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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
ر
ر
المساهمي الكرام،
حضات السادة
ر
يرسن أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية
نيابة عن مجلس إدارة رشكة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب( .المطاحن)،
المنتهية رف  31ديسمب .2020
أداء ر
الرسكة
ر
الماض أزمة صحية عالمية أثرت عل العالم بأشه عل المستوى االقتصادي واالجتماع والسياس .تداركت المطاحن
شهد العام
ر
ر
ر
خطورة الوباء ف وقت مبكر ،ومنذ البداية كانت االستجابة شيعة ف اتخاذ تدابب استباقية للمساعدة ف الحد من تأثب Covid-19
ر
عب العديد من أصحاب المصلحة .وشعان ما تبنت ر
االحبازية والوقائية ر
الت تهدف
الرسكة سلسلة من إجراءات الصحة والسالمة
إىل الحد من انتشار فبوس كورونا والحفاظ عل سالمة موظفيها  ،وضمان استمرارية العمل رف منشآتها التصنيعية  ،وتلبية
االحتياجات اليومية للسوق المحل .وبشكل جماع  ،نجحت هذه اإلجراءات رف حماية ر
الرسكة وأصحاب المصلحة من المخاطر
غب المبرة وعززت دور المطاحن كمورد موثوق به ويمكن االعتماد عليه.
الرسكة ً
أيضا ً
دورا ر ً
الروتيت ،لعبت ر
ر
ئيسيا رف تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بالمخزون وفيما
باإلضافة إىل اإلنتاج اليوم
ر
ر
والمقيمي فيها .تم تخزين هذا
يتعلق باستباد مخزون قمح اسباتيج لمدة  6أشهر والحفاظ عليه لصالح مملكة البحرين
ر
المخزون
االسباتيج من قبل المطاحن نيابة عن الحكومة للتخفيف من االنقطاعات المحتملة لسلسلة التوريد العالمية
ر
والعقبات األخرى المتعلقة بتوريد ونقل القمح إىل مملكة البحرين من أسواق الحبوب العالمية خالل هذه الفبة المتقلبة.
ر
االحبازية المتعلقة بـ Covid-
عل الرغم من تراجع الطلب عل الدقيق رف السوق المحل خالل العام بسبب اإلغالق والتدابب
 ،19حافظت المطاحن عل تحكم جيد رف التكاليف وعل مصاريفها التشغيلية وتمكنت من تحقيق ربــح تشغيل قدره 305,240
ر
بحريت لهذا العام.
دينار
ً
بشكل عام  ،حققت رشكة المطاحن ر
تماشيا مع النتائج ر
ر
الت تم تحقيقها ،قدم
بحريت .و
صاف ربــح للعام بلغ  1,086,159دينار
ر
للمساهمي للسنة المنتهية رف  31ديسمب :2020
مجلس اإلدارة التوصيات التالية

▪

ً
ر
المساهمي بمعدل  15فلسا للسهم (أو  ٪15من رأس المال المدفوع) بمبلغ إجماىل وقدره
توزي ــع أرباح نقدية عل
ر
بحريت.
 372,384دينار
ر
ر
ر
تخصيص مبلغ  60,000دينار بحريت كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة (.تم إحتسابه ف صاف الربــح للسنة المذكورة
أعاله).
ر
بحريت لألعمال الخبية.
تخصيص مبلغ  20,000دينار

▪

ر
بحريت إىل حساب األرباح المستبقاة.
تحويل مبلغ  693,775دينار

▪

▪
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بلغت الرسوم المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة مقابل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان خالل السنة المنتهية رف 31
بحريت ،وقد تم رصدها بالفعل رف ر
ر
صاف الربــح المذكور أعاله.
ديسمب  2020مبلغ وقدره  92,800دينار
الت استلمتها اإلدارة العليا ر
بلغت الرواتب والمزايا ر
للرسكة خالل السنة المنتهية رف  31ديسمب  2020مبلغ وقدره 175,872
ر
بحريت.
دينار
توجهات ر
الرسكة والنظرة المستقبلية:
الخمسي ً
عاما الماضية من تاريخها ،واجهت المطاحن العديد من التحديات وتغلبت عليها بنجاح .اليوم ،تعتب ر
ر
الرسكة
خالل
ً
ً
الرسكات العالمية متعددة الجنسيات مثل رشكة موندلبر
موثوقا به رف السوق المحلية وقد توسعت عالقاتها التجارية لتشمل ر
موردا
العالمية ،حيث يتم استخدام دقيق المطاحن بنجاح رف إنتاج وتصدير واحدة أشهر أنواع البسكويت رف العالم (أوريو).
الرسكة مع ر ر
لرسكة المطاحن يؤكدون لكم عزمهم عل تطوير وتوسيع أنشطة ر
إن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ر
االلبام بأعل
معايب الحوكمة وتنفيذ سياسات الرقابة واألنظمة الداخلية وتطبيق الجودة عب أنظمة الصحة والسالمة ل ر
لرسكة .إن الهدف
الرسكة الرائدة رف السوق والوفاء ر ر
الجماع من ذلك هو ضمان الحفاظ عل مكانة ر
بالبامها بالحفاظ عل إمدادات الدقيق الوافرة
الرسكة ر ر
لمملكتنا الحبيبة .كما تظل ر
ملبمة بتنفيذ خططها لتحديث منشآتها التصنيعية عل الرغم من التأخبات والتأجيالت
ر
الناجمة عن جائحة فبوس كورونا من خالل الثبات ف هذه المهمة  ،تهدف المطاحن إىل الحفاظ عل الجودة العالية لمنتجاتها،
توسيع محفظة منتجاتها واالحتفاظ بمكانتها الرائدة رف سوق البحرين.
المسؤولية اإلجتماعية:
تركزت أولوياتنا عل دعم المجتمع الذي نحن جزء منه ،حيث شملت تلك االولويات المساهمة السنوية ر
للرسكة بالتعاون مع
المؤسسة الخبية الملكية لتوزي ــع  8,000سلة رمضانية عل األش المحتاجة والمتعففة خالل شهر رمضان الكريم ،كما ساهمنا
ر
طحي لدعم العمالة
رف حملة "فينا خب" بهدف دعم الجهود الوطنية رف مملكتنا الحبيبة ،إضافة لذلك قمنا بتوفب  4,000كيس
ر
المتضرة من الجائحة عن طريق احدى الجمعيات الخبية الخاصة بهم ر
والت قامت بدورها بتوزيعه عل اكب عدد ممكن
الوافدة
ر
من المتضرين.
شكر وإمتنان
الرسكة أن يعرب عن إمتنانه العميق وتقديره لمقام ر
يود مجلس اإلدارة بالنيابة عن مساهم ر
حضة صاحب الجاللة الملك حمد
ر
وحضة صاحب السمو الملك األمب سلمان بن حمد آل خليفة وىل العهد
بن عيىس آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى،
نائب القائد األعل رئيس مجلس الوزراء الموقر ،عل توجيهاتهم السديدة وحكمتهم ودعمهم خالل هذه األوقات غب المسبوقة..
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كما نود أن نتقدم بالشكر للوزراء والوكالء والمديرين ورؤساء اإلدارات رف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة عل توجيهاتهم
الحكيمة وتعاونهم ودعمهم المستمر.
ً
ر
إن نجاح ر
والموظفي ،هذا ويشار ر
ر
كت مجلس اإلدارة رف تقديم
والتفان من اإلدارة
الرسكة لم يكن ممكنا من دون العمل الشاق
شكرنا وتقديرنا وإمتناننا إلدارة ر
ر
العاملي بها لتفانيهم رف العمل وتحقيقهم ألفضل النتائج الممكنة رف عام 2020م.
الرسكة وجميع
ر
ر
ر
الملبم
ونحن محظوظون بمثل هذا الفريق
والمتمب ،ونحن عل ثقة بأن هذا الفريق سيواصل تحقيق أفضل النتائج الممكنة
مستقبل بإذن هللا تعاىل.

مروان خالد طباره
رئيس مجلس اإلدارة
فباير 2021
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
العقارات واآلالت والمعدات

5

2020

2019

6,091,403

3,873,578

6,091,403

3,873,578

10,456,304
8,656,020
2,313,450
1,854,034
752,325

10,079,952
6,673,259
3,315,394
2,036,677
-

مجموع الموجودات المتداولة

24,032,133

22,105,282

مجموع الموجودات

30,123,536

25,978,860

المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
االحتياطي القانوني
احتياطيات أخرى
أرباح مستبقاة

2,481,877
1,350,000
1,241,625
3,463,628
12,347,307

2,481,877
1,350,000
1,241,625
3,463,628
11,529,404

20,884,437

20,066,534

351,343
83,923

121,083
64,870

435,266

185,953

67,380
3,351,469
4,893,829
491,155

67,380
3,256,403
2,402,590
-

مجموع المطلوبات المتداولة

8,803,833

5,726,373

مجموع المطلوبات

9,239,099

5,912,326

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

30,123,536

25,978,860

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المخزون
ذمم مدينة وموجودات أخرى
النقد وأرصدة البنوك
وديعة ثابتة

6
7
8
9

10

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات اإليجار
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

21
11

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات اإليجار
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
قروض تمويل اإلستيراد
سحب على المكشوف

مروان خالد طبارة
رئيس مجلس اإلدارة

21
12
13
9

صالح محمد الكليب
عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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واين هنري كريج
الرئيس التنفيذي

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

2020

2019

14
15

7,054,632
()15,178,296

7,075,011
()16,039,046

()8,123,664

()8,964,035

9,810,358

10,605,978

1,686,694

1,641,943

()1,381,454
-

()1,228,501
()94,475

305,240

318,967

467,714
()63,147
376,352

83,097
()86,594
1,535,265

ربح السنة

1,086,159

1,850,735

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,086,159

1,850,735

 44فلس

 75فلس

المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الخسارة قبل الدعم الحكومي
الدعم الحكومي

16

إجمالي الربح
17
8

مصروفات تشغيلية أخرى
خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة
الربح من العمليات
إيرادات أخرى
تكلفة التمويل
تغيرات القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

العائد األساسي والمخفض على السهم

مروان خالد طبارة
رئيس مجلس اإلدارة

18
19
6

20

صالح محمد الكليب
عضو مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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واين هنري كريج
الرئيس التنفيذي

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
عالوة

رأس المال

2020

أرباح

احتياطيات

إصدار أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطيات
أخرى

المجموع

مستبقاة

في  1يناير 2020

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

20,066,534

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

1,086,159

1,086,159

أرباح أسهم معتمدة ومدفوعة لسنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2019

-

-

-

-

()248,256
()20,000

()248,256
()20,000

في  31ديسمبر 2020

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

12,347,307

20,884,437

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان التغيرات في حقوق الملكية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
عالوة

رأس المال

2019

أرباح

احتياطيات

إصدار أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطيات
أخرى

المجموع

مستبقاة

في  1يناير 2019

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

10,448,669

18,985,799

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

1,850,735

1,850,735

أرباح أسهم معتمدة ومدفوعة لسنة 2018
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2018

-

-

-

-

()750,000
()20,000

()750,000
()20,000

في  31ديسمبر 2019

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

20,066,534

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني
إيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ربح السنة

2020

2019

1,086,159

1,850,735

604,453
)(376,352
63,147
)(34,978
)(72,576

638,073
()1,535,265
86,594
()13,994
-

)(1,982,761
1,041,154
272,121
19,053

()448,236
()237,122
2,668,587
15,698

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

619,420

3,025,070

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
وديعة ثابتة مودعة خالل السنة
وديعة ثابتة مستحقة خالل السنة
إيرادات فوائد مستلمة
شراء عقارات وآالت ومعدات

()2,000,000
1,247,675
32,057
)(2,529,767

13,994
()540,956

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()3,250,035

()526,962

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مستلم من قروض تمويل اإلستيراد
سداد قروض تمويل اإلستيراد
أرباح أسهم مدفوعة
فوائد تمويل مدفوعة
التزامات اإليجارات المدفوعة

17,352,368
)(14,861,129
)(445,311
()27,731
()61,380

11,358,960
()13,965,001
()766,956
()77,998
()67,380

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة التمويل

1,956,817

()3,518,375

صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل السنة

()673,798

()1,020,267

2,036,677

3,056,944

1,362,879

2,036,677

تعديالت لـ:
االستهالك  /اإلطفاء
صافي التغير في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
تكلفة التمويل
إيرادات الفوائد
الدعم الحكومي – تعويض المصروفات

5
6

التغير في رأس المال العامل:

المخزون
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
مخصص نهاية خدمة الموظفين

النقد وما في حكمه في  1يناير

9

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جزءا أساسيا من هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .1النشأة والنشاط
تأسست شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) ("الشركة") كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ،وتزاول أنشطتها بموجب السجل التجاري رقم  1170الذي تم الحصول عليه بتاريخ
 16يوليو  .1970تأسست الشركة بموجب المرسوم األميري المؤرخ  9مايو  ،1970وبدأت عملياتها التجارية بتاريخ
 1مايو  .1972أسهم الشركة مدرجة لدى بورصة البحرين.
تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة ،والتي يتم بيعها في األسواق المحلية.
تمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب( .مقفلة) (ممتلكات) غالبية أسهم الشركة ،وهي شركة مملوكة بالكامل من
قبل حكومة مملكة البحرين والتي تملك  %69.38من رأسمال الشركة.
تم اعتماد إصدار البيانات المالية للشركة وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  28فبراير .2021
 .2أسس اإلعداد
أ) أسس المحاسبة
أعدت البيانات المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الــدولي،
وطبقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة ( 2001وتعديالته).
ب) أسس القياس
أعدت البيانات المالية من السجالت المحاسبية للشركة وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية ،ماعدا االستثمارات في األوراق
المالية التي تحتسب بالقيمة العادلة.
ج) أثر جائحة كورونا (كوفيد )19
في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة كورونا (كوفيد  )19 -وتطورها بسرعة على
مستوى العالم .وقد أدى ذلك إلى تباطؤ اقتصادي عالمي مع عدم اليقين في البيئة االقتصادية .كما شهدت أسواق السلع
العالمية تقلبات كبيرة وانخفاضا كبيرا في األسعار .اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء تفشي الوباء ،بما في ذلك
تطبيق قيود على السفر وتدابير الحجر الصحي .كان للوباء ،واإلجراءات والسياسات الناتجة عنه أثرا على الشركة .تراقب
الشركة عن كثب وضع جائحة كورونا (كوفيد  ،)19وتجاوبا مع آثارها ،قامت بتفعيل خطة مواصلة األعمال ،وبعض
ممارسات إدارة المخاطر المختلفة األخرى ،بغرض إدارة والتعامل مع أي تعطيل لألعمال في عملياتها وأدائها المالي.
أعلنت الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن إجراءات نقدية ومالية لتحقيق االستقرار في األوضاع
االقتصادية .أعلنت حكومة مملكة البحرين عن العديد من برامج التحفيز االقتصادي ("الحزم") لدعم األعمال التجارية في
هذه األوقات الصعبة .استلمت الشرك ة بعض المنافع من هذه الحزم ،وبشكل رئيسي في شكل تنازل مؤقت عن فواتير
خدمات هيئة الكهرباء والماء ،وتسديد جزئي لرواتب الموظفين من صندوق التعطل ،واإلعفاء من دفع رسوم إيجار
األراضي الصناعية المملوكة من قبل حكومة مملكة البحرين ،لفترة ثالثة أشهر من إبريل  2020إلى يونيو  .2020تم
إدراج األثر المالي لهذه الحزم ضمن اإليرادات األخرى (إيضاح رقم .)18
كما قامت الشركة بالتبرع لمرة واحدة بمبلغ  20ألف دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد -
.)19
تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات جائحة كورونا (كوفيد  )19 -وتأثيرها على عمليات الشركة ومركزها
المالي؛ بما في ذلك الخسارة المحتملة لإليرادات ،والتأثير على تقييمات األصول ،ومراجعة العقود المثقلة باألعباء،
وترتيبات االستعانة بمصادر خارجية ،وما إلى ذلك .وضعت الشركة أيضا إجراءات الطوارئ  ،والتي تشمل على سبيل
المثال ال الحصر تعزيز واختبار خطط استمرارية العمل ،بما في ذلك متطلبات السيولة .بناء على تقييم مجلس اإلدارة فان
الشركة ستستمر في العمل كمنشأة مستمرة لألشهر األثنى عشر المقبلة من تاريخ هذه البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
د) استخدام التقديرات والقرارات
ان إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد البيانات المالية يتطلب من اإلدارة استخدام بعض التقديرات،
واألحكام ،والفرضيات المحاسبية الهامة التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية واألرقام المعلنة للموجودات،
والمطلوبات ،واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات ،األحكام والفرضيات العامة بصورة مستمرة .يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناء
على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،كالتوقعات لألحداث المستقبلية تحت الظروف العادية .يتم احتساب تعديالت
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل هذه التقديرات وفي أي فترة مستقبلية متأثرة.
تم اإلفصاح عن المواضع الهامة التي قامت اإلدارة بممارسة التقديرات والفرضيات والقرارات التقديرية في إيضاح رقم
.4
هـ) المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير 2020
المعايير والتعديالت والتفسيرات التي أصبحت سارية المفعول في  1يناير  2020والتي تعتبر ذات عالقة بالشركة
كاآلتي:
 )1تعديالت على مراجع إطار المفاهيم للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي إطارا مفاهيميا معدال والذي سيتم استخدامه في قرارات وضع المعايير والذي
سيكون ساري المفعول بأثر فوري .لن يتم عمل أي تغييرات على المعايير المحاسبة الحالية .مع ذلك ،فإن الكيانات التي
تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية ابتداء من  1يناير  .2020بالنسبة للمعامالت ،واألحداث ،أو الشروط،
والتي ال يتم التعامل معها عادة بموجب المعايير المحاسبية ،ستحتاج لتطبيق اإلطار المعدل.
التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2020
لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على البيانات المالية.
 )2التعريفات الجوهرية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()8
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بعمل تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )1عرض البيانات المالية" ،وعلى
معيار المحاسبة الدولي رقم (" )8السياسات المحاسبية" ،والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء والتي تستخدم
تعريفا ثابتا للجوهرية من خالل المعاي ير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وإطار المفاهيم إلعداد التقارير المالية ،وتوضيح
متى تكون المعلومات جوهرية ،وإدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1حول المعلومات غير
الجوهرية .وعلى وجه الخصوص ،فإن التعديالت توضح ما يلي:
-

إن اإلشارة إلى المعلومات الغامضة تتناول الحاالت التي يكون فيها التأثير مشابها لحذف المعلومات أو تحريفها ،وأن
المنشأة تقيّم الجوهرية في سياق البيانات المالية ككل ،و
معنى "المستخدمين الرئيسيين للبيانات المالية لألغرض العامة" الذين توجه إليهم هذه البيانات المالية ،من خالل
تعريفهم على أنهم "مستثمرون حاليون ومحتملون ،مقرضون ودائنون آخرون" الذين يجب أن يعتمدوا على البيانات
المالية لألغراض العامة للكثير من المعلومات المالية التي يحتاجونها.

التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2020
لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على البيانات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
هـ) المعايير المحاسبية والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير ( 2020يتبع)
 )3تنازالت اإليجار المتعلقة بجائحة الكورونا (كوفيد( )19-التعديالت على المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم )16
استجابة لتطورات جائحة الكورونا (كوفيد ، )19-أصدر المجلس تعدي الت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
( – )16اإليجارات ،للسماح للمستأجرين بعدم احتساب تنازالت اإليجار كتعديالت على اإليجار ،إذا كانت نتيجة مباشرة
لجائحة الكورونا ،وإذا كانت تستوفي شروطا معينة .تنازالت اإليجار قد تكون في اشكال مختلفة ،وقد تشمل تخفيضا
اإليجار لمرة واحدة ،أو إعفاء من اإليجار ،أو تأجيال لدفعات اإليجار .إذا كان التنازل في شكل تخفيض اإليجار لمرة
واحدة ،فسيتم احتسابه كدفعة إيجار متغيرة ،وسيتم احتسابها في بيان الربح أو الخسارة.
سيتم تطبيق التدبير العملي في الحاالت التالية فقط:
( )1المقابل المعدل هو نفس المقابل األصلي لحد كبير ،أو أقل منه؛
( )2التخفيض في دفعات اإليجار يتعلق بالدفعات المستحقة كما في أو بعد  30يونيو 2021؛
( )3لم يتم إجراء أي تغييرات جوهرية أخرى على شروط عقد اإليجار.
يتطلب من المستأجرين الذين سيطبقون التدبير العملي اإلفصاح كما يلي:
( )1حقيقة ما إذا كانوا قد قاموا بتطبيق التدبير العملي على جميع تنازالت اإليجار المؤهلة ،وإذا لم تطبق ،طبيعة العقود
التي تم تطبيق التدبيرالعملي عليها؛ و
( )2المبلغ المحتسب في بيان الربح أو الخسارة لفترة التقرير ،والناتج من تطبيق التدبير العملي.
لم يتم توفير أي التدبير العملي للمؤجرين .يطلب من المؤجرين االستمرار في تقييم ما إذا كانت تنازالت اإليجار تمثل
تعديالت لإليجار ،ويتم احتسابها وفقا لذلك.
التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يونيو .2020
ال تتوقع الشركة أن يكون هناك أي أثر جوهري على بياناتها المالية.
و) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد
يوجد العديد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو
بعد  1يناير  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر .مع ذلك ،لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو
المعدلة التالية في إعداد هذه البيانات المالية.
ال يتوقع أن يكون لهذه المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة:
37
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية .تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية من قبل
الشركة على نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنة السابقة.
أ) احتساب اإليرادات
يتم احتساب اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق ،صافي الخصومات ،ويمثل المبالغ المستحقة عن بيع
السلع أو الخدمات التي تؤديها الشركة .تسجل الشركة اإليرادات عندما يكون من الممكن قياس مبلغ اإليراد بشكل موثوق،
وعندما يكون من المحتمل أن المنافع اإلقتصادية ستتدفق للشركة ،وعندما يتم إستيفاء شروط محددة لكل نشاط من أنشطة
الشركة ،كما هو موضح أدناه:
 )1اإليرادات من مبيعات الطحين
يقاس اإليراد بناء على المقابل المحدد في العقد مع الزبون .تحتسب الشركة اإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على
البضائع أو الخدمات إلى الزبون.
 )2إيراد أرباح االسهم
يحتسب االيراد من أرباح األسهم في تاريخ اإلعالن عنها ،وهو تاريخ نشوء حق االستالم.
 )3إيراد الفوائد
يحتسب إيراد الفوائد عند استحقاقه ،باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ب) المنحة والدعم الحكومي
 .1الدعم الحكومي يمثل المبالغ المستلمة من حكومة مملكة البحرين من خالل وزارة المالية واالقتصاد الوطني ،وذلك
لتمكين الشركة من بيع منتجاتها بأسعار معينة ،كما تحددها الحكومة .يسجل الدعم على أساس االستحقاق ،ويحتسب على
أساس الفرق بين التكلفة الفعلية للقمح المستخدم في انتاج المواد المباعة محليا ،زائدا سعر متفق عليه لكل طن مباع
لتغطية التكاليف األخرى ذات العالقة بالدقيق المباع في السوق المحلي ،ومجموع المبيعات المحلية من الدقيق خالل
السنة .يحتسب هذا الدعم كإيراد في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تتم فيها المبيعات
للزبائن.
 .2تحتسب الشركة المنح الحكومية غير المشروطة التي تعوض الشركة عن المصروفات المتكبدة في بيان الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد كإيرادات أخرى ،عندما تصبح المنحة مستحقة.
ج) المخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .صافي القيمة الممكن تحقيقها هي عبارة عن سعر
البيع المتوقع في ظروف العمل اإلعتيادية مطروحا منه مصروفات البيع المتوقعة .يتم احتساب التكلفة بطريقة المعدل
الموزون ،وتشمل التكلفة سعر الشراء ،والشحن ،والجمارك ،ومصروفات العمالة المباشرة ،والمصروفات العرضية
األخرى .عند الضرورة ،يتم عمل مخصص للمواد المتقادمة والمواد بطيئة الحركة ،والتالفة.
د) معامالت بالعملة األجنبية

 ) 1العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية
يتم قياس بنود البيانات المالية باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها الشركة (عملة التعامل) .يتم إعداد
البيانات المالية بالدينار البحريني وهي العملة المستخدمة في إعداد البيانات المالية ،وتم تقريبها إلى أقرب دينار بحريني ،ما
لم يذكر خالف ذلك.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
د) معامالت بالعملة األجنبية (يتبع)

 )2المعامالت واألرصدة
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الدينار البحريني بسعر الصرف السائد في نهاية السنة.
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة .تدرج
أرباح وخسائر فروقات العملة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
هـ) عقود االيجار
عند بداية العقد ،تقيّم الشركة ما إذا كان العقد يمثل ،أو يحتوي على صيغة إيجار .تعتبر االتفاقية عقد إيجار ،أو تحتوي
على صيغة إيجار  ،إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن ،نظير مقابل مادي.
لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد ،تستخدم الشركة تعريف اإليجار وفقا للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)16
مكونات
مكون اإليجار ،تقوم الشركة بتخصيص المقابل في العقد لكل من ّ
عند بداية أو تعديل العقد الذي يحتوي على ّ
اإليجار ،وذلك على أساس سعره النسبي المستقل .مع ذلك ،بالنسبة لعقود إيجار العقارات ،فقد اختارت الشركة عدم فصل
كمكون
المكونات األخرى غير مكون اإليجار ،واحتساب اإليجار والمكونات األخرى غير مكون اإليجار ذات العالقة،
ّ
إيجار واحد.
تحتسب الشركة حق االنتفاع باألصول والتزام اإليجار بتاريخ بدء اإليجار .يتم قياس حق االنتفاع باألصول مبدئيا بالتكلفة،
والذي يتكون من المبلغ االبتدائي اللتزام اإليجار ،معدال ألي دفعات إيجار مدفوعة في أو قبل تاريخ البدء ،زائدا أي تكاليف
مبدئية مباشرة متكبدة ،وتقديرا لتكلفة تفكيك وإزالة األصل المعني ،أو تأهيل األصل المعني أو الموقع الذي يقع فيه،
مطروحا أي حوافز إيجار مستلمة.
يتم الحقا احتساب االستهالك على حق االنتفاع باألصول بطريقة القسط السنوي الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة
اإليجار ،إال إذا كان اإليجار ينقل ملكية األصل المعني إلى الشركة في نهاية فترة اإليجار ،أو إذا كانت تكلفة حق االنتفاع
باألصول تعكس أن الشركة ستمارس خيار الشراء .وفي هذه الحالة ،سيتم استهالك حق االنتفاع باألصول على فترة العمر
االفتراضي لألصل المعني ،والذي يتم تحديده على نفس أساس تحديد العمر االفتراضي للعقارات والمعدات .باإلضافة
لذلك ،يتم تخفيض حق االنتفاع باألصول دوريا من خالل خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،ويعدل لبعض حاالت إعادة
قياس التزام اإليجار.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار الغير مدفوعة بتاريخ البدء ،مخصومة باستخدام معدل الفائدة
الضمني في اإليجار ،وإذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل الفائدة بسهولة ،باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة .بشكل
عام ،فإن الشركة تستخدم معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.
تحدد الشركة معدل االقتراض اإلضافي عن طريق الحصول على معدالت الفائدة من عدة مصادر تمويل خارجية ،وتقوم
بعمل بعض التسويات لتعكس شروط اإليجار  ،ونوع األصل المؤجر.
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بالدينار البحريني

 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
هـ) عقود االيجار (يتبع)
دفعات اإليجار المتضمنة في قياس التزام اإليجار تتكون مما يلي:
 دفعات ثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر؛ دفعات اإليجار المتغيرة ،التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،وتقاس مبدئيا بالمؤشر أو المعدل بتاريخ البدء؛ المبالغ المتوقع استحقاق دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تكون الشركة على يقين لممارسته بشكل معقول .دفعات اإليجار في فترةالتجديد االختيارية ،إذا كانت الشركة على يقين من ممارسة خيار التمديد بشكل معقول .وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد
اإليجار ،ما لم تكن الشركة على يقين معقول من عدم اإلنهاء مبكرا.
يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في
دفعات اإليجار المستقبلية ناتجة من تغير في مؤشر أو معدل ،أو إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع ان
يستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامت الشركة بتغيير تقييمها لما إذا كانت ستمارس خيار الشراء ،أو
التمديد ،أو اإلنهاء ،أو إذا كان هناك تغيرات في الجوهر لدفعات اإليجار الثابتة.
عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم عمل تسوية مقابلة على القيمة الدفترية حق االنتفاع باألصول ،أو
تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية حق االنتفاع باألصول قد تم تخفيضها للصفر.
تقوم الشركة بعرض حق االنتفاع باألصول التي ال تستوفي تعريف االستثمارات العقارية في بند "الممتلكات واآلالت
والمعدات" ،والتزامات اإليجار في بند "الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى" في بيان المركز المالي.

خيارات التمديد واإلنهاء

عند تحديد مدة اإليجار ،تأخذ اإلدارة باالعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التمديد،
أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء .ال يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) في مدة اإليجار إذا كان من
المؤكد بشكل معقول تمديد اإليجار (أو عدم إنهاؤه).

يتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير جوهري في الظروف ،والتي تأثر على هذه التقييم  ،والذي يقع
ضمن سيطرة المستأجر.

اإليجارات قصيرة األجل وإيجار األصول ذات القيمة المنخفضة

اختارت الشركة عدم احتساب حق االنتفاع باألصول والتزام اإليجار إليجارات األصول منخفضة القيمة واإليجارات
قصيرة األجل .تحتسب الشركة مدفوعات اإليجار المتعلقة بهذه اإليجارات كمصروف بطريقة القسط السنوي الثابت على
مدى فترة اإليجار.
و) األدوات المالية
األدوات المالية في هذه البيانات المالية الموحدة تشمل الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم احتسابها وقياسها
بموجب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية  .تتكون الموجودات المالية للشركة
بشكل أساسي من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والنقد وما في حكمه ،وودائع ثابتة ،وذمم تجارية
وموجودات أخرى .تتكون المطلوبات المالية من ذمم تجارية ومطلوبات أخرى ،وقروض تمويل اإلستيراد ،والسحب على
المكشوف ،والمبالغ المستلمة مقدما من ،أو المدفوعة مقدما إلى العمالء والتي يجب تسويتها بتحويل بنود غير مالية ال تعتبر
أدواتا مالية .المطلوبات والموجودات غير التعاقدية (مثل تلك التي تنشأ نتيجة للمتطلبات القانونية التي تفرضها الحكومة)
ليست موجودات وال مطلوبات مالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)9
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )1التصنيف
الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن إحدى الفئات الثالث التالية:
• الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية في إحدى الفئتين التاليتين:
• المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة؛
• المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 )2االحتساب المبدئي والقياس
تحتسب الشركة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا عندما تصبح الشركة طرفا في الشروط التعاقدية لألداة.
تحتسب الموجودات المالية (عدا الذمم التجارية المدينة) مبدئيا بالقيمة العادلة ،بما في ذلك تكاليف المعامالت التي يمكن
نسبها مباشرة إلى شراء الموجودات المالية ،ما عدا تكاليف المعامالت لألدوات المالية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة ،والتي تسجل كمصروفات في بيان الربح أو الخسارة .يتم قياس الذمم التجارية المدينة مبدئيا بدون مكون
تمويلي جوهري بسعر المعاملة.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية المدرجة و/أو المسعرة في تاريخ المتاجرة .يتم احتساب
جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية األخرى بتاريخ السداد.
المشتريات أو المبيعات بالطريقة العادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم في غضون فترة
زمنية محددة حسب النظام أو بالعرف السائد في السوق.
يتم احتساب المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،والتي تمثل صافي المقبوضات بعد احتساب العالوات ،والخصومات
وتكاليف المعاملة المرتبطة مباشرة بااللتزام المالي.
يتم احتساب جميع المشتريات والمبيعات العادية للموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ
الذي أي التاريخ الذي يتم فيه استالم الموجودات أو المطلوبات من أو تسليمها للطرف المقابل.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
و) األدوات المالية (يتبع)
 )3القياس الالحق
الموجودات المالية
بعد القياس المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة .يخضع تصنيف وأساس القياس
لنموذج األعمال التجارية للشرك ة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ،كما هو
مفصل أدناه:
أ) موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي في حالة:
 )1االحتفاظ بالموجودا ت ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل استالم التدفقات النقدية
التعاقدية؛
 )2أعطت الشروط التعاقدية للموجودات المالية حقا في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل دفعات المبلغ األساسي
والفائدة على المبلغ األساسي القائم.
إذا كان الهدف من نموذج األعمال هو االحتفاظ بأدوات ا لدين لجمعها وبيعها ،فإنه يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل
الربح الشامل اآلخر.
إذا لم يتحقق أي من هذين المعيارين للتصنيف ،يتم تصنيف الموجودات المالية ،وقياسها بالقيمة العادلة ،إما من خالل الربح
أو الخسارة  ،أو من خالل الدخل الشامل اآلخر.
باإلضافة إلى ذلك ،حتى لو كان الموجود المالي يفي بمعايير التكلفة المطفأة ،قد تختار المنشأة تصنيف الموجودات المالية
من خالل الربح أو الخسارة .إن مثل هذا االختيار أمر ال رجعة فيه وقابل للتطبيق فقط إذا كان التصنيف بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة يقلل بشكل ملحوظ التناقض في القياس أو االحتساب.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصل والفوائد
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "األصل" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االحتساب المبدئي .تعرف "الفائدة"
على أنها مقابل القيمة الزمنية للنقود ،وللمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الزمن،
ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (على سبيل المثال ،مخاطر السيولة ،والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة لهامش
الربح.
إذا تغير نموذج العمل الذي تحتفظ الشرك ة بموجبه بالموجودات المالية ،فإن يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية المتأثرة.
إن متطلبات التصنيف والقياس الجديدة المتعلقة بالفئة الجديدة تطبق بأثر مستقبلي ابتداء من اليوم األول لفترة التقرير األولى
بعد تغيير نموذج العمل ،الذي نتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للشركة.
ب) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند االحتساب المبدئي ،يمكن للشركة القيام باختيار ال رجعة فيه بتصنيف االستثمار في األسهم الغير محتفظ بها لغرض
المتاجرة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
لهذا الغرض ،تعتبر الموجودات المالية محتفظا بها لغرض المتاجرة إذا كان االستثمار في األسهم يستوفي أيا من الشروط
التالية:
 )1تم شراؤها بصفة أساسية لغرض بيعها في المدى القريب؛
 )2عند االحتساب المبدئي ،تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معينة يتم ادارتها معا ،ويوجد دليل على وجود نمط فعلي
من الربحية على المدى القصير ،أو
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 )3القياس الالحق (يتبع)
 )3أنه مشتق وليس محدد ،وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي.
إن االختيار الذي ال رجعة فيه على أساس كل أداة مالية على حدة .إذا تم تصنيف االستثمار في األسهم كاستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن جميع األرباح والخسائر ،باستثناء أرباح األسهم ،يتم احتسابها في بيان الدخل
الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها الحقا في بيان الدخل.
ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف الموجودات المالية غير المصنفة خالف المذكور أعاله والتي تقاس على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح والخسائر والتغيرات فيها ،بما في ذلك أية فوائد أو أرباح أسهم ،تحتسب في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية

تصنف جميع المطلوبات المالية ،عدا تلك التي تصنف وتقاس كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
على أنها مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هو موضح في
إيضاح رقم ( )2أعاله.
المطلوبات المالية المصنفة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تشمل المشتقات.
 )4إلغاء احتساب الموجودات والمطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء احتساب الموجودات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي عند إنتهاء حق استالم التدفقات النقدية
التعاقدية للموجودات المالية ،أو عندما تحول حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في صفقة ،يتم بموجبها تحويل ملكية كل
المخاطر والمكافآت للموجودات المالية ،أو عند عدم االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المالية.
تقوم الشركة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية واستبعادها من بيان المركز المالي عندما يتم التخلص منها أو إلغائها أو
إنتهاء االلتزام التعاقدي .تقوم المجموعة أيضا بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات
النقدية لاللتزام المعدل مختلفة اختالفا جوهريا  ،وفي هذه الحالة يتم إثبات التزام مالي جديد قائم على الشروط المعدلة بالقيمة
العادلة .عند استبعاد االلتزام المالي  ،يتم تسجيل الفرق بين المبلغ المسجل والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير
نقدية محولة أو مطلوبات متحملة) في الربح أو الخسارة.
 )5قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة المستلمة لبيع أحد الموجودات أو المدفوع لتحويل المطلوبات في عملية منظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس في السوق األساسي ،وفي حالة عدم وجود هذا السوق ،في السوق األكثر فائدة التي يمكن للشركة
الوصول إليه في ذلك التاريخ .القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم أدائها.
تقيس الشركة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق النشط لتلك األداة ،متى ما توافرت هذه األسعار.
يعتبر السوق نشطا عندما تكون المعامالت للموجودات أو مطلوبات تجري بوتيرة وحجم كاف لتوفير المعلومات والتسعير
على أساس مستمر.
إذا لم يكن هناك سعر مدرج في سوق نشط ،تستخدم الشركة نماذج التقييم التي تزيد من استخدام المدخالت ذات الصلة
والتي يمكن رصدها ،والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للرصد .نماذج التقييم المختارة تراعي جميع العوامل التي
تأخذ بعين االعتبار من قبل المشاركين في السوق في تسعير المعاملة.
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 )5قياس القيمة العادلة (يتبع)
أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند االحتساب المبدئي هو عادة سعر المعاملة  -وهي القيمة العادلة للمقابل
المدفوع أو المستلم .إذا قررت الشركة أن القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي يختلف عن سعر المعاملة ،وأنه ال يمكن
تحديد القيمة العادلة ال من سعر تداولها في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل ،وال تستند إلى نماذج التقييم التي تستخدم
البيانات فقط من األسواق القابلة للرصد ،فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئيا بالقيمة العادلة  ،ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين
القيمة العادلة عند االحتساب المبدئي وسعر المعاملة.
الحقا ،يتم احتساب الفرق في الربح أو الخسارة على أسس مناسبة وعلى مدى ال يتجاوز عمر األداة ،وفي موعد أقصاه دعم
التقييم بالكامل من قبل مدخالت يمكن رصدها ،أو اتمام المعاملة.
إذا كانت أحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ولها سعر طلب وسعر عرض ،عندئذ تقوم الشركة بقياس
الموجودات والمراكز المالية الطويلة بسعر الطلب والمطلوبات والمراكز المالية المكشوفة بسعر العرض .إذا كان نطاق
سعر العرض والطلب ألصل أو التزام معين واسعا ،تقوم الشركة باستخدام سعر ضمن نطاق سعر العرض والطلب الذي
يعتبر أكبر تمثيال للقيمة العادلة.
يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتعرض لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان التي تتم إدارتها من
قبل الشركة على أساس صافي التعرض لمخاطر السوق أو إلى أي مخاطر االئتمان على أساس األسعار التي سيتم استالمها
لبيع صافي مركز طويل (أو المدفوعة لنقل صافي مركز قصير) لمخاطر معينة .يتم تخصيص هذه التعديالت على مستوى
المحفظة لموجودات ومطلوبات فردية على أساس تعديل المخاطر النسبية لكل أداة مالية في المحفظة بشكل منفرد.
تحتسب الشركة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة في نهاية فترة تاريخ المركز المالي التي حدث خاللها التغيير.
 )6انخفاض قيمة الموجودات المالية
تحتسب الشركة مخصصا للخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .يتم قياس مخصص
الخسائر للذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة.

