شركة لجام للرياضة
)شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َج َزة
القوائم المالية ﱠ
)غير ُمدقﱠقة(
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمدقﱠقة(
القوائم المالية ﱠ
لفترتي الثﻼثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
جدول المحتويات

الصفحات
تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

١

اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة الربح أو الخسارة ﱠ

٢

اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة
قائمة الدخل الشامل ّ

٣

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة المركز المالي ﱠ

٤

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التغيﱡرات في حقوق الملكية ﱠ

٥

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة
قائمة التدفقات النقدية ﱠ

٦

إيضاحات حول القوائم المالية اﻷوليﱠة الموجزة

٢٢-٧

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية اﻷوليﱠة الموجزة )غير ُمد ﱠققة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١

معلومات عن الشركة

ﱠ
إن شركة لجام للرياضة )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية ومدرجة في السوق المالية السعودية .وقد تأسﱠست الشركة وفقًا بقرار
وزارة التجارة والصناعة رقم /١٤٦س بتاريخ  ٢٩ربيع اﻵخر ١٤٢٩هـ )الموافق  ٥مايو ٢٠٠٨م( ،وهي مسجلة بموجب السجل
التجاري رقم  ٤٠٣٠١٨٠٣٢٣بتاريخ ُ ١٩ج َمادى اﻵخرة ١٤٢٩هـ )الموافق  ٢٣يونيو ٢٠٠٨م( .وعنوان المكتب ال ُمسجﱠل للشركة
شارع الثمامة ،ص .ب ،٢٩٥٢٤٥ .الرياض  ،١١٣٥١المملكة العربية السعودية.
وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل المراكز الرياضية والترفيهية وتجارة الجملة والتجزئة في المﻼبس والمعدات
الرياضية وتملﱡك العقارات وإنشاء المباني الﻼزمة لتحقيق أغراضها والدعاية واﻹعﻼن وإنشاء وإدارة وامتﻼك الفنادق والشقق
المفروشة وغيرها من النشاطات التي تحتاج الشركة استخدامها .وتقع عمليات الشركة ﻹدارة المراكز الرياضية بالمملكة العربية
السعودية واﻹمارات العربية المتحدة.
استحوذت الشركة على نسبة  ٪٩٥من اﻷسهم القائمة في شركة وقت اللياقة للتجارة المحدودة من أجل الحصول على العﻼمة التجارية
"وقت اللياقة" .والعﻼمة التجارية قابلة للتجديد لمدة  ١٠سنوات أو لفترات حسب اختيار الشركة نظير رسوم رمزية .وتوقﱠفت شركة
وقت اللياقة عن عملياتها بعد تحويل العﻼمة التجاري ة إلى الشركة .وتعتقد اﻹدارة ﱠ
أن شركة وقت اللياقة غير ها ﱠمة بالنظر إلى الشركة،
وعليه ،فإنﱠها لم تو ِ ّحد نتائج عمليات شركة وقت اللياقة ومركزها المالي في القوائم المالية للشركة.
اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة للشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م وفقًا لقرار مجلس اﻹدارة بتاريخ
اعتُمِ َدت القوائم المالية ّ
 ٦أغسطس ٢٠٢١م )الموافق  ٢٧ذو الحجة ١٤٤٢هـ( ﻹصدارها.
٢

أساس اﻹعداد

اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة وف ًقا لمعيار المحاسبة الدولي )" (٣٤التقارير المالية اﻷوليﱠة" المعت َمد بالمملكة العربية
أُعدﱠت هذه القوائم المالية ﱠ
السعودية والمعايير واﻹصدارات اﻷخرى المعت َمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة كافة المعلومات واﻹفصاحات الﻼزمة في القوائم المالية السنوية ،وينبغي قراءتها جنبًا إلى
وﻻ تتضمن القوائم المالية ﱠ
ب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م .باﻹضافة إلى ذلك ،فإن نتائج عمليات الفترة المنتهية في ٣٠
جن ٍ
مؤشرا على نتائج عمليات السنة التي تنتهي في  ٣١ديسمبر ٢٠٢١م.
يونيو ٢٠٢١م ﻻ تمثل بالضرورة
ً
وقد أعدﱠت الشركة القوائم المالية على أساس أنها ستستمر في العمل وفقا لمبدأ اﻻستمرارية .ويرى أعضاء مجلس اﻹدارة عدم وجود
ً
معقوﻻ
صلوا إلى حكم محاسبي بأن هناك توق ًعا
أي حاﻻت جوهرية من عدم التيقﱡن قد تثير شكو ًكا جوهرية حيال هذا اﻻفتراض .وتو ﱠ
ﱠ
ﱡ
شهرا من نهاية فترة القوائم
بأن الشركة لديها من الموارد ما يكفيها لﻼستمرار في العمل في المستقبل القريب ولمدة ﻻ تقل عن ١٢
ً
المالية.
ت ُ َع ﱡد هذه القوائم المالية اﻷوليﱠة الموجزة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية .وت ُ ْع َرض هذه القوائم المالية اﻷوليﱠة ال ُمو َجزة بال﷼ السعودي،
الذي يمثل أيضًا العملة الوظيفية للشركة.
٣

اﻷحكام والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية الها ﱠمة

اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة للشركة من اﻹدارة وضع التقديرات واﻷحكام واﻻفتراضات التي تؤثر على المبالغ
يتطلبُ إعداد القوائم المالية ﱠ
المفصح عنها من اﻹيرادات والمصاريف واﻷصول والمطلوبات واﻹفصاحات المرفقة واﻹفصاح عن اﻻلتزامات المحتملة بتاريخ
القوائم المالية ،غير ﱠ
أن عدم التيقن حيال هذه اﻻفتراضات والتقديرات قد ينشأ عنه نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة
الدفترية لﻸصول أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في المستقبل.

٧

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
اﻷحكام والتقديرات واﻻفتراضات المحاسبية الها ﱠمة )تتمة(
٣
وتستند هذه التقديرات واﻻفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعت َقد بأ ﱠنها معقولة في ظل الظروف ،وتُست َخدم للحكم على
جرى باستمرار مراجعة التقديرات واﻻفتراضات
القيم الدفترية لﻸصول والمطلوبات التي ﻻ تتضح بسهولة من مصادر أخرى .وت ُ َ
ُعترف بالتعديﻼت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تُعدﱠل فيها التقديرات أو في فترة التنقيحات والفترات المستقبلية
اﻷساسية .وي َ
إذا كانت التقديرات التي تعرضت للتغيير تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
وكما في  ٣٠يونيو  ٢٠٢١م ،تعتقد اﻹدارة أن جميع اﻷحكام ومصادر عدم التيقﱡن حيال التقديرات تظل مماثلة لتلك التي المفصح عنها
في القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م .وأجرت الشركة اختبار انخفاض قيمة أصولها غير
المالية في  ٣١مارس  ٢٠٢١م ،عندما أشارت الظروف إلى احتمالية انخفاض القيمة الدفترية ،ولم يُعترف بخسارة ناشئة عن انخفاض
في القيمة نتيجة لذلك التقييم .وتراعِي الشركة العﻼقة بين الشركة رأسمالها السوقي وقيمتها الدفترية ،من بين أمور أخرى ،عند دراسة
مؤشرات اﻻنخفاض في القيمة .وكما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ،وبالنظر إلى النتائج المالية للفترة والتوقعات ال ُمقدﱠرة للمستقبل القريب
كبيرا مقارنة بـ  ٣١مارس ٢٠٢١م وﻻ توجد مؤشرات تد ﱡل على
والقيمة السوقية للشركة ،ﱠ
قررت اﻹدارة أن الوضع قد تحسﱠن تحسﱡنا ً
اﻻنخفاض في القيمة ﻻحقًا ،وعليه ،لم يكن هناك حاجة لتقييم انخفاض القيمة في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م .وستستمر اﻹدارة في مراقبة
الوضع وأي تغييرات ﻻزمة ستُظهر في فترات القوائم المالية المستقبلية.
٤

السياسات المحاسبية الها ﱠمة والمعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدﱠلة

١-٤

السياسات المحاسبية الها ﱠمة

٢-٤

المعايير الجديدة والتعديﻼت على المعايير والتفسيرات المعمول بها اعتبا ًرا من  ١يناير ٢٠٢١م

ﱠ
اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية ﱠ
السنوية للشركة عن السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م.

