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2012
Financial highlights
Particulars
Gross Turnover

(BD Millions)
2012
119.649

Profit before Finance charges & Depreciation

9.799

Net Profit

4.009

Share Capital (220 million ordinary shares of 100 fils each)

22.000

Current Assets

96.483

Current Liabilities

54.938

Current Ratio

1.76

Reserves and Surplus

34.292

Net Worth

54.695

Earnings per share in fils
Dividend

18.64
15%
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NASS CORPORATION BSC
COMPRISES OF SIX DIVISIONS AND FOUR SUBSIDIARIES
(TWO WHOLLY-OWNED AND TWO PARTLY OWNED)
The best of construction solutions companies are now under one roof to deliver complete turnkey installations and provide clients with a convenient single source of different construction discipline.

Divisions
Nass Industrial Services (NIS)

A division of Nass Corporation B.S.C., it is one of the most diversified mechanical contractor and steel
fabrication in the region. The division is engaged in the fabrication, erection, and maintenance contracts.
The company was registered in 1978.

Nass Scafform

A division of Nass Corporation B.S.C., it is one of the leading scaffolding and formwork companies in the
Gulf. The division specializes in the energy and petrochemical sector and has undertaken several projects
for international and regional clients.

Nass Sand Processing Plant (NSPP)

A division of Nass Corporation B.S.C., it was formed in 1977 to supply washed building sand to Bahrain’s
construction industry. Currently, NSPP is the largest supplier in Bahrain with production capacity of over
2,000 tons per day.

Nass Commercial

A division of Nass Corporation B.S.C., it started operations in the early 1960s as a support function for the
Nass Group. However in 1986, a decision was made to convert Nass Commercial into a separate division.
Currently, the division represents over forty international manufacturers and provides sales, distribution,
spare parts and services facilities to the Company and other entities outside the Company.

Nass Food

A division of Nass Corporation B.S.C., established in the year 1982 as an independent trading division of
the Group. The division operates as an importer, wholesaler, retailer, supplier to retail markets, franchisers
and caterers both frozen and dry food products. It handles a whole range of items including frozen and
chilled beef, lamb, poultry, fish, rice, oil, dairy products, spices pulses and lentils imported from USA, New
Zealand, Europe, Brazil, Australia, Singapore, Pakistan and India.

Nass Ice Plant

A division of Nass Corporation B.S.C., it owns a Reverse Osmosis plant with a capacity to produce over
200,000 gallons of sweet water each day and two ice plants with a production capacity of about 85 tons
of ice per day, for use by industrial establishment, hotels, restaurants, and supermarkets.
Nass Corporation B.S.C.
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SUBSIDIARIES
The two wholly owned subsidiaries of Nass Corporation B.S.C. are:

Nass Contracting Co. W.L.L. (NC)
The company was registered with the Ministry of Commerce, Kingdom of Bahrain in 1986, and over the
years has undertaken numerous projects of national importance for both public and private sector. The
scope of activities include civil engineering works for commercial and residential buildings, construction
of industrial plants, sewerage lines, drainage schemes and pipelines, land reclamation off-shore work
such as piling, jetty construction and dredging, The Company’s track record is enviable and has to its
credit execution of many prestigious projects such as Power Plants, Petro-chemical Plant, Steel Rolling
Mill, Cement Plants, Bahrain World Trade Center and many more.
Nass Contracting Co. W.L.L. Comprises of the following three divisions –
Nass Asphalt (an ISO 9001 Company)
Nass Landscapes
Nass Plumbing

Nass Electrical Contracting Co. W.L.L. (NE)
Originally established in 1981 as a joint venture wit Balfour Kilpatrick International, United Kingdom. Today, the company is registered as a Class 1 Licenses holder with Bahrain’s Electricity Directorate.
A Comprehensive service is provided from design and supply to installation and commissioning, for a
wide variety of electrical and instrumentation contracting with primary focus on energy and construction
sectors.
The two partly owned subsidiaries of Nass Corporation B.S.C. are:

Delmon Ready Mixed Concrete and Products Co. W.L.L. (DRMC)
Established in 1973 as a joint venture between the Nass Group and Redland Readymix International,
United Kingdom. As the leading Readymix Company in Bahrain, Delmon has played a major part in the
construction of modern Bahrain, Delmon has played a major part in the construction of modern Bahrain
with well over 7 million cubic meters of quality concrete produced to date. This company operates ten
batching plants and each plant has a capacity to produce around 80 cubic meters of concrete per hour.

Delmon Precast Co. W.L.L. (DPC)
Established in 1984 as a separate company within the Nass Group. Delmon Precast has built as special
niche for itself in the Bahrain precast market and become a major manufacturer of high quality custom
made products for Civil Engineering and Building applications. The company’s extensive range of products include decorative architectural panels in precast concrete and GRC, heavy duty reinforced concrete
products, pre-stressed long span double T units, bridge beams, hollow core slabs, reinforced concrete
pipes, precast walls, septic tanks, precast cladding panels, manholes, foundation bases and various small
products such as kerbs an paving slabs.

Nass Corporation B.S.C.
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BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
for the year ended 31 December 2012

Bahraini dinars ‘000

To,
All our esteemed shareholders,
On behalf of the Board of Directors, it is my pleasure and privilege to present to you the Eighth
Annual Report and Audited Annual Accounts of Nass Corporation B.S.C. for the financial year
ended 31 December 2012. The annual report includes the consolidated financial results of Nass
Corporation B.S.C. and subsidiaries (the “Group”)
The performance of the Group for the financial year ended 31 December 2012 is summarised
below:
Financial highlights

2012

2011

119,649

88,756

9,799

10,184

4,009

4,526

Total assets

117,440

99,385

Total equity

56,653

55,937

400

453

3,226

3,226

10

5

Revenue
Profit before finance charges, depreciation,
and directors’ remuneration
Net profit

Appropriations
Transfer to statutory reserve
Proposed dividend
Donations and charity reserve

DIVIDEND
I am pleased to inform you that your Directors have recommended for the financial year ended 31
December 2012, a dividend of 15 fils per share of 100 fils each, on its 215,076,840 Ordinary shares (out
of total issued shares of 220,000,000, the Company is holding 4,923,160 shares as treasury shares). Upon
approval at the ensuing Annual General Meeting, the said dividend will be paid to all those members
whose names appear in the Register of members as on the day of the Annual General Meeting viz. 26
March 2013.

CONSOLIDATION OF ACCOUNTS
Nass Corporation B.S.C. has adopted all of the new and revised standards and interpretations issued by the
International Accounting Standards Board (IASB) and the International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC) of the IASB that are relevant to its operations and effective for accounting periods
beginning on 1 January 2012.
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PERFORMANCE FOR THE YEAR 2012 AND FUTURE OUTLOOK
The year 2012 was not without enormous challenges as far as maintaining profitability of the Group. The
economic and market conditions were far from satisfactory and despite hopes of improvements and
recovery during the year, the Group was faced with dearth of lucrative market opportunities. I am pleased
to report to all of you that notwithstanding the same, the Group has maintained its track record of earning
reasonable profits for the year 2012. Further as a demonstration of our appreciation and commitment to
the shareholders, I am delighted to inform you that despite a significant fall in the operating profits for
the year 2012 compared to 2011, the Board of Directors are recommending the same dividend as that of
2011, viz. 15 fils for every share of 100 fils.
The year 2012 was an extremely difficult year.There was delay in government announcing and releasing
major infra-structural projects. The global and regional economic scenarios presented negligible signs
of recovery over the year 2012. All of these causes resulted in severe difficulties for our Group to maintain
work volumes and profit margins. Even as we have embarked upon the new financial year, the challenges
are daunting and formidable. Although there have been signs of announcement and award of major
infra-structural projects in Bahrain supposed to be funded out of the Marshall Fund of the G.C.C. any
delays in the same will obviously impact the recovery and pose challenges to sustain even reasonable
profits for the corporate sector in general and our Group in particular. Liquidity crunch for our clients have
exacerbated the situation.
The Group has been exploring opportunities in the G.C.C. countries such as Qatar, Saudi Arabia, U.A.E and
Oman where we already have our presence. During 2012 many major projects in Qatar were postponed
resulting in the Group’s operations there suffering major set-backs. Our geographical diversification
has certainly been helping us to bid for competitive projects there. We hope that Saudi Arabia and
Qatar, in particular, will help us to stabilize the situation in terms of turnover and profits during 2013
and thereafter. The Group has recently appointed a Business Development Officer mainly to explore and
exploit the booming market conditions in Saudi Arabia. Notwithstanding the above, the Group, due to
its strong fundamentals and a cautious approach towards bidding for work and a conscious cost control
mechanism, has earned during the year, a decent return for its shareholders. The Group has performed its
obligations to the satisfaction of its clients, sub-contractors, suppliers and all the external agencies and is
confident of carrying on its operations in an economically feasible manner in the period to follow.
The period from 1 January 2012 to 31 December 2012 was the eighth year of operations for Nass
Corporation B.S.C. The results for the year 2012 could have been a lot better but for the unavoidable
circumstances faced by the Group, as stated above. However the Group has shown resilience and the
ability to generate reasonable returns for the shareholders notwithstanding the severe constraints and
difficulties. Your Group achieved a gross turnover of BD 119.649 million (BD 88.756 million for 2011) on
which it achieved a profit before interest, depreciation, and directors’ remuneration of BD 9.799 million
(BD 10.184 million for 2011) and a net profit of BD 4.009 million (BD 4.526 million for 2011).

Nass Corporation B.S.C.
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FUTURE OUTLOOK
The American economy is showing very marginal signs of recovery. Same is the case with the Euro zone.
The good news is with regard to Saudi Arabia and Qatar, where there is abundant promise of growth.
As regards Bahrain, there are no major projects on hand, as of now. The road-works, housing and infrastructural projects are imminent; the anxiety is with regard to their timing. The next 6-9 months will be
crucial and the Group is keeping a watch on the market situation as it unfolds. In the meantime, the focus
is on cost control and efficiency. A lot depends on how soon normalcy of the civil and social situation in
the country is restored.
We are committed to endeavour to be competitive and competent and preserve and provide value
for shareholders’ money. Our drive towards rationalization of our cost-structure across the Group is
continuing and we are committed to diversify and mitigate risks in every single aspect of the Group’s
business and ensure that all the stakeholders’ interests are safeguarded to the maximum possible extent.

ORDER BOOK POSITION
The work-orders on hand of constituent divisions/companies (excluding Trading Divisions) as of 26
February 2013 amount to a value of BD 47.919 million. In addition, our portion of work pertaining to joint
venture projects is BD 4.266 million.

JOINT VENTURES
Your Group is presently engaged as a joint venture partner in the following joint ventures.

JV partner
Contrack International
Bramco W.L.L.

Project

Contract value

Waterfront Development (Phase III and Phase IV)

9,939

Diyaar Al Muharraq Revetment Works (Phase 2)

12,669

CORPORATE GOVERNANCE
Your Company is committed to a pro-active Corporate Governance Plan and is making satisfactory
progress in that direction. The guidelines stipulated by the regulatory agencies are being followed such
that a speedier implementation of the Corporate Governance Code is achieved. A detailed report on
the progress of Corporate Governance compliance and the expected dates thereof forms a part of the
documentation being provided to the shareholders at the ensuing Annual General Meeting on 26 March
2013.
The Audit Committee comprising of three independent directors is actively involved in the various
aspects of corporate functioning. The Audit Committee meets regularly with a view to strengthen the
existing Management Information Systems and Internal Control Systems and is involved in providing
directions on policy issues. ERP Implementation for the key functions is functional now and the Group is
hopeful of getting adequate value for the time and money expended on the same. The Company has a
Remuneration Committee that comprises of three independent directors.
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Internal Audit function that has been outsourced to professional auditors is being carried out
satisfactorily with special emphasis on risk management and corporate governance issues. The Group’s
‘Compliance Officer’ who looks after the day-to-day compliance matters as required by the regulatory
authorities is pro-actively following the regulatory guidelines.

AUDITORS
The Board of Directors propose to recommend re-appointment of M/S KPMG Fakhro as the Statutory
Auditors of the Group for the year 2013.

EMPLOYEE RELATIONS
The relations between the Management and employees of the Group continue to remain cordial. The
Group firmly believes that its workforce is instrumental in its overall success and is indeed a valuable
asset of the Group. On behalf of the Board of Directors, I sincerely acknowledge and appreciate the
contribution of its employees at all levels.

ACKNOWLEDGEMENTS
On behalf of all the shareholders and the Board of Directors, we take this opportunity to express our
sincere gratitude and appreciation to His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom
of Bahrain, to His Royal Highness Prince Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister, to His
Royal Highness Prince Shaikh Salman Bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Deputy Supreme
Commander and to all Government Ministries and institutions, especially the Ministry of Finance, Ministry
of Industries and Commerce, the Central Bank of Bahrain and the Bahrain Bourse for their continuing
support.
We also appreciate support extended to us by our bankers, financial institutions, suppliers and business
associates and our Statutory Auditors M/S KPMG Fakhro and our Internal Auditors BDO for the year 2012.
On behalf of Board of Directors
Nass Corporation BSC

Abdulla Ahmed Nass 				
Chairman 					

Samir Abdulla Nass
Deputy Chairman and Managing Director

Date: 26 February 2013
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS
Nass Corporation BSC
Manama, Kingdom of Bahrain
26 February 2013

Report on the consolidated financial statements
We have audited the accompanying consolidated financial statements of Nass Corporation BSC (the
“Company”) and its subsidiaries (together the “Group”), which comprise the consolidated statement of
financial position as at 31 December 2012, and the consolidated statements of comprehensive income,
changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of the board of directors for the consolidated financial statements
The board of directors of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these
consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, and
for such internal control as the board of directors determines is necessary to enable the preparation of
consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our
audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards
require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including
the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether
due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the
entity’s preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as
well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated
financial position of the Group as at 31 December 2012, and its consolidated financial performance and
its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting
Standards.

Report on other regulatory requirements
As required by the Bahrain Commercial Companies Law, we report that: the Group has maintained proper
accounting records and the consolidated financial statements are in agreement therewith; the financial
information contained in the directors’ report is consistent with the consolidated financial statements; we
are not aware of any violations of the Bahrain Commercial Companies Law or the terms of the Company’s
memorandum and articles of association having occurred during the year that might have had a material
adverse effect on the business of the Group or on its financial position; and satisfactory explanations and
information have been provided to us by the management in response to all our requests.

Nass Corporation B.S.C.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
as at 31 December 2012

Bahraini dinars ‘000

ASSETS

Note

2012

2011

Property, plant and equipment

6

18,631

18,532

Investment property

7

1,500

-

Investment in associates

8

Non-current assets

Total non-current assets

826

96

20,957

18,628
3,117

Current assets
Interests in joint ventures

23

3,003

Inventories

9

6,025

5,778

Trade and other receivables

10

46,055

37,305

Due from contract customers

11

13,207

4,727

Due from related parties

21

7,401

7,235

Term deposits with banks
Cash and cash equivalents

13

Total current assets
Total assets

9,350

5,225

11,442

17,370

96,483

80,757

117,440

99,385

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital

22,000

22,000

Treasury shares

(1,597)

(1,597)

Statutory reserve

6,595

6,195

Retained earnings

27,658

27,280

39

67

54,695

53,945

Donations and charity reserve
Equity attributable to equity holders
of the parent

20

Non-controlling interest
Total equity (pages 8 and 9)

1,958

1,992

56,653

55,937

Liabilities
Non-current liabilities
Loans and borrowings

12

2,101

865

Employee benefits

14

3,748

3,380

5,849

4,245

Total non-current liabilities
Current liabilities
Trade and other payables

15

27,719

17,188

Due to contract customers

16

11,620

9,920

Employee benefits

14

2,323

2,087

Due to related parties

21

6,685

4,652

1,295

1,774

Bills payable
Loans and borrowings

12

2,075

606

Bank overdrafts

13

3,221

2,976

54,938

39,203

117,440

99,385

Total current liabilities
Total equity and liabilities

The consolidated financial statements which consist of pages 24 to 53 were approved by the Board of Directors on 26

February 2013 and signed on its behalf by:

Abdulla Ahmed Nass				
Chairman				

Samir Abdulla Nass
Deputy Chairman and Managing Director

25

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
for the year ended 31 December 2012

Bahraini dinars ‘000

Note

2012

2011

Contract income

81,308

59,177

Sales

26,813

23,050

Hire income

11,528

6,529

Total revenue

119,649

88,756

Cost of sales / contract costs

(104,104)

(75,622)

15,545

13,134

REVENUE

Gross profit
Other operating income, net

18

539

1,024

General and administrative
expenses

17

(12,300)

(9,538)

440

224

(372)

(279)

490

595

(84)

(333)

4,258

4,827

-

-

4,258

4,827

4,009

4,526

249

301

4,258

4,827

Finance income
Finance costs
Share of profit from joint ventures,
net

23

Share of loss from associate
Profit for the year
Other comprehensive income
for the year
Total comprehensive income
for the year
Attributable to
Equity holders of the parent
Non-controlling interest

Earnings per share attributable to shareholders of the parent
Basic earnings per 100 fils share

19

18.64 Fils

21.04 Fils

The consolidated financial statements which consist of pages 24 to 53 were approved by the Board of
Directors on 26 February 2013 and signed on its behalf by:

Abdulla Ahmed Nass				
Chairman				

Samir Abdulla Nass
Deputy Chairman and Managing Director

Nass Corporation B.S.C.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
for the year ended 31 December 2012

Bahraini dinars ‘000

Attributable to equity holders of the parent
Share
capital

Treasury
shares

Statutory
reserve

Retained
earnings

Donations
& charity
reserve

Noncontrolling
interest

Total

Total
Equity

2012
At 1 January 2012

22,000

(1,597)

6,195

27,280

67

53,945

1,992

55,937

Profit for the year

-

-

-

4,009

-

4,009

249

4,258

Total comprehensive
income for the year

-

-

-

4,009

-

4,009

249

4,258

Transfer to statutory
reserve for 2012

-

-

400

(400)

-

-

-

-

Final dividend (15 %) 2011

-

-

-

(3,226)

-

(3,226)

(283)

(3,509)

Donations and charity
reserve

-

-

-

(5)

5

-

-

-

Utilization of donation
and charity reserve

-

-

-

-

(33)

(33)

-

(33)

22,000

(1,597)

6,595

27,658

39

54,695

1,958

56,653

At 1 January 2011

22,000

(1,597)

5,742

26,458

67

52,670

2,638

55,308

Profit for the year

-

-

-

4,526

-

4,526

301

4,827

Total comprehensive
income for the year

-

-

-

4,526

-

4,526

301

4,827

Transfer to statutory
reserve for 2011

-

-

453

(453)

-

-

-

-

Final dividend (15 %) 2010

-

-

-

(3,226)

-

(3,226)

(947)

(4,173)

Donations and charity
reserve

-

-

-

(25)

25

-

-

-

Utilization of donation
and charity reserve

-

-

-

-

(25)

(25)

-

(25)

At 31 December 2011

22,000

(1,597)

6,195

27,280

67

53,945

1,992

55,937

2011 Appropriations

At 31 December 2012

2011

2010 Appropriations

The notes on pages 28 to 53 are an integral part of these consolidated financials statements.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
for the year ended 31 December 2012

Bahraini dinars ‘000
Note

2012

2011

4,258

4,827

6

4,927

4,836

10

2,564

432

OPERATING ACTIVITIES
Profit for the year before non-controlling interest
Adjustments
Depreciation
Impairment of trade receivables
Gain on disposal of property, plant and equipment

18

(108)

(415)

Share of profit from joint ventures, net

23

(490)

(595)

8

84

333

14

368

259

9

(247)

990

Trade and other receivables

10

(12,814)

1,511

Due from contract customers

11

(8,480)

5,781

Due from related parties

21

(166)

(144)

Trade and other payables

15

10,433

(3,296)

Due to contract customers

16

1,700

4,267

Employee benefits

14

236

365

Due to related parties

21

2,033

(6,250)

Share of loss from associate
Employee benefits
Working capital changes
Inventories

Bills payable
Cash flows from operating activities

(479)

653

3,819

13,554

(5,086)

(5,277)

179

610

604

6,351

INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property, plant and equipment

6

Proceeds on sale of property, plant and equipment
Interests in joint ventures

23

Investment in associates
Term deposits with banks
Cash flows used in investing activities

(814)

(146)

(4,125)

(3,523)

(9,242)

(1,985)

FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from bank loans

5,017

2,906

Repayment of bank loans

(2,312)

(2,354)

Dividends paid to equity shareholders of the parent

(3,139)

(3,026)

(283)

(947)

(33)

(25)

(750)

(3,446)

Dividends paid to non-controlling shareholders
Donations paid
Cash flows used in financing activities

(6,173)

8,123

Cash and cash equivalents at 1 January

13

14,394

6,271

Cash and cash equivalents at 31 December

13

8,221

14,394

Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents

The notes on pages 28 to 53 are an integral part of these consolidated financials statements.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

1- REPORTING ENTITY
Nass Corporation B.S.C. (the “Company”) is a public shareholding Company incorporated and registered
in Bahrain and listed on the Bahrain Stock Exchange on 9 March 2006. The commercial registration number is 60037. A.A. Nass & Sons Co. W.L.L. is the holding company of Nass Corporation BSC with 51 %
shareholding.
It operates through a group consisting of divisions, subsidiaries and joint ventures. The Group is mainly
engaged in civil engineering, mechanical and electrical contracting, manufacture and supply of manpower to related contracting activities. It is also involved in the sale of ready mixed concrete, ice blocks,
spare parts, foodstuff, and general trading and undertakes contracts relating to precast concrete and
water supply.
The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2012 comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”) and the Group’s interest
in associates and joint ventures. The Company’s operations are organised along the following divisions,
subsidiaries, associates and joint ventures:

Divisions

Principal Activity

Nass Ice Plant

Production and sale of ice blocks and sweet water

Nass Scafform

Supply, erection and dismantling of scaffolding

Nass Industrial Services

Mechanical fabrication and maintenance contracts

Nass Commercial

Sales, distribution, spares parts, service facilities and authorised agents

Nass Foods

Import and wholesale of frozen food products

Nass Sand Processing Plant

Sale of processed sand produced through its sand processing plant,
land reclamation and the hire of equipment

Subsidiaries, associates & joint ventures
in Bahrain

Principal activity

Percentage equity
shareholding and controlling interest

Nass Contracting Co. W.L.L.

