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 2                              ش.م.ب                                                     لمطاحن الدقيق البحرين كةرش
 

  بيان المركز المالي المختصر
 البحريني  بالدينار                                                                                 2021 مارس 31 في كما

 
 ديسمبر 31  مارس  31 إيضاح 
  2021  2020 
 )مدققة(   )مراجعة(   

      الموجودات
     غير المتداولة  الموجودات

 6,091,403  5,985,596 16 عدات العقارات واآلالت والم

 6,091,403  5,985,596  المتداولة  ير غ  داتوجومجموع الم 

     
     ة لوا ت المتدجوداالمو

 10,456,304  11,393,375 9 الربح أو الخسارة العادلة من خالل   استثمارات بالقيمة
 8,656,020  5,276,571  المخزون 

 2,313,450  1,518,843 8 أخرى ات موجودو مدينة  ذمم
 1,854,034  1,246,625  أرصدة البنوك و دنقال

 752,325  252,325  وديعة ثابتة 

 24,032,133  19,687,739  المتداولة جوداتموال عومجم

 30,123,536  25,673,335  الموجودات  موعجم

  
     المطلوبات وحقوق الملكية 

     الملكية   حقوق
 2,481,877  2,481,877  المال    رأس
 1,350,000  1,350,000  أسهم ر صدا ة إوعال

 1,241,625  1,241,625  تياطي القانوني حالا
 3,463,628  3,463,628  ات أخرى ي ياطاحت 
 12,347,307  13,065,868     ةقامستب  احأرب 

 20,884,437  21,602,998    الملكية حقوق مجموع

    
     داولة مت ال ت غيرالمطلوبا

 351,343  340,393  التزامات اإليجار 
 83,923  88,218  خدمة للموظفين ة الهاي ة ن مخصص مكافأ

 435,266  428,611  لمتداولة اغير بات  و مطللا وع ممج

     
     المتداولة  المطلوبات 

 67,380  67,380  التزامات اإليجار 
 3,351,469  2,107,675  ى ر خأ ات وب مطلو دائنة ريةتجا ذمم

 4,893,829  1,466,671  إلستيراد مويل اقروض ت 
 491,155  -  المكشوف ى عل ب حس

 8,803,833  3,641,726  لمتداولة ا  باتو لالمط ع مجمو
     

 9,239,099  4,070,337  ات وبمجموع المطل
     

 30,123,536  25,673,335  ة حقوق الملكيالمطلوبات و مجموع

 
 
 

    
 جيكري هنرواين  صالح محمد الكليب طبارة خالد  مروان

 يفيذنتس الالرئي اإلدارة سلمج سيرئ نائب  ارةجلس اإلدمس يرئ
 

 المختصرة. المرحليةالمالية  المعلوماتجزءاً أساسياً من هذه  19إلى   1من  لمرفقةيضاحات اإلل اتشك

DocuSign Envelope ID: CE83CB10-6B60-49F9-B069-2EE1B80ADFB7



 3                                           ش.م.ب                                        قلمطاحن الدقي البحرين شركة
 

      المختصر خر آلوالدخل الشامل اخسارة  بيان الربح أو ال
 بالدينار البحريني                                       2021 مارس  31 في تهية ة أشهر المنالثثلل

 
 

     أشهر ةللثالث  للثالثة أشهر  
   المنتهية   المنتهية 

   مارس   31في   مارس   31في 

2020  2021   

   )مراجعة(   ( جعة )مرا
     

 المبيعات  10 1,928,346  2,051,255
 يعاتالمب  تكلفة  (3,839,413)  (4,069,788)
 خسارة قبل الدعم الحكوميل إجمالي ا  (1,911,067)  (2,018,533)

     
 الدعم الحكومي  11 2,406,801  2,597,532

     
 إجمالي الربح   495,734  578,999

     
 لية أخرى غي تش مصروفات  (335,655)  (318,685)

     
 يات عملال ربح  160,079  260,314

     
   إيرادات أخرى   13,795  12,164

 القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  تغيرات     
 الخسارة أو  9 937,071  (2,204,410)

     
 الفترة  ( ةار خس )  /  ربح  1,110,945  (1,931,932)

     
 الدخل الشامل اآلخر للفترة   -  -
     

 للفترة  امل مجموع الدخل الش  1,110,945  (1,931,932)
 
 

     
 ( لفلس سهم )با ال على  والمخفض اسي العائد األس  4 45  (78)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 يجكري واين هنر صالح محمد الكليب طبارة خالد  مروان

 يفيذنتس الالرئي اإلدارة سلمج سيرئ نائب  ةرااإلدس جلمس يرئ
 
 

ً  19إلى   1 تشكل اإليضاحات المرفقة من  ية المختصرة.المالية المرحل المعلومات من هذه جزءاً أساسيا

DocuSign Envelope ID: CE83CB10-6B60-49F9-B069-2EE1B80ADFB7



                                                                                                                                                                                                    4                                                                                                                                                                ش.م.ب  ق مطاحن الدقين لبحريشركة ال
 

 ر الملكية المختص في حقوقات تغيرلبيان ا
 بالدينار البحريني                                                             2021 مارس   31المنتهية في أشهر  للثالثة

 
 
   احتياطيات    

 المجموع  أرباح  احتياطيات  احتياطي  عالوة  رأس المال  )مراجعة(  2021
  قاة بمست أخرى ي قانون إصدار أسهم   
       

 20,884,437 12,347,307 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877    2021يناير  1 كما في
       

 (20,000) (20,000) - - - - 2020ة سن تبرعات خيرية معتمدة ل 
 (372,384) (372,384) - - - - 2020 لسنة أرباح أسهم معلنة

       
 1,110,945 1,110,945 - - - - للفترة  شامل ال ل دخال  موع جم
       

 21,602,998 13,065,868 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2021 مارس 31في 
 

 
   احتياطيات    

 المجموع  أرباح احتياطيات  احتياطي عالوة رأس المال  )مراجعة(  2020
  قاةب مست  أخرى  يقانون  إصدار أسهم   
       

 20,066,534 11,529,404 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2020يناير  1 كما في
       
 (1,931,932) (1,931,932) - - - - للفترة  شاملال ل دخال موعجم
       

 18,134,602 9,597,472 3,463,628 1,241,625 1,350,000 2,481,877 2020مارس  31في 
 
 
 

ً أساس  جزءاً  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من  لية المختصرة.المالية المرح المعلوماتمن هذه  يا



 5                                                                        .ب        .م ش مطاحن الدقيق ركة البحرين لش
 

       ربيان التدفقات النقدية المختص
 بالدينار البحريني                                                2021 مارس   31المنتهية في  أشهر ثةالللث

       
  هر  أش للثالثة  هر  أش للثالثة

  ي هية فنت الم  يهية فنت الم
  مارس  31  مارس  31

2020  2021  
  عة( اجمر)  )مراجعة( 

     
 ة ين األنشطة التشغيلالنقدية مالتدفقات    

 ترة الف)خسارة(  / ربح  1,110,945  ( 1,931,932)
    
 :وياتتسلا   

 اإلطفاء / االستهالك 144,745  150,846
 ارةسخالالربح أو من خالل  قيمة العادلةالب  في استثماراتير غصافي الت  (937,071)  2,204,410

 تكلفة التمويل 6,222  9,129
 إيرادات الفوائد (3,096)  (2,559)

 تعويض المصروفات –الدعم الحكومي  (12,104)  -
    
 المال العامل:في رأس  راتالتغي    

 المخزون  3,379,449   448,558
 أخرىموجودات ة مدينة وذمم تجاري  798,269  102,003

 ىرأخبات ومطلة وذمم تجارية دائن  (1,647,129)   (2,606,874)
 أخرىمم وذ ينوظفمللة خدملية اانه مكافأةمخصص   4,295   3,700

 ليةطة التشغياألنش في (ستخدمالم) /من ناتج لا النقدصافي  2,844,525  (1,622,719)
 