اعتبارا من
ليست هناك أي معايير جديدة منطبقة على الشركة .ومع ذلك ،هناك عدد من التعديﻼت على المعايير الحالية التي تسري
ً
اﻷو ِليﱠة الموجزة.
 ١يناير ٢٠٢١م ،ولكن ليس لها تأثير جوهري على هذه القوائم المالية ﱠ

 ١-٢-٤إصﻼحات معايير معدﱠل الفائدة  -المرحلة الثانية :التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٩ومعيار المحاسبة
الدولي رقم ) (٣٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٧والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٤والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم )(١٦
تق ّدِم التعديﻼت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عند استبدال ُمعدﱠل فائدة بديل شبه خا ٍل من المخاطر بمعدﱠل الفائدة بين
البنوك )آيبور( .وتشتمل التعديﻼت على اﻹجراءات العملية التالية:
●

إجراء عملي يتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات على التدفقات النقدية التي يستلزمها اﻹصﻼح مباشرة كي تُعتبر تعديﻼت
على ُمعدﱠل الفائدة المتغ ِيّر بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق

●

التحوط
السماح بإجراء التغييرات التي يستلزمها إصﻼح ُمعدﱠل الفائدة بين البنوك )آيبور( للتحوط من التخصيصات ووثائق
ﱡ
دون توقﱡف عﻼقة التحوط

●

تقديم إعفاء مؤقت للمنشآت من اﻻضطرار إلى تلبية المتطلبات القابلة للتحديد كل على حدة عند تخصيص أداة ُمعدﱠل الفائدة
الخالي من المخاطر كتحوط من عنصر المخاطر

وتقيِّم الشركة حاليًا ما للتعديﻼت من تأثير عليها .وتنوي الشركة استخدام اﻹجراءات العملية في الفترات المستقبلية إن أصبحت معموﻻ
بها.

 ٢-٢-٤إعفاءات اﻹيجار المتعلقة بفيروس كوفيد ١٩-وإعفاءات اﻹيجار المتعلقة بفيروس كوفيد ١٩-بعد تاريخ  ٣٠يونيو ٢٠٢١م -
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )(١٦
ً
تعديﻼ على
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،بتاريخ  ٢٨مايو ٢٠٢٠م ،إعفاءات إيجار متعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- "١٩-
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) - (١٦عقود اﻹيجار ،إ ْذ تق ّدِم التعديﻼت إعفا ًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ) (١٦بشأن المحاسبة عن تعديل إعفاءات اﻹيجار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة "كوفيد ."١٩-وكإجراء عملي،
ً
تعديﻼ على عقد اﻹيجار.
المستأجر عدم تقييم ما إن كان إعفاء اﻹيجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد "١٩-من المؤ ِ ّجر يُعَ ﱡد
قد يختار
ِ
المستأجر ،الذي يُح ّدِد هذا الخيار ،المحاسبة عن أي تغيﱡر في مدفوعات اﻹيجار الناشئة عن إعفاء اﻹيجار المتعلق بفيروس
ويجري
ِ
كورونا "كوفيد "١٩-بالطريقة ذاتها التي بموجبها تجري المحاسبة عن التغير وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ،(١٦إذا لم
ً
تعديﻼ على عقد اﻹيجار.
يمثل التغيﱡر

٨

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
٤

السياسات المحاسبية الها ﱠمة والمعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدﱠلة )تتمة(

المعايير الجديدة والتعديﻼت على المعايير والتفسيرات المعمول بها اعتبا ًرا من  ١يناير ٢٠٢١م )تتمة(

٢-٤
 ٢-٢-٤إعفاءات اﻹيجار المتعلقة بفيروس كوفيد ١٩-وإعفاءات اﻹيجار المتعلقة بفيروس كوفيد ١٩-بعد تاريخ  ٣٠يونيو ٢٠٢١م -
التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )) (١٦تتمة(
طبﱠقت الشركة اﻹجراءات العملية المتاحة بموجب التعديل على قوائمها المالية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م .وطبﱠقت الشركة
التعديل بأثر مستقبلي ،ولم يكن له أي تأثير على اﻷرباح المبقاة في  ١يناير ٢٠٢٠م.
وفي مارس ٢٠٢١م ،عدﱠل مجلس اﻹدارة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (١٦لتمديد إتاحة اﻹجراءات العملية لمدة سنة واحدة
)تعديل عام ٢٠٢١م( .وتُطبﱠق اﻹجراءات العملية الواردة في تعديل عام ٢٠٢١م على إعفاءات اﻹيجار التي ﻻ يؤثِّر أي تخفيض في
ً
أصﻼ بتاريخ  ٣٠يونيو ٢٠٢٢م أو قبل ذلك التاريخ ،شريطة استيفاء الشروط
مدفوعات اﻹيجار عليها إﻻ على المدفوعات المستحقة
اﻷخرى لتطبيق اﻹجراءات العملية .ويُطبﱠق التعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  ١إبريل ٢٠٢١م أو بعد ذلك
مبكرا.
التاريخ مع السماح بتطبيقه تطبيقًا
ً
ووفقًا للفقرة ) (٢من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ،(١٦يتعيﱠن على المستأجر تطبيق اﻹعفاء باستمرار على العقود المؤهلة
ذات الخصائص المماثلة وفي ظروف مماثلة ،بصرف النظر عما إذا كان العقد أصبح مؤهﻼً لﻺجراءات العملية نتيجة تطبيق المستأجر
تعديل عام ٢٠٢٠م أو تعديل عام ٢٠٢١م.
وبناء على التمديد المذكور أعﻼه للتعديل ،تواصل الشركة تطبيق اﻹجراءات العملية المتاحة بموجب التعديل على قوائمها المالية
للفترة المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م .ويُرجى أيضًا الرجوع إلى إيضاح ) (١٠من هذه القوائم المالية.

٣-٤

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديﻼت على المعايير والتفسيرات غير السارية المفعول بعد

نُش َِر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتعديﻼت على المعايير والتفسيرات غير المعمول بها على فترات القوائم المالية  ٣١ديسمبر
 ٢٠٢١م ولم تط ِبّقها الشركة تطبيقًا مب ّك ًِرا .فيما يلي إفصا ٌح عن المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدﱠلة ،الصادرة غير السارية المفعول
بعد ،حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة .وتنوي الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدﱠلة ،حيثما يكون مﻼئ ًما،
عندما تصبح سارية المفعول.

 ١-٣-٤التعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) :(١تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في يناير ٢٠٢٠م ،تعديﻼت على الفقرات من  ٦٩إلى  ٧٦من معيار المحاسبة الدولي رقم
) (١لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة .وتوضح التعديﻼت ما يلي:
●

بالحق في تأجيل التسوية
المقصود
ِّ

●

يجب أن ينشأ الحق في التأجيل في نهاية فترة القوائم المالية

●

ﻻ يتأثر ذلك التصنيف بأرجحية ممارسة المنشأة حقها في التأجيل

●

إذا كانت أداة مالية مشتقة ضمنية في التزام قابل للتحويل ليست إﻻ هي ذاتها أداة حقوق ملكية ،فلن تؤثر شروط اﻻلتزام على
تصنيفها

ويُع َمل بالتعديﻼت على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  ١يناير ٢٠٢٣م أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب أن تُطبﱠق بأثر
رجعي .وتق ِيّم الشركة حاليًا ما للتعديﻼت من تأثير على الممارسات الحالية وما ْ
إن كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة
تفاوض.

