 31ديسمبر 2023

1,950,000

1,820,494

 31ديسمبر 2024

1,021,951

-

الجزء غير المتداول

6,771,951

17,720,494

الجزء المتداول

1,900,000
8,671,951

2,500,000
20,220,494

إن القــرض البنكــي بالدينــار الكويتــي تــم الحصــول عليــه مــن بنــك محلــي بحــد أعلــى يبلــغ 28,000,000
دينــار كويتــي ويحمــل معــدل فائــدة فعلــي  )3.5% :2018( %3.5ســنويًا .يتــم اســتخدام القــرض البنكــي
لتمويــل شــراء الســفن والمعــدات.
إن القرض البنكي مضمون بما يلي:
الماكينــات والمعــدات المتضمنــة فــي الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات بمبلــغ  74,619دينــار كويتــي
(111,446 :2018دينــار كويتــي) (إيضــاح .)8

دائنون تجار ّيون وأرصدة دائنة أخرى

22

80

2019

2018

دائنون تجاريّون

2,676,564

4,126,248

سلف من العمالء

27,461

62,955

توزيعات أرباح دائنة (إيضاح )31

46,993

71,369

مصروفات مستحقة

3,271,419

2,837,431

ودائع قابلة لالسترداد

180,179

183,153

مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية و الزكاة

8,008

3,600

أرصدة دائنة أخرى

491,004
6,701,628

366,830
7,651,586

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

23

24

25

26
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إيرادات تشغيلية أخرى

2018

2019

استئجار محالت المسالخ

243,901

202,514

إيرادات متنوعة

530,285

147,236

مبيعات مواد خام

62,321
836,507

349,750

مصروفات التسويق

2018

2019

تكاليف موظفين

618,205

689,327

المرافق والصيانة

311,232

640,679

استهالك  -ممتلكات ومنشآت ومعدات

622,172

152,759

استهالك  -موجودات حق االستخدام

218,999

-

إعالنات ،ترويج األعمال

286,695

258,130

مصروفات أخرى

54,955
1,662,708

58,824
1,799,719

مصروفات عمومية وإدارية

2019

2018

تكاليف موظفين

2,406,900

1,463,708

المرافق والصيانة

1,202,301

761,217

استهالك  -ممتلكات ومنشآت ومعدات

369,218

270,946

استهالك  -موجودات حق االستخدام

47,511

-

التأمين

97,328

129,682

مصروفات أخرى

426,263

101,940

مخصص انخفاض قيمة أرصدة مدينة

227,564
4,777,085

339,098
3,066,591

مصروفات تشغيلية أخرى
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019تــم تكبــد مبلــغ  600,536دينار كويتــي ( 31ديســمبر :2018
 1,878,714دين�اـر كويتـ�ي) كمصروفــات تشــغيلية والتــي تمثــل بشــكل رئيســي مصروفــات الســفن خــال
فتــرة انقطــاع االســتيراد.
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شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

إيرادات الفائدة

27

2019

2018

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة – سندات

100,076

99,151

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة – الصكوك

66,858

66,579

ودائع وحسابات تحت الطلب

79,913

78,911

246,847

244,641

تكاليف موظفين

28

تم تخصيص تكاليف الموظفين كما يلي:
2019

2018

التكاليف التشغيلية

1,301,899

1,346,305

مصروفات تسويقية

618,205

689,327

مصاريف عمومية وإدارية

2,406,900

1,463,708

4,327,004

3,499,340

األرباح( /الخسائر) األساسية والمخففة لكل حصة (بالفلس)

29

يتــم احتســاب ربحيــة (/خســائر) الســهم األساســية والمخففــة عبــر قســمة ربــح الســنة علــى عــدد
المتوسـ�ط المرجـ�ح لألسـ�هم القائمـ�ة العاديـ�ة خـلال السـ�نة كمـ�ا يلـ�ي:
2019
ربح( /خسارة) السنة

1,173,782

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ناقصًا أسهم
الخزينة

209,213,192

أرباح( /خسائر) السهم (فلس)

5.61

التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية

30

خطابات ضمـان

2018
()3,543,498
209,213,192
()16.94

2019

2018

1,304,795

1,226,362

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة

31

تتمثــل األطــراف ذات الصلــة فــي كبــار مســاهمي المجموعــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة
الرئيســيين وأفــراد عائالتهــم المقربيــن والشــركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة األم أو التــي لهــا تأثيــر
جوهــري عليهــا .وفــي إطــار النشــاط االعتيــادي وبموافقــة إدارة المجموعــة ،تمــت المعامــات مــع تلــك
األطــراف ذات الصلــة خــال الفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر.

82

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت
31
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المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

إن تفاصيل أرصدة المعامالت المهمة مع األطراف ذات الصلة واألرصدة هي كما يلي:
2019

المعامالت
مزايا اإلدارة العليا

258,995

2018
376,445

2019

األرصدة

2018

مكافآت نهاية الخدمة

43,265

49,472

رواتب ومنافع قصيرة األجل

211,632

271,282

توزيعات أرباح دائنة (إيضاح )22

46,993

71,369

مكافأة مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )22

-

-

تخضع جميع المعامالت مع األطراف ذات الصلة لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.
تخضــع مكافــأة أعضـــاء مجلــس اإلدارة لســنة  2019البالغــة ال شــيء دينــار كويتــي ( :2018ال شــيء) لموافقــة
مســاهمي الجمعيــة العموميــة للشــركة األم.
32

القطاعات التشغيلية

1-32

القطاعات التشغيلية لإليرادات والنتائج
أرباحا
القطــاع التشــغيلي هــو عنصــر مــن عناصــر الكيــان الــذي يدخــل فــي أنشــطة أعمــال يحقق مــن خاللهــا
ً
ويتكبــد مصروفــات ،والــذي تتــم مراجعــة نتائجــه التشــغيلية بانتظــام مــن قبــل صانــع القــرار الرئيســي فــي
الكيــان مــن أجــل اتخــاذ قــرارات بشــأن تخصيــص المــوارد للقطــاع ولتقييــم أداءه ،والــذي يتوفــر لــه معلومــات
ماليــة منفصلة.
تتركز أنشطة المجموعة في ثالثة قطاعات رئيسية هي:
	-القطــاع التجــاري ويتمثــل فــي شــراء ونقــل ورعايــة وبيــع األغنــام الحيــة والمذبوحــة وكافــة مــا ينتــج عنهــا
مــن الجلــود واألحشــاء والســماد ،وشــراء وبيــع األعــاف وكذلــك شــراء وبيــع اللحــوم المبــردة والمجمــدة
بالجملـ�ة والتجزئـ�ة.
	-قطاع التصنيع الغذائي ويتمثل في تصنيع اللحوم وتصنيفها في كافة المنتجات وبيعها بالجملة.
	-قطــاع االســتثمارات ويتمثــل فــي محافــظ اســتثمارية مــدارة بمعرفــة شــركات متخصصــة إضافــة إلــى
الودائـ�ع.
يتــم التقريــر عــن نتائــج القطاعــات إلــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا بالمجموعــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم التقريــر
ً
طبقــا للقطاعــات المذكــورة أعــاه .يتــم
عــن إيــرادات ونتائــج أعمــال المجموعــة وموجوداتهــا ومطلوباتهــا
قيــاس اإليــرادات واألربــاح والموجــودات والمطلوبــات وفقــً لنفــس األســس المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد
البيانــات الماليــة المجمعــة .فيمــا يلــي التحليــل القطاعــي والــذي يتماشــى مــع التقاريــر الداخليــة المقدمــة
لــإدارة:
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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القطاعات التشغيلية لإليرادات والنتائج (تتمة)

إيرادات القطاع

1-1-32

قطاع التصنيع
الغذائي
2018
2019

القطاع التجاري
2018
2019
44,910,678

الكويت
اإلمارات
العربية
10,431,683
المتحدة
2,013,144
أستراليا
جنوب
3,031,445
أفريقيا
60,386,950
اإلجمالي
بنود غير موزعة
إجمالي اإليرادات
2-1-32

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

قطاع االستثمارات
2018
2019

اإلجمالي
2019

2018

36,370,388

1,608,233

743,344

328,202

165,730

46,847,113

37,279,462

7,351,377
1,730,445

-

-

-

-

10,431,683
2,013,144

7,351,377
1,730,445

45,452,210

1,608,233

743,344

328,202

165,730

3,031,445
62,323,385
71,720
62,395,105

46,361,284
()492,550
45,868,734

نتائج القطاع
قطاع التصنيع
الغذائي
2018
2019

القطاع التجاري
2018
2019
الكويت
اإلمارات
العربية
المتحدة

1,143,439

()1,868,851

164,095

()226,109

قطاع االستثمارات
2018
2019
328,202

165,730

اإلجمالي
2018
2019
1,635,736

()1,929,230

()661,537

()657,406

-

-

-

-

()661,537

()657,406

أستراليا

220,654

()437,807

-

-

-

-

220,654

()437,807

جنوب
أفريقيا

()84,783

اإلجمالي

617,773

()26,505

-

()2,990,569

164,095

()226,109

-

-

328,202

165,730

()84,783
1,110,070

()26,505
()3,050,948

بنود غير موزعة:
إيرادات أخرى غير موزعة

71,720

تكاليف أخرى غير موزعة

()8,008

ربح( /خسارة) السنة

84

1,503,782

()492,550
()3,543,498

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)
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التوزيع القطاعي للموجودات والمطلوبات
قطاع التصنيع
الغذائي

القطاع التجاري

اإلجمالي

قطاع االستثمارات

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

الموجودات

43,114,799

55,294,680

6,463,249

5,066,631

9,424,438

7,882,407

59,002,486

68,243,718

مطلوبات

18,591,195

29,240,531

260,450

125,600

-

-

18,851,645

29,366,131

3-32

التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات

2019

الكويت
موجودات
مطلوبات

اإلمارات العربية المتحدة

48,021,274
15,984,531

7,054,454
1,251,680

أستراليا

جنوب
أفريقيا

اإلجمالي

2,907,478
505,172

1,019,280
1,110,262

59,002,486
18,851,645

2018
الكويت
موجودات
مطلوبات
33

61,050,815
28,282,245

اإلمارات العربية المتحدة

4,558,336
650,748

أستراليا

اإلجمالـي

2,634,567
433,138

68,243,718
29,366,131

اجتماع الجمعية العمومية السنوية
اعتمــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة للشــركة األم الــذي عقــد فــي  11أبريــل  2019البيانــات
الماليــة المجمعــة الســنوية للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018باإلضافــة إلــى مــا يلــي:
·لم يكن هناك توزيعات أرباح نقديّة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
·ال توجد مكافأة لمجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
اعتمــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة للشــركة األم الــذي عقــد فــي  29مــارس  2018البيانــات
الماليــة المجمعــة الســنوية للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2017باإلضافــة إلــى مــا يلــي:
·المحول إلى االحتياطي االختياري البالغ  284,841دينار كويتي مقابل األرباح المرحلة.
·توزيعــات نقديــة بقيمــة  5فلــس لــكل ســهم بقيمــة  1,046,066دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر .2017
·تبلــغ مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة  126,000دينــار كويتــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2017
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32.