Civil engineering

- Nass Mechanical Contracting Company W.L.L. (100 % owned)

Mechanical fabrication and
maintenance

- Braemar Nass W.L.L.
(50 % owned)

Building and managing golf
course

Nass Electrical Contracting Co.
W.L.L.
- BK Gulf - Nass Contracting Company
W.L.L. (Associate with 40 % shareholding)

Electrical contracting
Electrical contracting

100 %

Delmon Readymix Concrete and
Products Company W.L.L.
- Dona Marine Co. W.L.L
(Associate with 33 % shareholding)

Ready mixed concrete

80 %

Delmon Precast Company W.L.L.
- Delmon Precast Trading W.L.L.
(100 % owned)

Precast concrete
Buying and selling properties
for the establishment

100 %

Transportation of bulk materials
by marine vessels
80 %
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

2- BASIS OF PREPARATION
a) Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial
Reporting Standards and the requirements of Bahrain Commercial Company Law 2001.
b) Basis of measurement
The consolidated financial statements have been drawn up from the accounting records of the Group
under the historical cost convention except for investment in associates and interests in joint ventures
which are stated at lower of its carrying value and fair value less cost to sell.
c) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2012
The following standards, amendments and interpretations, which became effective as of 1 January 2012,
are relevant to the Group:
(i)IFRS 7 - Disclosures: Transfer of financial assets
The amendments to IFRS 7 introduce new disclosure requirements about transfers of financial assets
including disclosures for financial assets that are not derecognised in their entirety; and financial assets
that are derecognised in their entirety but for which the entity retains continuing involvement.
The adoption of this amendment had no significant impact on the consolidated financial statements.
d) New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective
A number of new standards, amendments to standards and interpretations are effective for annual
periods beginning after 1 January 2012, and have not been applied in preparing these consolidated
financial statements. Those which are relevant to the Group are set out below. The Group does not plan
to early adopt these standards.
(i) IAS 1 - Presentation of items of other comprehensive income
The amendments to IAS 1 require that an entity present separately the items of other comprehensive income that
would be reclassified to profit or loss in the future if certain conditions are met from those that would never be
reclassified to profit or loss. The amendment is effective for annual periods beginning after 1 July 2012 with an option
of early application.
The Group is not expecting a significant impact from the adoption of this amendment.

(ii) IAS 19 - Employee benefits (2011)
IAS 19 (2011) changes the definition of short-term and other long-term employee benefits to clarify the distinction
between the two. For defined benefit plans, removal of the accounting policy choice for recognition of actuarial
gains and losses is not expected to have any impact on the Group. However, the Group may need to assess the
impact of the change in measurement principles of the expected return on plan assets. IAS 19 (2011) is effective for
annual periods beginning on or after 1 January 2013 with early adoption permitted.
The Group is not expecting a significant impact from the adoption of this amendment.

(iii) IAS 28 (2011) - Investment in Associates and Joint ventures
IAS 28 (2011) supersedes IAS 28 (2008). IAS 28 (2011) makes the following amendments:
• Associates held for sale: IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations applies to an
investment, or a portion of an investment, in an associate or a joint venture that meets the criteria to be classified as
held for sale. For any retained portion of the investment that has not been classified as held for sale, the entity applies
the equity method until disposal of the portion held for sale. After disposal, any retained interest is accounted for
using the equity method if the retained interest continues to be an associate or a joint venture, and
• On cessation of significant influence or joint control, even if an investment in an associate becomes an investment
in a joint venture or vice versa, the entity does not re-measure the retained interest.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

2- BASIS OF PREPARATION (continued)
The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013 and is applied
retrospectively.
The Group is not expecting a significant impact from the adoption of this amendment.
(iv) IFRS 7 and IAS 32 - Offsetting financial assets and financial liabilities (2011)
Disclosures - Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (amendments to IFRS 7) introduces disclosures
about the impact of netting arrangements on an entity’s financial position. The amendments are effective for annual
periods beginning on or after 1 January 2013 and interim periods within those annual periods. Based on the new
disclosure requirements the Group will have to provide information about what amounts have been offset in the
statement of financial position and the nature and extent of rights of set off under master netting arrangements or
similar arrangements.

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (amendments to IAS 32) clarify the offsetting criteria
IAS 32 by explaining when an entity currently has a legally enforceable right to set off and when gross
settlement is equivalent to net settlement. The amendments are effective for annual periods beginning
on or after
1 January 2014 and interim periods within those annual periods. Earlier application is permitted.
The Group is not expecting a significant impact from the adoption of this amendment.
(v) IFRS 9 - Financial Instruments
IFRS 9 (2009) introduces new requirements for the classification and measurement of financial assets. IFRS 9 (2010)
introduces additions to the standard relating to financial liabilities. The IASB currently has an active project to make
limited amendments to the classification and measurement requirements of IFRS 9 and add new requirements to
address the impairment of financial assets and hedge accounting.

The IFRS 9 (2009) requirements represent a significant change from the existing requirements in IAS 39
in respect of financial assets. The standard contains two primary measurement categories for financial
assets: amortised cost and fair value. A financial asset would be measured at amortised cost if it is held
within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows,
and the asset’s contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of
principal and interest on the principal outstanding. All other financial assets would be measured at fair
value. The standard eliminates the existing IAS 39 categories of held to maturity, available-for-sale and
loans and receivables.
The standard requires that derivatives embedded in contracts with a host that is a financial asset within
the scope of the standard are not separated; instead the hybrid financial instrument is assessed in its
entirety as to whether it should be measured at amortised cost or fair value.
IFRS 9 (2010) introduces a new requirement in respect of financial liabilities designated under the fair
value option to generally present fair value changes that are attributable to the liability’s credit risk in
other comprehensive income rather than in profit or loss. Apart from this change, IFRS 9 (2010) largely
carries forward without substantive amendment the guidance on classification and measurement of
financial liabilities from IAS 39.
IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2015 with early adoption permitted.
The IASB decided to consider making limited amendments to IFRS 9 to address practice and other issues.
The Group has commenced the process of evaluating the potential effect of this standard but is awaiting
finalisation of the limited amendments before the evaluation can be completed.
Given the nature of the Group’s operations, this standard is not expected to have a significant impact on
the Group’s consolidated financial statements.
(vi) IFRS 10 - Consolidated financial statements and IAS 27 Separate Financial Statements (2011)
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

2- BASIS OF PREPARATION (continued)
IFRS 10 introduces a single control model to determine whether an investee should be consolidated. As a result, the
Group may need to change its consolidation conclusion in respect of its investees, which may lead to changes in
the current accounting for these investees (see Note 3). The standard is effective for annual periods beginning on or
after 1 January 2013.

The IASB published Investment Entities (Amendments to IFRS 10 and IFRS 12), which grants certain
relief from consolidation to investment entities. It requires qualifying investment entities to account for
investment in controlled investees on a fair value basis. The effective date is annual periods beginning
on or after
1 January 2014, but early adoption is permitted to enable alignment with the adoption of IFRS 10.
(vii)IFRS 11 - Joint Arrangements
Under IFRS 11, the structure of the joint arrangement, although still an important consideration, is no
longer the main factor in determining the type of joint arrangement and therefore the subsequent
accounting. The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013.
The Group is not expecting a significant impact from the adoption of this standard.
(viii) IFRS 12 - Disclosures of interests in other entities
IFRS 12 brings together into a single standard all the disclosure requirements about an entity’s interests in subsidiaries,
joint arrangements, associates and unconsolidated structured entities. It requires the disclosure of information about
the nature, risks and financial effects of these interests.

The standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013. The Group is currently
assessing the disclosure requirements for interests in subsidiaries and unconsolidated unstructured
entities in comparison with existing disclosures.
(ix) IFRS 13 - Fair value measurement
IFRS 13 provides a single source of guidance on how fair value is measured, and replaces the fair value measurement
guidance that is currently dispersed throughout IFRS. Subject to limited exceptions, IFRS 13 is applied when fair
value measurements or disclosures are required or permitted by other IFRSs. Although many of the IFRS 13 disclosure
requirements regarding financial assets and financial liabilities are already required, the adoption of IFRS 13 will
require the Group to provide additional disclosures. These include fair value hierarchy disclosures for non-financial
assets/liabilities and disclosures on fair value measurements that are categorised in Level 3.

IFRS 13 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013. The Group is currently
reviewing its methodologies for determining fair values.
(x) Improvements to IFRSs (2011)
Improvements to IFRS issued in 2011 contained numerous amendments to IFRS that the IASB considers non-urgent
but necessary. ‘Improvements to IFRS’ comprise amendments that result in accounting changes to presentation,
recognition or measurement purposes, as well as terminology or editorial amendments related to a variety of
individual IFRS standards. There were no significant changes to the current accounting policies of the Group as a
result of these amendments.

e) Early adoption of standards
The Group did not early adopt new or amended standards/interpretations in 2012.

3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The significant accounting polices applied in the preparation of these consolidated financial statements
are set out below. These accounting policies have been consistently applied by the Group to all periods
presented in the consolidated financial statements, and have been consistently applied by the Group
entities.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
a) Basis of consolidation
(i) Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. Control exists when the Company has the power, directly
or indirectly, to govern the financial and operating policies of an enterprise so as to obtain benefits from
its activities. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements
from the date that control commences until the date that control ceases.
(ii) Transactions and non-controlling interest
Interests in the equity of subsidiaries not attributable to the parent are reported in consolidated equity as
non-controlling interest. Non-controlling interests are recognised initially at their share of the identifiable
assets, liabilities and contingent liabilities recognised in the purchase accounting, excluding goodwill
profits or losses attributable to non-controlling interests are reported in the consolidated comprehensive
income as profit or loss attributable to non-controlling interests.
The Group applies a policy of treating transactions with non-controlling interests as transactions with
equity owners of the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between any
consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is
recorded in equity.
(iii) Associates and joint ventures
Associates are those enterprises in which the Group holds, directly or indirectly, more than 20 % of
the voting power and exercises significant influence, but not control, over the financial and operating
policies. A joint venture is a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an
economic activity that is subject to joint control. All the joint ventures except Braemar Nass W.L.L. are
unincorporated entities.
The Group reports its interest in associates and joint ventures using the equity method. The investments
are initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the
investor’s share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. Distributions received
from an investee reduce the carrying amount of the investment.
When the Group’s share of losses exceeds its interest in an associate or a joint venture, the Group’s carrying
amount is reduced to nil and recognition of further losses is discontinued except to the extent that the
Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or the
joint venture.
(iv)Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised gains arising from intra-group transactions
with subsidiaries are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Intra-group gains on
transactions between the Group and its equity accounted associates and joint ventures are eliminated to
the extent of the Group’s interest in the investees. Unrealised losses are also eliminated in the same way
as unrealised gains, but only to the extent that there is no evidence of impairment.
b) Financial assets and liabilities
(i) Recognition and de-recognition
Financial assets of the Group comprise cash and cash equivalents, term deposits with banks, trade and
other receivables, and due from related parties. Financial liabilities of the Group comprise loans and
borrowings, trade and other payables, due to related parties, bills payable and bank overdraft. All financial
assets and liabilities are recognised on the date at which they are originated.
A financial asset or liability is initially measured at fair value which is the value of the consideration given
(in the case of an asset) or received (in the case of a liability).
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
The Group derecognises a financial asset when the rights to receive cash flows from the financial assets
have expired or where the Group has transferred substantially all risk and rewards of ownership. The
Group writes off certain financial assets when they are determined uncollectible. The Group derecognises
a financial liability when its contractual obligations are discharged, cancelled or expire.
(ii)Classification of financial assets and liabilities
The Group allocates financial assets to the IAS 39 categories loans and receivables. All of the financial
liabilities of the Group are classified at amortised cost. Management determines the classification of its
financial instruments at initial recognition.
(iii) Measurement principles
Financial assets and liabilities are measured at amortised cost.
The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is
measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation
using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the
maturity amount, minus any reduction for impairment.
c) Foreign currency transactions
(i) Functional and presentation currency
Items included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency
of the primary economic environment in which the entity operates (the “functional” currency). The
consolidated financial statements are presented in Bahraini Dinars, which is the Group’s functional and
presentation currency, and are presented in thousands, except specifically stated otherwise.
(ii) Transactions and balances
Transactions in foreign currencies are translated to Bahraini dinars, which is the Group’s measurement
currency, at the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions. Monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies at the statement of financial position date are translated into
Bahraini dinars at the foreign exchange rate ruling at that date. All foreign exchange differences arising
on conversion and translation are recognised in profit or loss.
(iii) Group companies
The Group does not have any significant investment in foreign operations. Majority of the Group entities
functional currencies are BHD and USD, and hence, the translation of financial statements of the group
entities do not result in significant exchange differences.
d) Property, plant & equipment
(i) Owned assets
Property, plant and equipment which include capital work-in-progress are stated at cost less accumulated
depreciation and impairment losses, if any. Cost includes expenditure that is directly attributable to
the acquisition of the asset. The cost of self-constructed assets includes the cost of materials and direct
labour, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located,
capitalised borrowing costs, and any other costs directly attributable to bringing the assets to a working
condition for their intended use.
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each statement
of financial position date. An asset is written down immediately to its recoverable amount if its carrying
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
amount is greater than its estimated recoverable amount. Capital work-in-progress relating to property,
plant and equipment is stated at cost less impairment losses, if any.
(ii) Subsequent measurement
Expenditure incurred to replace a component of an item of property, plant and equipment that is ac
counted for separately, is capitalised. Other subsequent expenditure is capitalised only when it increases
the future economic benefits embodied in the item of property, plant and equipment. All other
expenditure is recognised in profit or loss as an expense as incurred. The capital work-in-progress is
transferred to respective block of property, plant and equipment once it is ready to use.
(iii)Depreciation
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of items of
property, plant and equipment. No depreciation is charged on freehold land. The estimated useful lives
are as follows:

Property, plant & equipment class

Estimated useful life in years

Buildings

3 - 10

Improvements on leasehold land

3 - 15

Plant, machinery and motor vehicles

3 - 15

Vessels and barges

10 - 15

Office equipment, furniture and fixtures

1-5

e) Investment property
Property that is held to earn rentals or for capital appreciation or both, and that is not self-occupied by
the Group is classified as investment property. Land acquired and held for undetermined future use is
also classified as investment property. Transfers to, or from, investment property into trading properties
or property and equipment is made when there is a change in use of the property.
Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs. Investment
property of the Group is stated at cost less any impairment losses. No depreciation is charged on freehold
land.
f) Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each statement of financial position date
to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’
recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of
an asset exceeds its estimated recoverable amount. All impairment losses are recognised in profit or loss.
g) Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined on a weighted
average basis according to the nature of specific business segments. The cost includes expenditure
incurred in acquiring the inventories and bringing them to their existing location and condition. Net
realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated selling
expenses.
h) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprises cash and bank balances and short-term deposits with original
maturities of three months or less when acquired which are subject to insignificant risk of changes in
fair value. For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents are
presented net of bank overdrafts.
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3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
i) Due from and to customers
Due from contract customers represents the gross unbilled amount expected to be collected from cus
tomers for contract work performed till date. It is measured at cost plus profit recognised till date less
progress billings and recognised losses when incurred.
Due to contract customers represents the excess of progress billings over the revenue recognised (costs
plus attributable profits) for the contract work performed till date.
Cost includes all expenditure related directly to specific projects and an allocation of fixed and variable
overheads incurred in the Group’s contract activity based on normal operating capacity.
j) Provisions
A provision is recognised in the statement of financial position when the Group has a legal or constructive
obligation as a result of a past event that can be measured reliably, and it is probable that an outflow of
economic benefits will be required to settle the obligation.
k) Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the
term of the lease.
l) Employee benefits
(i) Bahraini employees
Pensions and other social benefits for Bahraini employees are covered by the Social Insurance Organisation
scheme to which employees and employers contribute monthly on a fixed-percentage-of-salaries basis.
The Group’s contribution to this scheme, which represents a defined contribution scheme under IAS 19
- Employee Benefits, is expensed as incurred.
(ii) Expatriate employees
Expatriate employees are entitled to leaving indemnities payable under the Bahraini Labour Law for the
Private Sector effective in 2012, based on length of service and final remuneration. Provision is made for
amounts payable under the local labour law based on the employees accumulated periods of service
since the previous settlement dates and latest entitlements to salaries and allowances at the statement
of financial position date.
m) Revenue
(i) Contract revenue and expense
Contract revenue and expense are recognised in profit or loss in proportion to the stage of completion of
the contract as soon as the outcome of the contract can be measured reliably. Contract revenue includes
the initial amount agreed in a contract plus any variations in contract work and claims to the extent that
it is probable that they can be measured reliably and will be accepted by the customer.
The stage of completion is assessed by reference to the proportion that contract costs incurred for work
performed to date bear to the estimated total contract costs, completion of a physical proportion of
the contract work and surveys of work performed depending on the nature of the contract. When the
outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised only to
the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract is
recognised immediately in profit or loss.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
(ii) Sales
Sales represent the invoiced value of goods supplied and services performed during the year measured
at the fair value of consideration received or receivable. The revenue is recognised when the significant
risk and rewards of ownership have been transferred to the buyer and the recovery of the consideration
is probable.
(iii) Hire income
Hire income represents the value of scaffolding and equipment hire charges and related services provided
and are recognised as when the services are rendered.
When the Group acts in the capacity of an agent rather than as the principal in the transaction, the
revenue recognised is the net amount of commission earned by the Group.
n) Finance income
Finance income is interest income recognised on a time-apportioned basis over the period of the shortterm deposit.
o) Other income
Scrap sales is recognised upon sale of scrap inventory and spare parts.
Commission income is recognised when earned and the related services are performed.
p) Treasury shares
Where the Company purchases its own equity share capital, the consideration paid, including any
attributable transaction costs, are deducted from total equity and recorded as treasury shares until they
are cancelled. Where such shares are subsequently sold or reissued, any gain or loss is included in equity.
q) Statutory reserve
In accordance with the parent company’s Articles of Association and in compliance with the Bahrain
Commercial Companies Law 2001, a minimum of 10 % of the profit is appropriated to a statutory reserve,
until it reaches 50 % of the paid-up share capital. This reserve is not normally distributable, except in the
circumstances stipulated in the Bahrain Commercial Companies Law 2001.
r) Earnings per share
The Group presents basic earnings per share (EPS) data for its shares. Basic EPS is calculated by dividing
the profit or loss attributable to shareholders of the Company by the weighted average number of
shares outstanding during the year excluding the average number of ordinary shares purchased by the
Company and held as treasury shares.
s) Segment reporting
An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it
may earn revenues and incur expenses, whose operating results are regularly reviewed by the Group’s
‘chief operating decision maker’ (Board of Directors) to make decisions about resource allocation to
each segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. An
operating segment is divided into business segment. For management purposes the Group is organised
into two major business segments.
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3- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
t) Term deposits with banks
Term deposits with banks are short-term deposits which do not fall under the definition of cash
equivalents with original maturities of more than three months when acquired which are subject to
insignificant risk of changes in fair value.

4- CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS IN APPLYING ACCOUNTING POLICIES
The Group makes estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities
within the next financial year. Estimates 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.
a) Impairment of receivables
An impairment allowance for receivables is made when there is objective evidence that the Group will
not be able to collect all amounts due according to the original terms of receivables. Significant financial
difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation,
and default or delinquency in payments are considered indicators that the trade receivable is impaired.
The receivables recoverable amount is estimated based on past experience and estimated cash flows.
b) Impairment of inventories
Inventories are held at the lower of cost and net realisable value. When inventories become old or
obsolete, an estimate is made of their net realisable value and the difference between the carrying
amount and the realisable value is provided for.
c) Impairment of property, plant and equipment
The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each statement
of financial position date. An asset is written down immediately to its recoverable amount if its carrying
amount is greater than its estimated recoverable amount.
d) Claims and expected losses on contracts in progress
Claims for additional contract compensation due to the Group are not reflected in the financial
statements until it is probable that such claims can be measured reliably and will be accepted by
the customer. Provision for expected losses on claims and contracts in progress is made in full in the
period in which such losses are first determined.
e) Estimated contract revenue and costs on a project
The revenue to be recognised on a project is based on a percentage of completion method in which
the costs incurred till date are compared to the total estimated costs to be incurred on the project.
The total costs to be incurred on the project are estimated by the project management. A change in
estimate of contract costs or contract revenue are recognised in the period in which the change is
made and in subsequent periods.

5-FINANCIAL RISK MANAGEMENT
a) Overview
Financial instruments include financial assets and financial liabilities. Financial assets of the Group
The credit period established by the Group for all its receivables is 90 days after which the dues are
classified as past due. All dues outstanding in excess of one year are assessed for impairment and the
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Bahraini dinars ‘000

5-FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
include cash and cash equivalents, term deposits with banks, trade receivables, due from related parties,
due from contract customers and certain other current assets. Financial liabilities of the Group include
trade payables, due to contract customers, due to related parties, bills payable, loans and borrowings,
bank overdrafts and certain other current liabilities.
The Group has exposure to the following risks from its use of financial instruments:
• credit risk
• liquidity risk
• market risk
This note presents information about the Group’s exposure to each of the above risks, the Group’s
objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Group’s management of
capital. Further quantitative disclosures are included throughout these consolidated financial statements.
The Board of Directors has overall responsibility for the establishment and oversight of the Group’s risk
management framework.
The Group Audit Committee oversees how management monitors compliance with the Group’s risk
management policies and procedures and reviews the adequacy of the risk management framework
in relation to the risks faced by the Group. The Group Audit Committee is assisted in its oversight role by
Internal Audit.
b) Credit risk
Credit risk is the risk of financial loss to the Group if a customer or counterparty to a financial instrument
fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Group’s receivables from customers,
related parties, term deposits with banks and cash and cash equivalents.
(i) Exposure to credit risk
The carrying amount of financial assets represents the maximum credit exposure. The maximum
exposure to credit risk at the reporting date was:

2012

2011

45,906

36,974

Due from related parties

7,401

7,235

Term deposits with banks

9,350

5,225

Cash and cash equivalents

11,316

17,266

73,973

66,700

Trade and other receivables (net)

(i) Trade and other receivables
The Group’s exposure to credit risk is influenced mainly by the individual characteristics of each customer.
The Group operates mainly in the Kingdom of Bahrain.
Purchase limits are established for each customer by every division or subsidiary, which represents the
maximum open amount and these limits are reviewed periodically. Customers that fail to meet the Group’s
benchmark creditworthiness may transact with the Group only on a prepayment basis. In monitoring
customer credit risk, customers are grouped according to their credit characteristics, including whether
they are an individual or legal entity, geographic location, industry, aging profile, maturity and existence
of previous financial difficulties.
The Group makes an assessment of creditworthiness of the joint venture partner and the client before
entering into an agreement.