الموجودات مالية ضعيفة ائتمانيا

في تاريخ كل بيان مركز مالي ،تقوم الشركة بتقييم انخفاض القيمة للموجودات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة .يعتبر
الموجود المالي "ضعيف االئتمان" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل
المالي.
األدلة على أن األصل المالي ضعيف ائتمانيا تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية:
 صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛ خرق للعقد ،مثل العجز أو التأخر في السداد ،أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق  90يوما ؛ من المحتمل أن المقترض أو ال ُمصدِر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ -ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية.

عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
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 )7مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما يوجد حق قانوني
قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المحتسبة وعند وجود نية للتسوية على أساس صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد
المطلوبات في آن واحد.
ز) ذمم تجارية مدينة
يتم تسجيل الذمم التجارية والذمم المدينة الخرى مبــدئيا بالقيمــة العادلــة ،والحقــا يــتم احتســابها علــى أســاس التكلفــة المطفــأة،
مطروحا منها مخصص انخفاض القيمة.
ح) العقارات والمنشآت والمعدات
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات المحتفظ بها ألغراض تشغيلية بالتكلفة مطروحا منها االستهالك المتراكم وأي خسائر
انخفاض في القيمة .تكلفة هذه الموجودات تشمل تكاليف إحضار وتجهيز الموجودات إلى موقعها وحالتها الحاليين .يتم
رسملة التكاليف المباشرة حتى تصبح الموجودات الثابتة جاهزة لالستعمال .تشمل المشاريع الرأسمالية قيد اإلنشاء تكلفة
الموجودات الثابتة غير الجاهزة الستعمالها المخصص بتاريخ بيان المركز المالي .تتم رسملة اإلضافات والتحسينات
الكبيرة على الموجودات .يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر عند تكبدها.

 )1المصروفات الالحقة
يتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال جزء من العقارات والمنشآت والمعدات والمصروفات األخرى على القيمة
الدفترية للموجودات الثابتة فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة القيمة االقتصادية المستقبلية لهذه الموجودات
ويمكن قياس تكلفة الجزء بصورة موثوقة .تحمل جميع التكاليف األخرى على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
عند تكبدها.

 )2االستهالك
يتم احتساب االستهالك في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت حسب العمر االفتراضي لكل أصل بالنسبة للعقارات
والمنشآت والمعدات وذلك على النحو التالي :
 20سنة
 10سنوات
 10سنوات
 10 – 4سنوات
 5- 2سنوات
على فترة عقد اإليجار

مباني (على أرض مؤجرة)
المنشآت والمعدات
قطع غيار رأسمالية
مركبات
أثاث ومعدات مكتبية
حق االتنفاع باألصول

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها في تاريخ كل بيان مركز مــالي ،ويــتم تعــديلها إذا تطلــب ذلــك .عنــد بيــع أو
استبعاد أي جزء من العقارات والمنشآت والمعدات يتم استبعاد التكلفة واالستهالكات المتراكمة المتعلقة من المركز المــالي،
وإن أية أرباح أو خسائر ناتجة يتم تسجيلها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

قطع غيار رأسمالية

تقوم الشركة برسملة قطع غيار اآلالت عالية القيمة ،والهامة بالنسبة لعمليات المصنع والتي يكون لها عمر إنتــاجي مســاوي
لعمر اآللة .يتم استهالك قطع الغيار هذه على مدى العمر اإلنتاجي لآللة ذات الصلة.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ط) انخفاض قيمة الموجودات األخرى غير المالية
يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الشركة أو الوحدات المولدة للنقد ،عدا الموجودات المالية ،في تاريخ كل بيان للمركز
المالي لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة .الوحدة المولدة للنقد هي أصغر مجموعة موجودات قابلة للتحديد تولد تدفقات نقدية
مستقلة بشكل كبير عن بقية موجودات الشركة .إذا وجد مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة المتوقع إستردادها من هذه
الموجودات .القيمة المتوقع إستردادها لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مطروحا منها
تكلفة البيع ،أيهما أكبر .وتحتسب خسائر إنخفاض القيمة إذا فاقت القيمة الدفترية ألي أصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة
المتوقع إستردادها .وتحمل هذه الخسائر على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر .يتم عكس الخسارة فقط عند
وجود دليل بعدم استمرار وجود إنخفاض في قيمة األصل وهناك تغيير في التقديرات المستخدمة في تحديد القيمة المتوقع
إستردادها لألصل.
ي) ضريبة القيمة المضافة
يتم احتساب المصروفات والموجودات صافي من مبلغ ضريبة المبيعات ،باستثناء:
 عندما ال يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء الموجودات أو الخدمات من الهيئة الضريبية ،وفيهذه الحالة ،يتم احتساب ضريبة المبيعات كجزء من تكلفة شراء الموجودات أو كجزء من بند المصروفات ،حسب
مقتضى الحال.
 عندما تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة ،متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.يتم تضمين صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة الدفع للهيئة الضريبية كجزء من الذمم
المدينة أو الذمم الدائنة في بيان المركز المالي الموحد.
ك) أسهم الخزينة
تظهر أسهم الخزينة بسعر تكلفة الشراء ،ويتم إظهارها كخصم من حقوق الملكية .ال يتم احتساب أي ربح أو خسارة في
بيان الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أسهم الخزينة .يتم تضمين األرباح والخسائر الناتجة من إعادة
بيع أسهم الخزينة الحقا في األرباح المستبقاة في بيان التغيرات في حقوق الملكية .يتم تسجيل صافي الحركة من إعادة بيع
وإعادة شراء أسهم الخزينة تحت بند أسهم الخزينة.
ل) رأس المال
التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار أسهم حقوق ملكية عادية يتم احتسابها كتخفيض في حقوق الملكية.
م) توزيع أرباح األسهم
يتم احتساب أرباح األسهم كمطلوبات عند موافقة المساهمين على توزيعها.
ن) االحتياطي القانوني
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001يتم استقطاع  %10من صافي األرباح وتحويله إلى
االحتياطي القانوني ،ويمكن إيقاف التخصيص عندما يبلغ هذا االحتياطي  %50من رأس المال المدفوع .ان هذا االحتياطي
غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها القانون.
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س) منافع الموظفين
 )1الموظفون البحرينيون
ان حقوق التقاعد (والحقوق االجتماعية األخرى) الخاصة بالموظفين البحــرينيين يــتم تغطيتهــا حســب أنظمــة الهيئــة العامــة
للتأمين االجتماعي والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين علــى أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن
الرواتب .مساهمة الشركة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج مساهمات محددة حســب معيارالمحاســبة الــدولي رقــم ()19
ويتم تسجيلها كمصروفات في الربح أو الخسارة.
 )2الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة المدة مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنصوص قانون العمل البحريني
بالقطاع االهلي على أساس مدة الخدمة والرواتب والعالوات األخرى حسب آخر رواتب وعالوات مدفوعة  .لقــد تــم عمــل
مخصص لهذه االلتزامات غير الممولة والذي يمثل برنامج منافع محددة حســب معيــار المحاســبة الــدولي رقــم ( )19علــى
افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي.
يتم احتساب منافع نهاية الخدمة ومنافع الموظفين األخرى ،واستحقاق االجازات السنوية ،وتذاكر الســفر ،والمنــافع األخــرى
عند استحقاقها للموظفين
ع) النقد وما في حكمه
يتمثل النقد وما في حكمه في النقد بالصندوق وأرصدة البنوك والودائع المستحقة خالل  90يوما أو أقل من تاريخ اإليداع،
والتي ال تتعرض لتغير جوهري في قيمتها العادلة.
ف) الذمم التجارية والذمم الدائنة األخرى
يتم احتساب الذمم التجارية والمطلوبات األخرى مبدئيا بالقيمة العادلة ،والحقا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
ص) تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تنسب مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج الموجودات ،والتي من الضروري أن تستغرق
فترة زمنية طويلة لكي تكون جاهزة لالستخدام المقصود أو البيع كجزء من تكلفة الموجودات المعنية .يتم احتساب جميع
تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها .تتألف تكاليف االقتراض من الفوائد والخسائر المحققة
من تسوية عقود مقايضات معدل الفائدة (باستثناء التغيرات في القيمة العادلة الغير محققة) والتكاليف األخرى التي يتم
تكبدها فيما يتعلق بأقتراض األموال.
تحتسب قروض تمويل اإلستيراد مبدئيا بالمقبوضات المحصلة كقروض ،صافي من تكاليف المعاملة المتكبدة .في الفترات
الالحقة ،تظهر هذه القروض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم احتساب أي فروقات بين المقبوضات
(صافي من تكاليف المعاملة) وقيمة القروض عند االستحقاق في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،على مدى
فترة القروض.
ق) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تحتسب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر على أساس االستحقاق.
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 . 3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ر) المخصصات
يتم احتساب المخصصات عند وجود مطلوب (قانوني أو متوقع) على الشركة ناتج عن حدث سابق ،ومن المحتمل أن يتطلب
وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه المطلوبات ،وكان باإلمكان عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه
المطلوبات .حينما تتوقع الشركة استرداد بعض أو جميع المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،يتم احتساب
التسويات كأصل منفصل ،ولكن فقط عندما تكون التسويات شبه مؤكدة .يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصصات في
بيان الربح أو الخسارة ،صافي من أي تعويضات.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال جوهري ،فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدالت ما قبل الضرائب الحالية التي
تعكس ،عندما يكون مناسبا ،المخاطر المحددة للمطلوبات .عندما يستخدم الخصم ،فإن الزيادة في المخصص نتيجة لمرور
الزمن يتم احتسابها كتكلفة تمويل.

 4االجتهادات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية للشركة يتطلب من مجلس اإلدارة عمل آراء وتقديرات وفرضيات قد تؤثر على المبالغ المعلنة
لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة ،بتاريخ إعداد التقارير المالية .ومع
ذلك ،فإن عدم التيقن بشأن هذه الفرضيات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ
الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في الفترات المستقبلية.
اجتهادات
في أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،اتخذ مجلس اإلدارة االجتهادات التالية ،بعد أخذ آثار جائحة الكورونا
(كوفيد  )19 -باالعتبار كما هو مشروح في إيضاح (2ب) ،والتي لها تأثيرات جوهرية بالغة على المبالغ المحتسبة في
البيانات المالية:

فرضية االستمرارية

قام مجلس إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرة الشركة على المواصلة على أساس فرضية االستمرارية وهو مقتنع بأن الشركة
لديها الموارد لالست مرار في أعمالها في المستقبل المنظور .وعالوة على ذلك ،فإن مجلس اإلدارة ليس على علم بأي أمور
جوهرية غير مؤكدة التي من الممكن أن تسبب شكوكا جوهرية حول قدرة الشركة على المواصلة على أساس فرضية
االستمرارية .ولذلك ،تم إعداد البيانات المالية على أساس فرضية االستمرارية.
التقديرات والفرضيات
إن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األساسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ إعداد كل تقرير
مالي ،والتي لها مخاطر هامة لتكون سببا لتعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة،
موضحة أدناه .تعتمد الشركة في فرضياتها وتقديراتها على معايير متوفرة عند إعداد البيانات المالية ،وأخذت باالعتبار آثار
جائحة الكورونا (كوفيد  ،)19 -كما هو مشروح في إيضاح رقم (2ب) . .قد تتغير الظروف والفرضيات بشأن التطورات
المستقبلية حسب تغيرات أو ظروف السوق الخارجة عن سيطرة الشركة .وتنعكس مثل هذه التغييرات بالفرضيات عند
حدوثها.

تصنيف االستثمارات
عند شراء استثمار ،تقرر اإلدارة تصنيف االستثمارات إما كاستثمارات بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يعكس تصنيف كل استثمار نموذج عمل الشركة تجاه هذا
االستثمار ويخضع كل استثمار لمعاملة محاسبية مختلفة بناءا على تصنيفه.

26

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 4االجتهادات والتقديرات والفرضيات المحاسبية الهامة (يتبع)
انخفاض قيمة المخزون
تراجع الشركة القيمة الدفترية للمخزون في نهاية كل فترة لتحديد ما اذا كانت قيمة المخزون قد انخفضت .وتحدد الشركة
المخزون المنخفض اعتمادا على عمر المخزون ،وتقدير حجم الطلب المستقبلي لكل نوعية من المخزون .إذا توافرت دالئل
لالنخفاض ،تقدر القيمة القابلة لالسترداد بناء على الخبرة السابقة وباالعتماد على أوضاع السوق السائدة.
كما في  31ديسمبر  ،2020بلغ إجمالي المخزون لقطع الغيار  937.474دينار بحريني ( 949,342 :2019ألف دينار
بحريني) مع مخصصات لقطع الغيار بطيئة الحركة بمبلغ  509,932ألف دينار بحريني ( 456,668 :2019ألف دينار
بحريني) .سوف يتم احتساب أي فرق بين المبالغ الفعلية المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

انخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم الشركة بعمل مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة استنادا على نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" .تستخدم الشركة
نهجا مبسطا كما هو مسموح به وفقا للمعيار ،لتحديد انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة.

األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية للعقارات واآلالت والمعدات

تراجع الشركة األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية المتبقية للعقارات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة لتحديد ما اذا كان
هناك حاجة لتعديل العمر االفتراضي والقيمة المتبقية .يتم تقدير األعمار االفتراضية والقيمة المتبقية بناء على موجودات
مشابهة في القطاع ،وتوقعات اإلدارة للمنافع االقتصادية المستقبلية.

انخفاض قيمة العقارات واآلالت والمعدات

تقوم الشركة بعمل تقييم في تاريخ إعداد كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة أصل
محدد .إذا وجد مثل هذا الدليل ،أو عندما يتطلب عمل فحص سنوي النخفاض قيمة األصل ،تقوم الشركة بعمل تقييم لمبلغ
األصل القابل لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكاليف
البيع وقيمتها الم ستخدمة ،أيهما أعلى ،وهي محددة لألصل الفردي ،إال إذا كان األصل غير منتج للتدفقات النقدية والتي هي
مستقلة إلى حد بعيد عن تلك األصول األخرى أو مجموعة من األصول .عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمتها القابلة
لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ،ويتم إظهار األصل بالمبلغ القابل لالسترداد.
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 .5العقارات والمنشآت والمعدات
2020

المباني

التكلفة

مركبات

آالت
ومعدات
وقطع غيار
رأسمالية

أثاث ومعدات
مكتبية

حق االنتفاع
باألصول

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء
(أنظر اإليضاح
أدناه)

المجموع

في بداية السنة
إضافات
استخدامات قطع الغيار

8,778,485
-

7,896,484
39,956
()6,570

160,458
-

827,792
8,133
-

210,959
292,512
-

413,328
2,483,894
-

18,287,506
2,824,495
()6,570

في  31ديسمبر

8,778,485

7,929,870

160,458

835,925

503,471

2,897,222

21,105,431

االستهالك
في بداية السنة
مخصص السنة:
 تكلفة المبيعات أخرىاستخدامات قطع الغيار

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

236,164
9,156
-

256,092
2,978
()4,353

8,467
3,637
-

18,094
16,227
-

53,638
-

-

518,817
85,636
()4,353

في  31ديسمبر

6,731,220

7,232,497

130,384

811,606

108,321

-

15,014,028

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر 2020

2,047,265

697,373

30,074

24,319

395,150

2,897,222

6,091,403
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 .5العقارات والمنشآت والمعدات (يتبع)
2019

المباني

التكلفة

مركبات

آالت
ومعدات
وقطع غيار
رأسمالية

حق االنتفاع
باألصول

أثاث ومعدات
مكتبية

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء

المجموع

في بداية السنة
إضافات
استخدامات قطع الغيار

8,758,252
20,233
-

7,807,983
98,825
()10,324

160,458
-

819,222
8,570
-

210,959
-

413,328
-

17,545,915
751,915
()10,324

في  31ديسمبر

8,778,485

7,896,484

160,458

827,792

210,959

413,328

18,287,506

االستهالك
في بداية السنة
مخصص السنة:
 تكلفة المبيعات أخرىاستخدامات قطع الغيار

6,240,315

6,702,411

106,209

731,866

-

-

13,780,801

236,751
8,834
-

277,492
2,823
()4,946

8,444
3,627
-

21,508
23,911
-

29,255
25,428
-

-

573,450
64,623
()4,946

في  31ديسمبر

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

صافي القيمة الدفترية في  31ديسمبر
2019

2,292,585

918,704

42,178

50,507

156,276

413,328

3,873,578

29

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .5العقارات والمنشآت والمعدات (يتبع)
إيضاح:
األرض الكائنة في ميناء سلمان والتي بنيت عليها المطحنة ،مؤجرة من حكومة مملكة البحــرين .انتهــى عقــد اإليجــار بتــاريخ
 30يونيو  ،2020وتتفاوض إدارة الشركة مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني لتجديد العقد .اإلدارة واثقة من الحصول على
تجديد فترة اإليجار لمدة ال تقل عن  15سنة.
خالل  ،2019أبرمت الشركة اتفاقية مع أحد الموردين لتوريد وتركيب اآلالت والمعدات الميكانيكية والكهربائية ،بما في ذلك
األعمال الهندسية ،لتحديث مبنى التنظيف ،والطاحونة الجديدة ،وتحديث عملية مزج وخلط الــدقيق ،ومعقــم الــدقيق فــي العقــار
المستأجر ،بقيمــة إجماليـ ة تبلــغ  2,928,475دينــار بحرينــي .وتــم رســملة مــا قيمتــه  2,897,222دينــار بحرينــي كأعمــال
رأسمالية قيد التنفيذ كما في  31ديسمبر .2020
2020