Operating segments (CONTINUED)

33

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING (Continued)

•• No distribution of cash dividends for the year ended 31 December 2018.
•• No Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2018.
The Parent Company’s Ordinary Annual General Assembly meeting (“AGM”) held
on 29 March 2018 approved the annual consolidated financial statements for the
financial year ended 31 December 2017 and the following:
•• Transfer to the voluntary reserve amounted to KD 284,841 against the retained
earnings.
•• Distribution of cash dividends of 5 fils per share amounting to KD 1,046,066 for the
year ended 31 December 2017.
•• Board of Directors remuneration amounting to KD 126,000 for the financial year
ended 31 December 2017.
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32.2

State of Kuwait

Segmental distribution of assets and liabilities

Food processing
segment

Commercial segment
2019

2018

2019

Assets

43,114,799

55,294,680

Liabilities

18,591,195

29,240,531

32.3

Investments segment

2018

6,463,249 5,066,631
260,450

Total

2019

2018

9,424,438

7,882,407

-

-

125,600

2019

2018

59,002,486 68,243,718
18,851,645

29,366,131

Geographical distribution of assets and liabilities
2019
Kuwait

Assets
Liabilities

48,021,274

UAE

Australia

7,054,454
1,251,680

15,984,531

South Africa

2,907,478

1,019,280

505,172

1,110,262

Total
59,002,486
18,851,645

2018
Kuwait
61,050,815

Assets
Liabilities

33.

28,282,245

UAE
4,558,336
650,748

Australia
2,634,567

433,138

Total
68,243,718
29,366,131

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING
The Parent Company’s Ordinary Annual General Assembly meeting (“AGM”) held on
11 April 2019 approved the annual consolidated financial statements for the financial
year ended 31 December 2018 and the following:
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State of Kuwait

32.

Operating segments (CONTINUED)

32.1

Operating segments for the revenues and results (Continued)

32.1.1 Segment revenue
Food processing
segment

Commercial segment
2019

Kuwait

44,910,678

UAE

10,431,683

Australia

2,013,144

South
Africa

3,031,445

Total

60,386,950

2018

2019

Investments
segment

2018

2019

Total

2018

2019

36,370,388 1,608,233

743,344

7,351,377

-

-

-

-

10,431,683

7,351,377

1,730,445

-

-

-

-

2,013,144

1,730,445

-

-

-

45,452,210 1,608,233

328,202 165,730

2018

-

-

328,202 165,730

743,344

46,847,113 37,279,462

62,323,385 46,361,284
71,720

Unallocated items
Total revenue

-

3,031,445

(492,550)

62,395,105 45,868,734

The total revenue reconciles with operating revenues, other operating income,
reversal of impairment of trade and other receivables, interest income and group’s
share in associates’ results.
32.1.2 Segment results
Commercial segment
2019

2018

Food processing
segment
2019

Investments
segment

2018

2019

Total

2018

2019

2018

Kuwait

1,143,439

((1,868,851

164,095

(226,109)

328,202

165,730

1,635,736

(1,929,230)

UAE

(661,537)

(657,406)

-

-

-

-

(661,537)

(657,406)

Australia

220,654

(437,807)

-

-

-

-

220,654

(437,807)

South
Africa

(84,783)

Total

617,773

(26,505)
(2,990,569)

164,095

(226,109)

328,202

165,730

(84,783)

(26,505)

1,110,070

(3,050,948)

71,720

(492,550)

(8,008)

-

1,173,782

(3,543,498)

Unallocated items
Unallocated other income
Unallocated other cost
Profit / (loss) for the year
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32

Operating segments

32.1

Operating segments for the revenues and results

and its subsidiaries
State of Kuwait

An operating segment is a component of an entity that engages in business activities
from which it earn revenues and incur expenses, whose operating results are regularly
reviewed by the entity’s chief operating decision maker to make decisions about
resources to be allocated to the segment and assess its performance, and for which
discrete financial information is available.
The Group conducts its activities through three main segments:
- Commercial segment includes purchasing, transporting, ranching and selling the
live and slaughtered sheep and all skins, intestines and fertilisers. Purchasing and
selling fodder and also purchasing and selling chilled and frozen meat in wholesale
and retail.
- Food processing segment includes meat processing and its classification in all
products and selling it in wholesale.
- Investments segment include investment portfolios managed by specialised
companies, and deposits.
The segments results are reported to the senior executive management of the Group,
as well as the revenues and results of the Group’s business, assets and liabilities are
reported in accordance with the above mentioned segments. The revenues, profits,
assets and liabilities are measured according to the same accounting basis followed
in preparing the consolidated financial statements. The following is the segment
analysis which is consistent with the internal reports submitted to the management:
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For the year ended 31 December 2019
(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
Related parties comprise of the Group’s major shareholders, directors, key
management personnel, their close family members, and entities controlled or
significantly influenced by the Parent Company. In the ordinary course of business,
and subject to the approval of the Group’s management, transactions were made
with such related parties during the year ended 31 December.
The details of significant related party transactions and balances are as follows:
Transactions

2019

2018

Key management benefits

258,995

376,445

Balances

2019

2018

End of service benefits

43,265

49,472

Salaries and short term benefits

211,632

271,282

Dividends payable (Note 22)

46,993

71,369

All transactions with related parties are subject to the Shareholders’ General Assembly
approval.
The Board of Directors’ remuneration for 2019 amounted to KD Nil (2018: Nil) is
subject to the approval of the shareholders in the General Assembly of the Parent
Company.
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28

State of Kuwait

STAFF COSTS
Staff costs are allocated as follows:

Operating costs
Marketing expenses
General and administrative expenses

29

2019

2018

1,301,899

1,346,305

618,205

689,327

2,406,900

1,463,708

4,327,004

3,499,340

BASIC AND DILUTED EARNINGS / (LOSSES) PER SHARE (FILS)
Basic and diluted earnings / (losses) per share is calculated based on dividing the
profit for the year by the weighted average number of common shares outstanding
during the year as follows:
2019
Profit / (loss) for the year
Weighted average number of outstanding
shares less treasury shares

1,173,782
209,213,192

209,213,192
(16.94)

2019

2018

1,304,795

1,226,362

CONTINGENT LIABILITIES AND CAPITAL COMMITMENTS

Letters of guarantee
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(3,543,498)

5.61

Earnings / (losses) per share (fils)
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25

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
2019

2018

2,406,900

1,463,708

1,202,301

761,217

369,218

270,946

47,511

-

97,328

129,682

Other expenses

426,263

101,940

Provision for impairment of receivables

227,564

339,098

4,777,085

3,066,591

Staff costs
Maintenance and utilities
Depreciation - Property, plant and equipment
Depreciation - Right-of-use assets
Insurance

26

OTHER OPERATING EXPENSES
During the year ended 31 December 2019, an amount of KD 600,536 (31 December
2018: KD 1,878,714) was incurred as operating expenses which represent mainly
vessel expenses during the import interruption period.

27

INTEREST INCOME
2019

2018

Financial assets at amortised costs – Bonds

100,076

99,151

Financial assets at amortised costs - Sukuk

66,858

66,579

Deposits and call accounts

79,913

78,911

246,847

244,641
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22

State of Kuwait

TRADE AND OTHER PAYABLES
2019
2,676,564

4,126,248

27,461

62,955

46,993

71,369

3,271,419

2,837,431

180,179

183,153

8,008

3,600

491,004

366,830

6,701,628

7,651,586

2019

2018

Slaughterhouse shops rent

243,901

202,514

Miscellaneous income

530,285

147,236

Sales of raw materials

62,321

-

836,507

349,750

Trade payables
Advances from customers
Dividends payable (Note 31)
Accrued expenses
Refundable deposits
Provision for NLST and Zakat
Other payables

23

24

OTHER OPERATING INCOME

MARKETING EXPENSES
2019

2018

618,205

689,327

Utilities and maintenance

311,232

640,679

Depreciation - Property, plant and equipment

172,622

152,759

Depreciation - Right-of-use assets

218,999

-

Advertisements, business promotion

286,695

258,130

54,955

58,824

1,662,708

1,799,719

Staff costs

Other expenses
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State of Kuwait

21

BANK BORROWING
2019

2018

8,671,951

Bank borrowing
Maturity date

2019

20,220,494
2018

31 December 2020

-

5,300,000

31 December 2021

1,900,000

5,300,000

31 December 2022

1,900,000

5,300,000

31 December 2023

1,950,000

1,820,494

31 December 2024

1,021,951

-

6,771,951

17,720,494

1,900,000

2,500,000

8,671,951

20,220,494

Non-current
portion
Current portion

Bank borrowing is denominated in Kuwaiti Dinars (“KD”) obtained from a local bank
with a maximum limit amounted to KD 28,000,000 and carry an effective interest rate
of 3.5% (2018: 3.5%) per annum. The bank borrowing is used to finance purchasing
equipment and vessels.
Bank borrowing is secured by the following;
Machinery and equipment included in property, plant and equipment amounting to
KD 74,619 (2018: KD 111,446) (Note 8).
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18

State of Kuwait

STATUTORY RESERVE
As required by the Companies Law and the Parent Company’s Articles of Association,
10% of the profit before contribution to KFAS, Zakat and Board of Directors
remuneration is required to be transferred to statutory reserve. The General Assembly
may resolve to discontinue such transfers when the reserve is more than 50% of
share capital. Distribution of the Parent Company’s statutory reserve is limited to the
amount required to enable the payment of a dividend of 5% of paid up share capital
to be made in years when accumulated profits are not sufficient for the payment of
a dividend of that amount. No transfer to statutory reserve has been made for the
financial years ended 31 December 2019 and 2018 due to the accumulated losses.

19

VOLUNTARY RESERVE
As required by the Parent Company’s Articles of Association, a percentage of the
profit for the year proposed by the Board of Directors and approved by the General
Assembly is transferred to the voluntary reserve. No transfer to voluntary reserve has
been made for the year ended 31 December 2019. For the year ended 31 December
2018, transfer to voluntary reserve has been made amounting to KD 284,841.

