شركة الكهرباء األردنية
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجز

بالدينار األردني

كما في  30حزيران 2019
"مراجعة غير مدققة"

إيضاح
الموجودات
موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة أخرى
موجودات غير ملموسة
حق استخدام اصول
موجودات مساهمات المشتركين
موجودات فلس الريف
مشاريع تحت التنفيذ
إستثمار في شركة حليفة
موجودات ضريبية مؤجلة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مخزون
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
النقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
أرباح مدورة
إجمالي حقوق الملكية
حقوق غير المسيطرين
أجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
أمانات مساهمات مشتركين
أمانات فلس الريف
إلتزامات عقود اإليجار طويلة األجل
التزامات الرخصة /الحكومة – طويلة االجل
قروض تستحق الدفع ألكثر من عام
تأمينات المشتركين
مخصص تعويض نهاية الخدمة
إلتزامات صناديق الموظفين

كما في  31كانون االول 2018
"مدققة"

6
7
8
9
10

361,394,083
31,237,623
11,075,996
167,597,687
20,550,731
4,985,783
1,175,444
7,389,340
605,406,687
1,013,545
1,998,995
2,602,768
507,772,166
62,851,655
1,532,471
2,103,703
579,875,303
1,185,281,990

358,668,239
31,748,218
165,605,228
21,045,458
6,052,965
1,245,593
7,389,340
591,755,041
1,150,447
1,658,565
497,736
541,779,223
58,263,820
2,730,269
394,320
606,474,380
1,198,229,421

1

86,080,154
22,996,837
1,078,346
110,155,337
)(202,775
109,952,562

86,080,154
22,996,837
14,413,249
123,490,240
13,746
123,503,986

9
10
8
7

167,597,687
20,550,731
9,829,379
28,829,841
81,458,336
120,134,471
20,354,127
19,364,690
¤
468,119,262
312,532,280
902
3,541,664
1,900,478
5,000,000
17,370
13,165,481
271,051,991
607,210,166
1,075,329,428
1,185,281,990

165,605,228
21,045,458
32,419,908
48,543,000
116,760,301
20,254,127
20,010,906

12

13

424,638,928
مجموع المطلوبات غير المتداولة
390,404,524
دائنون
12
364,626
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
1,457,000
قروض تستحق الدفع خالل عام
8
إلتزامات عقود اإليجار قصيرة األجل
5,000,000
7
التزامات الرخصة /الحكومة – قصيرة االجل
3,265,176
11
مخصص ضريبة الدخل
8,802,867
ارصدة دائنة اخرى
240,792,314
13
بنوك دائنة
650,086,507
مجموع المطلوبات المتداولة
1,074,725,435
مجموع المطلوبات
1,198,229,421
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ( )6إلى رقم ( )14جزءاً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ مع تقرير المراجعة.
تمت الموافقة وإقرار المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة من قبل اللجنة المالية واإلدارية والترشيحات والمكافآت بتاريخ  29تموز  ،2019وتم اعتمادها من قبل:
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المدير المالي
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المرحلي الموجز (مراجعة غير مدققة)

إيرادات الطاقة المباعة
الطاقة المشتراة
مجمل ربح بيع الطاقة
ايرادات األنشطة األساسية األخرى
مصاريف التشغيل واالدارية وخدمات المشتركين
االستهالكات
صافي االيرادات والمصاريف من النشاط األساسي

الربح (الخسارة) من النشاط األساسي

إيرادات األنشطة غير األساسية
ايرادات فوائد بنكية
إيرادات فوائد التأخير
مصاريف األنشطة غير األساسية
اطفاءات
مصاريف تمويل
مصاريف فوائد تأخير تسديد الطاقة

بالدينار األردني

235,934,587
)(199,436,088
36,498,499
1,731,082
()24,386,747
)(6,194,720
()28,850,385
7,648,114
1,861,148
88
347,260
()195,764
)(935,839
)(7,473,327
1,034,053

إيضاح

228,727,457
)(197,717,517
31,009,940
1,187,717
)(19,469,585
)(5,901,502
()24,183,370
6,826,570
1,437,468
65
2,784,225
)(141,430
)(423,514
)(5,801,094
)(2,535,735

للثالثة أشهر المنتهية في  30حزيران
2018
2019

486,691,171
)(426,802,669
59,888,502
3,279,788
()46,252,541
)(12,301,312
()55,274,065
4,614,437
3,447,285
92
3,294,972
()349,753
)(1,606,002
)(13,876,611
)(1,969,174

()5,362,381
2,285,733
2,285,733
2,285,733
2,408,284
)(122,551
2,285,733

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2018
2019
465,037,200
)(419,227,339
45,809,861
2,253,476
)(40,698,770
)(11,669,736
()50,115,030
()4,305,169
3,693,044
194
5,087,669
)(341,739
)(847,027
)(11,577,623
)(4,483,147

)(4,680,015
2,146,555
2,146,555
2,146,555
2,230,175
)(83,620
2,146,555

إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق غير المسيطرين

الربح (الخسارة) للفترة
إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة

(الخسارة) من النشاط غير األساسي
ربح (خسارة) الفترة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل للفترة

()11,059,191
()6,444,754
()220,258
()6,665,012
()6,665,012
()6,448,491
)(216,521
()6,665,012

11

)(8,468,629
)(12,773,798
)(12,773,798
)(12,773,798
)(12,690,149
)(83,649
)(12,773,798

رئيس مجلس اإلدارة

14
)(0.15
)(0.07
0.03
0.03
حصة السهم االساسية والمخفضة من (الخسارة) للفترة (سهم/دينار)
تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ( )6إلى رقم ( )14جزءا ً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ مع تقرير المراجعة.
تمت الموافقة وإقرار المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة من قبل اللجنة المالية واإلدارية والترشيحات والمكافآت بتاريخ  29تموز  ،2019وتم اعتمادها من قبل:
المدير المالي

المدير العام
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

إحتياطي
إجباري

األرباح المدورة
(خسائر متراكمة)*

حقوق مساهمي
الشركة

حقوق غير
المسيطرين

إجمالي حقوق
المساهمين

83,572,965
2,507,189
-

22,996,837
22,996,837

21,861,867
-

86,080,154

14,413,249
()6,448,491
)(6,886,412
1,078,346

12,816,777
)(12,690,149
)(2,507,189
)(4,178,648

21,861,867

123,490,240
()6,448,491
)(6,886,412
110,155,337

118,251,609
)(12,690,149
)(4,178,648

)(6,559,209

13,746
)(216,521
)(202,775

113,248
)(83,649
101,382,812

123,503,986
)(6,665,012
)(6,886,412
109,952,562

118,364,857
)(12,773,798
)(4,178,648
29,599

86,080,154
86,080,154

رأس المال

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)

بالدينار األردني

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2019

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2019
إجمالي (الخسارة) الشاملة للفترة
توزيعات أرباح  -ايضاح ()15
الرصيد كما في  30حزيران 2019

للستة أشهر المنتهية في  30حزيران 2018

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018
إجمالي (الخسارة) الشاملة للفترة
زيادة راس المال  -إيضاح ()1

توزيعات أرباح  -ايضاح ()15

الرصيد كما في  30حزيران 2018

101,412,411

* تتضمن األرباح المدورة مبلغ  7,389,340دينار كما في  30حزيران  2019لقاء منافع ضريبة مؤجلة ال يمكن التصرف بها بما في ذلك الرسملة او التوزيع اال بمقدار ما يستحق منه فعال.

تعتبر اإليضاحات المرفقة في الصفحات من رقم ( )6إلى رقم ( )14جزءا ً من هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ مع تقرير المراجعة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2018
2019

بالدينار األردني
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
الخسارة للفترة قبل ضريبة الدخل
التعديالت:
مخصص تعويض نهاية الخدمة
استهالكات واطفاءات
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة
حصة الشركة في خسائر استثمارات في شركة حليفة
مصاريف تمويل
إيرادات فوائد التأخير
مصاريف فوائد تأخير تسديد الطاقة

()6,444,754

)(12,773,798

100,000
13,234,309
()340,431
70,149
13,876,611
()3,294,972
1,969,174

100,000
12,607,995
)(141,052
82,614
11,577,623
)(5,087,669
4,483,147

19,170,086

10,848,860

التغير في بيان الموجودات والمطلوبات:
136,902
)(2,105,032
34,007,057
)(4,587,835
1,197,798
)(77,872,244
)(363,724
3,374,170
4,362,614
)(646,216

)(40,241
)(1,039,824
)(49,696,363
)(10,327,552
472,804
53,172,070
)(241,093
4,106,768
3,315,587
748,841

مخزون
ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
ذمم مشتركين
مدينون
أرصدة مدينة أخرى
دائنون
ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
تامينات مشتركين
ارصدة دائنة اخرى
إلتزامات صناديق الموظفين