39

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

Bahraini dinars ‘000

5-FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
estimated unrecoverable amount is considered impaired and provided for.
(ii)Due from related parties
Due from related parties pertains to the receivable from the holding company and related parties of the
Group. Transactions with related parties are conducted in the normal course of business, at rates agreed
on an arms’ length basis. The credit risk on these is perceived to be minimal by the Group.
(iii) Credit risk by segment
The maximum exposure to credit risk for trade receivables and other receivables and related party dues
at the reporting date by segment is:

2012

Trade and other receivables (net)

2011

Construction and
allied activities

Trading
activities

Construction and
allied activities

Trading
activities

43,013

2,893

34,250

2,724

Due from related parties

6,083

1,318

5,932

1,303

Term deposits with banks

9,350

-

5,225

-

Cash and cash equivalents

10,565

751

16,569

697

69,011

4,962

61,976

4,724

(v) Impairment losses The aging of trade and other receivables at the reporting date was:

2012

2011

Gross

Impairment

Gross

Impairment

32,357

-

23,997

-

Past due 0 - 90 days

6,008

-

3,899

-

Past due 91 - 180 days

1,283

-

2,338

-

More than 180 days

8,981

(2,723)

8,517

(1,777)

48,629

(2,723)

38,751

(1,777)

Neither past due nor impaired

At 31 December

Based on past experience, the Group believes that no impairment allowance is necessary in respect of
receivables not past due. The movements in impairment allowances are detailed in note 10.
(v) Cash and cash equivalents and term deposits with banks
Group’s credit risk on these is limited as these are placed with banks in Bahrain having good credit ratings.
(vi) Concentration risk
Concentration risk arises when a number of counterparties are engaged in similar economic activities
or activities in the same geographic region or have similar economic features that would cause their
ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic, political or other
conditions. The Group seeks to manage its concentration risk by establishing geographic and industry
wise concentration limits.
c) Liquidity risk
Liquidity risk, associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial
asset, is the risk that the Group will encounter difficulties in meeting its financial obligations. The Group’s
approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to
meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable
losses or risking damage to the Group’s reputation. Liquidity risk may result from an inability to sell a
financial asset quickly at close to its fair value.
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5-FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
The following are the contractual maturities of financial liabilities:
Carrying
amount

Contractual
cash flows

6 months or
less

6 - 12
months

1 - 2 years

2 - 5 years

4,176

4,359

1,395

788

1,368

808

16,234

16,234

16,234

-

-

-

Due to related parties

6,685

6,685

6,685

-

-

-

Bills payable

1,295

1,314

1,314

-

-

-

Bank overdraft

3,221

3,285

3,285

-

-

-

31,611

31,877

28,913

788

1,368

808

2012

Loans and borrowings
Trade and other payables

Commitments and contingencies

Letter of credit

1,595

1,595

1,595

-

-

-

Commitments

5,729

5,729

5,729

-

-

-

Carrying
amount

Contractual
cash flows

6 months or
less

6 - 12
months

1 - 2 years

2 - 5 years

2011

Loans and borrowings

1,471

1,541

465

176

527

373

10,510

10,510

10,510

-

-

-

Due to related parties

4,652

4,652

4,652

-

-

-

Bills payable

1,774

1,785

1,785

-

-

-

Bank overdraft

2,976

3,036

3,036

-

-

-

21,383

21,524

20,448

176

527

373

Letter of credit

2,303

2,303

2,303

-

-

-

Commitments

1,183

1,183

1,183

-

-

-

Trade and other payables

Commitments and contingencies

d) Market risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, foreign exchange rates, and
equity prices will affect the Group’s income or the value of its holdings of financial instruments. The
objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable
parameters, while optimising the return on risk.
(i) Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the Group›s earnings will be affected as a result of fluctuations in the value
of financial instruments due to changes in market interest rates. The Group’s interest rate risk is limited to
its interest bearing short-term deposits, loans and borrowings, and bank overdrafts.
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5-FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
At the reporting date the interest rate profile of the Group’s interest-bearing financial instruments was:

2012

2011

Term deposits with maturity of more than 3 months

9,350

5,225

Term deposits with maturity of 3 months or less

5,705

10,832

15.055

16.057

Fixed rate instruments

Variable rate instruments
Loans and borrowings

4,176

1,471

Bank overdraft

3,221

2,976

7,397

4,447

Financial instruments

2012
Effective
interest rate
% p.a.

2011
Effective
interest rate
% p.a.

Term deposits with maturity of more than 3 months

2.50 - 3.80

2.15 - 3.40

Term deposits with maturity of 3 months or less

1.75 - 2.75

1.25 - 2.75

Loans and borrowings

3.20 - 3.65

3.30 - 4.00

Bank overdraft

3.20 - 4.20

3.20 - 4.25

5-FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
The effective interest on these financial instruments is as follows:

A change of 100 basis points in interest rates at the reporting date would have increased (decreased)
profit or loss by BD 77 (2011: BD 116).
Changes in market interest rates are not expected to have a significant impact on the carrying value of
these financial instruments.
(ii) Foreign exchange risk
Foreign exchange risk is the risk that the Group’s earning will be affected as a result of fluctuations in
currency exchange rates. The Group has exposure to foreign exchange risk on its purchases invoiced in
foreign currency. The Group’s exposure to significant foreign currency risk at the reporting date was only
to EURO total exposure as at 31 December 2012 was Euro 169 thousand (2011: Euro 79 thousand).
The Group does not perceive that fluctuations in foreign exchange rates will have any significant impact
on the income or equity because the exposure to currencies other than US $ are not significant.
(iii) Equity price risk
The Group is not exposed to any equity price risk as it does not have any investments in equity securities.
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5-FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)
e) Operational risk
Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the
Group’s processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit,
market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted
standards of corporate behaviour. Operational risks arise from all of the Group’s operations. The Group manages
operational risk through appropriate monitoring controls, instituting segregation of duties and internal checks
and balances, including internal audit and compliance.
f) Capital management
The Board’s policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence
and to sustain future development of the Group. The Board of Directors monitors both the demographic spread
of shareholders, as well as the return on capital, which the Group defines as total shareholders’ equity excluding
non-controlling interest, and the level of dividends to shareholders.
From time to time the Group purchases its own shares on the market; the timing of these purchases depends
on market prices. Buy and sell decisions are made on a specific transaction basis by the Board.
There were no significant changes in the Group’s approach to capital management during the year. Neither the
Company nor its subsidiary is subject to externally imposed capital requirements.

6- PROPERTY, PLANT AND EQUIPM ENT
Land &
buildings

Improvements on
leasehold
land

Plant, machinery,
vehicles,
vessels &
barges

Office
equipment,
furniture
& fixtures

Capital
work in
progress

2012
Total

2011
Total

4,864

1,602

37,332

1,419

1,048

46,265

42,860

32

262

4,519

28

256

5,097

5,277

-

207

30

(237)

-

-

-

100

88

694

-

(882)

-

-

Cost
At 1 January

Additions
Reclassification
Transfer from capital work
in progress
Disposals
At 31 December

-

-

(791)

-

-

(791)

(1,872)

4,996

2,159

41,784

1,210

422

50,571

46,265

1,381

358

25,078

916

-

27,733

24,574

213

179

4,374

161

-

4,927

4,836

54

41

46

(141)

-

-

-

-

-

(720)

-

-

(720)

(1,677)

1,648

578

28,778

936

-

31,940

27,733

3,348

1,581

13,006

274

422

18,631

-

3,483

1,244

12,254

503

1,048

-

18,532

Depreciation
At 1 January
Charge for the year
Reclassification
Relating to disposals
At 31 December
Net book value
At 31 December 2012
At 31 December 2011

The depreciation charge has been allocated to cost of sales / contract costs - BD 4,242 (2011: BD 4,154) and general administrative
expenses - BD 685 (2011: BD 682).
Fully depreciated assets in use as at 31 December 2012 amounted to BD 17,193 (2011: BD 13,730).
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6- PROPERTY, PLANT AND EQUIPM ENT (continued
No Address

Description

Existing use

Tenure

Average
age of the
property

1

Building No. 910, East
Al Ekar

Office/
Factory/Garage/Stores
Building

Business

Leasehold
renewable
on an annual basis

10 - 16 years

71

2

Building No. 1295,
Road 239
Salmabad 702

Land and
Building

Business

Freehold

15 years

658

3

Plot No. 4 (01-009078) Hidd Industrial
Area

Office/
Business
Workshop/
Stores Building

Leasehold
for 10 years
renewable

6 years

878

4

Plot No. 5236
(9101853) Salmabad *

Land

Freehold

Business

Nil

Net book value

1,753

* In March 2011, Delmon Readymix Concrete and Products Company W.L.L. (DRMC) purchased a land in
Salmabad amounting to BD 1,721 which in full has been paid by DRMC. The commercial use of land was
equally shared by DRMC and Delmon Precast Company W.L.L. The arrangement was approved in the
Board of Directors meeting on 14 June 2011 and therefore, the total cost of the land was borne equally
by both companies. The land was considered a joint asset of DRMC and Delmon Precast Company W.L.L.
and the total amount was recognised equally in each company’s financial statements at a value of BD 861.
The title in the land was registered under the name of one of the directors of the Company. However, the
director gave his consent to DRMC to use the land in an agreement signed on 1 March 2011 and further
agreed that as soon as DRMC is able to register the land in its name then the director will immediately
transfer the land to the DRMC on a gift basis. On 4 June 2012, the DPC obtained a certificate of ownership
with the Survey and Land Registration Bureau and paid for the related land registration expense of BD 32
(recognised equally in each company’s financial statements at a value of BD 16). As of 31 December 2012,
the process is on-going on the transfer of land title to the DPC’s name.

7- INVESTMENT PROPERTY

Investment property which valued at cost amounting to BD 1,500 represents 12,621 square meters of
land currently held for undetermined future use. The Company has not concluded as to whether the land
plots will be held-for-capital appreciation or for development to earn rental income in the future, and
accordingly has been accounted as Investment Property in accordance with International Accounting
Standard (“IAS”) 40 - Investment Property. The Company has adopted the cost model for the investment
property for its subsequent measurement.
The fair value of the investment property as determined by independent professional property valuers
as of 3 July 2012 was BD 2,038. This fair value approximates the fair value of the investment property as
at 31 December 2012.

8- INVESTMENT IN ASSOCIATES

Investment in associates represents a 33.33 % interest in Dona Marine WLL, a limited liability company
registered in the Kingdom of Bahrain and 40 % interest in BK Gulf - Nass Contracting Company WLL.
Summary financial information for the equity accounted investment in associates not adjusted for the
percentage held by the Group:

Nass Corporation B.S.C.

ANNUAL REPORT 2012

44

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
for the year ended 31 December 2012

Bahraini dinars ‘000

8- INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)
2012

2011

Revenue

1,749

956

Expenses

(2,027)

(1,955)

(278)

(999)

(84)

(333)

Current assets

1,125

1,968

Non-current assets

3,027

2,973

4,152

4,941

Current liabilities

2,112

2,946

Non-current liabilities

2,470

2,147

Total liabilities as at 31 December

4,582

5,093

Net liabilities as at 31 December

(430)

(152)

Group's share of net liabilities

(134)

(50)

Loss for the year ended 31 December
Group's share of loss

Total assets as at 31 December

The Group’s investment in associates is recorded in the financial statements as follows:

2012

2011

33

33

Loan to associate

1,464

650

Less Share of loss of associate

(671)

(587)

826

96

Investment in associate

At 31 December

BK Gulf has net profit during 2012 of BD 139 (2011: BD Nil). As of 31 December 2012, current assets of
BD 575 (2011: BD 1,451) and current liabilities of BD 436 (2011: BD 1,451) are included above.

9- INVENTORIES
2012

2011

Raw materials

1,689

2,112

Stores, spares, fuels and lubricants

3,250

2,112

170

97

1,457

1,879

Goods in transit
Food products
Finished goods
Impairment allowance for slow moving and obsolete
inventories
At 31 December

244

197

6,810

6,397

(785)

(619)

6,025

5,778
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9- INVENTORIES (continued)
Movements in impairment allowance for slow
moving and obsolete inventories

2012

2011

At 1 January

619

892

Charge during the year

211

111

-

(321)

Write-back during the year

Write-off during the year

(45)

(63)

At 31 December

785

619

In 2012, DPC has directly written off obsolete finished goods amounting to BD 13 (2011: Nil).

10- TRADE AND OTHER RECEIVABLES
Trade accounts receivable

2012

2011

33,973

30,307

Retentions receivable

8,487

7,074

Advances to suppliers and sub-contractors

5,816

1,086

Prepaid expenses

149

331

Other receivables

279

191

Staff receivables

74

93

48,778

39,082

(2,723)

(1,777)

46,055

37,305

Movements in allowance for impairment losses

2012

2011

At 1 January

1,777

2,334

Charge during the year

2,564

432

(95)

(295)

Write-off during the year

(1,523)

(694)

At 31 December

2,723

1,777

Allowance for impairment losses
At 31 December

Write-back during the year

Trade and other receivables include non-current portion amounting to BD 2,653 (2011: BD 4,070) which is
considered due and demandable.

11- DUE FROM CONTRACT CUSTOMERS
2012

2011

Cost incurred plus recognised profits on contracts-inprogress

82,406

53,610

Progress billings made towards contracts-in-progress

(69,199)

(48,883)

At 31 December

13,207

4,727
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12- LOANS AND BORROWINGS
2012

2011

2,101

865

Bank loan

2,075

606

At 31 December

4,176

1,471

Non-current portion
Bank loan
Current portion

The effective interest rate on loans and borrowings was 3.20 % - 3.65 % p.a. (2011: 3.30 % - 4.00 % p.a.).

In March 2011, Delmon Readymix Concrete and Products Company W.L.L. entered into a loan agreement
with HSBC Bank amounting to BD 875 to part finance the purchase of a land in Salmabad. Repayment
is in 60 equal monthly instalments plus accrued interest. Interest is variable at 1 month BIBOR plus 1.65
% per annum.
In September 2011, the 50 % existing outstanding loan of Delmon Readymix Concrete and Products
Company W.L.L. was transferred to Delmon Precast Company WLL. This transfer is related to the purchase
of land which was considered a joint asset of Delmon Readymix Concrete and Products Company W.L.L.
and Delmon Precast Company WLL and the total amount was recognised equally in each company’s
financial statements at a value of BD 861 (Note 6).

13-CASH AND CASH EQUIVALENTS
2012

2011

Cash and bank balances

5,737

6,538

Short-term deposits

5,705

10,832

11,442

17,370

Bank overdrafts

(3,221)

(2,976)

Cash and cash equivalents in statement of cash flows

8,221

14,394

Cash and cash equivalents in statement of financial
position

The security for the bank overdrafts is assignment of proceeds to the banks for projects financed.

14-EMPLOYEE BENEFITS
At 1 January

2012

2011

5,467

4,843

Charge for the year

5,087

5,282

Paid during the year

(4,483)

(4,658)

At 31 December

6,071

5,467

2,323

2,087

Analysed as
Current liabilities
Non-current liabilities
At 31 December

3,748

3,380

6,071

5,467
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15- TRADE AND OTHER PAYABLES
2012

2011

Trade accounts payable

12,011

7,025

Accrued expenses

11,485

6,678

Retentions payable

1,499

1,151

Advances against contracts

1,438

1,008

Unclaimed dividends

1,208

1,122

Other payables
At 31 December

78

204

27,719

17,188

16- DUE TO CONTRACT CUSTOMERS
2012

2011

97,165

114,207

Costs incurred plus recognised profits on contracts-inprogress

(85,545)

(104,287)

At 31 December

11,620

9,920

2012

2011

Salaries of administration staff

5,214

4,832

Impairment losses on receivables

2,564

432

Management consultancy fees

1,560

1,560

Depreciation

685

682

Commission paid

365

91

Vehicle expenses

294

272

Rent, electricity and water

277

314

Directors' remuneration

242

242

Communication

199

186

Professional fees

138

134

Travel

131

103

Business promotion

127

133

IT expenses

85

39

Printing and stationery

81

102

Insurance

78

76

Repairs and maintenance

53

110

Listing and meeting expenses

39

59

Tendering fees and expenses

20

84

148

87

12,300

9,538

Progress billings received and receivable

17- GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Other expenses
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18- OTHER OPERATING INCOME
2012

2011

108

415

Write-back of provision for doubtful debts

95

295

Write-back of provision for inventory

45

63

291

251

539

1,024

Gain on disposal of property, plant and equipment

Miscellaneous income

19- BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit attributable to equity shareholders of the
Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year excluding the average number of ordinary shares purchased by the Company and held as treasury shares, as
follows:
Profit attributable to equity shareholders of the parent
Weighted average number of shares at 31 December (000’s)
Basic earnings per share

2012

2011

4,009

4,526

215,077

215,077

18.64 Fils

21.04 Fils

Diluted earnings per share have not been presented as the Company has no instruments convertible
into shares that would dilute earnings per share.

20- SHARE CAPITAL
2012

2011

50,000

50,000

220,000,000 (2011: 220,000,000) shares of 100 fils each

22,000

22,000

Treasury shares: 4,923,160 (2011: 4,923,160)

(1,597)

(1,597)

Authorised share capital
500,000,000 (2011: 500,000,000) shares of 100 fils each
Issued and fully paid

A final dividend in respect of the year ended 31 December 2012 of BD 15 fils per share, amounting to
a total dividend of BD 3,226 was proposed by the Board of Directors and is to be put forward for approval at the Annual General Meeting on 26 March 2013.These financial statements do not reflect this
dividend payable. No interim dividend was paid during the year (2011: Nil).

Proposed dividend
Donations and charity reserve

2012

2011

3,226

3,226

10

5

3,236

3,231
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20- SHARE CAPITAL (continued)
The major shareholders are:
Name of Shareholder

Number of shares held

Percentage of ownership

Nationality

1. Mr. Abdulla Ahmed Nass*

22,440,000

10.20

Bahraini

2. Mr. Samir Abdulla Nass*

14,960,000

6.80

Bahraini

3. Mr. Sami Abdulla Nass*

14,960,000

6.80

Bahraini

4. Mr. Adel Abdulla Nass*

14,960,000

6.80

Bahraini

5. Mr. Ghazi Abdulla Nass*

14,960,000

6.80

Bahraini

6. Mr. Fawzi Abdulla Nass*

14,960,000

6.80

Bahraini

7. Mr. Ahmed Abdulla Nass*

14,960,000

6.80

Bahraini

8. Abdul Rahman Saleh Al Rajhi
and Partners Company Limited

16,603,776

7.55

Kingdom
of Saudi
Arabia

128,803,776

58.55

Total

* The shares of A.A.Nass and Sons Co. WLL are held by the directors on its behalf.

The distribution schedule of shareholders as at end of the year is as follows:
Categories

Number of shares

Number of
shareholders

2012

2011

Less than 1 %**

64,570,035

64,449,219

8,282

8,307

29.35

29.29

1 % up to less than 5 %

26,626,189

26,747,005

7

7

12.10

12.16

5 % up to less than 10 %

106,363,776

106,363,776

7

7

48.35

48.35

10 % up to less than 20 %

22,440,000

22,440,000

1

1

10.20

10.20

220,000,000

220,000,000

8,297

8,322

100.00

100.00

Total

2012

Percentage of total
outstanding shares
2011

2012

2011

** Includes 4,923,160 (2011: 4,923,160) treasury shares.

21- RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant
influence over the other party in making financial and operating decisions. Transactions with related parties are
conducted in the normal course of business.
Related party

Sales / Revenues
2012

2011

Purchases and operating expenses
2012

2011

Amounts due
from
2012

2011

Amounts due to
2012

2011

A.A. Nass & Sons and its
related companies

5,923

1,697

9,529

9,871

4,867

4,445

3,435

2,428

Joint ventures

2,996

4,399

2,994

5,720

2,534

2,790

3,250

2,224

8,919

6,096

12,523

15,591

7,401

7,235

6,685

4,652

Total

During the year the parent company has provided guarantees of BD 58,165 (2011: BD 69,251) to various banks for
banking facilities or other financial accommodation to its subsidiaries.
Technical and managerial consultancy fee paid to A.A. Nass & Sons Co. WLL by the Group amounts to BD 1,560 (2011:
BD 1,560)
Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and
controlling the activities of the Group. The key management personnel comprise members of the Board of Directors,
the Divisional Managers, the General Managers and their compensation is as follows:
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21- RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued)

Short-term benefits
Termination benefits

2012

2011

1,209

1,092

44

37

1,253

1,129

The short-term compensation includes provision for directors’ fees of BD 242 (2011: BD 242) charged to profit or loss
subject to approval by the shareholders at the Annual General Meeting and board committee attendance fees BD 28
(2011: BD 31).

22-ACCOUNTING CLASSIFICATION AND FAIR VALUES
The Group›s financial statements are compiled under the historical cost method. Fair values represent the amount at
which an asset could be exchanged or a liability settled, in a transaction between knowledgeable, willing parties in an
arm›s length transaction. Differences can therefore arise between the book values under the historical cost method
and fair value estimates.
The table below sets out the classification of each class of financial assets and liabilities, and their fair values.
2012
Trade and other receivables

Loans and receivables

At amortised cost

Total carrying
value

45,906

-

45,906

Due from related parties

7,401

-

7,401

Term deposits with banks

9,350

-

9,350

Cash and cash equivalents

11,316

-

11,316

73,973

-

73,973

Loans and borrowings

-

4,176

4,176

Trade and other payables

-

16,234

16,234

Due to related parties

-

6,685

6,685

Bills payable

-

1,295

1,295

Bank overdrafts

-

3,221

3,221

-

31,611

31,611

Loans and receivables

At amortised cost

Total carrying
value

36,974

-

36,974

2011

Trade and other receivables
Due from related parties

7,235

-

7,235

Term deposits with banks

5,225

-

5,225

Cash and cash equivalents

17,266

-

17,266

66,700

-

66,700

Loans and borrowings

-

1,471

1,471

Trade and other payables

-

10,510

10,510

Due to related parties

-

4,652

4,652

Bills payable

-

1,774

1,774

Bank overdrafts

-

2,976

2,976

-

21,383

21,383

The fair values of the Group’s financial assets and liabilities are not materially different from their carrying values.
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23- INTERESTS IN JOINT VENTURES

The Group is presently engaged as a joint venture partner in the following joint ventures:
Undistributed capital
and profits at the end
of the year

Interest
Subsidiary involved

%

2012

2011

Nass Contrack Joint Venture

Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

809

546

Nass Murray Roberts Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

723

1,420

Nass Burhan Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

690

-

Nass Emco Joint Venture

Nass Electrical Contracting Company WLL

50

418

306

Nass Bramco Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

164

353

Nass Braemar Joint Venture

Nass Contracting Company WLL

50

149

442

Breamer NASS WLL

Nass Contracting Company WLL

50

50

50

Total

3,003

3,117

The movement in the joint venture interest is as follows:

2012

2011

At 1 January

3,117

8,873

(Repayment) / advances during the year

(312)

3,268

490

595

(292)

(9,619)

3,003

3,117

Share of profits for the year
Distribution of profits during the year

Summary financial information of the equity accounted Joint Ventures adjusted to the percentage ownership held
by the Group

Joint venture

Current
assets

Noncurrent
assets

Noncurrent
liabilities Revenue

Current
liabilities

Expense

Profit

2012
Nass Contrack Joint
Venture

1,439

213

843

-

3,413

3,149

264

Nass Murray Roberts
Joint Venture

2,622

-

1,899

-

(320)

(137)

(183)

Nass Burhan Joint
Venture

5,137

-

4,447

-

1,104

404

700

Nass Emco Joint Venture

1,817

-

1,399

-

591

591

-

Nass Bramco Joint
Venture

992

68

896

-

1,184

1,182

2

Nass Braemar Joint
Venture

248

-

99

-

-

293

(293)

Breamer NASS WLL

50

-

-

-

-

-

-

12,305

281

9,583

-

5,972

5,482

490

Total
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23- INTERESTS IN JOINT VENTURES (continued)
Noncurrent
Current
liabilities liabilities

Current
assets

Noncurrent
assets

Nass Contrack Joint
Venture

1,295

257

1,006

Nass Murray Roberts
Joint Venture

4,364

13

Nass Burhan Joint
Venture

6,491

Nass Emco Joint Venture
Nass Bramco Joint
Venture

Revenue

Expense

Profit

-

3,708

3,343

365

2,957

-

208

(1,131)

1,339

-

6,491

-

798

2,163

(1,365)

1,903

-

1,597

-

921

990

(69)

1,722

377

1,746

-

2,577

2,272

305

Nass Braemar Joint
Venture

578

-

136

-

51

31

20

Braemar NASS WLL

50

-

-

-

-

-

-

16,403

647

13,933

-

8,263

7,668

595

Joint venture
2011

Total

24- SEGMENT ANALYSIS
The Group is organised into two operating divisions - Construction and Allied Activities and Trading Activities.
The construction and allied activities are Civil engineering works, Mechanical fabrication and Maintenance
contracts, Scaffolding and formwork, Readymix concrete, Precast, Floor and roof slabs, Electrical and
instrumentation contracting.
The trading activities are Supply of washed sand, Sweet water, Import and wholesaler of frozen foods, agents for
equipment and material manufacturers.