20

OTHER RESERVES

At 1 January 2019
Changes in fair value
Foreign currency translation
differences
At 31 December 2019
At 1 January 2018
Changes in fair value
Foreign currency translation
differences
At 31 December 2018
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Change in fair value
reserve of financial
assets at fair value
through other
comprehensive
income

Foreign
currency
translation
reserve

Total

(32,564)

(109,335)

(141,899)

144,353

-

144,353

-

(44,881)

(44,881)

111,789

(154,216)

(42,427)

(15,432)

38,052

(17,132)

-

22,620
(17,132)

-

(147,387)

(147,387)

(32,564)

(109,335)

(141,899)
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(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

CASH AND CASH EQUIVALENTS
2019

2018

Cash on hand and at banks

2,824,811

1,576,672

Time deposits maturing within 3 months from
placement date

2,746,610

1,613,100

51,866

88,016

5,623,287

3,277,788

(115,045)

-

5,508,242

3,277,788

Cash at investment portfolios

Less: bank overdraft
Cash and cash equivalents

The average annual effective interest rate on time deposits is 2.69% as at 31 December
2019 (2018: 1.65%).
16

SHARE CAPITAL
As at 31 December 2019 the authorised, issued and fully paid up share capital of the
Parent Company comprise of 216,590,575 shares of 100 fils each (2018: 216,590,575
shares). All shares are paid in cash.

17

TREASURY SHARES

Number of shares
Percentage to issued shares (%)
Market value

2019

2018

7,377,383

7,377,383

3.41%

3.41%

1,291,042

1,340,249

The Parent Company is committed to retain reserves, share premium and retained
earnings equivalent to the cost of treasury shares throughout the period, in which
they are held by the Parent Company, pursuant to the relevant instructions of the
regulatory authorities.
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14.

State of Kuwait

TRADE AND OTHER RECEIVABLES (CONTINUED)
The Government subsidy due from Ministry of Commerce and Industry (the “Ministry”)
as a result of the subsidy granted to the Parent Company to meet the increased
prices of certain foodstuff and consumer goods in accordance with the previous
ministerial Decrees’ amounted to KD 16,330,630 as at 31 December 2019 (2018: KD
16,330,630). To date, the Group’s subsidy has not been approved by the Ministry due
to a dispute regarding the subsidy per head. Further, there are legal cases filed by the
Parent Company against the Ministry claiming the subsidy due amount. The court
had appointed experts to look into the matter related to one of the legal cases. On 26
November 2019, a verdict was issued by the Court of appeal in favour of the Parent
Company in relation to this legal case for an amount of KD 2,294,156 upholding the
earlier decision of the court of first instances. Management has appealed against
the verdict demanding the full amount of KD 3,462,353 relating to this legal case
which is currently pending. As at 31 December 2019, the provision for impairment
maintained against the total accrued Government subsidy balance amounted to KD
11,146,796 (2018: KD 12,730,079).
The movement of the loss allowance is as follows:
2019
At 1 January
Loss allowance addition during the period
Write-off during the year
Reversal
Foreign exchange differences
At 31 December

2018

13,247,077

12,920,187

227,564

339,098

(105,308)

-

(1,327,573)

-

(1,177)

(12,208)

12,040,583

13,247,077

The Group does not hold any collateral in relation to these receivables. Trade
receivables are non-interest bearing.
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For the year ended 31 December 2019
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TRADE AND OTHER RECEIVABLES
2019
Trade receivables
Accrued Government subsidy*
Loss allowance

2018

8,840,553

7,519,114

16,330,630

16,330,630

25,171,183

23,849,744

(12,040,583)

(13,247,077)

13,130,600

10,602,667

3,188,421

3,256,744

Prepaid expenses

221,080

424,828

Refundable deposits

106,624

32,539

35,059

48,986

280,387

723,097

16,962,171

15,088,861

Advances to suppliers

Staff receivables
Others

* Pursuant to Council of Ministers resolution No. 1308 dated 11 September 2011
regarding the Parent Company’s purchase and transfer of livestock to Kuwait port
(CIF) and selling the same at cost plus 15% margin, the Ministerial Decree No. 409
which was issued on 8 July 2012 regarding the Ministry of Commerce and Industry’s
financial support of KD 16.835 per head of sheep live or chilled or completely frozen
which was entered into Kuwait from whatever source or means, and in effect until 1
November 2012.
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State of Kuwait

FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) comprise:
•• Equity securities which are not held for trading, and which the Group has irrevocably
elected at initial recognition to recognise in this category. These are strategic
investments and the Group considers this classification to be more relevant.
Equity investments at fair value through other comprehensive income
Equity investments at FVOCI comprise the following:
2019

2018

Quoted securities

738,422

974,720

Unquoted local securities

386,313

318,895

Unquoted foreign securities

132,508

510,281

1,257,243

1,803,896

The fair value of local quoted securities is based on its year end bid price in active market.
The fair value of the investment in funds are determined by the manager of the fund
based on the latest net asset value as of 31 December 2019.
12

FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COSTS
Financial assets at amortised costs represent local bonds and Sukuk. During the year
ended 31 December 2019, the Group has local Sukuk at annual yield rates ranging
from 5.5% to 6.5% and local bonds at annual interest rates ranging from 6.5% to 7%.
Bonds are classified as non-current on the basis of their maturities.

13

INVENTORIES

Livestock and meat – (net)
Fodder
Intestine
Medicines, fertilisers and others
Production materials and spare parts
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2019

2018

4,503,148

2,505,496

94,101

257,462

-

110,227

423,623

463,516

5,020,872

3,336,701

1,245,647

726,130

6,266,519

4,062,831
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(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

LEASE
This note provides information for lease where the Group is a lessee.
(i)

Amounts recognized in the consolidated statement of financial position
As at
31
December
2019

1 January
2019

Right of use asset
Building

1,956,046

2,324,613

Vehicles

27,266

75,492

1,983,312

2,400,105

393,170

411,719

1,553,599

1,988,386

1,946,769

2,400,105

Lease liability
Current
Non-current

Additions to the right-of-use assets during the year ended 31 December 2019 were
nil.
(ii)

Amounts recognised in the consolidated statement of income

The consolidated statement of income shows the following amount relating to lease:
Year ended 31 December
2019

2018

Depreciation charge of right-of-use asset
Building

367,974

-

Vehicles

48,226

-

416,200

-

The total cash outflow for lease during the year ended 31 December 2019 was
562,599. KD
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9.

State of Kuwait

INVESTMENTS IN ASSOCIATES
The details of the Group’s associates are as follows:

Name of the
associate

Country of
incorporation

Portland Pellet
Suppliers

Australia

Activity

Livestock
trading

Voting rights
and equity
interest

2019

2019

2018

%

%

50

50

2018

444,539

366,609

444,539

366,609

Summarised financial information of the Group’s associate is set out below:
Portland Pellet Suppliers
Assets

2019

2018

Current assets

723,608

632,740

311,844

322,865

1,035,452

955,605

Current liabilities

146,374

222,387

Net assets of the associate

889,078

733,218

Group’s share of the associate’s net assets

444,539

366,609

Revenues

2,505,343

1,149,721

Expenses

(2,342,633)

(919,277)

162,710

230,444

81,355

115,222

-

90,244

Non-current assets
Liabilities

Profit for the year
Group’s share of associate’s results
Dividends received
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (CONTINUED)
Machinery and equipment included in property, plant and equipment with a carrying
value of KD 74,619 (2018: KD 111,446) are mortgaged as a security against bank
borrowing (Note 21).
The depreciation charge for the year has been allocated in the consolidated statement
of income as follows:
2019

2018

2,338,095

1,209,635

Marketing expenses (Note 24)

172,622

152,759

General and administrative expenses (Note 25)

369,218

270,946

2,879,935

1,633,340

Operating costs

During the year ended 31 December 2018, finance cost amounted to KD 694,867 was
capitalised within the property, plant and equipment.
*During the year, an agreement with a contractor with whom a contract was made
to build a vessel was cancelled by the Group as a result of the contractor’s breach
of the terms of the agreement and failure to deliver the vessel as per the contracted
timeline due to bankruptcy. As a result, the Group liquidated the letter of guarantee
amounting to KD 14,381,257 provided by the contractor against the project in
progress. The Group filed a legal case against the contractor claiming damages in
the sum of Euro 15,702,996 (equivalent to KD 5,242,330) which was accepted by the
bankruptcy manager of the contractor.
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50
6,332
16,945,655

1,386,697

31,168,927
(29,782,230)
1,386,697

At 31 December 2019
Cost
Accumulated depreciation
Net book amount
27,934,416
(10,988,761)
16,945,655

17,521,736
(10,223)
316,076
(6,332)
(881,934)

2,147,480
276,431
(1,037,214)

27,634,895
(10,113,159)
17,521,736

3,391,955
(74,854)
314,594
(161,776)
14,051,817
17,521,736

13,343,338
(9,951,383)
3,391,955

Year ended 31 December
2019
Opening net book amount
Exchange differences
Additions
Disposals*
Depreciation charge
Depreciation relating to
disposals
Closing net book amount

Accumulated depreciation
Net book amount

Cost

30,892,496
(28,745,016)
2,147,480

2,792,523
284,176
(929,219)
2,147,480

Year ended 31 December
2018
Opening net book amount
Exchange differences
Additions
Depreciation charge
Transfers
Closing net book amount

At 31 December 2018

30,608,320
(27,815,797)
2,792,523

Vessels

Land,
constructions
and buildings

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

At 1 January 2018
Cost
Accumulated depreciation
Net book amount

8

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

For the year ended 31 December 2019

Consolidated statement of changes in equity

9,218,570
(4,798,456)
4,420,114

4,420,114

4,655,200
(17,430)
339,509
(557,165)

8,896,491
(4,241,291)
4,655,200

1,127,420
(41,264)
3,734,201
(189,265)
24,108
4,655,200

5,179,446
(4,052,026)
1,127,420

Machinery
and
equipment

3,231,723
(2,825,674)
406,049

406,049

464,628
(504)
114,492
(172,567)

3,117,735
(2,653,107)
464,628

483,431
(921)
176,072
(193,954)
464,628

2,942,584
(2,459,153)
483,431

Vehicles

2,458,196
(2,139,505)
318,691

318,691

348,252
(144)
201,726
(41,065)
(231,055)
40,977

2,297,679
(1,949,427)
348,252

326,193
(754)
81,939
(159,126)
100,000
348,252

2,116,494
(1,790,301)
326,193

Other
assets

State of Kuwait

254,907
254,907

254,907

15,773,135
318,839
(15,837,067)
-

15,773,135
15,773,135

20,563,706
9,385,354
(14,175,925)
15,773,135

20,563,706
20,563,706

Projects in
progress

74,266,739
(50,534,626)
23,732,113

47,309
23,732,113

40,910,431
(28,301)
1,567,073
(15,884,464)
(2,879,935)

88,612,431
(47,702,000)
40,910,431

28,685,228
(117,793)
13,976,336
(1,633,340)
40,910,431

74,753,888
(46,068,660)
28,685,228

Total

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C.
and its subsidiaries

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. Notes to the consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2019

and its subsidiaries
State of Kuwait

7.

