تقرير مدققي احل�سابات
ال�سادة امل�ساهمني
�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
املوحدة املرفقة ل�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية» («ال�شركة») و�شركاتها التابعة وي�شار �إليها
لقد قمنا بتدقيق امليزانية العمومية ّ
جمتمعة بـ («املجموعة») والتي ت�شتمل على امليزانية العمومية املوحدة كما يف  31دي�سمرب  ، 2007وكذلك بيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية
املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ  ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص حول ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية .وت�شتمل هذه امل�س�ؤولية على ت�صميم
وتنفيذ واالحتفاظ برقابة داخلية بخ�صو�ص �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة والتي تكون خالية من الأخطاء املادية الناجتة عن االحتيال �أو
اخلط�أ  ،واختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة وو�ضع التقديرات املحا�سبية التي تعترب معقولة يف ظل الظروف الراهنة.
م�س�ؤولية مدققي احل�سابات
تنح�صر م�س�ؤوليتنا يف �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة بنا ًء على �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية
للتدقيق .وتقت�ضي هذه املعايري �أن نلتزم باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة و�أن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نح�صل على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات
املالية خالية من الأخطاء املادية.
وتنطوي �أعمال التدقيق على تنفيذ بع�ض الإجراءات للح�صول على �أدلة تدقيقية حول املبالغ والإي�ضاحات يف البيانات املالية .وتعتمد الإجراءات التي
مت اختيارها على الأحكام املو�ضوعة من قبلنا مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية الناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ .عند �إجراء
تقييمات املخاطر ،ن�ضع باالعتبار الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام املن�ش�أة ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وذلك بغر�ض ت�صميم الإجراءات
التدقيقية التي تتنا�سب مع الظروف الراهنة ،ولكن لي�س بغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ش�أة .كما ت�ضمنت �أعمال التدقيق تقييم ًا
للمبادئ املحا�سبية امل�ستخدمة ودرجة معقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها الإدارة بالإ�ضافة �إىل تقييم عر�ض البيانات املالية ب�صورة عامة.
هذا ونعتقد ب�أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتزويدنا ب�أ�سا�س لإبداء ر�أينا.
الر�أي
بر�أينا � ،أن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�صورة عادلة  -من كافة النواحي املادية  -عن املركز املايل املوحد للمجموعـ ــة كما يف  31دي�سمرب  2007و�أدائها
املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة عن ال�سنة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية و�أنها تلتزم ببنود الت�أ�سي�س ذات ال�صلة
وكذلك بالقانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8ل�سنة ( 1984وتعديالته).
التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
كما يقت�ضي القانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8ل�سنة ( 1984كما هو معدل)  ،ف�إننا ن�ؤكد �أي�ض ًا �أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات
والإي�ضاحات الالزمة لتدقيقنا  ،و�أن املجموعة قد قامت مب�سك �سجالت مالية منتظمة و�أن الإدارة قامت بجرد فعلي للمخزون و�أن حمتويات تقرير
جمل�س الإدارة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املوحدة تتفق مع ما جاء يف ال�سجالت املالية لل�شركة .كما مل ي�سرتع انتباهنا وجود �أي خمالفات للقانون
املذكور �أعاله �أو لبنود الت�أ�سي�س حدثت خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ، 2007والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا مادي ًا �سلبي ًا على �أعمال املجموعة
�أو مركزها املايل.
كي بي ام جي
منذر الدجاين
رقم الت�سجيل268 :
 11فرباير 2008
ت�شكل االي�ضاحات املدرجة يف ال�صفحات التالية جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بـيـ ـ ــان الــدخ ـ ــل املوحـ ـ ــد  -لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

�إي�ضاح

		
املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
م�صروفات بيع وتوزيع
م�صروفات عمومية و�إدارية
�إيرادات �أخرى
ارباح من الأن�شطة الت�شغيلية
�إيرادات متويلية
�صايف �أرباح ال�سنة
�أرباح ال�سهم (بالدرهم)
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2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

578.683
()471.433
-----------------107.250

433.564
()360.055
-----------------73.509

()32.555
()42.542
2.690
-----------------34.843

()24.538
()25.107
2.329
-----------------26.193

3.305
-----------------38.148
=================

2.908
-----------------29.101
=================

0.064
=================

0.049
=================
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امليزانية العمومية املوحدة  -كما يف  31دي�سمرب 2007

�إي�ضاح

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

10
11

82.181
333.917
2.964
-----------------419.062
------------------

82.181
351.782
3.070
-----------------437.033
------------------

12
13
19
14

183.576
171.875
12
92.236
-----------------447.699
------------------

157.732
103.738
17
124.174
-----------------385.661
------------------

16
19
15

36.474
32.818
74.093
-----------------143.385
------------------

47.749
89.717
-----------------137.466
------------------

304.314
-----------------723.376
=================

248.195
-----------------685.228
=================

600.000
12.338
111.038
-----------------723.376
=================

600.000
8.523
76.705
-----------------685.228
=================

		
ال�شهرة التجارية
املمتلكات والآالت واملعدات
م�صروفات اال�ستحواذ امل�ؤجلة
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
املخزون
الذمم املدينة التجارية والأخرى
املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
النقد والأر�صدة لدى البنوك
�إجمايل املوجودات املتداولة
قرو�ض بنكية
املبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة جتارية و�أخرى
�إجمايل املطلوبات املتداولة
�صايف املوجودات املتداولة
�صايف املوجودات
ر�أ�س املال
االحتياطي القانوين
الأرباح املحتجزة
�إجمايل حقوق امللكية
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____________
رئي�س جمل�س الإدارة	الرئي�س التنفيذي

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد  -لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

الأرباح
الإحتياطى
		
الإجماىل
املحتجزة
القانوين
ر�أ�س املال
	�ألف درهم	�ألف درهم	�ألف درهم	�ألف درهم
الر�صيد يف  1يناير 2006
�أرباح ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2006
الر�صيد يف  1يناير 2007
�أرباح ال�سنة
املحول �إىل االحتياطي القانوين
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007

600.000
-----------------600.000
=================

5.613
2.910
-----------------8.523
=================

50.514
29.101
()2.910
-----------------76.705
=================

656.127
29.101
-----------------685.228
=================

600.000
-----------------600.000
=================

8.523
3.815
-----------------12.338
=================

76.705
38.148
()3.815
-----------------111.038
=================

685.228
38.148
-----------------723.376
=================
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بيان التدفقات النقدية املوحد  -لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

		
		

2007
�ألف درهم

			 2006
�ألف درهم

		

38.148

29.101

		
		
		
		
		
		
		

23.202
()3.305
895
1.348
2.964
-----------------63.252

24.381
()2.908
36
1.492
-----------------52.102

		
		
		
		
		
		
		
		

()26.194
()70.751
5
()14.931
()15.624
-----------------()64.243
------------------

()51.372
()9.114
14
2.864
49.747
-----------------44.241
------------------

		
		
		
		
