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Non-cash items:

• Dividend and interest income receivable amounting to BD 310,745 
(2016: BD 67,014) has been excluded from the movement of trade 
and other receivables.  

• Unclaimed dividends pertaining to prior years amounting to BD 
1,822,326 (2016: BD 1,346,335) has been excluded from the 
movement in trade and other payables. 

• An amount of BD 188,368 (2016: BD 201,760) which pertain to 
unpaid donations to charitable organisation has been excluded 
from the movements of trade and other payables.  
    

2017 2016

BD BD

OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax  1,705,953  2,765,634 

Adjustments for:

Net investment income   (443,679)  (491,266)

Depreciation   1,150,385  368,062

Net (gain) loss on investments carried at fair 
value through profit or loss

 (18,787)  31,861

Provision for employees’ end of service benefits  146,071  147,300 

Share of results of an associate and joint ventures  (105,171)  178,266 

(Reversal) provision for slow moving and expired 
inventories

 (2,086)  62,121 

Allowance for impairment of trade receivables  46,204 230,696

Impairment of goodwill 25,000 25,000

Operating profit before working capital changes   2,503,890  3,317,674

Working capital changes:  

Inventories    488,409  (232,186)

Trade and other receivables  (168,903)  (1,665,763) 

Trade and other payables  (17,307)  (1,186,320)

Cash generated from operations 2,806,089  233,405

Income tax paid  (12,132)  (100,811)

Directors’ remuneration paid  (137,000)  (137,000)

Employees’ end of service benefits paid    (18,671)  (23,546)

Net movement in advances against employees’ 
end of service benefits

 (12,000)  (40,019)

Net cash flows from (used in) operating activities  2,626,286  (67,971) 

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of property, plant & equipment  (2,021,118)  (1,754,082)

Dividend and interest income received  132,934 424,252   

Loan to a joint venture  (33,076)  -   

Proceeds from disposal of investment  -  136,488 

Dividends received from joint ventures - 64,466

Net cash flows used in investing activities  (1,921,260)  (1,128,876)

FINANCING ACTIVITIES

Dividends paid to equity holders of BMMI  (2,339,987)  (2,815,948)

Loans and borrowings availed 3,185,634  -   

Loans and borrowings repaid  (786,154) -

Repayment of retention (1,183,822)  -   

Net cash flows used in investing activities  (1,124,329)  (2,815,948)

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  (419,303)  (4,012,795)

Net foreign exchange differences  (63,898)  81,923

Cash and cash equivalents as at 1 January  2,044,416  4,355,625 

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 
31 MARCH (a)

1,561,215  424,753 

(a) Cash and cash equivalents comprise of 
following amounts:

Cash, bank balances and short-term deposits 2,084,777 1,432,984

Bank overdrafts (523,562) (1,008,231)

Cash and cash equivalents as at 31 March 1,561,215 424,753

Interim Consolidated Statement of Cash Flows
For the three-month period ended 31 March 2017

Three-month period
31 March

2017 2016

BD BD

PROFIT FOR THE PERIOD 1,651,571  2,714,970 

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 

Other comprehensive income (loss) that is not or 
may not be reclassified to the interim consolidated 
statement of income in subsequent periods:  
Net changes in fair value of investments classified as 
fair value through other comprehensive income 301,008  (458,308) 

Transfer of loss on disposal of investments carried at 
fair value through other comprehensive income to 
retained earnings  -  (17,744)

Other comprehensive income (loss) is not or may 
not to be reclassified to the interim consolidated 
statement of income in subsequent periods  301,008  (476,052)

Other comprehensive (loss) income that is or may 
be reclassified to the interim consolidated statement 
of income in subsequent periods:
Exchange differences on translation of foreign 
operations (63,898)  81,923

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE 
PERIOD  237,110 (394,129)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD 1,888,681  2,320,841

of which loss attributable to non-controlling interests  480,406  -  

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME OF THE GROUP 
ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF BMMI BSC 2,369,087 2,320,841

Consolidated Statement of 
Other Comprehensive Income 

2017 2016

BD BD

Sales  24,223,491 23,494,163 

Cost of sales  (17,332,252)  (16,054,232)