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

FAIR VALUE ESTIMATION(CONTINUED)

The fair value of the financial assets and liabilities other than those mentioned above
are not materially different than their carrying value.
The following table represents the changes in Level 3 instruments:
31 December
Opening balance
Additions of unquoted equity securities
Sale of unquoted equity securities
Change in fair value
Ending balance

2019

2018

793,128

87,465

-

715,618

(347,957)

-

38,001

(9,955)

483,172

793,128
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7

State of Kuwait

FAIR VALUE ESTIMATION
The fair values of financial assets and liabilities are estimated as follows:
Level 1:

Quoted prices in active markets for quoted financial instruments.

Level 2:

Quoted prices in active markets for similar instruments. Quoted
prices for identical assets or liabilities in market that is not active.
Inputs other than quoted prices that are observable for assets and
liabilities.

Level 3:

Inputs for the asset or liabilities that are not based on observable
market data.

The following table shows the fair value measurement hierarchy of the Group’s
financial assets recorded at fair value:

31 December 2019
Financial assets at fair
value through other
comprehensive income

Total fair
value

Level 1

Level 2

Level 3

738,422

35,649

483,172

1,257,243

974,720

36,048

793,128

1,803,896

31 December 2018
Financial assets at fair
value through other
comprehensive income

The method of valuation used in Level 3 has been consistent with that used in the
recent annual consolidated financial statements, which is measured at fair value
estimated using various models, which includes some assumptions that are not
supportable by observable market prices or rates or the latest financial statements
or information available on these investments as the future financial flows of which
are unpredictable.
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SSIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)
Estimation uncertainty (Continued)
Expected Credit Losses on financial assets
The Group estimates Expected Credit Loss (ECL) for all financial assets carried at
amortised cost.
Significant judgements are required in applying the accounting requirements for
measuring ECL, such as:
•• Determining criteria for significant increase in credit risk
•• Choosing appropriate models and assumptions for measurement of ECL
•• Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for
each type of product/market and the associated ECL; and
•• Establishing group of similar financial assets for the purpose of measuring ECL.
Fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income
The Group carries out valuations for its financial assets at fair value through other
comprehensive income at least annually. At the end of each reporting period, the
management update their assessment of the fair value of each equity investment,
taking into account the most recent financial information available. The management
determine a value within a range of reasonable fair value estimates.
The best evidence of fair value is current prices in an active market for similar assets.
Where such information is not available the management considers information
from a variety of sources including, current prices in an active market for equity
investments of different nature or recent prices of similar equity investments in less
active markets, adjusted to reflect those differences.
Impairment of inventories
Inventories are held at lower of cost and net realisable value. When inventories become
old or obsolete, an estimate is made of their net realisable value. For individually
significant amounts, this estimation is performed on an individual basis. Amounts
which are not individually significant, but which are old or obsolete, are assessed
collectively and a provision applied according to the inventory type and the degree
of ageing or obsolescence, based on historical selling prices.
Useful lives of tangible assets
The Group reviews the estimated useful lives over which its tangible assets are
depreciated. This estimate is based on management’s experience.
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and its subsidiaries
State of Kuwait

SSIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)
Significant management judgments (Continued)
Classification of financial assets at amortised cost
The Group classifies its financial assets as at amortised cost only if both of the
following criteria are met:
•• the asset is held within a business model whose objective is to collect the
contractual cash flows, and
•• the contractual terms give rise to cash flows that are solely payments of
principal and interest.
Classification of financial assets at fair value through other comprehensive income
Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI)
comprise of equity securities which are not held for trading, and which the Group
has irrevocably elected at initial recognition to recognise in this category. These are
strategic investments and the Group considers this classification to be more relevant.
Critical judgements in determining the lease term
In determining the lease term, management considers all facts and circumstances
that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a
termination option. Extension options (or periods after termination options) are only
included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not
terminated).
For leases of warehouses and retail stores, the following factors are normally the
most relevant:
•• If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically
reasonably certain to extend (or not terminate).
•• If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value,
the Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).
•• Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations
and the costs and business disruption required to replace the leased asset.
Estimation uncertainty
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation
uncertainty at the financial position date, that have a significant risk of causing a
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next
financial year are discussed below:
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5.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

5.2

Capital risk management (Continued)

The Group manages its capital to ensure that entities within the Group will be able to
continue as a going concern while maximising the return to shareholders through the
optimisation of the debt and equity balance. The Group monitors capital on the basis
of gearing ratio. The ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is
calculated as total debt less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as net
debt plus equity. The gearing ratios as at 31 December were as follows:
2019
8,671,951

20,220,494

Bank overdraft

115,045

-

Lease liabilities

1,946,769

-

(5,508,242)

(3,277,788)

5,225,523

16,942,706

Total equity

40,150,841

38,877,587

Total capital

45,376,364

55,820,293

11.52%

30.35%

Bank borrowing (Note 21)

Less: cash and cash equivalents
(Note 15)
Net debt

Gearing ratio (%)
5

2018

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES
In the application of the Group’s accounting policies, the management is required to
make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and
liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated
assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to
be relevant. Actual results may differ from these estimates. The estimates and underlying
assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are
recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that
period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both
current and future periods.
Significant management judgments
In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made
the following significant judgments, which have the most significant effect on the
amounts recognised in the consolidated financial statements:
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State of Kuwait

5.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

5.1

Financial risk factors (Continued)

(b)

Credit risk (Continued)
The table below analyses the Group’s non-derivative financial liabilities into relevant
maturity groupings based on the remaining period at the reporting date to the
contractual maturity date. The amounts disclosed in the below tables are the contractual
undiscounted cash flows. Undiscounted cash flows in respect of balances due within
12 months generally equal their carrying amounts in the consolidated statement of
financial position as the impact of discounting is not significant.

5.2

Capital risk management
The maturity analysis of financial instruments as at 31 December is as follows:
At 31 December
2019

On
demand

Less than
3 months

3 to 12
months

More than
12 months

Total

Bank borrowing

-

-

1,900,000

7,008,969

8,908,969

Lease liabilities

-

98,293

294,877

1,627,395

2,020,565

Bank overdraft

-

115,045

-

-

115,045

Trade and
other payables
(excluding
advances from
customers)

-

3,316,716

3,357,451

-

6,674,167

-

3,530,054

5,552,328

8,636,364

17,718,746

At 31
December 2018
Bank borrowing
Trade and
other payables
(excluding
advances from
customers)
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3 to 12
months

More
than 12
months

Total

-

2,500,000

18,340,711

20,840,711

-

3,436,317

4,152,314

-

7,588,631

-

3,436,317

6,652,314

18,340,711

28,429,342

On
demand

Less than
3 months

-
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5.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

5.1

Financial risk factors (Continued)

(b)

Credit risk (Continued)
factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has
identified the inflation rate of the State of Kuwait in which it sells its goods and provide
services to be the most relevant factor, and accordingly adjusts the historical loss rates
based on expected changes in these factors.
Trade receivables are written off when there is no reasonable expectation of recovery.
Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include, amongst others,
the failure of a debtor to engage in a repayment plan with the Group, and a failure to
make contractual payments for a period of greater than 90 days.
Impairment losses on trade receivables are presented as net impairment losses within
operating profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited
against the same line item.
The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of
each class of financial asset:
As at 31 December
2019
Financial assets at amortised cost
Trade and other receivables
Bank balances and cash (excluding cash on
hand)
(c)

2018

2,733,302

2,733,302

13,552,670

11,407,289

5,542,291

3,214,921

21,828,263

17,355,512

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting commitments
associated with financial liabilities, arises because of the possibility (which may often
be remote) that the entity could be required to pay its liabilities earlier than expected.
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash, the availability
of funding through an adequate amount of committed credit facilities and the ability to
close out market positions. Due to the dynamic nature of the underlying businesses, the
Group aims to maintain the support from the shareholders.
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5.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

5.1

Financial risk factors (Continued)

(b)

and its subsidiaries
State of Kuwait

Credit risk (Continued)
If contract customers are independently rated, these ratings are used. Otherwise, if
there is no independent rating, risk control assesses the credit quality of the customer,
taking into account its financial position, past experience and other factors. Individual
risk limits are set based on internal or external ratings in accordance with limits set
by the board. The compliance with credit limits by contract customers is regularly
monitored by line management.
Sales to retail customers are required to be settled by letter of credit, extinguishing
credit risk. There are no significant concentrations of credit risk, whether through
exposure to individual customers, specific industry sectors and / or regions.
(ii)

Security

It is not the practice of the Group to obtain securities against receivables.
(iii)
Impairment of financial assets
The following represents the Group’s financial assets that are subject to the expected
credit loss model:
-

Trade receivables for billing amounts issued for sale of livestock and livestock
products.

