تقرير جمل�س الإدارة

بيان املركز املايل املوحد الغري مدقق (امليزانية العمومية) للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2018م

ي�سر �شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش.م.ع.ع) �أن تعلن �إىل م�ساهميها
الكرام تقرير ًا عن �أداء ال�شركة الأم واملجموعة عن فرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو 2018م

كما يف
كما يف
2018/6/30 2018/6/30
ال�شركة الأم
املجموعــة
�ألف ر .ع.
�ألف ر .ع.

كما يف
2017/12/31
املجموعــة
�ألف ر .ع.

21,989
33,335
3,188
-238
238
1,000
1,012
------------ ----------26,415
34,585
------------ ------------

23,105
35,028
3,188
-163
163
1,000
1,000
----------- ----------27,456
36,191
------------ ------------

26,752
31,852
55,063
63,431
3,480
3,437
2,381
2,848
------------ -----------87,676
101,568
------------ -----------114,091
136,153
------------ ------------

29,451
65,451
4,315
6,791
-----------106,008
-----------142,199
------------

23,198
60,364
4,315
5,353
-----------93,230
-----------120,686
------------

8,970
8,970
978
978
2,990
4,445
11,808
12,960
68,184
67,638
()446
()472
------------ -----------92,484
احلقوق املن�سوبة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم 94,519
حقوق لي�ست حتت ال�س�سيطرة
-4,170
------------ -----------�إجمايل حقوق امل�ساهمني
92,484
98,689
------------ -----------االلتزامات
التزامات غري جارية
قرو�ض لأجل
--�إلتزام �ضريبي م�ؤجل
845
1,368
مكاف�أة نهاية اخلدمة
1,228
1,372
------------ -----------�إجمايل التزامات غري جارية
2,073
2,740
------------ -----------التزامات جارية
ذمم دائنة جتارية ودائنون �آخرون
18,208
25,929
م�ستحق اىل �أطراف ذات عالقة
449
-قرو�ض بنكية
-7,929
ا�ستحقاقات جارية لقرو�ض لأجل
--�ضريبة
805
866
------------ -----------�إجمايل التزامات جارية
19,534
34,724
------------ -----------�إجمايل االلتزامات
21,607
37,464
------------ -----------�إجمايل حقوق امل�ساهمني وااللتزامات
114,091
136,153
========== ==========
�صايف قيمة الأ�صول لل�سهم
1.031
1.054
========== ==========

8,970
978
4,445
12,960
67,737
672
-----------95,762
4,294
-----------100,056
------------

8,970
978
2,990
11,807
68,109
680
-----------93,534
------------93,534
------------

-1,409
1,428
-----------2,837
------------

-879
1,290
-----------2,169
------------

الأ�صول
�أداء �شركة �صناعة الكابالت العمانية (ال�شركة الأم)
�أ�صول غري جارية
حققت ال�شركة خالل ال�ستة �أ�شهر للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2018م مبيعات ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستثمار ب�شركة تابعة
�إجمالية قدرها  100.3مليون ريال عماين مقارنة مع  103.7مليون ريال ا�ستثمارات متوفرة للبيع
عماين عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
بلغ �صايف �أرباح ال�شركة بعد خ�صم ال�ضرائب عن الفرتة املنتهية يف 30يونيو �إجمايل �أ�صول غري جارية

2018م مبلغ وقدره  4.1مليون ريال عماين مقارنة مع  5.9مليون ريال عماين

�أ�صول جارية
خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي 2017م .كما بلغ �إجمايل الربح قبل خمزون
خ�صم الفوائد وال�ضرائب واال�ستهالك واالطفاء( )EBITDAخالل ذمم مدينة جتارية ومدينون �آخرون
الفرتة  6.1مليون ريال مقارنه مع  8.5مليون ريال خالل نف�س الفرتة من م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
�أر�صدة نقدية وبنكية

العام املا�ضي 2017م.

وقد ت�أثرت نتائج الن�صف االول ب�سبب ا�ستمرار ال�ضغط التناف�سي على ا�سعار

�إجمايل �أ�صول جارية

البيع واحلجم وتباط�ؤ اال�سواق .ال�شركة ت�سعى جاهدة التخاذ جميع التدابري �إجمايل الأ�صول

الالزمة لتح�سني الربحية.