 األنشطة اإلستثماريةالتدفقات النقدية من    
 فترةوديعة ثابتة مودعة خالل ال -  (1,000,000)

 فترةوديعة ثابتة مستحقة خالل ال 500,000  -
 ائد مستلمةإيرادات فو 6,018  2,559

 اتومعد وآالت شراء عقارات (38,937)  (37,203)

 يةارثمتنشطة اإلسألا( تخدم فيسمال) / منلناتج ا لنقدصافي ا 467,081  (1,034,644)
 

 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من   
 مستلمة دل اإلستيراقروض تموي   -  5,653,156

 ستيراد تمويل اإل سداد قروض  ( 3,427,158)  ( 2,812,756)
 وعة فدمأرباح أسهم  -  ( 9,819)
 تكاليف تمويل مدفوعة  ( 702)  ( 7,576)

 يليةومألنشطة التاالناتج من  /( ي)المستخدم فالنقد  يفاص ( 3,427,860)  2,823,005
 

    
 فترةلال مه خالكفي حفي النقد وما  الزيادة/  )النقص( صافي ( 116,254)  165,642

    
 ريناي  1ي حكمه في النقد وما ف 1,362,879  2,036,677
 مارس 31كمه في النقد وما في ح 1,246,625  2,202,319

 
 ل في:ثمتت   

 الصندوقفي نقد  1,494  1,539
 أرصدة بنكية 1,245,131  2,200,780

2,202,319  1,246,625  
 
 

المالية المرحلية المختصرة. معلوماتلا  جزءاً أساسياً من هذه  19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 6                                                                                 ش.م.ب  يق دق ن الاحمطل ن يحربلاة شرك
 
 المختصرة  لومات المالية المرحلية معاليضاحات حول إ
  يينحربل ا ار بالدين                                                           2021مارس   31 في المنتهية ثالثة أشهرلل
 
 
 شأة المن رتقري .1

ش.م.ب( )"الشركة"( كشركة مساهمة بحرينية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة )ق  ن لمطاحن الدقية البحريتأسست شرك
  ومدرجة   1970وليو  ي  16يخ  رال عليه بتي تم الحصوالذ  1170ي رقم  ب السجل التجارلسياحة في مملكة البحرين بموجوا

بتاريخ ياتملع  ، وبدأت1970يو  ما  9  ؤرخالم األميري مرسوملا بوجبمكة  شرال   تسسأت  البحرين.في بورصة   التجارية        ها 
  . 1972مايو  1
 

 محلية. األسواق اليتم بيعها في  القة، والتيالعإنتاج الدقيق والمنتجات ذات  تتمثل األنشطة الرئيسة للشركة في
 

مل من قبل غالبية أسهم الشركة، وهي شركة مملوكة بالكا( تلكاتة( )ممالبحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلمتلكات شركة م تمتلك 
 % من رأسمال الشركة. 65.73حكومة مملكة البحرين والتي تملك 

 
 

 اس اإلعداد سأ .2

 أ(    بيان االلتزام
الملاات  علومالم  دتأع.  1 لملما  ةرحليمالية  وفقاً  مختصرة  اتطلبات  ردواللمحاسبة  عيار  ا(  34)قم  لي    لمالية "التقارير 

يجيحلالمر والذي  الماليةعرز  ية"،  المعلومات  المخ  ض  مختالمرحلية  بصورة  اصرةتصرة  تشمل  ال  ال.  ية ماللمعلومات 
المختصرالمرحلي البيعل   ةة  المطلوبة في  المعلومات  المالى كل  قرلا ية  انات  ا  هاءتاسنوية ويجب  ة  المالي لبيانات  بالتزامن مع 

في    للشركةة  المدقق المنتهية  تم  مع    .2020مبر  ديس  31للسنة  مإدراذلك،  تفسيرية  إيضاحات  أج  لتفسير  حداث ختارة 
الجوهومعامالت   لفهم  ارية  في  وأشركللالمالي  كز  لمرتغيرات  سئهادة  مالية  بيانات  آخر  منذ  المالي  فا  كما  نة  سللو  ينوية 

  1تباراً من  فعول اعلما  ريةسا   وهي يير واألطر الحالية،  عديالت على المعاض التهناك بع  .2020ديسمبر    31    يفالمنتهية  
تطبيق الللشركة. لم تقم الشركة ب  ية المختصرةحلمرالمعلومات المالية ال  جوهري على   رولكن ليس لها أي أث  ،2021ناير  ي
   دة خالل الفترة.يالجد ريي من المعايمبكر ألال
 
مالي المختصر  يان المركز النة لبارلمقا  أرقام   مدققة. تم استخراجوليست    عةالمختصرة مراج  ةيحلمرالمعلومات المالية ال.  2
البيانات المم الالمدققة ع  ةالين  المختصر  .2020يسمبر  د  31ي  ية فمنتهن السنة  للبيانات  و  أ  حربالبيان  لة  وأرقام المقارنة 

الملكيلتوا  األخر  لشاملا  خلدرة والالخسا اتل واة  غيرات في حقوق  تم  النقدية  اجها من  ستخرادفقات  ية  حللمرا  لماليةالبيانات 
 . 2020مارس  31ي فة أشهر المنتهي الثالثةلفترة  إصدارها تم التي لم يولكن   عةمختصرة المراجال
 

لتفشي جائحة   المساهمة  (19  –)كوفيد  المستجد  فيروس كورونا  نظراً  المركزي جميع الشركات  ، أعفى مصرف البحرين 
فإن  . وبالتالي،  2020رس  ما  31ة أشهر المنتهية في  ثللثال  مختصرةالمرحلية الداد ونشر المعلومات المالية  إع  من  العامة

قد    المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية  لبيانات  أرقام المقارنة ل
 .، ولكن لم يتم نشرها تم مراجعتها

 
 لتقديرات قرارات والا ب(  

ر ثؤ لفرضيات والتي تيرات واوالتقد  لقراراتاة  سمارن اإلدارة مم  بيتطلالمختصرة    يةحلالمر  لماليةإعداد المعلومات ا  نإ
المحا السياسات  تطبيق  للمعلى  المعلنة  والمبالغ  واإل سبية  والمطلوبات  والمصروفوجودات  تختلف  يرادات  قد  ئج االنتات. 

 رات.  يدقعن هذه التالفعلية 
 

األحكام ويتم مراجعة   الالفرضيالتقديرات،  التقديعاات  تقييم  يتم  بناًء  مة بصورة مستمرة.  بشكل مستمر  واالفتراضات  رات 
تعديالت  احتساب  يتم  العادية.  الظروف  تحت  المستقبلية  لألحداث  كالتوقعات  أخرى،  وعوامل  التاريخية  الخبرة  على 

 ثرة. تألية ممستقب لتقديرات وفي أي فترةيتم فيها تعديل هذه ا التقديرات المحاسبية في الفترة التي
 

 اليةرة المخاطر المإدا   (ج

ققة للسنة  ة المدالمالييانات  فصاح عنها في البة هي نفسها تلك التي تم اإلشركلللمخاطر المالية  ة ااردإإن سياسات وأهداف  
 . 2020سمبر دي 31ي ية فالمنته

 



 7                                                                                ش.م.ب  مطاحن الدقيق البحرين لشركة 
 

 لمختصرة لومات المالية المرحلية المعول احات حإيضا
  بالدينار البحريني                                                           2021مارس   31 في المنتهية ثة أشهرثاللل

 
 ةبية الهاملمحاساسات السيا .3

المالت المعلومات  إعداد  المم  باصرلمختا  يةرحلية  الستخسة  نفس  اياسدام  المتات  المطبعبلمحاسبية  االحتساب  ي  ف   ةقة وطرق 
 . 2020 ديسمبر  31في للسنة المنتهية وكما في  لمالية المدققة للمجموعةإعداد البيانات ا

 
ً مق  ،لفترةا  ربح   يصاف   لى أساس عالسهم    لعائد على م احتساب ات  .4 للفترة   ةقائمالكية  لالم  حقوق  مهسألمرجح  لاط  سالمتو على  سوما

