�ش ــركة الب ــحرين للت�سـ ــهيالت التجــارية �ش.م.ب

البيـ ــانات امل ــاليــة املرحلية امل ــوحدة للثالثة �أ�شهر املنتهية املنته ـ ــية يف  31مار�س 2010
بيــان الـدخل املــوحد املخت�صر

بيان املركز املايل املوحد املخت�صر

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

بيان التدفقات النقدية املوحد املخت�صر
للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

كما يف

2009
2010
)مراجعة( )مراجعة(

ب�آالف الدنانري البحرينية
ب�آالف الدنانري البحرينية

فوائد مكت�سبة
فوائد مدفوعة

�صايف الفوائد املكت�سبة
مبيعات املركبات

2010
)مراجعة(

2009
)مراجعة(

4,343
4,291
()1،498( )1،469
2,822
2,845

�إجمايل ربح مبيعات املركبات

16،714 14،313
()14،225( )12،381
1،932
2،489

عمولة ت�أمني وغريها مكت�سبة

جمموع ايرادات الت�شغيل

200

4،954

()2،599( )2،470

تكلفة املبيعات

204
5،538

ب�آالف الدنانري البحرينية

 31مار�س  31دي�سمرب
2009
2010
)مراجعة( )مدققة(

النقد وما يف حكمه
قرو�ض ممنوحة
ذمم جتارية مدينة و�أخرى
خمزون
عقارات ومعدات
موجودات �أخرى

2,522
370
144,039 142,140
3,546
3,896
18,229 17,232
13,739 14,337
32
125
182,107 178,100

�سحب على املك�شوف
ذمم جتارية دائنة و�أخرى
قرو�ض لأجل
�سندات

2,732
14,623
74,433
19,976

جمموع املطلوبات

112,232 111,764

ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
احتياطات �أخرى و�أرباح م�ستبقاة

16,335 16,335
)(599) (599
54,139 50,600
69,875 66,336
182,107 178,100

املوجودات

جمموع املوجودات

املطلوبات

نفقات ت�شغيلية وعمومية
خم�ص�ص ا�ضمحالل� ،صايف الإ�سرتدادات
للقرو�ض والذمم املدينة
تكاليف متويل املركبات
�إيرادات �أخرى

()94
()119
175

()352
()540
774

حقوق امللكية

ربح الفرتة

2،446

2،821

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ربحية ال�سهم الواحد الأ�سا�سية واملخف�ضة لكل �سهم بقيمة  100فل�س

15،5

17،5

4,590
18,043
69,633
19,966

بيـــان الدخــل ال�شــامل املـــوحد املخــت�صر
ب�آالف الدنانري البحرينية

ب�آالف الدنانري البحرينية
2010
)مراجعة(

ربح الفرتة

2،446

2،821

التدفقات النقدية من(/امل�ستخدمة يف) ن�شاط العمليات
�أن�شطة الإ�ستثمار
مدفوعات ر�أ�سمالية مل�شرتيات عقارات ومعدات
التدفقات النقدية من ن�شاط الإ�ستثمار
�أن�شطة التمويل
�صايف عوائد من �سداد قرو�ض لأجل
ارباح مدفوعة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تربعات مدفوعة

التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) ن�شاط التمويل

�صايف النق�ص يف التدفقات النقدية خالل الفرتة
النقد وما يف حكمه يف  1يناير

النقد وما يف حكمه يف  31مار�س

يتمثل النقد وما يف حكمه يف:
النقد و�أر�صدة لدى البنوك
�سحب على املك�شوف

املجموع

الدنانريالبحرينية
آالفالدنانري
بب��آالف
البحرينية

)(14,518
)(14,803
)(2,253
)(1,297
1,896

)(18,119
)(25,994
)(2,191
)(1,366
)(9,127

)(576) (1,120
)(576) (1,120
4,800
12,298
)(5,651) (5,640
)(220) (220
)(10
)(43
)6,384 (1,070
)(3,319) (294
)(1,827) (2.068
)(5,146) (2,362
370
479
)(5,625) (2,732
)(5,146) (2,362

�إحتياطي
جمموع حقوق
اعادة تقييم
�إحتياطي التدفق �إحتياطي �إحتياطي ارباح امل�ساهمني
ر�أ�س املال قانوين النقذي التربعات عام م�ستبقاة (مراجعة)

كما يف  1يناير 2010
تخ�صي�صات 2009
 مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أرباح مدفوعة280
 تربعات مدفوعة - 1،500 حمول للإحتياطي القانوين 1،500 حمول للإحتياطي العام12،750 1،190 (6،307) 33،542 15،736
الر�صيد بعد تخ�صي�صات 2009
جمموع الدخل ال�شامل للفرتة
ربح الفرتة
الدخل ال�شامل الآخر
 )(115تغريات يف القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية -
 )(115�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة
تربعات مدفوعة
)(10
كما يف  31مار�س 2010
12،750 1،180 (6،422) 33،542 15،736

69،875 16،244 11،250 910 )6،307( 32،042 15،736

�صايف الربح

املبيعات

2010

2009

2010

2009

القرو�ض اال�ستهالكية

4,291

4,343

1,782

1,782

احتياطي اعادة تقييم التدفق النقدي
� -صايف التغري يف القيمة العادلة

ال�سيارات

14,313

16,714

524

901

()115

181

الت�أمني

187

190

137

140

الدخل ال�شامل الآخر للفرتة

()115

181

العقارات

13

14

3

)(2

�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

2,331

3,002

18,804

21,261

2,446

2,821

دخل �شامل �آخر

قرو�ض ممنوحة للعمالء
مدفوعات مقدمة للموردين
مدفوعات مل�صروفات ت�شغيلية
فوائد مدفوعة

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س 2010

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

2009
)مراجعة(

النقد املن�صرف على العمليات

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد املخت�صر
معلومات الأعمال ح�سب قطاع الت�شغيل

للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31مار�س

ن�شاط العمليات

امل�ستلم عن �سداد قرو�ض وفوائد وعموالت ومبيعات املركبات

20,104
14,663

22,203
16,340

عبدالرحمن يو�سف فخرو
رئي�س جمل�س الإدارة

عبدالكرمي �أحمد بوجريي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

()220
()5،640
()280
()1،500
()1،500
7،104

()220
()5،640
64،015

2،446

2،446

-

)(115

2،446

2،331

9،550

)(10
66،336

د .عادل حبيل
الرئي�س التنفيذي

مت مراجعة البيانات املالية �أعاله من قبل مدققي احل�سابات كي.بي.ام.جي.