ال�شركة العمانية ل�صناعات الأملونيوم التحويلية �ش
م م ( )OAPILوال�شركة ا�سو�سياتد كابلز برايفت
«الهند»( ,)ACPLي�شهد القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة التابعة العمانية
ل�صناعة االملنيوم بع�ض اال�ستقرار امل�ؤقت عند م�ستوياته الدنيا ما �ساهم يف
حتقيق نتائج غري �سلبية خالل الفرتة مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�ضي
وال�شركة م�ستمرة يف التحكم يف امل�صاريف املتغرية.
العمليات يف ال�شركة التابعة ( )ACPLت�سري بح�سب املخطط له.
�أداء املجموعة
حققت املجموعة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2018م
�إجمايل مبيعات قدرها  125.9مليون ريال عماين مقارنة مع  125.3مليون
ريال عماين عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي 2017م .خالل الفرتة بلغت
�صايف الأرباح بعد ال�ضرائب وبعد حقوق االقلية  4.0مليون ريال عماين
مقارنة مع  5.7مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي
2017م .كما بلغ �إجمايل الربح قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب واال�ستهالك
واالطفاء( )EBITDAخالل الفرتة  6.7مليون ريال عماين مقارنة مع
 9.0مليون ريال عماين خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي 2017م.
وننتهز هذه الفر�صة ونتقدم بال�شكر حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم لقيادته احلكيمة متمنني له موفور ال�صحة والعمر املديد.
جمل�س الإدارة
�شركة �صناعة الكابالت العمانية (�ش م ع ع )
مالحظة :تر�سل احل�سابات الكاملة باللغة العربية او االجنليزية اىل م�ساهمي
ال�شركة الكرام وذلك يف غ�ضون �سبعة �أيام من تاريخ ا�ستالم طلب امل�ساهم علي
عنوان ال�شركة �ص.ب 25الرمز الربيدي � 124سلطنة عمان .

حقوق امل�ساهمني وااللتزامات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
احتياطي قانوين
احتياطي عام
�أرباح حمتفظ بها
تغريات تراكمية يف القيمة العادلة

كما يف
2017/12/31
ال�شركة الأم
�ألف ر .ع.

23,005
29,404
454
4
10
8,324
--1,514
1,574
------------ -----------24,983
39,306
------------ -----------27,152
42,143
------------ -----------120,686
142,199
========== ==========
1.043
1.068
========== ==========

بيان الدخل املوحد الغري مدقق (الأرباح واخل�سائر) للفرتة املنتهية يف  30يونيو  2018م
كما هي يف
2018/6/30
املجموعة
�ألف ر .ع.

املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
�إيرادات �أخرى
م�صروفات �إدارية
م�صروفات املبيعات والتوزيع
ا�ستهالك
�أرباح العمليات

125,932
()116,672
---------9,260
261
()2,785
()1,646
()70
---------5,020

تكاليف التمويل
�إيرادات التمويل
احل�صة يف نتائج  /تغريات القيمة
العادلة ب�شركة �شقيقة

()119
40
()247
---------4,694

ربح قبل �ضريبة الدخل
م�صروف �ضريبة الدخل

كما هي يف
2018/6/30
ال�شركة الأم
�ألف ر .ع.
100,278
()91,739
---------8,539
89
()2,274
()1,198
()46
---------5,110
()6
27
()247
---------4,884

()775
---------3,919
106
---------4,025

()771
---------4,113
----------4,113

---------العائد الأ�سا�سي لل�سهم املن�سوب �إىل
0.045
م�ساهمي ال�شركة الأم العاديني
---------ن�سبة �إجمايل هام�ش الربح
%7.35
---------ن�سبة �صايف هام�ش الربح
%3.11
----------

---------0.046
---------%8.52
---------%4.10
----------

ربح الفرتة
ربح(/خ�سارة) الفرتة من�سوبة �إىل
حقوق غري م�سيطرة
ربح الفرتة من�سوب اىل م�ساهمي
ال�شركة الأم

كما هي يف
2017/6/30
املجموعة
�ألف ر .ع.

كما هي يف
2017/6/30
ال�شركة الأم
�ألف ر .ع.

103,730
125,264
()92,573
()113,355
---------- ---------11,157
11,909
26
62
()2,223
()2,771
()1,625
()2,046
()60
()97
---------- ---------7,275
7,057
()174
()289
28
28
()5
()5
---------- ---------7,124
6,791
()1,247
---------5,544
164
---------5,708
---------0.064
---------%9.51
---------%4.43
----------

()1,247
---------5,877
----------5,877
---------0.066
---------%10.76
---------%5.67
----------

بيان الدخل ال�شامل املوحد (الغري مدقق) للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2018

ربح الفرتة
الإيرادات ال�شاملة الأخرى
�صايف احلركة يف عقود ال�سلع والعمالت امل�ستقبلية
فروقات �صرف حتويل عمالت �أجنبية
لل�شركة التابعة
�صايف احلركة يف الإ�ستثمارات املتوفرة للبيع
الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
من�سوبة �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق لي�ست حتت ال�سيطرة

كما هي يف
2018/6/30
املجموعة
�ألف ر .ع.

كما هي يف
2018/6/30
ال�شركة الأم
�ألف ر .ع.

كما هي يف
كما هي يف
2017/6/30 2017/6/30
املجموعة
ال�شركة الأم
�ألف ر .ع.
�ألف ر .ع.

3,919
----------

4,113
----------

5,877
5,544
---------- ----------

()1,162

()1,126

()635

()87

--

----------()1,249
---------2,670
----------

----------() 1,126
---------2,987
----------

--33
33
---------- ---------()595
()602
---------- ---------5,282
4,942
---------- ----------

2,794

2,987

()124
---------2,670
----------

----------2,987
----------

()628

5,282
5,109
-()167
---------- ---------5,282
4,942
---------- ----------