		
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من الأن�شطة اال�ستثمارية 		
		
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
		
متح�صالت من قرو�ض بنكية
		
		
�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية
		

()10.861
3.281
3.305
106
-----------------()4.169
------------------

()4.998
188
2.908
3.070
-----------------1.168
------------------

36.474
-----------------36.474
------------------

-----------------------------------

(النق�ص)  /الزيادة يف النقد وما يعادله

		

()31.938

45.409

النقد وما يعادله يف  1يناير

		
		
		
		

124.174
-----------------92.236
=================

78.765
-----------------124.174
=================

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�أرباح ال�سنة
ت�سويات لـ:
اال�ستهالك
الإيرادات التمويلية
خ�سائر من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
خ�سائر انخفا�ض قيمة ممتلكات و�آالت ومعدات
انخفا�ض قيمة املخزون والذمم املدينة

التغري يف املخزون
التغري الذمم املدينة التجارية والأخرى
التغري يف املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
التغري يف املبالغ امل�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة
التغري يف الذمم الدائنة التجارية والأخرى
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
متح�صالت من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
الإيرادات التمويلية
التغري يف م�صروفات اال�ستحواذ امل�ؤجلة

النقد وما يعادله يف  31دي�سمرب

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .1الو�ضع القانوين والأن�شطة الرئي�سية
ت�أ�س�ست �شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية (�ش.م.ع) «�أغذية» («ال�شركة») ك�شركة م�ساهمة عامة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )324ل�سنة .2004
ومتتلك ال�شركة القاب�ضة العامة �ش.م.ع ن�سبة  %51من �أ�سهم ال�شركة .وت�شتمل الأن�شطة الأ�سا�سية لل�شركة على ت�أ�سي�س واال�ستثمار والتجارة وت�شغيل
ال�شركات وامل�شاريع املرتبطة بقطاع الأغذية وامل�شروبات بدولة الإمارات العربية املتحدة.
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة لل�شركة كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007على ال�شركة و�شركاتها التابعة املذكورة �أدناه (وي�شار �إليهم جمتمعني
بـ «املجموعة»):
ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س
ومزاولة الن�شاط

�شركة املطاحن الكربى	الإمارات العربية املتحدة
للدقيق والعلف (�ش.م.ع)
�شركة العني للمياه املعدنية(�ش.م.ع)	الإمارات العربية املتحدة

احل�صة يف ر�أ�س املال
2006
2007

الن�شاط الرئي�سي

%100

	%100انتاج وبيع الدقيق وعلف احليوانات.

%100

	%100ا�ستخراج املياه وتعبئتها وبيعها.

�إن العنوان امل�سجل للمجموعة هو �ص ب � , 37725أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
� .2أ�سا�س الإعداد
(�أ) بيان التوافق
مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية وتلتزم  -حيثما �أمكن  -مع بنود ت�أ�سي�س ال�شركة وكذلك مع القانون االحتادي لدولة
الإمارات العربية املتحدة رقم  8ل�سنة ( 1984وتعديالته).
(ب) �أ�سا�س القيا�س
لقد مت �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية.
(ج) العملة الر�سمية وعملة العر�ض
يتم عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم الإمارات العربية املتحدة  ،وهي العملة الر�سمية للمجموعة� .إن كافة املعلومات املالية املقدمة بدرهم
الإمارات قد مت تدويرها لأقرب عدد �صحيح بالآالف  ،ما مل يتم بيان غري ذلك.
(د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام
�إن �إعداد البيانات املالية املوحدة بالتوافق مع معايري التقارير املالية الدولية يتطلب من الإدارة �أن تقوم بو�ضع الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر
على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
ويتم ب�صورة م�ستمرة مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات التابعة لها .ويتم االعرتاف بالتعديالت على التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها تعديل
التقدير ويف الفرتات امل�ستقبلية التي تت�أثر بتلك التعديالت.
وب�صورة خا�صة  ،فقد مت يف الإي�ضاح  23بيان املعلومات حول املجاالت الهامة لعدم التيقن من التقديرات والأحكام الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
التي تنطوي على �أعظم الأثر على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية.