GROSS PROFIT  6,891,239 7,439,931 

Other operating income  476,407 320,169

Selling and distribution expenses  (2,412,992)  (2,173,124)

General and administrative expenses  (3,487,569)  (3,055,261)

PROFIT FROM OPERATIONS  1,467,085  2,531,715

Net investment income  443,679  491,266   

Share of results of an associate and joint ventures  105,171 (178,266)

Net gain (loss) on investments carried at fair value 
through profit or loss

18,787  (31,861)

Finance costs  (303,769)  (22,220)

Impairment of goodwill  (25,000)  (25,000)

PROFIT BEFORE TAX  1,705,953  2,765,634

Income tax expense  (54,382)  (50,664)

PROFIT FOR THE PERIOD  1,651,571  2,714,970 

of which loss attributable to non-controlling interests  480,406  -   

PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO EQUITY 
HOLDERS OF BMMI B.S.C.

 2,131,977  2,714,970 
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Interim Consolidated 
Statement of Income

                                                          

Share
capital

Treasury
shares

Other 
reserves

Retained
earnings

Total Non-controlling 
interests

Total 
equity

BD BD BD BD BD BD BD

At 1 January 2017  14,642,854  (2,699,662) 12,271,918 38,717,548 62,932,658  6,628,015   69,560,673

Profit (loss) for the period  -  -  - 2,131,977 2,131,977  (480,406) 1,651,571

Other comprehensive income for the period  -  -  237,110  -  237,110 - 237,110

Total comprehensive income (loss) for the period  -  - 237,110 2,131,977  2,369,087  (480,406) 1,888,681

Final dividends for 2016  -  - - (4,162,313) (4,162,313) - (4,162,313)

Transfer to charity reserve - - 188,368 (188,368) - - -

Distribution to Alosra Charitable Foundation  - - (188,368) -  (188,368) - (188,368)

Balance at 31 March 2017  14,642,854  (2,699,662) 12,509,028 36,498,844  60,951,064 6,147,609 67,098,673

At 1 January 2016 14,642,854  (3,054,554) 11,965,033 37,732,923 61,286,256 - 61,286,256

Profit for the period  -  -  - 2,714,970 2,714,970 - 2,714,970

Other comprehensive loss for the period  -  -  (394,129)  - (394,129) -  (394,129)

Loss on disposal of investment carried at fair value through other 
comprehensive income

 -  -  17,744  (17,744)  - - -

Total comprehensive (loss) income for the period  -  - (376,385) 2,697,226 2,320,841 - 2,320,841

Final dividends for 2015  -  -  -  (4,162,313)  (4,162,313) -  (4,162,313)

Transfer to charity reserve - - 201,760  (201,760) - - -

Distribution to Alosra Charitable Foundation - - (201,760) - (201,760) - (201,760)

Balance at 31 March 2016  14,642,854  (3,054,554) 11,588,648 36,066,076 59,243,024 - 59,243,024

Interim Consolidated Statement of Changes 
in Equity

Retained earnings include non-distributable reserves amounting to BD 315,000 relating to the subsidiaries as at 31 March 2017 & 2016.

Equity attributable to equity holders of BMMI

2017 2016

BD BD

ASSETS 

Non-current assets

Property, plant and equipment  55,435,953  54,565,220 

Investment properties  8,835,497  8,835,497 

Goodwill 94,528  119,528 

Investments in an associate and joint 
ventures

 2,019,623  1,914,452 

Loan to a joint venture 914,224  881,148 

Investments  13,213,073  12,893,278 

 80,512,898  79,209,123 

CURRENT ASSETS

Inventories     9,946,111  10,432,434 

Trade and other receivables  18,496,005  18,062,561 

Cash, bank balances & short-term 
deposits

 2,084,777  2,409,183 

     30,526,893  30,904,178 

TOTAL ASSETS  111,039,791  110,113,301 

EQUITY & LIABILITIES

Equity

Share capital  14,642,854  14,642,854 

Treasury shares   (2,699,662)  (2,699,662)