24- SEGMENT ANALYSIS (continued)
Construction and
Allied Activities
Revenue

Trading Activities

Eliminations

Consolidated

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

107,326

77,423

12,323

11,333

-

-

119,649

88,756

14,084

9,976

3,606

2,719

(17,690)

(12,695)

-

-

Total revenue

121,410

87,399

15,929

14,052

(17,690)

(12,695) 119,649

88,756

Segment result

3,274

3,873

1,304

916

-

-

4,578

4,789

Share of profit
from joint ventures

490

595

-

-

-

-

490

595

Other gains and
losses

668

827

227

88

-

-

895

915

Unallocated corporate expenses

-

-

-

-

-

-

(1,705)

(1,472)

4,258

4,827

External sales
Inter-segment
sales

Profit
year

for

the
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24- SEGMENT ANALYSIS (continued)
Construction and
Allied Activities

Trading Activities

Consolidated

Other Information

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Depreciation

4,490

4,383

437

453

4,927

4,836

Capital expenditure

5,005

5,104

92

173

5,097

5,277

107,693

89,485

9,747

9,900

117,440

99,385

57,297

40,034

3,490

3,414

60,787

43,448

50,396

49,451

6,257

6,486

56,653

55,937

Total assets
Total liabilities

Total net assets

25- COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
2012

2011

31,544

31,985

Letters of credit

1,595

2,303

Capital commitments

5,729

1,183

Guarantees

The banks have provided guarantees (performance, retention, financial and others related to contracting activities)
amounting to BD 31,544 (2011: BD 31,985) for the various divisions and subsidiaries of the parent company out of
which BD 11,505 (2011: BD 11,164) have been issued for the joint venture activities.
The above commitments and contingencies include commitments and contingencies relating to Group’s interest in
joint ventures and contingent liabilities of the venture itself, which are as below:

2012

2011

-

-

25,713

25,901

Counter guaranteed by the bank of joint venture partner

(14,208)

(14,737)

Guarantees (net)

11,505

11,164

2012

2011

2,337

2,406

1,638

2,067

292

244

83

124

2,013

2,435

Letter of credit
Guarantees issued in relation to the joint ventures

26- OPERATING LEASE RENTALS
Minimum lease payment recognised as an expense during
the year
Future minimum lease payments:
-not later than one year
-later than one year and not later than five years
-later than five years
Aggregate rental lease expenditure contracted at
statement of financial position date

The operating lease is cancellable / renewable by mutual consent of the lessee and the lessor.

27- COMPARATIVES

Certain prior period amounts have been regrouped to conform to the current year’s presentation. Such
reclassifications do not affect previously reported profit or equity.
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التقرير السنوي

اإللـتـزام بالــوعــود
وإنـجــاز الـعـقـود....

صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى لقوة الدفاع
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة

صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

رئيس الوزراء الموقر

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب
بناية رقم  ،٤٥٣طريق  ،٤٣٠٨مجمع٣٤٣
منطقة ميناء سلمان الصناعية
ص.ب  ،٦٦٩المنامة ،مملكة البحرين
هاتف+٩٧٣ ١٧ ٧٢٥ ٥٢٢ :
فاكس+٩٧٣ ١٧ ٧٢٨ ١٨٤ :

www.nassgroup.com

5

المحتويات
أهم النتائج المالية ٢٠١٢

9

أعضاء مجلس اإلدارة

11 - 10

تقرير مجلس اإلدارة

21 - 18

تقرير مدققي الحسابات إلى المساهمين

23

البيانات المالية الموحدة
بيان المركز المالي الموحد

24

بيان الدخل الشامل الموحد

25

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

26

بيان التدفقات النقدية الموحد

27

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٥٣ - 28

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢

6
مشروع استصالح و حماية شواطئ
ديار المحرق

إنشاء رصيف بحري وأعمال البنيه التحتية
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)

إنشاء رصيف بحري وأعمال البنية التحتية
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)

7

شـركة ناس المؤسسة ش.م.ب

البيـانـات الماليـــة الموحــدة
 31ديسمبر 2012

المكتب الرئيسي

ص.ب ، 669 .المنامة  ،مملكة البحرين
هاتف ،17725522 :فاكس 17728184

مجلس اإلدارة

عبداهلل أحمد ناس  -رئيس مجلس اإلدارة
سمير عبداهلل ناس  -نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
سامي عبداهلل ناس  -عضو
عادل عبداهلل ناس  -عضو
غازي عبداهلل ناس  -عضو
فوزي عبداهلل ناس  -عضو
د .مصطفي السيد  -عضو
جمال الهزيم  -عضو
هشام الساعي  -عضو
صالح النشوان  -عضو

البنوك

اتش اس بي سي بنك الشرق األوسط
ستاندرد تشارترد بنك
بي ان بي باريبا
بنك البحرين والكويت
البنك األهلي المتحد
بنك البحرين االسالمي
بي إم آي بنك
ستيت بنك اوف انديا

مستشار مجلس اإلدارة
وسكرتير الشركة

هيمنت جوشي

مدققو الحسابات

كي بي ام جي فخرو

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢

إنشاء مبنى جامعه العلوم التطبيقية

مشروع توريد وتركيب أنابيب الغاز الطبيعي
الشركه المتحدة للصلب (صلب)

استصالح وحمايه الشواطيء مشروع اسكان
مدينة شرق الحد

9

٢٠١٢

أهم النتائج المالية
البيانات

ماليين الدنانير البحرينية
2012

اإليرادات اإلجمالية

119.649

الربح قبل الفوائد التمويلية واإلستهالك ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

9.799

الربح الصافي

4.009

رأس المال ( ٢٢٠مليون سهم عادي بقيمة  ١٠٠فلس للسهم)

22.000

الموجودات الجارية

96.483

المطلوبات الجارية

54.938

نسبة السيولة

1.76

اإلحتياطات والفائض

34.292

القيمة الصافية للموجودات

54.695

عائد السهم بالفلس

18.64

حصص األرباح

٪ 15

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢

10

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد  /عبداهلل أحمد ناس
رئيس مجلس اإلدارة

Samir Abdulla Nass
Deputy Chairman and
Managing Director

السيد  /سمير عبداهلل ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

11

السيد  /سامي عبداهلل ناس
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /فوزي عبداهلل ناس
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /هشام الساعي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /عادل عبداهلل ناس
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /غازي عبداهلل ناس
عضو مجلس اإلدارة

د .مصطفى السيد
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /جمال الهزيم
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /صالح النشوان
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /هيمانت جوشي
مستشار مجلس اإلدارة

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢

إعادة تأهيل شارع الشيخ سلمان

مشروع أعمال سكاالت
مجمع الفلورين

مشروع أعمال سكاالت
تاكفين

13

شركة ناس المؤسسة

تتكون من ستة أقسام و اربعة شركات فرعية
)إثنين مملوكين بالكامل و إثنين آخرين مملوكين جزئيا(
شريكة ناس المؤسسة تعد من أفضل الشركات تقديما للحلول اإلنشائية التى تعمل تحت سقف واحد و تعد مصدرا واحدا سهل
المنال يتم من خالله تقديم العديد من الخدمات و الحلول المتكاملة بسهولة و يسر ،من ذلك القيام بتنفيذ اإلنشاءات الكاملة
والجاهزة لالستخدام (تسليم مفتاح) و كافة التصصات اإلنشائية اإلخرى.

ناس للخدمات الصناعية
هي أحدى أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب ،.و التي تعد أحد أكبر المقاولين و مركبي الفوالذ تنوعا .و القسم يقوم بتركيب
وإنشاء و صيانة الوحدات الصناعية وكذلك يقوم بتنفيذ مقاوالت الصيانة .تم تسجيل هذه الشركة في عام ١٩٧٨م

ناس سكافورم
الشدات على مستوى
هو أحدى أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب ،.و هي من أكبر الشركات الرائدة في مجال السقاالت وأعمال
ّ
الخليج .يتخصص القسم في قطاع الطاقة و البتروكيماويات ،ولقد قامت بتنفيذ العديد من المشاريع للعمالء الدوليين و اإلقليميين.

مصنع ناس للرمال
هي أحد أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .و الذي تم تأسيسه في عام ١٩٧٧م لتوريد الرمال المغسولة المستخدمة في البناء
و اإلنشاءات في البحرين .و حاليا يحتل المصنع المرتبة األولى في البحرين من حيث الطاقة اإلنتاجية التي تزيد على  ٢٠٠٠طن يوميا.

خدمات ناس التجارية
هي أحدى أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .والتي بدأت عملياتها في مطلع ستينات القرن الماضي كقسم وظيفته دعم
مجموعة ناس .وفي عام  ١٩٨٦م تم إصدار قرارا بتحويل “خدمات ناس التجارية “ إلى قسم منفصل .و حاليا يقوم هذا القسم بتمثيل
ما يزيد على أربعين شريكة صناعة دولية ، ،يقوم كذلك بتوفير التسهيالت في مجال البيع و التوزيع و قطع الغيار و الخدمات للشركة
ولجهات أخرى خارج الشركة.

ناس األغذية
هي أحدى أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .و التي تم تأسيسها في عام ١٩٨٢م كقسم تجاري مستقل تابع لمجموعة ناس.
و يعمل القسم في مجال االستيراد وتجارة الجملة و تجارة التجزئة وتزويد أسوق التجزئة و المؤسسات أصحاب اإلمتياز ومتعهدي
المجمد و المبرد
المجمدة و الجافة .وتتعامل الشركة في مجال متكامل األغذية بما فيها لحم البقر
األطعمة بالمنتجات الغذائية
ّ
ّ
و لحم الضأن و لحم الدجاج و السمك و األرز والزيوت ومنتجات األلبان والبهارات والبقوليات والعدس ،والتي يتم استيرادها من الواليات
المتحدة األمريكية ونيوزيالندا وأوروبا والبرازيل وأستراليا وسنغافورة وباكستان والهند.

مصنع ناس للثلج
هو أحد أقسام شركة ناس المؤسسة ش.م.ب .يملك هذا المصنع وحدة لتحلية المياة تعمل بالتناضح العكسي تزيد طاقتها اإلنتاجية
على  ٢...،..غالون من الماء الحلو يوميا ،وكذلك وحدتين لصنع الثلج بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى  ٨٥طن من الثلج يوميا ،لالستخدام في
المؤسسات الصناعية و الفنادق والمطاعم و محالت السوبرماركت.

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢

إنشاء رصيف بحري
وأعمال البنيه التحتيه الشركة العربية
لبناء وإصالح السفن (أسري)

مشروع استصالح و حماية شواطيء
ديار المحرق
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الشركات الفرعية
الشركتان الفرعيتان المملوكوتان بالكامل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب .هما:

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.
سجلت الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين في عام ١٩٨٦م .وتولت عبر السنوات الماضية العديد من المشاريع ذات
ُ
األهمية الوطنية بالنسبة للقطاعين العام والخاص .يشمل مجال األنشطة أعمال الهندسة المدنية للمباني التجارية والسكنية،
وإنشاء المنشآت الصناعية ،و خطوط المجاري ،وأنظمة مصارف المياه و خطوط األنابيب ،وعمليات دفن األراضي ،وأعمال في المياه
المغمورة كدق األساسات و إنشاءات األرصفة وعمليات الحفر .وللشركة سجل إنجازات حافل ،وقة اكتسبت سمعة ممتازة من
خالل تنفيذها للعديدة من مشاريع االستراتيجية و الوطنية العمالقة كمحطات توليد الكهرباء ومصانع البتروكيماويات و مصانع
درفلةالفوالذ و مصانع اإلسمنت و مركز البحرين للتجارة العالمي و غيرها من مشاريع الكثيرة.
و تضم شركة ناس للمقوالت ذ.م.م .االقسام التالية:
•ناس األسفلت (حائرة على شهادة اآليزو )٩٠٠١
•ناس للمساحات الخضراء
•ناس للسباكة
شريكة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م.
تأسست في عام ١٩٨١م كشركة مشتركة مع بلفور كيلباتريك الدولية ،من المملكة المتحدة .أما اليوم فالشركة مسجلة و مرخصة
لدى إدارة الكهرباء بمملكة البحرين كمؤسسة كدرجة أولى.
و تقديم الشريكة خدمات شاملة تغطي جميع المراحل اإلنشائية من تصميم و تزويد وإنشاء و تشغيل مقوالت األعمال الكهربائية و
بقطاعي الطاقة واإلنشاءت.
اجهزة القياس ،مع االهتمام في المقام األول
ّ

الشركات الفرعية
سجل حافل بإنجاز المشاريع وفقا ألعلى مستويات اإلتقان والجودة وبقدرات فنية عالية

شركة دلمون للخرسانة الجاهرة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م
تأسست في عام ١٩٧٣م كشركة مشتركة بين مجموعة ناس وريدالند ريديميكس إنترناشيونال ،من المملكة المتحدة .لعبت شركة
دلمون التي تعتبر الشركة الرائدة للخرسانة المخلوطة دورا رئيسيا في اإلنشاءات الحديثة في البحرين .ويتمثل هذا الدور في مجموع ما
أنتجتة الشركة منذ إنشائيها والذي يزيد على ٧ماليين متر مكعب من الخرسانة ذات الجودة العالية .وتقوم الشركة بتشغيل عشرة
مصانع لخلط الخرسانة لكل منها طاقة إنتاجية تبلغ حوالي  ٨.مترا مكعبا من الخرسانة في الساعة.

شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م
تأسست في عام ١٩٨٤م كشركة منفصلة ضمن مجموعة ناس .لقد خلقت الشركة لنفسها مكانا الئقا خاصا في سوق الخرسانة
المصنعة حسب الطلب ذات الجودة العالية للتطبيقات الخاصة
المص ّنعين الرئيسيين للمنتجات ُ
المسبوكة بالبحرين ،وأصبحت من ُ
بالهندسة المدنية واإلنشاءات .وتشتمل المجاالت الواسعة لمنتجات الشركة على األلواح المعمارية الديكورية في الخرسانة المسبوكة
والخرسانة المسلحة باأللياف الزجاجية ،ومنتجات الخرسانة المسلحة ذات االستخدامات الثقيلة ،والوحدات المزدوجة الطويلة عالية
اإلجهاد ،والبالطات المفرغة ،وأنابيب الخرسانة المسلحة ،والحوائط سابقة الصب ،وصهاريج تصريف القمامة ،وألواح التكسية مسبقة
الصب ،وفتحات صهاريج الصرف الصحي ،وأساسات القواعد وغيرها من النتجات المختلفة كحافات وبالطات الترصيف.

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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الفريق االداري
يوسف أحمد عيسى ناس

مدير عام الشئون االدارية والموارد البشرية
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب

أحمد عبداهلل ناس

مدير المشتريات
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب

ديفيد أنطوني

مدير عام
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

بي.إس .موكرجي

مديرالمقاوالت
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

جون موترام

مدير عام
شركة دلمون للخرسانة الجاهزة ومنتجاتها المحدودة ذ.م.م.
وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م.

بشار سمير عبداهلل ناس

المدير العام والرئيس التنفيذي
ناس للخدمات التجارية /وناس للتجهيزات والمشتريات

كوشي بي ماثيو

مدير عام
ناس لألغذية

وداد عبداهلل ناس

نائب المدير العام
ناس لألغذية

سين وينستون هيكنسون

المدير االقليمي العام
ناس سكافورم

جتندر سينغ جيل

مدير عام
شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م.

جيرارد هتون

مدير قسم األسفلت
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

مايك أوبراين

مدير قسم ناس للمساحات الخضراء
شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.

تي.كي.كوتي

مدير
مصنع ناس للثلج والماء ومصنع ناس لمعالجة الرمال

ديفيد ماكي

مدير عام
ناس للتجهيزات والمشتريات

أحمد العطار

المستشار القانوني
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب

سريناث برابو

مدير الشئون المالية
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب
ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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تقرير مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير

إلى جميع المساهمين الكرام
بالنيابة عن مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة “شركة مساهمة عامة بحرينية” ،يسعدني أن أقدم التقرير السنوي الثامن والبيانات
المالية السنوية المدققة لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر ،2012يتضمن التقرير السنوي
البيانات المالية الموحدة لشركة ناس ش.م.ب والشركات التابعة لها (“المجموعة”).
وفيما يلي ملخص ألداء المجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2012

معلومات مالية هامة

2012

2011

اإليرادات

119,649

88,756

األرباح قبل الفوائد التمويلية واالستهالك ومكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة
صافي الربح

9,799

10,184

4,009

4,526

إجمالي االصول

117,440

99,385

إجمالي حقوق المساهمين

56,653

55,937

التخصيصات
محول الي االحتياطي القانوني

400

453

أرباح نقدية مقترحة

3,226

3,226

احتياطي للتبرعات واألعمال الخيرية

10

5

األرباح النقدية
يسعدني إبالغكم بأن أعضاء مجلس إدارتكم قد اقترحوا للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2012توزيع أرباح نقدية بواقع  15فلس ًا
المصدرة والبالغ عددها
لكل سهم بقيمة  100فلس ،وذلك على األسهم التي يبلغ عددها  215,076,840سهم  ،من إجمالي األسهم ُ
 220,000,000سهم ،حيث تمتلك الشركة  4,923,160أسهم خزينة .وبعد موافقة الجمعية العامة سيتم توزيع حصص األرباح على جميع
المساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ اجتماع الجمعية العامة في  26مارس .2013

توحيد الحسابات
لقد طبقت شركة ناس ش.م.ب جميع المعايير والتفاسير الجديدة والمعدلة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة
تفاسير معايير التقارير المالية الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي تتعلق بمعامالتها إعتبارا ً من بداية المدد
المحاسبية في  1يناير.2012
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير

األداء لعام  2012والتطلعات المستقبلية
لقد واجهت المجموعة خالل عام  2012العديد من التحديات الهائلة التي كان يجب التغلب عليها من أجل الحفاظ على سجلها المتميز
في تحقيق األرباح ،وبالرغم من أن المجموعة كان يحدوها األمل في تحسن حالة السوق والتعافي خالل العام المنصرم ،إال أن حالة السوق
واألوضاع االقتصادية لم تكن مرضية ،لقد عانت المجموعة من ندرة فرص األعمال المربحة المتاحة في السوق ،إال أنه وبالرغم من
كل هذه الظروف المعاكسة ،فإنه يسعدني إبالغكم أن المجموعة قد تمكنت من تحقيق أرباح معقولة خالل عام  ،2012لذلك وتأكيدا
لتقديرنا والتزامنا نحو المساهمين الكرام ،يسعدني أن أخبركم أنه بالرغم من االنخفاض الملحوظ في أرباح التشغيل لعام  ،2012مقارنة
بعام  ،2011فإن مجلس اإلدارة قد أوصى بتوزيع ذات األرباح النقدية التي تم توزيعها عام  ،2011وهي  15فلس لكل سهم قيمته 100فلس.
كان عام  2012عام ًا صعبا للغاية ،كما تأخر اإلعالن عن طرح مشروعات البنية التحتية الكبرى ،وأظهرت األوضاع االقتصادية على الساحة
الدولية والمحلية مؤشرات ضعيفة للتعافي االقتصادي خالل عام  ،2012كل هذه العوامل سببت صعوبات بالغة حالت دون الحفاظ
على حجم األعمال ومعدل الربحية المأمول ،وبالرغم من بدء سنة مالية جديدة ،يبدو أن التحديات مازالت هائلة ،وبالرغم من وجود
مؤشرات قوية عن اإلعالن عن طرح مشروعات بنية تحتية كبرى في مملكة البحرين ،يتم تمويلها من ِقبل صندوق مجلس التعاون
الخليجي ،فإن التأخر في طرح هذه المشروعات سيكون له تأثيرا ً واضح ًا على التعافي االقتصادي ،ويفرض تحديات قوية وصعوبات جمة
على مجموعتنا وشركات القطاع الخاص ،التي تسعى إلى تحقيق مجرد أرباح معقولة ،وقد أدت أزمة السيولة النقدية التي تواجه عمالئنا
إلى تفاقم الوضع القائم.
سعت المجموعة لفتح أفاق فرص أعمال جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ،في قطر ،والمملكة العربية السعودية،
واإلمارات العربية المتحدة ،وسلطنة عمان ،حيث أن للمجموعة تواجد فعلي في هذه الدول ،غير أن هناك العديد من المشروعات الكبرى
في قطر تم إعادة جدولتها خالل عام  ،2012مما تسبب في تراجع عمليات التشغيل للمجموعة بشكل رئيسي ،ومن الجدير بالذكر أن
التنوع الجغرافي للمجموعة وامتداد أعمالها عبر دول الخليج العربي ،قد ساعد بشكل ملحوظ في السعي نحو التقدم لتنفيذ أعمال
جديدة ،ونأمل أن تساهم فرص األعمال المتاحة بالمملكة العربية السعودية وقطر ،بشكل خاص ،في تحقيق نوع من التوازن فيما
يتعلق بتحقيق اإليرادات واألرباح خالل عام  2013والسنوات القادمة ،وقد قامت المجموعة مؤخرا ً بتعيين مديرا لتطوير األعمال من أجل
البحث عن فرص أعمال جديدة واالستفادة من حالة السوق المزدهرة في المملكة العربية السعودية .وبالرغم مما ذكر أنف ًا ،فإن
المجموعة قد حققت خالل هذه السنة أرباح ًا معقولة للمساهمين ،ويرجع ذلك إلى ثقل مركزها ونهجها الحذر في تقديم العطاءات،
واإلدراك التام آللية التحكم في التكاليف ،لقد قامت المجموعة بتنفيذ كافة إلتزاماتها بشكل مرضي تجاه عمالئها ومقاوليها من
الباطن والموردين وجميع وكالئها ،والمجموعة على ثقة من قدرتها على مواصلة نشاطها وعملياتها التشغيلية في الفترة القادمة
بطريقة ُمجدية إقتصادي ًا.
الفترة من  1يناير  2012حتى  31ديسمبر  2012تعد السنة الثامنة ألنشطة شركه ناس المؤسسة ش.م.ب ،كان من الممكن أن تكون
النتائج المالية لعام  2012أفضل من تلك التي تم تحقيقها ،لوال الظروف الصعبة التي واجهت المجموعة والتي لم يكن في اإلمكان
تجنبها ،على النحو سالف الذكر ،ولكن المجموعة قد أثبتت قدرتها على التكيف مع ظروف السوق ،وأكدت جدارتها على تحقيق عائدا ً
معقو ًال للمساهمين ،فبالرغم من تحديات السوق القاسية والمضطربة ،حققت مجموعتكم إيرادا إجماليا قدره  119.649مليون دينار
بحريني ( 88.756مليون دينار بحريني لعام  )2011وبلغت األرباح قبل الفوائد واالستهالكات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ9.799
مليون دينار بحريني ) 10.184مليون دينار بحريني لعام  )2011وربحا صافيا قدره  4.009مليون دينار بحريني ( 4.526مليون دينار بحريني لعام
.)2011

ناس المؤسسة ش.م.ب
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التطلعات المستقبلية
بالرغم من أن االقتصاد األمريكي أظهر مؤشرات ضعيفة على التعافي االقتصادي ،وهو ذات الوضع في المنطقة األوروبية ،إال أنه في
منطقتنا يعد األمر أكثر تفاؤال ،في المملكة العربية السعودية وقطر توجد مؤشرات قوية لالزدهار ،وفي مملكة البحرين ،بالرغم من
ندرة المشروعات الكبرى في الوقت الحالي ،فإن مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق واإلسكان على وشك البدء ،ولكن ال يمكن
القطع بتاريخ البدء في طرحها على وجه التحديد ،إن فترة الستة أشهر والتسعة أشهر القادمة ستكون حاسمة ومصيرية ،والمجموعة
تراقب وضع السوق وتغيراته عن كثب ،في الوقت الحالي ينصب التركيز على التحكم في التكلفة والكفاءة.
نؤكد على التزامنا بالسعي الدءوب نحو التخصص والكفاءة واالستمرار في المنافسة لتعظيم استثمارات المساهمين ،ومواصلة
العمل على ترشيد هيكل تكاليف ونفقات المجموعة ،ونؤكد على حرصنا على تنوع األنشطة وتخفيف المخاطر في كل ما يتعلق بأعمال
المجموعة ،ونتعهد بصون مصالح المساهمين وتأمينها إلى أقصى حد ممكن.