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
قد مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية الواردة �أدناه ب�شكل مت�سق على جميع الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املوحدة  ،كما مت تطبيقها ب�صورة مت�سقة
من قبل �شركات املجموعة.
(�أ) �أ�سا�س التوحيد
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي ت�سيطر عليها املجموعة .وتتواجد ال�سيطرة عندما يكون مبقدور املجموعة التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
لل�شركة بغر�ض احل�صول على فوائد من �أن�شطتها .عند تقييم ال�سيطرة  ،يتم الأخذ باالعتبار حقوق الت�صويت التي تتم ممار�ستها يف الوقت احلايل.
يتم توحيد البيانات املالية لل�شركات التابعة �ضمن البيانات املالية املوحدة اعتبار ًا من تاريخ بد�أ ال�سيطرة  ،ويتم ايقاف التوحيد من تاريخ توقف تلك
ال�سيطرة.
املعامالت املحذوفة عند التوحيد
عند �إعداد البيانات املالية املوحدة  ،يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت الداخلية للمجموعة وكذلك الإيرادات وامل�صروفات غري املحققة الناجتة عن
املعامالت التي متت بني �شركات املجموعة.
(ب) الإيرادات
يتم قيا�س الإيرادات من بيع الب�ضائع بالقيمة العادلة للثمن املـُ�ستـلم �أو م�ستحق القب�ض � ،صافي ًا من الب�ضائع املرجتعة واخل�صومات التجارية واحل�سومات
على الكمية .ويتم االعرتاف بالإيرادات عندما يتم حتويل خماطر امللكية الهامة �إىل امل�شرتي ويكون من الأغلب القدرة على ا�سرتداد ثمن البيع ويكون
بالإمكان تقدير التكاليف ذات ال�صلة واحتمالية �إعادة الب�ضائع ب�صورة موثوقة وال يكون هناك �أي تدخل من الإدارة يف الب�ضائع ويكون من املمكن قيا�س
قيمة الإيرادات ب�صورة موثوقة.
يختلف حتويل خماطر وامتيازات امللكية باختالف ال�شروط والأحكام اخلا�صة بعقود البيع .فبالن�سبة لبيع الدقيق وعلف احليوانات واملياه املعب�أة  ،يتم حتويل
خماطر وامتيازات امللكية مبجرد ت�سليم الب�ضائع �إىل العميل� .أما بالن�سبة لبع�ض ال�شحنات الدولية  ،فيتم حتويل خماطر وامتيازات امللكية مبجرد حتميل
الب�ضائع على الناقل املعني� .أما بخ�صو�ص بيع املخزون  ،ف�إن التحويل يتم عند اال�ستالم من قبل العميل.
(ج) املنح احلكومية
يتم االعرتاف باملنح التي تعو�ض املجموعة عن امل�صروفات  /اخل�سائر املتكبدة �ضمن بيان الدخل املوحد خ�صم ًا من تكلفة املبيعات على �أ�سا�س منتظم يف
الفرتة التي يتم فيها االعرتاف بامل�صروفات  /اخل�سائر.
(د) �أرباح ال�سهم
تقوم املجموعة بعر�ض البيانات اخلا�صة ب�أرباح ال�سهم فيما يتعلق بالأ�سهم اململوكة من قبلها .ويتم احت�ساب �أرباح ال�سهم عن طريق تق�سيم الأرباح �أو
اخل�سائر املن�سوبة مل�ساهمي ال�شركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة.
(هـ)ال�شهرة التجارية
تن�ش�أ ال�شهرة التجارية عند حيازة �شركات تابعة  ،وهي متثل الزيادة يف تكلفة اال�ستحواذ عن ح�صة املجموعة يف �صايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
وااللتزامات الطارئة اخلا�صة بال�شركة التي مت اال�ستحواذ عليها .ويتم الحق ًا قيا�س ال�شهرة التجارية بالتكلفة خم�صوم ًا منها خ�سائر انخفا�ض القيمة
املرتاكمة.
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(و) املمتلكات والآالت واملعدات
االعرتاف والقيا�س
يتم قيا�س بنود املمتلكات والآلآت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة  ،يف حال وجودها .وت�شتمل التكلفة على امل�صروفات
املن�سوبة مبا�شرة �إىل حيازة �أو �إن�شاء تلك املوجودات.
عندما يكون لبع�ض الأجزاء من املمتلكات والآلآت واملعدات �أعمار �إنتاجية خمتلفة  ،يتم احت�سابها كبنود منف�صلة من املمتلكات والأالت واملعدات.
يتم حتديد الأرباح �أو اخل�سائر من ا�ستبعاد بند من بنود املمتلكات والآالت واملعدات عن طريق مقارنة العائد من اال�ستبعاد مع القيمة املرحلة للممتلكات
والآالت واملعدات ويتم االعرتاف ب�صايف الأرباح �أو اخل�سائر �ضمن بيان «الإيرادات الأخرى» يف بيان الدخل املوحد.
التكاليف الالحقة
يتم االعرتاف بتكلفة ا�ستبدال �أي جزء من بنود املمتلكات والآالت واملعدات بالقيمة املرحلة لذلك البند �إذا كان من الأغلب تدفق الفوائد االقت�صادية
امل�ستقبلية املت�ضمنة يف هذا اجلزء �إىل املجموعة ويكون بالإمكان قيا�س تكلفة اال�ستبدال ب�صورة معقولة .ويتم �إيقاف االعرتاف بالقيمة املرحلة للجزء
امل�ستبدل .يف حني يتم االعرتاف بتكاليف ال�صيانة اليومية للممتلكات والآالت واملعدات �ضمن بيان الدخل املوحد.
تقوم املجموعة بر�سملة كافة التكاليف ذات ال�صلة بت�شييد املمتلكات والآالت واملعدات على �أنها �أعمال ر�أ�سمالية قيد الإجناز حلني �إجناز وت�شغيل تلك
املوجودات .ثم يتم حتويل التكاليف من الأعمال الر�أ�سمالية قيد الإجناز �إىل الت�صنيف املنا�سب للموجودات مبجرد الإنتهاء من الت�شييد وبدء الت�شغيل ويتم
ا�ستهالك تلك املوجودات على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها اعتبار ًا من تاريخ الإجناز والت�شغيل.
اال�ستهالك
يتم حتميل اال�ستهالك �ضمن بيان الدخل املوحد على �أق�ساط مت�ساوية على مدى العمر الإنتاجي املقدر لكل بند من بنود املمتلكات والآلآت واملعدات .وال يتم
احت�ساب ا�ستهالك على الأرا�ضي.
فيما يلي الأعمار الإنتاجية املقدرة للفرتة احلالية واملقارنة:
مباين
�آالت ومعدات
اثاث وتركيبات
�سيارات