 :ليي، كما 2021 مارس 31ة في المنتهي
 

 مارس  31  مارس  31 
 2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(  

    
 ( 1,931,932)  1,110,945 لفترة اخسارة( ربح / )

    
 24,832,500  24,832,500 القائمة ة المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكي      

      
 ( فلس 78)  فلس  45   فض على السهماسي والمخساأل عائدال     

 
 
 سنة فقط.اية الفي نه ،ت، إن وجدمن الربح  سيتم تخصيص االحتياطيات .5
 
 ياتالطبيعة الموسمية للعمل. 6

 . دخل ذو طبيعة موسمية لشركةيس لدى ا ل
 

ة ية العاديمعية العمومالجفي    2020ة سنت  صاخصيتساهمون على  مق الواف،  2020ديسمبر    31في   يةبعد نهاية السنة المنته  .7
والتالسن في،  2021  مارس  28بتاريخ  عقدت    يوية  تتمثل  تبلغ    التي  نقدية  أسهم  بمجموع   15أرباح  الوحد  للسهم  فلساً 

 حريني.دينار ب 20,000خيرية بمبلغ ، وتبرعات ار بحرينيدين 372,384
 

 (.دينار بحريني 60,000: 2020بحريني ) دينار  60,000غ بمبلة دارأعضاء مجلس اإل آتوافق المساهمون على مكافا كم
 
 
 رى ة وموجودات أخذمم مدين.  8
 
 يسمبرد 31  مارس  31 

 2021  2020 
 ( ققة مد)  )مراجعة(  
    

 243,871  448,430 ذمم تجارية مدينة
 1,846,074  848,375 دعم مستحق القبض 

 117,577  113,613 ذمم مدينة ضريبة القيمة المضافة )صافي( 
 39,904  36,238 مبالغ مدفوعة مقدماً للمزودين 

 18,394  26,767   صروفات قابلة لالسترداد م
 47,630  45,420 أخرى 

    
     1,518,843  2,313,450 
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 تصرة ية المخلمرحلإيضاحات حول المعلومات المالية ا
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 )يتبع(  رى ة وموجودات أخذمم مدين.  8

 
 كالتالي: نخفاض القيمةا في مخصص ركةالح
 
 برديسم 31  رس ما 31 
 2021  2020 
 ( ققة مد)  )مراجعة(  
    
 94,847  - ريناي  1ي ف

 -  - الفترةص مخص
 (94,847)  - طوب مش
    
 -  - 

 
 
 سارة خال خالل الربح أو ادلة منبالقيمة العاستثمارات  . 9
 

 مبرديس 31  مارس  31 
 2021  2020 
 )مدققة(   )مراجعة(  
    

 10,079,952  10,456,304 يناير 1 في
 376,352  937,071 لعادلة ا قيمة لتغير في ا

    
 10,456,304  11,393,375 الفترة  في نهاية 

 
 . مسعرةصناديق و  حقوق الملكية أسهم  في  أوراق مالية  فيمارات  استث تمثل 

 
 

 مبيعات . 10
 
 للثالثة أشهر    ثالثة أشهر  لل 

 لمنتهية فيا  المنتهية في  
 مارس  31  مارس  31 
 2021  2020 
 ة( مراجع)  )مراجعة(  
    

  1,297,288   1,282,500 دقيق 
  427,078   350,536 نخالة 

  326,889   295,310 منتجات خاصة 
    
   1,928,346  2,051,255 
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 ومي حكالدعم ال. 11
 

ي انتبباج المببواد المباعببة لمشببترى والمسببتخدم فبب عليببة للقمببح ابببين التكلفببة الف قومي علببى أسبباس الفببريحتسببب مبلببغ الببدعم الحكبب 
دينببار بحرينببي لكببل طببن( مببباع لتغطيببة التكبباليف األخببرى ذات  31: 2020دينببار بحرينببي لكببل طببن ) 31محليببا، زائببداً 

تكبباليف  تعببويضو، ةفتببرالدقيق خببالل قببة بالببدقيق المببباع فببي السببوق المحلببي، ومجمببوع المبيعببات المحليببة مببن البب العال
 .تخزينال
 

 دعم الحكومي:صيل ال ول التالي يبين تفاالجد
 
 للثالثة أشهر    للثالثة أشهر   

 المنتهية في  المنتهية في  
 مارس  31  مارس  31 
 2021  2020 
 مراجعة( )  )مراجعة(  
    

 3,586,367  3,224,039 التكلفة الفعلية للقمح المشترى والمستخدم
ً لقمح طن من احريني لكل ينار ب د 31زائداً:   1,080,100  924,324 المباع محليا

 -  12,104 تكاليف التخزينمقابل  تعويض المصروفات 
      

 4,160,467  4,666,467 
 (2,068,935)  (1,753,666) ناقصاً: مجموع المبيعات الخاضعة للدعم

    
 2,406,801  2,597,532 

 
المباع  بلغت   الدقيق  السنة  كميات  )  31,089خالل  المدع  29,817طن  بالسعر  و ومطن  تجاري(    1,272،  بسعر  طن 

 بسعر تجاري((.  شيء الوطن بالسعر المدعوم،  34,842طن )  34,842: 2020)
 
 

 ةق عالالي اف ذوطراأل.   12
المساهمين، كبار  تشمل  العالقة  ذوي  التنفيذيينأعضاء    األطراف  العليا  اإلدارة  وأعضاء  اإلدارة،  للشركة،   مجلس 

تسيوالمؤسس التي  الشركة، طات  عليها  مشتركة،    أو  ر  بصورة  عليها  يتم تسيطر  عليها.  كبيرا  تأثيراٌ  الشركة  تمارس  أو 
 سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة. على الموافقة 

 
 المعامالت مع المساهمين 

تعتص بموجب  بالحكومة  عالقة  ذات  كجهة  الشركة  المحنف  معيار  الدوليريفات  )  اسبة  تقوم  24رقم  بشراء  الش(.  ركة 
والحصول الخدمات    الكهرباء،  وتستلم  األجل  قصيرة  قروض  المؤسسات  على  مختلف  وشبه والشركات  من  الحكومية 

جل، فإن مثل هذه المعامالت تتم في الحكومية في مملكة البحرين. عدا شراء الكهرباء والحصول على قروض قصيرة األ
المعامالت مع أطراف تجارية أخرى    دية من حيث الحجم.  تم إدراج فر  بر جوهرية بصورة تادي، وال تعياق العمل االعتيس

بالحكومة في   الجوهرية مع أطراف ذوي عالقة  المسيطر، والمعامالت  بالمساهم  العالقة والمتعلقة  غير حكومية من ذوي 
 و الخسارة كما يلي: بيان الربح أ
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 يتبع() ةقعالالي  اف ذوطراأل.   12
 

 عالقة  الوي ذ أطراف  صدة معرمعامالت واألالأ( 
 
   أشهر الثالثة    أشهر  الثالثة     

 منتهية فيال  منتهية في ال  
 مارس  31  مارس  31  
  2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(   

     
    القة الع بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  (1

 1,490  21,600 ألم ة للشركة ا شركة تابع ادروض تمويل اإلستيرق لتمويل على تكلفة ا
 1,933  1,709 ركة األم شة للشركة تابع ية أخرى مصروفات تشغيل

     
  23,309  3,423 
 
 

   أشهر الثالثة    أشهر  الثالثة   
 منتهية فيال  منتهية في ال  
 مارس  31  مارس  31  

  2021  2020 
 ( )مراجعة   ( )مراجعة  
     

    العالقة  اإلستيراد  قروض تمويل (2
 2,991,298   -  ة للشركة األم تابع شركة  تم الحصول عليها خالل السنة  قروض 

 ( 494,741)  (1,453,866)  للشركة األم  ةكة تابعشر سداد قروض تمويل اإلستيراد 
 
 

