
تقـريـر مـجـلـ�س الإدارة
عن فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018م

بيان املركز املايل املوحد
كما  يف 30 �سبتمرب 2018م

بيان الدخل ال�سامل املوحد لفرتة الت�سعة اأ�سهر
املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018م

مالحظة : جميع احل�سابات �سوف تر�سل بالربيد لكل م�ساهم ح�سب الطلب �سواء باللغة العربية اأو الإجنليزية خالل )7( اأيام من تارخ الطلب.
العنوان الذي تر�سل عليه الطلبات : �سركة عمان للمرطبات ، �س ب : 30 ، الربيد املركزي - املطار ، الرمز الربيدي : 111 ، �سلطنة عمان

النتائج املالية الغري مدققة

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

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

حققت ال�سركة اأرباحًا �سافية بعد ال�سرائب مقدارها 8.55 مليون ريال ُعماين 
اإيرادات مقدارها 57.45 مليون ريال ُعماين خالل فرتة الت�سعة  على جمموع 
اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018م ، مقارنة مع اأرباح �سافية بعد ال�سرائب 
مقدارها 7.83 مليون ريال ُعماين على اإيرادات مقدارها 59.03 مليون ريال 

ُعماين خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي.
كما اإنخف�ست ن�سبيا الإيرادات خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2018م بن�سبة 2.67% باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2017م ، جراء الركود 

يف مبيعات فئة امل�سروبات الغازية  واملناف�سة ال�سديدة.
الت�سعة  فرتة  خالل   %9.2 بن�سبة  ال�سرائب  بعد  الأرباح  زادت  فلقد  وباملقابل 
اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018م باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2017م 
، وذلك نتيجة التوفري يف التكاليف والتي مت حتقيقها عن طريق تبني العديد من 

اإجراءات حت�سني التكلفة يف ال�سركة.
اأن اأغتنم هذه املنا�سبة لأرفع اإىل املقام  اأود  نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة، 
 - 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(

املوجودات الغري متداولة
19.674.435 18.621.689 الأ�سول الثابة
6.000.000 20.014.935 اإ�ستثمارات طويلة الأجل

164.959 4.081.606 مقدم لأ�سول ثابة

137.686 296.839 اأ�سل �سريبي موؤجل

25.977.080 43.015.069 جمموع املوجودات الغري متداولة
املوجودات املتداولة

7.479.680 6.796.568 املخزون

6.794.281 6.454.064 ذمم مدينة

5.589.111 5.668.207 ذمم مدينة اأخرى

16.175.000 9.500.000 ودائع لأجل

5.980.182 3.711.183 نقدية لدى البنك وبال�سندوق

42.018.254 32.130.022 جمموع املوجودات املتداولة
67.995.334 75.145.091  جمموع املوجودات

املطلوبات املتداولة
5.144.397 4.226.480 ذمم دائنة

6.272.384 6.390.774 م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

200.391 توزيعات م�ستحقة           -

5.863.860 7.658.618 اجلزء املتداول من القرو�س لأجل

17.481.032 18.275.872 جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات الغري متداولة

1.614.747 254.379 اجلزء غري املتداول من القرو�س لأجل

1.600.064 1.530.203 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

3.214.811 1.784.582 جمموع املطلوبات الغري متداولة
20.695.843 20.060.454  جمموع املطلوبات
47.299.491 55.084.637 �سايف الأ�سول

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

38.132.824 45.917.970 اأرباح حمتجزة

47.299.491 55.084.637 جمموع حقوق امل�ساهمني

2017م (ريال)2018م )ريال(
59.025.232 57.448.937 املبيعات

(33.778.005) )33.518.110( تكلفة املبيعات
25.247.227 23.930.827 جممل الربح

(13.995.092) )12.224.610( م�ساريف بيع وتوزيع
(2.529.376) )2.409.390( م�ساريف عمومية واإدارية

8.722.759 9.296.827 الربح من الت�سغيل
433.849 695.444 �سايف اإيرادات التمويل
105.905 123.229 اإيرادات اأخرى

9.262.513 10.115.500 الأرباح قبل �سريبة الدخل
(1.435.689) )1.567.902( �سريبة الدخل

7.826.824 8.547.598 �سايف الربح