 30ـ ـ � 40سنة
� 20 – 10سنة
� 4سنوات
� 4سنوات

يتم بتاريخ كل تقرير مراجعة طرق اال�ستهالك والأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية.
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(ز) املخزون
يتم قيا�س املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها � ،أيهما �أقل .ترتكز تكلفة املخزون على �أ�سا�س متو�سط ال�سعر املرجح والذي ي�شمل تكاليف
حيازة املخزون وتكاليف الإنتاج �أو التحويل بالإ�ضافة �إىل التكاليف الأخرى املتكبدة يف �إح�ضار املخزون �إىل مكانه وو�ضعه احلاليني .فيما يتعلق باملخزون
الذي يتم ت�صنيعه وحتت الت�شغيل  ،ت�شتمل التكلفة على ن�سبة مالئمة من م�صروفات الإنتاج العامة على �أ�سا�س معدل الطاقة الت�شغيلية الإعتيادية.
تتمثل �صايف القيمة املمكن حتقيقها ب�سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال االعتيادية ناق�ص ًا تكاليف الإجناز املقدرة وم�صروفات البيع.
(ح) الأدوات املالية
تت�ألف الأدوات املالية من ذمم مدينة جتارية و�أخرى ومبالغ نقدية و�أر�صدة لدى البنوك وذمم دائنة جتارية و�أخرى وقرو�ض ق�صرية الأجل.
يتم االعرتاف بالأداة املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية للأداة املعنية .ويتم �إيقاف االعرتاف باملوجودات املالية عند انتهاء
احلقوق التعاقدية للمجموعة يف ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية �أو عندما تقوم املجموعة بتحويل املوجودات املالية �إىل طرف �آخر
بدون االحتفاظ بال�سيطرة �أو بكافة خماطر وامتيازات ملكية تلك املوجودات .ويتم �إيقاف االعرتاف باملطلوبات املالية عند انتهاء التزام املجموعة املحدد
يف العقد �أو الوفاء به �أو �إلغا�ؤه.
يتم االعرتاف بالأدوات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد ًا �أية تكاليف من�سوبة للمعامالت .الحق ًا لالعرتاف املبدئي  ،يتم قيا�س الأدوات املالية بالتكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�ص ًا خ�سائر �إنخفا�ض القيمة  ،يف حال وجودها.
ي�شتمل النقد وما يعادله على �أر�صدة نقدية وودائع لأجل ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
يتم قيا�س الأدوات املالية غري امل�شتقة بالتكلفة وذلك با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية  ،ناق�ص ًا �أية خ�سائر النخفا�ض القيمة.
لقد مت الإف�صاح عن احت�ساب الإيرادات وامل�صروفات التمويلية يف الإي�ضاح »- 3االيرادات و امل�صروفات التمويلية».
(طـ) انخفا�ض القيمة
املوجودات املالية
يتم تقييم املوجودات املالية بتاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعى على انخفا�ض القيمة .ويعترب الأ�صل املايل قد تعر�ض النخفا�ض
القيمة �إذا كانت هناك �أدلة مو�ضوعية ت�شري �إىل وقوع حدث �أو جمموعة �أحداث ذات ت�أثري ًا �سلبي ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لذلك الأ�صل.
يتم �إحت�ساب خ�سارة انخفا�ض القيمة فيما يتعلق باملوجودات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة على �أنها الفرق بني قيمتها املرحلة والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي.
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(طـ) انخفا�ض القيمة (تابع)
يتم اختبار انخفا�ض القيمة للموجودات املالية الهامة ب�صورة منفردة  ،بينما يتم تقييم باقي املوجودات املالية ب�صورة جماعية على �شكل جمموعات ذات
خماطر �إئتمانية م�شرتكة .ويتم االعرتاف بكافة خ�سائر انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد.
يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا كان ذلك العك�س يرتبط ب�صورة مو�ضوعية بحدث وقع بعد االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة .بالن�سبة للموجودات
املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة  ،يتم االعرتاف بعك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد.
املوجودات غري املالية
تتم مراجعة املبالغ املرحلة للموجودات غري املالية اخلا�صة باملجموعة  ،با�ستثناء املخزون  ،بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر
على انخفا�ض قيمة املوجودات .ويف حال وجود مثل ذلك امل�ؤ�شر  ،يتم تقدير قيمة الأ�صل القابلة لال�سرتداد .بالن�سبة لل�شهرة التجارية التي يكون عمرها
الإنتاجي غري حمدد  ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد بتاريخ كل ميزانية عمومية.
لأغرا�ض اختبار انخفا�ض القيمة  ،يتم جتميع املوجودات �ضمن �أ�صغر جمموعة موجودات ميكنها �إنتاج التدفقات النقدية من اال�ستخدام امل�ستمر لها والتي
تعترب م�ستقلة �إىل حد كبري عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات الأخرى �أو ملجموعات املوجودات الأخرى («الوحدة املنتجة للنقد») .لأغرا�ض اختبار
انخفا�ض القيمة  ،يتم �إحلاق ال�شهرة التجارية امل�ستحوذة عند دمج الأعمال �إىل الوحدات املنتجة للنقد التي يتوقع �أن ت�ستفيد من عملية الدمج.
يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة عندما تزيد القيمة املرحلة لأ�صل ما �أو وحدته املنتجة للنقد عن قيمته املقدرة القابلة لال�سرتداد .ويتم االعرتاف
بخ�سائر انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد� .إن خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها فيما يتعلق بالوحدات املنتجة للنقد يتم تخ�صي�صها �أو ًال بغر�ض
خف�ض القيمة املرحلة لل�شهرة التجارية التي مت �إحلاقها بتلك الوحدات املنتجة للنقد ثم بغر�ض تخفي�ض القيمة املرحلة للموجودات الأخرى يف الوحدة على
�أ�سا�س تنا�سبي.
ال يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة اخلا�صة بال�شهرة التجارية� .أما بالن�سبة لباقي املوجودات  ،يتم تقييم خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها يف الفرتات
ال�سابقة بتاريخ �إ�صدار كل تقرير لتحديد �أي م�ؤ�شر على انخفا�ض تلك اخل�سائر �أو انتها�ؤها .ويتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا كان هناك تغيري يف
التقييمات امل�ستخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�سرتداد .ويتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة فقط �إىل املدى الذي ال تزيد معه القيمة املرحلة للأ�صل عن
القيمة املرحلة التي كان من املمكن حتديدها � -صافية من اال�ستهالك �أو الإطفاء � -إذا مل يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة.
(ي) الإيرادات وامل�صروفات التمويلية
تت�ألف الإيرادات التمويلة من �إيرادات الفائدة على الودائع حتت الطلب .ويتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد عندما ت�ستحق وذلك با�ستخدام طريقة الفائدة
الفعلية.
تت�ألف امل�صروفات التمويلية من م�صروفات الفائدة على القرو�ض .يتم االعرتاف بكافة تكاليف االقرتا�ض �ضمن بيان الدخل املوحد با�ستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
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(ك) مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني  ،املت�ض ّمن يف الذمم الدائنة وامل�ستحقات  ،وفق ًا لأحكام قانون العمل االحتادي يف دولة الإمارات
العربية املتحدة  ،ويرتكز على �أ�سا�س االلتزام الذي قد ين�ش�أ فيما لو مت �إنهاء خدمات كافة العاملني غري املواطنني بتاريخ امليزانية العمومية.
يتم دفع م�ساهمات تقاعد �شهرية بالن�سبة للموظفني من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة  ،الذين ي�شملهم القانون رقم  2ل�سنة  .2000ويتم �إدارة
�صندوق املعا�شات من قبل �صندوق امتيازات ومعا�شات التقاعد ب�أبوظبي.