 مبرديس 31  مارس  31  
  2021  2020 
 ( )مدققة   اجعة( )مر  

       
    العالقة  ي المركز المالبيان  (3

 2,920,536  1,466,671 ة للشركة األم تابع شركة  ستيراد قروض تمويل اإل
 30,848  8,973 للشركة األم  ةكة تابعشر فوائد مستحقة على قروض تمويل اإلستيراد

 206,533  102,436 ة للشركة األم تابع شركة  يبنكرصيد 
 252,325  252,325 شركة األم لل ةكة تابعشر تةائع ثاب ود
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 يتبع() ةقعالالي  اف ذوطراأل.   12
 

 الرئيسيين ارة ء االدضاامالت مع أعالمعب( 
وأعضاء   اإلدارة،  مجلس  أعضاء  من  للشركة  العليا  اإلدارة  فريق  العليتكون  لاإلدارة  الذين  التنفيذيين  الصالحياتيا   هم 

 لشركة.  كانت المكافآت والمزايا المدفوعة لهم كما يلي:ة ومراقبة أعمال اخطيط والتوصيلتوالمسئوليات ل
 
   أشهر الثالثة    أشهر  الثالثة  
 منتهية فيال  منتهية في ال 
 مارس  31  مارس  31 

 2021  2020 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
    
 15,000  15,000 فترةخالل ال ذممةالمعضاء مجلس اإلدارة كافآت أم

 23,600  25,800 إلدارةضور أعضاء مجلس اأتعاب ح 
 2,611  2,933 أعضاء مجلس اإلدارة األخرى مصروفات  

 34,465  37,042 رواتب ومنافع أخرى  
    
 80,775  75,676 

 
 

 القطاعات لوممع . 13

دمات فببي ع وخبب سببللع بتقببديم طضبب ي أو ،ري(اع تجاطت )قوخدماأ علسإما بتقديم  لعطويض  ،ةشركد من الفري  هو جزء  القطاع
لنشبباطات الحاليببة ااألخببرى.    ى القطاعبباتن مثيالتهببا لببداق جغرافي(، ويخضع لمخبباطر وعوائببد تختلببف عبب حددة )نطئة مبي

ت صببروفامو تاأن إيببراد لي.سوق المحبيعها في اليتم والتي  ذات العالقة،  جاتمنتواللدقيق  ائيسي إنتاج  بشكل رة هي  للشرك
 يوجببد فإنببه ال يوجببد نتببائج قطبباع تشببغيلي منفصببل والبالتببالي و ،طة فقبب شببركال سببتوىم مراجعتهببا علببى  ميببت  ةشببركائج التون

 .مختصرةلية الالمرح الماليةالمعلومات ذه عرضها في هت أخرى تم إفصاحا
 
 

   الية ة لألدوات المادلالعمة . القي14
 

 العادلة القيمةتبية ترا

المعاملببة وعلببى أسببس تجاريببة، بببين ملمببين ب رفينتزام بببين طبب د إلدادلة أصل أو ساببه مكن  لذي يمابلغ  ي المه  ةلدالقيمة العا
ى أفضببل عل اءً بن القياس جود ذلك يتمعدم و حالة روف السوق الحالية وفياس في ظل ظتاريخ القيفي السوق في    المشاركين

 .هاالخاصة ب داءالدم ار عمخاط سكتعت طلوبالمل ةلقيمة العادلاليه. ا شركة الوصولن للسوق يمكسعر لل
 
 ذه القياسات: تخدمة عند عمل هسالت المعكس أهمية المدخي تلية، والتة التايام التراتبة باستخدالعادليمة الق قيس الشركةت

 التزامات.أو  ثلمما مالي لشط ألصلمعدلة( في سوق نر اة )غيالمدرج قر السوا:  أسع1المستوى •

)أي   ةرصببد، مباشببرقابلة للالاله  أع  1توى  ة ضمن المسجمدرالعدا األسعار  ت  خالمد  بنية علىيم مت تقييانقت:  2المستوى •
فببي  رجببةالمد ر السببوقام: أسببعات مقيمة باسببتخدلفئة تشمل أدوااألسعار(. هذه ا  شتقة منير مباشرة )أي مو غر( أاسعألا

ق رو طبب أ أقل مببن نشببط، بريعتبهة في سوق مشا لة أواثممر مدرجة ألدوات مالية وأسعا ات مالية مماثلة،سوق نشط ألدو
 ات السوق.ممن معلوأو غير مباشرة  شرةللرصد مباقابلة  الت الهامةيع المدخكون جميث ترى حتقييم أخ

تقنيببات تقييمهببا  ي تشملجميع األدوات التتشمل هذه الفئة    صد.ة للرير قابلغدخالت  مييم مبنية على  : تقنيات تق3وىالمست •
 ألدواتاعلببى تقيببيم ر جببوهري ة تببأثيقابلبب غيببر لمببدخالت اللون يكبب للرصد، حيث  لةقابلى معلومات ية عر مبنغي  تمدخال

جوهرية  التتعدي ث تتطلبيهة، بحبرجة ألدوات مشاس األسعار المدة مقيمة على أسايوات مالمل هذه الفئة أدتش  المالية.
 .اليةت الموادلتعكس الفروقات بين األاضات، ة للرصد، أو افترغير قابل
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  يينبالدينار البحر                                                            2021مارس   31 يف المنتهية للثالثة أشهر

 
   لمالية )يتبع(ات اادلة لألدو عة الم. القي14
 

 )يتبع(  عادلةاللقيمة اية تراتب
 

لعالقة عار السوق ذات اأس  بارباالعتلشركة  افرت. تأخذ  ، متى توللرصد  لومات السوق القابلةاتبية تتطلب استخدام معهذه التر
ً كان ذلك مملما كي تقييماتها، كد فالقابلة للرصو  .نا
 
 مة العادلةالقيبلية المقاسة ماالألدوات ا (أ

مببة بيببة القيي تراتفبب  حسببب المسببتوى  ،تببرةكما في تاريخ نهايببة الف العادلة القيمةة بمقاسالالمالية    األدواتلتالي يحلل  ول االجد
 :ةلة العادقيما تصنيف قياس السبهحتم ب والتي ،العادلة

 
 )مراجعة(   2021  مارس 31 1ىتوالمس 2المستوى 3ستوىالم المجموع 

     
 لربحمن خالل ا ة عادلبالقيمة ال ارات ثمتاس    
 : أو الخسارة    
 ناديق صو حقوق الملكية   أسهم في   أوراق مالية -    

 مسعرة   11,393,375 - - 11,393,375
     

11,393,375 - - 11,393,375  
 
 

 )مدققة(   2020ديسمبر  31 1المستوى 2لمستوىا 3المستوى موع المج
     

 لربحان خالل  م ةل لعادايمة القب  تاستثمارا    
 لخسارة: أو ا    
 ناديق صو حقوق الملكية أسهم  في   أوراق مالية -    

 مسعرة   10,456,304 - - 10,456,304
     

10,456,304 - - 10,456,304  
 

لماليببة األخببرى، كببون عببن القيمببة العادلببة لببألدوات اة. لم تفصح الشببركة  فترلم يكن هناك أي تحويل بين المستويات خالل ال
  العادلة. قارب قيمتها  تقيمتها الدفترية 

 
 رىلية األخاودات والمطلوبات المموجال ( ب
  .رة األجل في طبيعتهاكونها قصيدلة العاتقارب قيمتها للشركة خرى األ ةماليلاطلوبات ت والمارية للموجودتدفقيمة الال

 
 

 اإليجار .15

اإليجببار بتبباريخ  انتهببى عقببد  .ملكة البحببرينمبنيت عليها المطحنة، مؤجرة من حكومة األرض الكائنة في ميناء سلمان والتي 
الوطني لتجديد العقد. اإلدارة واثقة من الحصول على صاد ركة مع وزارة المالية واالقت، وتتفاوض إدارة الش2020يونيو    30