وضع دفتر الطلبيات
توجد طلبات أعمال قائمة لدى شركات  /أقسام المجموعة (باستثناء القسم التجاري) بما مجموعه  47.919مليون دينار بحريني كما
في  26فبراير  ،2013باإلضافة إلى ذلك بلغت قيمة المشاريع المشتركة  664.2مليون دينار بحريني.
مشتركة
إن مجموعتكم حاليا شريك في المشاريع المشتركة التالية:
المشروع

قيمة العقد

الشريك في المشاريع المشتركة (بآالف
الدنانير البحرينية)
كونتراك الدولية

تطوير الواجهة البحرية (المرحلة الثالثة والرابعة)

9,939

شركة برامكو ذ.م.م.

أعمال التكسية في ديار المحرق (المرحلة الثانية)

12,669

حوكمة الشركات
إن المجموعة تلتزم بخطة طموحة لتفعيل حوكمة الشركات ،وقد حققت تقدم ًا مرضي ًا في هذا الشأن ،كما تم االلتزام باإلرشادات
التي حددتها المؤسسات الرقابية بما يضمن تطبيق قواعد حوكمة الشركات وتفعيلها في أسرع وقت ممكن ،وسوف يتم تقديم
تقريرا مفصال ضمن الوثائق التي سيتم تقديمها وعرضها على المساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية العامة المقرر انعقاده في 26
مارس  ،2013لتوضيح مدى التقدم في االلتزام بقواعد حوكمة الشركات والتواريخ المتوقعة في هذا الصدد.
إن لجنة التدقيق التي تتكون من ثالثة أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة تعمل بفاعلية في جوانب مختلفة من األداء الوظيفي
للمجموعة ،وتجتمع لجنة التدقيق بشكل منتظم من أجل تعزيز نظم المعلومات اإلدارية ونظم الرقابة الداخلية الحالية ،كما تشارك
بفاعلية في إصدار التوجيهات المتعلقة بسياسات المجموعة ،وقد تم االنتهاء من تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسة في الوظائف
األساسية ،وتأمل المجموعة أن تحصل على المردود المناسب مقابل الوقت والمال المبذول لتطوير هذا النظام ،وللمجموعة لجنة
مكونة من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
للمكافآت
ّ
لقد تم إسناد مهمة التدقيق الداخلي إلى مدققين خارجين من ذوي الخبرة واالختصاص ،ويتم تنفيذها بشكل مرضي ،مع التركيز بشكل
خاص على إدراة المخاطر واألمور المتعلقة بحوكمة الشركات ،يقوم “ضابط االلتزام” بالمجموعة بمتابعة األمور اليومية المتعلقة
بااللتزام بقواعد حوكمة الشركات وفقا لمتطلبات المؤسسات الرقابية ،ويمتثل بفاعلية لإلرشادات التنظيمية ويقوم بتطبيقها.

مدققو الحسابات
يقترح مجلس اإلدارة إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققين لحسابات المجموعة للسنة المالية .2013
العالقة بين اإلدارة والموظفين
تتسم العالقة بين اإلدارة والموظفين بالمجموعة بالطابع الودي على الدوام ،إذ تؤمن المجموعة بحق بأن القوى العاملة
تعد عامال رئيسيا ومحوريا في نجاحها ،وهي تعتبر ثروة زاخرة وقيمة مضافة للمجموعة ،لذا وبالنيابة عن مجلس
إدارة المجموعة أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الموظفين بالمجموعة من كافة المستويات الوظيفية
لمساهمتهم المخلصة والمتفانية في سبيل إزدهار المجموعة.
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تقرير مجلس اإلدارة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير

شكر وتقدير
بالنيابة عن جميع المساهمين ومجلس اإلدارة ،أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لحضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين المفدى ،ولصاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة ،رئيس الوزراء الموقر ،وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين والقائد العام
لقوة دفاع البحرين ،ولجميع وزارات الدولة ومؤسساتها وخاصة وزارة المالية ،ووزارة الصناعة والتجارة ،ومصرف البحرين
المركزي ،وبورصة البحرين لدعمهم المتواصل.
كما نقدر الدعم الذي قدمته لنا المصارف ،والمؤسسات المالية ،وموردينا وشركاؤنا في العمل ،ومدققي حساباتنا لعام
 2012السادة كي بي ام جي فخرو ،والمدققون الداخليون السادة بي دي أو.

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة ناس ش.م.ب.

							
عبداهلل أحمد ناس

سمير عبداهلل ناس

							
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

البحرين في  26فبراير 2013

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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تقرير مدققي الحسابات

23

رقم السجل التجاري٦٢٢٠ :
الهاتف +973 17 ٢٢٤٨٠٧
الفاكس +973 17 ٢٢٧٤٤٣
بريد إلكتروني kpmgbh@kpmg.com.bh

كي بي إم جي فخرو
الدور الخامس
مبنى غرفة الصناعة والتجارة
ص.ب  ، ٧١٠المنامة
مملكة البحرين

تقرير مدققي الحسابات
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة ناس ش.م.ب.
المنامة – مملكة البحرين

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة ناس ش.م.ب“( .الشركة”) والشركات التابعة لها (“المجموعة”) والتي تتكون من
بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2012وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات
اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

		

إن مجلس إدارة الشركة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،
وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروري ًا إلعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات
جوهرية خاطئة ،سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

مسئولية المدققين
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية الموحدة استنادا ً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد تم تدقيقنا وفق ًا لمعايير
التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة ،وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة من خلو
البيانات المالية الموحدة من أية معلومات جوهرية خاطئة.
تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة .ان
سواء
اإلجراءات المختارة تعتمد على تقديراتنا ،بما في ذلك تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية الموحدة،
ً
كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ .وعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار نظام الرقابة الداخلي المعني بإعداد وعرض البيانات
المالية الموحدة بصورة عادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية
نظام الرقابة الداخلي للشركة .كما يشمل التدقيق أيض ًا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات
المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية الموحدة.
إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي
برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصـورة عادلة ،في كل الجوانب الجوهـرية ،المـركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31
ديسمبر  ،2012وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية البحريني ،تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق
معها ،وإن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع البيانات المالية الموحدة ،وإنه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات
خالل السنة لقانون الشركات التجارية البحريني ،أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ،يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال
المجموعة أو مركزها المالي .وقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق.

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية

إيضاح

2012

2011

الموجودات

6

18,631

18,532

عقارات استثمارية

7

1,500

-

استثمارات في شركات زميلة

8

826

96

20,957

18,628

الموجودات غير المتداولة
العقارات والمنشآت والمعدات

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
23

3,003

3,117

المخزون

9

6,025

5,778

حصص المشاريع المشتركة
ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

10

46,055

37,305

مبالغ مستحقة من العمالء

11

13,207

4,727

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

21

7,401

7,235

ودائع ألجل في البنوك
النقد وما في حكمه

13

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

9,350

5,225

11,442

17,370

96,483

80,757

117,440

99,385

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال
أسهم الخزينة
االحتياطي القانوني
أرباح مستبقاة
احتياطي التبرعات واألعمال الخيرية
حقوق الملكية المنسوبة لحاملي أسهم
الشركة األم

20

حصة غير مسيطرة (صفحة  8و )9
مجموع حقوق الملكية

22,000

22,000

()1,597

()1,597

6,595

6,195

27,658

27,280

39

67

54,695

53,945

1,958

1,992

56,653

55,937

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض ألجل

12

2,101

865

منافع الموظفين

14

3,748

3,380

5,849

4,245

27,719

17,188
9,920
2,087

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

15

مبالغ مستحقة للعمالء

16

11,620

منافع الموظفين

14

2,323

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

21

6,685

4,652

1,295

1,774

12

2,075

606

13

3,221

2,976

54,938

39,203

117,440

99,385

سندات مالية مستحقة
قروض ألجل
سحب على المكشوف
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمدت البيانات المالية الموحدة والتي تشمل الصفحات من  24إلى  53من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26فبراير  2013ووقعها بالنيابة عن المجلس

					
عبداهلل أحمد ناس

سمير عبداهلل ناس

					
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية

الموجودات

إيضاح

2011

2012

اإليرادات
81,308

إيرادات عقود المقاوالت

59,177

المبيعات

26,813

23,050

إيراد التأجير

11,528

6,529

إجمالي اإليرادات

119,649

88,756

تكلفة المبيعات  /تكلفة المقاوالت

()104,104

()75,622

15,545

13,134

الدخل التشغيلي اآلخر ،صافي

18

539

1,024

المصروفات اإلدارية والعمومية

17

()12,300

()9,538

440

224

()372

()279

490

595

()84

()333

4,258

4,827

-

-

4,258

4,827

إجمالي الربح

إيراد التمويل
تكاليف التمويل
الحصة من الربح من المشاريع المشتركة ،صافي

23

الحصة من خسارة الشركة الزميلة
ربح السنة
الدخل الشامل االخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المنسوب إلى :
مساهمي الشركة األم

4,009

4,526

حصة غير مسيطرة

249

301

4,258

4,827

 18.64فلس

 21.04فلس

العائد على السهم المنسوب لمساهمي الشركة األم
العائد األساسي للسهم بقيمة  100فلس
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اعتمدت البيانات المالية الموحدة والتي تشمل الصفحات من  6إلى  44من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26فبراير  2013ووقعها بالنيابة عن المجلس

						
عبداهلل أحمد ناس

سمير عبداهلل ناس

						
رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية
منسوب إلى مساهمي الشركة األم
أ سهم
ا لخز ينة

رأس
ا لما ل

أرباح
مستبقا ة

ا حتيا طي
قا نو ني

ا حتيا طي
ا لتبر عا ت
واألعمال
ا لخير ية

ا لمجمو ع

حصة غير
مسيطر ة

ا لمجمو ع

2012
22,000

()1,597

6,195

27,280

67

53,945

1,992

55,937

الرصيد في  1يناير 2012
ربح السنة

-

-

-

4,009

-

4,009

249

4,258

مجموع الدخل
الشامل للسنة

-

-

-

4,009

-

4,009

249

4,258

المحول لالحتياطي
القانوني لسنة 2012

-

-

400

()400

-

-

-

-

تخصيصات 2011
أرباح نقدية نهائية (2011 – )15%

-

-

-

()3,226

-

()3,226

()283

()3,509

احتياطي التبرعات
واألعمال الخيرية

-

-

-

()5

5

-

-

-

تبرعات مدفوعة

-

-

-

-

()33

()33

-

()33

22,000

()1,597

6,595

27,658

39

54,695

1,958

56,653

الرصيد في  31ديسمبر 2012
2011

22,000

()1,597

5,742

26,458

67

52,670

2,638

55,308

الرصيد في  1يناير 2011
ربح السنة

-

-

-

4,526

-

4,526

301

4,827

مجموع الدخل
الشامل للسنة

-

-

-

4,526

-

4,526

301

4,827

المحول لالحتياطي
القانوني لسنة 2011

-

-

453

()453

-

-

-

-

تخصيصات 2010
أرباح نقدية نهائية (2010 – )15%

-

-

-

()3,226

-

()3,226

()947

()4,173

احتياطي التبرعات
واألعمال الخيرية

-

-

-

()25

25

-

-

-

تبرعات مدفوعة

-

-

-

-

()25

()25

-

()25

22,000

()1,597

6,195

27,280

67

53,945

1,992

55,937

الرصيد في  31ديسمبر 2011

اإليضاحات المرفقة من الصفحات  28إلى  53تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
شركة ناس ش.م.ب.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية
إ يضا ح

2012

2011

أنشطة العمليات
4,258

صافي ربح السنة قبل الحصة غير المسيطرة

4,827

تسويات:
إستهالكات

6

4,927

4,836

إنخفاض في قيمة ذمم تجارية

10

2,564

432

أرباح من بيع العقارات والمنشآت والمعدات

18

()108

()415

الحصة من خسائر المشاريع المشتركة ،صافي

23

()490

()595

الحصة من خسائر شركات زميلة

8

84

333

منافع الموظفين

14

368

259

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون

9

()247

990

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

10

()12,814

1,511

مبالغ مستحقة من العمالء

11

()8,480

5,781

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

21

()166

()144

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

15

10,433

()3,296

مبالغ مستحقة للعمالء

16

1,700

4,267

منافع الموظفين

14

236

365

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

21

2,033

()6,250

سندات مالية مستحقة

()479

653

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات

3,819

13,554

()5,086

()5,277

179

610

604

6,351

()814

()146

()4,125

()3,523

()9,242

()1,985

عوائد من قروض بنكية

5,017

2,906

مدفوعات قروض بنكية

()2,312

()2,354

أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم

()3,139

()3,026

أرباح مدفوعة للحصة غير المسيطرة

()283

()947

تبرعات مدفوعة

()33

()25

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

()750

()3,446

أنشطة االستثمار
شراء عقارات ومنشآت ومعدات

6

عائد من بيع عقارات ومنشآت ومعدات
حصص المشاريع المشتركة

23

إستثمار في شركة زميلة
ودائع ألجل في البنوك
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

()6,173

8,123

النقد وما في حكمه في  1يناير

13

14,394

6,271

صافي (اإلنخفاض) /الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

13

8,221

14,394

اإليضاحات المرفقة من الصفحات  28إلى  53تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
شركة ناس ش.م.ب.

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية

 -١النشأة والنشاط
شركة ناس ش.م.ب“( .الشركة”) هي شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية .الشركة مسجلة في مملكة
البحرين تحت سجل تجاري رقم  .60037شركة عبداهلل أحمد ناس و أوالده ذ.م.م هي الشركة القابضة لشركة ناس ش.م.ب بنسبة
مساهمة .51%
تعمل الشركة من خالل مجموعة من األقسام و الشركات التابعة والمشاريع المشتركة .تتركز أنشطة المجموعة في الهندسة
المدنية والمقاوالت الميكانيكية والكهربائية ،واستقدام القوى العاملة لألنشطة المتعلقة بالمقاوالت .كما انها تعمل في بيع
الخرسانة المخلوطة الجاهزة ،صناعة الثلج ،قطع الغيار ،المواد الغذائية ،التجارة العامة باإلضافة إلى إبرام عقود تتعلق بتزويد الخرسانة
المسبوكة والمياه.
تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2012على البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها
“بالمجموعة”) وحصة المجموعة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
نشاطات الشركة منظمة من خالل األقسام والشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التالية:

األقسام

النشاط الرئيسي

 .1مصنع ناس للثلج

انتاج وبيع قوالب الثلج والمياه العذبة

 .2ناس سكافورم

تزويد ونصب وتفكيك السقاالت

 .3ناس للخدمات الصناعية

األعمال الميكانيكية وعقود الصيانة

 .4ناس – القسم التجاري

مبيعات ،توزيع ،قطع الغيار ،مراكز صيانة ووكالء مرخصون

 .5ناس – قسم المواد الغذائية

استيراد وبيع األغذية المثلجة بالجملة

 .6مصنع ناس للرمل المغسول

بيع الرمل المغسول المصنع من خالل المصنع ،دفن األراضي و تأجير المعدات

الشركات التابعة والشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة في البحرين

النشاط الرئيسي

نسبة حقوق الملكية
و ا لسيطر ة

 .1شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م
 شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية ذ.م.م(مملوكة بنسبة )100%
 -بريمر ناس ذ.م.م (مملوكة بنسبة )50%

الهندسة المدنية
التشكيالت الميكانيكية وعقود الصيانة
بناء وإدارة مالعب الجولف

100%

 .2شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م
 بي كي الخليج – شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م(شركة زميلة بنسبة )40%

المقاوالت الكهربائية
المقاوالت الكهربائية

100%

.3شركة دلمون لألسمنت المخلوط
ومنتجاته ذ.م.م
 دونا لألعمال البحرية ذ.م.م (شركة زميلةبنسبة )33%

خرسانة مخلوطة جاهزة
نقل المواد الضخمة عن طريق السفن

80%

 .4شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م خرسانة مسبوكة
بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة
 شركة دلمون للخرسانة المسبوكة التجاريةذ.م.م

80%
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية

 .2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
أعدت البيانات المالية الموحدة وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
ب) أسس القياس
لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من السجالت المحاسبية للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ،ماعدا االستثمار
في شركات زميلة والحصة في المشاريع المشتركة التي تظهر بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروح ًا منها تكلفة البيع ،أيهما أقل.
ج) المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول من  1يناير 2011
المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو بعد  1يناير 2012
المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية التي أصبحت سارية المفعول في  1يناير  2012والتي تعتبر ذات عالقة بالمجموعة:
 )1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( -)7اإلفصاحات  :تحويل األدوات المالية
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7تقدم متطلبات افصاح جديدة عن تحويل األدوات المالية  ،بما في ذلك
الكشف عن الموجودات المالية التي لم يتم استبعادها اجماليا ،والموجودات المالية التي يتم استبعادها اجماليا ولكن بشرط أن
الشركة تحتفظ باستمرارية مشاركتها .لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية الموحدة.
 )2تحسينات للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ()2011
تحتوي التحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة في  2011على عدد من التعديالت للمعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية التي يعتبرها المجلس الدولي للمعايير المحاسبية ضرورية لكنها غير مستعجلة“ .تحسينات المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية” تتكون من تعديالت نتج عنها تغييرات محاسبية ألغراض العرض ،واالحتساب ،والقياس ،باإلضافة للمصطلحات أو التعديالت
التحريرية ذات العالقة بعدد من معايير إعداد التقارير الدولية .لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية على السياسات المحاسبية الحالية
للمجموعة نتيجة لهذه التعديالت.
د) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد
تم خالل السنة إصدار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات التالية ذات عالقة بأنشطة المجموعة ،والتي ستكون إلزامية
التطبيق في فترات مستقبلية وستكون سارية المفعول بدءا ً من  1يناير  ،2013ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
المعايير التالية قد تكون ذات صلة بأنشطة المجموعة .لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر لهذه المعايير.
 )1معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )1عرض بنود الدخل الشامل اآلخر
تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض بنود الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل والتي سيتم تصنيفها إلى ربح أو
خسارة في المستقبل إذا توافرت شروط محددة من تلك البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة .التعديل ساري المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  2012مع وجود خيار التطبيق المبكر.
ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق هذا التعديل أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )19منافع الموظفين ()2011
ب) معيار المحاسبة الدولي رقم ( )2011( )19يغير تعريف منافع الموظفين قصيرة األجل ومنافع الموظفين طويلة األجل األخرى ويوضح
الفرق بين االثنين .بالنسبة لخطط المنافع المحددة ،ال يتوقع أن يكون إللغاء خيار السياسة المحاسبية الحتساب األرباح أو الخسائر
االكتوارية أي أثر جوهري على الشركة .بالرغم من ذلك ،قد تحتاج الشركة لتقييم أثر التغيير على مبادئ قياس العائد المتوقع لموجودات
الخطة.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2013مع إمكانية التطبيق المبكر
ج) معيار المحاسبة الدولي رقم ( )2011( )28االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
يحل معيار المحاسبة الدولي رقم  )2011( 28محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)2008( )28تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ()28
( )2011ليشمل:
• الشركات الزميلة المحتفظ بها برسم البيع :يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )5الموجودات غير المتداولة
والعمليات المتوقفة على االستثمار أو جزء من االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك ،إذا كان االستثمار يستوفي شروط
التصنيف كاستثمار محتفظ به برسم البيع .ان أي جزء متبقي من االستثمار لم يتم تصنيفه كاستثمار محتفظ به برسم البيع ،فإن
المجموعة تقوم بتطبيق طريقة حقوق الملكية إلى حين بيع الجزء المحتفظ به برسم البيع .بعد البيع ،يتم احتساب أي حصة محتفظ
بها يتم احتسابها باستخدام طريقة حقوق الملكية ،إذا استمرت الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك.
• وعند فقدان السيطرة الجوهرية أو السيطرة المشتركة ،حتى إذا أصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا ً في مشروع مشترك أو
بالعكس ،فإن الشركة ال تقوم بإعادة قياس الحصة المحتفظ بها.
ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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بآالف الدنانير البحرينية