(ل) املعامالت بالعمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل درهم الإمارات العربية املتحدة وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء هذه املعامالت .كما �أن املوجودات
واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف تاريخ �إ�صدار التقرير يتم حتويلها �إىل درهم الإمارات وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تتمثل �أرباح
�أو خ�سائر العمالت الأجنبية على البنود املالية بالفرق بني التكلفة املطف�أة بالعملة الت�شغيلية يف بداية الفرتة ،بعد ت�سويتها لتعك�س الفائدة الفعلية واملبالغ
املدفوعة خالل الفرتة  ،والتكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية التي يتم حتويلها وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف نهاية الفرتة .هذا ويتم االعرتاف بفروق
العمالت الأجنبية الناجتة عن التحويل �ضمن بيان الدخل.
(م) �إ�صدار التقارير ح�سب القطاع
يتمثل القطاع باجلزء املمكن حتديده من املجموعة والذي ي�شارك يف تقدمي املنتجات �أو اخلدمات ذات ال�صلة (قطاع �أعمال) والذي يكون معر�ض ًا ملخاطر
ويحقق عائدات تختلف عن املخاطر والعائدات اخلا�صة بالقطاعات الأخرى .يتم عر�ض املعلومات حول القطاعات فيما يتعلق ب�أعمال املجموعة .يتم حتديد
قطاعات الأعمال اعتماد ًا على هيكل �إدارة املجموعة والتبعية الإدارية الداخلية للمجموعة.
يتم حتديد الأ�سعار الداخلية فيما بني القطاعات وفق ًا ل�شروط ال�سوق االعتيادية.
ت�شتمل نتائج وموجودات ومطلوبات القطاع على البنود املن�سوبة مبا�شرة �إىل ذلك القطاع بالإ�ضافة �إىل تلك التي ميكن �إحلاقها بالقطاع ب�صورة معقولة� .إن
البنود غري املخ�ص�صة تت�ألف �أ�سا�س ًا من املوجودات العامة (املراكز الرئي�سية لل�شركة �إىل حد كبري) وم�صروفات املكتب الرئي�سي.
تتمثل امل�صروفات الر�أ�سمالية للقطاع ب�إجمايل التكاليف املتكبدة خالل الفرتة حتى حيازة املمتلكات والآالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة با�ستثناء
ال�شهرة التجارية.
 .4حتديد القيمة العادلة
�إن بع�ض ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات اخلا�صة باملجموعة تتطلب حتديد القيمة العادلة لكل من املوجودات واملطلوبات املالية وغري املالية .وقد مت
حتديد القيم العادلة لأغرا�ض القيا�س و � /أو الإف�صاح اعتماد ًا على الطرق واالفرتا�ضات املو�ضوعة من قبل املجموعة .لقد مت الإف�صاح عن القيم العادلة
يف الإي�ضاحات اخلا�صة باملوجودات �أو املطلوبات املعنية.
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� .5إدارة املخاطر املالية
خلفية عامة
�إن املجموعة معر�ضة للمخاطر التالية من جراء ا�ستخدامها للأدوات املالية:
خماطر االئتمان
خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سوق
يقدم هذا الإي�ضاح معلومات حول تعر�ضات املجموعة للمخاطر املبينة �أعاله وي�صف �أغرا�ض املجموعة و�سيا�ساتها والطرق امل�ستخدمة من قبلها يف قيا�س
و�إدارة املخاطر وكذلك �إدارة املجموعة لر�أ�س املال .كما يتم �إدراج �إف�صاحات كمية �أخرى �ضمن هذه البيانات املالية.
�إطار عمل �إدارة املخاطر
يعترب جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال ب�شكل عام عن ت�أ�سي�س والإ�شراف على �إطار عمل �إدارة املخاطر باملجموعة.
لقد مت و�ضع �سيا�سات �إدارة خماطر املجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التي تواجهها املجموعة وو�ضع احلدود املقبولة للمخاطر ونقاط التحكم فيها ولرقابة
املخاطر وااللتزام باحلدود املو�ضوعة .تتم ب�صورة منتظمة مراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر لتعك�س التغريات يف ظروف ال�سوق و�أن�شطة املجموعة.
(�أ) خماطر االئتمان
�إن خماطر االئتمان هي خماطر تعر�ض املجموعة خل�سائر مالية يف حال مل يتمكن العميل �أو الطرف املقابل يف �أداة مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
وتن�ش�أ خماطر االئتمان ب�صورة رئي�سية من الذمم املدينة للمجموعة من العمالء.
الذمم املدينة التجارية والأخرى
�إن تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان يت�أثر ب�صورة رئي�سية باخل�صائ�ص الفردية لكل عميل على حده� .إن اخل�صائ�ص الدميوغرافية لقاعدة عمالء املجموعة
 ،مبا يف ذلك خماطر عجز الأن�شطة التي يزاولها العمالء �أو الدولة التي يزاول فيها العمالء �أن�شطتهم  ،ت�ؤثر ب�شكل �أقل على خماطر االئتمان� .إال �أنه ال
توجد �أية تركزات جغرافية ملخاطر االئتمان .تقبل املجموعة – يف �سياق الأعمال الإعتيادية – خطابات �ضمان  /اعتمادات م�ستندية بالإ�ضافة �إىل �شيكات
�آجل يف مقابل الإئتمان املمنوح للعمالء.
تقوم املجموعة بتكوين خم�ص�ص النخفا�ض القيمة والذي ميثل تقديرها للخ�سائر املتكبدة فيما يخ�ص الذمم املدينة التجارية والأخرى .تتمثل العنا�صر
الرئي�سية لهذا املخ�ص�ص بعن�صر خ�سارة فردي يخت�ص بالتعر�ض للمخاطر الهامة ب�صورة فردية .وعن�صر خ�سارة جماعي يتم تكوينه ملجموعات املوجودات
املت�شابهة فيما يخ�ص اخل�سائر التي قد مت تكبدها ولكن مل يتم حتديدها حتى الآن .يتم حتديد خم�ص�ص اخل�سارة اجلماعي اعتماد ًا على املعلومات
التاريخية لإح�صائيات الدفع املتعلقة مبوجودات مالية مماثلة.
ال�ضمانات
كما يف  31دي�سمرب  , 2007مل تكن هناك �أية �ضمانات قائمة ( :2006ال �شيء).
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� .5إدارة املخاطر املالية (تابع)
(ب) خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة باملخاطر من �أن ال تتمكن املجموعة من الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .ويتمثل منهج املجموعة يف �إدارة ال�سيولة ب�ضمان
كل من الظروف العادية والظروف
�أن يكون لديها ال�سيولة الكافية ب�صورة دائمة � -إىل �أق�صى قدر ممكن  -للإيفاء باملطلوبات عندما ت�ستحق  -يف ظل ٍ
ال�صعبة  -بدون حتمل خ�سائر غري مقبولة �أو املخاطرة بتحمل �أ�ضرار ت�صيب �سمعة ال�شركة.
(ج) خماطر ال�سوق
�إن خماطر ال�سوق هي املخاطر من �أن ت�ؤثر التغريات يف �أ�سعار ال�سوق  ،مثل �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة  ،على �إيرادات املجموعة �أو
قيمة الأدوات املالية التي حتتفظ بها .تهدف �إدارة خماطر ال�سوق �إىل �إدارة والتحكم بالتعر�ضات ملخاطر ال�سوق �ضمن معايري مقبولة  ،يف حني تعمل على
زيادة العائد من املخاطر.
خماطر العمالت الأجنبية
�إن املجموعة معر�ضة ملخاطر العمالت الأجنبية على املبيعات وامل�شرتيات والقرو�ض التي تتم بعمالت غري العملة الر�سمية ل�شركات املجموعة املعنية .يتم
�إجراء معامالت املجموعة ب�صورة رئي�سية باليورو واجلنيه اال�سرتليني والفرنك ال�سوي�سري .فيما يخ�ص معامالت املجموعة التي يتم �إجرا�ؤها بالدوالر
الأمريكي  ,ف�إن ال�شركة غري معر�ضة ملخاطر العمالت الأجنبية حيث �أن �سعر الدرهم مربوط ب�سعر الدوالر الأمريكي.
خماطر �أ�سعار الفائدة
يتم ربط �أ�سعار الفائدة الفعلية املطبقة على املطلوبات البنكية للمجموعة والودائع حتت الطلب ب�أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف البنوك .ال تقوم املجموعة بتغطية
تعر�ضها ملخاطر �أ�سعار الفائدة.
خماطر �أ�سعار الأ�سهم
لي�س لدى املجموعة �أي ا�ستثمارات يف الأوراق املالية وبالتايل فهي لي�ست معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم.
خماطر �أ�سعار ال�سوق الأخرى
ال تدخل املجموعة يف عقود ب�ضائع غري العقود الالزمة للإيفاء مبتطلبات البيع واال�ستخدام املقدرة للمجموعة.
(د) �إدارة ر�أ�س املال
تقت�ضي �سيا�سة الإدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لر�أ�س املال بغر�ض ك�سب ثقة امل�ستثمر واملقرت�ض وال�سوق وكذلك �ضمان التطور امل�ستقبلي لل�شركة.
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 .6تكلفة املبيعات
تت�ضمن ما يلي:

مواد خام*
رواتب وم�صروفات متعلقة بها
ا�ستهالك

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

400.149
22.117
21.307
=================

308.202
14.955
22.602
=================

* بلغت تكلفة املواد اخلام بالن�سبة لكافة املنتجات بعد خ�صم منحة حكومة �أبوظبي مبلغ  44.9مليون درهم ( :2006ال �شيء)  ,مقدمة من قبل احلكومة
مقابل تثبيت �أ�سعار البيع �إىل العمالء يف �أبوظبي على م�ستوى �شهر �أغ�سط�س .2007
 .7م�صروفات البيع والتوزيع

رواتب وم�صروفات متعلقة بها
م�صروفات نقل
ا�ستهالك
م�صروفات �أخرى

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

12.229
13.390
977
5.959
-----------------32.555
=================

9.455
10.858
922
3.303
-----------------24.538
=================

 .8امل�صروفات العمومية والإدارية

رواتب وم�صروفات متعلقة بها
ا�ستهالك
خ�سائر انخفا�ض قيمة ذمم مدينة جتارية
م�صروفات �أخرى

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

28.700
918
2.614
10.310
-----------------42.542
=================

15.600
857
2.027
6.623
-----------------25.107
=================

� .9أرباح ال�سهم
مت احت�ساب �أرباح ال�سهم يف  31دي�سمرب  2007على �أ�سا�س الأرباح املن�سوبة للم�ساهمني والبالغة � 38.148ألف درهم (� 29.101 :2006ألف درهم)
واملتو�سط املرجح للأ�سهم القائمة وعددها � 600.000ألف �سهم (� 600.000 :2006ألف �سهم).
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 .10ال�شهرة التجارية
لأغرا�ض اختبار انخفا�ض القيمة  ،يتم تخ�صي�ص ال�شهرة التجارية على �أق�سام املجموعة الت�شغيلية حيث تتم مراقبة ال�شهرة التجارية لأغرا�ض �إدارية
داخلية .فيما يلي القيم املرحلة الإجمالية لل�شهرة التجارية املخ�ص�صة لكل ق�سم:

الدقيق والعلف
املياه املعب�أة

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

61.855
20.326
-----------------82.181
=================

61.855
20.326
-----------------82.181
=================

مت تقدير القيم القابلة لال�سرتداد لكل من الدقيق والعلف واملياه املعب�أة – الوحدات املنتجة للنقد – اعتماد ًا على القيم امل�ستخدمة املقدرة من قبل الإدارة.
�إن القيم املرحلة للوحدات وجدت �أقل من قيمها القابلة لال�سرتداد.
مت تقدير القيم امل�ستخدمة بخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية الناجتة من اال�ستمرار يف ا�ستخدام الوحدات .مت تقدير التدفقات النقدية بناء ًا على النتائج
الفعلية وخطط العمل لل�سنوات اخلم�س القادمة وذلك بناء ًا على االفرتا�ضات الرئي�سية التالية:
	الدقيق والعلف	املياه املعب�أة
منو الإيرادات املتوقع �سنوي ًا ()%
معدل اخل�صم ()%

36 - 12
12.06

24 - 15
12.06

متثل القيم املحددة لالفرتا�ضات الرئي�سية تقدير الإدارة للتوجهات امل�ستقبلية يف قطاع �صناعة الأغذية وامل�شروبات وترتكز على م�صادر داخلية
وخارجية.
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 .11املمتلكات والآالت واملعدات
					�أعمال
ر�أ�سمالية
		
		�آالت	�أثاث
قيد الإجناز املجموع
�سيارات
وتركيبات
ومعدات
مباين
	�ألف درهم	�ألف درهم	�ألف درهم	�ألف درهم	�ألف درهم	�ألف درهم
التكلفة
يف  1يناير 2006
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
حتويالت
يف  31دي�سمرب 2006
يف  1يناير 2007
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
�إعادة ت�صنيف
يف  31دي�سمرب 2007
اال�ستهالك
يف  1يناير 2006
املحمل على ال�سنة
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2006
يف  1يناير 2007
املحمل على ال�سنة
ا�ستبعادات
�إعادة ت�صنيف
يف  31دي�سمرب 2007

272.236
172
67
-------------272.475
--------------

422.878
1.130
()288
3.379
-------------427.099
--------------

12.280
2.545
()90
-------------14.735
--------------

23.183
1.151
()1.880
-------------22.454
--------------

3.446
()3.446
---------------------------

734.023
4.998
()2.258
-------------736.763
--------------

272.475
142
()3.554
-------------269.063
--------------

427.099
2.943
()17.616
()1.704
-------------410.722
--------------

14.735
727
()398
1.704
-------------16.768
--------------

22.454
424
()1.306
-------------21.572
--------------

6.625
-------------6.625
--------------

736.763
10.861
()22.874
-------------724.750
--------------

119.458
7.083
-------------126.541
--------------

207.972
15.453
()288
-------------223.137
--------------

10.408
708
()76
-------------11.040
--------------

20.214
1.137
()1.670
-------------19.681
--------------

---------------------------

358.052
24.381
()2.034
-------------380.399
--------------

126.541
6.519
()3.554
7.422
-------------136.928
--------------

223.137
14.512
()9.698
()8.938
-------------219.013
--------------

11.040
1.100
()83
1.516
-------------13.573
--------------

19.681
1.071
()781
-------------19.971
--------------

---------------------------

380.399
23.202
()14.116
-------------389.485
--------------

خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2006
املحمل على ال�سنة
ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2007

=============

4.582
1.348
()4.582

-

1.348
============= =============

=============

�صايف القيمة الدفرتية
2.773
3.695
199.380
145.934
يف  31دي�سمرب 2006
============= ============= ============= =============
1.601
3.195
190.361
يف  31دي�سمرب 132.135 2007
============= ============= ============= =============
لقد مت �إن�شاء مباين ال�شركات التابعة على �أرا�ض ممنوحة من قبل حكومة �أبوظبي دون مقابل.