While cash and cash equivalents, financial assets at fair value through other
comprehensive income and financial assets at amortised costs are also subject to the
impairment requirements of IFRS 9, the identified impairment loss was immaterial.
Trade receivables
The Group applies the IFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses
which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the
expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit
risk characteristics.
The expected loss rates are based on the payment profiles of sales over a period of 36
month before 31 December 2018 or 1 January 2018 respectively and the corresponding
historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are
adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic
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5.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

5.1

Financial risk factors (Continued)

(a)

Market risk (Continued)
(ii)

Equity price risk ( Continued)

There has been no change in the methods and the assumptions used in the preparation
of the sensitivity analysis.
% change in
equity price

2019

Financial assets at fair value through
other comprehensive income

Financial assets at fair value through
other comprehensive income
(iii)

Effect on
equity

-

62,862

+5%

% change in
equity price

2018

Effect on
profit

Effect on
profit

Effect on
equity

-

90,195

+5%

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.
Interest rate risk is managed by the Group through investing in deposits with fixed
interest rates to prevent changes in interest rates, The Group studies on a regular basis
all the income data related to the interest rate to determine the probability of changes
in interest rates and the effect of such changes on the cash flow of the Group and the
consolidated statement of income in order to take the necessary actions in a timely
manner.
Borrowings bear fixed interest rate and hence not exposed to interest rate risk.
(b) Credit risk
Credit risk arises from cash and cash equivalents and trade and other receivables.
(i)

Risk management

Credit risk is managed on a Group basis. For banks and financial institutions, only
independently rated parties with a minimum rating of ‘A’ are accepted.
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5.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

5.1

Financial risk factors (Continued)

(a)

Market risk (Continued)
(i)

Foreign currency risk (Continued)
Change in
currency rate

Effect on (loss) /
profit for the year and
equity

31 December 2019
US Dollar

+5%

(450,343)

Euro

+5%

(72,791)

Australian dollar

+5%

(69,438)

Emirati dirham

+5%

(290,139)

US Dollar

+5%

(363,082)

Australian dollar

+5%

(144,262)

Emirati dirham

+5%

(193,805)

31 December 2018

The increase in currency rate will have the opposite effect on the (loss) / profit for the
year and equity.
(ii)

Equity price risk

The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk
or currency risk). The Group is exposed to this risk as the Group owns investments
classified in the consolidated financial position as financial assets at fair value through
other comprehensive income. The Group’s management monitors and manages these
risks through:
- Group’s investments through portfolios managed by specialised portfolio managers.
- Invest in companies’ shares that have good financial positions that generate high
operating income and dividends and with well performing investment funds.
- Periodic tracking of changes in market prices.
The following table shows the impact on the Group’s financial assets sensitive to equity
prices considering a 5% change with other factors constant. The effect of decreases
in equity prices is expected to be equal and opposite to the effect of increases shown.
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5.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

5.1

Financial risk factors (Continued)

(a)

Market risk (Continued)
(i)

Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial
instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates that affects the
Group’s cash flows or the valuation of the monetary assets and liabilities denominated
in foreign currency. The Group is exposed to foreign currency risks resulting mainly from
the Group’s dealings in financial assets denominated in foreign currency. The Group has
set policies for the management of foreign exchange risk which require each Company
in the Group to manage the foreign risk against its currency of operation. The Group
tracks and manages these risks by:
- Monitoring the changes in foreign currency exchange rates on regular basis.
- Set up tide limits for dealing in foreign currencies for the basic objectives of the Group’s
activities.
The following is net foreign currencies positions as at the date of the consolidated
financial statements:
As at 31 December
2019

2018

KD
(equivalent)

KD
(equivalent)

9,006,850

7,261,649

Euro

1,455,810

-

Australian dollar

1,388,760

2,885,237

Emirati dirham

5,802,778

3,876,103

US Dollar

The table below indicates the Group’s foreign exchange exposure as at 31 December,
as a result of its monetary assets and liabilities. The analysis calculates the effect of a
reasonably possible movement of the KD currency rate against the US Dollar, Euro,
Australian dollar and Emirati dirham with all other variables held constant, on the profit
for the year and equity (due to the fair value of currency sensitive monetary assets and
liabilities).
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4.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.2

IFRS 16 “Leases” – Accounting policies (Continued)

and its subsidiaries
State of Kuwait

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:
•• the amount of the initial measurement of lease liability;
•• any lease payments made at or before the commencement date less any lease
incentives received;
•• any initial direct costs; and
•• restoration costs.
Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset’s useful life
and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise
a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset’s
useful life.
Payments associated with short-term leases of equipment and vehicles and all leases of
low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in consolidated
statement of income. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.
5

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

5.1 Financial risk factors
Risk is inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing
identification, measurement and monitoring, subject to risk limits and other controls.
This process of risk management is critical to the Group’s continuing profitability and
each individual within the Group is accountable for the risk exposures relating to his or
her responsibilities. The Group is exposed to credit risk, liquidity risk and market risk.
The independent risk control process does not include business risks such as changes
in the environment, technology and industry. The Group’s policy is to monitor these
business risks through the Group’s strategic planning process. The Parent Company’s
management reviews and agrees policies for managing each of these risks which are
summarised below.
(a)

Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instrument
will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises of, foreign
currency risk, equity price risk and interest rate risk.
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4.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.2

IFRS 16 “Leases” – Accounting policies (Continued)
of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is
available for use by the Group.
Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value
basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:
•• fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives
receivable;
•• variable lease payment that are based on an index or a rate;
•• amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
•• the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise
that option; and
•• payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee
exercising that option.
Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also
included in the measurement of the liability.
The lease payments are discounted using, the lessee’s incremental borrowing rate,
being the rate that the lessee would have to pay to borrow the funds necessary to
obtain an asset of similar value in a similar economic environment with similar terms
and conditions.
To determine the incremental borrowing rate, the Group:
•• where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee
as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third
party financing was received,
•• uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit
risk for leases held by the Group, which does not have recent third party financing, and
•• makes adjustments specific to the lease, e.g. term, country, currency and security.
Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost
is charged to the consolidated statement of income over the lease period so as to
produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability
for each period.
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4.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

4.1

Impact on the consolidated financial statements (Continued)
ii.

and its subsidiaries
State of Kuwait

Measurement of lease liabilities
2019
KD
Operating lease commitments as at 31 December 2018

2,852,304

Discounted using the lessee’s incremental borrowing rate of at
the date of initial application

2,400,105

Lease liability recognised as at 1 January 2019

2,400,105

Of which are:
Current lease liabilities
Non-current lease liabilities
iii.

411,719
1,988,386

Measurement of right-of-use assets

The associated right-of-use assets for property leases were measured at the amount
equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease
payments relating to that lease recognised in the consolidated statement of financial
position as at 31 December 2018.
iv.

Adjustments recognised in the consolidated statement of financial position on 1
January 2019:

The change in accounting policy affected the following items in the consolidated
statement of financial position on 1 January 2019:
• right-of-use assets – increase by KD 2,400,105
• lease liabilities – increase by KD 2,400,105
4.2

IFRS 16 “Leases” – Accounting policies
The Group leases various offices, warehouses, retail stores and vehicles. Rental
contracts are made for fixed periods of 1 year to 14 years but may have extension
options. Lease terms are negotiated on an individual basis and contain a wide range
of different terms and conditions. The lease agreement do not impose any covenants,
but leased assets may not be used as security for borrowing purposes.
Until the 2018 financial year, lease of offices, warehouses and retail stores was
classified as operating lease. From 1 January 2019, lease is recognised as a right-
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CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
This note explains the impact of adoption IFRS 16 Leases on the Group’s consolidated
financial statements.

4.1

Impact on the consolidated financial statements
The Group has adopted IFRS 16 Leases retrospectively from 1 January 2019, but has
not restated comparatives for the 2018 reporting period, as permitted under the
specific transition provisions in the standard. The reclassifications and the adjustments
arising from the new leasing rules are therefore recognised in the opening balance
sheet on 1 January 2019 (if any).
On adoption of IFRS 16, the Group recognised lease liabilities in relation to leases
which had previously been classified as ‘operating leases’ under the principles of IAS
17 Leases. These liabilities were measured at the present value of the remaining lease
payments, discounted using the lessee’s incremental borrowing rate as of 1 January
2019. The weighted average lessee’s incremental borrowing rate applied to the lease
liabilities on 1 January 2019 was 4.75%.
i.

Practical expedients applied

In applying IFRS 16 for the first time, the Group has used the following practical
expedients permitted by the standard:
•• the use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar
characteristics;
•• reliance on previous assessments on whether leases are onerous;
•• the accounting for operating leases with a remaining lease term of less than 12
months as at 1 January 2019 as short-term leases; and
•• the use of hindsight in determining the lease term where the contract contains
options to extend or terminate the lease.
The Group has elected not to reassess whether a contract is, or contains a lease at
the date of initial application. Instead, for contracts entered into before the transition
date, the Group relied on its assessment made applying IAS 17 and Interpretation 4
Determining whether an arrangement contains a lease.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.21

Revenue recognition (Continued)
Sale of goods
The Group is engaged in the sales of food products. Revenue from the sale of goods
is recognised when the Group sells a product to the customer. Payment of the
transaction price is due immediately when the customer purchases the product and
takes delivery. It is the Group’s policy to sell its products to the end customer.
Interest income
Interest income is recognised as the interest accrues using effective interest rate
method.
Dividend income
Dividend income is recognised when the right to receive payment is established.

3.22

Leases
The Group has changed its accounting policy for leases where the Group is the lessee.
The new policy is described in (note 4.2) and the impact of the change in (note 4.1).
Until 31 December 2018, leases in which a significant portion of the risks and rewards
of ownership were not transferred to the Group as lessee were classified as operating
leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from
the lessor) were charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of
the lease.

3.23

NLST, KFAS and Zakat
National Labour Support Tax (NLST), contribution to Kuwait Foundation for the
Advancement of Sciences (KFAS) and Zakat represent levies / taxes imposed on
the Group at the flat percentage of net profits less permitted deductions under the
prevalent respective fiscal regulations of the State of Kuwait. Under prevalent taxation
/ levy regulations no carry forward of losses is permitted and there are no significant
differences between the tax / levy bases of assets and liabilities and their carrying
amount for financial reporting purposes.
Tax / statutory levy
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Rate

Contribution to KFAS

1.0% of net profit less permitted deductions

Zakat

1.0% of net profit less permitted deductions

NLST

2.5% of annual net profit before Board of Director’s
remuneration, contribution to Kuwait Foundation
for Advancement of Sciences, donations, grants,
Zakat and NLST.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.20

Contingencies
Contingent liabilities are not recognised in the consolidated statement of financial
position, but are disclosed, unless the possibility of an outflow of resources embodying
economic benefit is remote.
Contingent asset are not recognised in the consolidated statement of financial
position, but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

3.21

Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, and
represents amounts receivable for goods sold.
Revenue is recognised when or as performance obligations are satisfied by transferring
control of goods to a customer. Revenue is recognised only to the extent that it
is probable the economic benefits will accrue to the Group, the revenue can be
measured reliably and the contract has commercial substance.
The revenue recorded is the amount of consideration specified in a contract with a
customer that the Group expects to be entitled to in exchange for those goods.
Revenue is recognised in accordance with the five step model as stipulated in IFRS 15:
1. Identify contracts with customers: A contract is an agreement which creates
enforceable rights and obligations and sets out criteria that must be met.
2. Identify performance obligations within a contract: A performance obligation is a
promise to deliver goods or services to a customer.
3. Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration
to which the Group expects to be entitled in exchange for delivering the promised
goods to a customer.
4. Allocate the transaction price to the performance obligations.
5. Recognize revenue as and when the Group satisfies performance obligations.
A receivable is recognised when the goods are delivered as this is the point in time
that the consideration is unconditional.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.17

Earnings per share
Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing:
•• the profit attributable to owners of the Group, excluding any costs of servicing
equity other than ordinary shares
••

by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the
financial year, adjusted for bonus elements in ordinary shares issued during the
year and excluding treasury shares

Diluted earnings per share
Diluted earnings per share adjusts the figures used in the determination of basic
earnings per share to take into account:
••

the after income tax effect of interest and other financing costs associated
with dilutive potential ordinary shares, and

••

the weighted average number of additional ordinary shares that would have been
outstanding assuming the conversion of all dilutive potential ordinary shares.