 .6استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
في  1يناير
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات األوراق المالية

10,079,952
376,352

8,544,687
1,535,265

10,456,304

10,079,952

2020

 .7المخزون
قمح في الصوامع
بضائع في الطريق
بضائع منجزة
مواد تغليف
قطع غيار ومواد استهالكية
ناقصا :مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة

2019

2019

6,865,889
7,406
1,224,163
100,935
967,559
9,165,952
)(509,932

2,837,622
2,682,134
534,021
126,808
949,342
7,129,927
()456,668

8,656,020

6,673,259

الحركة في مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة كالتالي:
2020

2019

في  1يناير
مخصص السنة

456,668
53,264

334,658
122,010

في  31ديسمبر

509,932

456,668

2020

 .8ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى

2019

ذمم تجارية مدينة
دعم مستحق القبض
ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة (صافي)
مبالغ مدفوعة مقدما للمزودين
مستحق من الحكومة (إيضاح )35
أخرى

243,871
1,846,074
117,577
39,904
18,394
47,630
2,313,450

190,389
3,016,138
159,178
44,536
3,410,241

ناقصا :مخصص انخفاض القيمة

-

()94,847

2,313,450

3,315,394
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 .8ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى (يتبع)
الحركة في مخصص انخفاض القيمة كالتالي:
2020

2019

في  1يناير
مخصص السنة
مشطوب

94,847
)(94,847

372
94,475
-

في  31ديسمبر

-

94,847

2020

 .9النقد وما في حكمه

2019

نقد في الصندوق
أرصدة البنوك

1,408
1,852,626

729
2,035,948

النقد وأرصدة البنوك
سحب على المكشوف

1,854,034
)(491,155

2,036,677
-

النقد وما في حكمه

1,362,879

2,036,677

2020

 .10رأس المال

2019

المصرح 100,000,000 :سهم
الصادر والمدفوع بالكامل 24,832,500 :سهم بقيمة  100فلس لكل سهم
 6,930سهم خزينة ( 6,930 :2019سهم)

2,483,250
)(1,373

2,483,250
()1,373

صافي األسهم في اإلصدار العام

2,481,877

2,481,877

2020

2019

األداء لكل سهم
العائد على السهم لكل سهم بقيمة  100فلس
صافي قيمة الموجودات لكل سهم بقيمة  100فلس
سعر البورصة لكل سهم بقيمة  100فلس في  31ديسمبر
سعر البورصة إلى نسبة األرباح

 44فلس
 841فلس
 327فلس
8:1

 75فلس
 811فلس
 320فلس
4:1

مجموع القيمة السوقية في  31ديسمبر (بالدينار البحريني)

8,120,228

7,946,400
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 .10رأس المال (يتبع)
معلومات إضافية عن نمط المساهمين
 )1أسماء وجنسيات المساهمين الرئيسيين وعدد األسهم المملوكة والتي يتملكون فيها ما يزيد عن  %5من األسهم الصادرة
والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين في  31ديسمبر : 2020

شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة)
شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ش.م.ك
عبدالحميد زينل محمد

الجنسية

عدد األسهم

بحريني
كويتي
بحريني

16,322,806
1,848,000
1,664,430

نسبة الملكية
%
65.73
7.44
6.70

 )2جميع أسهم الشركة مدرجة تحت فئة واحدة ،وجميع المساهمون متساويين في حقوق التصويت.
يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم :
2020

الفئــــة*
عدد
األسهم

أقل من %1
 %1إلى أقل من %5
 %5إلى أقل من %10
 %10إلى أقل من
%20
 %20إلى أقل من
%50
 %50وأكثر

2019
 %من
مجموع
عدد األسهم
الصادرة

عدد
المساهمين

عدد
األسهم

 %من
مجموع
عدد األسهم
الصادرة

عدد
المساهمين

4,749,776

1,699

%19.13

4,886,430

1,699

%19.68

247,488
3,512,430

1
2

%1.00
%14,14

247,488
3,375,776

1
2

%1.00
%13.59

-

-

-

-

-

-

16,322,806

1

%65.73

16,322,806

1

%65.73

24,832,500

1,703

%100

24,832,500

1,703

%100

* تبين الفئة كنسبة من األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل من قبل المساهمين.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .11مخصص مكافأة نهاية الخدمة
بلغت مساهمة الشركة بالنسبة للموظفين الغير بحرينيين وفقا لقانون العمل البحريني لسنة  2012مبلغ  83,923دينار
بحريني ( 64,870 :2019دينار بحريني).
الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة كانت كالتالي:
2020

2019

الرصيد في  1يناير
مخصص السنة
المدفوع خالل السنة

64,870
19,053
-

49,172
16,685
()987

في  31ديسمبر

83,923

64,870

2020

 .12ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
ذمم تجارية دائنة
مبالغ مستحقة للحكومة (إيضاح )25
أرباح أسهم مستحقة *
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
مطلوبات ضريبة القيمة المضافة ،صافي

2019

103,646
2,807,136
55,146
385,541
-

2,717,341
252,201
277,007
9,854

3,351,469

3,256,403

* تمثل أرباح األسهم مستحقة الدفع للمساهمين عن الشيكات الصادرة منتهية الصالحية.
 .13قروض تمويل اإلستيراد (غير مضمونة)
تستخدم قروض تمويل اإلستيراد الستيراد القمح ،وهي قروض غير مضمونة ،وعادة تستحق السداد خالل  180 – 90يوما
من تاريخ الحصول عليها .الحركة خالل السنة كالتالي:
2020

2019

في  1يناير
قروض مستلمة خالل السنة
قروض مسددة خالل السنة

2,402,590
17,352,368
)(14,861,129

5,008,631
11,358,960
()13,965,001

في  31ديسمبر

4,893,829

2,402,590

قروض تمويل اإلستيراد غير مضمونة وتستحق السداد خالل  6أشهر .معدالت الفائدة المفروضة على هذه القروض
تتراوح بين  %3.5إلى  .%5يتم استرداد الفوائد على هذه القروض من خالل الدعم الحكومي.
2020

 .14المبيعات
دقيق
نخالة
منتجات خاصة
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2019

4,565,181
1,522,848
966,603

4,710,124
1,470,758
894,129

7,054,632

7,075,011

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .15تكلفة المبيعات
مواد خام
تكلفة الموظفين
استهالك (إيضاح )5
مواد التغليف
صيانة وإصالح ومرافق
أخرى

بالدينار البحريني
2020

2019

13,062,222
778,747
518,817
250,025
308,485
260,000

13,860,537
731,094
573,450
245,474
331,384
297,107

15,178,296

16,039,046

 .16الدعم الحكومي
يحتسـ ب مبلــغ الــدعم الحكــومي علــى أســاس الفــرق بــين التكلفــة الفعليــة للقمــح المشــترى والمســتخدم فــ ي انتــاج المــ واد
المباعــة محليــا ،زائــدا  31دينــار بحرينــي لكــل طــن ( 31 :2019دينــ ار بحرينــي لكــل طــ ن) مبــاع لتغطيــة التكــاليف
األخرى ذات العالقة بالدقيق المباع في السوق المحلي ،ومجموع المبيعات المحلية من الدقيق خالل السنة.
الجدول التالي يبين تفاصيل الدعم الحكومي:
2020

2019

التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم
زائدا 31 :دينار بحريني لكل طن من القمح المباع محليا
تعويض المصروفات

12,936,013
3,792,473
72,576

13,751,282
3,826,100
-

ناقصا :مجموع المبيعات الخاضعة للدعم

16,801,062
)(6,990,704

17,577,382
()6,971,404

9,810,358

10,605,978

بلغت كميات الدقيق المباع خالل السنة  123,134طن ( 122,338طن بالسعر المدعوم ،و 796طن بسعر تجاري)
( 124,325 :2019طن ( 123,423طن بالسعر المدعوم ،و 902طن بسعر تجاري)).
 .17مصروفات تشغيلية أخرى
تكلفة الموظفين
مصروفات عمومية وإدارية
استهالك (إيضاح )5
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم مهنية
أخرى
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2020

2019

705,255
355,923
85,636
60,000
77,708
96,932

657,987
204,241
64,623
60,000
116,514
125,136

1,381,454

1,228,501

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .18إيرادات أخرى

بالدينار البحريني
2020

منحة حكومية (إيضاح (3ب))
رسوم مناولة القمح ،صافي (إيضاح )25
إيراد توصيل
إيراد من مطالبات الشحنات
فوائد على الودائع البنكية
أخرى

 .19تكلفة التمويل

2019

318,510
63,344
14,439
31,913
34,978
4,530

11,731
34,449
13,994
22,923

467,714

83,097

2020

2019

فائدة على التزامات اإليجار
فائدة على السحب على المكشوف
فوائد على القروض

35,416
12,271
15,460

8,596
77,998
-

في  31ديسمبر

63,147

86,594

 .20العائد على السهم
احتسب العائد على السهم العادي بقسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة خالل السنة المنتهية
 31ديسمبر  2020كالتالي:
2020

2019

ربح السنة

1,086,159

1,850,735

المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكية القائمة

24,832,500

24,832,500

العائد األساسي والمخفض على السهم

 44فلس

 75فلس

العائد المخفض على السهم مسا ٍو للعائد األساسي كون الشركة ال تملك أي أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية ،والتي
ستؤدي لتخفيض العائد لكل سهم.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .21عقود اإليجار كمستأجر
ض صناعية .تمتد عقود اإليجارات عادة لفترات تتراوح بين سنتين إلى  15سنة ،مع خيار تجديد عقد
تستأجر الشركة أرا ٍ
اإليجار بعد ذلك التاريخ .يتم إعادة التفاوض حول مدفوعات اإليجار لألرض الصناعية كل  5سنوات ،لتعكس اإليجارات
السوقية .عقود اإليجار لالرض الصناعية ال تشمل بنودا تتعلق بدفعات إيجار إضافية تستند على التغيرات في مؤشرات
األسعار المحلية.
ما يلي أدناه ،معلومات عن عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة مستأجرا:
 .1حق االنتفاع باألصول
حق االنتفاع باألصول المتعلقة بالعقارات المستأجرة التي ال تستوفي تعريف العقارات االستثمارية معروضة ضمن العقارات
واآلالت والمعدات.
2020

2019

الرصيد في  1يناير
إضافات لحق االنتفاع باألصول
مخصص االستهالك للسنة

156,276
292,512
)(53,638

210,959
)(54,683

الرصيد في  31ديسمبر

395,150

156,276

 .2التزامات اإليجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
2020
الجزء غير المتداول
الجزء المتداول

2019

351,343
67,380

121,083
67,380

418,723

188,463

 .3المبلغ المحتسب في الربح أو الخسارة
2020
فائدة على التزامات اإليجار
االستهالك
المصروفات المتعلقة باإليجارات قصيرة األجل
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2019

35,416
53,638
58,886

8,596
54,683
-

147,940

63,279

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .21عقود اإليجار كمستأجر (يتبع)
.4المبالغ المحتسبة في بيان التدفقات النقدية
2020
67,380

مجموع التدفقات النقدية للخارج اللتزامات اإليجار

2019
67,380

عندما يكون ذلك ممكنا ،تسعى الشركة إلى تضمين خيار التمديد في عقود اإليجار الجديدة ،لتوفير المرونة التشغيلية.
خيارات التمديد المحتفظ بها قابلة للممارسة من قبل الشركة فقط ،وليس المؤجرين .تقوم الشركة بتاريخ بداية االيجار بإعادة
تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيارات التمديد .تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل
معقول ممارسة الخيارات إذا كان هناك حدث جوهري ،أو تغييرات جوهرية في الظروف الواقعة تحت سيطرتها.
 .22معلومات القطاع
القطاع هو جزء فريد من الشركة مرتبط بتقديم إما سلع أوخدمات (قطاع تجاري) أو مرتبط بتقديم سلع وخدمات في بيئة
محددة (نطاق جغرافي) ،ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن مثيالتها لدى القطاعات األخرى .النشاطات الحالية للشركة
هي بشكل رئيسي إنتاج الدقيق والمنتجات ذات العالقة ،والتي يتم بيعها في السوق المحلي .أن إيرادات ومصروفات ونتائج
الشركة يتم مراجعتها على مستوى الشركة فقط .وبالتالي فإنه ال يوجد نتائج قطاع تشغيلي منفصل وال يوجد إفصاحات
أخرى تم عرضها في هذه البيانات المالية.
 .23المعامالت مع أطراف ذوي عالقة
األطراف ذوي العالقة تشمل كبار المساهمين ،أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين للشركة،
والمؤسسات التي تسيطر عليها الشركة ،أو تسيطر عليها بصورة مشتركة ،أو تمارس الشركة تأثيرا ٌ كبيرا عليها .يتم
الموافقة سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة.
المعامالت مع المساهمين
تصنف الشركة كجهة ذات عالقة بالحكومة بموجب تعريفات معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)24تقوم الشركة بشراء
الكهرباء ،والحصول على قروض قصيرة األجل وتستلم الخدمات من مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في
مملكة البحرين .عدا شراء الكهرباء والحصول على قروض قصيرة األجل ،فإن مثل هذه المعامالت تتم في سياق العمل
االعتيادي ،وال تعتبر جوهرية بصورة فردية من حيث الحجم .تم إدراج المعامالت مع أطراف تجارية أخرى غير حكومية
من ذوي العالقة والمتعلقة بالمساه م المسيطر ،والمعامالت الجوهرية مع أطراف ذوي عالقة بالحكومة في بيان الربح أو
الخسارة كما يلي:
أ) المعامالت واالرصدة مع األطراف ذوي العالقة
 )1بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
تكلفة التمويل على قروض تمويل اإلستيراد
مصروفات تشغيلية أخرى

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم
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2020

2019

43,902
8,096

37,359
6,248

51,998

43,607

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .23المعامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)
2020
 )2قروض تمويل اإلستيراد

قروض تم الحصول عليها خالل السنة
سداد قروض تمويل اإلستيراد

 )3بيان المركز المالي

قروض تمويل اإلستيراد
فوائد مستحقة على قروض تمويل اإلستيراد

شركة تابعة للشركة األم

العالقة
شركة تابعة للشركة األم
شركة تابعة للشركة األم

5,911,834
()3,479,501

2020

2019
2,895,889
()5,510,057

2019

2,920,536
30,848

488,203
1,873

2,951,384

490,076

ب) المعامالت مع فريق اإلدارة العليا
يتكون فريق اإلدارة العليا للشركة من أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اإلدارة العليا التنفيذيين الذين لهم الصالحيات
والمسئوليات للتخطيط والتوصية ومراقبة أعمال الشركة .كانت المكافآت والمزايا المدفوعة لهم كما يلي:
2020

2019

مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مصروفات أعضاء مجلس اإلدارة األخرى
رواتب ومنافع أخرى

60,000
92,800
15,405
175,872

60,000
83,050
16,612
130,599

مجموع المكافآت

344,077

290,261

 .24األدوات المالية :إدارة المخاطر والقيمة العادلة
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
الموجودات المالية للشركة تتكون من النقد وأرصدة البنوك ،والذمم المدينة ،واالستثمارات في األوراق المالية.
المطلوبات المالية للشركة تتكون من ذمم دائنة وقروض تمويل االستيراد.
أ) إدارة المخاطر
تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية:
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،أهداف الشركة ،السياسات
واإلجراءات وكيفية قياس وإدارة المخاطر .ويعرض هذا اإليضاح أيضا بعض اإلفصاحات الكمية المبينة من خالل هذه
البيانات المالية.
38

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
مجلس اإلدارة مسؤول بشكل عام عن تأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للشركة .إن مراقبة أنشطة ومخاطر الشركة
بشكل يومي تقوم بها لجان مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة.
أنشأت سياسات الشركة إلدارة المخاطر للتعرف على ،وتحليل هذه المخاطر ،ولتعيين حدود وضوابط المخاطر ،ولمراقبة
المخاطر وااللتزام بهذه الحدود .تراجع سياسات ونظم مراقبة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات في أحوال السوق،
وأنشطة الشركة.
مخاطر اإلئتمان
هي المخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي على تعرض الطرف اآلخر
لخسائر مالية .تتعرض الشركة لمخاطر اإلنتمان من أنشطتها التشغيلية ،ومن أنشطتها التمويلية بما في الذمم التجارية
المدينة ،والودائع لدى البنوك ،والمعامالت بالعمالت األجنبية.
تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء عن طريق وضع سياسات كالتالي:
• تدير الشركة مخاطر االئتمان بفعالية وتراجعها بدقة تامة طبقا ألنظمة وسياسات محددة مسبقا قامت بوضعها الشركة.
• إجراءات مراجعة االئتمان شكلت من أجل تحديد مدى تعرض الشركة لتلك المخاطر في مرحلة مبكرة ،والتي تتطلب
بعدها مراجعة ومراقبة بشكل مفصل أكثر لتلك المخاطر.
• يتم إيداع النقد في بنوك تتمتع بتصنيف ائتماني جيد.
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان .الحد األقصى للتعرض لمخاطر
االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي كان :

أرصدة لدى البنوك
وديعة ثابتة
ذمم تجارية وموجودات أخرى

2020

2019

1,852,626
752,325
2,225,916

2,035,948
3,111,680

4,830,867

5,147,628

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينة في تاريخ بيان المركز المالي كان :

حكومية
غير حكومية

ال يوجد لدى الشركة أي ضمانات بالنسبة للذمم المدينة أعاله.
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2020

2019

1,864,468
361,448

2,921,663
190,017

2,225,916

3,111,680

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
مخاطر اإلئتمان (يتبع)
أعمار الذمم المدينة في تاريخ بيان المركز المالي كاآلتي :

اإلجمالي

2020

مخصص
انخفاض القيمة

إجمالي

2019

مخصص
انخفاض القيمة

غير متخلفة السداد وغير منخفضة القيمة

1,212,530

-

1,013,800

-

 30 – 1يوم
 90 – 31يوم
 365 – 91يوم
أكثر من  365يوم

863,957
31,704
62,325
55,400

-

830,877
890,595
57,008
35,392

-

-

-

378,855

94,847

2,225,916

-

3,206,527

94,847

متخلفة وغير منخفضة القيمة:

متخلفة ومنخفضة القيمة:

أكثر من  120يوم

تركز مخاطر االنتمان

تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء .تمثل أرصدة أكبر خمسة عمالء ما نسبته  %61من الذمم التجارية المدينة
القائمة في  31ديسمبر .) %76 :2019( 2020
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ويشار إليها أيضا بمخاطر التمويل ،هي مخاطر صعوبة حصول الشركة على األموال الالزمة للوفاء
بالتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية .مخاطر السيولة يمكن أن تنتج من جراء عدم قدرة الشركة على بيع أصولها بسرعة
وبسعر مقارب للقيمة العادلة.
تقوم الشركة بمراقبة متطلبات السيولة بشكل يومي وتتأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها المستقبلية .في
الظروف االعتيادية ،ال تلجأ الشركة لالقتراض لكن لديها القدرة على جمع المال من البنوك بعد فترة إخطار قصيرة.
إن شروط مبيعات الشركة تتطلب دفع المبالغ نقدا لبعض الذمم التجارية المدينة خالل فترة  30إلى  60يوما من تاريخ البيع.
يتم عادة تسوية الذمم التجارية الدائنة التي ال تحمل فائدة خالل  30يوما.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
مخاطر السيولة (يتبع)
التالي يمثل االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفقات
النقدية
التعاقدية

2020
ذمم تجارية دائنة
ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل
استيراد
سحب على
المكشوف
أرباح أسهم مستحقة

6–3
شهور

5–1
سنوات

3,296,323
418,723

3,296,323
539,781

3,296,323
40,164

9,072

18,144

218,964

253,437

4,893,829

4,970,152

3,494,653

1,475,499

-

-

-

491,155
55,146

491,155
55,146

491,155
55,146

-

-

-

-

9,155,176

9,352,557

7,377,441

1,484,571

18,144

218,964

253,437

القيمة
الدفترية

إجمالي
التدفقات
النقدية
التعاقدية

صفر3-
شهور

6–3
شهور

2019
ذمم تجارية دائنة
ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل
استيراد
أرباح أسهم مستحقة

صفر3-
شهور

 6أشهر -
سنة واحدة

أكثر من
 5سنوات

 6أشهر -
سنة واحدة

أكثر من
 5سنوات

5–1
سنوات

2,994,348
188,463

2,994,348
253,716

2,994,348
67,380

9,072

18,144

152,730

6,390

2,402,590
252,201

2,402,590
252,201

1,925,628
252,201

476,962
-

-

-

-

5,837,602

5,902,855

5,239,557

486,034

18,144

152,730

6,390

مخاطر السوق هي مخاطر التغير في إيرادات الشركة أو في قيم األدوات المالية نتيجة للتغير في سعر السوق ،سواء كانت
تلك التغيرات بسبب عوامل محددة بالنسبة لألوراق المالية على حدة ،أو بالنسبة ل ُمص ِدري تلك األوراق المالية ،أو عوامل
أخرى تؤثر على جميع االستثمارات المتداولة في السوق.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها.
مخاطر معدل الفائدة مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح الشركة نتيجة تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب تغير معدل
الفائدة في السوق.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
أ) إدارة المخاطر (يتبع)
المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة والخسارة غير المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة
بعمليات الشرك ة ،والموظفين ،والتقنية والبنية التحتية ،ومن عوامل خارجية عدا مخاطر االئتمان والسوق والسيولة ،مثل تلك
الناتجة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ،والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات .تنشأ المخاطر التشغيلية من كافة
عمليات الشركة.
تهدف الشركة إلى إدارة مخاطر التشغيل من أجل الموازنة بين تجنب الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعة الشركة
مع الفعالية اإلجمالية للتكلفة واالبتكار.
المسئولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية أنيطت بلجان مجلس اإلدارة في كل وحدة من
وحدات العمل .هذه المسئولية مدعومة بتطوير المعايير الشاملة للشركة إلدارة المخاطر التشغيلية في المجاالت التالية:
 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات ،بما في ذلك التصريح المستقل للمعامالت؛ متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت؛ االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛ توثيق الضوابط واإلجراءات.االلتزام بمعايير الشركة مدعوم ببرنامج مراجعات دورية يقوم بها قسم التدقيق الداخلي .يتم مناقشة نتائج مراجعات قسم
التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة العمل التي تتعلق بها ،ويتم رفع ملخصات للجنة التدقيق واإلدارة العليا في الشركة.
ب) التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع القيمة الدفترية كما هي مبينة في بيان المركز المالي هي كالتالي:
2020

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

نقد وأرصدة لدى البنوك
وديعة ثابتة
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
استثمارات في أوراق مالية

ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل استيراد
أرباح أسهم مستحقة
سحب على المكشوف

10,456,304

1,854,034
752,325
2,225,916
-

1,854,034
752,325
2,225,916
10,456,304

10,456,304

4,832,275

15,288,579

-

3,296,323
418,723
4,893,829
55,146
491,155

3,296,323
418,723
4,893,829
55,146
491,155

-

9,155,176

9,155,176

-
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بالتكلفة
المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر(يتبع)
ب) التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
2019

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم تجارية مدينة وموجودات أخرى
استثمارات في أوراق مالية

ذمم تجارية دائنة ومطلوبات أخرى
التزامات اإليجار
قروض تمويل استيراد
أرباح أسهم مستحقة

بالتكلفة
المطفأة

إجمالي القيمة
الدفترية

10,079,952

2,036,677
3,154,227
-

2,036,677
3,154,227
10,079,952

10,079,952

5,190,904

15,270,856

-

2,994,348
188,463
2,402,590
252,201

2,994,348
188,463
2,402,590
252,201

-

5,837,602

5,837,602

تراتبية القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية ،بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية وفي حالة عدم وجود ذلك يتم القياس بناء على أفضل
سعر للسوق يمكن للشركة الوصول اليه .القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم االداء.
تقيس الشركة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية ،والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القيام بهذه
القياسات:
•

المستوى :1أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط ألداة مالية مماثلة.

•

المستوى :2نماذج تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصد ،مباشرة (أي السعر) أو غير مباشرة (أي مشتقة من
األسعار) .هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة في سوق نشط ألدوات مالية مماثلة ،وأسعار
مدرجة ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة ،و أسعار السوق المدرجة في سوق ألدوات مالية مماثلة أو مشابهة في سوق
يعتبر أقل من نشط ،أو طرق تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة قابلة للرصد مباشرة أو غير مباشرة من
معلومات السوق.

•

المستوى :3نماذج تقييم مبنية على مدخالت غير قابلة للرصد .تشمل هذه الفئة جميع األدوات التي تشمل تقنيات تقييمها
مدخالت غير مبنية على معلومات قابلة للرصد ،حيث يكون للمدخالت الغير قابلة تأثير جوهري على تقييم األدوات
المالية .تشمل هذه الفئة أدوات مالية مقيمة على أساس األسعار المدرجة ألدوات مشابهة  ،بحيث تتطلب تعديالت
جوهرية غير قابلة للرصد ،أو افتراضات ،لتعكس الفروقات بين األدوات المالية.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .24األدوات المالية وإدارة المخاطر(يتبع)
ب) التصنيف والقيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)

تراتبية القيمة العادلة (يتبع)
هذه التراتبية تتطلب استخدام معلومات السوق القابلة للرصد عند توافرها .تأخذ الشركة باالعتبار أسعار السوق ذات العالقة
والقابلة للرصد في تقييماتها ،حين يكون ذلك ممكنا.
في  31ديسمبر 2020
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
صناديق مدارة

في  31ديسمبر 2019
استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
صناديق مدارة

المستوى1

المستوى3

المستوى2

المجموع

10,456,304

-

-

10,456,304

10,456,304

-

-

10,456,304

المستوى1

المستوى3

المستوى2

المجموع

10,079,952

-

-

10,079,952

10,079,952

-

-

10,079,952

لم يكن هناك أي تحويل بين المستويات خالل السنة .لم تفصح الشركة عن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ،كون
قيمتها الدفترية تقارب قيمتها العادلة.
إدارة رأس المال
تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس مالها وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .للحفاظ على هيكل
رأس المال أو تعديله ،يمكن للشركة تعديل مدفوعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو
إصدار أسهم جديدة .لم يتم عمل تغييرات في أهداف أو سياسات أو عمليات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في
 31ديسمبر  2020و 31ديسمبر  .2019الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال الشركة هو التأكد بأن الشركة تحتفظ بقاعدة
رأس مال سليمة من أجل دعم أعمالها وزيادة الحد األقصى للقيمة عند المساهمين.
لم يكن هناك أي متطلبات رأسمالية مفروضة خارجيا على الشركة.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب)
إيضاحات حول
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

بالدينار البحريني

 .25توريد القمح االستراتيجي
وقعت الشركة عقدا مع حكومة مملكة البحرين بتاريخ  30إبريل  2020لتوريد وتخزين  26,838طنا إضافيا من الحبوب
بتكلفة إجمالية  3,227,991دينار بحريني كمخزون استراتيجي (تتكون من  2,807,145دينار بحريني كتكلفة القمح،
و 420,846دينار بحريني لرسوم مناولة القمح) .تمتد فترة القعد لستة أشهر ،وقابلة للتجديد .النتهى العقد كما في 31
أكتوبر .2020
وفقا للعقد ،سيتم تحويل قيمة المخزون كمنحة مدفوعة مقدما مقابل القمح الذي سيستخدم لعمليات اإلنتاج المستقبلية .باإلضافة
لذلك ،ستدفع الحكومة تكاليف اإليجار ،والمواصالت ،والتأمين لثالثة أشهر بعد انتهاء العقد.
نتيجة لهذه المعاملة ،احتسبت الشركة مخزونا إضافيا بمبلغ  2,807,145دينار بحريني ،والتزام مقابل كمستحق للحكومة
بنفس المبلغ .والرصيد المتبقي والبالغ  63,344دينار بحريني صافي من المصروف المتكبد والذي سيتم تكبدها ،احتسبت
كإيراد رسوم مناولة.
 .26التزامات وارتباطات محتملة

التزام رأسمالي قائم

بلغت النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقدة بشأنها  296,015دينار بحريني ( 1,998,552 :2019دينار بحريني) .يتوقع
سداد االلتزامات في غضون سنة واحدة إلى  5سنوات ابتداء من تاريخ بيان المركز المالي.

خطابات ائتمان

كما في  31ديسمبر  ،2020بلغت خطابات االعتماد القائمة لدى الشركة تجاه أطراف أخرى مبلغ  235,616دينار بحريني
( :2019ال شيء).

ارتباطات محتملة

كما في  31ديسمبر  ،2020كان لدى الشركة التزامات طارئة تتعلق بضمانات بنكية بمبلغ  500دينار بحريني (:2019
 500دينار بحريني) ،والتي من غير المتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات جوهرية.
 .27أرباح األسهم والمكافآت والتخصيصات المقترحة
اقترح مجلس اإلدارة توزيع التخصيصات التالية للسنة ،وسيتم عرضها للحصول على الموافقة الرسمية في اجتماع الجمعية
العمومية السنوي:
2020
372,384
60,000
20,000
693,775

أرباح أسهم نقدية ( 15فلس للسهم 10 :2019 ،فلس للسهم)
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تبرعات خيرية
تحويل إلى أرباح مستبقاة

2019
248,256
60,000
20,000
1,582,479

 .28أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة ،عند الضرورة ،إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إن
إعادة التصنيف لم تؤثر على صافي األرباح أو مجموع الدخل الشامل أو مجموع الموجودات أو مجموع حقوق الملكية
المعلنة سابقا.
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إفصاحات إضافية متعلقة بأثر جائحة كورونا – غير مدققة
التزاما بتعميم مصرف البحرين المركزي رقم  OG/259/2020الصادر بتاريخ  14يوليو  ،2020تقدم شركة البحرين
لمطاحن الدقيق المعلومات التالية:
أ .األثر اإلجمالي على المعلومات المالية
تم تقييم األثر اإلجمالي من قبل اإلدارة على البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق كما في  31ديسمبر  2020كما يلي:
ب .األثر على بيان الربح أو الخسارة

اإليرادات

المصروفات

إيراد االستثمار

صافي الدخل

لم يكن هناك تأثير جوهري على صناعة األغذية ،وكان الطلب عليها
ثابتا .خالل جائحة كورونا ،اكتسبت شركة البحرين لمطاحن الدقيق
بعض األعمال التجارية اإلضافية األخرى ،بخالف الطلبات المدعومة.
بشكل عام ،لم نالحظ أي تأثير جوهري على اإليرادات في سنة .2020
باإلضافة إلى ذلك ،استلمت الشركة دعم حكومي بمبلغ 318,510
دينار بحريني تم تصنيفها من ضمن إليرادات أخرى .كان دعم الرواتب
 266,732دينار بحريني ،إيجار  7,769دينار بحريني وفواتير
الكهرباء والماء  44,005دينار بحريني.
تكبدت الشركة مصروفات إضافية بمبلغ  134,832دينار بحريني ذات
عالقة بجائحة كورونا لغاية  31ديسمبر .2020
تحتفظ الشركة بموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .بلغ التغير في القيمة العادلة/الربح المعلن لعام 2020
 376,352دينار بحريني مقارنة بأرباح القيمة العادلة البالغة
 1,535,265دينار بحريني العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي
إلى رد فعل السوق بسبب جائحة كوروونا (كوفيد .)19
كما هو موضح أعاله

ج .األثر على بيان المركز المالي
الموجودات

النقد وما في حكمه

يوجد لدى الشركة تسهيالت بنكية غير مستخدمة .وضع السيولة لدينا
قوي ،وال يوجد أي انخفاض جوهري في تحصيل النقد .عالوة على
ذلك ،لدى الشركة استثمارات سائلة في الميزانية العمومية.
التدفق النقدي من العمالء ثابت ونتوقع أن يستمر هذا ،كما نتوقع أن
يبقى الدعم الحكومي كما هو .ال يوجد أي تأثير مادي على أي أصول
أخرى للشركة كما في  31ديسمبر .2020
زادت قيمة االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بنسبة
 ٪3.7من  10,079,952دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2019
إلى  10,456,304دينار بحريني كما في  31ديسمبر .2020
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شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب
إفصاحات إضافية متعلقة بأثر جائحة كورونا – غير مدققة
إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا (كوفيد ( )19غير مدققة) (يتبع)
المطلوبات

قروض تمويل اإلستيراد/مخزون القمح االستراتيجي
الدائن

صافي حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين

يوجد لدى الشركة قروض تمويل االستيراد وهي في سياق أعمال
الشركة االعتيادية ،والمعاملة الوحيدة المتعلقة بجائحة الكورونا كانت
معاملة شراء مخزون القمح االستراتيجي بالنيابة عن الحكومة بمبلغ
 2,807,135دينار بحريني ،في مقابل تسجيل مبلغ مستحق من
الحكومة في بيان المركز المالي للشركة .تم تمويل آخر شحنة قمح في
ديسمبر  2020من خالل قروض تمويل االستيراد بمبلغ 2,920,536
دينار بحريني.
تحسن صافي حقوق الملكية بمبلغ  817,903دينار بحريني كصافي
نتيجة الدخل الشامل اآلخر الحالي مطروحا منه أرباح األسهم
المدفوعة ،وتبرعات األعمال الخيرية المخصصة والمدفوعة من دخل
عام .2019
ال يوجد

تأثير جوهري آخر على بيان المركز المالي
د .األثر على قدرة استمرار الشركة في العمل كمنشأة مستمرة
أجرت الشركة تقييم استمرارية العمل كمنشأة مستمرة على ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع المعلومات المتاحة حول
المخاطر والشكوك المستقبلية .تم إعداد التوقعات التي تغطي األداء المستقبلي للشركة ورأس المال والسيولة .قد يستمر تأثير
جائحة كورونا (كوفيد  )19في التطور ،ولكن في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن الشركة لديها موارد كافية لالستمرار في
العمل ،وبناء على هذا التقييم ،فإن وجهة نظر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق هو أن فرضية االستمرارية لم تتأثر أو
تتغير بشكل جوهري ،كما في  31ديسمبر  .2019ونتيجة لذلك ،تم إعداد هذه البيانات المالية بشكل مناسب على أساس فرضية
االستمرارية.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C (Al-Matahin)
Board of Directors Report for the year ending 31 December 2020
Dear Shareholders,
On behalf of the Board of Directors of Bahrain Flour Mills Company B.S.C. (Al-Matahin), I am pleased
to present to you the annual report for the fiscal year ending 31 December 2020.
Company Performance
Last year was marked by an international health crisis that impacted the entire world at an economic,
social, and political level. Al-Matahin acknowledged the seriousness of the pandemic early on and from
the outset was quick to react and take proactive measures to help stem the impact of Covid-19 across
its many stakeholders. The company quickly adopted a series of precautionary and preventive health
and safety measures aimed at reducing the spread of Coronavirus and preserving the safety of its
employees, ensuring the continuity of work at its manufacturing facilities, and meeting the daily needs
of the local market. Collectively, these measures were successful in protecting the company and its
stakeholders against undue risk and reinforced Al-Matahin’s role as a trusted and dependable supplier.
In addition to its routine daily production, the company also played a key role in implementing the
government’s stockpile directives with respect to importing and maintaining a 6-month strategic
wheat stock for the benefit of the Kingdom of Bahrain and its residents. This strategic inventory was
held by Al-Matahin on behalf of the government to mitigate against potential global supply chain
interruptions and other obstacles related to sourcing and transporting wheat to the Kingdom of
Bahrain from international grain markets during this volatile period.
Although demand for flour in the local market had softened during the year because of Covid-19
related closures and precautionary measures, Al-Matahin maintained good cost control on its
operational expenses and managed to achieve an operating profit of BD 305,240 for the year.
Overall, Al-Matahin achieved a net profit for the year amounting to BD 1,086,159. In line with the
results achieved, the Board of Directors has made the following recommendations to the shareholders
for the year ending 31 December 2020:
▪

Distribute cash dividends to shareholders at the rate of 15 fils per share (or 15% of the paid-up
capital) totaling BD 372,384.

▪

Allocate an amount of BD 60,000 as a remuneration for the members of the Board of Directors
(already provided for in the net profit figure stated above).

▪

Allocate an amount of BD 20,000 for charitable works.
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Board of Directors Report for the year ending 31 December 2020

▪

Transfer an amount of BD 693,775 to the Retained Earnings Account.