-

4.582
1.348
()4.582

=============

1.348
=============

=============
6.625
=============

351.782
=============
333.917
=============
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 .12املخزون

ب�ضائع تامة ال�صنع
مواد خام
قطع غيار ومواد م�ستهلكة
ب�ضائع حتت الت�شغيل
ب�ضاعة يف الطريق
خم�ص�ص املخزون املتقادم

 .13الذمم املدينة التجارية والأخرى

ذمم مدينة جتارية
ً
م�صروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة �أخرى

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

5.732
158.283
19.307
6.209
773
-----------------190.304
()6.728
-----------------183.576
=================

5.369
78.215
21.160
5.638
55.478
-----------------165.860
()8.128
-----------------157.732
=================

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

101.353
70.522
-----------------171.875
=================

98.101
5.637
-----------------103.738
=================

مت بيـ ــان مبلغ الذمم املدينة التجارية �صافي ًا من خ�سائر انخفا�ض القيمة البالغة � 15.640ألف دره ــم (� 13.467 :2006ألف درهم).
 .14النقد والأر�صدة لدى البنوك
تت�ضمن الأر�صدة لدى البنوك على ودائ ـ ـ ــع بنكية مببل ـ ـ ـ ــغ � 62.242ألف دره ـ ــم (� 106.914 :2006ألف درهم) مودعة لدى بنوك جتارية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة وفق ًا لأ�سعار الفائدة اجلارية.
 .15الذمم الدائنة التجارية والأخرى

ذمم دائنة جتارية
مبالغ م�ستحقة الدفع
ذمم دائنة �أخرى

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

33.584
36.141
4.368
-----------------74.093
=================

66.600
15.516
7.601
-----------------89.717
=================
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 .16قرو�ض بنكية
تتمثل القرو�ض البنكية بقرو�ض ق�صرية الأجل مببلغ � 57.000ألف درهم والتي مت �سحب � 36.474ألف درهم منها ( :2006ال �شيء)  ،مت احل�صول عليها
من بنك جتاري .يتم �سداد القرو�ض خالل  180يوم .يتم حتميل فائدة بن�سبة � %0.75سنوي ًا �أعلى من �إيبور (�سعر الفائدة ال�ساري بني بنوك الإمارات).
 .17ر�أ�س املال

املرخ�ص وامل�صدرواملدفوع بالكامل
(� 600.000ألف �سهم عادي بقيمة  1درهم لل�سهم الواحد)

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

600.000
=================

600.000
=================

يت�ضمن ر�أ�س املال عدد � 526.650ألف �سهم بقيمة �أ�سمية وقدرها درهم واحد لل�سهم مت �إ�صدارها بالكامل للم�ساهمة العينية.
 .18االحتياطي القانوين
وفقا للقانون االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم  8ل�سنة ( 1984وتعديالته) وكذلك وفق ًا لبنود عقد ت�أ�سي�س ال�شركة  ،يتم حتويل  %10من �صايف
الربح ال�سنوي �إىل االحتياطي القانوين حتى ي�صبح هذا االحتياطي م�ساوي ًا لـ  % 50من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع .هذا االحتياطي القانوين غري قابل
للتوزيع.
 .19الأطراف ذات العالقة
تقوم املجموعة يف �سياق الأعمال االعتيادية بالدخول يف معامالت وفق ًا ل�شروط و�أحكام متفق عليها مع �شركات �أخرى �أو �أفراد �آخرين ينطبق عليهم
تعريف الأطراف ذات العالقة املت�ضمن يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم  .24حتتفظ املجموعة بعالقات من هذا الت�صنيف مع �شركات املجموعة وم�س�ؤوليها
التنفيذيني وال�شركات التي مبقدورهم ممار�سة ت�أثري ملحوظ عليها �أو ال�شركات التي مبقدورها ممار�سة ت�أثري ملحوظ على املجموعة.
فيما يلي تعوي�ضات كبار موظفي الإدارة:

تعوي�ضات ق�صرية الأجل
تعوي�ضات طويلة الأجل

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

10.202
3.571
-----------------13.773
=================

5.634
581
-----------------6.215
=================

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

� .20إ�صدار التقارير ح�سب القطاع
يتم عر�ض املعلومات ح�سب القطاع فيما يتعلق بقطاعات �أعمال املجموعة .ويرتكز التن�سيق الرئي�سي  -قطاعات الأعمال  -على هيكل الإدارة وهيكل
�إ�صدار التقارير الداخلية� .إن املجموعة مق�سمة �إىل قطاعني �أعمال رئي�سني هما قطاع املياه املعب�أة وقطاع الدقيق والعلف .تقدم املجموعة املعلومات
اخلا�صة بالقطاعات الرئي�سية كما يلي:
املياه املعب�أة
2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم

الدقيق والعلف
2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

360.014 479.619
73.550 99.064
املبيعات
تكلفة املبيعات ()315.713( )410.050( )44.342( )60.599
------------ ------------ ------------ -----------44.301 69.569
�إجمايل الأرباح 29.208 38.465

مبالغ غري خم�ص�صة

الإجمايل

2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم

2007
�ألف درهم

()784
------------ -----------()784

433.564 578.683
()360.055( )471.433
------------ -----------73.509 107.250

2006
�ألف درهم

						
م�صروفات بيع وتوزيع
						
م�صروفات عمومية و�إدارية
							
�إيرادات �أخرى
							
					
النتائج من الأن�شطة الت�شغيلية

()24.538( )32.555
()25.107( )42.542
2.329
2.690
------------ -----------26.193 34.843

							
الإيرادات التمويلية
							
							
�أرباح ال�سنة
							

2.908
3.305
------------ -----------29.101 38.148
=========== ===========

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

� .20إ�صدار التقارير ح�سب القطاع (تابع)
امل�صروفات غري النقدية
املياه املعب�أة
2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم
6.759
اال�ستهالك
خ�سائر انخفا�ض 14
قيمة الذمم املدينة التجارية

6.913
393

الدقيق والعلف
2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

16.081
2.600

17.426
1.400

مبالغ غري خم�ص�صة
2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم
362
-

42
-

الإجمايل
2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

23.202
2.614

24.381
1.793

معلومات �أخرى
املياه املعب�أة
2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم

الدقيق والعلف
2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم

موجودات القطاع 153.452 183.290
مطلوبات القطاع 15.311 21.745
188
7.106
امل�صروفات
الر�أ�سمالية

580.787 591.883
111.920 66.864
3.541
1.087

مبالغ غري خم�ص�صة
2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم
91.588
54.776
2.668

88.455
10.235
1.269

الإجمايل
2006
2007
�ألف درهم �ألف درهم
822.694 866.761
137.466 143.385
4.998 10.861

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .21االلتزامات الر�أ�سمالية واملطلوبات الطارئة

�ضمانات بنكية واعتمادات م�ستندية
التزامات ر�أ�سمالية

		
		

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

		
		
		

12.628
8.982
=================

73.853
=================

مت �إ�صدار ال�ضمانات البنكية واالعتمادات امل�ستندية �أعاله يف �سياق الأعمال االعتيادية.
 .22الأدوات املالية
(�أ) خماطر االئتمان
تتمثل القيمة املرحلة للموجودات املالية باحلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان .فيما يلي التعر�ض الأق�صى ملخاطر االئتمان كما يف تاريخ �إ�صدار
التقرير:
2006
2007
�إي�ضاح
�ألف درهم
�ألف درهم
		
ذمم مدينة ومدفوعات مقدم ًا َ
نقد وما يعادله

13
14

		
		
		