3.18

Treasury shares
Treasury shares represent the Parent Company’s own shares that have been issued,
subsequently purchased by the Group and not yet reissued or cancelled. Treasury
shares are accounted for using the cost method. Under the cost method, the total
cost of the shares acquired is reported as a contra account within equity when
the treasury shares are disposed; gains are credited to a separate un-distributable
account in equity “gain on sale of treasury shares”. Any realised losses are charged to
the same account in the limit of its credit balance, any additional losses are charged
to retained earnings and then to reserves. Gains realised subsequently on the sale
of treasury shares are first used to offset any previously recorded losses in reserves,
retained earnings and the gain on sale of treasury shares.

3.19

Taxes and deductions
Taxes and deductions are represented in the followings:
- Income taxes on subsidiaries.
- Contribution to Kuwait Foundation for Advancement of Science on the Parent Company.
- Tax due from the Parent Company in accordance with Law No. 19 of 2000 concerning
Support and Encouragement of National Manpower to Work in Private Sector.
- Zakat in accordance with Law No.46 of 2006.

32

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. Notes to the consolidated financial statements
and its subsidiaries
State of Kuwait

For the year ended 31 December 2019
(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.13

Borrowings (Continued)
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of
the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn
down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent there
is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the
fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period
of the facility to which it relates.

3.14

Trade payables and other liabilities
These amounts represent liabilities for goods and services provided to the Group prior
to the end of financial year which are unpaid. The amounts are unsecured and are
usually paid within 30 days of recognition. Trade payables and other liabilities are
presented as current liabilities unless payment is not due within 12 months after the
reporting period. They are recognised initially at their fair value and subsequently
measured at amortised cost using the effective interest method.

3.15

Provisions
Provisions are recognised when the Group has a present legal or constructive obligation
as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to
settle the obligation; and the amount has been reliably estimated.
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will
be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a
whole. A provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to
any one item included in the same class of obligations may be small.
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be
required to settle the obligation using a rate that reflects current market assessments
of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the
provision due to passage of time is recognised as finance costs.

3.16

Dividends
Appropriation is made for the amount of any dividend declared, being appropriately
authorised and no longer at the discretion of the entity, on or before the end of the
reporting period but not distributed at the end of the reporting period.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.10

Employees’ end of service benefits (Continued)
Group’s employees on the financial position date. The Group expects this method to
produce a reliable approximation of the present value of this obligation.
With respect to its national employees, the Group also makes contributions to Public
Authority for Social Security calculated as a percentage of the employees’ salaries.

3.11

Financial liabilities
A financial liability is any liability that is a contractual obligation to deliver cash or
another financial asset to another entity or to exchange financial assets or financial
liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavourable to the
Group.
All financial liabilities are initially recognised at fair value less directly attributable
transaction costs. After initial recognition the financial liabilities are subsequently
measured at amortised cost using the effective interest rate method. The Group
classifies its financial liabilities as borrowing and trade payables and other payables. A
financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged
or cancelled or expires.

3.12

Offsetting financial instruments
Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement
of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised
amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle
the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on
future events and must be enforceable in the normal course of business and in the
event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

3.13

Borrowings
Borrowings represents term loans that are recognised initially at fair value, net of
transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost;
any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption
value is recognised in the statement of comprehensive income over the period of the
borrowings using the effective interest rate method.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.7

Financial assets (Continued)

3.7.4 Impairment (Continued)
methodology applied depends on whether there has been a significant increase in
credit risk.
For ‘trade and other receivables’ the Group applies the simplified approach permitted
by IFRS 9, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial
recognition of the receivables. For cash and cash equivalents, they are also subject to
the impairment requirements of IFRS 9, the identified impairment loss was immaterial.
3.8

Trade and other receivables
Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently
measured at amortised cost using the effective interest rate method, less provision for
impairment.
Trade and other receivables are amounts due from customers for goods sold or
services performed in the ordinary course of business. Trade and other receivables
are recognised initially at the amount of consideration that is unconditional unless
they contain significant financing components, when they are recognised at fair value.
The Group holds the trade receivables with the objective to collect the contractual
cash flows and therefore measures them subsequently at amortised cost using the
effective interest rate method.

3.9

Cash and cash equivalents
In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents includes cash
on hand, current accounts with banks, time deposits with an original maturity of less
than three months and cash at investment portfolios net of bank overdraft. In the
consolidated statement of financial position, bank overdraft is shown as a separate
line within current liabilities.

3.10

Employees’ end of service benefits
The Group is liable under Kuwaiti Labour Law, to make payments to the employees
for end of service benefits through defined benefits plan. Such payment is made on a
lump sum basis at the end of an employee’s service. This liability is unfunded and has
been computed as the amount payable as a result of involuntary termination of the
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.7

Financial assets (Continued)

3.7.3 Measurement
At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the
case of a financial asset not at fair value through profit or loss (FVPL), transaction
costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset.
Debt instruments
Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group’s business
model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. The
Group classifies its debt instruments as amortised cost.
•• Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where
those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured
at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in the
consolidated statement of income using the effective interest rate method. Any
gain or loss arising on derecognition is recognised directly in the consolidated
statement of income. Impairment losses are presented as separate line item in the
consolidated statement of income.
Equity instruments
The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the
Group’s management has elected to present fair value gains and losses on equity
investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and
losses to the consolidated statement of income following the derecognition of the
investment. Dividends from such investments continue to be recognised in the
consolidated statement of income when the Group’s right to receive payments is
established.
Subsequent to the initial recognition, financial assets other than those carried at fair
value through other comprehensive income are carried at amortised costs using the
effective interest rate method.
3.7.4 Impairment
From 1 January 2018, the Group assesses on a forward looking basis the expected
credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and
financial assets at fair value through other comprehensive income. The impairment

28

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. Notes to the consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2019

and its subsidiaries
State of Kuwait

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.5

Inventories (Continued)

3.6

Impairment of non-financial assets
Assets are tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate
that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised
for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount.
The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs of disposal and
value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the
lowest levels for which there are largely independent cash inflows (cash-generating
units). Prior impairments of non-financial assets (other than goodwill) are reviewed for
possible reversal at each reporting date.

3.7

Financial assets

3.7.1

Classification
From 1 January 2018, the Group classifies its financial assets in the following
measurement categories:
••

Those to be measured subsequently at fair value through other comprehensive

income, and
••

Those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the business model for managing the financial assets
and the contractual terms of the cash flows.
For assets measured at fair value, gains and losses are recorded in consolidated
statement of comprehensive income. For investments in equity instruments that
are not held for trading, the Group has made an irrevocable election at the time of
initial recognition to account for the equity investment at fair value through other
comprehensive income (FVOCI).
3.7.2

Recognition and derecognition
Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on trade-date,
the date on which the Group commits to purchase or sell the asset. Financial assets
are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have
expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the
risks and rewards of ownership.
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and its subsidiaries
State of Kuwait

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.4

Property, plant and equipment (Continued)
Depreciation is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their
residual values over their estimated useful lives, as follows:
Vessels
Land, constructions and buildings
Machinery and equipment

2-15 years
10-20 years
3-20 years

Vehicles

5 years

Other assets

3 years

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at
least at the end of each reporting period. An asset’s carrying amount is written down
immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is greater than
its estimated recoverable amount.
Gains and losses on disposal (if any) are determined by comparing the proceeds with
the carrying amounts and are recognised within the consolidated statement of income.
Projects in progress for purposes of production works or administrative usage are
stated at cost less any recognised impairment loss. Cost includes professional fees
and borrowing costs capitalised on assets that meet the conditions of capitalising the
borrowing costs in accordance with the Group’s accounting policy. These assets are
classified within the appropriate categories of items of property, plant and equipment
when finished and being considered ready for use. Depreciation of such assets
commences when they are ready for use for their intended purpose in the same way
as other items of property, plant and equipment.
3.5

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined
based on the weighted average cost method. Livestock cost is determined based on
the cost of acquisition plus costs of raising. The cost of finished goods includes raw
materials, wages and overheads incurred. Net realisable value is based on the selling
price less the estimated cost till completion and sale of inventories.
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(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

State of Kuwait

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.3

Foreign currencies translation (Continued)
Non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency are translated
using the exchange rates at the date when the fair value was determined. Translation
differences on assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair
value gain or loss.
(c)

Group companies

The results and financial position of foreign operations (none of which has the currency
of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the
presentation currency are translated into the presentation currency as follows:
••

assets and liabilities for each balance sheet presented are translated at the
closing rate at the date of that balance sheet

••

income and expenses for each statement of profit or loss and statement of
comprehensive income are translated at average exchange rates (unless this is
not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing
on the transaction dates, in which case income and expenses are translated at
the dates of the transactions), and

••
3.4

all resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and any
impairment loss. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the
acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a
separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits
associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured
reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs
and maintenance are charged to the statement of comprehensive income during the
financial period in which they are incurred.
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and its subsidiaries
State of Kuwait

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.2

Business combinations (Continued)
over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill.
If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the
business acquired, the difference is recognised directly in the consolidated statement
of income as a bargain purchase.
Where settlement of any part of cash consideration is deferred, the amounts payable
in the future are discounted to their present value as at the date of exchange. The
discount rate used is the entity’s incremental borrowing rate, being the rate at
which a similar borrowing could be obtained from an independent financier under
comparable terms and conditions.
Contingent consideration is classified either as equity or a financial liability. Amounts
classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value with
changes in fair value recognised in the consolidated statement of income.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value
of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair
value at the acquisition date. Any gains or losses arising from such remeasurement
are recognised in the consolidated statement of income.