The fees paid to Board Members for attending Board and committee meetings during the year ending
31 December 2020 amounted to BD 92,800, and is already provided for in the net profit figure stated
above).
Salaries and benefits received by the senior management of the company during the year ending 31
December 2020 amounted to BD 175,872.
Company Directions and Future Plans:
During the last 50-years of its history, Al-Matahin has faced and successfully overcome many
challenges. Today, the company is regarded as a trusted supplier in the local marketplace and its
commercial relationships have expanded to include global multi-national corporations such as
Mondelez, where Al-Matahin flour is being successfully used in the production and global export of
one of the world’s most famous biscuits (Oreo).
The Board of Directors and the Executive Management of Al-Matahin assure you of their
determination to develop and expand the company's activities while adhering to the highest standards
in governance, the implementation of control policies and internal systems, and the application of
quality across the company’s health and safety systems. The collective aim of which is to ensure the
preservation of the company's leading market position and fulfil its commitment to maintaining ample
flour supply for our beloved Kingdom. The company also remains committed to implementing its plans
to modernize its manufacturing facility despite delays and postponements arising from the
Coronavirus pandemic. By remaining steadfast in this mission, Al-Matahin aims to maintain the high
quality of its products, expand its product portfolio, and retain its leading position in the Bahrain
marketplace.
Social Responsibility:
Our priorities focused on supporting the community that we are a part of. These priorities included
the annual contribution of the company in cooperation with the Royal Charitable Organization to
distribute 8,000 Ramadan baskets to needy families during the holy month of Ramadan. We also
participated in "Fina Khair" campaign in order to support the national efforts in our beloved kingdom.
In addition, we provided 4,000 bags of flour to support expatriate workers affected by the pandemic
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through one of their charities, which in turn distributed it to the largest possible number of those
affected.
Thanks, and Gratitude.
On behalf of myself and the Board of Directors and the Shareholders, I would like to express our
greatest and most sincere appreciation to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, The King of the
Kingdom of Bahrain, and His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, The Crown Prince,
Deputy Supreme Commander and Prime Minister for their tremendous leadership, wisdom, and
support during these unprecedented times.
We also would like to extend our thanks to the Ministers, agents, managers, and heads of departments
in the Ministries and Government organizations of the Kingdom for their wise guidance, cooperation,
and continuous support.
We also assure you that the company’s success is not possible without the hard work and dedication
of its management and staff, and extend our many thanks, appreciation, and gratitude to the
management of the company and all its employees for their dedication and hard work which has led
to these achievements and assured the best possible results for 2020. We are fortunate to have such
a committed and outstanding team and we are confident that this organization will continue to achieve
success in the future.
With the Grace of God,

Marwan Khaled Tabbara
Chairman
February 2021
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
as at 31 December 2020

Bahraini Dinars
2020

2019

6,091,403

3,873,578

6,091,403

3,873,578

10,456,304
8,656,020
2,313,450
1,854,034
752,325

10,079,952
6,673,259
3,315,394
2,036,677
-

Total current assets

24,032,133

22,105,282

Total assets

30,123,536

25,978,860

2,481,877
1,350,000
1,241,625
3,463,628
12,347,307

2,481,877
1,350,000
1,241,625
3,463,628
11,529,404

20,884,437

20,066,534

351,343
83,923

121,083
64,870

435,266

185,953

67,380
3,351,469
4,893,829
491,155

67,380
3,256,403
2,402,590
-

Total current liabilities

8,803,833

5,726,373

Total liabilities

9,239,099

5,912,326

30,123,536

25,978,860

Note
ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment

5

Total non-current assets
Current assets
Investment at fair value through profit or loss
Inventory
Receivables and other assets
Cash and bank balances
Fixed deposit

6
7
8
9

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital
Share premium
Statutory reserve
Other reserves
Retained earnings

10

Total equity
Non-current liabilities
Lease liabilities
Employee benefits

21
11

Total non-current liabilities
Current liabilities
Lease Liabilities
Trade payables and other liabilities
Import finance loans
Bank overdraft

21
12
13
9

Total equity and liabilities

Marwan Khaled Tabbara
Chairman

Salah Mohamed Al Kulaib
Vice Chairman

Wayne Henry Craig
Chief Executive Officer

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended 31 December 2020
Note

Sales
Cost of sales

14
15

Gross loss before government subsidy
Government subsidy

16

Gross profit

Other operating expenses
Impairment loss on receivables

17
8

2020

2019

7,054,632

7,075,011

(15,178,296)

(16,039,046)

(8,123,664)

(8,964,035)

9,810,358

10,605,978

1,686,694

1,641,943

(1,381,454)
-

(1,228,501)
(94,475)

305,240

318,967

18
19

467,714
(63,147)

83,097
(86,594)

6

376,352

1,535,265

1,086,159

1,850,735

-

-

1,086,159

1,850,735

44 fils

75 fils

Operating profit

Other income
Finance cost
Change in fair value of investment at fair value through
profit or loss
Profit for the year
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year

Basic and diluted earnings per share

Marwan Khaled Tabbara
Chairman

20

Salah Mohamed Al Kulaib
Vice Chairman

Wayne Henry Craig
Chief Executive Officer

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.

9

Bahraini Dinars

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2020
Share
capital

Bahraini Dinars
Share
premium

2020

At 1 January 2020

Other
reserves

Total

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

20,066,534

-

-

-

-

1,086,159

1,086,159

-

-

-

-

(248,256)

(248,256)

-

-

-

-

(20,000)

(20,000)

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

12,347,307

20,884,437

Share
capital

Share
premium

Retained
earnings

Total

Dividends approved and
paid for 2019
Charity contributions
approved for 2019

2019

At 1 January 2019

Statutory
reserve

Retained
earnings

2,481,877

Total comprehensive
income for the year

At 31 December 2020

Reserves

Reserves
Statutory
reserve

Other
reserves

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

10,448,669

18,985,799

Total comprehensive
income for the year

-

-

-

-

1,850,735

1,850,735

Dividends approved and
paid for 2018
Charity contributions
approved for 2018

-

-

-

-

(750,000)

(750,000)

-

-

-

-

(20,000)

(20,000)

2,481,877

1,350,000

1,241,625

3,463,628

11,529,404

At 31 December 2019

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.
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20,066,534

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2020

Bahraini Dinars
Note

2020

2019

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year

1,086,159

Adjustments for:
Depreciation / amortisation
Net change in investments at fair value through profit or loss
Finance cost
Interest income
Government subsidy – Expense reimbursement

5
6

Change in working capital:
Inventories
Receivables and other assets
Trade payables and other liabilities
Provision for employees’ indemnities

604,453
(376,352)
63,147
(34,978)
(72,576)

(1,982,761)
1,041,154
272,121
19,053

Net cash generated from operating activities

619,420

1,850,735

638,073
(1,535,265)
86,594
(13,994)
-

(448,236)
(237,122)
2,668,587
15,698
3,025,070

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Fixed deposit placed during the year
Fixed deposit matured during the year
Interest income received
Purchase of property, plant and equipment
Net cash used in investing activities
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Import finance loans availed
Repayment of import finance loans
Dividends paid
Finance cost paid
Lease liability paid
Net cash generated from / (used in) financing activities

(2,000,000)
1,247,675
32,057
(2,529,767)

13,994
(540,956)

(3,250,035)

(526,962)

17,352,368
(14,861,129)
(445,311)
(27,731)
(61,380)

11,358,960
(13,965,001)
(766,956)
(77,998)
(67,380)

1,956,817

Net decrease in cash and cash equivalents during the year

(673,798)

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 1 JANUARY
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER

9

(1,020,267)

2,036,677

3,056,944

1,362,879

2,036,677

The accompanying notes 1 to 28 are an integral part of these financial statements.
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(3,518,375)

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
1

Bahraini Dinars

REPORTING ENTITY
Bahrain Flour Mills Company B.S.C. (the “Company”) is a Bahraini public shareholding company
registered with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism in the Kingdom of Bahrain under
commercial registration number 1170 obtained on 16 July 1970 and listed in Bahrain Bourse. The
Company was incorporated by an Amiri Charter dated 9 May 1970 and commenced commercial
operations on 1 May 1972.
The principal activities of the Company are the production of flour and related products which are sold in
the local market.
The Company's majority shareholder is Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C.
(c) ("Mumtalakat"), a company wholly owned by the Government of the Kingdom of Bahrain, which holds
65.73% of the Company's share capital.
The financial statements of the Company were authorised for issue in accordance with a resolution of
the Directors on 28 February 2021.

2

BASIS OF PREPARATION

a)

Basis of accounting
The financial statements of the Company have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards ("IFRS") issued by the International Accounting Standards Board ("IASB") and in
conformity with the Commercial Companies Law, of 2001 (as amended).

b)

Basis of measurement
The financial statements have been drawn up from the accounting records of the Company under the
historical cost convention, except for investment securities which are stated at fair value.

c)

Impact of Covid-19
On 11 March 2020, the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health Organization
(WHO) and has rapidly evolved globally. This has resulted in a global economic slowdown with uncertainties
in the economic environment. Global commodity markets have also experienced great volatility and a
significant drop in prices. Authorities have taken various measures to contain the spread including
implementation of travel restrictions and quarantine measures. The pandemic as well as the resulting
measures and policies have had some impact on the Company. The Company is actively monitoring the
COVID-19 situation, and in response to this outbreak, has activated its business continuity plan and various
other risk management practices to manage the potential business disruption on its operations and financial
performance.
Governments and central banks across the world have responded with monetary and fiscal interventions to
stabilize economic conditions. The Government of Kingdom of Bahrain has announced various economic
stimulus programmes (“Packages”) to support businesses in these challenging times. The Company has
received certain benefits from these Packages mainly in the form of partial waiver of Electricity and Water
Authority utility bills, reimbursement of salaries of national employees from the Unemployment Fund and
exemption of government-owned industrial land rental fees for three months from April 2020 to June 2020.
The financial impact of these Packages have been included under other income (note 18)."
The Company has also made a one-off donation of BD 20 thousand to National Taskforce for combating
COVID-19.
The management and the Board of Directors (BOD) have been closely monitoring the potential impact of the
COVID-19 developments on the Company’s operations and financial position; including possible loss of
revenue, impact on asset valuations, review of onerous contracts and outsourcing arrangements etc. The
Company has also put in place contingency measures, which include but are not limited to enhancing and
testing of business continuity plans including its liquidity requirements. Based on their overall assessment,
the BOD is confident of the view that the Company will continue as a going concern entity for the next 12
months from the date of the financial statements.
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For the year ended 31 December 2020
2 BASIS OF PREPARATION (continued)
d)

Bahraini Dinars

Use of estimates and judgements
The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires management to make
judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported
amount of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates.
Estimates, assumptions and judgments are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable
under the circumstances. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the
estimate is revised and in any future periods affected.
Significant areas where management has used estimates, assumptions or exercised judgments are as
disclosed in note 4.

e) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2020
The following standards, amendments and interpretations, which became effective as of 1 January 2020,
are relevant to the Company:
(i) Amendments to References to Conceptual Framework in IFRS Standards
The IASB has issued a revised Conceptual Framework which will be used in standard-setting decisions
with immediate effect. No changes will be made to any of the current accounting standards. However,
entities that rely on the Framework in determining their accounting policies for transactions, events or
conditions that are not otherwise dealt with under the accounting standards will need to apply the revised
Framework from 1 January 2020.
The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020.
The adoption of this amendment had no significant impact on the financial statements.
e)

New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2020
(ii) Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS 8)
The IASB has made amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors which use a consistent definition of materiality
throughout International Financial Reporting Standards and the Conceptual Framework for Financial
Reporting, clarify when information is material and incorporate some of the guidance in IAS 1 about
immaterial information. In particular, the amendments clarify:


that the reference to obscuring information addresses situations in which the effect is similar to
omitting or misstating that information, and that an entity assesses materiality in the context of the
financial statements as a whole, and



the meaning of ‘primary users of general- purpose financial statements’ to whom those financial
statements are directed, by defining them as ‘existing and potential investors, lenders and other
creditors’ that must rely on general purpose financial statements for much of the financial information
they need.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020.
The adoption of this amendment had no significant impact on the financial statements.

13

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
2 BASIS OF PREPARATION (continued)

Bahraini Dinars

(iii) COVID-19-Related Rent Concessions (Amendment to IFRS 16):
In response to the COVID-19 coronavirus pandemic, the Board has issued amendments to IFRS 16
Leases to allow lessees not to account for rent concessions as lease modifications if they are a direct
consequence of COVID-19 and meet certain conditions. The rent concessions could be in various forms
and may include one-off rent reductions, rent waivers or deferrals of lease payments. If the concession
is in the form of a one-off reduction in rent, it will be accounted for as a variable lease payment and be
recognized in profit or loss.
The practical expedient will only apply if:
(1) the revised consideration is substantially the same or less than the original consideration;
(2) the reduction in lease payments relates to payments due on or before 30 June 2021; and
(3) no other substantive changes have been made to the terms of the lease.
Lessees applying the practical expedient are required to disclose:
(i) that fact, if they have applied the practical expedient to all eligible rent concessions and, if not, the
nature of the contracts to which they have applied the practical expedient; and
(ii) the amount recognized in profit or loss for the reporting period arising from application of the practical
expedient.
No practical expedient is provided for lessors. Lessors are required to continue to assess if the rent
concessions are lease modifications and account for them accordingly.
The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2020.
The Company does not expect to have a significant impact on its financial statements.
f)

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective
A number of new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning after
1 January 2020 and earlier application is permitted; however; the Company has not early applied the
following new or amended standards in preparing these financial statements.
The following new and amended standards that are relevant to the Company are not expected to have a
significant impact on the Company's financial statements.
-

3

Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37)
Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16).
COVID-19 - Related Rent Concessions (Amendments to IFRS 16)
Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set
below. These accounting policies have been consistently applied by the Company and are consistent
with those used in the previous year.

a) Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of discounts, and
represents amounts receivable for goods supplied or services performed. The Company recognises
revenues when the amount of revenue can be reliably measured, when it is probable that future economic
benefits will flow to the Company; and when specific criteria has been met for each of the Company’s
activities, as described below:

(i) Revenue from flour sales
Revenue is measured based on the consideration specified in a contract with customer. The
Company recognises revenue when it transfers control over goods or services to the customer.
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(ii) Dividend income
Dividend income is recognized on the declaration date which is the date when the right to receive is
established.

(iii) Interest income
Interest income is recognised as it accrues, using the effective interest rate method.
b) Government grant and subsidy

i.

Government subsidy represents the amounts received from the Government of the Kingdom of
Bahrain through Ministry of Finance and National Economy, to enable the Company to sell products
at a controlled price as fixed by the Government. The subsidy is recorded on an accrual basis and is
calculated as the difference between the actual cost of wheat used for local sales products plus an
agreed rate per ton sold for all other related costs of flour sold locally, and the total local sales made
during the year. This subsidy is recognised as income in the statement of profit or loss and other
comprehensive income in the period in which the sales are made to customers.

ii.

The Company recognises an unconditional government grant that compensate the Company for
expense incurred in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other income
when the grants become receivable.

c) Inventories
These are stated at the lower of cost and net realisable value. Net realisable value is the estimated
selling price in the ordinary course of business less estimated selling expenses. The cost of the inventory
is based on weighted average principle. Cost includes purchases price, freight, custom duty and direct
labour charge and other incidental costs. Where necessary, provision is made for obsolete, slow-moving
and defective inventories.
d) Foreign currency
(i) Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary
economic environment in which the Company operates (‘the functional currency’). The financial
statements have been presented in Bahraini Dinars (BD). Unless otherwise stated, all financial
information presented has been rounded off to the nearest dinar.
(ii) Transactions and balances
Monetary assets and liabilities are translated into Bahraini Dinars at exchange rates ruling at the reporting
date. Transactions in foreign currencies during the year are converted at the rate ruling at that time.
Foreign exchange gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other
comprehensive income.
e) Leases
At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains a lease. A contract
is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period
of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use
of an identified asset, the Company uses the definition of a lease in IFRS 16.
At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the Company
allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of its relative standalone prices. However, for the leases of property the Company has elected not to separate non-lease
components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.
The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The
right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability
adjusted for any lease payments made at or before the commencement date plus any initial direct costs
incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the
underlying asset or the site on which it is located. less any lease incentives received.
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e) Leases (continued)
The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the
commencement date to the end of the lease term, unless the lease transfers ownership of the underlying
asset to the Company by the end of the lease term or the cost of the right-of-use asset reflects that the
Company will exercise a purchase option. In that case the right-of-use asset will be depreciated over the
useful life of the underlying asset. which is determined on the same basis as those of property and
equipment. In addition. the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and
adjusted for certain remeasurements of the lease liability.
The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the
commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or if that rate cannot be
readily determined, the Company's incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its
incremental borrowing rate as the discount rate.
The Company determines its incremental borrowing rate by obtaining interest rates from various external
financing sources and makes certain adjustments to reflect the terms of the lease and type of the asset
leased.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:
-

fixed payments, including in-substance fixed payments;
variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate
as at the commencement date;
amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease
payments in an optional renewal period if the Company is reasonably certain to exercise an extension
option, and penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not
to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured
when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a
change in the Company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value
guarantee, if the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or
termination option or if there is a revised in-substance fixed lease payment.
When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying
amount of the right-of-use asset or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use
asset has been reduced to zero.
The Company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in
property, plant and equipment' and lease liabilities in 'trade payables and other liabilities' in the statement
of financial position.
Extension and termination options
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).
The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which
affects this assessment and that is within the control of the lessee.
The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which
affects this assessment and that is within the control of the lessee.
Short-term leases and leases of low-value assets
The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for leases of low-value
assets and short-term leases. The Company recognises the lease payments associated with these
leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.
16

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Bahraini Dinars

f) Financial instruments
Financial instruments in these financial statements include financial assets and financial liabilities that
are recognized and measured under the requirement of IFRS 9 Financial Instruments. Financial assets
mainly comprise of investment at fair value through profit or loss, cash and cash equivalents, fixed
deposit, receivables and other assets. Financial liabilities comprise trade payables and other liabilities,
import finance loans, bank overdraft, advance to and from customers that would be settled by transfer of
non-financial items are not considered financial instruments. Liabilities and assets that are not contractual
(such as those that are created as a result of statutory requirements imposed by the government) are not
financial assets or liabilities under IFRS 9.
(i) Classification
Financial assets
Financial assets are classified into one of the following three categories:• Financial assets at amortised cost;
• Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI); and
• Financial assets at fair value through the profit or loss (FVTPL)
Financial liabilities
Financial liabilities are classified into one of the following two categories:
• Financial liabilities at amortised cost;
• Financial liabilities at fair value through the profit or loss (FVTPL)
(ii) Initial recognition and measurement
The Company recognises financial assets and liabilities in the statement of financial position when, and
only when, the Company becomes party to the contractual provisions of the instrument.
Financial assets (other than trade receivables) are initially recognised at fair value, including transaction
costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset except transaction costs on
financial instruments measured at FVTPL which are expensed in profit or loss. A trade receivable without
a significant financing component is initially measured at the transaction price.
All regular way purchases and sales of listed and/ or quoted financial assets are recognised on the trade
date. All regular way purchases and sales of other financial assets are recognized on the settlement date.
Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery within
the time frame generally established by regulation or convention in the market place.
Financial liabilities are initially recognised at fair value, representing the proceeds received net of
premiums, discounts and transaction costs that are directly attributable to the financial liability.
All regular way purchases and sales of other financial assets and liabilities are recognised on the
settlement date, i.e. the date on which the asset or liability is received from or delivered to the
counterparty.
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Financial instruments (continued)
Financial instruments
(iii) Subsequent measurement
Financial assets
Subsequent to initial measurement, financial assets are measured at either amortised cost or fair value.
The classification and the basis for measurement are subject to the Company's business model for
managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets, as
detailed below:
a) Financial assets are measured at amortised cost using the effective interest rate method if:
1) the assets are held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect
contractual cash flows; and
2) the contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely
payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
If the objective of the business model is to both hold to collect and sell debt instrument, it is classified at
fair value through other comprehensive income.

