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     عن فرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2018م

املركز املايل املوحد كما  يف
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بيان الدخل ال�شامل املوحد لفرتة ال�شتة الأ�شهر املنتهية                         
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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 ،،،

املالية  البيانات  نتائج  لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  عن  نيابة 
الغري مدققة لأداء ال�سركة عن فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2018م.

اأرباحًا �سافية بعد ال�سرائب مقدارها 4.79 مليون ريال على  حققت ال�سركة 
جمموع اإيرادات مقدارها 36.08 مليون ريال خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 
 3.77 مقدارها  ال�سرائب  بعد  �سافية  اأرباح  مع  مقارنة  2018م  يونيو   30 يف 
مليون ريال على اإيرادات مقدارها 34.83 مليون ريال خالل نف�س الفرتة من 

العام املا�سي.
 30 يف  املنتهية  اأ�سهر  ال�ستة  فرتة  خالل  جيدة  بن�سبة  الإيرادات  زادت  ولقد 
ولقد   ، عام 2017م  الفرتة من  نف�س  مع  باملقارنة  بن�سبة %3.6  يونيو 2018م 
�ساهمت اجلهود املكثفة املبذولة بال�سوق يف مواجهة املناف�سة ال�سديدة بالإ�سافة 
اىل اإجراءات حت�سني تكاليف الإنتاج وتدابري التوفري التي اأتخذتها ال�سركة يف 
جميع اأق�سامها لتحقيق �سايف ربح اأف�سل بعد ال�سريبة خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 يونيو 2018م.
 نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأود اأن اأغتنم هذه املنا�سبة لأرفع اإىل املقام 
 - املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملولنا  ال�سامي 
حفظه اهلل ورعاه - وحلكومته الر�سيدة اأ�سمى اآيات العرفان والتقدير لقيادته 
احلكيمة وتوجيهاته ال�سديدة التي تلهمنا وحتفزنا لتقدمي املزيد وامل�ساركة يف 
تنمية وازدهار �سلطنة عمان ، ونت�سرع اإىل املوىل عز وجل اأن يحفظ جاللته واأن 

ينعم عليه بال�سحة والعافية والعمر املديد لقيادة هذا الوطن العزيز. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

بطي عبيد املال 
رئي�س جمل�س الإدارة

2017م 2018م
(ريال) )ريال(

34،829،794 36،083،456 املبيعات
20،177،431- 21،176،967- تكلفة املبيعات
14،652،363 14،906،489 جممل الربح
8،933،809- 8،157،590- م�ساريف بيع وتوزيع
1،570،191- 1،621،410- م�ساريف عمومية واإدارية
4،148،363 5،127،489 الربح من الت�سغيل
266،148 438،247 �سايف اإيرادات التمويل
43،211 97،801 اإيرادات اأخرى

4،457،722 5،663،537 الأرباح قبل �سريبة الدخل
690،947- 877،848- �سريبة الدخل
3،766،775 4،785،689 �سايف الربح

2017م 2018م
(ريال) )ريال(

املوجودات الغري متداولة
20،131،411 18،410،297 الأ�شول الثابتة
8،514،935 19،014،935 اإ�ستثمارات طويلة الأجل

96،984 2،470،678 مقدم لأ�سول الثابتة

137،686 296،839 اأ�سل �سريبي موؤجل

28،881،016 40،192،748 جمموع املوجودات الغري متداولة

املوجودات املتداولة

902،806 3،128،746 ب�ساعة يف الطريق

6،467،745 4،016،176 املخزون

5،963،564 6،424،012 ذمم مدينة

7،230،184 5،493،971 ذمم مدينة اأخرى

13،675،000 9،500،000 ودائع لأجل

3،415،090 3،419،918 نقدية لدى البنك وبال�سندوق

37،654،389 31،982،823 جمموع املوجودات املتداولة
66،535،406 72،175،571  جمموع املوجودات

املطلوبات املتداولة
6،398،159 4،368،962 ذمم دائنة

4،767،737 7،290،814 م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

269،393 م�ستحقات لأطراف ذات عالقة 

173،474 633،958 توزيعات م�ستحقة

7،753،757 6،514،344 اجلزء املتداول من القرو�س لأجل

19،362،520 18،808،078 جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات الغري متداولة
2،326،216 546،046 اجلزء غري املتداول من القرو�س لأجل

1،607،228 1،498،719 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

3،933،444 2،044،765 جمموع املطلوبات الغري متداولة
23،295،964 20،852،843  جمموع املطلوبات

43،239،442 51،322،728 �شايف الأ�شول
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

34،072،775 42،156،061 اأرباح حمتجزة

43،239،442 51،322،728 جمموع حقوق امل�شاهمني