()23,326,424

11,319,857

()3,027,548

()2,147,904

صافي التدفقات النقدية (اإلستخدامات النقدية في) من االنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

()26,353,972

9,171,953

شراء موجودات بنية تحتية وموجودات ثابتة أخرى
ومشاريع تحت التنفيذ – بالصافي

)(16,210,478

)(18,610,551

()336,432
()5,000,000
()21,546,910

)(182,448
)(7,800
)(5,000,000
()23,800,799

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
قروض بنكية
توزيعات أرباح
مصاريف تمويل مدفوعة

35,000,000
)(6,886,412
()8,763,000

)(3,000,000
)(4,178,648
()9,493,528

صافي التدفقات النقدية من (اإلستخدامات النقدية في) األنشطة التمويلية

19,350,588

()16,672,176

صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
النقد وما في حكمه في بداية الفترة

)(28,550,294
)(240,397,994

)(31,301,022
)(234,196,376

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

()268,948,288

)(265,497,398

صافي التدفقات النقدية (اإلستخدامات النقدية في) من االنشطة التشغيلية
قبل ضريبة الدخل المدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة

دفعات لشراء موجودات غير ملموسة

شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
مدفوع عن مصروف التزامات الرخصة /الحكومة

صافي (اإلستخدامات النقدية في) االنشطة االستثمارية

تعتبر اإليضاحات في الصفحات المرفقة من رقم ( )6إلى رقم ( )14جزءا ً من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وتقرأ مع تقرير المراجعة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
 )1عـــــام
-

تأسست شركة الكهرباء االردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ  1كانون الثاني  1938تحت رقم ( )2برأسمال
 2,500جنيه وتم زيادته على عدة مراحل ليصبح  86,080,154دينار اردني حيث كانت آخر زيادة لرأس المال بتاريخ
 26نيسان  2018عن طريق رسلمة  2,507,189دينار اردني من األرباح المدورة .وقد تم استكمال كافة االجراءات
القانونية المتعلقة بالزيادة بتاريخ  28آيار  .2018هذا وقد أقرت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي المنعقد
بتاريخ  15أيار  2016على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح  100مليون دينار أردني.

-

في العام  1962وقعت الشركة اتفاقية امتياز لمدة ( )50سنة مع الحكومة االردنية لتوزيع الكهرباء لمنطقة االمتياز والتي
تشمل مدن عمان والزرقاء ومادبا والسلط .انتهت فترة امتياز الشركة بتاريخ  22تشرين الثاني  2012والتي تم تمديدها
بواسطة رخص مؤقتة حتى تاريخ  22أيار  .2014وبتاريخ  23أيار  ،2014حصلت الشركة على ترخيص لتوزيع
الكهرباء بدال من االمتياز مثل باقي شركات التوزيع األخرى في األردن لمدة  20عاما بعد الوصول الى حل نهائي مع
الحكومة.
إن غايات الشركة تنحصر في تحويل الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وشرائها وبيعها بحيث تؤمن احتياجات جميع
المستهلكين في منطقة االمتياز واية منطقة اخرى يشملها توسيع منطقة االمتياز بمقتضى قانون امتيازها.

-

إن موقع المركز الرئيسي للشركة هو شارع مكة  -عمان -المملكة األردنية الهاشمية.

-

تمت الموافقة وإقرار المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة من اللجنة المالية واإلدارية والترشيحات والمكافآت
بجلستها المنعقدة بتاريخ  29تموز  2019وذلك بموجب التفويض الممنوح من مجلس اإلدارة في  24تموز .2019

-

 )2أسس إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
أ .بيان اإللتزام
 تم إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2019وفقا ً للمعيارالمحاسبي الدولي رقم (" )34إعداد التقارير المالية المرحلية" ووفقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع
الطاقة والمعادن.
 إن الفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيمقطاع الطاقة والمعادن هي كما يلي:
•
•

•

تم عرض موجودات ومطلوبات مساهمات المشتركين (إيضاح  )9وموجودات ومطلوبات فلس الريف (إيضاح )10
كمبالغ إجمالية في بيان المركز المالي ،حيث تقوم المجموعة بعمل تقاص بين إستهالك الموجودات وإطفاء اإللتزامات.
إطفاء موجودات مساهمات المشتركين (إيضاح  )9وموجودات فلس الريف (إيضاح  )10والتي يتم اطفاءها على مدى
 25سنة غير مطبقة حسب المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تنص على أن يتم اطفاء هذه األصول على العمر االنتاجي
المقدر لها.
إعفاء شركة الكهرباء األردنية من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9والمتعلق بإحتساب قيمة التدني في ذمم
المشتركين لألعوام  2018و ،2019في حين يتوجب تطبيقه ابتدا ًء من  1كانون الثاني  2018وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
 تنتهي السنة المالية للمجموعة في  31كانون األول من كل عام وقد أعدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزةالمرفقة ألغراض اإلدارة وهيئة األوراق المالية فقط .كما أن هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة يجب أن
تقرأ مع البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2018وأن األداء المالي للفترة المالية المرحلية
المنتهية في  30حزيران  2019ال يمثل بالضرورة مؤشرا ً على األداء المالي المتوقع للسنة التي سوف تنتهي في 31
كانون األول  . 2019ولم يتم إجراء التخصيص على الربح للفترة لالحتياطيات التي يتم احتسابها في البيانات المالية
السنوية في نهاية العام .2019
 تم مراعاة اعتبارات القياس واالعتراف المطبقة في البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة كما في وللفترة الماليةالمنتهية في  30حزيران  ،2019تتأثر إيرادات المجموعة بكمية الطاقة المباعة التي تزيد في فصل الصيف خالل الفترة
من حزيران إلى أيلول من كل عام بشكل أكبر من الفصول األخرى.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
ب .أسس توحيد المعلومات المالية المرحلية الموجزة
تمثل المعلومات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة الكهرباء االردنية (الشركة األم) والشركة التابعة لها والتي تخضع
لسيطرتها ،الشركة التابعة هي تلك الشركة التي تسيطر عليها المجموعة ،تسيطر المجموعة على شركة أخرى عندما
تكون لديها الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع المجموعة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل
السيطرة على الشركة .يتم تضمين البيانات المالية للشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة من
التاريخ الذي بدء منه السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة عليها.
 يتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية للشركة بإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة فيالمجموعة ،إذا كانت الشركة التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في المجموعة فيتم إجراء التعديالت
الالزمة على البيانات المالية للشركة التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في المجموعة.
 يتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة في بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي الموجز من تاريخ تملكها وهو تاريخالذي يجري منه فعليا أنتقال سيطرة المجموعة على الشركة التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركة التابعة التي تم
التخلص منها في بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي الموجز حتى تاريخ التخلص وهو التاريخ الذي تفقد المجموعة
فيه السيطرة على الشركة التابعة.
تمتلك المجموعة كما في  30حزيران  2019الشركة التابعة التالية:
اسم الشركة
بوابه البرق
للحوسبه السحابيه

رأس المال
المصرح به

250,000

رأس المال
المدفوع

نسبة ملكية
الشركة

250,000

%51

النشاط الرئيسي

مكان
عملها

تقديم تكنولوجيا خدمات تسهيل
تسديد الفواتير والمطالبات
بالوسائل االلكترونية

عمان  -االردن

يبين الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشررررررركة التابعة كما في  30حزيران  2019و  31كانون األول
:2018

بالدينار األردني
بوابه البرق للحوسبه السحابيه

بالدينار األردني
بوابه البرق للحوسبه السحابيه

 30حزيران 2019
مجموع
مجموع
االيرادات
المطلوبات

مجموع
الموجودات

1,487,396

1,248,640

-

مجموع
الموجودات

 31كانون األول 2018
مجموع
مجموع االيرادات
المطلوبات

1,199,276

2,740,955

996,148

الخسارة للفترة

)(441,880

الخسارة للسنة

)(30,309

ج .استخدام التقديرات
إن إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة بإجتهادات
وتقديرات وإفتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف،
وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
إن التقديرات المحاسبية واإلجتهادات في تطبيق السياسات المحاسبية والتي تؤثر بشكل جوهري على المبالغ في المعلومات
المالية الموحدة المرحلية الموجزة المتبعة في إعداد المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للستة أشهر المنتهية في
 30حزيران  2019تتماثل مع التقديرات المطبقة في البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول  .2018بإستثناء
التقديرات و اإلجتهادات الجديدة المتعلقة بمحاسبة اإليجارات وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16كما يلي:
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
التغير في التقديرات:
بتاريخ  30حزيران  ،2019قامت المجموعة بتعديل التقديرات المتعلقة بمدة اإليجار المتوقعة لعقد تأجير مبنى الشركة
الرئيسي للمجموعة من  48عام الى  4أعوام ،وعلية فأن اثر هذا التعديل للفترات الالحقة هو كما يلي:
السنوات الالحقة
 4وأكثر
3
2
1
()9,106,023
258,397
258,397
258,397
مصروف االستهالك
()19,019,479
()529,841
()499,850
)(471,556
مصروف الفائدة
 )3السياسات المحاسبية الهامة
أ .إن السياسات المحاسبية المطبقة في المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
 2019هي نفسها المطبقة في البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول  ،2019باستثناء المعايير الدولية
للتقارير المالية والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا ً من السنوات التي تبدأ بتاريخ  1كانون الثاني  2019وهي كما
يلي:
-

