
تقـريـر مـجـلـ�س الإدارة
     عن فرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2017م

بيان املركز املايل املوحد
 يف 31 مار�س 2017م

بيان الدخل ال�شامل املوحد لفرتة الثالثة اأ�شهر
 املنتهية يف 31 مار�س 2017م

مالحظة : جميع احل�شابات �شوف تر�شل بالربيد لكل م�شاهم ح�شب الطلب �شواء باللغة العربية اأو الإجنليزية خالل )7( اأيام من تارخ الطلب.
العنوان الذي تر�شل عليه الطلبات : �شركة عمان للمرطبات ، �س ب : 30 ، الربيد املركزي - املطار ، الرمز الربيدي : 111 ، �شلطنة عمان

النتائج املالية الغري مدققة

امل�ساهمون الكرام ،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

البيانات  نتائج  لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين  الإدارة،  اأع�ساء جمل�س  نيابة عن 
املالية الغري مدققة لأداء ال�سركة عن فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2017م.

مليون   1.43 مقدارها  ال�سرائب  بعد  �سافية  اأرباحًا  ال�سركة  حققت 
فرتة  خالل  ريال  مليون   16.16 مقدارها  اإيرادات  جمموع  على  ريال 
الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2017م مقارنة مع اأرباح �سافية بعد 
 16.56 مقدارها  اإيرادات  على  ريال  مليون   1.71 مقدارها  ال�سرائب 

مليون ريال خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي.
ولقد اإنخف�ست الإيرادات بن�سبة 2.4% خالل فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية 
ب�سبب  2016م  عام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة  2017م  مار�س   31 يف 
الظروف اجلوية املتقلبة بالإ�سافة اىل الظروف الإقت�سادية ال�سائدة ، 
ومع ذلك فلقد قامت ال�سركة بتكثيف اجلهود الت�سويقية لتح�سني الآداء. 
من ناحية اأخرى، اإن تخفي�سات التكاليف التي مت حتقيقها بالإ�سافة اإىل 
التدابري املتعددة التي مت اتخاذها لتح�سني التكلفة على كافة الأعمال قد 
مكنت ال�سركة من حتقيق �سايف اأرباح اف�سل بعد خ�سم ال�سرائب خالل 

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2017م.        
نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأود اأن اأغتنم هذه املنا�سبة لأرفع اإىل 
املقام ال�سامي ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد 
اآيات العرفان  اأ�سمى  املعظم - حفظه اهلل ورعاه - وحلكومته الر�سيدة 
وحتفزنا  تلهمنا  التي  ال�سديدة  وتوجيهاته  احلكيمة  لقيادته  والتقدير 

لتقدمي املزيد للم�ساركة يف تنمية وازدهار �سلطنة عمان. 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

بطي عبيد املال 
رئي�س جمل�س الإدارة

2016م (ريال)2017م )ريال(
املوجودات الغري متداولة

20.139.170 20.515.936 الأ�سول الثابة
15.189.935 3.515.065 اإ�ستثمارات طويلة الأجل

741.565 259.043 مقدم لأ�سول ثابة
52.257 137.686 اأ�سل �سريبي موؤجل

36.122.927 24.427.730 جمموع املوجودات الغري متداولة
املوجودات املتداولة

6.332.851 7.697.033 املخزون
5.170.665 5.107.635 ذمم مدينة
3.848.119 5.990.000 ذمم مدينة اأخرى
6.793.473 18.675.000 ودائع لأجل
4.782.555 7.254.146 نقدية لدى البنك وبال�سندوق

26.927.663 44.723.814 جمموع املوجودات املتداولة
63.050.590 69.151.544 جمموع املوجودات

املطلوبات املتداولة
3.350.675 4.646.500 ذمم دائنة
3.715.020 4.359.606 م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

103.534 93.522 م�ستحقات لأطراف ذات عالقة
2.886.540 5.000.000 توزيعات م�ستحقة

11.050.214 9.757.993 اجلزء املتداول من القرو�س لأجل
21.105.983 23.857.621 جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات الغري متداولة
4.553.815 2.809.203 اجلزء غري املتداول من القرو�س لأجل
1.528.762 1.582.670 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة
6.082.577 4.391.873 جمموع املطلوبات الغري متداولة

27.188.560 28.249.494  جمموع املطلوبات
35.862.030 40.902.050 �شايف املوجودات

حقوق امل�ساهمني
5.000.000 5.000.000 را�س املال
1.666.667 1.666.667 الإحتياطي القانوين
2.500.000 2.500.000 الإحتياطي العام

26.695.363 31.735.383 اأرباح حمتجزة
35.862.030 40.902.050 جمموع حقوق امل�شاهمني

2016م (ريال)2017م )ريال(
16.564.588 16.161.239 الإيرادات

(9.577.113) )9.716.999( تكلفة املبيعات
6.987.475 6.444.241 اإجمايل الربح

(4.245.748) )3.827.348( م�ساريف بيع وتوزيع
(826.864) )1.060.152( م�سروفات عمومية وادارية
1.914.863 1.556.741 الربح من الت�سغيل

111.975 127.230 �سايف اإيرادات التمويل
22.600 27.728 اإيرادات اأخرى

2.049.438 1.711.699 الربح قبل ال�سرائب
(338.157) )282.430( م�سروفات �سريبة الدخل
1.711.281 1.429.269 �سايف الربح للفرتة


