شركة الخليج للمخازن ش.م.ق
البيانات المالية الموحدة
 31مارس 2102

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق

الميزانية العمومية الموحدة كما في  13مارس 2132

(غير المدققه)
 13مارس 2132
لاير قطري
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات غير ملموسة
استثمارات مالية متاحة للبيع

747.977.757
74.776.474
147.910.754
1.707.1.7

إجمالي الموجودات غير المتداولة

3011002120131

الموجودات المتداولة
مخزون
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
أرصدة لدى البنوك ونقد

(المـدقــــقــــه)

 13ديسمبر 2133
لاير قطري

666.557.746
74.776.474
145.609.650
1.067.14.
13701110013

15.069..79
..7.9.6.774
.7.517.561

19.7.1.777
.77.40..697
09.647.097

21301110121

11101170111

إجمالي الموجودات

3021701110111

3021701220311

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي قانوني
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
أرباح مدورة

776.751.569
..1.745.061
()1.034.823
25.512.676

776.751.569
..1.745.061
()740.770
66.669.775

موزع على المساهمين في الشركة األم
حقوق األطراف غير المسيطرة

642.174.174
3.105.623

17101170130
7.571.95.

إجمالي حقوق المساهمين

645.279.797

17107210111
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الميزانية العمومية الموحدة كما في  13مارس  – 2132تتمة

(المـدقــــقــــه)

(غير المدققه)
 13مارس 2132
لاير قطري

 13ديسمبر 2133
لاير قطري

المطلوبات غير المتداولة
قروض وتسهيالت
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

5.7.976.674
7.4.7.701

756.175.671
7.777.619

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

11201110111

11103020273

المطلوبات المتداولة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
قروض وتسهيالت
مبالغ محتجزة دائنة

7..977.559
07.777.565
79.614.077

197.747.976
74..70.4.9
.5.660.719

إجمالي المطلوبات المتداولة

31101720071

21001210111

إجمالي المطلوبات

12102710211

11201120070

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

3021701110111

3021701220311

..............................

............................

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني

محمد إسماعيل العمادي
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قائمة الدخل الموحدة كما في  13مارس 2132
(غير المدققه)
 13مارس 2132
لاير قطري
اإليرادات

(المـدقــــقــــه)

 13ديسمبر 2133
لاير قطري

001.120.011

13.133.211

التكاليف المباشرة

()10.057.101

()71.123.050

إجمالي الربح

122331.863

2321122262

إيرادات أخرى
تكاليف موظفين
صافي خسارة من انخفاض قيمة المدينين التجاريين
مصروفات إدارية وعمومية
تكاليف تمويل

210.005

107.035

()1.120.112
()057.111
()1.705.210
()0.512.130

()7.031.015
()111.111
()1.231.120
()0.177.727

ربح الفترة

3822822311

3122132163

توزع إلى:
المساهمين في الشركة األم
الحقوق غير المسيطر عليها

3321132222
()1232532

العائد األساسي والمخفف للسهم

12562

(العائد للمساهمين بالشركة األم)
(لاير قطري لكل سهم)
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3121352136
()3322223
12111