 سنة. 15تجديد فترة اإليجار لمدة ال تقل عن 

 
 عداتالعقارات واآلالت والم .16

لتوريببد وتركيببب تببم تكبببدها   دينببار بحرينببي    2,899,302  ذ بقيمببةتنفيبب ية قيببد الأعمال رأسمال  عداتالعقارات واآلالت والم  تشمل
جديببدة، وتحببديث ة الحببديث مبنببى التنظيببف، والطاحونبب بما في ذلك األعمال الهندسببية، لت، كية والكهربائيةاآلالت والمعدات الميكاني

 دينار بحريني. 2,928,475العقد البالغ مجموع قيمة  منومعقم الدقيق في العقار المستأجر،  عملية مزج وخلط الدقيق،
   

 



 13                                                                               ب ش.م. مطاحن الدقيق ل البحرين شركة 
 

 تصرة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المخ
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 (19-  يدف كو)كورونا  ئحةجا أثر .17

 وسإنتشار الفير  تطور  ، وقد2020مارس    11في  (  19-كوفيد )  اكورون  جائحةوباء  لعالمية تفشي  ة اح الص  علنت منظمةأ
. اتخذت السلطات تدابير الميالع  اداالقتص  كبيرة في  كاً وشك  اً يضأكورونا    جائحة  تأحدث  د العالمي. وقديلصعا على    ةعبسر
 جر الصحي. الح السفر وتدابير دتطبيق قيور بما في ذلك حتواء االنتشافة اللمخت

ة ومركزها شركال  ( وتأثيرها على عمليات19  -جائحة كورونا )كوفيد  تراقب اإلدارة ومجلس اإلدارة عن كثب تطورات  
ا ذلك  في  بما  المحتالمالي؛  لإليلخسارة  والتأثملة  العقرادات،  ومراجعة  األصول،  تقييمات  على  باألعباءير  المثقلة  ،  ود 

خارجيةوترتيب بمصادر  االستعانة  الطوارئ   ،ات  إجراءات  أيًضا  الشركة  ذلك. وضعت  إلى  والوما  سبيل  ،  على  تشمل  تي 
ة ستستمر في ارة فان الشركجلس اإلدماإلدارة وم  بناًء على تقيي  .خطط استمرارية العمل  المثال ال الحصر تعزيز واختبار

 .شهر األثنى عشر المقبلةالعمل كمنشأة مستمرة لأل
المعلوما  عند اإعداد  ات  فإنةختصرالم  ليةلمرحلمالية  ا  ،  التي  ااإل  تخذتهاالتقديرات  تطبيق  في  المحاسبية سات  لسيادارة 

تمثل   وان هذه التقديرات  ،يةالالقتصادية الحبات اتقللالمحتملة ل  التأثيرات  اليقينية وذلك بسببم  لعد  عةضا خ  رالتقديومصادر  
 .ظةحة أو الملحومتات اللى المعلومااًء عإلدارة بنا من قبل يمقيأفضل ت

 
 

 لقمح استراتيجي من اتوريد مخزون  .18

حبوب افياً من الضطناً إ  26,838  لتوريد وتخزين    2020يل  إبر  30  بتاريخ  مملكة البحرينكومة  حع  اً مشركة عقدالقعت  و
إجمالية  بتك بحريني    3,227,991لفة  استرات دينار  )كمخزون  من  تيجي  البحريني  ر  دينا  2,807,145تكون  ، محقكتكلفة 
القمح(بحريدينار    420,846و مناولة  لرسوم  ا تد  تم  .ني  أش  لقعدفترة  كم  قابلةو  ،هرلستة  العقد  النتهى  في  للتجديد.    31ا 

 . 2020أكتوبر 
ً كمنحة مدفوع ن  ة المخزوم تحويل قيمتيس،  وفقاً للعقد ضافة  اإلب  بلية.لمستقا  اإلنتاجعمليات   مقابل القمح الذي سيستخدم لة مقدما

 د. لعقنتهاء ابعد ا أشهر ثةلثال ينميجار، والمواصالت، والتأذلك، ستدفع الحكومة تكاليف اإلل
 

ار  دين  2,807,145اً بمبلغ  اً إضافيمخزون  الشركة  تاحتسب  ،2020ديسمبر    31المنتهية في    في السنة  هذه المعاملةنتيجة ل
ك مقابل  والتزام  للبحريني،  المبلغ  حكومةمستحق  ً و  .بنفس  خ  فقا من  البحرين  مملكة  حكومة  مع  المالللتفاهم  وزارة  ة  يالل 

الوطني، تعديل يتس  واالقتصاد  للامبلغ  ال  م  مقاب  لقمحمستحق  المستحقاالستراتيجي  الحكومي  الدعم  من    ل  فبراير اعتباراً 
، والرصيد  كومةحلستحق لحريني مقابل الرصيد المدينار ب  1,546,322لشركة بتعديل مبلغ  لفترة، قامت اخالل ا    .2021

مارس    31كما في    ى رخأ  ات وبمطلو  دائنة  رية تجا ذممي بند  بحريني تم اإلفصاح عنه ف دينار    1,260,813والبالغ  تبقي  مال
2021 . 

 
 

 حتملةمات وارتباطتزامات ال. 19
 ائمأسمالي ق التزام ر( 1

النف الرأبلغت  المققات  )  296,015  نهاأبش  المتعاقدةدرة  سمالية  بحريني  بحريني(  296,015:  2020دينار  يتوقع  دينار   .
 مالي. بيان المركز ال  اريخمن تاء ابتد سنوات 5لى حدة إغضون سنة وا  سداد االلتزامات في

 
 ن بات ائتماخطا( 2

ار بحريني دين  220,619طراف أخرى مبلغ  ة تجاه أكشرائمة لدى التماد القخطابات االع  لغتب  ،2021  مارس  31  كما في
 (. ر بحرينيدينا 235,616: 2020ديسمبر  31)
 
 ارتباطات محتملة (3

التزامات طارئة تتعلق بضمانات بنكية بمبلغ  2021  مارس  31كما في   :  2020ينار بحريني )د  500، كان لدى الشركة 
 ها أي مطلوبات جوهرية.قع أن ينشأ عنير المتو، والتي من غدينار بحريني(  500

 
 
 
 



 14                                                                               ب ش.م. مطاحن الدقيق ل البحرين شركة 
 

 مراجعةر  ي غ –ات إضافية معلوم
 
 

 ة( راجعم ( )غير19ة بآثار جائحة كورونا )كوفيد إفصاحات إضافية متعلق
 
رق ا المركزي  البحرين  مصرف  بتعميم  بتاريخ    OG/259/2020م  لتزاما  شركة  2020يوليو    14الصادر  تقدم  البحرين  ، 

 لمطاحن الدقيق المعلومات التالية:
 

 أ. األثر اإلجمالي على المعلومات المالية 
 كما يلي:  2021  مارس 31دقيق كما في ين لمطاحن الارة على البيانات المالية لشركة البحرتم تقييم األثر اإلجمالي من قبل اإلد

 
 األثر على بيان الربح أو الخسارة. ب

  ، فاضاً في حجم المبيعات والطلبانخ  2021هد الربع األول من سنة  ش اإليرادات
الكورونا.  مرتبط جائحة  مارس   بتأثير  إلى  يناير  من  الفترة  خالل 

بعض  حصلت،  2021 الدقيق   لمطاحن  البحرين  مال األع  شركة 
نظراً لعدم  المدعومة.    نشاط األعمالى، بخالف  جارية اإلضافية األخرالت

، نتوقع أن  2021جائحة الكورونا خالل الربع األول لسنة    وضعتطور  
المالية  ن  حسيت السنة  تقدم  مع  المبيعات  وتيرة  2021حجم  زيادة  مع   ،

 د المفروضة. ف القيولمرض وتخفيالتلقيح ضد ا
بمبلغ  وفالشركة مصركبدت  ت المصروفات ذات   34,112ات إضافية  دينار بحريني 

 . 2021 مارس  31عالقة بجائحة كورونا لغاية 

بموجودات   االستثمار   خسارة /إيراد  الشركة  بالقيمتحتفظ  أو  مالية  الربح  خالل  من  العادلة  ة 
ب العادلة/الربالخسارة.  القيمة  في  التغير  المعلن  لغ    937,071  ترةللفح 

بحرين ب  يدينار  البالغة  أر مقارنة  العادلة  القيمة  دينار   375,373باح 
 مبدئية. بعد النكسة المن حسن األسواق تت ؛ للربع األول بحريني

 كما هو موضح أعاله صافي الدخل 

 
 على بيان المركز المالي ج. األثر

 الموجودات

الشركة   لنقد وما في حكمها لدى  السييوجد  وضع  مستخدمة.  غير  بنكية  لدينا وتسهيالت  لة 
على  قو عالوة  النقد.  تحصيل  في  جوهري  انخفاض  أي  يوجد  وال  ي، 

 ذلك، لدى الشركة استثمارات سائلة في الميزانية العمومية.
 