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود اإليجار.
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ) (23عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )19تعديالت الخطة أو التقليص أو التسوية.
التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( 2017 – 2015تعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )3والمعايير الدولية للتقارير المالية ( )11ومعيار المحاسبة الدولي ( )12ومعيار المحاسبة الدولي
رقم (.)23
ان اتباع المعايير المعدلة اعاله لم يؤثر بشكل جوهري على المبالغ أو االفصاحات الواردة في هذه المعلومات المالية
الموحدة المرحلية الموجزة باستثناء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16وادناه األثر المالي للتطبيق:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 16اإليجارات"
صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16في كانون الثاني  2016وهو ساري المفعول للفترات المالية التي
تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني  .2019ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على أن جميع عقود
اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها عمو ًما في المركز المالي للمجموعة ،ما
شهرا أو أقل أو عقد إيجار ألصول منخفضة القيمة .وبالتالي ،فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار
لم تكن المدة 12
ً
المحاسبة الدولي (" )17اإليجارات" في عقود التأجير التشغيلي أو التمويلي تم الغائه بالنسبة للمستأجرين .لكل عقد إيجار،
يعترف المستأجر بإلتزام مقابل التزامات اإليجار المتكبدة في المستقبل .في المقابل ،يتم رسملة الحق في استخدام األصل
المؤجر ،وهو ما يعادل عمو ًما القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مضافًا إليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي
يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16اإليجارات" الذي حل محل اإلرشادات الموجودة
بشأن عقود اإليجار ،بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" والتفسير الدولي (" )4تحديد ما إذا
كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار “وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (" )15عقود اإليجار التشغيلي -الحوافز “وتفسير
لجنة التفسيرات السابقة (" )27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".
إستخدمت المجموعة المنهج المعدل بأثر رجعي  -الذي يجيز عدم إعادة عرض أرقام المقارنة والتي يتم عرضها بموجب
معيار المحاسبة الدولي " 17عقود اإليجار"  -والمسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( )16عند
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )16ألول مرة على عقو د التأجير التشغيلي بشكل إفرادي (لكل عقد ايجار على
حده) ،تم قياس الحق في استخدام األصول المؤجرة عموما بمبلغ التزام التأجير باستخدام سعر الفائدة عند التطبيق ألول
مرة.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
السياسة المحاسبية الهامة (السياسة المطبقة منذ  1كانون الثاني :)2019

تحدد المجموعة فيما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن بنود إيجار .ويعتبر العقد عقد إيجار أو يتضمن إيجار إذا كان
يتضمن نقل السيطرة على أصل محدد لفترة محددة مقابل تعويض ،ولتحديد إذا كان العقد يتضمن نقل سيطرة فإن على
المجموعة تقييم ما يلي:
إذا كان العقد يتضمن استخدام أصل محدد ،حيث قد يتم االفصاح عن ذلك في العقد بشكل واضح وقد يكون ضمني ،كما
يجب أن يكون األصل مفصوالً او ان يتم فصل المنافع المتأتية منه بشكل واضح .إذا احتفظ المؤجر بحق اإلستبدال ،فإنه
ال يجوز اعتبار األصل محدد.
للمجموعة الحق في كامل المنافع اإلقتصادية من إستخدام األصل وللفترة المحددة إلستخدام األصل.
للمجموعة الحق في تشغيل وإدارة األصل .أي أن للمجموعة القدرة على إتخاذ القرارات فيما يتعلق بكيفية إستخدام األصل
وتحديد الغايات من هذا اإلستخدام.

-

-

ان هذه السياسة مطبقة للعقود القائمة كما في  1كانون الثاني  2019والعقود الجديدة .حيث كان يتم حتى نهاية السنة المالية
 2018تصنيف عقود ايجار العقارات اما كعقد ايجار تشغيلي او عقد ايجار تمويلي ،ويتم قيد المبالغ المدفوعة مقابل عقود
التأجير التشغيلي في بيان الدخل وفقا ً لطريقة القسط الثابت خالل فترة عقد التأجير.
ابتداء من األول من كانون الثاني  ،2019تم االعتراف بعقود اإليجار كموجودات حق استخدام واإللتزامات المتعلقة بها
في التاريخ الذي يكون فيه األصل جاهز لإلستخدام من قبل المجموعة ،ويتم توزيع قيمة كل دفعة ايجار بين التزامات
التأجير وتكاليف التمويل ،ويتم قيد تكاليف التمويل في بيان الدخل خالل فترة عقد اإليجار للتوصل الى معدل فائدة دوري
ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة ويتم اطفاء موجودات حق االنتفاع خالل العمر اإلنتاجي لألصل او مدة
اإليجار ايهما أقصر وفقا ً لطريقة القسط الثابت.
عند التطبيق ،تم قياس التزامات عقود اإليجار ممثلة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،مخصومة بمعدل اإلقتراض
لدى المجموعة كما في االول من كانون الثاني  .2019حيث تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات
اإليجار التالية:
▪
▪
▪
▪
▪

مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مض ّمنة) مطرو ًحا منها حوافز اإليجار المستحقة القبض؛
مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل؛
المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛
سعرممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار (إن وجد) ،و
دفع غرامات إنهاء العقد ،إذا كانت شروط عقد اإليجار تتضمن هذا الخيار.
يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة عقد اإليجار الضمني أو معدل سعر االقتراض اإلضافي للمستأجر في حال
عدم توفرها ،وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل في بيئة اقتصادية
مماثلة.
بينما يتم قياس حقوق إستخدام األصول بالقيمة المساوية إللتزامات عقود اإليجار ،والتي يتم تعديلها بأية مبالغ إيجار
مدفوعة مقدما ً أو مستحقة – حيث طبق المجموعة هذا النهج على جميع عقود اإليجار لديها.
في حين يتم قيد الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود االيجار ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط
شهرا أو أقل.
الثابت كمصروف في بيان الدخل ،ان عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها 12
ً
استخدمت المجموعة التطبيقات العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16على عقود
اإليجار المصنفة سابقا ً على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي (:)17

 استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة. تطبيق اإلعفاء الوارد في المعيار من خالل عدم االعتراف بحقوق استخدام األصول وااللتزامات ذات العالقة لعقودشهرا.
اإليجار التي تقل مدتها عن 12
ً
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
 استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس حق استخدام األصل عند تاريخ التطبيق األولي. استخدام التقديرات عند تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات للتمديد أو اإلنهاء.األثر على المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة:
تم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مساو اللتزامات اإليجار ،بعد ان تم تعديله بأي مدفوعات تأجير مدفوعة مسبقا ً أو
مستحقة تتعلق بعقد إيجار معترف به في بيان المركز المالي كما في  31كانون األول  2018ولم ينتج قيد اية تعديالت
على األرباح المدورة كما في األول من كانون الثاني  2019بموجب هذه الطريقة.
تقوم المجموعة بعرض حق إستخدام األصول ضمن بند الممتلكات والمعدات ويتم عرض اإللتزامات المتعلقة بعقود
اإليجار ضمن بند األموال المقترضة في بيان المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة وكما هو مبين في اإليضاح رقم
(.)8
ب .معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة
إن عدد من المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد،
ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة:.
المعايير الجديدة
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )17عقود التأمين (يطبق في  1كانون الثاني  2021مع السماح بالتطبيق المبكر فقطللشركات التي قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).)9
التعديالت
 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28البيع أو المساهمة فيالموجودات بين المستثمر وشركائه في المشروع المشترك (لم يحدد موعد التطبيق) .
 االستثمار طويل االجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة (التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28يطبقفي  1كانون الثاني .)2019
ال تتوقع ادارة المجموعة بأن يكون هنالك اثر جوهري على اتباع المعايير اعاله عند التطبيق.
 )4إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال
تتعرض المجموعة بشكل عام لمخاطر المالية وهى مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق ومخاطر إدارة
رأس المال وبوجه عام فان أهداف وسياسات المجموعة في إدارة المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة مماثلة لما
هو مفصح عنه في البيانات المالية الموحدة والتقرير السنوي للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31كانون األول
.2018
إدارة رأس المال
لم يكن لدى المجموعة أي تغيير في إدارة رأس المال خالل الفترة المرحلية الحالية كما ال تخضع المجموعة ألي متطلبات
خارجية لرأس المال.
مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة
بمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خالل تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى  .إن إدارة المجموعة للسيولة تكمن في
التأكد قدر اإلمكان من أن المجموعة تحتفظ دائما بسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عندما تصبح واجبة الدفع في الظروف
العادية واالضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة المجموعة ،هذا وتعاني المجموعة
من عجز رأس المال العامل بمبلغ ( )27,334,863دينار كما في  30حزيران  43,612,127( 2019دينار كما في
 31كانون األول  ،)2018وتحرص المجموعة على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية
المتوقعة وبما في ذلك تغطية االلتزامات المالية من خالل التدفقات النقدية المستقبلية من التشغيل واإلقتراض.
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
القيمة العادلة
ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها في بيان المركز المالي
الموحد المرحلي الموجز.
 )5التقرير القطاعي
لدى المجموعة قطاع واحد متمثل بنشاط توزيع الكهرباء .إن أرصدة وايرادات الخدمات جميعها متحققة في المملكة
األردنية الهاشمية .يبلغ رصيد االيرادات المتحققة من الحكومة والشركات شبه الحكومية كما في  30حزيران  2019ما
قيمته  84,750,331دينار اردني ( 30حزيران  72,021,268 : 2018دينار اردني).
 )6موجودات البنية التحتية وموجودات ثابتة اخرى
وقعت المجموعة اتفاقية تسوية ومصالحة مع الحكومة األردنية والتي بموجبها حصلت المجموعة على ترخيص لتوزيع
الكهرباء لمدة  20عاماً .وتقضى اتفاقية التسوية والمصالحة إعطاء حق للمجموعة بأن تمارس أنشطة أخرى من خالل
البنى التحتية باإلضافة إلى نشاطها الرئيسي موضوع الرخصة.
بلغت إضافات موجودات البنية التحتية خالل الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2019ما قيمته  17,277,660دينار
( 50,463,180دينار 31 :كانون األول  )2018في حين ال يوجد استبعادات خالل الفترة في  30حزيران 2019
( 21,452دينار 31 :كانون االول  )2018كما تم تحويل قطع غيار الى مشاريع تحت التنفيذ بقيمة  2,164,534دينار
خالل الفترة في  30حزيران  8,793,332( 2019دينار 31 :كانون االول  ،)2018كما بلغ مصروف االستهالك خالل
الفترة  12,387,282دينار ( 11,739,517دينار 30 :حزيران  )2018ولم يكن هنالك استبعاد من مجمع االستهالك
( 10,398دينار 31 :كانون األول .)2018
 )7موجودات غير ملموسة
يتكون هذا البند مما يلي:

أ-

كما في  31كانون
األول 2018

بالدينار األردني

كما في
 30حزيران 2019

(أ) رخصة التوزيع
(ب) أنظمة قيد التطوير

25,236,691
6,000,932

26,083,718
5,664,500

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

31,237,623

31,748,218

رخصة التوزيع:
حصلت الشركة على رخصة دائمة لتوزيع الكهرباء بتاريخ  23أيار  2014بموجب االتفاقية الموقعة مع الحكومة
االردنية لمدة  20سنة على أن يتم دفع مبلغ  65مليون دينار اردني للحكومة االردنية بموجب أقساط متساوية قيمة كل
قسط  5,000,000دينار على مدى  13سنة يبدأ أول قسط بعد  3سنوات من تاريخ توقيع االتفاقية.
قامت الشركة باحتساب قيمة الموجودات وااللتزامات المترتبة على الحصول على الرخصة واالعتراف بها بالقيمة الحالية
للدفعات وبمعدل خصم  %8حيث كانت تفاصيلها كما يلي:
كما في
بالدينار األردني
كما في  31كانون
 30حزيران
األول 2018
2019
موجودات غير ملموسة
مجمع االطفاء*

33,881,070
)(8,644,379

33,881,070
()7,797,352

صافي القيمة الدفترية

25,236,691

26,083,718

التزامات اتفاقية الترخيص – طويلة األجل
التزامات اتفاقية الترخيص – قصيرة األجل

28,829,841
5,000,000

32,419,908
5,000,000

مجموع التزامات اتفاقية الترخيص

33,829,841

37,419,908
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
* إن الحركة الحاصلة على مجمع اإلطفاء خالل الفترة  /السنة هي كما يلي:
كما في
 30حزيران 2019
بالدينار األردني

كما في  31كانون
األول 2018

الرصيد في الفترة  /السنة
اإلطفاء للفترة  /للسنة

7,797,352
847,027

6,103,297
1,694,055

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

8,644,379

7,797,352

ب -أنظمة قيد التطوير:
يمثل هذا البند الدفعات التي تكبدتها الشركة لقاء شراء رخصة وكلف تطوير نظام محاسبي جديد ( )SAPباإلضافة إلى
كلف تطوير نظام ( )ERPوتطبيق الهاتف ( ،)Mobile applicationهذا ولم يتم االنتهاء من تطبيق هذه األنظمة بشكل
نهائي حتى تاريخ المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة.
إن الحركة الحاصلة على هذا الرصيد خالل الفترة  /السنة هي كما يلي:

بالدينار األردني

كما في
 30حزيران 2019

كما في  31كانون األول
2018

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
اإلضافات خالل الفترة  /السنة

5,664,500
336,432

2,267,884
3,396,616

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

6,000,932

5,664,500

 )8اإليجارات
أ) حق استخدام اصول
بتاريخ  1كانون الثاني  2019قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16عقود االيجار" والذي
نتج عنه موجودات غير متداولة تمثل حق استخدام اصول بمبلغ  11.8مليون دينار واليوجد اضافات خالل الفترة المنتهية
في  30حزيران  ،2019كما بلغ مصروف اإلطفاء خالل الفترة المنتهية في  30حزيران  2019مبلغ  758,975دينار
( 30حزيران  :2018اليوجد).
ب) إلتزامات عقود اإليجار
كما في
 30حزيران 2019
(مراجعة غير مدققة)

بالدينار األردني
إلتزامات قصيرة االجل
إلتزامات طويلة االجل

كما في  31كانون االول
2018
(مدققة)

1,900,478
9,829,379

-

11,729,857

-

بلغ مصروف الفوائد خالل الفترة المنتهية كما في  30حزيران  2019والمتعلق بالتزامات عقود التأجير مبلغ 332,709
دينار ( 30حزيران  :2018اليوجد).
 )9موجودات وامانات مساهمات المشتركين
بلغت إضافات موجودات مساهمات المشتركين خالل الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2019ما قيمته 7,259,167
دينار يقابلها أمانات مساهمات مشتركين بنفس المبلغ ( 15,943,292دينار 31 :كانون األول  ،)2018وبلغ مصروف
االستهالك خالل الفترة  5,266,708دينار يقابلها اطفاءات أمانات مساهمات مشتركين بنفس المبلغ ) 5,051,020
دينار 30 :حزيران .)2018
12

شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
 )10موجودات وامانات فلس الريف
بلغت إضافات موجودات فلس الريف خالل الستة أشهر المنتهية في  30حزيران  2019ما قيمته  613,941دينار.
يقابلها أمانات فلس الريف بنفس المبلغ ( 31 :1,795,930كانون األول  ،)2018وبلغ مصروف االستهالك خالل الفترة
 1,108,668دينار يقابلها اطفاءات أمانات فلس الريف بنفس المبلغ ( 1,101,428دينار 30 :حزيران .)2018
 )11ضريبة الدخل
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ضريبة الدخل حتى نهاية العام  ،2016كما
قامت الشركة بتقديم االقرار الضريبي عن األعوام  2018و 2017في حين لم يتم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات بعد .هذا وقد قدمت الشركة اقرارات ضريبة المبيعات حتى شهر حزيران من العام  .2019برأي اإلدارة
والمستشار الضريبي للشركة إن المخصصات المرصودة في المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة كافية لمواجهة
اإللتزامات الضريبية.
إ ن الشركة التابعة معفاه من ضريبة الدخل والمبيعات بموجب اإلعفاء الصادر عن هيئة االستثمار األردنية وبالتالي لم يتم
احتساب مخصص ضريبة دخل على نتائج أعمالها.
 )12ارصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين واعضاء االدارة التنفيذية والمدراء الرئيسيين والشركة الحليفة ،صادقت
إدارة الشركة على سياسات التسعير وشروط المعامالت مع االطراف ذات العالقة.
( )1-12ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
بالدينار األردني