3.3

Foreign currencies translation
(a)

Functional and presentation currency

Items included in the consolidated financial statements are measured using the
currency of the primary economic environment in which the Group operates (“the
functional currency”). The financial statements are presented in Kuwaiti Dinars (KD)
which is the Group’s functional and presentation currency.
(b)

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the
exchange rates at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses
resulting from the settlement of such transactions and from the translation of monetary
assets and liabilities denominated in foreign currencies at year end exchange rates are
generally recognised in the consolidated statement of income as a separate line item.
Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings are presented in the
consolidated statement of income, within finance costs.
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3.
3.1

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
Principles of consolidation and equity accounting (Continued)
On acquisition of the investment in an associate, any excess of the cost of the
investment over the Group’s share of the net fair value of the identifiable assets
and liabilities of the investee is recognised as goodwill, which is included within
the carrying amount of the investment. Any excess of the Group’s share of the net
fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of the investment, is
recognised immediately in the consolidated statement of income in the period in
which the investment is acquired.
When a Group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses
resulting from the transactions with the associate are recognised in the Group’s
consolidated financial statements only to the extent of interests in the associate that
are not related to the Group.

3.2

Business combinations
The acquisition method of accounting is used to account for all business
combinations, regardless of whether equity instruments or other assets are acquired.
The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary comprises the:
••

fair values of the assets transferred,

••

liabilities incurred to the former owners of the acquired business,

••

equity interests issued by the Group,

••

fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration
arrangement, and

••

fair value of any pre-existing equity interest in the subsidiary.

Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business
combination are, with limited exceptions, measured initially at their fair values at the
acquisition date. The Group recognises any non-controlling interest in the acquired
entity on an acquisition-by-acquisition basis either at fair value or at the non-controlling
interest’s proportionate share of the acquired entity’s net identifiable assets.
Acquisition-related costs are expensed as incurred.
The excess of the
••

consideration transferred,

••

amount of any non-controlling interest in the acquired entity, and

••

acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquired entity,
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and its subsidiaries
State of Kuwait

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.1

Principles of consolidation and equity accounting
Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has
control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights
to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect
those returns through its power to direct the activities of the entity. Subsidiaries are
fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They
are deconsolidated from the date that control ceases.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between
Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the
transaction provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting
policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency
with the policies adopted by the Group.
Associates
An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant
influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of
the investee but is not control or joint control over those policies.
The results and assets and liabilities of associates are incorporated in these
consolidated financial statements using the equity method of accounting, except
when the investment, or a portion thereof, is classified as held for sale, in which case
it is accounted for in accordance with IFRS 5.
Under the equity method, an investment in an associate is initially recognised in
the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter
to recognise the Group’s share of the profit and loss and other comprehensive
income of the associate. When the Group’s share of losses of an associate exceeds
the Group’s interest in that associate (which includes any long-term interests that,
in substance, form part of the Group’s net investment in the associate, the Group
discontinues recognising its share of further losses. Additional losses are recognised
only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or
made payments on behalf of the associate.

22

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. Notes to the consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2019

and its subsidiaries
State of Kuwait

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

2.

BASIS OF PREPARATION (CONTINUED)

2.1

Changes in accounting policies and disclosures
(a) New standards, amendments and interpretations effective for the financial year
beginning on 1 January 2019:
The Group has applied the following standards and amendments for the first time for
their annual reporting period commencing 1 January 2019:
•• IFRS 16 Leases
•• Prepayment Features with Negative Compensation – Amendments to IFRS 9
•• Long-term Interests in Associates and Joint Ventures – Amendments to IAS 28
•• Annual Improvements to IFRS Standards 2015 – 2017 Cycle
•• Plan Amendment, Curtailment or Settlement – Amendments to IAS 19
•• Interpretation 23 Uncertainty over Income Tax Treatments.
The Group had to change its accounting policies as a result of adopting IFRS 16. The
Group elected to adopt the new rules retrospectively but recognised the cumulative
effect of initially applying the new standard on 1 January 2019 (if any). This is
disclosed in note 4. The other amendments listed above did not have any impact on
the amounts recognised in prior periods and are not expected to significantly affect
the current or future periods.
(b) New standards, amendments and interpretations not yet adopted
Certain new accounting standards and interpretations have been published that are
not mandatory for 31 December 2019 reporting periods and have not been early
adopted by the Group. These standards are not expected to have a material impact
on the Group in the current or future reporting periods and on foreseeable future
transactions.

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated
financial statements are set out below. These policies have been consistently applied
to all the years presented, unless otherwise stated.
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1.

and its subsidiaries
State of Kuwait

INCORPORATION AND ACTIVITIES (CONTINUED)
The total assets of the subsidiaries amounted to KD 11,365,447 as at 31 December
2019 (2018: KD 7,444,545), and their respective total liabilities amounted to KD
1,907,804 as at 31 December 2019 (2018: KD 1,052,161). Their total revenues amounted
to KD 27,738,178 for the year ended 31 December 2019 (2018: KD 9,888,191). Their
losses amounted to KD 976,888 for the year ended 31 December 2019 (2018: losses
amounted to KD 1,071,818).
The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019 were
authorised for issuance by the Board of Directors of the Parent Company on 13
February 2020 and are subject to the approval of the Annual General Assembly of
the shareholders. The shareholders of the Parent Company have the power to amend
the consolidated financial statements at the Annual General Assembly meeting.

2.

BASIS OF PREPARATION
(a) Compliance with IFRS
These consolidated financial statements of the Group have been prepared in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), interpretations
issued by the IFRS interpretations Committee (IFRS IC) applicable to the companies
reporting under IFRS. The consolidated financial statements comply with IFRS as
issued by the International Accounting Standards Board (IASB).
(b) Historical cost convention
The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis,
except for financial assets at fair value through other comprehensive income that are
measured at fair value.
The consolidated financial statements have been presented in Kuwaiti Dinars (“KD”),
which is also the Group’s functional and presentation currency.
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State of Kuwait

1.

INCORPORATION AND ACTIVITIES (CONTINUED)
7. To import and export marine equipment necessary for Parent Company’s vessels.
8. To import, export and manufacture all kinds of fodder.
9. The Parent Company may conduct all transactions and all other actions necessary
to facilitate achieving its objectives. In addition, the Parent Company may have
an interest or establish, own, contribute or participate in any way with other
entities that practice business activities similar to its own or which may help the
Parent Company in achieving its objectives inside and outside Kuwait, the Parent
Company has the right to buy such entities or affiliate the same to it.
10. Utilisation of financial surplus through investment in portfolios managed by
specialised companies and authorities.
The Group operates in four countries; Kuwait, United Arab Emirates (“UAE”), Australia and
South Africa, and transports and sells livestock to certain countries in the Middle East.
The consolidated financial statements include the financial statements of the Parent
Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”):

Name of subsidiaries
Rural Export and Trading
(WA) PTY Ltd.
Trans Emirates Livestock
Trading Company L.L.C.
Al Shuwaikh Company for
Managing and Establishing
Commercial and Industrial
Projects S.P.C.

Al Mawashi (PTY) Ltd.

Shareholding interest
(%)
31
31
December December
2019
2018
100

100

100

100

Activity

Country of
incorporation

100

Trade in
livestock and
meat

Australia

100

Trade in
livestock and
meat

UAE

100

Establishment
and
management
of commercial
and industrial
projects

Kuwait

100

Trade in
livestock and
meat

South Africa
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1.

and its subsidiaries
State of Kuwait

INCORPORATION AND ACTIVITIES
Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. (the “Parent Company”) was
incorporated in accordance with the Memorandum of Incorporation authenticated
at the Ministry of Justice – Real Estate Registration and Authentication Department
under No. 70 /D/Vol. 2 on 24 November 1973. On 20 January 1974, the Parent
Company has been incorporated in accordance with the resolution of the founders’
General Assembly Meeting of the Parent Company.
The head office of the Parent Company is located at Sulaibiya, Agricultural Area,
Block 12, Kuwait. Kuwait Investment Authority which is owned by State of Kuwait is
the principal shareholder of the Parent Company. The Parent Company is listed on
Boursa Kuwait.
The Parent Company’s objectives are as follows:
1. To carry out all operations of producing, transporting and trading in all kinds of
meat within the state of Kuwait and abroad.
2. To construct and buy farms, pastures, barns, land and real estate deemed necessary
to achieve the Parent Company’s objectives within the State of Kuwait or abroad,
especially barns mentioned in the Memorandum of Association and in the way
stated therein.
3. To carry out all transportation operations deemed necessary for the Parent
Company’s business or for others similar businesses whether within the State of
Kuwait or abroad.
4. To own, buy and utilise means of marine and land transportation necessary to
achieve Parent Company’s objectives. In addition, utilise air transport necessary
for the same inside or outside the State of Kuwait.
5. To run any business or processing activity relating to meat production and
transportation, wool and leather trade within the State of Kuwait or abroad.
6. To own, lease and rent of real estates, buildings, workshops, docks and stores
deemed necessary to achieve Parent Company’s objectives.
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Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C.

Consolidated statement of cash flows

and its subsidiaries

For the year ended 31 December 2019

State of Kuwait

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

Notes
Operating activities
Profit / (loss) for the year
Adjustments:
Depreciation
Interests income
Interest expense – lease liability
Loss allowance
Reversal – loss allowance
Group’s share in associates’ results
Foreign currency exchange loss
Employees’ end of service benefits

2019

2018

1,173,782

(3,543,498)

3,296,135
(246,847)
109,445
227,564
(1,327,573)
(81,355)
(71,720)
207,257
3,286,688

1,633,340
(244,641)
339,098
(115,222)
492,550
164,271
(1,274,102)

(2,203,688)
687,039
(857,164)
912,875
(284,945)
627,930

2,762,804
7,958,113
1,835,405
11,282,220
(168,425)
11,113,795

(1,567,073)
14,381,257

(13,976,336)
-

691,006

29,843

246,847

90,244
244,641

13,752,037

(13,611,608)

(21,074)
(11,548,543)
(562,599)

(1,036,932)
3,851,153
-

(12,132,216)

2,814,221

(17,297)

(7,172)

15

2,230,454
3,277,788
5,508,242

309,236
2,968,552
3,277,788

Right-of-use assets

10

2,400,105

-

8&10

14
14
9

Changes in working capital
Inventories
Trade and other receivables
Trade and other payables
Cash flows generated from operations
Employees’ end of service benefits paid
Net cash flows generated from operating activities
Investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Proceeds from disposal of property, plant and equipment
Proceeds from sale of financial assets at fair value through
other comprehensive income
Dividends received from associates
Interests received
Net cash flows generated from / (used in) investing
activities

8

9

Financing activities
Dividends paid
Proceeds from term borrowing
Payment of term borrowing
Principal element of lease payments
Net cash flows (used in) / generated from financing
activities
Net foreign exchange differences
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year
Non-cash transactions:
Lease liabilities