قى ونتوقع أن يستمر هذا، كما نتوقع أن يب العمالء ثابتالتدفق النقدي من  
أي تأثير مادي على أي أصول أخرى  الدعم الحكومي كما هو. ال يوجد  

 . 2021 مارس 31ة كما في كللشر
 

الربح أو الخسارة بنسبة   العادلة من خالل  زادت قيمة االستثمار بالقيمة 
  2020مبر  ديس  31دينار بحريني كما في    10,456,304٪ من  3.7
 . 2021  مارس 31دينار بحريني كما في  11,393,376إلى 

 
 
 
 



 15                                                                                 ب ش.م. لدقيق مطاحن ال البحرين شركة 
 

 مراجعةر  ي غ –ات إضافية معلوم
 

 يتبع( ة( )راجع( )غير م19إفصاحات إضافية متعلقة بآثار جائحة كورونا )كوفيد 
 

 بات المطلو

المستحق  – مخزون القمح االستراتيجي الدائن
 للحكومة

الشركة    يوجد أعمال  ديونلدى  سياق  في  اال  وهي  تيادية، عالشركة 
والمعاملة الوحيدة المتعلقة بجائحة الكورونا كانت معاملة شراء مخزون 

بمبلغ   الحكومة  عن  بالنيابة  االستراتيجي  دينار   2,807,135القمح 
للو  بحريني، كمستحق  مقابل  اآلن حكومةالتزام  الرصيد  ويبلغ   ،

بحرييد  1,260,823 في  نار  كما  سداد    2021مارس    31ني  بعد 
 تين.عدف

بمبلغ   حقوق الملكية المنسوبة للمساهمين ي صاف الملكية  حقوق  صافي  كصافي    718,562تحسن  بحريني  دينار 
األسهم  أرباح  منه   مطروحاً  الحالي  اآلخر  الشامل  الدخل  نتيجة 

دخل    وتبرعاتفوعة،  المد من  والمدفوعة  المخصصة  الخيرية  األعمال 
 . 2020عام 

 كز المالي رتأثير جوهري آخر على بيان الم
  يوجد ال

 
 د. األثر على قدرة استمرار الشركة في العمل كمنشأة مستمرة 

تقييم   الشركة  الحالية وجأجرت  الظروف االقتصادية  العمل كمنشأة مستمرة على ضوء  المعلوماتاستمرارية  المتاحة حول   ميع 
إعد تم  المستقبلية.  والشكوك  المستالمخاطر  األداء  تغطي  التي  التوقعات  للشركقاد  تأثير ة  بلي  يستمر  قد  والسيولة.  المال  ورأس 

)كوفيد   كورونا  الوقت19جائحة  في  ولكن  التطور،  في  في   (  لالستمرار  كافية  موارد  لديها  الشركة  أن  التوقعات  تظهر  الحالي 
تتأثر أو م تمرارية لسرين لمطاحن الدقيق  هو أن فرضية االهذا التقييم، فإن وجهة نظر مجلس إدارة شركة البح مل، وبناء علىالع

ت المالية بشكل مناسب على أساس فرضية  . ونتيجة لذلك، تم إعداد هذه البيانا2020ديسمبر    31تتغير بشكل جوهري،  كما في  
 االستمرارية.
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C.  2

   

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

as at 31 March 2021 Bahraini dinars 

 

  

 

Note 

31 March 

2021 

(Reviewed) 

 31 December 

2020 

(Audited) 

ASSETS     

     

Non-current assets     

Property, plant and equipment 16 5,985,596  6,091,403 

     

Total non-current assets  5,985,596  6,091,403 

     

Current assets     

Investment at fair value through profit or loss 9 11,393,375  10,456,304 

Inventory   5,276,571  8,656,020 

Receivables and other assets 8 1,518,843  2,313,450 

Cash and bank balances  1,246,625  1,854,034 

Fixed deposit  252,325  752,325 
     

Total current assets  19,687,739  24,032,133 

     

Total assets   25,673,335  30,123,536 

     

EQUITY AND LIABILITIES     

Equity      

Share capital   2,481,877  2,481,877 

Share premium   1,350,000  1,350,000 

Statutory reserve  1,241,625  1,241,625 

Other reserves  3,463,628  3,463,628 

Retained earnings  13,065,868  12,347,307 

     

Total equity  21,602,998  20,884,437 

     

Non-current liabilities     

Lease liabilities  340,393  351,343 

Employee benefits  88,218  83,923 

     

Total non-current liabilities  428,611  435,266 

     

Current liabilities     

Lease Liabilities  67,380  67,380 

Trade payables and other liabilities  2,107,675  3,351,469 

Import finance loans  1,466,671  4,893,829 

Bank overdraft  -  491,155 

     

Total current liabilities  3,641,726  8,803,833 

     

Total liabilities  4,070,337  9,239,099 
     

Total equity and liabilities  25,673,335  30,123,536 

 

 

Marwan Khaled Tabbara Salah Mohamed Al Kulaib Wayne Henry Craig 

Chairman Vice Chairman  Chief Executive Officer 

 
The accompanying notes 1 to 19 are an integral part of the condensed interim financial information.                                           

DocuSign Envelope ID: 37BF0897-6FE9-4750-B779-968E5CAC2263



Bahrain Flour Mills Company B.S.C.   3 

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

for the three months ended 31 March 2021  Bahraini dinars 

 

 Note  Three months 

ended  

31 March  

 Three months 

ended  

31 March  

  2021  2020 

  (Reviewed)  (Reviewed) 

     

Sales 10 1,928,346  2,051,255 

Cost of sales  (3,839,413)  (4,069,788) 

     

Gross loss before government subsidy  (1,911,067)  (2,018,533) 

     

Government subsidy 11 2,406,801  2,597,532 

Gross profit  495,734 
 

578,999 

     

Other operating expenses  (335,655)  (318,685) 

     

Operating profit   160,079  260,314 

     

Other income   13,795  12,164 

Change in fair value of investment at fair value 

through profit and loss                           9  937,071 

 

(2,204,410) 

     

Profit / (loss) for the period  1,110,945  (1,931,932) 

 

Other comprehensive income for the period  - 

 

- 

     

Total comprehensive income for the period  1,110,945  (1,931,932) 

 

     

Basic and diluted earnings per share (fils)          4 45  (78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marwan Khaled Tabbara Salah Mohamed Al Kulaib Wayne Henry Craig 

Chairman Vice Chairman  Chief Executive Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The accompanying notes 1 to 19 are an integral part of the condensed interim financial information.                                           
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Bahrain Flour Mills Company B.S.C. 4 

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  

for the three months ended 31 March 2021                                                                  Bahraini dinars 
 

 
 
  

Share 
capital 

 
Share 

premium 
 

 
Reserves 

 
Retained 
earnings 

 
Total 

2021 (Reviewed) Statutory 
reserve 

Other 
reserves 

  

       

At 1 January 2021 2,481,877 1,350,000 1,241,625 3,463,628 12,347,307 20,884,437 
       

Charity approved for 2020 - - - - (20,000) (20,000) 