 ٢-٣-٤الرجوع إلى اﻹطار المفاهيمي  -التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )(٣
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو ٢٠٢٠م ،تعديﻼت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )" (٣عمليات تجميع
المنشآت"  -الرجوع إلى اﻹطار المفاهيمي .وتهدف التعديﻼت إلى استبدال الرجوع إلى اﻹطار المفاهيمي للقوائم المالية الصادر في
مارس ٢٠١٨م بالرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية ،الصادر في عام ١٩٨٩م ،دون تغيير جوهري في متطلباته.

٩

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
٤

السياسات المحاسبية الها ﱠمة والمعايير والتفسيرات الجديدة وال ُمعدﱠلة )تتمة(

 ٣-٤المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديﻼت على المعايير والتفسيرات غير السارية المفعول بعد )تتمة(
 ٢-٣-٤الرجوع إلى اﻹطار المفاهيمي  -التعديﻼت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )) (٣تتمة(
وأضاف المجلس أيضًا استثنا ًء لمبدأ اﻻعتراف المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٣تفاديًا ﻹصدار أرباح أو
خسائر محت َملة في "اليوم الثاني" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محت َملة ستقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٧أو
التفسير رقم ) (٢١الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي :الضرائب ،إذا ما تُك ِبّدَت كل منها على حِ دة .وفي الوقت
ي باﻷصول ال ُمحت َملة
ذاته ،ﱠ
قرر المجلس توضيح التوجيهات اﻹرشادية الحالية الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (٣المعن ّ
التي لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية .ويُع َمل بالتعديﻼت على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء
من تاريخ  ١يناير ٢٠٢٢م أو بعد ذلك التاريخ ،وتُطبﱠق بأثر مستقبلي.

صلة قبل اﻻستخدام المقصود  -التعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 ٣-٣-٤الممتلكات والمصانع والمعدات :اﻹيرادات المتح ﱠ
)(١٦

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو ٢٠٢٠م ،الممتلكات والمصانع والمعدات  -اﻹيرادات المتحصلﱠة قبل اﻻستخدام
صلة من بيع
المقصود ،وهو ما يحظر على المنشآت الخصم من تكلفة بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي إيرادات متح ﱠ
قادرا على العمل وفقًا للطريقة التي تبتغيها اﻹدارة.
البنود المنتَجة ريثما الوصول باﻷصل إلى موقعه ووضعه الﻼزمين كي يصبح ً
صلة من بيع هذه البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة.
بل تعترف المنشأة باﻹيرادات المتح ﱠ

ويُع َمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  ١يناير ٢٠٢٢م أو بعد ذلك التاريخ ،ويجب أن يُطبﱠق بأثر رجعي
درجة عند تطبيق المنشأة التعديﻼت
على بنود الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة لﻼستخدام في أو بعد بداية الفترة اﻷقرب ال ُم َ
للمرة اﻷولى .وتقيِّم الشركة حاليًا ما للتعديﻼت من تأثير علي على قوائمها المالية.

 ٤-٣-٤العقود ال ُمح ﱠملة باﻻلتزامات  -تكاليف استيفاء عقد  -التعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم )(٣٧

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ،في مايو ٢٠٢٠م ،تعديﻼت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٧لتحديد التكاليف التي يجب
على المنشأة تضمينها عند تقييم ما ْ
إن كان العقد ُمح ﱠم ًﻼ بالتزامات أو مكبِّدًا خسائر.

مباشرا" .وتشتمل التكاليف المرتبطة ارتبا ً
وتط ِبّق التعديﻼت "طريقة التكلفة المرتبطة ارتبا ً
مباشرا بعقد لتقديم بضائع أو خدمات
طا
طا
ً
ً
ً
مباشرا بأنشطة العقد .وﻻ تتعلق التكاليف العمومية واﻹدارية
على ك ٍّل من التكاليف اﻹضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة ارتباطا
ً
مباشرة بالعقد ،وتُستبعد ما لم يمكن تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
ويُع َمل بالتعديﻼت على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  ١يناير ٢٠٢٢م أو بعد ذلك التاريخ .وستط ِبّق الشركة هذه
التعديﻼت على العقود التي لم تستوفِ بعد جميع التزاماتها في بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تُطبﱠق فيها التعديﻼت للمرة اﻷولى.

 ٥-٣-٤المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )" (٩اﻷدوات المالية"  -الرسوم في اختبار "الـ  ١٠بالمئة" للتوقف عن اﻻعتراف
بالمطلوبات المالية
كجزءٍ من التحسينات السنوية التي يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لﻸعوام من  ٢٠٢٠-٢٠١٨على عملية إعداد المعايير
ً
ضح التعديل الرسوم التي على
الدولية للتقرير المالي ،أصدر المجلس
تعديﻼ على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ،(٩حيث يو ِ ّ
المنشأة تضمينها عند تقييم ما ْ
إن كانت شروط اﻻلتزام المالي الجديد أو ال ُمعدﱠل تختلف اختﻼفًا جوهريًا عن شروط اﻻلتزام المالي
والمقرض ،بما في ذلك الرسوم التي يدفعها
ض
المقتر
بين
المقبوضة
أو
المدفوعة
الرسوم
على
إﻻ
الرسوم
اﻷصلي .وﻻ تشتمل هذه
ِ
ِ
ُ
ُجرى
ي
التي
المالية
المطلوبات
على
التعديل
المنشأة
ق
ب
ط
ت
و
اﻵخر.
عن
منهما
كل
بالنيابة
ض
المقر
أو
ض
المقتر
أو يقبضها أي من
ّ
ِ
َ
ِ
ِ
ُ
تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تطبِّق المنشأة خﻼلها التعديل للمرة اﻷولى.
ويُع َمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتدا ًء من تاريخ  ١يناير ٢٠٢٢م أو بعد ذلك التاريخ مع السماح بتطبيقه تطبي ًقا
ُجرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية
مب ّك ًِرا .وستُط ِبّق المنشأة التعديﻼت على المطلوبات المالية التي ي َ
التي تُطبِّق المنشأة خﻼلها التعديل للمرة اﻷولى .وتقيِّم الشركة حاليًا ما لهذه التعديﻼت من تأثير علي على قوائمها المالية.

١٠

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
٥

المبرمة مع العمﻼء
اﻹيرادات من العقود
َ

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
نوع الخدمات
رسوم اشتراكات وعضوية
تدريب شخصي
إيرادات إيجار
أخرى

٣٢٤٬٠٤٥٬٢٠٨
٣٧٬٩٨٢٬٩٠٨
٤٬٠٤٩٬٩٩٥
٤٬٣٣٧٬٠٨٣

١٩٨٬٠٤٥٬٥١٥
٢٠٬٣٣٩٬١٤٦
١٬٥٠٣٬٤١٥
٢٬١٣٧٬٢٧٥

٣٧٠٬٤١٥٬١٩٤

٢٢٢٬٠٢٥٬٣٥١

برمة مع العمﻼء من العمﻼء الخارجيين.
تتحقق جميع اﻹيرادات من العقود ال ُم َ
المبرمة مع العمﻼء لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو بنا ًء على عروض مراكز
فيما يلي بيان بتفصيل إيرادات الشركة من العقود
َ
الرجال والنساء ومقسﱠمة حسب المناطق الجغرافية اﻷساسية:
رسوم اشتراكات وعضوية
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(

٢٠٢٠م

التدريب الشخصي
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢١م
٢٠٢٠م
٢٠٢١م