شركة االعمال المبتكرة
شركة صناعة المعدات
الكهربائية

طبيعة

طبيعة

العالقة

التعامل

شريك في
الشركة التابعة

تمويل

شركة حليفة

مشتريات

حجم التعامل للستة أشهر المنتهية
في
 30حزيران
 30حزيران
2018
2019
36,143
2,068,889

الرصيد القائم كما في
 31كانون األول
 30حزيران
2018
2019

364,145

533,879

497,736

176,311

2,068,889

-

2,602,768

497,736

 ان األرصدة اعاله ال تتقاضى اي فوائد وال يوجد لها جدول زمني محدد للسداد.( )2-12ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة
شركة صناعة المعدات
الكهربائية
شركة االعمال المبتكرة

شركة حليفة

مشتريات

-

176,311

شريك في
الشركة التابعة

مصاريف

-

-

-

363,724

902

902

902

364,626

 ان األرصدة اعاله ال تتقاضى اي فوائد وال يوجد لها جدول زمني محدد للسداد.( )3-12رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا
بلغت رواتب ومكافآت وتنقالت اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس االدارة قصيرة األجل  401,469دينار للفترة المنتهية
في  30حزيران  30( 2019حزيران  361,656 :2018دينار).
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شركة الكهرباء األردنية
وشركتها التابعة (المجموعة)
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
إيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة المرحلية الموجزة
 )13النقد وما في حكمه
كما في  31كانون
األول 2018

كما في  30حزيران
2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك
يطرح :بنوك دائنة *

2,103,703
()271,051,991

394,320
()240,792,314

النقد وما في حكمه الغراض التدفقات النقدية

()268,948,288

()240,397,994

* إن تفاصيل البنوك الدائنة هي كما يلي:
البنك
بالدينار األردني
بنوك دائنة محلية

الفائدة
%7.25– %6.5

تاريخ اإلستحقاق

كما في 30
حزيران 2019

كما في  31كانون
االول 2018

كفالة الشركة تجدد بشكل سنوي

271,051,991

240,792,314

271,051,991

240,792,314

الضمانات

 )14حصة السهم األساسية والمخفضة من الخسارة
للستة أشهر المنتهية في  30حزيران
2018
2019
)(12,690,149
()6,448,491
86,080,154
86,080,154

بالدينار األردني
(خسارة) الفترة العائد لمساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسهم

الحصة األساسية للسهم من (خسارة) الفترة
الحصة المخفضة للسهم من (خسارة) الفترة

)(0.07
)(0.07

)(0.15
)(0.15

 )15توزيعات أرباح
اقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ  25نيسان  2019توزيع أرباح نقدية بمبلغ  6,886,412دينار
أي ما يعادل  %8من رأس المال المدفوع ( 31كانون األول  :2018اقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي المنعقد
بتاريخ  26نيسان  2018توزيع أرباح نقدية بمبلغ  4,178,648دينار أي ما يعادل  %5من رأس المال المدفوع وتوزيع
أسهم مجانية على المساهمين بواقع  2,507,189دينارأي ما يعادل  %3من رأس المال المدفوع).
 )16التزامات محتملة
كان على المجموعة بتاريخ بيان المركز المالي الموحد المرحلي الموجزالتزامات محتملة تتمثل فيما يلي:
كما في  31كانون
كما في  30حزيران
بالدينار األردني
االول 2018
2019
1,353,556
3,625,630
قضايا مقامة على الشركة محددة القيمة
100,000
149,600
كفاالت بنكية
قامت المجموعة بأخذ مخصص بمبلغ  2,400,000دينار لمواجهة االلتزامات المحتملة خالل الفترة المنتهية بتاريخ 30
حزيران .2019
كما بلغت القضايا المقامة من قبل الشركة على الغير كما في  30حزيران  2019مبلغ  7,411,898دينار (6,841,251
دينار كما  31كانون االول  (2018أضافة الى قضايا أخرى غير محددة القيمة.
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JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
In Jordanian Dinar
Note
Assets
Infrastructure and other fixed assets
Intangible assets
Right of use assets
Subscriber’s contributions - assets
Rural fils - assets
Project under construction
Investments in associate
Deferred tax assets
Total Non - Current Assets
Inventory
Financial assets at fair value through profit or loss
Due from related parties
Subscriber’s receivables
Receivables
Other debit balances
Cash and cash equivalents
Total Current Assets
Total Assets

6
7
8
9
10

12

13

As of June 30, 2019
“Reviewed not
audited”

As of December
31, 2018
“Audited”

361,394,083
31,237,623
11,075,996
167,597,687
20,550,731
4,985,783
1,175,444
7,389,340

358,668,239
31,748,218
165,605,228
21,045,458
6,052,965
1,245,593
7,389,340

605,406,687
1,013,545
1,998,995
2,602,768
507,772,166
62,851,655
1,532,471
2,103,703
579,875,303
1,185,281,990

591,755,041
1,150,447
1,658,565
497,736
541,779,223
58,263,820
2,730,269
394,320
606,474,380
1,198,229,421

Equity and Liabilities
Owner’s Equity
1
86,080,154
86,080,154
Paid up capital
22,996,837
22,996,837
Statutory reserve
1,078,346
14,413,249
Retained earnings
110,155,337
123,490,240
Total Owner’s Equity
(202,775)
13,746
Non-Controlling interest
Total Equity
109,952,562
123,503,986
Liabilities
9
167,597,687
165,605,228
Subscriber’s contributions – deposits
10
20,550,731
21,045,458
Rural fils - deposits
8
9,829,379
Lease Liabilities – Long term
7
28,829,841
32,419,908
License Obligation / Government – Long term
81,458,336
48,543,000
Loans – due more than one year
120,134,471
116,760,301
Subscribers’ refundable deposits
20,354,127
20,254,127
Provision for end-of-service indemnity
19,364,690
20,010,906
Obligation for employees funds
¤
Total Non - Current liabilities
468,119,262
424,638,928
312,532,280
390,404,524
Payables
12
902
364,626
Due to related parties
3,541,664
1,457,000
Loans – due within one year
8
1,900,478
Lease Liabilities – Short term
7
5,000,000
5,000,000
License Obligation / Government – Short term
11
17,370
3,265,176
Income tax provision
13,165,481
8,802,867
Other credit balances
271,051,991
240,792,314
Due to Banks
13
Total Current Liabilities
607,210,166
650,086,507
Total Liabilities
1,075,329,428
1,074,725,435
Total Equity and Liabilities
1,185,281,990
1,198,229,421
The companying notes on pages (6) to (14) are an integral part of these condensed interim consolidated financial information and should be
read with it and with the review report.
The condensed interim consolidated financial information was approved by the financial, administrative, nominations and remunerations
committee on July 29, 2019 and approved by:

Financial Officer

General Manager

2

Chairman of Board of Directors

JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (REVIEWED NOT AUDITED)
In Jordanian Dinar
Note
Revenues from sale of energy
Energy purchased
Gross profit from sales of energy
Revenues from other core operations
General, operating and subscribers’ services expenses
Depreciation
Total revenues and expenses from core operations
Profit (loss) from core operations
Revenues from non-core operations
Bank interest revenues
Late payments interest revenues
Expenses from non-core operations
Amortization
Finance cost
Late power payments interest expense
(Loss) from non-core operations
Profit (Loss) for the period before income tax
Income tax for the period
Profit (Loss) for the period
Total Comprehensive Income (Loss) for the Period

11

For the Three-Month Period Ended on June 30,
2019
2018
235,934,587
228,727,457
(199,436,088)
(197,717,517)
36,498,499
31,009,940
1,731,082
1,187,717
(24,386,747)
(19,469,585)
(6,194,720)
(5,901,502)
)28,850,385(
)24,183,370(
7,648,114
6,826,570

For the Six-Month Period Ended on June 30,
2019
2018
486,691,171
465,037,200
(426,802,669)
(419,227,339)
59,888,502
45,809,861
3,279,788
2,253,476
(46,252,541)
(40,698,770)
(12,301,312)
(11,669,736)
)55,274,065(
)50,115,030(
4,614,437
)4,305,169(

1,861,148
88
347,260
(195,764)
(935,839)
(7,473,327)
1,034,053
(5,362,381)
2,285,733
2,285,733
2,285,733

1,437,468
65
2,784,225
(141,430)
(423,514)
(5,801,094)
(2,535,735)
)4,680,015(
2,146,555
2,146,555
2,146,555

3,447,285
92
3,294,972
(349,753)
(1,606,002)
(13,876,611)
(1,969,174)
(11,059,191)
(6,444,754)
)220,258(
)6,665,012(

3,693,044
194
5,087,669
(341,739)
(847,027)
(11,577,623)
(4,483,147)
)8,468,629(
)12,773,798(
)12,773,798(

)6,665,012(

(12,773,798)

