تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع"( .الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا
بـ"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2020وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك
ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى.
في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي للمجموعة كما في
 31ديسمبر  2020وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير
المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وف ًقا لميثاق األخالقيات المهنية

الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقاللية
الدولية) ("الميثاق") .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق .وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

التأكيد على أمر

نلفت االنتباه إلى اإليضاح  19حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين أن الشركة التابعة للشركة تعد طرفا ً في نزاع قائم مع شريك
عمليات المحاصة نتيجة النتهاك بنود وشروط اتفاقية توزيع األرباح وملكية المعدات المستخدمة في عمليات المحاصة .ال تزال هذه
الدعوى قيد التحكيم لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي .ال يمكن التأكد من النتيجة النهائية بصورة معقولة .إن رأينا غير معدل في هذا
األمر.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة
الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه
األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم "مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" ،بما في
ذلك ما يتعلق بتلك األمور .وبالتالي ،تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر
األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة .إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها
لمعالجة األمور الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
التعديالت الناتجة من ارتفاع معدل التضخم
تعمل شركة تابعة للشركة في دولة السودان والتي تعتبر اقتصاد يعاني من ارتفاع معدل التضخم طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 29
"التقارير المالية لالقتصادات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم" .بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،29يتم إعادة إدراج البيانات
المالية للشركة والتي تم إعدادها بعملة دولة ذات اقتصاد يعاني من ارتفاع معدل التضخم وفقا ً لوحدة القياس المتداولة بتاريخ البيانات
المالية المجمعة .إن إعادة إدراج المعلومات المالية التاريخية الى وحدة القياس المتداولة وتحديد األرباح أو الخسائر النقدية يعتبر من
األمور المعقدة ويتطلب تطبيق بعض األحكام من قبل اإلدارة .إضافة الى ذلك ،فإن اإلفصاحات المطلوب عرضها في البيانات المالية
المجمعة بحيث تتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي  29تعتبر جوهرية .وبناءا عليه ،فقد اعتبرنا أن تطبيق معيار المحاسبة
الدولي  29واإلفصاحات المطلوبة ذات الصلة من أمور التدقيق الرئيسية .تم عرض السياسة المحاسبية المتعلقة بارتفاع معدل التضخم
في االيضاح  16حول البيانات المالية المجمعة.
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،من بين أمور أخرى ،ما يلي:




مطابقة مؤشر أسعار المستهلك بالمعدالت المقدمة من قبل بنك السودان المركزي واختبار معدل التضخم بناءا على متوسط
التغيرات الربع سنوية في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالسنة األساسية؛
مراجعة التعديالت الناتجة من ارتفاع معدل التضخم فيما يتعلق بالمعلومات المالية التاريخية وتحديد صافي األرباح أو الخسائر
النقدية بما في ذلك االحكام المطبقة من قبل اإلدارة.
تقييم كفاية ومالئمة افصاحات المجموعة بشأن التعديالت الناتجة من معدالت التضخم في االيضاح  16حول البيانات المالية
المجمعة.

خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى
كما في  31ديسمبر  ،2020كان لدى المجموعة مدينين وارصدة مدينة أخرى بإجمالي مبلغ  6,552,196دينار كويتي والذي قامت
المجموعة مقابله بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  3,100,653دينار كويتي والذي يمثل نسبة  %47من إجمالي
األرصدة المدينة لدى المجموعة.
تقوم المجموعة بتحديد خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى باستخدام مصفوفة مخصصات تستند إلى الخبرة
بخسائر االئتمان السابقة ويتم تعديلها وفقا ً للعوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة االقتصادية .تم تجميع المدينين واألرصدة
المدينة األخرى استنادا ً إلى خصائص خسائر االئتمان المشتركة وعدد أيام التأخير في السداد.
ونظراً للتعقيد واألحكام الجوهرية المطلوبة في تحديد مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة المسجل مقابل المدينين واألرصدة المدينة األخرى
وتأثيرات جائحة كوفيد  ،19-فقد اعتبرنا هذا األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى (تتمة)
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،من بين أمور أخرى ،ما يلي:


قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة بمقارنتها مع البيانات التاريخية المعدلة
وفقا ً لظروف السوق الحالية والمعلومات المستقبلية في ضوء جائحة كوفيد –  19الحالية،



اختبرنا أدوات الرقابة المرتبطة بمدى دقة المعلومات المدرجة في تقرير مراقب الحسابات بشأن التقادم.



باإلضافة إلى ذلك ،ولغرض تقييم مالئمة األحكام التي اتخذتها اإلدارة ،فقد قمنا ،على أساس العينة ،بالتحقق من أنماط السداد
السابقة للعمالء وما إذا كان قد تم استالم أي مدفوعات بعد نهاية السنة حتى تاريخ إتمام إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،و



كما أخذنا في االعتبار مدى كفاية إفصاحات المجموعة المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة ،وتقييم اإلدارة لمخاطر االئتمان
واإلجراءات التي تتخذها لمواجهة هذه المخاطر الواردة في اإليضاحين  11و 22حول البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
للمجموعة لسنة  ،2020بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة
قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى وال ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة  ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت
غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها.
وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استنادا ً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى
والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه
في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
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مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة
في دولة الكويت وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية
سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو
الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال
يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء
عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية
للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا بما
يلي:


تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات
التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا .إن مخاطر
عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ
أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.



فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي
حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.



تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)


التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن
نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة
عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على
الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية.



تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية المجمع ة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة
ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نزود أيضًا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات
المتخذة الستبعاد مصادر التهديد والتدابير ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسباً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا
ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم
اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
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شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضـاحات

اإليرادات
إيرادات عقود
إيرادات خدمات

تكلفة اإليرادات
تكاليف عقود
تكاليف خدمات

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,902,037
1,391,550

2,348,885
3,586,144

──────────

──────────

3,293,587

5,935,029

──────────

──────────

)(1,503,232
)(1,340,831

──────────

)(2,844,063

)(886,356
)(4,089,035

──────────

)(4,975,391

──────────

──────────

مجمل الربح

449,524

959,638

إيرادات أخرى
إيرادات تمويل
التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري
خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
حصة في نتائج من شركة زميلة
مخصص خسائر االئتمان المتوقع لمدينين وأرصدة مدينة أخرى
مخصص مخزون بطيء الحركة
تكاليف موظفين
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
فروق تحويل عمالت اجنبية

657,514
300,571
349

12,686
246,400
)(872,078

)(751,982
)(8,753
)(1,223,105
)(644,074
)(973,968
)(1,200,912
)(36,323
1,831,226

)(3,218,677
89,022
)(584,255
)(924,304
)(1,176,018
)(133,789
482,661

7
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──────────

خسائر التشغيل
ربح (خسارة) مالي من ارتفاع معدل التضخم

16

خسارة السنة قبل حصة الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب على العمليات األجنبية
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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)(1,599,933
529,276

──────────

)(1,070,657
)(688,774
-

──────────

──────────

)(5,118,714
)(27,826

──────────

)(5,146,540
)(315,551
)(25,000

──────────

خسارة السنة قبل حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

)(1,759,431

)(5,487,091

ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة

)(1,457
)(583

)(48,312
)(19,325

خسارة السنة

)(1,761,471

الخاص بــ:
مساهمي الشركة
الحصص غير المسيطرة

)(1,891,127
129,656

──────────
══════════

──────────

)(1,761,471
══════════

خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
8
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( )2.52فلس

══════════

──────────

)(5,554,728

══════════

)(5,468,791
)(85,937
──────────

)(5,554,728
══════════

( )7.29فلس

══════════