إيرادات اﻹيجار
٢٠٢٠م

أنواع العمﻼء
مراكز الرجال
مراكز النساء

٢٤٦٬٥٨٤٬٥٨٢
٧٧٬٤٦٠٬٦٢٦

٢٥٬٩٧٧٬٤٩٩ ١٤٤٬٩٠٠٬٠٠٣
١٢٬٠٠٥٬٤٠٩ ٥٣٬١٤٥٬٥١٢

٣٬٠١١٬٢٠٠ ١٤٬٦٧٨٬٢٣٧
١٬٠٣٨٬٧٩٥ ٥٬٦٦٠٬٩٠٩

١٬١٦٤٬٠٩٦
٣٣٩٬٣١٩

٣٢٤٬٠٤٥٬٢٠٨

٣٧٬٩٨٢٬٩٠٨ ١٩٨٬٠٤٥٬٥١٥

٤٬٠٤٩٬٩٩٥ ٢٠٬٣٣٩٬١٤٦

١٬٥٠٣٬٤١٥

١٣٧٬٢٣٤٬٣٤٣
١٢٨٬٦٣٠٬٢٢٩
٥٢٬٥٧١٬٥٣٤
٥٬٦٠٩٬١٠٢

٩٣٬١٧٦٬٩٣٧
٧٢٬٧٣٤٬٥٥٢
٢٨٬٥٨٠٬٩٨٧
٣٬٥٥٣٬٠٣٩

١٧٬٧٨٨٬٨٤٧
١١٬٥٥٧٬٠٦١
٥٬٧٥٩٬٩١١
٢٬٨٧٧٬٠٨٩

٢٬٣٨٥٬٤٣٤
١٬٥٥٤٬٥٢١
١١٠٬٠٤٠
-

٣٢٤٬٠٤٥٬٢٠٨

٣٧٬٩٨٢٬٩٠٨ ١٩٨٬٠٤٥٬٥١٥

اﻷسواق الجغرافية
المنطقة الوسطى
المنطقة الغربية
المنطقة الشرقية
اﻹمارات العربية المتحدة

٩٬٨٩٥٬٢٩١
٦٬١٩٨٬٨٨٤
٣٬١٥٥٬٠٥٤
١٬٠٨٩٬٩١٧

٤٬٠٤٩٬٩٩٥ ٢٠٬٣٣٩٬١٤٦

٦٩٦٬١٠٥
٧٣١٬٥٣٧
٦٩٬٠٢٦
٦٬٧٤٧
١٬٥٠٣٬٤١٥

عﻼوة على ذلك ،تعرض الشركة كل على حدة المعلومات القطاعية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )) (٨إيضاح .(١٨

١١

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
٦

تكلفة اﻹيرادات

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
رواتب ومكافآت
استهﻼك ممتلكات ومعدات
استهﻼك أصول حق استخدام
مياه وكهرباء
أعمال نظافة وصيانة
أخرى

٧

٨٦٬٧٩٨٬٦٦١
٦٤٬٩٩٢٬٧٠٧
٣٣٬٩٣٧٬٧٧٩
٢٥٬٩٨٣٬٣٣٢
١٥٬٢٥٥٬١١٣
٣٠٬٣٥١٬٩٤٨

٧١٬١٠٧٬٩٦٠
٦٥٬٧٧٨٬٢٨٦
٣٤٬٠٧٠٬٠٨٢
٢١٬٨٣٩٬٧٠٨
١٣٬٦٧٢٬٠٣٢
٢٦٬٢٢٠٬٦٨١

٢٥٧٬٣١٩٬٥٤٠

٢٣٢٬٦٨٨٬٧٤٩

تكاليف التمويل

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
ربح من قروض
تكاليف تمويل متعلقة بالتزامات عقود إيجار )إيضاح (١٠

٨

٥٬١٩٤٬٤١٣
١٨٬٣٤٠٬٤٠٨

١٠٬١٤٥٬٠٧٧
١٧٬٩٦٥٬٠٣٢

٢٣٬٥٣٤٬٨٢١

٢٨٬١١٠٬١٠٩

ربحية )خسارة( السهم

تُحت َسب ربحية )خسارة( السهم اﻷساس والمخفﱠض بقسمة صافي الربح  /الخسارة للفترتين المنتهيتين في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م و ٣٠
يونيو ٢٠٢٠م على المتوسط المرجﱠح لعدد اﻷسهم القائمة في نهاية الفترة المعنية ،وهي تتألف من  ٥٢٫٣٨مليون سهم كما في ٣٠
يونيو ٢٠٢١م ) ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ٥٢٫٣٨ :مليون سهم(.
٩

الممتلكات والمعدات

ً
أصوﻻ بتكلفة  ٩١٫٦مليون ﷼ سعودي )فترة ستة أشهر
خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ،اشترت الشركة
المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ٦٠٫١ :مليون ﷼ سعودي(.
بلغ إجمالي تكاليف اﻻقتراض المرسملة ضمن اﻷعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خﻼل الفترة  ٠٫٩٥مليون ﷼ سعودي )فترة الستة أشهر
المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ١٫٧ :مليون ﷼ سعودي(.
سجﱠلت الشركة خﻼل الفترة الحالية مخصصات انخفاض في القيمة قدرها  ٢٫٠٣مليون ﷼ سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠
يونيو ٢٠٢٠م :ﻻ شيء( مقابل إغﻼق بعض مراكز اللياقة.

١٢

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٠

عقود اﻹيجار

اعترفت الشركة خﻼل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م بأصول حق استخدام مقابل إيجار أرض لبناء مراكز لياقة بدنية
جديدة بقيمة  ٧٥٫٩٣مليون ﷼ سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ٣٫٩٩ :مليون ﷼ سعودي( .وقد بلغت
عترف بها مقابل أصول حق اﻻستخدام هذه  ٧٥٫٩٣مليون ﷼ سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠
التزامات عقود اﻹيجار ال ُم َ
يونيو ٢٠٢٠م ٣٫٩٩ :مليون ﷼ سعودي(.
عترف بها في قائمة الربح أو الخسارة المتعلقة بعقود اﻹيجار لفترة الستة أشهر فيما يلي:
تمثﱠلت المصاريف ال ُم َ

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
استهﻼك أصول حق اﻻستخدام:
ُمح ﱠمل استهﻼك للفترة
ُمرس َمل ضمن مراكز لياقة قيد اﻹنشاء

٣٧٬٧٧٥٬١٧٢
)(٣٬٣٣٦٬٤٢٦

٣٦٬٩٠٨٬٥٠٦
)(٢٬٨٣٨٬٤٢٤

٣٤٬٤٣٨٬٧٤٦

٣٤٬٠٧٠٬٠٨٢

مصروف الفائدة المتعلق بالتزامات عقود اﻹيجار:
مصروف فائدة للفترة
ُمرس َمل ضمن مراكز لياقة قيد اﻹنشاء

٢٠٬١٣٤٬٢١٤
)(١٬٧٩٣٬٨٠٦

٢٠٬٣٨٩٬٥٨٠
)(٢٬٤٢٤٬٥٤٨

المعترف به في الربح أو الخسارة
إجمالي المبلغ
َ

١٨٬٣٤٠٬٤٠٨
٥٢٬٧٧٩٬١٥٤

١٧٬٩٦٥٬٠٣٢
٥٢٬٠٣٥٬١١٤

عترف بها خﻼل الفترة  ٦٫١مليون ﷼ سعودي )فترة الستة أشهر
بلغ إجمالي إعفاءات اﻹيجار المتعلقة بدُفعات عقود اﻹيجار ال ُم َ
اﻷوليّة
المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م ٠٫٢٥ :مليون ﷼ سعودي( ،حيث اعتُرف بذلك ضمن الدخل اﻵخر في قائمة الربح أو الخسارة ّ
ال ُمو َجزَ ة.
ألغت الشركة خﻼل الفترة عقود اﻹيجار الخاصة بها بسبب إغﻼق بعض مراكز اللياقة ،وعليه ،فإنﱠ أصول حق اﻻستخدام والتزامات
عقود اﻹيجار المتوقف اﻻعتراف بها تتمثل فيما يلي:

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
٤٢٦٬٦٩٩
)(٥٣٣٬٨٦٨

أصول حق استخدام متوقف اﻻعتراف بها
التزامات عقود إيجار متوقف اﻻعتراف بها

١٣

-

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
المعامﻼت الها ﱠمة مع الجهات ذات العﻼقة
١١
تمثل الجهات ذات العﻼقة المساهمين الرئيسيين في الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكِبار موظفي اﻹدارة بها والمنشآت ال ُمسي َ
طر عليها
من قِبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.
درجة
وتجري الشركة معامﻼت مع عدة جهات ذات عﻼقة في سياق اﻷعمال العادي .وفيما يلي المعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة ال ُم َ
اﻷولية ال ُمو َجزَ ة:
في قائمة الربح أو الخسارة ﱠ

اسم الجهة ذات العﻼقة

طبيعة العﻼقة

طبيعة المعامﻼت

حمد علي الصقري
اﻹدارة العليا
وأعضاء مجلس اﻹدارة

مساهم
كِبار موظفي اﻹدارة

إيجارات مدفوعة إلى مساهم
مكافآت وأجور

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
٢٬٤٨٧٬١٢٣
٣٬٦٧١٬٣٥٦

٣٬٤٠٠٬٠٠٠
٣٬٠٢٢٬٦٠٥

أُد ِْر َجت المبالغ ال ُمست َحقة من جهات ذات عﻼقة كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م بقيمة  ٠٫٠٣مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م٠٫٢ :
مليون ﷼ سعودي( ضمن الحسابات التجارية المدينة في قائمة المركز المالي.
تُعتَمد سياسات تسعير المعامﻼت مع جهات ذات عﻼقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل مجلس اﻹدارة .واﻷرصدة القائمة في نهاية
الفترة غير مكفولة بضمانات وﻻ تحمل فائدة وتُسدد نقدا.
١٢

الحسابات التجارية المدينة

حسابات مدينة متعلقة برسوم اشتراكات وعضوية
حسابات إيجار مدينة
صا :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
ناق ً
 حسابات مدينة متعلقة برسوم اشتراكات وعضوية -حسابات إيجار مدينة

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(

١٧٬١٦٧٬٩٦٧
١٤٬٥٩٥٬٠٢٩
٣١٬٧٦٢٬٩٩٦

١٨٬٨٣٩٬٨٠٥
١٠٬٢٨٧٬٦٠٩
٢٩٬١٢٧٬٤١٤

)(٥٣٤
)(٧٬٤١١٬١٩٢

)(٩٦٦٬٤٦٩
)(٦٬٩١٥٬٧٥١

٢٤٬٣٥١٬٢٧٠

٢١٬٢٤٥٬١٩٤

النقد وما في حكمه
١٣
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة ،يتألف النقد وما في حكمه مما يلي:
ﻷغراض قائمة التدفقات النقدية ﱠ

نقدية بالصندوق
نقد لدى البنك  -حسابات جارية
ودائع قصيرة اﻷجل )مﻼحظة أ(

مﻼحظة "أ":

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(

١٬٤٠٣٬٩٤٣
١٠٤٬٧٦٧٬٤٠٠
٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٬١٠١٬٠٥٣
١٥٥٬٩٧٢٬٨٢٤
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٨٦٬١٧١٬٣٤٣

٢٥٨٬٠٧٣٬٨٧٧

هذه الودائع ُمودَعة لدى بنك محلي كودائع تحمل فائدة ،وتُحتسب على أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق ،وتبلغ تاريخ استحقاقها
اﻷصلي أقل من ثﻼثة أشهر.
١٤

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٤

القروض

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
جزء غير متداول من قروض طويلة اﻷجل
جز ٌء متداو ٌل من قروض طويلة اﻷجل

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(

٢٩٥٬٢٦٠٬٢٣٨
١٥٠٬٤٦٨٬٦٨٣

٣٤٨٬٦٤٨٬٦٣٩
١٣٨٬٩٣٧٬٨٢٦

٤٤٥٬٧٢٨٬٩٢١

٤٨٧٬٥٨٦٬٤٦٥

كان لدى الشركة ،كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ،تسهيﻼت تمويلية بنكية غير مستخ َدمة بقيمة  ٢٤٧٫٧مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م ٢٥٧٫٤ :مليون ﷼ سعودي( ﻹدارة متطلبات السيولة قصيرة وطويلة اﻷجل وﻹنشاء مراكز اللياقة .وهذه التسهيﻼت كفلتها
ضا ُمنِيﱠة وت َكافُ ِليﱠة صادرة عن بعض المساهمين في الشركة.
الشركة من خﻼل ضمانات تَ َ
والتورق .وبغرض
إنﱠ جميع القروض ُمسجﱠلة بال﷼ السعودي وخاضعة لصيغة التمويل اﻹسﻼمي التي تتمثل في قروض المرابحة
ﱡ
التحوط من مخاطر التقلبات التي تطرأ على أسعار الفائدة المستحقة على القرض ﻷجل وحسب ما تقتضيه اتفاقية التسهيﻼت ،أبرمت
الشركة عقدًا لمقايضة أسعار الفائدة بقيمة اسمية قدرها  ٤٥مليون ﷼ سعودي مع بنك تجاري محلي .وت ُ ِلزم اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة
الشركة بدفع فائدة بسعر ثابت بنسبة  ٪٣٫٧كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م مقابل دفعات فائدة ذات أسعار عائمة على أساس أسعار العمولة
للتعامل بين البنوك السعودية )"س ايبور"( .وسيُستحق عقد مقايضة أسعار الفائدة في  ٣١يوليو ٢٠٢٣م.
وتنطوي اتفاقيات اﻻقتراض على تعهدات معينة تراقبها اﻹدارة .ويراقب البنوك ويقيِّم مدى التزام الشركة بتعهدات الديون على أساس
سنوي .وتحمل القروض عمولة حسب اﻷسعار التجارية .وقد بلغ المتوسط المرجﱠح ل ُمعدﱠل الفائدة للفترة المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ما
نسبته  ٪٢٫٥سنويًا )٢٠٢٠م ٪٣٫٦ :سنويًا( .ووفقًا لجداول السداد ،يستحق سداد المبالغ المستحقة على أقساط شهرية وربع سنوية وكل
ستة أشهر ،وتستحق الدفعة اﻷخيرة في يونيو ٢٠٢٧م.
١٥

المصاريف ُمستحَقة الدفع والمطلوبات المتداولة اﻷخرى

مصاريف مست َحقة الدفع
ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
دُفعات ُمقدﱠمة من عمﻼء

١٥

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(

٦٢٬١٦٦٬٠١٤
٨٬٦٠٥٬٦٧٣
٤٬٥٦٩٬١٧٢

٥٧٬٥٨٨٬٤٨٦
١٦٬٥٣٤٬٨٧٧
٤٬٣٩٣٬٣٧٤

٧٥٬٣٤٠٬٨٥٩

٧٨٬٥١٦٬٧٣٧

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٦

الزكاة

١-١٦

ال ُمح ﱠمل للفترة

٢-١٦

موقف الربوط

اﻷوليﱠة ال ُمو َجزَ ة بنا ًء على
اعتُرف ،خﻼل الفترة ،بمصروف زكاة ُمح ّمل بقيمة  ١٫٢مليون ﷼ سعودي في قائمة الربح أو الخسارة ﱠ
الوعاء الزكوي المتوقﱠع لعام ٢٠٢١م.
قدّمت الشركة إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام ٢٠٢٠م .واتُفِقَ مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( على
الربوط الزكوية عن جميع السنوات حتى عام ٢٠١٥م.