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
يسري مفعول هذا المعيار للسنوات التي تبدأ اعتبارا ً من  1يناير  2013ويتم تطبيقه بأثر رجعي .ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري لتطبيق
هذا التعديل على البيانات المالية للمجموعة.
 )5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )32حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ()2011
اإلفصاحات  -مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )7تقدم إفصاحات
حول أثر ترتيبات المقاصة على الوضع المالي للشركة .هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2013
بناء على متطلبات االفصاح الجديدة ،يجب على المجموعة تقديم معلومات عن المبالغ التي
والفترات المرحلية ضمن هذه السنواتً .
تم مقاصتها في بيان المركز المالي ،وطبيعة مدى الحق في المقاصة وفق ترتيبات المقاصة الرئيسية أو الترتيبات المماثلة.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  )32توضح معايير المقاصة لمعيار المحاسبة
الدولي رقم ( )32عن طريق شرح متى يكون للشركة حق قانوني واجب النفاذ للمقاصة ،ومتى يكون اجمالي السداد يساوي صافي السداد.
هذه التعديالت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  2014والفترات المرحلية ضمن هذه السنوات ،مع خيار التطبيق
المبكر.
ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري من تطبيق هذه التعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 )8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية
يضيف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )2009( )9المتطلبات الجديدة المتعلقة بتصنيف وقياس االلتزامات المالية .يضيف
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )2010( )9متطلبات جديدة متعلقة بااللتزامات المالية .حالي ًا ،يوجد لدى المجلس الدولي
للمعايير المحاسبية مشروع نشط إلجراء تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( ،)9وإضافة متطلبات جديدة للتعامل مع انخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط.
متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )2009( )9تمثل تغييرا ً جوهري ًا من المتطلبات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم
( )39فيما يتعلق بالموجودات المالية .يشمل المعيار فئتان رئيسيتان لقياس الموجودات المالية :التكلفة المطفأة والقيمة العادلة.
سيتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل
تدفقات نقدية تعاقدية ،وإذا كانت الشروط التعاقدية لألصل تزيد التدفقات التعاقدية بتواريخ محددة ،والتي هي دفعات لمبلغ األصل
والفوائد على مبلغ األصل القائم .يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة .يلغي المعيار تصنيفات معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )39والتي تشمل لمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،ومتوفرة للبيع ،وقروض وذمم مدينة.
لالستثمارات في أدوات حقوق ملكية والتي هي محتفظ بها ليس لغرض المتاجرة ،فإن المعيار يسمح باالختيار الذي ال رجعة فيه على
التسجيل المبدئي وعلى عرض التغيرات في كل حصة على حدة في القيمة العادلة لالستثمارات في الدخل الشامل اآلخر .في حالة
تسجيل اي مبلغ في الدخل الشامل اآلخر فأنه لم يتم إعادة تصنيفه الى الربح و الخسارة في تاريخ الحق .إال أنه ،يتم تسجيل أرباح األسهم
من هذه االستثمارات في الربح و الخسارة و ليس في الدخل الشامل اآلخر ما لم تكن تمثل هذه األرباح بوضوح استرداد جزئي لتكلفة
األستثمار .سيتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة بالنسبة إلى المنشأة التي لم تختار عرض التغيرات في
القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتسجيل التغيرات في القيمة العادلة في الربح و الخسارة.
بالنسبة للمشتقات المتضمنة في العقود األصلية عبارة عن أصل مالي ضمن مجال المعيار ،فإن المعيار يتطلب عدم فصله .بد ًال من
ذلك ،يتم تقييم األداة المالية الهجينة بشكل كلي بشأن ما إذا كان يجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )2010( )9يقدم متطلب ًا جديدا فيما يتعلق بالمطلوبات المالية المصنفة وفق خيار القيمة
العادلة ،وذلك بغرض عرض تغيرات القيمة العادلة المنسوبة لمخاطر ائتمان المطلوبات المالية في الدخل الشامل اآلخر بد ًال من الربح
أو الخسارة .بصرف النظر عن هذا التغيير ،فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9يحمل بشكل كبير التوجيهات حول تصنيف
وقياس المطلوبات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بدون تغييرات جوهرية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2015مع وجود خيار التطبيق
المبكر .قرر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية إجراء تعديالت محدودة على الممارسات والقضايا األخرى .بدأت المجموعة في عملية
تقييم اآلثار المحتملة لتطبيق هذا المعيار ،لكنها بانتظار االنتهاء من التعديالت المحدودة قبل االنتهاء من التقييم.
بناء على طبيعة أنشطة المجموعة ،فإنه يتوقع حدوث تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة جراء تطبيق هذا المعيار.
هـ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )10البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  27البيانات المالية
المنفصلة ()2011
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية

 .2أسس اإلعداد (يتبع)
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10نهج ًا جديدا ً لتحديد أي من االستثمارات يجب توحيدها .ال تتوقع المجموعة أي تأثير
جوهري من تطبيق هذه التعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة (راجع إيضاح  .))1( 3يسري مفعول هذا المعيار للسنوات التي
تبدأ اعتبارا ً من  1يناير  2013أو بعد ذلك التاريخ.
أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية مصطلح “شركات االستثمار” (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
( )10والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)12والذي يمنح إعفاء معين ًا من التوحيد لشركات االستثمار .ويتطلب من شركات
االستثمارات المؤهلة احتساب االستثمارات في الشركات المستثمر فيها والمسيطر عليها على أساس القيمة العادلة .يبدأ سريان
مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2014مع السماح بالتطبيق المبكر لتمكين التعديل مع تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم (.)10
ال يتوقع أن يكون لتطبيق هذا المعيار أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
د) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها (يتبع)
)27المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )11الترتيب المشترك
أن هيكل الترتيب المشترك مازال مهما تحت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )11إال أنه لم يعد العنصر األساسي في تحديد
نوع الترتيب المشترك والتي بالتالي قد تؤثر على الطريقة المحاسبية لذلك .يسري مفعول هذا المعيار للسنوات التي تبدأ اعتبارا ً من 1
يناير  2013أو بعد ذلك التاريخ .ال تتوقع المجموعة أي تأثير جوهري من تطبيق هذه التعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
)11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )12إفصاحات الحصص في الشركات األخرى
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )12يتضمن متطلبات اإلفصاح للشركات التي تمتلك حصص ًا في الشركات التابعة ،والعمليات
المشتركة ،والشركات الزميلة و  /أو المؤسسات الهيكلية غير الموحدة .ويتطلب المعيار اإلفصاح عن معلومات حول طبيعة،
والمخاطر واآلثار المالية المرتبطة مع حصة الشركة في الشركات األخرى.
يسري مفعول هذا المعيار للسنوات التي تبدأ اعتبارا ً من  1يناير  2013أو بعد ذلك التاريخ .تقوم المجموعة حالي ًا بتقييم متطلبات االفصاح
لحصة الشركة في الشركات التابعة والشركات الهيكلية الغير موحدة ومقارنة ذلك مع اإلفصاحات الحالية.
 )6المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( - )13قياس القيمة العادلة
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )13مصدر وحيد لتوجيهات كيفية قياس القيمة العادلة ويحل محل توجيهات احتساب
القيمة العادلة الموضحة من خالل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .مع بعض االستثناءات المحدودة ،فإنه يفسر كيفية قياس
القيمة العادلة عندما يكون مطلوبا أو مسموح به في المعاييرالدولية إلعداد التقارير المالية األخرى .بالرغم من أن معظم متطلبات
اإلفصاح للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )13مطلوبة فما يخص الموجودات والمطلوبات المالية ،فإن تطبيق المعيار
سيتطلب من المجموعة تقديم إفصاحات إضافية .تشمل اإلفصاحات عن تراتبية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات غير المالية،
وإفصاحات على مقاييس القيمة العادلة المصنفة في المستوى الثالث.
يبدأ سريان المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2013تقوم المجموعة حالي ًا مراجعة االثار المحتملة

 .3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة والتي تم تطبيقها من قبل المجموعة على
نحو ثابت كما كانت مطبقة في السنوات السابقة ،كما قامت بتطبيقها شركات المجموعة على نحو ثابت.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 )1أساس توحيد البيانات
 )1الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة .توجد سيطرة عندما يكون للشركة سلطة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في إدارة السياسات المالية والتشغيلية للشركة بغرض االستفادة من أنشطتها .يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة
في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ فقدان تلك السيطرة.
 )2المعامالت و الحصة الغير مسيطرة
يتم عرض الحصة في حقوق ملكية للشركات التابعة والغير منسوبة للشركة األم ،في بيان حقوق الملكية الموحد كحصة غير
مسيطرة .يتم احتساب الحصة الغير المسيطرة مبدئي ًا بحسب حصتها من الموجودات القابلة للتحديد ،والمطلوبات والمطلوبات
الطارئة المحتسبة في محاسبة الشراء ،وال يشمل ربح أو خسائر الشهرة المنسوبة للحصة الغير مسيطرة ،والتي تدرج في بيان الدخل
الشامل الموحد كأرباح أو خسائر منسوبة للحصة غير المسيطرة.
إن سياسة المجموعة في التعامل مع الحصة الغير مسيطرة هي احتسابها كمعاملة مع حقوق مساهمي المجموعة .بالنسبة لشراء
حصة غير مسيطرة ،يتم تسجيل الفرق بين المقابل المدفوع والحصة المشتراة من القيمة الدفترية لصافي الموجودات للشركة
التابعة في حقوق الملكية.
 )3الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة
الشركة الزميلة هي الشركة التي تمتلكها المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة ال تقل عن  20%من قوة التصويت أو تتمتع
بتأثير جوهري ،دون السيطرة ،على السياسات المالية والتشغيلية .المشاريع المشتركة هي ترتيبات تعاقدية تكون بين طرفين أو أكثر
ّ
مشكلة فيما عدا بريمار ناس
للقيام بمشاريع اقتصادية مشتركة وتكون تحت سيطرة مشتركة .إن جميع المشاريع المشتركة غير
ذ.م.م.
تقوم المجموعة بإحتساب حصتها في الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية .يتم احتساب االستثمار
مبدئي ًا بسعر التكلفة ويتم زيادة أوخفض القيمة الدفترية باحتساب االرتفاع واالنخفاض في ربح أو خسارة أسهم المستثمر في الشركة
المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء .األرباح المستلمة من الشركة المستثمر فيها تخفض القيمة الدفترية لالستثمار.
عندما تتجاوز حصة الشركة من الخسائر حصتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تخفض القيمة الدفترية لحصة الشركة
إلى الصفر ويتم التوقف عن احتساب أي خسائر إضافية إال إذا كان هناك التزام على المجموعة أو إذا تم دفع مبالغ بالنيابة عن الشركات
الزميلة أو المشروع المشترك.
 )4معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي أرباح غير محققة والناتجة عن عمليات مع شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية
الموحدة .يتم أيض ًا استبعاد األرباح الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة المحتسبة
بطريقة حقوق الملكية لغاية نصيب المجموعة من الشركات المستثمر فيها .كما يتم أيض ًا استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة
نفسها فقط لغاية أن ال يكون هناك دالئل انخفاض في القيمة.
 )2الموجودات والمطلوبات المالية
 )1االحتساب وإلغاء االحتساب
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى ،مستحقات من عمالء
ومستحقات ألطراف ذوي عالقة .تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من قروض ألجل ،ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى،
مستحقات للعمالء ،مستحقات ألطراف ذوي عالقة ،سندات مالية مستحقة وسحب على المكشوف .يتم احتساب جميع الموجودات
المالية والمطلوبات المالية بالتاريخ التي تنشأ فيه.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،وهي المبلغ المدفوع (في حالة الموجودات) أو المستلم (في حالة
المطلوبات).

33

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما
تقوم المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري .تقوم المجموعة بشطب بعض الموجودات المالية عندما يتم
تحديدها بأنها غير قابلة للتحصيل .تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو
انتهائها.
 )2تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تصنف المجموعة الموجودات المالية وفق ًا لفئات المعيار المحاسبي الدولي رقم  39التالية :قروض وذمم مدينة .تصنف جميع
المطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة .تحدد اإلدارة تصنيف أدواتها المالية عند االحتساب المبدئي.
 )3مبادئ القياس
يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
إن التكلفة المطفأة للموجودات أو اإللتزامات المالية هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجودات أو المطلوبات المالية في
االحتساب المبدئي ،مطروح ًا منه المبالغ المدفوعة ،مضاف ًا إليه أو مطروح ًا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي
ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئي ًا ومبلغ االستحقاق ،مطروح ًا منه مخصص االنخفاض في القيمة .يتضمن احتساب معدل الربح
الفعلي كل األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءا ً أساسي ًا من معدل الربح الفعلي.
ج) معامالت بالعملة األجنبية
 )1العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية
يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة “عملة التعامل”.
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدينار البحريني وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في التعامل والعرض .تم التقريب إلى
“األلف” ماعدا الحاالت المشار إليها.
 )2المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني الذي يعتبر عملة القياس للمجموعة بأسعار الصرف السائدة
في تاريخ إجراء المعامالت .تم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان
المركز المالي .تدرج جميع فروقات التحويل في بيان الربح أو الخسارة.
 )3شركات المجموعة
ال يوجد لدى المجموعة إستثمارات جوهرية في العمليات الخارجية .ان العمالت األخرى المستعملة من قبل شركات المجموعة في
معامالتها إما الدينار البحريني أو الدوالر األمريكي .وعليه لم تنتج أية فروقات جوهرية من تحويل البيانات المالية لشركات المجموعة.
د) العقارات والمنشآت والمعدات
 )1الموجودات المملوكة
تظهر العقارات والمنشآت والمعدات والتي تشمل أعمال تحت التنفيذ بالتكلفة مطروح ًا منها متجمع االستهالك وخسائر إنخفاض
القيمة ،ان وجدت .تشمل التكلفة المصروفات المنسوبة بشكل مباشر لألصل المشتراه .تشمل تكلفة الموجودات المبنية من قبل
المجموعة تكلفة المواد والعمل المباشر والتكاليف األخرى المنسوبة بشكل مباشر و التي تجعل الموجودات في حالة جاهزة للعمل
واإلستخدام المنشود وتكاليف تفكيك وإزالة العناصر وإعادة تهيئة الموقع التي توجد فيه الموجودات ورسملة تكاليف التمويل.
وتعدل كلما لزم ذلك ،في تاريخ بيان المركز المالي .يتم تخفيض القيمة الدفترية
ويتم مراجعة قيم األصول المتبقية والعمراالفتراضي،
ّ
للموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة .أما أعمال
تحت التنفيذ المتعلقة بالعقارات والمنشآت والمعدات فيتم إظهارها بالتكلفة مطروح منها خسائر اإلنخفاض في القيمة إن وجدت.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 )2اإلحتساب الالحق
تتم رسملة المصروفات المتعلقة باستبدال أحد مكونات العقار والمنشآت والمعدات والتي تم تصنيفها على حده .تتم رسملة
المصروفات األخرى فقط عندما تؤدي هذه المصروفات إلى زيادة في القيمة االقتصادية المستقبلية للعقارات و المنشآت و المعدات.
تحمل جميع المصروفات األخرى على بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها .يتم تحويل أعمال تحت التنفيذ للتصنيف المناسب في العقارات
والمنشآت والمعدات حالما تكون جاهزة لإلستخدام.
 )3اإلستهالك
يتم إحتساب اإلستهالك في بيان الربح أو الخسارة وفق ًا لطريقة القسط الثابت لتغطية تكلفة الموجودات خالل عمرها االنتاجي .ال يتم
إحتساب إستهالك لألراضي المملوكة .األعمار اإلنتاجية المتوقعة كمايلي:
تصنيف العقارات والمنشآت والمعدات

االستهالك على حسب السنوات

المباني

سنة 3 – 10

منشآت على أراضي مستأجرة

سنة 3 – 15

المنشآت وآالت والسيارات

سنة 3 – 15

السفن والعبارات

سنة 10 – 15

معدات وأثاث مكتبي وتركيبات

سنوات 1 – 5

هـ) انخفاض القيمة
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المجموعة لتحديد دالئل إنخفاض في القيمة في تاريخ بيان المركز المالي .إذا
وجد مثل هذا الدليل يتم تقدير القيمة المتوقع إستردادها من هذه الموجودات .وتحتسب الخسائر الناتجة من اإلنخفاض إذا فاقت
القيمة الدفترية ألي موجود من الموجودات القيمة المتوقع إستردادها  ،وتحمل هذه الخسائر على بيان الربح أو الخسارة.
و) عقارات استثمارية
العقارات هي تلك اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض اإليجار او اإلستفادة من الزيادة من قيمتها او كليهما .و التي ال تستخدم من قبل
الشركات المجموعة .تشمل العقارات ارض محتفظ بها لفترة غير محدودة ايضا يتم تصنيفها كعقارات استثمارية .التحويل من و إلى
العقارات اإلستثمارية إلى عقارات تجارية او معدات وعقارات والذي يتم إذا كان هناك تغير في اإلستخدام.
العقارات اإلستثمارية تقاس مبدئيا بالتكلفة ،متضمن ًا تكاليف المعاملة اإلستثمارات العقارية لدى المجموعة يتم إظهار اإلستثمارات
العقارية بتكلفة مطروحة منها متجمع اإلستهالك و خسائر إنخفاض القيمة .ال يتم إحتساب اإلستهالك على األراض.
ز) المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .يتم احتساب تكلفة المخزون على أساس المتوسط المرجح
اعتمادا على طبيعة العمل المحدد لكل القطاع .تتضمن التكلفة جميع المصروفات التي تنفق على المخزون في الظروف العادية حتى
وصوله إلى مخازن المجموعة .صافي القيمة الممكن تحقيقها هي عبارة عن سعر البيع المتوقع في ظروف العمل االعتيادية ناقص ًا
مصروفات البيع المقدرة.
ح) النقد وما في حكمه
يتضمن كل من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل  3أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع ،والتي تكون
معرضة ألخطار التغير في القيمة العادلة بصورة غير جوهرية .ألعداد بيانات التدفقات النقدية الموحدة يتم عرض النقد وما في حكمه
صافي من السحوبات على المكشوف.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ط) مبالغ مستحقة من  /إلى العمالء
تمثل المطلوبات من العمالء إجمالي المبالغ الغير مفوترة والتي يتوقع تحصيلها على المشاريع حتى تاريخه ،و تقاس بالتكلفة زائدا ً الربح
المحتسب حتى تاريخه ،مطروح ًا منها فواتير إنجاز العمل المرحلية المستلمة و الخسائر المتكبدة.
تمثل مستحقات إلى العمالء الزيادة في الفواتير المرحلية فيما يفوق اإليرادات المحتسبة ( التكاليف مضاف إليها األرباح) لعقود العمل
المنجز حتى تاريخه.
تشمل التكلفة جميع المصروفات المتعلقة بمشاريع محددة وموزعة كمصروفات ثابتة أو متغيرة والمتكبدة في عقود المجموعة
وفق ًا لطاقة العمل اإلعتيادي.
ي) المخصصات
يتم احتساب المخصصات في بيان المركز المالي عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو إعتباري نتيجة ألمر ما حدث في الماضي،
ويمكن قياسه بطريقة موثوقة ،وإن هناك احتمال باستخدام منافع اقتصادية لسداد هذا االلتزام.
ك) اإليجارات التشغيلية
تحتسب المدفوعات التي تتم تحت اإليجارات التشغيلية في بيان الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على فترة اإليجار.
ل) منافع للموظفين
 )1الموظفون البحرينيون
توفر الهيئة العامة للتأمين االجتماعي غطاءا ً تأميني ًا للموظفين البحرينيين وذلك نظير اشتراك شهري يتحمله كل من أصحاب
األعمال والموظفين ويحتسب على أساس نسبة مئوية ثابتة من الراتب .مساهمة المجموعة في هذا البرنامج والذي يمثل برنامج
مساهمات محددة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )19يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.
 )2الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة وفق ًا لنصوص قانون العمل البحريني للقطاع
األهلي لسنة  1976تحتسب على أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري .يتم عمل مخصص لهذا االلتزام وفقا لقانون العمل البحريني
بناء على متراكم خدمة الموظفين منذ تاريخ التسوية السابقة وآخر استحقاقات الرواتب والعالوات بتاريخ بيان المركز المالي.
م) اإليرادات
 )1إيرادات ومصروفات العقود
يحتسب دخل ومصروفات العقود في بيان الربح أو الخسارة بنسبة االتمام للعقود حين يمكن قياس الناتج من العقود بطريقة موثوق
بها .يشمل إيراد العقد المبلغ األساسي المتفق عليه مضاف ًا إليه أي تغييرات في أعمال العقد والمطالبات إذا كانت محتملة ويمكن
قياسها بطريقة موثوقة ومقبولة من العميل.
ويتم قياس المرحلة المنجزة بالرجوع إلى نسبة تكاليف العقد المتكبدة حتى اآلن بإجمالي تكاليف العقد المقدرة ،الجزء المنجز فعلي ًا
من العقد وعمليات مسح األعمال المنجزة إعتمادا ً على طبيعة العقد .إذا لم يكن باإلمكان قياس نتيجة عقد البناء ،يتم احتساب
إيرادات العقد فقط بنسبة تكاليف العقد المتكبدة التي يكون من المحتمل استردادها .تحتسب أي خسارة متوقعة من العقد مباشرة
في بيان الربح أو الخسارة.