Other reserves  12,509,028  12,271,918 

Retained earnings 36,498,844  38,717,548 

Equity attributable to equity holders 
of BMMI

 60,951,064  62,932,658 

Non-controlling interests  6,147,609 6,628,015  

TOTAL EQUITY  67,098,673  69,560,673 

Non-current liabilities

Loans and borrowings  20,922,127  20,029,755   

Employees’ end of service benefits  1,479,148  1,363,748 

    22,401,275  21,393,503 

Current liabilities 

Trade and other payables  15,540,089  13,683,702 

Loans and borrowings     3,795,255 2,288,147   

Retentions payable  1,596,451  2,780,273 

Bank overdrafts  523,562  364,767 

Income tax payable  84,486  42,236 

 21,539,843 19,159,125

Total liabilities  43,941,118  40,552,628 

TOTAL EQUITY & LIABILITIES  111,039,791  110,113,301 

Interim Consolidated Statement of 
Financial Position

31 March
2017 

(Reviewed)

31 December
2016

(Audited)

Three-month period
ended 31 March

Three-month period
ended 31 March

Reviewed by Ernst & Young and approved by the Board of Directors on 
27 April 2017.



بي إم إم آي ش.م.ب. القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
31 مارس 2017

بنود غير نقدية:

تم استبعاد أرباح أسهم ودخل الفوائد المستحقة القبض والبالغة 310.745 دينار بحريني )2016:   •
67.014 دينار بحريني( من التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى.

تم استبعاد أرباح األسهم التي لم يطالب بها بعد والمتعلقة بالسنوات السابقة والبالغة 1.822.326   •
دينار بحريني )2016: 1.346.335 دينار بحريني( من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى. 

تم استبعاد تبرعات غير مدفوعة لمؤسسة خيرية بمبلغ وقدره 188.368 دينار بحريني )2016: 201.760   •
دينار بحريني( من التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم األخرى.

روجعت  من  قبل  مدققي  الحسابات  ارنست  ويونغ  واعتمدت  من  قبل  مجلس اإلدارة بتاريخ 
27 ابريل 2017.

عبداهلل حسن بوهندي
رئيس مجلس اإلدارة

 

عبداهلل محمد جمعة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 

2017
2016

دينار بحرينيدينار بحريني

األنشطة التشغيلية

 2,765,634  1,705,953 الربح قبل الضرائب 

تعديالت للبنود التالية:

(491,266) (443,679) صافي دخل االستثمار

368,062 1,150,385 استهالك

صافي )مكسب( خسارة من استثمارات مدرجة 
بالقيمة العادلة من 

 (18,787) 31,861

 147,300 146,071 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة وشركات 
خاضعة لسيطرة 

 (105,171)  178,266 

)استرجاع( مخصص مخزون بطيء الحركة 
ومنتهي الصالحية  

 (2,086)  62,121 

46,204230,696 مخصص إضمحالل الذمم التجارية المدينة  

25,00025,000اضمحالل الشهرة

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال 
العامل

 2,503,890  3,317,674

التغيرات في رأس المال العامل:

(232,186)  488,409 مخزون

 (1,665,763) (168,903) ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى

(1,186,320) (17,307) ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

233,405 2,806,089نقد ناتج من العمليات 

(100,811) (12,132) ضريبة دخل مدفوعة

(137,000) (137,000) مكافأة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

(23,546) (18,671) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي التغير في مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل 
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (12,000)  (40,019)

صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في ( 
األنشطة التشغيلية

 2,626,286  (67,971) 

األنشطة االستثمارية

(1,754,082) (2,021,118) شراء عقارات وآالت ومعدات

   424,252 132,934 أرباح أسهم ودخل فوائد مستلم

   -  (33,076) قرض مقدم لشركة خاضعة لسيطرة مشتركة

 136,488  - متحصالت من استبعاد استثمارات

أرباح أسهم مستلمة من شركات خاضعة 
لسيطرة مشتركة 

-64,466

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
األنشطة االستثمارية

 (1,921,260)  (1,128,876)

األنشطة التمويلية

أرباح أسهم مدفوعة لحاملي أسهم بي إم إم 
آي ش.م.ب.