If either of these two classification criteria is not met, the financial assets are classified and measured at
fair value, either through the profit or loss (FVTPL) or through other comprehensive income (FVTOCI).
Additionally, even if a financial asset meets the amortised cost criteria, the entity may choose to designate
the financial asset at FVTPL. Such an election is irrevocable and applicable only if the FVTPL
classification significantly reduces a measurement or recognition inconsistency.
Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest
For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial
recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk
associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic
lending risks and costs ( e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.
If the business model under which the Company holds financial assets changes, the financial assets
affected are reclassified. The classification and measured requirements related to the new category apply
prospectively from the first day of the first reporting period following the change in business model that
results in reclassifying the Company's financial assets.
b) Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
At initial recognition, the Company can make an irrevocable election to classify an equity investment that
is not held for trading as FVTOCI.
For this purpose, a financial asset is deemed to be held for trading if the equity investment meets any of
the following conditions:
1) it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term;
2) on initial recognition, it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed
together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profitability; or
3) it is a derivative and not designated and effective as a hedging instrument or a financial guarantee.
The irrevocable election is on an instrument-by-instrument basis. If an equity investment is designated
as FVTOCI, all gains and losses, except for dividend income, are recognised in other comprehensive
income and are not subsequently included in the statement of income.
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c) Financial assets at fair value through the profit or loss (FVTPL)
Financial assets not otherwise classified above are classified and measured as FVTPL and changes
therein, including any interest or dividend income, are recognized in the profit or loss.
Financial liabilities
All financial liabilities, other than those classified and measured as financial liabilities at FVTPL, are
classified as financial liabilities at amortised cost and are measured at amortised cost using the effective
interest rate method as described in note (ii) above.
Financial liabilities classified as financial liabilities at FVTPL includes derivatives.
(iv) Derecognition of financial assets and liabilities
Financial assets are derecognised and removed from the statement of financial position when the right
to receive cash flows from the assets has expired; the Company has transferred its contractual right to
receive the cash flows from the assets, and substantially all the risks and rewards of ownership; or where
control is not retained.
Financial liabilities are derecognised and removed from the statement of financial position when the
obligation is discharged, cancelled, or expires. The Company also derecognises a financial liability when
its terms are modified and the cash flows of the modified liability are substantially different, in which case
a new financial liability based on the modified terms is recognised at fair value. On derecognition of a
financial liability, the difference between the carrying amount extinguished and the consideration paid
(including any non-cash assets transferred or liabilities assumed) is recognised in profit or loss.
(v) Fair value measurement
Fair value’ is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the
most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability
reflects its non-performance risk.
When available, the Company measures the fair value of an instrument using the quoted price in an
active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability
take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.
If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise
the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation
technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a
transaction.
The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction
price – i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair
value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a
quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that
uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value,
adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price.
Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the
instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the
transaction is closed out.
If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Company
measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price. If the
bid-ask spread for a specific asset or liability is wide, then the Company uses the price within the bid-ask
spread that is most representative of fair value in the circumstances.
Portfolios of financial assets and financial liabilities that are exposed to market risk and credit risk that
are managed by the Company on the basis of the net exposure to either market or credit risk are
measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a
net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the
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individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual
instruments in the portfolio.
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy as of the end of the
reporting period during which the change has occurred.
(vi) Impairment of financial assets
The Company recognises loss allowance for Expected Credit Loss (ECL) on financial assets measured
at amortized cost. Loss allowance for trade receivables is measured at an amount equal to lifetime ECLs.
Credit-impaired financial assets
At each reporting date, the Company assesses whether financial assets carried at amortised cost are
credit-impaired. A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental
impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.
Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:
- significant financial difficulty of the borrower or issuer;
- a breach of contract such as a default or being more than 90 days past due;
- it is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or
- the disappearance of an active market for a security because of financial difficulties.
Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position
Loss allowances for financial assets measured at amortised cost are deducted from the gross carrying
amount of the assets.
(vii) Offsetting financial assets and liabilities
Financial assets and financial liabilities are only offset and the net amount reported in the statement of
financial position if, and only if, when there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts
and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability
simultaneously.

g) Trade and other receivables
Trade and other receivables are initially measured at fair value and subsequently carried at amortised
cost less provision for impairment.
h) Property, plant and equipment
Property, plant and equipment held for operational purposes are carried at cost less accumulated
depreciation and any impairment losses. The cost of the property, plant and equipment includes the
cost of bringing them to their present location and condition. Direct costs are capitalized until assets
are ready for use. Capital work-in-progress comprises the cost of assets that are not yet ready for their
intended use as at the reporting date. The cost of additions and major improvements are capitalised.
All other repairs and maintenance costs are recognized in the statement of profit or loss as incurred.
(i) Subsequent cost
The Company recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment, and the
cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if it is probable that the future economic
benefits embodied with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured
reliably. All other costs are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income
as an expense as incurred.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h)

Property, plant and equipment (continued)

(ii) Depreciation
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
part of an item of property, plant and equipment as follows:
Building (on leased land)
Plant and machinery
Capital spares
Motor vehicles
Furniture and office equipment
Right-of-use assets

20 years
10 years
10 years
4- 10 years
2-5 years
Over the period of the lease

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each
reporting date. When an item under property, plant and equipment is sold or discarded, the respective
cost and accumulated depreciation relating thereto are eliminated from the statement of financial
position, the resulting gain or loss being recognized in statement of profit or loss and other
comprehensive income.
Capital spares
The Company capitalises the spare parts of machines that are high in value, critical to the plant
operations and have a life equal to the life of the machine. These spare parts are depreciated over
the life of the related machine.
i)

Impairment of non-financial assets:
The carrying amount of the Company’s assets or its cash generating unit, other than financial assets,
are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. A cash
generating unit is the smallest identifiable asset group that generates cash flows that largely are
independent from other asset and groups. If any such indication exists, the asset's recoverable amount
is estimated. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is the greater of its value in
use or fair value less costs to sell. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an
asset or its cash generating unit exceeds its estimated recoverable amount. Impairment losses are
recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Impairment losses are
reversed only if there is an indication that the impairment loss may no longer exist and there has been a
change in the estimates used to determine the recoverable amount.

j)

Value added tax (VAT)
Expenses and assets are recognised net of the amount of VAT, except:
- When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation
authority, in which case, the sales tax is recognised as part of the cost of acquisition of the asset or
as part of the expense item, as applicable.
- When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.
The gross amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authority are included as part
of receivables and payables in the statement of financial position.

k) Treasury shares
Treasury shares are stated at acquisition cost and are shown as a deduction to equity. No gain or loss
is recognised in the statement of profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the
treasury shares. Gain or loss arising from the subsequent resale of treasury shares is included in the
retained earnings in the statement of changes in equity. Net movement from repurchase and resales
of treasury shares is booked under the treasury shares.
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Share Capital
Incremental costs directly attributable to the issue of ordinary shares are recognised as a deduction
from equity.

m) Dividend distribution
Dividends are recognised as a liability in the period in which they are approved by the shareholders.
n) Statutory reserve
In accordance with the Bahrain Commercial Companies Law 2001, 10% of the net profit is
appropriated to a statutory reserve, until it reaches 50% of the paid-up share capital. This reserve is
distributable only in accordance with the provisions of the law.
o) Employee benefits
(i) Bahraini employees
Pension rights (and other social benefits) for Bahraini employees are covered by the Social Insurance
Organisation scheme to which employees and employers contribute monthly on a fixed-percentageof-salaries basis. The Company’s share of contributions to this funded scheme, which is a defined
contribution scheme under IAS 19, is recognised as an expense in profit or loss.
(ii) Expatriate employees
Employees are entitled to leaving indemnities payable under the Bahraini Labour Law for the Private
Sector, based on length of service and final salary. Provision for this, which is unfunded, and which
represents a defined benefit plan under International Accounting Standard 19 – Employee Benefits
has been made by calculating the notional liability had all employees left at the reporting date.
Terminal and other employee’s benefits, entitlements to annual leaves, air passage or others are
recognized as they accrue to the employees.
p) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash on hand and bank balances and deposits with original
maturity of 90 days or less and are subject to insignificant risk of changes in their fair value.
q) Trade payables and other liabilities
Trade payables and other liabilities are recognised initially at fair value and subsequently measured
at amortized cost using the effective interest method.
r)

Borrowing Cost
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that
necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised
as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they
occur. Borrowing costs consist of interest, realised losses resulted from settlement of interest rate
swaps (excluding unrealised fair value changes) and other costs that an entity incurs in connection
with the borrowing of funds.
Import finance loans are recognised initially at the proceeds received as borrowings, net of transaction
costs incurred. In subsequent periods, these are stated at amortised cost using the effective interest
method. Any differences between proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is
recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income over the period of the
borrowings.

s) Board members’ remuneration
Board members’ remuneration is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive
income on an accrual basis.

22

Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2020
3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
t)

Bahraini Dinars

Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a
result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an
insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the
reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement
of profit or loss net of any reimbursement.
If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax
rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the
increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost.

4

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
The preparation of the Company financial statements requires the Board of Directors to make
judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets
and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about
these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the
carrying amount of the asset or liability affected in future periods.
Judgements
In the process of applying the Company’s accounting policies, the Board of Directors has made the
following judgments after taking into consideration the impacts of COVID-19 outbreak as explained in
note 2b, which have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements:
Going concern
The Company’s Board of Directors has made an assessment of the Company’s ability to continue as a
going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the
foreseeable future. Furthermore, the Board of Directors is not aware of any material uncertainties that
may cast significant doubt upon the Company’s ability to continue as a going concern. Therefore, the
financial statements continue to be prepared on the going concern basis.
Estimates and assumptions
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the
reporting 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 described below. The Company based its
assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared and
have considered the impacts of COVID-19 outbreak as explained in note 2b. Existing circumstances and
assumptions about future developments, however, may change due to market changes or circumstances
arising that are beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when
they occur.
Classification of investments
Upon acquisition of an investment, management decides whether it should be classified as measured
at amortised cost; at fair value through other comprehensive income; or at fair value through profit or
loss (FVTPL). The classification of each investment reflects Company’s business model in relation to
each investment and is subject to different accounting treatments based on such classification.
Impairment of inventories
The Company reviews the carrying amounts of the inventories at each reporting date to determine
whether the inventories have been impaired. The Company identifies the inventories, which have been
impaired based on the age of the inventory and their estimate of the future demand for various items in
the inventory. If any impairment indication exists, the inventories recoverable amount is estimated based
on past experience and prevalent market conditions.
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4 SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Impairment of inventories (continued)
As at 31 December 2020, gross inventories of spares was BD 967,559 (2019: BD 949,342) with
provisions for slow moving spares of BD 509,932 (2019: BD 456,668). Any difference between the
amounts actually realised in future periods and the amounts expected will be recognised in the statement
of profit and loss and other comprehensive income.
Impairment of receivables
The Company establishes provision for impairment of accounts receivables based on ‘expected credit
loss’ (“ECL”) model. The Company uses a simplified approach as allowed by the standard to determine
impairment of trade receivables.
Useful life and residual value of property, plant and equipment
The Company reviews the useful life and residual value of the property, plant and equipment at each
reporting date to determine whether an adjustment to the useful life and residual value is required. The
useful life and residual value is estimated based on the similar assets of the industry, and future economic
benefit expectations of the management.
Impairment of property, plant and equipment
The Company at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If
any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company
makes an estimate of the asset's recoverable amount. An asset’s recoverable amount is higher of an
asset’s or cash-generating unit’s (CGU) fair value less costs to sell and its value in use and is determined
for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of
those from other assets or group of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its
recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

2020

Cost
At beginning of year
Additions

Buildings

Motor
vehicles

Furniture
and office
equipment

Right-ofuse assets

Capital
Work-inprogress
(refer note
below)

Total

8,778,485
-

7,896,484
39,956

160,458
-

827,792
8,133

210,959
292,512

413,328
2,483,894

18,287,506
2,824,495

-

(6,570)

-

-

-

-

(6,570)

8,778,485

7,929,870

160,458

835,925

503,471

2,897,222

21,105,431

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

236,164

256,092

8,467

18,094

-

-

518,817

9,156

2,978

3,637

16,227

53,638

-

85,636

-

(4,353)

-

-

-

-

(4,353)

6,731,220

7,232,497

130,384

811,606

108,321

-

15,014,028

2,047,265

697,373

30,074

24,319

395,150

2,897,222

6,091,403

Spare parts usage
At 31 December

Plant,
Machinery
and capital
spares

Depreciation
At beginning of year
Charge for the year:
- Cost of sales
- Others
Spare parts usage
At 31 December
Net carrying value
At 31 December
2019

Cost
At beginning of year
Additions
Spare parts usage
At 31 December

Buildings

Plant,
Machinery and
capital spares

Motor
vehicles

Furniture and
office
equipment

Right-of-use
assets

Capital
Work-inprogress

Total

8,758,252
20,233

7,807,983
98,825

160,458
-

819,222
8,570

210,959

413,328

17,545,915
751,915

-

(10,324)

-

-

-

-

(10,324)

8,778,485

7,896,484

160,458

827,792

210,959

413,328

18,287,506

6,240,315

6,702,411

106,209

731,866

-

-

13,780,801

236,751

277,492

8,444

21,508

29,255

8,834

2,823

3,627

23,911

25,428

-

64,623

-

(4,946)

-

-

-

-

(4,946)

6,485,900

6,977,780

118,280

777,285

54,683

-

14,413,928

2,292,585

918,704

42,178

50,507

156,276

413,328

3,873,578

Depreciation
At beginning of year
Charge for the year:
- Cost of sales
- Others
Spare parts usage
At 31 December

573,450

Net carrying value
at 31 December

Note:
The land at Mina Salman on which the mill was built is leased by the Company from the Government of
Kingdom of Bahrain. The lease contract expired on 30 June 2020 and the management of the Company is
negotiating the renewal of the contact with Ministry of Finance and National Economy. The Management is
confident of obtaining the renewal of lease period for a minimum of 15 years.
During 2019, the Company has entered into an agreement with supplier to supply and install mechanical and
electrical equipment including the engineering work to upgrade cleaning house, new mill and to upgrade the
flour blending and mixing and Flour Sterilator in the lease hold property for a total consideration of BD
2,928,475 of which BD 2,897,222 has been capitalized as capital work-in-progress as at 31 December 2020.
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6 INVESTMENT AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

At 1 January
Net change in fair value of investment securities

7 INVENTORY
Wheat in silos
Goods in transit
Finished goods
Packing materials
Spare parts and consumables
Less: provision for obsolete and slow-moving inventories

2019

2020

10,079,952
376,352

8,544,687
1,535,265

10,456,304

10,079,952

2020

2019

6,865,889
7,406
1,224,163
100,935
967,559
9,165,952
(509,932)

2,837,622
2,682,134
534,021
126,808
949,342
7,129,927
(456,668)

8,656,020

6,673,259

The movement on provision for obsolete and slow-moving inventories is as follows:
2019

2020
At 1 January
Charges for the year

456,668
53,264

334,658
122,010

At 31 December

509,932

456,668

8 RECEIVABLES AND OTHER ASSETS
Trade receivables
Subsidy receivable
VAT receivables (net)
Advances to suppliers
Due from government (note 25)
Others

2020

2019

243,871
1,846,074
117,577
39,904
18,394
47,630
2,313,450

190,389
3,016,138
159,178
44,536
3,410,241

Less: Provision for impairment

-

The movements on provision for impairment is as follows:

2,313,450

3,315,394

2020

2019

94,847
(94,847)

At 1 January
Charge for the year
Written off

-
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9 CASH AND CASH EQUIVALENTS

2020

2019

Cash on hand
Bank balances

1,408
1,852,626

729
2,035,948

Cash and bank balance
Bank overdraft

1,854,034
(491,155)

2,036,677
-

Cash and cash equivalents

1,362,879

2,036,677

10 SHARE CAPITAL

2020

2019

Authorised: 100,000,000 shares
Issued and fully paid: 24,832,500 shares of 100 fils each
6,930 treasury shares (2019: 6,930 shares)

2,483,250
(1,373)

2,483,250
(1,373)

Net shares in public issue

2,481,877

2,481,877

Performance per share

2020

Earnings per 100 fils share
Net asset value per 100 fils share
Stock Exchange price per 100 fils share at 31 December
Stock Exchange price to earnings ratio
Total market capitalisation at 31 December (BD)

2019

44 fils
841 fils
327 fils
8:1

75 fils
811 fils
320 fils
4:1

8,120,228

7,946,400

Additional information on shareholding pattern
(i)

Names and nationalities of the major shareholders and the number of equity shares held in which
they have an interest on 5% or more of outstanding shares as at 31 December 2020 and 31
December 2019:
Nationality

Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (c)
Kuwait Flour Mills and Bakeries Company K.S.C.
Abdulhameed Zainal Mohammed

Bahraini
Kuwaiti
Bahraini

No. of shares
16,322,806
1,848,000
1,664,430

% holding
65.73
7.44
6.70

(ii) The Company has only one class of equity shares and the holders of these shares have equal voting
rights.
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(iii) Distribution schedule of equity shares, setting out the number of holders and percentage in the following
categories:

Categories*

Less than 1%
1% up to less than 5%
5% up to less than 10%
10% up to less than 20%
20% up to less than 50%
50% and above

2020
Number of Number of % of total
Shares shareholders outstanding
shares

2019
Number of Number of
% of total
Shares
shareholders outstanding
shares

4,749,776
247,488
3,512,430
16,322,806

1,699
1
2
1

19.13%
1.00%
14.14%
65.73%

4,886,430
247,488
3,375,776
16,322,806

1,699
1
2
1

19.68%
1.00%
13.59%
65.73%

24,832,500

1,703

100%

24,832,500

1,703

100%

*Expressed as a percentage of total shares of the Company.
11 EMPLOYEES BENEFITS
The Company's contributions in respect of non-Bahraini employee as per Bahrain Labor Law, 2012 amounted
to BD 83,923 (2019: BD 64,870).
The movement in the provision for employees’ leaving indemnity was as follows:
2020

2019

At 1 January
Charge during the year
Paid during the year

64,870
19,053
-

49,172
16,685
(987)

At 31 December

83,923

64,870

12 TRADE PAYABLES AND OTHER LIABILITIES

Trade payables
Due to government (note 25)
Dividends payable *
Accrued expenses and other payables
VAT payable, net

2020

2019

103,646
2,807,136
55,146
385,541
-

2,717,341
252,201
277,007
9,854

3,351,469

3,256,403

* Represents the dividend payable to the shareholders where the cheques issued have become stale.
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IMPORT FINANCE LOANS (Unsecured)

Import finance loans are used to import wheat, unsecured and generally repayable within 90 to 180 days.
Movement during the year as follows:
2020
2019
At 1 January
Loans availed during the year
Loans repaid during the year
At 31 December

2,402,590
17,352,368
(14,861,129)

5,008,631
11,358,960
(13,965,001)

4,893,829

2,402,590

Import finance loans are unsecured and are re-payable within six months. Interest rates imposed on these
loans range from 3.5% to 5%. Interest on these loans are recovered back through government subsidy.