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 )2المبيعات
تمثل المبيعات قيمة الفواتير الصادرة عن البضائع الموردة والخدمات المقدمة خالل السنة والمقاسة بالقيمة العادلة للمقابل
المستلم أو الذمم المدينة .يحتسب اإليراد عند االنتقال الجوهري لمخاطر ومنافع الملكية للمشتري ويكون استرداد المقابل محتم ً
ال.
 )3دخل التأجير
دخل التأجير يمثل قيمة تأجير السقاالت والمعدات والخدمات ذات الصلة المقدمة ،تحتسب عند تقديم الخدمات.
عندما تقوم المجموعة بصفتها وكيل أعمال وليس كطرف رئيسي في المعاملة يتم احتساب اإليراد صافي من عمولة المجموعة.
ن) إيراد التمويل
إيراد التمويل هو إيراد الفوائد المحتسب على أساس تقسيمه على فترة الودائع قصيرة األجل.
ي) اإليرادات األخرى
يتم إحتساب إيرادات الخردة عند بيع المخزون وقطع الغيار الخردة .يتم إحتساب إيرادات العمولة عند إستحقاقها وتقديم الخدمات.
س) أسهم الخزينة
عندما تشتري المجموعة أسهم رأس مالها ،يطرح المبلغ المدفوع شام ً
ال أي تكاليف تتعلق بالمعاملة من إجمالي حقوق الملكية
وتسجل كأسهم خزينة إلى أن يتم إلغاءها .عند بيع السهم أو إعادة إصداره الحق ًا ،أي ربح أو خسارة ستتضمن في حقوق الملكية.
ع) االحتياطي القانوني
حسب متطلبات نظام الشركة األساسي وقانون الشركات التجارية البحريني لسنة  ،2001فانه يجب تخصيص  10%من صافي الربح
ً
عادة على المساهمين إال في حاالت معينة
لالحتياطي القانوني حتى يصل إلى  50%من رأس المال المدفوع .هذا اإلحتياطي ال يتم توزيعه
حددها قانون الشركات التجارية البحريني لسنة .2001
ف) العائد على السهم
تعرض المجموعة معلومات العائد على السهم األساسي .يحتسب العائد على السهم األساسي عن طريق قسمة الربح أو الخسارة
المنسوبة لمساهمي الشركة على المعدل المرجح لألسهم القائمة خالل السنة بعد طرح متوسط عدد أسهم الخزينة المشتراة
والمحتفظ بها من قبل الشركة.
ص) تقارير القطاع
إن القطاع التشغيلي هو جزء من المجموعة الذي يزاول نشاطاته التجارية ويحقق إيرادات ويتكبد مصروفات ويتم مراجعة نشاطاته
بشكل دوري من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي للمجموعة (مجلس اإلدارة) ،التخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب تخصيصها
للقطاع ،ولتقييم أداءه والذي يتوفر له معلومات مالية منفصلة .ينقسم القطاعات التشغيلية إلى قطاعات تجارية .تقوم المجموعة
بتنظيم أعمالها كقطاعين رئيسيين وذلك ألسباب إدارية.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .3السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
ق) إستثمارات قصيرة األجل
تمثل اإلستثمارات قصيرة األجل الودائع التي التندرج تحت تعريف النقد وما في حكمه و التي يحل تاريخ إستحقاقها بعد أكثر من  3أشهر
عند تاريخ اإليداع و التي تكون معرضة لمخاطر التغير في القيمة العادلة بصورة غير جوهرية.

 .4أهم التقديرات المحاسبية والقرارات في تطبيق السياسات الحسابية
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات ّ
تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات للسنة المالية المقبلة .وأن هذه
ّ
التقديرات واألحكام يتم تقييمها بشكل مستمر على أساس التجربة التاريخية وعوامل أخرى ،منها توقعات األحداث المستقبلية التي
يعتقد بأنها كانت معقولة في ظروف معينة.
 .1انخفاض قيمة الذمم المدينة
بأن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل
يتم عمل مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي ّ
ّ
كل المبالغ المستحقة طبقا لشروط األصلية للذمم التجارية .وتعتبر الصعوبات المالية للمدين ،واحتمال إفالسه أو إعادة الهيكلة
المالية ،أو تأخر الدفعات مؤشرات على هبوط في قيمة الذمم التجارية .يقدر المبلغ القابل لالسترجاع على أساس الخبرة السابقة و
تقديرات التدفقات النقدية.
.1انخفاض قيمة المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديما أوتالف ًا ،يتم تقدير القيمة الممكن
تحقيقها ويتم عمل مخصص بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن تحقيقها.
ج .انخفاض قيمة العقارات والمنشآت والمعدات
تتم مراجعة القيم المتبقية الموجودات والعمر اإلنتاجي ،وتعدل كلما الزم ذلك ،في تاريخ بيان المركز المالي .يتم تخفيض القيمة
الدفترية للموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد فورا ً إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من قيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة.
د .المطالبات والخسائر المتوقعة على العقود قيد التنفيذ
مطالبات التعويض اإلضافية المستحقة على العقد للمجموعة ال تظهر في البيانات المالية إال في السنة التي من المتوقع احتساب هذه
المطالبات بشكل موثوق وسيتم قبولها من قبل العميل .يتم عمل مخصص بشكل كامل للخسائر المتوقعة من عقود قيد التنفيذ
في الفترة التي تحدد فيها هذه الخسائر ألول مرة.
هـ .تقديرات إيرادات وتكاليف عقود المقاوالت على المشاريع
بناء على نسبة اإلتمام للعقود والتي يتم من خاللها مقارنة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه مع إجمالي
يتم إحتساب اإليرادات للمشاريع ً

 .4أهم التقديرات المحاسبية والقرارات في تطبيق السياسات الحسابية (يتبع)
التكاليف المقدرة التي سيتم تكبدها على المشروع .تقوم إدارة المشروع بتقدير التكاليف التي سيتم تكبدها على المشروع .يتم
إحتساب التغير في تكاليف العقود أو اإليرادات المقدرة في الفترة التي تم فيها التغيير وفي الفترات الالحقة.

 .5إدارة المخاطر المالية
.1مقدمة
تتكون األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه ،ودائع ألجل
في البنوك ،الذمم التجارية المدينة ،مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة ،مبالغ مستحقة من العمالء وبعض الموجودات المتداولة

ناس المؤسسة ش.م.ب
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 .5إدارة المخاطر المالية (يتبع)
األخرى .المطلوبات المالية للمجموعة تتكون من الذمم التجارية الدائنة ،مبالغ مستحقة للعمالء ،مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة،
سندات مالية مستحقة ،قروض ألجل ،سحوبات على المكشوف ومطلوبات متداولة أخرى.
تتعرض المجموعة للمخاطر اآلتية جراء استخدام األدوات المالية :
1.1مخاطر االئتمان
2.2مخاطر السيولة
3.3مخاطر السوق
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ،وأهداف المجموعة والسياسات وإجراءات
قياس وإدارة الخطر وإدارة رأس مال المجموعة .وكما يعرض هذا اإليضاح أيض ًا بعض اإلفصاحات الكمية باإلضافة إلى اإلفصاحات األخرى
بالبيانات المالية الموحدة.
مجلس اإلدارة مسؤول بشكل عام بتأسيس ومراقبة هيكل إدارة المخاطر للمجموعة.
تتولى لجنة التدقيق للمجموعة مراقبة كيفية التزام اإلدارة بإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ومراجعة مدى مالئمة ممارسات إدارة
المخاطر مع حجم المخاطر التي تواجهها المجموعة .يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق في أداء مهمتها الرقابية.
.1مخاطر االئتمان
هي المخاطر الناتجة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها مما يؤدي إلى تعرض المجموعة لخسائر مالية.
تتعرض المجموعة لهذه المخاطر أساس ًا على الذمم المدينة من العمالء ،األطراف ذوي العالقة ،ودائع قصيرة األجل وعلى النقد و ما
في حكمه.
)1التعرض لمخاطر االئتمان
القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان .التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ بيان
المركز المالي كاآلتي :
٢٠١٢

٢٠١١

45,906

36,974

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

7,401

7,235

ودائع ألجل في البنوك

9,350

5,225

النقد وما في حكمه

11,316

17,266

73,973

66,700

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى (صافي)

-)2ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان أساس ًا بالخصائص الفردية لكل عميل .تزاول المجموعة نشاطها بشكل أساسي في مملكة
البحرين.
يقوم كل قسم  /شركة تابعة بتعيين حدود شراء لكل عميل ،و التي تمثل أقصى مبلغ مفتوح و يتم مراجعة هذه الحدود دوري ًا .يمكن
للعمالء الذين يفشلون في اإليفاء بمعيار المجموعة للجدارة االئتمانية أن يتعاملوا مع المجموعة على أساس الدفع المسبق .عند
مراقبة مخاطر ائتمان العمالء ،يتم تصنيفهم حسب خصائصهم االئتمانية ،بما في ذلك إذا كانوا أفرادا ً أو أشخاص ًا اعتباريين ،والموقع
الجغرافي ،والصناعة ،والتقدير العمري ،واالستحقاق ووجود مصاعب مالية سابقة.
تقوم المجموعة بتقييم القدرة اإلئتمانية للشريك في المشاريع المشتركة قبل الدخول في اتفاقية.
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 .5إدارة المخاطر المالية (يتبع)
المدة االئتمانية المحددة من قبل المجموعة لكل الذمم المدينة هي  90يوم ًا و بعد ذلك تصنف كمتأخرات .تقيم جميع المتأخرات
التي تزيد على سنة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة وتعتبر القيمة المقدرة الغير قابلة لالسترداد منخفضة القيمة ويتم
عمل مخصص لها.
 -)3مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بالذمم المدينة من الشركة القابضة واألطراف ذوي العالقة بالمجموعة .تتم
المعامالت مع األطراف ذوي العالقة في الظروف العادية للعمل و بناء على شروط تجارية .تعتبر المجموعة مخاطر االئتمان على هذه
المبالغ محدودة.
 )4مخاطر ائتمان القطاعات
الحد األقصى لمخاطر االئتمان على الذمم التجارية ،الذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذوي عالقة بتاريخ التقرير
للقطاع:
2011

2012

أنشطة إنشائية
وأنشطة مصاحبة

أنشطة تجارية

أنشطة إنشائية
وأنشطة مصاحبة

أنشطة
تجارية

ذمم تجارية و ذمم مدينة أخرى (صافي)

43,013

2,893

34,250

2,724

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

6,083

1,318

5,932

1,303

ودائع ألجل في البنوك

9,350

-

5,225

-

النقد وما في حكمه

10,565

751

16,569

697

69,011

4,962

61,976

4,724

 )5خسائر انخفاض القيمة
أعمار الذمم التجارية والذمم المدينة األخرى بتاريخ بيان المركز المالي كما يلي:
2011

2012

إجمالي

انخفاض القيمة

إجمالي

انخفاض القيمة

32,357

-

23,997

-

6,008

-

3,899

-

متأخرات  91-180يوم ًا

1,283

-

2,338

-

أكثر من  180يوم ًا

8,981

()2,723

8,517

()1,777

48,629

()2,723

38,751

()1,777

غير متأخرة و منخفضة القيمة
متأخرات صفر -90يوم ًا

كما في  31ديسمبر

بناء على تجارب سابقة .الحركة في
ال تعتقد المجموعة أن هناك ضرورة إلعداد مخصص انخفاض قيمة للذمم المدينة غير المتأخرة ً
مخصصات انخفاض القيمة مشروحة في إيضاح رقم .10
 )6النقد وما في حكمه وودائع ألجل في البنوك
مخاطر المجموعة االئتمانية على النقد وما في حكمه وودائع ألجل في البنوك محدودة حيث يتم إيداع النقد في بنوك بالبحرين تتمتع
بتصنيف ائتماني جيد.
)7مخاطر التمركز
تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف من أنشطة اقتصادية مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو خصائص
اقتصادية مشابهة قد تتأثر بدرجة مشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي ،السياسي أو ظروف
أخرى .تسعى المجموعة إلدارة مخاطر التمركز بوضع ومراقبة حدود للتمركز الجغرافي والصناعي.
ج .مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ،هي المخاطر المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسديدها بواسطة النقد أو الموجودات المالية األخرى ،وهي
مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية .يهدف أسلوب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة وهو التأكد من توافر
السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خسائر
تضر بسمعة المجموعة .مخاطر السيولة يمكن أن تنتج من عدم قدرة المجموعة من بيع الموجودات المالية بسرعة وبسعر قريب
من القيمة العادلة.
ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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 .5إدارة المخاطر المالية(يتبع)
اآلتي هو االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
ا لقيمة
ا لد فتر ية

تدفقات نقدية
تعا قد ية

 ٦أشهر أو أقل

4,176

4,359

1,395

788

مطلوبات تجارية ومطلوبات
أخرى

16,234

16,234

16,234

-

-

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي
عالقة

6,685

6,685

6,685

-

-

-

سندات مالية مستحقة

1,295

1,314

1,314

-

-

-

سحوبات على المكشوف

3,221

3,285

3,285

-

-

-

31,611

31,877

28,913

788

1,368

808

2012
قروض ألجل

 ١٢ -٦أشهر

 ٢ -١سنة

أكثر من
سنتين

1,368

808
-

التزامات وارتباطات محتملة

1,595

1,595

1,595

-

-

-

5,729

5,729

5,729

-

-

-

ا لقيمة
ا لد فتر ية

تدفقات نقدية
تعا قد ية

 ٦أشهر أو أقل

 ١٢ -٦أشهر

 ٢ -١سنة

أكثر من
سنتين

قروض ألجل

1,471

1,541

مطلوبات تجارية ومطلوبات
أخرى

10,510

10,510

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي
عالقة

4,652

4,652

خطابات الضمانات
التزامات

2011

465

176

527

373

10,510

-

-

-

4,652

-

-

-

سندات مالية مستحقة

1,774

1,785

1,785

-

-

-

سحوبات على المكشوف

2,976

3,036

3,036

-

-

-

21,383

21,524

20,448

176

527

373

التزامات وارتباطات محتملة

خطابات الضمانات

2,303

2,303

2,303

-

-

-

التزامات

1,183

1,183

1,183

-

-

-

د .مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الفائدة وسعر صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم التي تؤثر على دخل
المجموعة أو على أدواتها المالية .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات مخاطر السوق في حدود األطر المقبولة
مجزعلى المخاطر.
مع تحقيق عائد
ٍ
)1مخاطر معدل الفائدة
مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة كنتيجة لتقلب أسعار الفائدة نتيجة التغيرات في قيم األدوات المالية بسبب تغير
معدل الفائدة في السوق .تنحصر مخاطر معدل الفائدة في السوق في الودائع القصيرة األجل ،القروض ألجل والسحوبات على المكشوف.
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بآالف الدنانير البحرينية

 .5إدارة المخاطر المالية(يتبع)
األدوات المالية للمجموعة التي تتحمل فوائد كما في تاريخ بيان المركز المالي :

2011

2012
أدوات ذات معدل ثابت
ودائع ألجل في البنوك – تستحق خالل أكثر من  3أشهر

9,350

5,225

ودائع قصيرة األجل – تستحق خالل  3أشهر أو أقل

5,705

10,832

15,٠٥٥

16, 057

أدوات ذات معدل متغير
قروض ألجل

4,176

1,471

سحوبات على المكشوف

3,221

2,976

7,397

4,447

معدل الفائدة الفعلي على هذه األدوات المالية كما يلي:
2012
معدل الفائدة
ا لسنو ي%

2011
معدل الفائدة
السنوي%

ودائع ألجل في البنوك – تستحق خالل أكثر من  3أشهر

3.80 - 2.50

3.40 - 2.15

ودائع قصيرة األجل  -تستحق خالل  3أشهر أو أقل

2.75 - 1.75

2.75 - 1.25

قروض ألجل

3.65 - 3.20

4.00 - 3.30

سحوبات على المكشوف

4.20 - 3.20

4.25 - 3.20

إن التغير بـ  100نقطة أساسية في معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي سوف يزيد (ينقص) الربح أو الخسارة بمبلغ
 77دينار بحريني ( 72 : 2011دينار بحريني).
ال يتوقع أن يكون للتغيرات في معدل فائدة السوق أثر جوهري على القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية.
)2مخاطر صرف العمالت األجنبية
مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تأثر على أرباح المجموعة نتيجة للتغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية.
تتعرض المجموعة لمخاطر صرف العمالت األجنبية على مشترياتها بالعملة األجنبية .ان المخاطر الجوهرية لصرف العمالت األجنبية
التي تتعرض لها المجموعة في تاريخ بيان المركز المالي كانت متعلقة باليورو فقط .إجمالي التعرض كما في تاريخ  31ديسمبر  2012كان
 169ألف يورو ( 79 :2011ألف يورو).
ال تعتقد المجموعة أن التغيرات في صرف العمالت األجنبية سوف يكون له أثر جوهري على اإليرادات أو حقوق الملكية ألن التعرض
للعمالت غير الدوالر الذي هو مرتبط بالدينار البحريني غير جوهري.
)3مخاطر أسعار األوراق المالية
ال تتعرض المجموعة ألخطار أسعار األوراق المالية بما أنها ال تملك استثمارات فيها.

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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بآالف الدنانير البحرينية

 .5إدارة المخاطر المالية(يتبع)
هـ .مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة و الغير مباشرة الناتجة عن أسباب متعددة متعلقة بعمليات المجموعة،
الموظفين ،التقنيات والبنية التحتية والعوامل الخارجية األخرى عدا مخاطر اإلئتمان ،السوق والسيولة مثل تلك المخاطر الناتجة عن
المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير العامة المقبولة في سلوكيات الشركات .إن مخاطر التشغيل تنتج من جميع عمليات
التشغيل للمجموعة .وتدير المجموعة مخاطر التشغيل عن طريق اتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة والتأكد من فصل المهام
والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي ورقابة االلتزام.
و .إدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأس مال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنيين والسوق والبقاء على
التطورات المستقبلية للمجموعة .يراقب أعضاء مجلس اإلدارة التوزيع الديموغرافي للمساهمين والعائد على رأس المال والتي تعرفه
المجموعة بمجموع حقوق المساهمين مع استثناء الحصة غير المسيطرة ومستوى الربحية على األسهم للمساهمين.
تقوم المجموعة من وقت آلخر بشراء أسهمها .يعتمد توقيت عمليات الشراء هذه على أسعار السوق .يتخذ مجلس اإلدارة قرارات
بناء على أساس المعاملة المحددة .لم يكن هناك أي تغير في أسلوب اإلدارة في إدارة رأس مال الشركة خالل السنة .ولم
الشراء والبيع ً
يكن هناك أيض ًا أي متطلبات رأسمالية مفروضة خارجي ًا على الشركة أو الشركات التابعة لها.

 -٦العقارات والمنشآت المعدات
أراضي
مستأجرة
وتحسينات

األراضي
والمباني

منشآت،آالت
سيارات،
سفن
وعبارات

أعمال
معدات
وأثاث مكتبي رأسمالية
قيد التنفيذ
وتركيبات

المجموع
٢٠١١

المجموع
٢٠١٢

التكلفة
4,864

1,602

37,332

1,419

1,048

46,265

42,860

في  1يناير

32

262

4,519

28

256

5,097

5,277

إعادة تصنيف

-

207

30

()237

-

-

-

المحول من أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

100

88

694

-

()882

-

-

استبعادات

-

-

()791

-

-

()791

()1,872

4,996

2,159

41,784

1,210

422

50,571

46,265

1,381

358

25,078

916

-

27,733

24,574

استهالك السنة

213

179

4,374

161

-

4,927

4,836

إعادة تصنيف

54

41

46

()141

-

-

-

-

-

()720

-

-

()720

()1,677

1,648

578

28,778

936

-

31,940

27,733

اضافات

في  31ديسمبر
اإلستهالك
في  1يناير

إستبعادات
في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2012

3,348

1,581

13,006

274

422

18,631

-

3,483

1,244

12,254

503

1,048

-

18,532

في  31ديسمبر  2011تم توزيع االستهالك على تكلفة البيع /تكاليف العقود بمبلغ  4,242دينار بحريني ( 4,154 :2011دينار بحريني ) والمصروفات
العمومية واإلدارية بمبلغ  685دينار بحريني ( 682 :2011دينار بحريني ) .تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل ولكن مازالت في
الخدمة في  31ديسمبر  2012كانت  17,192دينار بحريني ( 13,730 :2011دينار بحريني ).
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بآالف الدنانير البحرينية

 -٦العقارات والمنشآت المعدات (يتبع)
عقارات المجموعة
الرقم

العنوان

1

مبنى رقم  ، 912العكر
الشرقي

2

مبنى رقم  ،1295طريق
،239سلماباد 702

3

قطعة رقم )01 9078-00-( 4
منطقة الحد الصناعية

4

قطعة أرض رقم 5236
()9101853
منطفة سلماباد

الوصف

االستخدام

مدة الخدمة

معدل عمر
األصل

القيمة
الحالية

مكتب  /مصنع /مرآب/
مبنى مخازن

تجاري

مستأجر ،و قابل
للتجديد سنوي ًا

 16 – 10سنة

71

مبنى وأرض

تجاري

ملكية مطلقة

 15سنة

658

مكتب  /ورش  /مبنى
مخازن

تجاري

مستأجر لعشر
سنوات قابلة
للتجديد

 6سنوات

878

أرض

تجاري

ملكية مطلقة

ال يوجد

1,753

في مارس  2011قامت شركة دلمون لألسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م بشراء قطعة أرض في منطقة سلماباد بمبلغ  1,721دينار
بحريني ،وقامت الشركة بسداد المبلغ بالكامل.
تم تقسيم االستخدام التجاري لألرض بالتساوي بين شركة دلمون لألسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م وشركة دلمون للخرسانة
المسبوكة ذ.م.م .وافق مجلس اإلدارة على هذا االتفاق في اجتماعه الذي عقد بتاريخ  14يونيو  ،2011وبالتالي فقد تحملت الشركتان التكلفة
اإلجمالية لألرض بالتساوي .تم اعتبار األرض كأصل مشترك بين شركة دلمون لألسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م وشركة دلمون
للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .وتم احتساب المبلغ الكامل بالتساوي في البيانات المالية لكل من الشركتين بمبلغ  861دينار بحريني.
تم تسجيل وثيقة ملكية األرض بإسم احد مدراء الشركة .إال أن هذا المدير منح موافقته لشركة دلمون لألسمنت المخلوط ومنتجاته
ذ.م.م الستخدام األرض في االتفاقية الموقعة بتاريخ  1مارس  ،2011كما وافق على انه متى كان بإمكان شركة دلمون لألسمنت المخلوط
ومنتجاته ذ.م.م تسجيل األرض بإسمها ،فإن المدير سيقوم بتسجيل األرض فورا ً بإسم شركة دلمون لألسمنت المخلوط ومنتجاته
ذ.م.م عل أساس انها هدية .في  4يونيو  ،2012شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .حصلت على شهادة المسح والتسجيل
ودفعت مصاريف التسجيل بمبلع  32دينار بحريني (تحتسب في البيانات المالية لدى كل شركة بقيمة  16دينار بحريني) .في  31ديسمبر
 2012الزلت عملية تحويل الملكية مستمرة إلى شركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م.