ومع ذلك ،فقد تس ﱠلمت الشركة خﻼل الفترة أمر ربط من الهيئة عن عام ٢٠١٥م مطالبة بالتزام إضافي عن حصص مملوكة لشركة
الفرص المستهدفة للتجارة )مساهم في الشركة( خﻼل فترة ٢٠١٥م ،مما قد ينشأ عنه فرض ضرائب محت َملة على الشركة .ومن جهة
نظر الهيئة القائمة على افتراضات معينة ،فإنﱠ الشركة تخضع جزئيًا لضريبة دخل .وفي الربط المذكور أعﻼه ،فقد افترضت الهيئة أن
التعرض لضريبة
المساهم المذكور أعﻼه مملوك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمواطنين غير خليجيين ،وعليه ،فإ ﱠن إجمالي مبلغ
ﱡ
الدخل كما ذكرته الهيئة يبلغ  ٩٫٤٨مليون ﷼ سعودي لضريبة الدخل عن عام ٢٠١٥م ،فيما قدﱠمت الشركة اعتراضًا لدى الهيئة على
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة؛ إ ْذ تعتقد اﻹدارة أنه بنا ًء على تقييمها والمشورة الرسمية ال ُمقدﱠمة
هذا الربط .ولم يُسجﱠل أي مخصص في القوائم المالية ﱠ
من مستشار قانوني مستقل ،فإن قرار اﻻعتراض سيؤول في صالح الشركة.
ولم تُصدر الهيئة بعد الربوط الزكوية للشركة عن اﻷعوام من ٢٠١٦م حتى ٢٠٢٠م.
وقد احتُسبت الزكاة بنا ًء على فهم الشركة وتفسيرها لﻸنظمة الزكوية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتواظب هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك على إصدار تعميمات لتوضيح بعض اﻷنظمة الزكوية التي تسري عادة على كافة السنوات المعلقة .وتخضع
اﻷنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة ،وقد أصدرت الهيئة اﻷنظمة الزكوية الجديدة بتاريخ ُ ١جمادى اﻵخرة
١٤٣٨هـ )الموافق  ٢٨فبراير ٢٠١٧م( .وقد يختلف اﻻلتزام الزكوي الذي تحتسبه الشركة عن اﻻلتزام الزكوي الذي تقدره هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك عن اﻷعوام التي لم تصدر الهيئة بعد الربوط عنها.
١٧

اﻻلتزامات المحت َملة واﻻلتزامات الرأسمالية

١-١٧

اﻻلتزامات المحتملة

أ( اشترت الشركة خﻼل عام ٢٠١٧م أرضًا بتكلفة قدرها  ٢٤٫٣مليون ﷼ سعودي .ورفع المالك السابق لﻸرض دعوى بملكية
اﻷرض بحق الشركة .وبمتابعة مجريات القضية ،قدﱠمت الشركة صك ملكية اﻷرض اﻷصلي والمستندات اﻷخرى ذات الصلة إلى
وزارة العدل للتحقق من ملكية الشركة لﻸرض والتأكد منها .وترى إدارة الشركة والمستشار القانوني أن لدى الشركة مسوغات وجيهة
ﻹثبات ملكية اﻻنتفاع باﻷرض باسم الشركة ،وسيصدر الحكم في ذلك الشأن لصالح الشركة .وعليه ،ليس هناك داع لتجنيب مخصص،
وعليه ،لم يُسجﱠل أي مخصص في هذه القوائم المالية.
الموردين للشركة ومقاوليها دعوى بحق الشركة للحصول على مطالبات ومدفوعات إضافية.
وفي السياق العادي لﻸعمال ،رفع بعض
ِّ
س ِ ّجلت مخصصات كافية .وفيما يتعلق ببعض الدعاوى
واستشارت الشركة مستشارها القانوني وﻷغراض التدفقات النقدية المحت َملةُ ،
القضائية التي أفاد فيها المستشار القانوني بأنﱠه يُحتمل فقط ،دون ترجيح ،الفوز بالقضية ،لم يجنب مخصص ﻷي التزام في هذه القوائم
اﻷو ِليﱠة ال ُمو َجزَ ة.
المالية ﱠ
ب( أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة خطابات ضمان بقيمة  ٣٫٧مليون ﷼ سعودي كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ) ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م ٢٫٩ :مليون ﷼ سعودي( مقابل عقد إيجار أرض.

٢-١٧

اﻻلتزامات الرأسمالية

لدى الشركة التزامات رأسمالية تتعلق بعقود إنشاء مراكز لياقة بقيمة  ٣٩مليون ﷼ سعودي كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ) ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م ٤٢٫٦ :مليون ﷼ سعودي(.

١٦

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
ﱠ
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمدققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٨

المعلومات القطاعية

١-١٨

القطاعات الجغرافية

تعرض الجداول التالية معلومات بشأن اﻹيرادات والربح )الخسارة( للقطاعات الجغرافية عن فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م ،على التوالي:

لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

إيرادات
استهﻼك ممتلكات ومعدات
استهﻼك أصول حق استخدام
تكاليف تشغيلية أخرى

١٦١٬١٦٧٬٢٣٩
)(٢٩٬٢٤٩٬٧٤٦
)(١٣٬٨٨٨٬٩٩٢
)(٩١٬٣١٨٬٦٨٩

١٤٢٬١١٤٬٦٧١
)(٢٦٬٥٥٤٬٤٤٣
)(١٣٬٨٨٢٬٤٦٧
)(٧٨٬٦٣٠٬٥٢٢

الربح القطاعي

٢٦٬٧٠٩٬٨١٢

٢٣٬٠٤٧٬٢٣٩

المنطقة الشرقية

المنطقة الدولية -
اﻹمارات العربية
المتحدة

اﻹجمالي

﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
٨٬٥١٠٬٣٦٧ ٥٨٬٦٢٢٬٩١٧
)(١٬٩١٦٬٣١٧) (٩٬٦٠٩٬٨٩٤
)(١٬٢٧٨٬٥٧٧) (٥٬٣٨٨٬٧١٠
)(٤٬٨١٦٬٨٨٤) (٢٩٬٣٢٦٬٨٦٠
١٤٬٢٩٧٬٤٥٣

٤٩٨٬٥٨٩

٣٧٠٬٤١٥٬١٩٤
)(٦٧٬٣٣٠٬٤٠٠
)(٣٤٬٤٣٨٬٧٤٦
)(٢٠٤٬٠٩٢٬٩٥٥
٦٤٬٥٥٣٬٠٩٣

لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢٠م

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

المنطقة الدولية -
اﻹمارات العربية
المتحدة
المنطقة الشرقية
﷼ سعودي )غير ُمد ﱠققة(

اﻹجمالي

إيرادات
استهﻼك ممتلكات ومعدات
استهﻼك أصول حق استخدام
تكاليف تشغيلية أخرى

١٠٥٬٤٨٧٬٥٩٧
)(٢٨٬٢٨٥٬٦٩٦
)(١٣٬٨١٤٬٧٩١
)(٨٠٬٨٦٢٬١٧٩

٧٩٬٩٠٩٬٤٩٥
)(٢٨٬٠٤٨٬٧٣١
)(١٣٬٥٦١٬٢٦٣
)(٧١٬٦٤٤٬٧٤١

٣١٬٩٥٢٬٢٣٤
)(١٠٬١١١٬١٢٩
)(٥٬٣٨٨٬٧٠٩
)(٢٧٬٢٥٠٬٢٥٨

٤٬٦٧٦٬٠٢٥
)(١٬٧٩٠٬٧٠٩
)(١٬٣٠٥٬٣١٩
)(٤٬٨٦٥٬٣٩٣

٢٢٢٬٠٢٥٬٣٥١
)(٦٨٬٢٣٦٬٢٦٥
)(٣٤٬٠٧٠٬٠٨٢
)(١٨٤٬٦٢٢٬٥٧١

الخسارة القطاعية

)(١٧٬٤٧٥٬٠٦٩

)(٣٣٬٣٤٥٬٢٤٠

)(١٠٬٧٩٧٬٨٦٢

)(٣٬٢٨٥٬٣٩٦

)(٦٤٬٩٠٣٬٥٦٧

١٧

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
ﱠ
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمدققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٨

المعلومات القطاعية )تتمة(

١-١٨

القطاعات الجغرافية )تتمة(

يعرض الجدول التالي معلومات بشأن أصول ومطلوبات القطاعات الجغرافية للشركة كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م و  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،على التوالي:

في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

١٬١٠٨٬١٠٤٬٧٦٧
٨٨٠٬٨٢٩٬٣٢٦

١٬٠٦٣٬٤٥٦٬١٥٤
٧٠٣٬٦١٣٬٥٦٢

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

١٬٠٦٩٬٧٠٠٬٢٤٧
٨٩٤٬١٩٦٬٢٩١

١٬٠٩٦٬٩١٦٬٧١٠
٧٢٧٬٤٧٠٬٧٨١

المنطقة الشرقية

المنطقة الدولية -
اﻹمارات العربية
المتحدة

اﻹجمالي

﷼ سعودي )غير ُمد ﱠققة(
إجمالي اﻷصول
إجمالي المطلوبات

٢٩٢٬٨٢٤٬٠٦٩
١٩٦٬٠٠٨٬٧١٩

١٠٩٬٧٦٨٬٣٣٤
٨٥٬٢٩٧٬٣٣٦

٢٬٥٧٤٬١٥٣٬٣٢٤
١٬٨٦٥٬٧٤٨٬٩٤٣

في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م

إجمالي اﻷصول
إجمالي المطلوبات

١٨

المنطقة الشرقية
﷼ سعودي ) ُمد ﱠققة(
٢٩٨٬١٨٣٬٢٩٥
٢٠٣٬٦٦٤٬١٦٠

المنطقة الدولية -
اﻹمارات العربية
المتحدة
١٠٢٬٥١٦٬٩٨٥
٧٧٬٥٠١٬٩٤١

اﻹجمالي
٢٬٥٦٧٬٣١٧٬٢٣٧
١٬٩٠٢٬٨٣٣٬١٧٣

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
ﱠ
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمدققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٨

٢-١٨

المعلومات القطاعية )تتمة(

قطاعات السوق

تعرض الجداول التالية معلومات بشأن اﻹيرادات والربح )الخسارة( للقطاعات التشغيلية عن فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م ،على التوالي:

مراكز اللياقة للرجال

مراكز اللياقة للنساء
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م

٢٠٢١م

٢٠٢٠م

٢٠٢١م

إيرادات
استهﻼك ممتلكات ومعدات
استهﻼك أصول حق استخدام
تكاليف تشغيلية أخرى

٢٧٩٬٦٢٩٬١٧٣
)(٤٦٬٠٢٥٬٧٠٢
)(٢٣٬٨٢٣٬٧٠٥
)(١٥٠٬٢٠٨٬٥٩٧

١٦٢٬٦٤١٬٤٥٦
)(٤٩٬٤٦٥٬٦٨٧
)(٢٤٬٣٨٩٬٨٦٤
)(١٤٤٬٨٣٨٬٩٤٣

٩٠٬٧٨٦٬٠٢١
)(٢١٬٣٠٤٬٦٩٨
)(١٠٬٦١٥٬٠٤١
)(٥٣٬٨٨٤٬٣٥٨

الربح القطاعي )الخسارة القطاعية(

٥٩٬٥٧١٬١٦٩

)(٥٦٬٠٥٣٬٠٣٨

٤٬٩٨١٬٩٢٤

اﻹجمالي
٢٠٢١م

٢٠٢٠م

﷼ سعودي )غير ُمد ﱠققة(

١٩

٣٧٠٬٤١٥٬١٩٤
٥٩٬٣٨٣٬٨٩٥
)(٦٧٬٣٣٠٬٤٠٠) (١٨٬٧٧٠٬٥٧٨
)(٣٤٬٤٣٨٬٧٤٦
)(٩٬٦٨٠٬٢١٨
)(٢٠٤٬٠٩٢٬٩٥٥) (٣٩٬٧٨٣٬٦٢٨
)(٨٬٨٥٠٬٥٢٩

٦٤٬٥٥٣٬٠٩٣

٢٢٢٬٠٢٥٬٣٥١
)(٦٨٬٢٣٦٬٢٦٥
)(٣٤٬٠٧٠٬٠٨٢
)(١٨٤٬٦٢٢٬٥٧١
)(٦٤٬٩٠٣٬٥٦٧

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
ﱠ
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمدققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٨

المعلومات القطاعية )تتمة(

٢-١٨

قطاعات السوق )تتمة(:

يعرض الجدول التالي معلومات بشأن أصول ومطلوبات القطاعات التشغيلية للشركة كما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م و  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ،على التوالي:

مراكز اللياقة للرجال
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
إجمالي اﻷصول
إجمالي المطلوبات

٣-١٨

١٬٠١٣٬١٢٦٬٧٤٢
١٬٣٩٢٬٣١٥٬٨٧٠

مراكز اللياقة للنساء
 ٣١ديسمبر
 ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(

١٬٥٦١٬٠٢٦٬٥٨٢ ١٬١١١٬٩٦٣٬٩٤٧
٤٧٣٬٤٣٣٬٠٧٣ ١٬٤٢٢٬١١١٬٩١٢

١٬٤٥٥٬٣٥٣٬٢٩٠
٤٨٠٬٧٢١٬٢٦١

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(

اﻹجمالي
 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(

٢٬٥٧٤٬١٥٣٬٣٢٤
١٬٨٦٥٬٧٤٨٬٩٤٣

٢٬٥٦٧٬٣١٧٬٢٣٧
١٬٩٠٢٬٨٣٣٬١٧٣

تسوية النتائج القطاعية إلى الربح أو الخسارة

ﻻ تُ ﱠ
وزع مصاريف المركز الرئيسي والدخل اﻵخر على القطاعات الفردية ،حيث إنﱠها تُدار بوجه عام على مستوى الشركة .وفيما يلي تسوية النتائج القطاعية إلى الربح أو الخسارة للشركة:

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  ٣٠يونيو
٢٠٢٠م
٢٠٢١م
﷼ سعودي
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(
)غير ُمد ﱠققة(
الربح القطاعي )الخسارة القطاعية(
تكاليف المركز الرئيسي غير ُم ﱠ
وزعة
مصاريف دعاية وإعﻼن وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية

٦٤٬٥٥٣٬٠٩٣

)(٦٤٬٩٠٣٬٥٦٧

)(٨٬٠٩٥٬٢٨٩
)(١١٬٣٠٧٬٤٦٦

)(٩٬٦٨٢٬٨٦٧
)(١٠٬١٩٠٬٥١٤

الربح ) /الخسارة( قبل حساب الزكاة

٤٥٬١٥٠٬٣٣٨

)(٨٤٬٧٧٦٬٩٤٨

٢٠

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
١٨

المعلومات القطاعية )تتمة(

 ٤-١٨موسم رواج أعمال الشركة
كان أداء أعمال الشركة خﻼل الربع اﻷخير من السنة أفضل بوجه عام من اﻷرباع اﻷخرى من السنة بسبب عدة عوامل من بينها
ُعترف
الظروف المناخية المواتية وتقدم الشركة خصومات جذابة لعمﻼئها في اليوم الوطني السعودي )بتاريخ  ٢٣سبتمبر( ،حيث ي َ
سِن
باﻹيرادات المحققة منها بصف ٍة رئيس ٍة في الربع الرابع من السنة مما يعزز في نهاية المطاف من إيرادات الشركة وربحيتها ويح ّ
اﻷداء المالي للشركة خﻼل الربع اﻷخير من السنة.
١٩

مخاطر السيولة ومبدأ اﻻستمرارية

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة صعوبة في توفير اﻷموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باﻷدوات المالية .وقد تنشأ مخاطر
اﻷو ِليﱠة الموجزة،
ُقارب قيمته العادلة .وفي تاريخ قائمة المركز المالي ﱠ
السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بشك ٍل سريعٍ بمبلغ ي ِ
تمثﱠل تقييم اﻹدارة بشأن معدل الرفع المالي ال ُمعدﱠل والنسبة الحالية ال ُمعدﱠلة فيما يلي:
تمثﱠل معدل الرفع المالي والمعدل الحالي فيما يلي:

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(

حقوق الملكية
مطلوبات )دون اﻹيرادات المؤجﱠلة(

٧٠٨٬٤٠٤٬٣٨١
١٬٥٧٣٬٩٦٢٬٦٣٧

٦٦٤٬٤٨٤٬٠٦٤
١٬٥٧٦٬٨١٠٬٨٧٥

إجمالي هيكل رأس المال )دون اﻹيرادات المؤجﱠلة(

٢٬٢٨٢٬٣٦٧٬٠١٨

٢٬٢٤١٬٢٩٤٬٩٣٩

نسبة الرفع المالي
المعدل الحالي )دون اﻹيرادات المؤجﱠلة(

٪٦٨٫٩٦
٠٫٧٥

٪٧٠٫٣٥
٠٫٩٦

وكما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ،أجرت اﻹدارة أيضًا تحليﻼ لمخاطر السيولة على النحو التالي:

 ٣٠يونيو
٢٠٢١م
﷼ سعودي
)غير ُمد ﱠققة(

 ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م
﷼ سعودي
) ُمد ﱠققة(

أصول مالية متداولة
مطلوبات متداولة دون اﻹيرادات المؤجﱠلة

٢١٤٬١٦٧٬٠٥٥
)(٣٥٢٬٨١٤٬٣٢٢

٢٨٣٬٢٧٠٬٩٨٢
)(٣٣٨٬١٤٠٬٤٥٧

صافي وضع المطلوبات المالية ال ُمعدﱠلة

)(١٣٨٬٦٤٧٬٢٦٧

)(٥٤٬٨٦٩٬٤٧٥

وتدير الشركة مخاطر السيولة لديها من خﻼل ضمان تسهيﻼت قروض كافية غير متوفرة .وكما في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م ،كانت تسهيﻼت
القروض البنكية غير المستخ َدمة بقيمة  ٢٤٧٫٧مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠٢٠م ٢٥٧٫٤ :مليون ﷼ سعودي( متاحة من
عدة بنوك ﻹدارة متطلبات رأس المال العامل .عﻼوة على ذلك ،فقد حقﱠقت الشركة على نحو ثابت مبلغًا جيدًا من التدفقات النقدية من
النشاطات التشغيلية.
وفيما يتعلق بتقييم مخاطر السيولة ومبدأ اﻻستمرارية للشركة ،وضعت اﻹدارة توقعات شاملة بشأن التدفقات النقدية الشهرية تضمن
شهرا قادمة على اﻷقل من تاريخ القوائم المالية.
وجود أموال كافية للوفاء بالتزامات الشركة لمدة اثني عشر
ً
واﻹدارة ليست على دراية بأي حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكو ًكا كبيرة حيال قدرة الشركة على مواصلة أعمالها على أساس
مبدأ اﻻستمرارية .ولذلك ،فقد أ ُ ِعدﱠت هذه القوائم المالية اﻷوليﱠة الموجزة على أساس مبدأ اﻻستمرارية.
٢١

شركة لجام للرياضة )شركة مساهمة سعودية(
اﻷو ِليﱠة ال ُموج ََزة )غير ُمد ﱠققة( )تتمة(
إيضاحات حول القوائم المالية ﱠ
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م
٢٠

إدارة رأس المال وإدارة المخاطر المالية

لم تتغير استراتيجيات إدارة رأس المال والمخاطر المالية للشركة تغيرا جوهريا منذ نهاية السنة الماضية .وتُصنﱠف جميع اﻷصول
المالية والمطلوبات المالية للشركة وتُقَاس بالتكلفة ال ُمطفَأة.
٢١

تقييم تأثيرات فيروس كوفيد١٩-

المستجد )كوفيد (١٩-في مطلع عام ٢٠٢٠م ،ما تسبﱠب في حالة من اﻻضطرابات في اﻷنشطة التجارية
تأ ﱠكد وجود فيروس كورونا
ِ
واﻻقتصادية في جميع أنحاء العالم .وبُغيَة مكافحة تف ّ
شِي فيروس كورونا )"كوفيد ("١٩-في المملكة العربية السعودية واﻹمارات العربية
المتحدة ،وهم ا الدولتان التي تعمل الشركة بهما ،وما ينشأ عنه من اضطرابات في اﻷنشطة اﻻجتماعية واﻻقتصادية في هذين السوقين،
قيﱠمت إدارة لجام آثاره تقيي ًما استباقيًا على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية ،بما في ذلك إنشاء ف َِرق وعمليات إدارة اﻷزمات
المستمرة لضمان صحة وسﻼمة موظفيها وعمﻼئها وزبائنها وكذلك المجتمع ككل.
تأثيرا جوهريًا على أعمال الشركة ،ذلك أن جميع مراكز اللياقة التابعة للشركة ظلت مغلقة ابتدا ًء
وقد أثﱠرت تبعات جائحة كوفيد١٩-
ً
من  ٥فبراير ٢٠٢١م إلى  ٦مارس ٢٠٢١م أي  ٣٠يو ًما )٢٠٢٠م ١٥ :مارس ٢٠٢٠م حتى  ٢٠يونيو ٢٠٢٠م )أي  ٩٨يو ًما( .وقد
نشأ عن ذلك تعليق مبيعات اﻻشتراكات للعمﻼء وكذلك تعليق اﻻعتراف باﻹيرادات خﻼل الفترة المذكورة أعﻼه ،في حين استمرت
الشركة في تكبﱡد بعض النفقات الثابتة وشبه المتغيرة التي أثﱠرت على اﻷداء المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.
صح عنها من
ونظرت إدارة شركة لجام في التأثيرات المحت َملة لحاﻻت عدم التيقن اﻻقتصادية الحالية والتقلبات في تحديد المبالغ المف َ
اﻷصول المالية وغير المالية للشركة ،والتي تعتبر أفضل تقييم لﻺدارة بنا ًء على المعلومات القابلة للمﻼحظة في تاريخ نهاية الفترة.
ومع ذلك ،ﻻ تزال اﻷسواق غير مستقرة والمبالغ ال ُمسجﱠلة تظل حساسة تجاه تقلبات السوق.
٢٢

اﻷحداث الﻼحقة لفترة القوائم المالية

قرر مجلس اﻹدارة بتاريخ  ٢٧ذي الحجة ١٤٤٢هـ )الموافق  ٦أغسطس ٢٠٢١م( توزيع أرباح نقدية أولية بقيمة  ٠٫٤٥﷼ سعودي
للسهم بقيمة  ٢٣٫٥٧مليون ﷼ سعودي عن النصف اﻷول لعام ٢٠٢١م.
من وجهة نظر اﻹدارة ،لم تنشأ أحداث ﻻحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في  ٣٠يونيو ٢٠٢١م من شأنها ْ
تأثيرا جوهريًا
أن تؤثِّر
ً
اﻷوليّة ال ُمو َجزَ ة.
على المركز المالي للشركة المبيﱠن في هذه القوائم المالية ّ
٢٣

أرقام المقارنة

أُع ِي َد تصنيف بعض أرقام المقارنة على تصنيفًا صحي ًحا وأعيد إدراجها بغرض العرض على نحو أفضل .ومع ذلك ،لم ينشأ عن إعادة
التصنيف ذلك أي تأثير إضافي على حقوق الملكية أو الخسارة ﻷرقام المقارنة .وتمثلت إعادة التصنيفات الرئيسة فيما يلي:

إعادة التصنيف من

إعادة التصنيف إلى

المبلغ )﷼ سعودي(

دخل آخر -دخل دعاية وإعﻼن

برمة مع عمﻼء
إيرادات من عقود ُم َ

 ٢٫١مليون ﷼ سعودي

تكاليف تمويل  -مصاريف وعموﻻت بنكية

مصاريف عمومية وإدارية

 ١٫٥مليون ﷼ سعودي

٢٢