14

SALES

Flour
Bran
Special products

15

COST OF SALES

Raw materials
Staff cost
Depreciation (note 5)
Packing materials
Maintenance, repairs and utilities
Others

2020

2019

4,565,181
1,522,848
966,603

4,710,124
1,470,758
894,129

7,054,632

7,075,011

2020

2019

13,062,222
778,747
518,817
250,025
308,485
260,000

13,860,537
731,094
573,450
245,474
331,384
297,107

15,178,296

16,039,046

16 GOVERNMENT SUBSIDY
Government subsidy is calculated as the difference between the actual cost of wheat purchased and used
for local sales products plus BD 31 per ton (2019: BD 31 per ton) sold, for all other related costs of flour sold
locally, and the total local sales made during the year. The following table shows the details of Government
subsidy:
2020
2019
Actual cost of wheat purchased and used
Plus: BD 31 per ton of wheat products sold locally
Expense reimbursement

Less: Gross sales subject to subsidy

12,936,013
3,792,473
72,576

13,751,282
3,826,100
-

16,801,062
(6,990,704)

17,577,382
(6,971,404)

9,810,358
10,605,978
Quantity sold during the year was 123,134 tons (through Subsidy 122,338 and Commercial is 796) (2019:
124,325 tons (through Subsidy 123,423 and Commercial is 902))
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17 OTHER OPERATING EXPENSES

2020

Staff cost
General and administrative expenses
Depreciation (note 5)
Board of directors remunerations
Professional fees
Other

18 OTHER INCOME
Government grant (note 3b)
Wheat handling charges, net (note 25)
Delivery income
Income from shipments claims
Interest on bank deposit
Others

19 FINANCE COST

705,255
355,923
85,636
60,000
77,708
96,932

657,987
204,241
64,623
60,000
116,514
125,136

1,381,454

1,228,501

2020

2019

318,510
63,344
14,439
31,913
34,978
4,530

11,731
34,449
13,994
22,923

467,714

83,097

2020

Interest on lease liabilities
Interest on bank overdraft
Interest on bank loans

2019

2019

35,416
12,271
15,460

8,596
77,998

63,147

86,594

20 EARNINGS PER SHARE
Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit for the year by the weighted average number
of equity shares outstanding during the year ended 31 December 2020 as follows:
2020
Profit for the year
Weighted average number of equity shares in issue
Basic and diluted earnings per share

2019

1,086,159

1,850,735

24,832,500

24,832,500

44 fils

75 fils

Diluted earnings per share is the same as basic earnings per share as the Company has no instruments
convertible into ordinary shares that would dilute earnings per share.
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21 LEASES AS LEASEE
The Company leases industrial lands. The leases typically run for a period ranging from 2 years to 15 years,
with an option to renew the lease after that date except. Lease payments are subject to negotiation every 5
years for to reflect market rentals. No leases provide for additional rent payments that are based on changes
in local price index.
Information about leases for which the Group is a lessee is presented below.
i. Right-of-use assets
Right-of-use assets related to leased properties that do not meet the definition of investment property are
presented as property, plant and equipment.
2020

2019

Balance at 1 January
Addition to right-of-use assets
Depreciation charge for the year

156,276
292,512
(53,638)

210,959
(54,683)

Balance at 31 December

395,150

156,276

2020

2019

Non-current portion
Current portion

351,343
67,380

121,083
67,380

Balance at 31 December

418,723

188,463

2020

2019

ii. Lease liabilities under IFRS 16

Effective interest on lease liabilities is 5% (2019: 5%).
iii. Amount recognised in profit or loss
Interest on lease liabilities
Depreciation
Expense related to short-term lease
Balance at 31 December

35,416
53,638
58,886

8,596
54,683
-

147,940

63,279

iv. Amounts recognized in statement of cash flows
2020
Total cash outflow for lease liabilities

61,380

2019
67,380

Where practicable, the Company seeks to include extension options in new leases to provide operational
flexibility. The extension options held are exercisable only by the Company and not by the lessors. The
Company assesses at lease commencement date whether it is reasonably certain to exercise the extension
options. The Company reassesses whether it is reasonably certain to exercise the options if there is a
significant event or significant changes in circumstances within its control.
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SEGMENTAL ANALYSIS

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing products or
services (business segment) or in providing products or services within a particular environment
(geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segment.
The Company’s current activities are primarily the production of flour and related products which are sold in
the local market. The revenue, expenses and results are reviewed only at a Company level and therefore no
separate operating segment results and related disclosures are provided in these financial statements.
23

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the Company
and entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by such parties. Pricing policies and terms
of these transactions are approved by the Company’s Board of Directors.
Transactions with shareholders
The Company qualifies as a government related entity under the definitions provided in IAS 24. The
Company purchase Electricity, avails short-term loan and receives services from various Government and
semi-government organisation and companies in the Kingdom of Bahrain. Other than purchase of Electricity
and availing short-term loan, such other transactions are in the normal course of business and are not
considered to be individually significant in terms of size.
Transactions with other commercial non-government related parties related to the controlling shareholder
and significant transaction with government related entities included in the statement of profit or loss are as
follows:
a) Transactions and balances with related parties
2020
i)

Statement of profit or loss and other
comprehensive income
Finance cost on import finance loans
Other operating expenses

Relationship
Affiliate of parent
Affiliate of parent

43,902
8,096

37,359
6,248

51,998

43,607

2020
ii) Import Finance Loan
Loans Availed during the year
Repayment of import finance loans

2019

Affiliate of parent
5,911,834
(3,479,501)

2020
iii) Statement of financial position
Import finance loans
Accrued interest on import finance loans

2019

Relationship
Affiliate of parent
Affiliate of parent

2,895,889
(5,510,057)

2019

2,920,536
30,848

488,203
1,873

2,951,384

490,076

b) Transactions with key management personnel
Key management personnel of the Company comprise of the Board of Directors and key members of
management having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of
the Company.
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23 RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)
The key management personnel compensation is as follows:
2020

2019

Board of Directors' remunerations
Directors' sitting fees
Other board of directors’ expenses
Salaries and other benefits

60,000
92,800
15,405
175,872

60,000
83,050
16,612
130,599

Total compensation

344,077

290,261

24

FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES

Financial instruments consist of financial assets and financial liabilities.
Financial assets of the Company include cash and bank balances, receivables and investment securities
Financial liabilities of the Company include payables and import finance loans.
a) Risk management:
The Company has exposure to the following risks from the use of financial instruments:
 Credit risk
 Liquidity risk
 Market risk
This note presents information about the Company’s exposure to each of the above risks, the Company’s
objectives, policies and processes for measuring and managing risks. Further quantitative disclosures are
included throughout these financial statements.
The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Company’s risk
management framework. Day to day monitoring of the Company’s activities and risks is performed by the
Board Committees and the Chief Executive Officer.
The Company’s risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the
Company, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk
management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the
Company’s activities.
Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or
customer contract will fail to discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss. The
Company is exposed to credit risk from its operating activities and from its finance activities, including from
trade receivables, deposit with banks, foreign exchange transactions.
The Company seeks to limit its credit risk with respect to customers by means of the following policies:


Credit risk is actively managed and rigorously monitored in accordance with well-defined credit
policies and procedures laid down by the Company.
 Credit review procedures are designed to identify at an early stage exposure, which require more
detailed monitoring and review.
 Cash is placed with banks with good credit ratings.
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24 FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES (continued)
The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum exposure
to credit risk at the reporting date was:
2020
2019
Bank balances
Fixed deposit
Receivables and other assets

1,852,626
752,325
2,225,916

2,035,948
3,111,680

4,830,867

5,147,628

The maximum exposure to credit risk from receivables at the reporting date by segment was:
2019

2020
Government
Non-government

1,864,468
361,448

2,921,663
190,017

2,225,916

3,111,680

The Company does not hold any collateral against the above receivables.
The ageing of receivables at the reporting date was:
2019

2020
Exposure
Neither past due nor impaired
Past due not impaired:
Past due 1-30 days
Past due 31-90 days
Past due 91-365 days
Over 365days
Past due and impaired:
Over 120 days

Exposure

Loss
allowance

Loss
allowance

1,212,530

-

1,013,800

-

863,957
31,704
62,325
55,400

-

830,877
890,595
57,008
35,392

-

-

-

378,855

94,847

2,225,916

-

3,206,527

94,847

Credit risk Concentration
The Company sells its products to a large number of customers. Its five largest customers, which account for
61% of the outstanding trade receivables at 31 December 2020 (2019: 76%).

Liquidity risk, also referred to as funding risk, is the risk the Company will encounter difficulty in raising funds
to meet obligations associated with its financial liabilities. Liquidity risk may result from an inability to sell a
financial asset quickly at close to its fair value.
Liquidity requirements are monitored on a daily basis and the management ensures that sufficient funds are
available to meet any future commitments. In the normal course of business, the Company does not resort to
borrowings but has the ability to raise funds from banks at short notice.
The Company’s terms of sale requires cash and carry and for some trade receivables amounts to be paid
within 30 to 60 days of the date of sale. Trade payables are non-interest bearing and are normally settled
within 30 days terms.
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FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT AND FAIR VALUES (continued)

The following are the contractual maturities of financial liabilities:
Carrying
value

Gross
contractual
cash flow

0 up to 3
months

3 up to 6
months

6 months
up to 1
year

1 up to
5 years

over 5
years

2020
Trade payables and other
liabilities

3,296,323

3,296,323

3,296,323

-

-

-

-

Lease liability
Import finance loans
Bank overdraft
Dividend payable

418,723
4,893,829
491,155
55,146

539,781
4,970,152
491,155
55,146

40,164
3,494,653
491,155
55,146

9,072
1,475,499
-

18,144
-

218,964
-

253,437
-

9,155,176

9,352,557

7,377,441

1,484,571

18,144

218,964

253,437

0 up to 3
months

3 up to 6
months

Carrying
value

Gross
contractual
cash flow

6 months
up to 1
year

1 up to 5
years

over 5
years

2019
Trade payables and other
liabilities

2,994,348

2,994,348

2,994,348

-

-

-

-

Lease liability
Import finance loans
Dividend payable

188,463
2,402,590
252,201

253,716
2,402,590
252,201

67,380
1,925,628
252,201

9,072
476,962
-

18,144
-

152,730
-

6,390
-

5,837,602

5,902,855

5,239,557

486,034

18,144

152,730

6,390

Market risk is the risk that that changes in market prices will affect the Company’s income or the value of its
financial instruments; whether those changes are caused by factors specific to the individual security or its
issuer or factors affecting all investments traded in the market. The Company is exposed to market risk with
respect to its investments.
Interest rate risk is the risk that the Company's earnings will be affected as a result of fluctuations in the
value of financial instruments due to changes in market interest rates.
Operational risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the
Company processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit,
market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally
accepted standards of corporate behaviour. Operational risks arise from all of the Company operations.
The Company’s objective is to manage operational risk so as to balance the avoidance of financial losses
and damage to the Company’s reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that
restrict initiative and creativity.
The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is
assigned to Board Committees within each business unit. This responsibility is supported by the
development of overall Company standards for the management of operational risk in the following areas:
- requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorisation of transactions;
- requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- compliance with regulatory and other legal requirements; and
- documentation of controls and procedures.
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Compliance with the Company’s standards is supported by a program of periodic reviews undertaken by
Internal Audit. The results of Internal Audit reviews are discussed with the management of the business unit
to which they relate, with summaries submitted to the Audit Committee and Board committees of the
Company.
b) Classification and fair values of financial instruments
The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts shown at the reporting
date, are as follows:
2020

FVTPL

Cash and cash balances
Fixed deposit
Receivable and other assets
Investment securities

10,456,304

1,854,034
752,325
2,225,916
-

1,854,034
752,325
2,225,916
10,456,304

10,456,304

4,832,275

15,288,579

Trade payables and other liabilities
Lease liability

-

Import finance loans

-

3,296,323
418,723
4,893,829

3,296,323
418,723
4,893,829

55,146

55,146

-

491,155

491,155

-

9,155,176

9,155,176

Dividends payable
Bank overdraft

Amortised cost

Amortised cost

Total carrying
amount

2019

FVTPL

Total carrying
amount

Cash and cash balances
Receivable and other assets
Investment securities

10,079,952

2,036,677
3,154,227
-

2,036,677
3,154,227
10,079,952

10,079,952

5,190,904

15,270,856

Trade payables and other liabilities
Lease liability

-

2,994,348
188,463

2,994,348
188,463

Import finance loans
Dividends payable

-

2,402,590
252,201

2,402,590
252,201

-

5,837,602

5,837,602

Fair value hierarchy
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly
transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, the most
advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its
non-performance risk.
The Company measures fair value using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the
inputs used in making the measurements:
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Level 1 quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets and liabilities.



Level 2 inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable either directly
(i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). This category includes instruments valued using:
quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar
instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques in which
all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.



Level 3 inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation
technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have a
significant effect on the instrument’s valuation. This category includes instruments that are valued
based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or
assumptions are required to reflect differences between the instruments.

This hierarchy requires the use of observable market data when available. The Company considers relevant
and observable market prices in its valuations where possible.
2020

Level 1

Level 2

Level 3

Total

Investment securities at fair value through
profit or loss:
Managed funds

2019

10,456,304

-

-

10,456,304

10,456,304

-

-

10,456,304

Level 1

Level 2

Level 3

Total

Investment securities at fair value through
profit or loss:
Managed funds

10,079,952

-

-

10,079,952

10,079,952

-

-

10,079,952

There were no transfers between the levels during the year. The Company has not disclosed the fair value
for other financial instruments because their carrying amounts are a reasonable approximation of fair values.
Capital management
The Company manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic
conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to
shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives,
policies or processes for managing capital during the years ended 31 December 2020 and 31 December
2019. The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains a healthy
capital base in order to support its business and maximise shareholders' value.
The Company is not subject to externally imposed capital requirements.
25

SUPPLY OF STRATEGIC WHEAT

The Company signed a contract with Government of the Kingdom of Bahrain on 30 April 2020 to supply and
store additional 26,838 tons of grain for total cost of BD 3,227,991 as a strategic stock (comprising of BD
2,807,145 for cost of wheat and BD 420,846 for wheat handling charges). The duration of the contract is for
six months and subject to renewal. The Contract lapsed on 31 October 2020.
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As per the contract the value of the stock to be transferred to the Company as advance subsidy against
wheat to be used in future production. In addition, the Government will pay rental, transportation and
Insurance cost for three months post contract termination.
As result of this transaction the company recognised additional inventory of BD 2,807,145 and corresponding
liability as due to Government. The remaining balance of BD 63,344 net of expense incurred and to be
incurred, recognized as handling charges income.
26 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
(i) Commitments
Pending capital commitment
Estimated capital expenditure contracted for at the reporting date amounted to BD 296,015
(2019: BD 1,998,552). The commitments are expected to be settled within 1 to 5 years from the reporting
date.
Letters of credit
At 31 December 2020, the Company had outstanding letters of credit to counterparties of BD 235,616
(2019: BD Nil).
(ii) Contingencies
At 31 December 2020, the Company had contingent liabilities in respect of the bank guarantees amounting
to BD 500 (2019: BD 500) from which is anticipated that no material liabilities will arise.

27

PROPOSED DIVIDENDS, REMUNERATION AND APPROPRIATIONS

The Board of Directors have proposed the following appropriations for the year which will be submitted for
formal approval at the annual general meeting:
2020
Cash dividends (15 fils per share, 2019: 10 fils per share)
Board of directors’ remuneration
Charity contribution
Transfer to retained earnings

28

372,384
60,000
20,000
693,775

2019
248,256
60,000
20,000
1,582,479

COMPARATIVES

The corresponding’s prior year figures have been regrouped, where necessary, in order to conform to
current year’s presentation. Such regroupings did not affect the previously reported net profit and
comprehensive income for the year, total assets or total equity.
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Further to the CBB letter dated 14 July 2020 (ref. OG/259/2020), Bahrain Flour Mills Company B.S.C.
provides the following information:
A. The overall impact on the financial statements
The overall impact on the financial statements of BFM as at 31 December 2020 has been assessed by
Management and is described as per below:

B. The impact on Income Statement

Revenues

There was no significant impact on food industry and
demand was sustainable. During the Covid-19 pandemic,
BFM gained some additional commercial business other
than the subsidised business. In general, we have
observed no material revenue impact in 2020.
In addition to that BFM received Government support for
BD 318,510 that was classified as other income. The
support was for salaries BD 266,732 Rent of BD 7,773 and
Utilities of BD 44,005.
BFM incurred additional expenses of BD 134,832 up to 31
December 2020 in relation to COVID.

Expenses

Investment Income

The company holds financial assets at fair value through
profit or loss, the change in the fair value/reported profit for
2020 is BD 376,352 as compared to fair value gain of BD
1,535,265 last year mainly due to the market reaction in
COVID pandemic.
As mentioned in this disclosure above.

Net income

C. The impact on Balance Sheet
Assets

Cash and cash equivalents

We have unused facilities available from Banks. Our
liquidity position is strong, and we have not noticed any
material reduction in our cash collection. Further, the
company has liquid investment on balance sheet.
We have strong cash flow from customers, and we
anticipate this to continue and we anticipate the
government subsidy to remain the same. There is no
material impact on any other assets of the Company as
at 31 December 2020.
Investment at fair value through profit and loss has
increased in value by 3.7% from BD 10,079,952 as of
31 December 2019 to BD10,456,304 as at 31 December
2020.
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SUPPLEMENTARY DISCLOSURE RELATED TO THE IMPACT OF COVID-19 (continued)
We have strong cash flow from customers, and we
anticipate this to continue and we anticipate the
government subsidy to remain the same. There is no
material impact on any other assets of the Company as
at 31 December 2020.
Investment at fair value through profit and loss has
increased in value by 3.7% from BD 10,079,952 as of
31 December 2019 to BD10,456,304 as at 31
December 2020.
Liabilities

Import finance loans/strategic wheat stockpile
payable

Net equity attributable to shareholders

BFM currently carries debt for the normal course of
business and the only transaction related COVID
pandemic was a purchase of strategic wheat on behalf of
the government of BD 2,807,135 that is reflected as a
payable to government on BFM’s statement of financial
position. The last wheat shipment in December 2020 is
financed by import finance loan of BD 2,920,536.
The net equity has improved by BD 817,903 a net result
of current comprehensive income less dividend paid, and
charity contribution set aside and paid from 2019 income.
No other impact

Other material impact on the Balance Sheet

D. The impact on the company’s ability to continue as going concern
The Company has performed an assessment of its going concern in the light of current economic conditions
and all available information about future risks and uncertainties. The projections have been prepared
covering the Company’s future performance, capital, and liquidity. The impact of COVID-19 may continue
to evolve, and the projections show that the company has ample resources to continue its operational
existence and based on this assessment, BFM Board of Directors are of the view that the going concern
position remains largely unaffected and unchanged as at 31 December 2020. Considering the above, this
Financial Statements have been appropriately prepared on a going concern basis.

40

