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تقرير مراقب الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية  

 المكثفة 
 السادة / أعضاء مجلس اإلدارة        المحترمين  

 )عامة(.م.ك.شمال الزور األولى للطاقة والمياه ششركة 

   دولة الكويت

 مقدمة

،  )"الشركة"()عامة(  ش.م.ك.شمال الزور األولى للطاقة والمياه  لشركة    2021  يونيو  30المرفقة كما في  المكثفة  المرحلية  لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية  

تي الثالثة أشهر والستة أشهر  لفترالمكثف  اآلخر  الدخل الشامل  و  ألرباح أو الخسائرا  بيانو  2021  يونيو  30والتي تتضمن بيان المركز المالي المكثف كما في  

ل  2021  يونيو  30في  ة  المنتهي  المكثفة  الملكيةوالبيانات  حقوق  في  لفترو  لتغيرات  النقدية  حول    الستة ة  التدفقات  وإيضاحات  التاريخ،  بذلك  المنتهية  أشهر 

التقارير    ،34ومات المالية المرحلية المكثفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  عن إعداد وعرض هذه المعل  مسؤولةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة. إن اإلدارة  

 على مراجعتنا. هي إبداء استنتاج حول تلك المعلومات المالية المرحلية المكثفة بناءً  مسؤوليتنا. إن المالية المرحلية

 نطاق المراجعة 

".  مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مراقب الحسابات المستقل للمنشأة المتعلق بمهام المراجعة "  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي رقم  

عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق اإلجراءات    المسؤولينتتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات، بصفة رئيسية لألشخاص  

ا من  المراجعة األخرى. تعتبر المراجعة جوهريا أضيق نطاقا من التدقيق الذي يتم إجراؤه وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي ال تمكننالتحليلية وإجراءات 

 ق. ي الحصول على تأكيد بأن نكون على علم بكافة األمور الهامة التي كان من الممكن تحديدها من خالل التدقيق. لذلك، فإننا ال نبدي رأي تدق

 االستنتاج  

كافة النواحي    لم تعد، من  2021  يونيو  30لمرفقة كما في  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد لعلمنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة ا

 . التقارير المالية المرحلية 34لمعيار المحاسبة الدولي المادية، وفقاً 

األعضاء  مكاتب لل العالميةمؤسسة كي بي إم جي  عضو في مكتب كويت وبدولة ال اتابسحمراقبي   ،كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
 إنجليزية خاصة.تضامن محدودة ، وهي شركة العالمية المحدودةكي بي إم جي التابعة لشركة و ونالمستقل

 

 كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه
 25برج الحمراء، الدور 

 شارع غبدالعزيز الصقر
 13001، الصفاة 24ص.ب. 
 7000 2228 965+تلفون:  
  7444 2228 965+فاكس:  

 







 شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياه ش.م.ك. )عامة(

 

 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المكثف 
  2021 يونيو 30في ة أشهر المنتهي  ة الستةلفتر
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 فترة الثالثة أشهر المنتهية في     

يونيو  30  

أشهر المنتهية في   الستةفترة    

يونيو  30  

 2020  2021  2020  2021  إيضاحات  

 دينار كويتي   دينار كويتي   كويتي دينار   دينار كويتي    

          

  12,959,045  12,841,560  11 اإليرادات   
 

24,547,989  
 

25,380,666  

 (7,540,257)  (7,316,683)  (3,697,188)  (3,761,397)  7 تكاليف تشغيل   

  17,840,409   17,231,306   9,261,857   9,080,163   ُمجمل الربح 

  376,259   19,171   160,696   6,562   إيرادات تمويل وإيرادات أخرى

 (10,958,687)  (9,348,888)  (5,514,781)  (4,658,404)   تكاليف تمويل  

 (294,283)  (337,673)  (131,100)  (148,269)   تكاليف موظفين ومصاريف ذات صلة 

 (871,306)  (824,820)  (479,210)  (461,090)   مصاريف عمومية وإدارية 

ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

  6,092,392   6,739,096   3,297,462   3,818,962   الزكاة ضريبة دعم العمالة الوطنية وو

  -  (173,992)   -  (100,893)   ضريبة دعم العمالة الوطنية  

 (54,832)  (72,527)  (29,677)  (46,214)   مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 (58,839)  (68,832)  (30,832)  (39,594)   الزكاة 

  3,632,261   ربح الفترة  

 

 3,236,953  

 

 6,423,745  

 