2,408,284
)122,551(
2,285,733

2,230,175
(83,620)
2,146,555

(6,448,491)
(216,521)
)6,665,012(

(12,690,149)
(83,649)
(12,773,798)

0.03

0.03

(0.07)

(0.15)

Total Comprehensive Income (Loss) for the Period Attributable to:

Company’s Shareholders
Non-controlling Interest
Basic and Diluted Earnings per Share/JOD from (Loss) for the
Period

14

The companying notes on pages (6) to (14) are an integral part of these condensed interim consolidated financial information and should be read with it and with the review report.
The condensed interim consolidated financial information was approved by the financial, administrative, nominations and remunerations committee on July 29, 2019 and approved by:

Financial Officer

General Manager

3

Chairman of Board of Directors

JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN OWNERS’ EQUITY (REVIEWED NOT AUDITED)
Retained earnings
Total
NonPaid up
Statutory
(Accumulated
Shareholders’
controlling
Capital
Reserve
Losses)*
Equity
Interest
In Jordanian Dinar
For The Six-Month Period Ended June 30, 2019

Total Equity

Balance at January 1st, 2019
Total comprehensive (loss) for the period
Distributed dividends – (Note 15)

86,080,154
-

22,996,837
-

14,413,249
(6,448,491)
(6,886,412)

123,490,240
(6,448,491)
(6,886,412)

13,746
(216,521)
-

123,503,986
(6,665,012)
(6,886,412)

Balance as of June 30, 2019

86,080,154

22,996,837

1,078,346

110,155,337

(202,775)

109,952,562

Balance at January 1st, 2018
Total comprehensive (loss) for the period
Capital increase - (Note 1)
Distributed dividends – (Note 15)

83,572,965
2,507,189
-

21,861,867
-

12,816,777
(12,690,149)
(2,507,189)
(4,178,648)

118,251,609
(12,690,149)
(4,178,648)

113,248
(83,649)
-

118,364,857
(12,773,798)
(4,178,648)

Balance as of June 30, 2018

86,080,154

21,861,867

(6,559,209)

101,382,812

29,599

101,412,411

For The Six-Month Period Ended June 30, 2018

* Retained earnings include a restricted amount of JOD 7,389,340 as of June 30, 2019 against deferred tax assets in which cannot be utilized through capitalization
or distribution unless actually realized.
The companying notes on pages (6) to (14) are an integral part of these consolidated interim condensed interim financial information and should be read with it and
with the review report.
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JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (REVIEWED NOT AUDITED)
For The Six-month Period
Ended on June 30,
In Jordanian Dinar
2019
2018
Cash flow from operating activities:
)6,444,754(
(12,773,798)
Loss for the period before income tax
Adjustments for:
Provision for end-of-service indemnity
100,000
100,000
13,234,309
12,607,995
Depreciation and amortization
Loss from the valuation of financial assets at fair value through profit or loss
(340,431)
(141,052)
Company’s share of investment in associate Loss
70,149
82,614
Finance expenses
13,876,611
11,577,623
Late interest revenues
(3,294,972)
(5,087,669)
Late power payment interest expense
1,969,174
4,483,147
19,170,086

10,848,860

136,902
(2,105,032)
34,007,057
(4,587,835)
1,197,798
(77,872,244)
(363,724)
3,374,170
4,362,614
(646,216)

)40,241(
(1,039,824)
(49,696,363)
(10,327,552)
472,804
53,172,070
(241,093)
4,106,768
3,315,587
748,841

)23,326,424(
)3,027,548(
)26,353,972(

11,319,857
)2,147,904(
9,171,953

)16,210,478(
(336,432)
(5,000,000)
)21,546,910(

(18,610,551)
(182,448)
(7,800)
(5,000,000)
)23,800,799(

35,000,000
(6,886,412)
)8,763,000(
19,350,588

(3,000,000)
(4,178,648)
(9,493,528)
)16,672,176(

Net change in cash and cash equivalents for the period
Cash and cash equivalents at beginning of the period

(28,550,294)
(240,397,994)

(31,301,022)
(234,196,376)

Cash and Cash Equivalents at End of the Period

)268,948,288(

(265,497,398)

Changes in assets and liabilities:
Inventory
Due from related parties
Subscribers receivables
Receivables
Other debit balances
Payables
Due to related parties
Subscribers’ refundable deposits
Other credit balances
Obligation for employees’ funds
Net cash flow (used in) from operating activities before income tax:

Income tax paid
Net cash flow from (used in) from operating activities
Cash flow from investing activities:
Acquisition of Infrastructure, other fixed assets and construction under
process – Net
Acquisition of intangible assets
Acquisition of financial assets at fair value through profit or loss
Paid for license / government expenses
Net cash flow (used in) investing activities
Cash flow from financing activities:
Bank loans
Distributed dividends
Finance expenses paid
Net cash flow from (used in) financing activities

The companying notes on pages (6) to (14) are an integral part of these condensed interim consolidated
financial information and should be read with it and with the review report.
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JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
1) GENERAL
-

Jordan Electric Power Company was incorporated on January 1st, 1938 as a public shareholding
Company with registration number (2) with paid up capital 2,500 Pound. The paid up capital has been
increased in several stages to reach JOD 86,080,154 Million. The General assembly approved on April
26, 2018 through capitalizing of JOD 2,507,189 from retained earnings. The legal procedures over the
increase in capital has been completed on May 28, 2018. The General assembly approved on in its
extraordinary meetings May 15, 2016 to increase the authorized capital to become JOD 100 Million.

-

During the year 1962 the Company has signed with the Jordanian Government a concession agreement
for 50 years to distribute electricity for the concession area that includes: Amman, Zarqa, Madaba and
Salt. The concession agreement expired on November 22, 2012 which was extended by temporary license
until May 22, 2014. On May 23, 2014 the Company signed a settlement agreement with the Jordanian
Government under which the Company had obtained a license to distribute the electricity for 20 years
instead of the expired concession and temporary licenses similar to the other distribution companies after
they reached to final settlement with the Government.
- The Company's objectives are limited to transmission and distribution, purchase and sale of electricity to
ensure the needs of all consumers in the license area and any other area covered by the expanded area
under the license agreement.

-

The Company's head office location is the Mecca Street - Amman - Jordan.

-

The condensed interim consolidated financial information was approved by the financial, administrative,
nominations and remunerations committee held on July 29, 2019, in accordance with the Board of
Directors delegation on July 24, 2019.

2) BASIS OF PREPARATION OF CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL
INFORMATION
a) Statement of compliance
- The condensed interim consolidated financial information for the six-months period ended June 30, 2019
have been prepared in accordance with IAS 34 “Interim Financial Reporting” and the instructions issued
by the Prime Ministers’ Council and Energy and Mineral Regulatory Commission.
- The main differences between International Financial Reporting Standards as applicable and the Prime
Ministers Council and the Energy and Mineral Regulatory Commission are as follows:
• The assets and liabilities of the subscribers’ contribution (Note 9) and the assets and liabilities for rural
fils (Note 10) are presented on a gross basis in the statement of financial position, the related depreciation
and amortization relating to the asset and liabilities respectively are offset.
• The subscribers’ contributions assets (Note 9) and rural fils - assets (Note 10) are depreciated over a
period of 25 years and not in accordance with international financial reporting standards, which require
these to be depreciated over their useful life.
• The exemption of Jordan Electricity Company from application of International Financial Reporting
Standard 9 regarding the calculation of the impairment of the subscribers’ receivables for the years 2018
and 2019, whereas it is effective from January 1, 2018 in accordance with International Financial
Reporting Standards.
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JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
- The Company’s financial year ending on December 31 of each year, while the condensed interim
consolidated financial information has been prepared for the management and Jordan Security
Commission purpose only. Moreover these condensed interim consolidated financial information should
be read with the financial statements for the year ended December 31, 2018. And financial performance
for the condensed interim consolidated financial information for the period ended June 30, 2019 does not
necessarily give an indication for the expected financial performance for the year that will be ending on
December 31, 2019. In addition, no appropriation has been made on the profit for the period to reserves,
which will be appropriated in the annual consolidated financial statements at the end of the year 2019.
- Measurement and recognition considerations applied in the condensed interim consolidated financial
statements have been accounted for. As of and for the period ended June 30, 2019, the Company's
revenues are affected by the amount of electricity sold, which increases during the summer period from
June to September of each year more than other season.
b) Basis of condensed interim consolidated financial information
The condensed interim consolidated financial information comprise the consolidated financial
information of Jordan Electricity Power Company (the parent company) and its subsidiary, which are
subject to its control. Subsidiary Company is the entity controlled by the Group. The Group controls an
entity when it is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has
the ability to affect those returns through its power over the entity. The financial information of the
subsidiary are included in the consolidated financial information from the date on which controls
commences until the date on which control ceases.
- The financial statements of the subsidiary are prepared for the same reporting period using the same
accounting policies as the Group. If the subsidiary has different accounting policies than those used in the
Group, the financial statements of the subsidiary are adjusted to reflect the Group's accounting policies.
- The result of the subsidiary are consolidated in the condensed interim consolidated statement of profit and
loss starting from the date of the acquisition which is the date when control is transferred to the Group.
The results of the disposal of the subsidiary are consolidated in the consolidated interim statement of
profit or loss up to the disposal date, the date on which the Group loses control of the subsidiary.
-