 (2,339,987) (2,815,948)

   - 3,185,634قروض واقتراضات مكتسبة

-(786,154) قروض واقتراضات مسددة  

   - (1,183,822)سداد مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها   

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
األنشطة

 (1,124,329) (2,815,948)

(4,012,795) (419,303) صافي النقص في النقد وما في حكمه

81,923 (63,898) صافي فروق صرف عمالت أجنبية

 4,355,625  2,044,416 النقد وما في حكمه كما في 1 يناير

 424,753  1,561,215النقد وما في حكمه كما في 13 مارس )أ(

)أ( يشتمل النقد وما في حكمه على المبالغ 
التالية:

2,084,7771,432,984نقد وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل

(1,008,231)(523,562)سحب على المكشوف من البنك 

1,561,215424,753النقد وما في حكمه كما في 13 مارس

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة الثالثة  أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 

)مراجعة(
 2017

دينار بحريني
 2016

دينار بحريني

لفترة الثالثة  أشهر
 في 31 مارس 

20172016

دينار بحرينيدينار بحريني

 23,494,163 24,223,491 المبيعات

(16,054,232) (17,332,252) تكلفة المبيعات

 6,891,2397,439,931 إجمالي الربح

320,169 476,407 دخل تشغيلي آخر

(2,173,124) (2,412,992) مصروفات البيع والتوزيع

(3,055,261) (3,487,569) مصروفات عامة وإدارية

2,531,715  1,467,085 الربح من العمليات 

   491,266  443,679 صافي دخل االستثمار

(178,266) 105,171 حصة المجموعة من نتائج شركة زميلة وشركات خاضعة 

(31,861) 18,787صافي مكسب )خسارة( من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

(22,220) (303,769) تكاليف التمويل

(25,000) (25,000) اضمحالل الشهرة

2,765,634  1,705,953 الربح قبل الضرائب

(50,664) (54,382) مصروف الدخل الضريبي 

 2,714,970  1,651,571 الربح للفترة

   -  480,406 منها الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

الربح للفترة العائد إلى حاملي أسهم 
بي إم إم آي ش.م.ب.

 2,131,977  2,714,970 
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القائمة المرحلية الموحدة للدخل
لفترة الثالثة  أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 

)مراجعة(
 2017

دينار بحريني
 2016

دينار بحريني

لفترة الثالثة  أشهر
 في 31 مارس 

2017 2016

دينار بحرينيدينار بحريني

الموجودات

موجودات غير متداولة

 54,565,220  55,435,953 عقارات وآالت ومعدات

 8,835,497  8,835,497 استثمارات عقارية 

 119,528  94,528الشهرة 

استثمارات في شركات خاضعة 
لسيطرة مشتركة وشركة زميلة

 2,019,623  1,914,452 

قروض لشركة خاضعة لسيطرة 
مشتركة 

914,224 881,148 

 12,893,278  13,213,073 استثمارات 

 80,512,898  79,209,123 

موجودات متداولة

 10,432,434  9,946,111 مخزون

 18,062,561  18,496,005 ذمم تجارية مدينة وذمم أخرى  

نقد وأرصدة لدى بنك وودائع قصيرة 
األجل 

 2,084,777  2,409,183 

     30,526,893  30,904,178 

 110,113,301  111,039,791 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 

 14,642,854  14,642,854 رأس المال 

(2,699,662) (2,699,662) أسهم خزانة

 12,271,918 12,509,028إحتياطيات أخرى 

 38,717,548 36,498,844أرباح مبقاة

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم 
بي إم إم آي ش.م.ب. 

 60,951,064  62,932,658 

  6,628,015 6,147,609 حقوق غير مسيطرة

 69,560,673  67,098,673 مجموع حقوق الملكية  

مطلوبات غير متداولة

   20,029,755  20,922,127 قروض واقتراضات 

 1,363,748  1,479,148 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 22,401,275  21,393,503 