10

(2,400,105)

-

Property, plant and equipment

8

1,455,898

-

Trade and other receivables

8

(1,455,898)

-

“The notes on pages 18-67 form an integral part of these consolidated financial statements”
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Profit for the year
Other
comprehensive
income
Total
comprehensive
income for the
year
At 31 December
2019

-

-

-

-

4,967,805

-

-

21,659,057

-

-

-

-

-

-

-

(1,647,126) 11,825,560

-

-

-

(1,647,126) 11,825,560

-

4,967,805

Statutory
reserve

(1,647,126) 11,825,560
-

Treasury
shares

-

4,967,805
-

Share
premium

-

At 1 January 2018
21,659,057
Loss for the year
Other
comprehensive
loss
Total
comprehensive
loss for the year
Dividends
declared (Note 33)
Transfer to the
voluntary reserve
(Note 19)
At 31 December
21,659,057
2018

Share
capital

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

For the year ended 31 December 2019

Consolidated statement of changes in equity

4,489,130

-

-

-

4,489,130

284,841

-

-

-

4,204,289
-

Voluntary
reserve

(42,427)

99,472

99,472

-

(141,899)

-

-

(164,519)

(164,519)

22,620
-

Other
reserves

State of Kuwait

(1,101,158)

1,173,782

-

1,173,782

(2,274,940)

(284,841)

(1,046,066)

(3,543,498)

-

2,599,465
(3,543,498)

Accumulated
losses

40,150,841

1,273,254

99,472

1,173,782

38,877,587

-

(1,046,066)

(3,708,017)

(164,519)

43,631,670
(3,543,498)

Total
equity

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C.
and its subsidiaries

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. Consolidated statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2019

and its subsidiaries
State of Kuwait

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

Notes

Profit / (loss) for the year

2019

2018

1,173,782

(3,543,498)

(44,881)

(147,387)

144,353

(17,132)

99,472

(164,519)

1,273,254

(3,708,017)

Other comprehensive income / (loss):
Items that may be reclassified to the consolidated statement
of income:
Exchange differences on translation of foreign operations

20

Items that will not be reclassified to the consolidated
statement of income:
Changes in fair value of financial assets at fair value through
other comprehensive income
Other comprehensive income / (loss) for the year
Total comprehensive income / (loss) for the year

20

“The notes on pages 18-67 form an integral part of these consolidated financial statements”

15

Consolidated statement of income

Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C.

For the year ended 31 December 2019

and its subsidiaries

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

State of Kuwait

Notes

Operating revenues
Operating costs
Gross profit

2019

2018

59,902,823

45,159,121

(53,896,444)

(42,112,347)

6,006,379

3,046,774

Other operating income

23

836,507

349,750

Marketing expenses

24

(1,662,708)

(1,799,719)

General and administrative expenses

25

(4,777,085)

(3,066,591)

Reversal of impairment of trade and other receivables

14

1,327,573

-

Other operating expenses

26

(600,536)

(1,878,714)

1,130,130

(3,348,500)

246,847

244,641

(364,103)

-

81,355

115,222

71,720

(492,550)

1,165,949

(3,481,187)

15,841

(62,311)

1,181,790

(3,543,498)

National Labour Support Tax

(5,720)

-

Zakat

(2,288)

-

1,173,782

(3,543,498)

5.61

(16.94)

Operating profit / (loss)

Interest income

27

Finance costs
Group’s share in associates’ results

9

Foreign currency exchange gain / (loss)
Profit / (loss) before subsidiaries’ tax and deductions
Reversal of provision / (provision) for income tax on
subsidiaries
Profit / (loss) after subsidiaries’ tax and before
deductions

Profit / (loss) for the year
Basic and diluted earnings / (loss) per share (fils)

29
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Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C.
and its subsidiaries
and its subsidiaries
State of Kuwait
State of Kuwait

Consolidated statement of financial position
For the year ended 31 December 2019
(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

Notes
ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Investments in associates
Right-of-use assets
Financial assets at fair value through other comprehensive
income
Financial assets at amortised costs

2019

2018

8
9
10

23,732,113
444,539
1,983,312

40,910,431
366,609
-

11

1,257,243

1,803,896

12

2,733,302
30,150,509

2,733,302
45,814,238

13
14
15

6,266,519
16,962,171
5,623,287
28,851,977
59,002,486

4,062,831
15,088,861
3,277,788
22,429,480
68,243,718

16
17
18
19
20

21,659,057
4,967,805
(1,647,126)
11,825,560
4,489,130
(42,427)
(1,101,158)
40,150,841

21,659,057
4,967,805
(1,647,126)
11,825,560
4,489,130
(141,899)
(2,274,940)
38,877,587

Non-current liabilities
Employees’ end of service benefits
Bank borrowing
Lease liabilities – non-current

21
10

1,416,252
6,771,951
1,553,599
9,741,802

1,494,051
17,720,494
19,214,545

Current liabilities
Bank borrowing
Bank overdraft
Trade and other payables
Lease liabilities – current

21
15
22
10

1,900,000
115,045
6,701,628
393,170
9,109,843
18,851,645
59,002,486

2,500,000
7,651,586
10,151,586
29,366,131
68,243,718

Current assets
Inventories
Trade and other receivables
Bank balances and cash
Total assets
EQUITY AND LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Share premium
Treasury shares
Statutory reserve
Voluntary reserve
Other reserves
Accumulated losses
Net equity
LIABILITIES

Total liabilities
Total equity and liabilities

Bader N. AlSubaiee

Osama Khaled Bodai

Chairman

Chief Executive Officer
“The notes on pages 18-67 form an integral part of these consolidated financial statements”
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Independent Auditor’s Report
Independent auditor’s report to the shareholders of Livestock Transport and Trading Company
K.P.S.C. (Continued)
State of Kuwait
Report on the audit of the consolidated financial statements (Continued)

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (Continued)

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 Board of Directors relating to these consolidated financial statements,
are in accordance therewith. We further report that we obtained all 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 Regulation, as amended, and by
the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as
amended, 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 Regulation, as amended nor of the Parent Company’s Memorandum
of Incorporation and Articles of Association, as amended, have occurred during the
financial year ended 31 December 2019 that might have had a material effect on the
business of the Group or on its consolidated financial position.

Ahmed Mohammed Abdulrahman Al-Rasheed
License No. 39 A
PricewaterhouseCoopers
(Al-Shatti & Co.)
13 February 2020
Kuwait
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Independent Auditor’s Report
Independent auditor’s report to the shareholders of Livestock Transport and Trading Company
K.P.S.C. (Continued)
State of Kuwait
Report on the audit of the consolidated financial statements (Continued)

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (Continued)

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.
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.
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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.

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 auditor’s 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 scepticism 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
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Other information
The directors are responsible for the other information. The other information
comprises the report of the Board of Directors (but does not include the consolidated
financial statements and our auditor’s report thereon), which we obtained prior to
the date of this auditor’s report, and the Group’s complete Annual Report, which is
expected to be made available to us after that date.
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 auditor’s 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.
When we read the Group’s complete Annual Report, if we conclude that there is a
material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those
charged with governance.
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Key audit matter
Expected credit loss on trade receivables
and accrued Government subsidy
At the end of each reporting period,
management conducts an assessment
of the recoverability of the Group’s trade
receivables and accrued Government
subsidy to determine whether any
receivables need to be provided for. This
assessment is considered to be a key audit
matter due to the significant judgment
required in determining expected credit
losses.
As at 31 December 2019, the Group
had gross outstanding receivable of KD
25,171,183 (2018: KD 23,849,744) against
trade receivable and accrued government
subsidy from which an outstanding
receivables of KD 16,330,630 (2018:
KD 16,330,630) relates to Government
subsidy accrued pursuant to Council
of Ministers resolution No. 1308 dated
11 September 2011 and the Ministerial
Decree No. 409. The Group is currently
in dispute with the Ministry of Commerce
and Industry against which legal cases
were filed claiming the subsidy due
amount.
As at 31 December 2019, expected
credit loss of KD 12,040,583 (2018: KD
13,247,077) is maintained against trade
receivables and accrued government
subsidy out of which an amount of KD
11,146,796 (2018: KD 12,730,079) pertains
to the above mentioned Government
subsidy.
Refer to Notes 5, 6 and 14 to the
consolidated financial statements for the
related disclosures.
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How our audit addressed the
key audit matter
How our audit addressed the matter
Our audit procedures included:
••Assessing the appropriateness
of the Expected credit loss (ECL)
model prepared by management.
••Reviewing management judgments
and assumptions including the
following:
- computation
of
roll
rate
percentages
- computation of default rate
percentages
- determining average default
rates
- scaling default rates to loss rates
- final ECL provision using loss rate
••Obtaining a legal opinion, from the
Parent Company’s external legal
consultant regarding the status
of the cases filed by the Parent
Company against the Ministry
of Commerce and Industry with
respect to the accrued Government
subsidy.
••Obtaining the relevant supporting
documents for the calculation of
the subsidy.
••Reviewing
management’s
impairment assessment for the
accrued Government subsidy.
••Evaluating the adequacy of the
disclosures in Notes 5, 6 and
14 to the consolidated financial
statements.
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Independence
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 the ethical requirements that are relevant to our audit of the
consolidated financial statements in the State of Kuwait. We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code.

Our audit approach
Overview
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks
of material misstatement in the consolidated financial statements. In particular,
we considered where management made subjective judgements; for example,
in respect of significant accounting estimates that involved making assumptions
and considering future events that are inherently uncertain. As in all of our audits,
we also addressed the risk of management override of internal controls, including
among other matters, consideration of whether there was evidence of bias that
represented a risk of material misstatement due to fraud.
We tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us
to provide an opinion on the consolidated financial statements as a whole, taking
into account the structure of the Group, the accounting processes and controls, and
the industry in which the Group operates.

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
year. 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. We identified the following key audit
matter:
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our opinion
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of Livestock Transport and Trading
Company K.P.S.C. (the “Parent Company”) and its subsidiaries (together referred to
as the “Group”), as at 31 December 2019, and its consolidated financial performance
and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with
International Financial Reporting Standards.

What we have audited
The Group’s consolidated financial statements comprise:
•• the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019;
•• the consolidated statement of income for the year ended 31 December 2019;
•• the consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31
December 2019;
•• the consolidated statement of changes in equity for the year then ended;
•• the consolidated statement of cash flows for the year then ended; and
•• the notes to the consolidated financial statements, which include a summary
of significant accounting policies.

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
Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion.
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