The group control over the following subsidiary as of June 30, 2019:
Company Name

Lightning Gate for
Cloud services

Authorized
Capital

250,000

Paid up
Capital

Ownership
Percentage

Main Activity

Location

Amman – Jordan

51%

Providing technology
to facilitate payment
of bills and claims by
electronic means

250,000

- The following table shows the financial position and financial performance of the subsidiary as of June 30,
2019 and December 31, 2018:
As of June 30, 2019
Total
Total
Total
Loss for
Assets
Liabilities
Revenues
the Period
In Jordanian Dinar
Gate Lightning for Cloud services

1,248,640

In Jordanian Dinar

Total
Assets

Gate Lightning for Cloud services

1,487,396

-

As of December 31, 2018
Total
Total
Liabilities
Revenues

1,199,276

996,148

7

2,740,955

(441,880)

Loss for the
Period
)30,309(

JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
c) Use of judgments and estimates
The preparation of the condensed interim consolidated financial information in accordance with IAS 34,
“interim financial reporting” requires from management to make judgments, estimates and assumptions
that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, income
and expense. Actual results may differ from these estimates.
In preparing these condensed interim consolidated financial information for the six months ended June 30,
2019, significant judgments made by management in applying the Group’s accounting policies and the key
sources of estimation uncertainty were the same as those that applied to the condensed interim consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2018, except for new estimates and judgments
relating to Lease accounting in accordance with International Financial Reporting Standard No. 16, as set
out in Note (3) as follows:
Change in estimates
On June 30, 2019, the Group revised the estimates relating to the expected lease term for the lease of the
Group's main building from 48 to 4 years. The effect of this amendment for subsequent periods is as
follows:

1
Depreciation Expense
Interest Expense

258,397
(471,556)

Subsequent Years
2
3
258,397
)499,850(

258,397
)529,841(

4 and more
)9,106,023(
)19,019,479(

3) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
A. The accounting policies applied by the group in this condensed interim consolidated financial information
for the six-months period ended June 30, 2019 are the same as those applied by the Group in its consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2018, except the International Financial Reporting
Standards are effective for annual years beginning after 1 January 2019, as follow:
-

IFRS 16 “Leases”
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
Amendments on Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9)
Amendments on Plan Amendments, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19)
Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle (Amendments to IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 and IAS 23)
The adoption of the above new standards and amendments have no material impact on the condensed
interim consolidated financial information, except for adoption of IFRS (16) and below is the financial
impact for the adoption:
International financial reporting standards (16) “Leases”
IFRS 16 was issued on January 2016 and is effective for financial periods beginning on or after January 1st
2019. IFRS 16 provides that all leases and associated contractual rights and obligations shall generally be
recognized in the financial position of the Group, unless the period is 12 months or less or a lease for lowvalue assets. Accordingly, the classification required under IAS 17 "Leases" as operating or finance leases
has been canceled for lessees. For each lease, the lessee recognizes a liability for future lease commitments.
In contrast, the right to use the leased asset is capitalized, which is generally equivalent to the present value
of future lease payments plus directly attributable costs that are amortized over the useful life.
The Group has adopted IFRS 16, "Leases", which supersedes the existing guidelines on leases, including
IAS 17 "Leases" and IFRIC (4) "Determining whether an arrangement contains a lease and SIC
Interpretation (15) "Operating leases - incentives" and SIC interpretation (27) "evaluating the substance of
transactions involving the legal form of a lease".
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JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
The Group has adopted the modified retrospective approach of accounting - which allows comparative
figures presented under IAS 17 "Leases" not to be restated – which is permitted under IFRS 16 at the
first-time adoption of IFRS 16 over the individual operating leases (for each lease separately), the right
to use leased assets is generally measured at the amount of the lease obligation using the interest rate at
initial application.
Significant accounting policy (adopted starting from January 1st, 2019):
The Group determines whether the contract is a lease or contains a lease. A contract is considered a lease
or contains a lease if it includes the transfer of control over a specified asset for a specified period against
compensation, and to determine whether the contract involves the transfer of control, the Group shall
assess the following:
- The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly, and
should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If
the supplier has a substantive substitution right, then the asset is not identified;
- The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset
throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has then decisionmaking rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.
This policy is applied to contracts as of January 1st, 2019. Were up to the end of the financial year 2018,
properties leases were classified either as an operating lease or a finance lease, amounts paid in respect
of operating leases are recognized in the statement of profit or loss on a straight-line basis over the lease
term.
Starting from January 1, 2019, leases are recognized as assets and liabilities at the date that the asset is
ready for use by the Group, the amount of each lease payment is allocated between the lease commitments
and finance costs. Finance costs are recognized in the statement of profit or loss during lease period to
reach a fixed periodic interest rate on the remaining balance of the liability for each period, assets right
of use are amortized over the useful life of the asset or the lease period whichever is less according to the
straight-line method.
The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the
commencement date, discounted using the Group’s incremental borrowing rate as of January 1st 2019.
Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:
-

Fixed payments (including in-substance fixed payments) and deducted the accrued rent benefits.
Variable lease payments that depend on an index or a rate;
Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and
The exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise (if any), and
Payment of the contract termination fees, if the lease terms includes this option.
Lease payments are discounted using the implicit lease interest rate or the incremental borrowing rate of
the lessee if it is not available, which is the price that the lessee must pay to borrow funds to obtain an
asset in a similar economic environment.
Right-of-use assets are measured at the amount equal to the lease liability, which is adjusted for any lease
payments made or accrued – the Group has adopted this approach over all its leases.
While payments related to short-term leases and low-value leases are recognized on a straight-line basis
as an expense in the statement of profit or loss, short-term leases are leases of 12 months period or less.
The Group used the following practical expedients when applying IFRS 16 to leases previously classified
as operating leases under IAS 17:

- Applied a single discount rate to a portfolio of leases with similar characteristics.
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JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
- Applied the exemption contained in the Standard of not recognising right-of-use assets and liabilities for
leases with less than 12 months of lease term.
- Excluded initial direct costs from measuring the right-of-use asset at the date of initial application.
- Used estimates when determining the lease term if the contract contains options to extend or terminate the
lease.
Effect on condensed interim consolidated financial information:
Right-of-use assets have been measured at an amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount
of any prepaid or accrued lease payments related to lease contract recognized at the statement of financial
position as of December 31, 2018. No adjustments made to retained earnings as of January 1st, 2019 under
this method.
The Group presents the right to use assets under property and equipment. Liabilities for lease under
borrowed funds are presented in the consolidated condensed interim financial information position as
described in (note 8).
B. New standards and interpretations not adopted
A number of new standards, amendments to standards and interpretations issued but not yet effective have
not been applied in preparing this consolidated condensed interim financial information:
New standards
- International Financial Reporting Standard (17) Insurance Contracts (effective January 1st, 2021 with
early adoption permitted only to companies that have adopted IFRS 9).
Amendments
- Amendments to International Financial Reporting Standard (10) and International accounting standards
(28) Sale or Contribution of Assets between Investor and its Joint Venture (no date specified).
- Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28) (Effective date January
1st, 2019).
Management does not expect that there will be a material impact from following the above criteria upon
application.
4) FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT
The Group generally has exposure to the financial risks; Credit risk, liquidity risk, market risk and capital
management. Generally, the group’s objectives, policies and processes for managing risk are the same as
those disclosed in its financial statements and the Group’s annual report for the year ended December 31,
2018.
Capital management
There have been no changes in the Group’s approach to capital management during the current financial
interim period neither the group is subject to externally imposed capital requirements.
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting the obligations associated with
its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Group’s approach
to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have sufficient liquidity to meet its
liabilities when due, under both normal and stressed conditions, without incurring unacceptable losses or
risking damage to the Group’s reputation. The Group suffers from a deficit in its working capital for the
amount 27,334,863 JOD as of June 30, 2019 (43,612,127 JOD as of December 31, 2018). The Group
ensures that it has sufficient cash on demand to meet expected operational expenses, including the servicing
of financial obligations through future cash flows from operating and borrowing.
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JORDAN ELECTRIC POWER COMPANY
AND IT’S SUBSIDIARY (THE GROUP)
(PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)
AMMAN- JORDAN
NOTES TO THE CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
Fair value
The fair values of financial assets and liabilities are not significantly different from their carrying amounts
in the condensed interim consolidated statement of financial position.
5) SEGMENT REPORTING
The Group has a single reporting segment. All services with their related revenues and balances are
domiciled in the region of Jordan. The revenues derived from government and semi government entities
amounted to JOD 84,750,331 as of June 30, 2019 (June 30, 2018: JOD 72,021,268).
6) INFRASTRUCTURE ASSETS AND OTHER FIXED ASSETS
The Group signed a settlement agreement with the Jordanian Government under which the Group had
obtained a license to distribute the electricity for 20 years, the settlement agreement gave the Group the
right to exercise control over these assets and to exercise other activities through these assets in addition
to its core activity with license.
The additions in infrastructure assets and other fixed assets during the six months ended June 30, 2019
amounted to JOD 17,277,660 (December 31, 2018: JOD 50,463,180), there were no disposals during the
period ended June 30, 2019 (December 31, 2018: JOD 21,452), in addition a transfer of spare parts to the
construction in progress was made amounted to JOD 2,164,534 during the period ended at June 30, 2019
(December 31, 2018: JOD 8,793,332), The depreciation expense during the period amounted to JOD
12,387,282 (June 30, 2018: JOD 11,739,517), and there were no disposal of accumulated depreciation
during the period (December 31, 2018: JOD 10,398).
7) INTANGIBLE ASSETS
This item consist of the following:
As of June
30, 2019