مطلوبات متداولة

 13,683,702  15,540,089 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى

   2,288,147 3,795,255 قروض واقتراضات 

 2,780,273  1,596,451 مبالغ مستحقة الدفع محتفظ بها 

 364,767  523,562 سحوبات على المكشوف من البنك

 42,236  84,486 ضريبة دخل مستحقة الدفع

 21,539,843 19,159,125

 40,552,628  43,941,118 مجموع المطلوبات

 110,113,301  111,039,791 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

القائمة المرحلية الموحدة للمركز 
المالي كما في 31 مارس 2017 )مراجعة(

31 ديسمبر 2016
)مدققة(

دينار بحريني

20162015

دينار بحرينيدينار بحريني

 2,714,970  1,651,571الربح للفترة

الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى 

الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى التي ال يمكن أو من غير 
الممكن إعادة تصنيفها إلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

في الفترات الالحقة:
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة 

301,008كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

(458,308) 

تحويل الخسارة الناتجة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 
(17,744)-العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المبقاة  

الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى التي ال يمكن أو من غير 
الممكن إعادة تصنيفها إلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل 

(476,052)  301,008 في الفترات الالحقة

)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر الذي يمكن أو من الممكن إعادة 
تصنيفه إلى القائمة المرحلية الموحدة للدخل في الفترات 

الالحقة: 
81,923 (63,898)فروق الصرف الناتجة من تحويل العمليات األجنبية 

(394,129)237,110الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة  

2,320,841 1,888,681مجموع الدخل الشامل للفترة 

  - 480,406 منها الخسارة العائدة إلى حقوق غير مسيطرة 

مجموع الدخل الشامل العائد إلى 
2,369,0872,320,841حاملي أسهم بي إم إم آي ش.م.ب.

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل اآلخر
لفترة الثالثة  أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 

2017 )مراجعة(
دينار بحريني

 2016
دينار بحريني

لفترة الثالثة  أشهر
 في 31 مارس 

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق للملكية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 

)مراجعة(

الحقوق العائدة إلى حاملي أسهم بي إم إم آي ش.م.ب.

رأس 
المال

دينار بحريني

أسهم 
خزانة

دينار بحريني

احتياطيات 
أخرى

دينار بحريني

أرباح
مبقاة

دينار بحريني
المجموع 

دينار بحريني

حقوق غير 
مسيطرة 

دينار بحريني

مجموع 
حقوق الملكية

دينار بحريني

69,560,673   6,628,015 12,271,91838,717,54862,932,658(2,699,662)  14,642,854   في 1 يناير 2017

1,651,571(480,406) 2,131,9772,131,977 -  -  - الربح )الخسارة( للفترة     

237,110-237,110  - 237,110  -  - دخل شامل آخر للفترة  

1,888,681(480,406) 2,369,087 237,1102,131,977 -  - مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للفترة 

(4,162,313)-(4,162,313)(4,162,313)- -  - أرباح أسهم نهائية لسنة 2016

---(188,368)188,368--محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية 

(188,368)-(188,368) -(188,368)- - توزيعات لجمعية األسرة الخيرية 

6,147,60967,098,673 60,951,064 12,509,02836,498,844(2,699,662)  14,642,854 الرصيد في 31 مارس 2017

61,286,256-11,965,03337,732,92361,286,256(3,054,554) 14,642,854في 1 يناير 2016                  

2,714,970-2,714,9702,714,970- - - الربح للفترة 

(394,129) -(394,129)- (394,129) - - خسارة شاملة أخرى للفترة 

خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر                    

 - - 17,744  (17,744) ---

2,320,841-2,697,2262,320,841(376,385)- - مجموع )الخسارة( الدخل الشامل للفترة                             

(4,162,313) -(4,162,313) (4,162,313) - - - أرباح أسهم نهائية لسنة 2015

---(201,760) 201,760--محول إلى احتياطي التبرعات الخيرية 

(201,760)-(201,760)-(201,760)--توزيعات لجمعية األسرة الخيرية   

59,243,024-11,588,64836,066,07659,243,024(3,054,554)  14,642,854 الرصيد في 31 مارس 2016 

تتضمن األرباح المبقاة احتياطيات غير قابلة للتوزيع بإجمالي 315.000 دينار بحريني متعلقة بالشركات التابعة كما في 31 مارس 2017.

31 مارس 2017
)مراجعة( 

دينار بحريني
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