
 
 

 شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع

 بيان التدفقات النقدية

      2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

2017 2018   

  إيضاح لاير عماني لاير عماني

    

 األنشطة التشغيلية      

   ربح قبل ضريبة الدخلال  310.248 1.671.886

 :  معدل كما يلي    

 إيرادات الفوائد 5 (48.773) (8.460)

 إيرادات توزيعات أرباح 5 (1.241) (8.767)

 صافي الربح من بيع ممتلكات واآلت ومعدات 5 (15.237) (10.000)

 إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 8 227.929 335.198

 من خسائر )أرباح( شركة شقيقة حصة 9 144.422 (3.464)

 بطيئة الحركة مخزونمخصص  10 3.000 3.000

 مخصص مخزون بطيئة الحركةعكس  10 - (158.769)

 خسائر اإلئتمان المتوقعةمخصص  11 12.055 32.650

 شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 11 - (73.004)

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مستحقات 17 15.085 33.702

   رأس المال العامل  تعديالتربح التشغيل قبل   647.488 1.813.972

 التغيرات في رأس المال العامل:   

  المخزون 10 (7.546) 1.073.255

 الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى 11 (262.025) 1.534.388

 الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى 18 261.723 (1.013.867)

 من التشغيل التدفقات النقدية  639.640 3.407.748

 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 17 (82.499) (103.496)

 ضريبة دخل مدفوعة 7 (289.693) (120.426)

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   267.448 3.183.826

 األنشطة اإلستثمارية     

 المتعلق ببيع قسم األعمال المتحصل من ممتلكات وآالت ومعدات  - 3.391.836

 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 8 (69.316) (769.308)

 المتحصل من بيع إستثمارات متاحة للبيع  - 165.000

 إستثمار في شركة شقيقة 9 - (1.980.832)

 فوائد مستلمة 5 48.773 8.460

 توزيعات أرباح مستلمة 5 1.241 8.767

 ممتلكات وآالت ومعدات بيع المتحصل من  18.037 10.000

 األنشطة اإلستثمارية من)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية   (1.265) 833.923

 األنشطة التمويلية   

 من عقود إيجار تمويلية أموال  - 237.825

 سداد عقود إيجار تمويلية  (38.114) -

 توزيعات أرباح مدفوعة 19 (2.159.009) (900.000)

 صافي التدفقات النقدية المستخدم في األنشطة التمويلية  (2.197.123) (662.175)

    

 الزيادة في النقد والنقد المعادل)النقص(   (1.930.940) 3.355.574

  يناير 1النقد والنقد المعادل في   4.127.706 772.132

 ديسمبر 31النقد والنقد المعادل في  12 2.196.766 4.127.706

    

 التمويل غير النقدي وأنشطة اإلستثمار   

 عقود إيجار تمويليةمن خالل ترتيبات  ممتلكات وآالت ومعداتتملك   - 237.825

 

 

 

 

 

 

 

 .البيانات المالية هذه من جزءا   27إلى  1من  المرفقةتشكل االيضاحات 

 