171.875
92.236
-----------------264.111
=================

103.738
124.174
-----------------227.912
=================

�إن خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها املجموعة تن�سب �أ�سا�س ًا �إىل الذمم املدينة التجارية والأخرى� .إن املبالغ املدرجة يف امليزانية العمومية �صافية من
خم�ص�صات الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها والتي يتم تقديرها من قبل �إدارة املجموعة اعتماد ًا على اخلربة ال�سابقة والبيئة االقت�صادية احلالية.
ال تتعر�ض املجموعة لرتكزات خماطر االئتمان حيث �أن التعر�ض الإجمايل ملخاطر االئتمان موزع على عدد كبري من العمالء.
خ�سائر انخفا�ض القيمة
فيما يلي �أعمار الذمم املدينة التجارية كما يف تاريخ �إ�صدار التقرير:
		
		
جاري منذ  45يوم �أو �أقل
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ  90 – 46يوم
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ  135 – 91يوم
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ  180 – 136يوم
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ �أكرث من  180يوم
الإجمايل

		
		
		
		
		
		
		
		

2007
�ألف درهم
60.897
21.226
9.840
3.433
21.597
-----------------116.993
=================

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .22الأدوات املالية (تابع)
			
			
			
جاري منذ  60يوم �أو �أقل
			
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ  90 – 61يوم
			
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ  120 – 91يوم
			
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ  150 – 121يوم
			
بنود فات موعد ا�ستحقاقها منذ �أكرث من  150يوم
			
			
الإجمايل
			
فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص انخفا�ض قيمة الذمم املدينة التجارية خالل ال�سنة:
		
		
		
الر�صيد يف  1يناير
		
خ�سائر انخفا�ض القيمة التي مت االعرتاف بها
		
املبالغ امل�شطوبة
		
		
الر�صيد يف  31دي�سمرب
		
(ب) خماطر ال�سيولة

2006
�ألف درهم
68.103
10.804
6.659
4.370
21.632
-----------------111.568
=================

2007
�ألف درهم

2006
�ألف درهم

13.467
2.614
()441
-----------------15.640
=================

11.674
1.793
-----------------13.467
=================

فيما يلي تواريخ اال�ستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية يف  31دي�سمرب
بـ �ألف درهم2007-

القيمة املرحلة

التدفقات النقدية
التعاقدية

�سنة واحدة �أو �أقل

الذمم الدائنة وامل�ستحقات
القرو�ض امل�صرفية

74.093
36.474
-----------------110.567
=================

74.093
36.474
-----------------110.567
=================

74.093
36.474
-----------------110.567
=================

بـ �ألف درهم2006-
الذمم الدائنة وامل�ستحقات

89.717
-----------------89.717
=================

89.717
-----------------89.717
=================

89.717
-----------------89.717
=================

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .22الأدوات املالية (تابع)
(ج) خماطر العمالت الأجنبية
فيما يلي تعر�ضات املجموعة ملخاطر العمالت الأجنبية اعتماد ًا على القيم اال�سمية:
يورو

		
		
		
321
امل�شرتيات

فرنك
يورو جنية
ين
فرنك
جنية
�سوي�سري
		ا�سرتليني
�سوي�سري ياباين
ا�سرتليني
 31دي�سمرب 2006
			
 31دي�سمرب 2007
الف درهم
				
الف درهم
16
-

ين
ياباين
-

فيما يلي �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية الهامة خالل ال�سنة:
		
		
يورو 		
		
جنيه ا�سرتليني
		
فرنك �سوي�سري
ين ياباين		

				ال�سعر بتاريخ �إ�صدار التقرير
متــو�ســط ال�سعــر
		
2007
		
0.186
		
0.137
		
0.308
		
30.422

		2006
		
0.206
		
0.138
		
0.331
		
32.441

		
2007
		
0.186
		
0.137
		
0.308
		
30.422

2006
0.206
0.138
0.331
32.441

(د) القيمة العادلة
ال تختلف القيم العادلة للأدوات املالية للمجموعة ب�صورة هامة عن قيمها املرحلة.
(هـ) خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن املجموعة غري معر�ضة ملخاطر �أ�سعار الفائدة ب�صورة هامة ،
 .23التقديرات والأحكام املحا�سبية
يتم ب�صورة م�ستمرة تقييم التقديرات والأحكام وهي تعتمد على اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى  ،مبا يف ذلك توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد
ب�أنها معقولة يف ظل الظروف الراهنة .يف �إطار تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة واملبينة يف �إي�ضاح ( )3قامت �إدارة املجموعة ب�إجراء التقديرات
واالفرتا�ضات التالية ذات الت�أثري الهام على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة.
خ�سائر انخفا�ض قيمة الذمم املدينة
تقوم املجموعة مبراجعة ذممها املدينة وذلك لتقدير االنخفا�ض يف قيمتها يف تاريخ �إ�صدار كل تقرير .لتحديد فيما �إذا كان من الواجب �إدراج خ�سائر
انخفا�ض القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد  ,تقوم املجموعة بو�ضع الأحكام حول توافر معلومات ملحوظة تفيد بوجود انخفا�ض ميكن قيا�سه يف التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املقدرة.
وعليه يتم تكوين خم�ص�ص النخفا�ض القيمة عندما يكون هناك حدث �أو ظرف خ�سارة ميكن حتديده والذي يعترب  ,بناء ًا على اخلربات ال�سابقة  ،مبثابة
دليل على انخفا�ض القدرة على ا�سرتداد التدفقات النقدية.

�شركة الإمارات للأغذية واملياه املعدنية �ش.م.ع «�أغذية»
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 .23التقديرات والأحكام املحا�سبية (تابع)
خم�ص�ص تقادم املخزون
تقوم املجموعة مبراجعة �أعمار وحركة املخزون وذلك لتقدير اخل�سائر الناجتة عن تقادم املخزون .لتحديد فيما �إذا كان من الواجب �إدراج خم�ص�ص تقادم
املخزون �ضمن بيان الدخل املوحد  ،تقوم املجموعة بو�ضع الأحكام حول توافر معلومات ملحوظة تفيد بوجود القدرة على بيع املنتج املعني يف امل�ستقبل و�صايف
القيمة املمكن حتقيقها من ذلك املنتج.
� .24أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة  -حيثما لزم الأمر  -لتتوافق مع العر�ض املتبع يف هذه البيانات املالية املوحدة.
 .25الأحداث الالحقة
بعد  31دي�سمرب  , 2007قامت املجموعة بت�سوية القر�ض ق�صري الأجل التي ح�صلت عليه من �أحد البنوك التجارية مببلغ � 36.474ألف درهم وذلك خالل
�شهر فرباير ( 2008راجع �إي�ضاح .)16

البنوك
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود
بنك �أبو ظبي التجاري
بنك �أبو ظبي الإ�سالمي
بنك الإحتاد الوطني
امل�ست�شارون القانونيون
الني و اوفري
التميمي و م�شاركوه
مدققوا احل�سابات
كي بي �إم جي

�شركة الإمارات للأغذية واملياة املعدنية (�أغذية) �ش.م.ع.
�ص.ب، 37725:.برج مكاتب العديد ،الدور الثاين�،شارع املطار
ابو ظبي ،االمارات العربية املتحدة
هاتف ،+971 2 414 6444 :فاك�س+971 2 446 3644 :

Email: info@agthia.com, www.agthia.com