 .7استثمارات عقارية
اإلستثمارات العقارية قدرت بتكلفة  1500دينار بحريني وتمثل  12،621متر مربع من األرض المحتفظ بها للمستقبل .الشركة لم تحدد على
ان االرض سوف تحتفظ من اجل الزيادة في قيمتها او تطور بغرض إيجار المستقبل و وفقا لذلك تم تسجيل األرض وفق المعايير الدولية
للمحاسبة ( )40اإلستثمارات العقارية .أعمتدت الشركة على التكلفة في القياسات الالحقة.
القيمة العادلة لإلستثمارات أحتسبت من خالل إستخدام مقيميين مستقلين للمبنى في  3يونيو  2012وتقدر بقيمة  ٢,٠٣٨دينار بحريني.
القيمة العادلة مقاربة إلى القيمة العادلة كما في  31ديسمبر .2012

 .8استثمارات في شركات زميلة
تمثل االستثمارات في شركات زميلة  ٪ ٣3,٣3في دونا مرين ذ.م.م ،شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مملكة البحرين
و٪ ٤٠في بي.كي .الخليج ،شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م.
ان المعلومات المالية لالستثمارات في شركات زميلة المحسوبة وفقاَ حقوق الملكية والتي لم يتم تعديلها بالنسبة المملوكة
للمجموعة كالتالي :

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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 .8استثمارات في شركات زميلة (يتبع)
2012

2011

1,749

956

مصروفات

()2,027

()1,955

خسائر للسنة المنتهية في  31ديسمبر

()278

()999

خسارة أسهم المجموعة

()84

()333

الموجودات المتداولة

1,125

1,968

الموجودات غير المتداولة

3,027

2,973

مجموع الموجودات كما في  31ديسمبر

4,152

4,941

2,112

2,946

2,470

2,147

4,582

5,093

صافي المطلوبات كما في  31ديسمبر

()430

()152

أسهم المجموعة من صافي المطلوبات

()134

()50

إيرادات

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
مجموع المطلوبات كما في  31ديسمبر

تقوم المجموعة باحتساب استثمارات في شركات زميلة في البيانات المالية كالتالي :
2012

2011

33

33

قرض ألجل لشركات زميلة

1,464

650

مطروح ًا  :الحصة من خسائر شركات زميلة

()671

()587

كما في  31ديسمبر

826

96

استثمارات في شركات زميلة

بي كي جلف حققت صافي ارباح خالل  2012بقيمة  139دينار بحريني ( :2011اليوجد) .في  31ديسمبر  2012بلغت األصول المتداولة البالغة
 575دينار بحريني (1,451 :2011دينار بحريني) و مطلوبات متداولة و البالغة  436دينار بحريني ( 1,451 :2011دينار بحريني) متضمنة في األعلى.

 .9المخزون
2012

2011

مواد خام

1,689

2,112

المتاجر ،قطع الغيار ،الزيوت والشحوم

3,250

2,112

170

97

مواد غذائية

1,457

1,879

بضائع منجزة

244

197

6,810

6,397

مخصص المخزون التالف وبطئ الحركة

()785

()619

في  31ديسمبر

6,025

5,778

بضائع في الطريق
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 .9المخزون(يتبع)
2012

2011

619

892

مخصص إضافي خالل السنة

211

111

مبالغ مشطوبة خالل السنة

-

()321

()45

()63

785

619

الحركة في مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة
في  1يناير

مبالغ مسترجعة خالل السنة
في  31ديسمبر

في  ،2012شركة دلمو للخرسانة المسبوكة ذ.م.م شطبت التالف من المخزون وقد بلغ  13دينار بحريني ( :2011ال يوجد).

 .10ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى
2012

2011

33,973

30,307

8,487

7,074

5,816

1,086

149

331

ذمم مدينة أخرى

279

191

ذمم الموظفين

74

93

48,778

39,082

مخصص خسائر انخفاض القيمة

()2,723

()1,777

في  31ديسمبر

46,055

37,305

2012

2011

1,777

2,334

2,564

432

()95

()295

مبالغ مشطوبة خالل السنة

()1,523

()694

في  31ديسمبر

2,723

1,777

ذمم تجارية مدينة
مبالغ محجوزة مدينة
مبالغ مدفوعة مقدما إلى الموردون والمقاولين الفرعيين
مصروفات مدفوعة مقدم ًا

الحركة في مخصص انخفاض القيمة :
في  1يناير
اضافات خالل السنة
مبالغ مسترجعة خالل السنة

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى تشمل الجزء غير المتداول والبالغ  2,653دينار بحريني ( 4,070 :2011دينار بحريني ) والذي يعتبر مستحق ًا
وقاب ً
ال للمطالبة به.

 .11مبالغ مستحقة من العمالء
تكاليف متكبدة زائدا ً أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ
فواتير انجاز العمل لعقود قيد التنفيذ

في  31ديسمبر

2012

2011

82,406

53,610

()69,199

()48,883

13,207

4,727

ناس المؤسسة ش.م.ب
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 .12قروض ألجل
الجزء غير المتداول
قروض بنكية
الجزء المتداول
قروض بنكية

في  31ديسمبر

2012

2011

2,101

865

2,075

606

4,176

1,471

معدل الفائدة الفعلية على القروض طويلة األجل كان  3,65% - 3,20%سنوي ًا ( 4,00% - 3,30% :2011سنوي ًا).
في مارس  ،2011أبرمت شركة دلمون لألسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م اتفاقية قرض مع بنك إتش إس بي سي بمبلغ  875دينار
بحريني لتمويل شراء أرض سلماباد جزئي ًا .سيتم السداد على  60قسط ًا شهري ًا متساوي ًا باإلضافة للفوائد المستحقة .الفائدة متغيرة
بمعدل شهر واحد  BIBORزائدا ً  1,65%سنوي ًا.
في سبتمبر  ،2011تم تحويل  50%من القرض القائم لشركة دلمون لألسمنت المخلوط ومنتجاته ذ.م.م إلى شركة دلمون للخرسانة
المسبوكة ذ.م.م .إن هذا التحويل مرتبط بشراء األرض التي تم اعتبارها كأصل مشترك بين شركة دلمون لألسمنت المخلوط
ومنتجاته ذ.م.م وشركة دلمون للخرسانة المسبوكة ذ.م.م .وتم احتساب المبلغ الكلي بالتساوي في البيانات المالية للشركتين
بمبلغ  861دينار بحريني (إيضاح .)6

 .13النقد وما في حكمه
2012

2011

النقد وأرصدة البنوك

5,737

6,538

ودائع قصيرة األجل

5,705

10,832

النقد وما في حكمه في بيان المركز المالي

11,442

17,370

سحوبات على المكشوف

()3,221

()2,976

النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

8,221

14,394

تسهيالت السحب على المكشوف مرهونة بتحويالت عوائد المشروعات الممولة.

 .14منافع الموظفين
2012

2011

الرصيد في  1يناير

5,467

4,843

مخصص السنة

5,087

5,282

()4,483

()4,658

6,071

5,467

المبالغ المدفوعة خالل السنة

في  31ديسمبر
مقسمة إلى:
مطلوبات متداولة

2,323

2,087

مطلوبات غير متداولة

3,748

3,380

6,071

5,467

في  31ديسمبر
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 .15ذمم تجارية دائنة و ذمم دائنة أخرى
2012

2011

12,011

7,025

11,485

6,678

حجوزات دائنة

1,499

1,151

مقدم العقود

1,438

1,008

1,208

1,122

ذمم دائنة أخرى

78

204

في  31ديسمبر

27,719

17,188

ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة

أرباح أسهم غير مطالب بها

 .16مبالغ مستحقة للعمالء
فواتير انجاز العمل مستلمة ومستحقة
تكاليف متكبدة زائدا أرباح محتسبة لعقود قيد التنفيذ
في  31ديسمبر

2012

2011

97,165

114,207

()85,545

()104,287

11,620

9,920

 .17المصروفات اإلدارية والعمومية
2011

2012

تكلفة موظفي اإلدارة

5,214

4,832

مخصص انخفاض الذمم المدينة

2,564

432

أتعاب استشارات إدارية

1,560

1,560

استهالكات

685

682

عموالت مدفوعة

365

91

مصروفات السيارات

294

272

إيجار ،وكهرباء وماء

277

314

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

242

242

اتصاالت

199

186

رسوم مهنية

138

134

131

103

ترويج أعمال

127

133

مصروفات تكنلوجيا المعلومات

85

39

81

102

78

76

إصالح وصيانة

53

110

مصروفات إدراج واجتماع

39

59

20

84

148

87

12,300

9,538

سفر

طباعة وقرطاسية
تأمين

رسوم ومصروفات المناقصات
مصروفات أخرى

ناس المؤسسة ش.م.ب
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 .18إيرادات تشغيلية أخرى
2012

2011

أرباح بيع عقارات ومنشآت معدات

108

415

مبالغ مسترجعة لديون مشكوك في تحصيلها

95

295

مبالغ مسترجعة لمخصص المخزون

45

63

إيرادات متفرقة

291

251

539

1,024

 .19العائد األساسي على السهم
يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمه ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة بعد طرح متوسط عدد األسهم المشتراة كأسهم خزينة والمحتفظ بها من قبل الشركة على النحو التالي:
2012

2011

صافي ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم

4,009

4,526

متوسط عدد األسهم المرجح في  31ديسمبر (باآلالف)

215,077

215,077

 18.64فلس

 21.04فلس

العائد األساسي لكل سهم

لم يتم عرض العائد المخفض على السهم وذلك لعدم إصدار الشركة أية أدوات مالية قابلة للتحويل ألسهم عادية وتؤدي إلى تخفيض
العائد على السهم.

 .20رأس المال
2011

2012

رأس المال المصرح به
 500,000,000سهم ( 500,000,000 :2011سهم ) بقيمة  100فلس للسهم

50,000

50,000

الصادر والمدفوع بالكامل
في  31ديسمبر 220,000,000 :2011( 220,000,000 :سهم)
بقيمة  100فلس للسهم
أسهم الخزينة)4,923,160 :2011( 4,923,160 :

22,000

22,000

()1,597

()1,597

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية نهائية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2012بواقع  15فلس ًا للسهم الواحد ،ليبلغ مجموع أرباح
األسهم  3,226دينار بحريني ،وسيتم تقديم االقتراح للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية االعتيادي الذي سيعقد بتاريخ  26مارس
 .2013إن هذه البيانات المالية الموحدة ال تعكس هذه األرباح المستحقة .لم يتم دفع أي أرباح أسهم مرحلية خالل السنة ( :2011ال شيء).
2012

2011

أرباح نقدية مقترحة

3,226

3,226

احتياطي التبرعات واألعمال الخيرية

10

5

3,236

3,231
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 .20رأس المال(يتبع)
المساهمون الرئيسيون هم:
عدد األسهم

نسبة الملكية ٪

ا لجنسية

اسم المساهم

22,440,000

10,20%

بحريني

*السيد سمير عبداهلل ناس 2.

14,960,000

6,80%

بحريني

*السيد عبداهلل أحمد ناس 1.
*السيد سامي عبداهلل ناس 3.

14,960,000

6,80%

بحريني

*السيد عادل عبداهلل ناس 4.

14,960,000

6,80%

بحريني

*السيد غازي عبداهلل ناس 5.

14,960,000

6,80%

بحريني

*السيد فوزي عبداهلل ناس 6.

14,960,000

6,80%

بحريني

*السيد أحمد عبداهلل ناس 7.

14,960,000

6,80%

بحريني

16,603,776

7,55٪

سعودي

128,803,776

58,55٪

شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة 8.
المجموع

* أسهم شركة عبداهلل أحمد ناس و أبناءه المحدودة محتفظ بها باسم أعضاء مجلس اإلدارة نيابة عنها.
الجدول التالي يوضح توزيع األسهم كما في نهاية السنة كما يلي :
ا لتصنيف

النسبة من مجموع األسهم القائمة
2012

2011

عدد المساهمين
2012

عدد األسهم
2012

2011

2011

اقل من **1%

64,570,035

64,449,219

8,282

8,307

29.35

29.29

 1%إلى أقل من 5%

26,626,189

26,747,005

7

7

12.10

12.16

 5%إلى أقل من 10%

106,363,776

106,363,776

7

7

48.35

48.35

 10%إلى أقل من 20%

22,440,000

22,440,000

1

1

10.20

10.20

المجموع

220,000,000

220,000,000

8,297

8,322

100.00

100.00

** يشمل  )4,923,160 :2011( 4,923,160أسهم خزينة.

 .21معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة
يتم إعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ يؤثر على السياسات
المالية والتشغيلية للطرف اآلخر .تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة في اطار العمل العادي وعلى أسس تجارية.
أطراف ذوي عالقة

مبالغ مدينة

مبالغ دائنة

المبيعات وااليرادات

ا لمشتر يا ت
والمصروفات
ا لتشغيلية

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

عبداهلل أحمد ناس وأوالده
والشركات ذات الصلة بها

5,923

1,697

9,529

9,871

4,867

4,445

3,435

2,428

المشاريع المشتركة

2,996

4,399

2,994

5,720

2,534

2,790

3,250

2,224

المجموع

8,919

6,096

12,523

15,591

7,401

7,235

6,685

4,652

خالل السنة ،زودت الشركة األم ضمانات بمبلغ  58,165دينار بحريني ( 69,251 :2011دينار بحريني) الى بنوك متعددة لتسهيالت بنكية أو
تسهيالت ائتمانية أخرى للشركات التابعة.
بلغت رسوم االستشارات الفنية واإلدارية المدفوعة إلى شركة عبداهلل أحمد ناس وأوالده ذ.م.م من المجموعة  1,560دينار بحريني (:2011
 1,560دينار بحريني).

ناس المؤسسة ش.م.ب
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 .21معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة (يتبع)
موظفو اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص اصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط وتوجيه نشاطات المجموعة وإدارة أنشطة
المجموعة .يشمل موظفو اإلدارة الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة ،مدراء االدارات ،والمدراء العامون ومكافأتهم كالتالي:
2012

2011

منافع قصيرة األجل

1,209

1,092

منافع نهاية الخدمة

44

37

1,253

1,129

التعويضات قصيرة األجل تشمل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  242دينار بحريني ( 242 :2011دينار بحريني ) التي حملت على بيان الربح أو
الخسارة والخاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ،وأتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة  28دينار بحريني (31 :2011
دينار بحريني ).

 .22التصنيفات المحاسبية و القيمة العادلة
تعد البيانات المالية للمجموعة وفقا لقاعدة التكلفة التاريخية .القيمة العادلة تمثل المبالغ التي يمكن مقابلها تبادل الموجودات أو
سداد االلتزامات بين مختلف األطراف المعترفة بتلك المعامالت والقابلة لها ضمن ظروف العمل التجارية واالعتيادية .قد تنتج فروقات
بين القيمة الدفترية حسب طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.
الجدول أدناه يوضح تصنيف كل نوع من األصول و المطلوبات المالية وقيمها العادلة:
2012

القروض والذمم المدينة

بالقيمة المطفات

إجمالي القيمة الدفترية

45,906

-

45,906

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

7,401

-

7,401

ودائع مع البنوك قصيرة األجل

9,350

-

9,350

النقد وما في حكمه

11,316

-

11,316

73,973

-

73,973

قروض ألجل

-

4,176

4,176

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

-

16,234

16,234

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

-

6,685

6,685

سندات مالية مستحقة

-

1,295

1,295

سحوبات على المكشوف

-

3,221

3,221

-

31,611

31,611

القروض والذمم المدينة

بالقيمة المطفات

إجمالي القيمة الدفترية

36,974

-

36,974

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

7,235

-

7,235

ودائع مع البنوك قصيرة األجل

5,225

-

5,225

النقد وما في حكمه

17,266

-

17,266

66,700

-

66,700

قروض ألجل

-

1,471

1,471

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

-

10,510

10,510

مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة

-

4,652

4,652

سندات مالية مستحقة

-

1,774

1,774

سحوبات على المكشوف

-

2,976

2,976

-

21,383

21,383

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

٢٠١١

ذمم تجارية وذمم مدينة أخرى

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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بآالف الدنانير البحرينية

 .23الحصص في المشاريع المشتركة
المجموعة تعمل حاليا كشريك في المشاريع المشتركة التالية:
المشروع المشترك

الحصة %

الشركة التابعة ذات العالقة

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

مشروع ناس موراي روبرتس المشترك

50

رأس المال وأرباح غير موزعة في نهاية
ا لسنة

2012

2011

809

546

723

1,420

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

مشروع ناس برهان المشترك

50

690

-

شركة ناس للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م

مشروع ناس إمكو المشترك

50

418

306

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

مشروع ناس برامكو المشترك

50

164

353

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

مشروح ناس بريمر المشترك

50

149

442

شركة ناس للمقاوالت ذ.م.م

بريمر ناس ذ.م.م

50

50

50

3,003

3,117

المجموع
الحركة في حصص المشاريع المشتركة كالتالي:
في  1يناير
سلفيات خالل السنة
الحصة في أرباح خالل السنة
حصة األرباح المستلمة خالل السنة

2012

2011

3,117

8,873

()312

3,268

490

595

()292

()9,619

3,003

3,117

ملخص المعلومات المالية للمشاريع المشتركة المحتسبة وفق ًا لحقوق الملكية معدلة بنسبة تملك المجموعة.
ا لر بح

المصر و فا ت
المتد ا و لة

اإليرادات
الغير متداولة

ا لمطلو با ت
الغير متداولة

ا لمطلو با ت
المتد ا و لة

الموجودات

المشروع
ا لمشتر ك

الموجودات

2012
مشروع ناس كونتراك

1,439

213

843

-

3,413

3,149

264

المشترك
مشروع برامكو المشترك

2,622

-

1,899

-

()320

()137

()183

مشروع موراي روبرتس

5,137

-

4,447

-

1,104

404

700

مشروع برهان المشترك

1,817

-

1,399

-

591

591

-

مشروع إمكو المشترك

992

68

896

-

1,184

1,182

2

مشروع برايمر المشترك

248

-

99

-

-

293

()293

50

-

-

-

-

-

-

12,305

281

9,583

-

5,972

5,482

490

المشترك

بريمر ناس ذ.م.م

المجموع

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢
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بآالف الدنانير البحرينية

 .23الحصص في المشاريع المشتركة (يتبع)
ا لر بح

المصر و فا ت
المتد ا و لة

ا لمطلو با ت
المتد ا و لة

اإليرادات
الغير متداولة

الموجودات

ا لمطلو با ت
الغير متداولة

المشروع
ا لمشتر ك

الموجودات

2011
مشروع ناس كونتراك

1,295

257

1,006

-

3,708

3,343

365

مشروع برامكو المشترك

4,364

13

2,957

-

208

()1,131

1,339

مشروع موراي روبرتس

6,491

-

6,491

-

798

2,163

()1,365

المشترك

المشترك
1,903

-

1,597

-

921

990

()69

مشروع برهان المشترك
مشروع إمكو المشترك

1,722

377

1,746

-

2,577

2,272

305

مشروع برايمر المشترك

578

-

136

-

51

31

20

بريمر ناس ذ.م.م

50

-

-

-

-

-

-

المجموع

16,403

647

13,933

-

8,263

7,668

595

 .24التحليل اإلقطاعي
المجموعة تنقسم إلى قسمين تشغيليين  -إنشاءات واألنشطة الداعمة ،وأنشطة تجارية.
إنشاءات و أنشطة ذات العالقة أعمال هندسة مدنية ،عقود أعمال ميكانيكية وصيانة ،سقاالت وهياكل ،الخرسانة المخلوطة
الجاهزة ،الخرسانة المسبوكة ،تبليط األرضيات والسقوف ،والعقود الكهربائية واآلالت.
أنشطة تجارية تزويد الرمل المغسول ،الماء العذب ،إستيراد و بيع المواد الغذائية المجمدة بالجملة ،وكالء مصنعي معدات ومواد
خام.
مجموع العمليات
اإليرادات
المبيعات الخارجية
المبيعات بين

2012

استبعا د ا ت
2011

األنشطة التجارية

2012

2012

2011

االنشاءات واألنشطة
ذات العالقة
2011

2011

2012

107,326

77,423

12,323

11,333

-

-

119,649

88,756

14,084

9,976

3,606

2,719

()17,690

()12,695

-

-

القطاعات
إجمالي اإليرادات
نتائج القطاعات
حصة الربح ( /الخسارة)

121,410

15,929

87,399

()17,690

14,052

()12,695

88,756

119,649

3,274

3,873

1,304

916

-

-

4,578

4,789

490

595

-

-

-

-

490

595

من المشاريع
المشتركة
مكاسب وخسائر أخرى
مصروفات إدارية غير

668

827

227

88

-

-

895

915

-

-

-

-

-

-

()1,705

()1,472

مخصصة

ربح السنة

4,258
األنشطة التجارية

مجموع العمليات

4,827

االنشاءات واألنشطة ذات
ا لعال قة

معلومات أخرى

2011

2012

2011

2012

2011

2012

االستهالك

4,490

4,383

437

453

4,927

4,836

مصروفات رأسمالية

5,005

5,104

92

173

5,097

5,277

مجموع الموجودات

107,693

89,485

9,747

9,900

117,440

99,385

مجموع المطلوبات

57,297

40,034

3,490

3,414

60,787

43,448

50,396

49,451

6,257

6,486

56,653

55,937

مجموع صافي الموجودات
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 .25التزامات وارتباطات محتملة
2012
ضمانات

2011

31,544

31,985

خطابات االعتماد

1,595

2,303

التزامات رأسمالية

5,729

1,183

دينار بحريني) ألقسام الشركة األم والشركات التابعة لها ،منها  11,505دينار بحريني ( 11,164 :2011دينار بحريني) أصدرت ألنشطة المشاريع
المشتركة.
االلتزامات واالرتباطات المحتملة تتضمن التزامات وارتباطات محتملة مرتبطة بحصة المجموعة في المشاريع المشتركة
وااللتزامات المحتملة للمشاريع المشتركة كاآلتي :
2012

2011

-

-

ضمانات مصدرة تتعلق بالمشاريع المشتركة

25,713

25,901

ضمانات مقابلة من الشريك في المشروع المشترك

()14,208

()14,737

11,505

11,164

خطاب اعتماد

ضمانات (صافي)

 .٢٦عقود إيجارات تشغيلية
الحد األدنى من دفعات اإليجار المحتسبة كتكاليف خالل السنة

2012

2011

2,337

2,406

الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية:
 -أقل من سنة واحدة

1,638

2,067

 -أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

292

244

 -أكثر من خمس سنوات

83

124

2,013

2,435

مجموع نفقات اإليجار المتعاقد عليها بتاريخ بيان المركز المالي

اإليجارات التشغيلية قابلة لإللغاء  /التجديد بالتوافق المتبادل بين المؤجر والمستأجر.

 .27أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إعادة التبويب هذه لم تؤثر على
الربح أو حقوق الملكية المعلنة سابق ًا.

ناس المؤسسة ش.م.ب
الــتــقـــريـر الـســنــوي ٢٠١٢

ديـــار الــمــحــرق
مـنـظـر أفـــقــي