 5,978,721  

           

           )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر: 

بنود تم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو 
 الخسائر: 

         

 831,203  (306,414)   152,059  (119,469)   فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 (39,218,714)   19,105,893  (2,177,822)  (7,667,237)   التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 

   18,799,479  (2,025,763)  (7,786,706)   )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر إجمالي 
 

(38,387,511) 

 (32,408,790)  25,223,224  1,211,190  (4,154,445)   للفترة   )الخسارة( / الدخل الشاملإجمالي 

          

 5.44  5.84  2.94  3.30  12 ربحية السهم )األساسية والمخففة( )فلس( 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة. 
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Independent auditor’s report on review of condensed  interim financial 
information 
The Board of Directors 

Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company KSC (Public) 

State of Kuwait 

Introduction 

We have reviewed the accompanying 30 June 2021 condensed interim financial information of Shamal Az-Zour Al-Oula Power 

and Water Company KSC (Public) (“the Company”), which comprises the condensed statement of financial position as at 30 

June 2021, the condensed statements of profit or loss and other comprehensive income for the three month and six month 

periods ended 30 June 2021, the condensed statements of changes in equity and cash flows for the six month period then 

ended, and notes to the condensed interim financial information. Management is responsible for the preparation and 

presentation of these condensed interim financial information in accordance with IAS 34, Interim Financial Reporting. Our 

responsibility is to express a conclusion on these condensed interim financial information based on our review. 

Scope of review 

We conducted our review in accordance with the International Standard on Review Engagements 2410, Review of Interim 

Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity. A review of interim financial information consists of 

making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other 

review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards 

on Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters 

that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 

Conclusion 

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 30 June 2021 

condensed interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34 Interim Financial 

Reporting. 

KPMG Safi Al-Mutawa & Partners 

Al Hamra Tower, 25
th

 Floor 

Abdulaziz Al Saqr Street 

P.O. Box 24, Safat 13001 

State of Kuwait 

Tel:  +965 2228 7000 

Fax: +965 2228 7444 

 

 

KPMG Safi Al-Mutawa & Partners, a Kuwaiti Public Accountant and a member firm of the KPMG global organization of 

independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 







Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company KSC (Public) 
 

Condensed statement of profit or loss and other comprehensive income 

for the six month period ended 30 June 2021 
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   Three month period 

ended 30 June 

 Six month period ended 

30 June 

 Notes  2021  2020  2021  2020 

   KD  KD  KD  KD 

          

Revenue  11  12,841,560  12,959,045  
 

24,547,989  
 

25,380,666  

 Operating costs 7  (3,761,397) 

 
 (3,697,188) 

 

 (7,316,683)  (7,540,257) 

 
Gross profit   9,080,163   9,261,857   17,231,306   17,840,409  

Finance and other income    6,562   160,696   19,171   376,259  

Finance costs   (4,658,404)  (5,514,781)  (9,348,888)  (10,958,687) 

Staff costs and related expenses   (148,269)  (131,100)  (337,673)  (294,283) 

General and administrative expenses   (461,090)  (479,210)  (824,820)  (871,306) 

Profit for the period before contribution 

to Kuwait Foundation for the 

Advancement of Sciences (“KFAS”), 

National Labour Support Tax (“NLST”) 

and Zakat   3,818,962   3,297,462  

 

6,739,096  

 

6,092,392  

NLST   (100,893)  -   (173,992)  -  

KFAS   (46,214)  (29,677)  (72,527)  (54,832) 

Zakat   (39,594)  (30,832)  (68,832)  (58,839) 

Profit for the period   3,632,261  

 
 3,236,953  

 

 6,423,745  

 

 5,978,721  

 
          

Other comprehensive (loss) / income:          

Items that are or may be reclassified 

subsequently to profit or loss:      

    

 

 
Foreign currency translation differences   (119,469)  152,059   (306,414)  831,203 

Change in fair value of cash flow hedge    (7,667,237)  (2,177,822)  19,105,893   (39,218,714) 

Total other comprehensive (loss) / income   (7,786,706)  (2,025,763)  18,799,479   
 

(38,387,511) 

Total comprehensive (loss) / income for 

the period   (4,154,445)  1,211,190 

  

25,223,224 

  

(32,408,790) 

          

Earnings per share (basic and diluted) 

(fils) 12  3.30  2.94 

  

5.84 

  

5.44 

      
    

The accompanying notes form an integral part of the condensed interim financial information. 

 