Dividends declared for 2020 - - - - (372,384) (372,384) 

Total comprehensive income for the period 
- - - - 

1,110,945 1,110,945 
       

At 31 March 2021 2,481,877 1,350,000 1,241,625 3,463,628 13,065,868 21,602,998 

 

 
 
  

Share capital 
 

Share 
premium 

 

 
Reserves 

 
Retained 
earnings 

 
Total 

2020 (Reviewed) Statutory 
reserve 

Other 
reserves 

  

       

At 1 January 2020 2,481,877 1,350,000 1,241,625 3,463,628 11,529,404 20,066,534 
       
 
Total comprehensive income for the period - - - - (1,931,932) (1,931,932) 
       

At 31 March 2020 2,481,877 1,350,000 1,241,625 3,463,628 9,597,472 18,134,602 

 
 

 
 
The accompanying notes 1 to 19 are an integral part of the condensed interim financial information.                                               
 



Bahrain Flour Mills Company B.S.C.                                                                                                          5 

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS 

for the three months ended 31 March 2021  Bahraini dinars 

 

 

 

Comprising:    

Cash on hand 1,494  1,539 

Bank balances 1,245,131  2,200,780 

    

 1,246,625  2,202,319 

 
The accompanying notes 1 to 19 are an integral part of the condensed interim financial information.                                           

 Three months 

ended            

31 March 

 Three months 

ended            

31 March 

 2021  2020 

 (Reviewed)  (Reviewed) 

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES    

    

Profit / (loss) for the period 1,110,945  (1,931,932) 

    

Adjustments:    

Depreciation / amortisation 144,745  150,846 

Net change in investments at fair value through profit or loss (937,071)  2,204,410 

Finance cost 6,222  9,129 

Interest income (3,096)  (2,559) 

Government subsidy - expense reimbursement (12,104)  - 

    

Change in working capital:    

   Inventories  3,379,449   448,558 

Receivables and other assets 798,269   102,003 

Trade payables and other liabilities  (1,647,129)  (2,606,874) 

Provision for employees’ indemnities  4,295   3,700 

    

Net cash generated from / (used) in operating activities 2,844,525  (1,622,719) 

    

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES    

Fixed deposit placed during the period -  (1,000,000) 

Fixed deposit matured during the period 500,000  - 

Interest income received 6,018  2,559 

Purchase of property, plant and equipment  (38,937)  (37,203) 

    

Net cash generated from / (used)  in  investing activities  467,081  (1,034,644) 

    

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES    

Import finance loans availed  -   5,653,156 

Repayment of import finance loans  (3,427,158)  (2,812,756) 

Dividends paid   -   (9,819) 

Finance cost paid (702)  (7,576) 

    

Net cash (used) in /  generated from in financing activities (3,427,860)  2,823,005 

    

    

Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents 

during the period (116,254) 

 

165,642 

    

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 1 JANUARY 1,362,879  2,036,677 

    

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 MARCH 1,246,625  2,202,319 



Bahrain Flour Mills Company B.S.C.                                                                                                          6 

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

For the three months ended 31 March 2021 Bahraini dinars 

 

1 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. 

 

 

2 BASIS OF PREPARATION 

 

a) Statement of compliance 
 

(i) The condensed interim financial information has been prepared in accordance with International 
Accounting Standard 34 (IAS), Interim Financial Reporting, which permits the condensed interim 
financial information to be in summarised form. The condensed interim financial information does not 
contain all of the information and disclosures required in the annual financial statements as at 31 
December 2020 and should be read in conjunction with the audited financial statements of the Company 
for the year ended 31 December 2020. However, selected explanatory notes are included to explain 
events and transactions that are significant to an understanding of the changes in the Company’s 
financial position and performance since the last annual financial statements as at and for the year 
ended 31 December 2020. There are some amendments to existing standards and framework, which 
are effective from 1 January 2021, but these do not have a significant impact on the Company’s 
condensed interim financial information. The Company did not early adopt any new standards during 
the period. 

 
(ii) The condensed interim financial information is reviewed, not audited. The corresponding figures for the 

condensed interim statement of financial position have been extracted from the Company’s audited 
financial statements for the year ended 31 December 2020 and the corresponding figures for the 
condensed interim statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows have been 
extracted from the Company’s 31 March 2020 reviewed but not issued condensed interim financial 
information.  
 
Due to the outbreak of the novel coronavirus (COVID-19), the Central Bank of Bahrain had exempted 
all public shareholding companies from preparation and publication of their condensed interim financial 
information for the three-month period ended 31 March 2020. Hence, the comparative information 
included in the condensed interim statements of profit or loss and other comprehensive income, cash 
flows and changes in equity were not published, but were reviewed. 

 

b) Use of judgements and estimates 
Preparing the condensed interim financial information requires management to make judgments, estimates 
and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and 
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. 

 

c) Financial risk management  
The Company’s financial objectives and policies are consistent with those disclosed in the financial 
statements for the year ended 31 December 2020. 

 
 



Bahrain Flour Mills Company B.S.C.                                                                                                          7 

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

For the three months ended 31 March 2021  Bahraini dinars 

 

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
The accounting policies applied in this condensed interim financial information are the same as those 
applied in the Company’s audited financial statements as at and for the year ended 31 December 2020. 

 

4 Basic earnings per share is calculated by dividing the net profit for the period by the weighted average 

number of equity shares outstanding during the period ended 31 March 2021 as follows: 

 

 31 March 2021  31 March 2020 

 (Reviewed)  (Reviewed) 

    

Profit / (loss) for the period  1,110,945  (1,931,932) 

    

Weighted average number of equity shares in issue 24,832,500  24,832,500 

    
Basic and diluted earnings per share  45 fils  (78) fils 

 

5 Appropriations of profit, if any, will be made only at the year-end. 

 

6 SEASONALITY OF OPERATIONS 

The Company does not have income of seasonal nature. 

 

7 Subsequent to the year end of 31 December 2020, the Shareholders approved the appropriations for the 

year end 2020 in their Annual General Meeting held on 28 March 2021 of cash dividend of 15 fils per 

share amounting to BD 372,384 and charity contributions of BD 20,000. 

 

The shareholders also approved directors’ remunerations of BD 60,000 (2020: BD 60,000).  

 

8 RECEIVABLES AND OTHER ASSETS 31 March    

2021 

(Reviewed) 

 31 December 

2020 

(Audited) 

 

Trade receivables 448,430  243,871 

Subsidy receivable 848,375  1,846,074 

VAT receivables (net) 113,613  117,577 

Advances to suppliers 36,238  39,904 

Recoverable expenses 26,767  18,394 

Others 45,420  47,630 

    

   1,518,843  2,313,450 

 

      The movements on provision for impairment is as follows: 31 March    

2021 

(Reviewed) 

 31 December 

2020 

(Audited) 

 

At 1 January -  94,847 

Charge for the period -  - 

Written off -  (94,847) 

    

 -  - 
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9 INVESTMENT AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS    

 31 March    

2021 

 31 December 

2020 

 (Reviewed)  (Audited) 

 

At 1 January 10,456,304 10,079,952 

Change in fair value during the period 937,071 376,352 

 

At end of the period 11,393,375 10,456,304 

 

This represents investments in quoted equity securities and funds. 