In Jordanian Dinar

As of December
31, 2018

(A) Distribution License
(B) Systems Under Development

25,236,691
6,000,932

26,083,718
5,664,500

Balance at the end of period / year

31,237,623

31,748,218

A) Distribution license
The Group obtained a permanent license to distribute electricity on May 23, 2014 under the agreement
signed with the Jordanian Government for 20 years to pay an amount of JOD 65 Million to the Jordanian
Government on equal installments in amount of JOD 5,000,000 each over 13 years, the first installment
will start after 3 years of signing the agreement.
The Group calculated the assets and liabilities obliged to get the license and recognized it at present value
of this payments with a discount rate 8%, below is the details:
As of June
30, 2019

In Jordanian Dinar

As of December
31, 2018

Intangible assets
Accumulated amortization*

33,881,070
(8,644,379)

33,881,070
)7,797,352(

Net book value

25,236,691

26,083,718

License obligation / government – long term
License obligation / government – Short term

28,829,841
5,000,000

32,419,908
5,000,000

Total license obligation

33,829,841

37,419,908
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* The movement on accumulated amortization during the period/year was as follows:
As of June
30, 2019

In Jordanian Dinar

As of December
31, 2018

Balance for the period/ year
Amortization for the period/ year

7,797,352
847,027

6,103,297
1,694,055

Balance at the End of Period / Year

8,644,379

7,797,352

B) Systems Under Development
This item represent payments incurred by the group against the purchase of a new accounting system (SAP)
and the cost of developing the (ERP) system and the (Mobile application). The system has not been fully
implemented until the date of the condensed interim consolidated financial information of the Group.
* The movement on this balance during the period/year was as follows:
As of June
In Jordanian Dinar
30, 2019

As of December
31, 2018

Balance at the beginning for the period/year
Additions during the period/year

5,664,500
336,432

2,267,884
3,396,616

Balance at the End of Period / Year

6,000,932

5,664,500

8) LEASES
A) Right of Use Assets
On January 1, 2019, the Group adopted International Financial Reporting Standard No. 16 "Leases", which
resulted in non-current assets representing the right to use assets amounting to JOD 11.8 million. There
were no additions during the period ended June 30, 2019. The depreciation expense during the period ended
June 30, 2019 amounted to JOD 758,975 (June 30, 2018: None).
B) Lease Liabilities

In Jordanian Dinar
Short term Lease
Long term Lease

As of June 30,
2019
(Reviewed not
audited)

As of December
31, 2018
(Audited)

1,900,478
9,829,379

-

11,729,857

-

The Interest expense during the period ended 30 June 2019 relating to lease commitments amounted to
JOD 332,709 (June 30, 2018: None).
9) SUBSCRIBERS’ CONTRIBUTION-ASSETS / SUBSCRIBERS’ CONTRIBUTION-DEPOSITS
The additions in subscriber’s contribution–assets during the six-months period ended June 30, 2019
amounted to JOD 7,259,167 against subscriber’s contribution–deposit with the same amount (December
31, 2018: JOD 15,943,292), the depreciation expense on subscriber’s contribution-asset during the period
amounted to JOD 5,266,708 offset by Subscriber’s contribution – Deposits amortization with the same
amount (June 30, 2018: JOD 5,051,020).
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10) RURAL FILS-ASSETS / RURAL FILS-DEPOSITS
The additions in rural fils–assets or deposits during the six-months period ended June 30, 2019 amounted
to JOD 613,941 offset by rural fils deposits with the same amount (December 31, 2018: JOD 1,795,930),
the depreciation expense on these assets during the period amounted to JOD 1,108,668 offset by rural filsdeposits amortization with the same amounts (June 30, 2018: JOD 1,101,428).
11) INCOME TAX
The Group obtained a final clearance from the Income and Sales Tax Department for income tax until the
end of 2016. The Company also submitted the tax return for the years 2018 and 2017, while it was not
audited by the Income and Sales Tax Department. The Company submit the sales tax return up to June
2019. In the opinion of the Group's management and tax advisor, the provisions in the financial information
are sufficient to meet the tax liabilities.
The subsidiary is exempt from income and sales tax under the exemption issued by the Jordan Investment
Authority and therefore no income tax provision has been included in the results of its operations.
12) BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the group, and
associate Company. The Group’s management had approved the pricing policy and the dealing condition
with the related parties.
(12-1) Due from related parties
Volume of transactions
for the six-months period
ended
June 30,
June 30,
2019
2018

Balance as of
June 30,
December
2019
31, 2018

Nature of
Relationship

Nature of
Transaction

Copartner in
subsidiary
Company

Financing

36,143

364,145

533,879

497,736

Purchases

2,068,889

176,311

2,068,889

-

2,602,768
* The above Balances do not bear any interest and do not have any fixed repayment schedule.

497,736

In Jordanian Dinar

Business Innovation
Company
Electrical
Equipment
Industrial Company

Associate

(12-2) Due to related parties
Electrical
Equipment
Industrial Company

Associate

Purchases

-

176,311

-

363,724

Business Innovation
Company

Copartner in
subsidiary
Company

Expenses

-

-

902

902

902

364,626

* The above Balances do not bear any interest and do not have any fixed repayment schedule.
(12-3) Salaries and benefits of Executive Management
Short-term salaries and remuneration of the executive management and board of directors’ members
amounted to JOD 401,469 for the period ended June 30, 2019. (June 30, 2018: JOD 361,656).
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13) CASH AND CASH EQUIVALENTS
In Jordanian Dinars

As of June 30,
2019

As of December
31, 2018

Cash on hand and at banks
Less : Due to banks*

2,103,703
)271,051,991(

394,320
)240,792,314(

Cash and Cash equivalents for cash flow purposes

)268,948,288(

(240,397,994(

*The details of due to banks are:
Interest

Collateral

Maturity
date

As of June
30, 2019

As of December
31, 2018

%6.5-%7.25

Company’s
guarantee

Annually
renewed

271,051,991

240,792,314

271,051,991

240,792,314

In Jordanian Dinar
Due to local banks

14) BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE FROM PROFIT FOR THE YEAR
For the Six-Months period
Ended on June 30,
In Jordanian Dinar
2019
2018
(Loss) for the period for company contributors
Weighted average of number of share*
Basic earnings per share of current period (loss)
Diluted earnings per share of current period (loss)

(6,448,491)
86,080,154

)12,690,149(
86,080,154

(0.07)
(0.07)

(0.15)
(0.15)

15) DIVIDENDS DISTRIBUTION
General Assembly approved in its ordinary meeting held on April 25, 2019 the distribution of cash
dividends in the amount of JOD 6,886,412 which equivalent to 8% of the Company's paid up capital. (April
26, 2018 to distribute cash dividends at 5% from the Company’s paid up capital which is equivalent to JOD
4,178,648 each as his/her share. And the distribution of bonus shares to the shareholders of 2,507,189 dinars
equivalent to 3% of the paid up capital).
16) CONTINGENT LIABILITIES
The Group has contingent liabilities as of the date of the consolidation financial information as follow:
In Jordanian Dinar
Determined value of legal cases against the Group
Bank guarantees

As of June 30,
2019

As of December
31, 2018

3,625,630
149,600

1,353,556
100,000

The Group took a provision for contingent liability amounted to JOD 2,400,000 during the period ended
June 30, 2019.
The total cases filed by the group against others as of June 30, 2019 was amounted to JOD 7,411,898 (As
of December 31, 2018: 6,841,251) in addition to other cases with non-determined value.
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