 

10 SALES 

 Three months 

ended  

31 March 

2021 

 Three months 

ended  

31 March 

2020 

 (Reviewed)  (Reviewed) 

    

Flour 1,282,500   1,297,288  

Bran 350,536   427,078  

Special products 295,310   326,889  

    

 1,928,346  2,051,255 

 

11 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 (2020: BD 31 per ton) sold, for all other related costs of flour sold 

locally, and the total local sales made during the period and reimbursement of storage cost. The following 

table shows the details of Government subsidy: 

 

 Three months 

ended  

31 March 

2021 

 Three months 

ended  

31 March 

2020 

 (Reviewed)  (Reviewed) 

    

Actual cost of wheat purchased and used 3,224,039  3,586,367 

Plus: BD 31 per ton of wheat products sold locally 924,324  1,080,100 

         Expense reimbursement towards storage cost 12,104  - 

     

 4,160,467  4,666,467 

 Less: Gross sales subject to subsidy (1,753,666)  (2,068,935) 

    

 2,406,801  2,597,532 

 

Quantity sold during the period was 31,089 tons (Subsidised 29,817 tons and Commercial 1,272 tons) (2020: 
34,842 tons (Subsidised 34,842 tons and Commercial Nil). 
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12 RELATED PARTIES 

 

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 

 

 

  Three months 

ended  

31 March 

2021 

 Three months 

ended  

31 March 

2020 

   (Reviewed)  (Reviewed) 

      
i) Statement of profit or loss and other 

comprehensive income 
Relationship 

 
 

 

Finance cost on import finance loans Affiliate of parent  21,600  1,490 

Other operating expenses Affiliate of parent  1,709  1,933 

      

   23,309  3,423 

 

 

  Three months 

ended  

31 March 

2021 

 Three months 

ended  

31 March 

2020 

   (Reviewed)  (Reviewed) 

      

ii) Import Finance Loan 
Loans availed during the year 

 

Affiliate of parent  

 

 -   2,991,298 

Repayment of import finance loans Affiliate of parent   (1,453,866)  (494,741) 

 

 

  31 March    

2021 

 31 December 

2020 

   (Reviewed)  (Audited) 

      

iii) Statement of financial position Relationship     

Import finance loans Affiliate of parent  1,466,671  2,920,536 

Accrued interest on import finance loans Affiliate of parent  8,973  30,848 

Bank balance Affiliate of parent  102,436  206,533 

Fixed deposits Affiliate of parent  252,325  252,325 
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12   RELATED PARTIES (continued) 

 

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.  The key management personnel compensation is as follows: 

 

 

13 SEGMENTAL INFORMATION 

 

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 other disclosures are provided in these 

condensed interim financial information. 

 

14 FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

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 values using the following fair value hierarchy that reflects the significance 

of the inputs used in making the measurements:  

 

• 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. 

 

 

 

 Three months 

ended  

31 March 

2021 

 Three months 

ended  

31 March 

2020 

 (Reviewed)  (Reviewed) 

    

Board of Directors’ remunerations accrued during the period 15,000  15,000 

Directors’ sitting fees 25,800  23,600 

Other board of directors’ expenses 2,933  2,611 

Salaries and other benefits 37,042  34,465 

    

 80,775  75,676 
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14  FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) 
     Fair value hierarchy (continued) 

 

a) Financial instruments measured at fair value: 

 

The table below analyses financial instruments, measured at fair value as at the end of the period, by 

level in the fair value hierarchy into which the fair value measurement is categorised: 

 

31 March 2021 (Reviewed) 
Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Investment securities at fair value 

through profit or loss: 
    

Quoted equity securities and funds 11,393,375 - - 11,393,375 

 
11,393,375 - - 11,393,375 

 

31 December 2020 (Audited) 
Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Investment securities at fair value 

through profit or loss: 
    

Quoted equity securities and funds 10,456,304 - - 10,456,304 

 
10,456,304 - - 10,456,304 

 

There were no transfers between the levels during the period. The Company has not disclosed the fair 

value for other financial instruments because their carrying amounts are a reasonable approximation of 

fair values. 

 

b) Other financial assets and liabilities: 
 

The carrying amount of the Company's other financial assets and liabilities approximate their fair values 
due to their short-term nature. 
 

15 LEASE 
 

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. The Management is confident of obtaining the renewal of lease 
period for a minimum of 15 years. 
 

16 The property, plant and equipment includes capital work in progress an amount  of BD 2,899,302 incurred 

towards 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 contract value of BD 2,928,475. 

 

17 COVID-19 Impact  

 

On 11 March 2020, the Coronavirus (COVID-19) outbreak was declared a pandemic by the World Health 

Organization (WHO) and has rapidly evolved globally. COVID-19 has also brought about significant 

uncertainties in the global economic environment. Authorities have taken various measures to contain the 

spread including implementation of travel restrictions and quarantine measures.  
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17 COVID-19 Impact (continued) 

 

The management and board of directors has been closely monitoring the impact of the COVID-19 

developments on the Company’s operations and financial position; including possible loss of revenue, 

impact on asset valuations, impairment, review of onerous contracts, 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. Based on their assessment, the management and board of directors 

has concluded that the Company will continue as a going concern entity for the next 12 months.  

 

In preparing the condensed interim financial information, judgements made by management in applying 

the Company’s accounting policies and sources of estimation are subject to uncertainty regarding the 

potential impacts of the current economic volatility and these are considered to represent management's 

best assessment based on available or observable information. 

 

18 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.  

 

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 in the year ended 31 December 2020, the Company recognised additional 

inventory of BD 2,807,145 and corresponding liability as due to Government. As per the understanding 

with Government of the Kingdom of Bahrain through Ministry of Finance and National Economy the 

amount of strategic wheat payable will be adjusted against the Government subsidy receivables effective 

from February 2021. During the quarter, the Company has adjusted an amount of BD 1,546,322 against 

the balance due to Government and the remaining amount of BD 1,260,813 is disclosed in trade and 

other payables as at 31 March 2021. 

 

19 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 
 

(i) Commitments 
 

Pending capital commitment 
Estimated capital expenditure contracted for at the reporting date amounted to BD 296,015 (31 
December 2020: BD 296,015). The commitments are expected to be settled within 1 to 5 years from the 
reporting date. 

 

Letters of credit 
At 31 March 2021, the Company had outstanding letters of credit to counterparties of BD 220,619 (31 
December 2020: BD 235,616). 
 
(ii) Contingencies 
 
At 31 March 2021, the Company had contingent liabilities in respect of the bank guarantees amounting 
to BD 500 31 December 2020: BD 500) from which is anticipated that no material liabilities will arise. 
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SUPPLEMENTARY DISCLOSURE RELATED TO THE IMPACT OF COVID-19 (not reviewed) 
 
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 31st March 2021 has been assessed by 
Management and is described as per below: 

  

B. The impact on Income Statement   
 

Revenues  Q1 2021 has seen a reduction in sales volume and  
demand relating to the impact of Covid. During the 
January to March period, BFM received some additional 
commercial business other than the subsidised business. 
Given the Covid pandemic had no yet taken hold in Q1 
2020 we anticipate volumes will improve as the 2021 
Financial year progresses as vaccination roll out 
increases and restrictions are eased.  

Expenses   BFM incurred additional expenses of BD 34,112 up to 31 
March 2021 in relation to COVID-19. 

Investment Income/loss The company holds financial assets at fair value through 
profit or loss, the change in the fair value/reported profit for 
the period is BD 937,071 as compared to fair value gain of 
BD 375,373 for the year 2020; markets improving from the 
initial setback. 

Net income  As mentioned in this disclosure above. 

  

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. 
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SUPPLEMENTARY DISCLOSURE RELATED TO THE IMPACT OF COVID-19 (not reviewed) (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 March 2021.  

Investment at fair value through profit and loss has 
increased in value by 3.7% from BD 10,456,304 as of    
31 December 2020 to BD11,393,376 as at 31 March 
2021. 

Liabilities    

Strategic Wheat Payable- Due to Government 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 and reported as 
payable now stands at BD1,260,823 as of 31st March 
2021 after two settlements.  

Net equity attributable to shareholders  The net equity has improved by BD 718,562, a net result 
of current comprehensive income less dividend paid, and 
charity contribution set aside from 2020 income. 

Other material impact on the Balance Sheet  No other impact 

  

D. The impact on the company’s ability to continue as going concern  

The Company has performed an assessment of whether it is a 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, but at the present time the projections show that the Company has ample resources 
to continue in operational existence and its going concern position remains largely unaffected and 
unchanged from 31 December 2020. Considering the above, this Financial Statements have been 
appropriately prepared on a going concern basis. 
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