












 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تقریر مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساھمین

 شركة أعیان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.
 

 تقریر حول تدقیق البیانات المالیة المجمعة 
  

 الرأي  
التابعة (یشار إلیھا معاً    ااتھكر") وش الشركة األمش.م.ك.ع. ("  لشركة أعیان لإلجارة واالستثمارلقد دققنا البیانات المالیة المجمعة  

في   المجمع كما  المالي  المركز  بیان  تتكون من  والدخل    الخسائرأو    األرباحوبیانات    2021دیسمبر    31بـ"المجموعة")، والتي 
الملكیةالشامل   حقوق  في  النقدیة  والتغیرات  واإل المجمعة  والتدفقات  التاریخ  بذلك  المنتھیة  ایضاحللسنة  البیانات  حول  الیة  ملات 

 المجمعة، بما في ذلك ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.
 

رأینا المجمع   ،في  المالي  المركز  عن  المادیة،  النواحي  جمیع  من  عادلة،  بصورة  تعبر  المرفقة  المجمعة  المالیة  البیانات  أن 
في   كما  ل  2021دیسمبر    31للمجموعة  المجمعة  النقدیة  وتدفقاتھا  المجمع  المالي  أدائھا  وفقاً سلوعن  التاریخ  بذلك  المنتھیة  نة 

 . للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المتبعة من قبل بنك الكویت المركزي والمطبقة في دولة الكویت
 

 أساس الرأي  
في یرنا  رقفي ت وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. إن مسؤولیاتنا طبقًا لتلك المعاییر موضحة بمزید من التفاصیل    بأعمال التدقیق لقد قمنا  

الحسا"قسم   المجمعة"ابمسؤولیات مراقب  المالیة  البیانات  تدقیق  المجموعة  ت عن  لم. ونحن مستقلون عن  األخالقیات  وفًقا  یثاق 
ذلك  في  (بما  المھنیین  للمحاسبین  المھنیة  األخالقیات  لمعاییر  الدولي  المجلس  عن  الصادر  المھنیین  للمحاسبین  الدولي  المھنیة 

. وإننا نعتقد أن أدلة  اتنا األخالقیة األخرى وفقا لمتطلبات المیثاقلوفاء بمسؤولیا. وقد قمنا بالدولیة) ("المیثاق")  ةیمعاییر االستقالل
 التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأي التدقیق. 

 

 أمور التدقیق الرئیسیة
التدقیق الرئیسیة، المھ  إن أمور  ال، ھي تلك  ينفي حكمنا  المالیة المجمعة    ھمیة في تدقیقنا أي كانت األكثر  ت األمور    للسنة للبیانات 

الحالیة. وتم عرض ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة المجمعة ككل وإبداء رأینا حولھا دون إبداء رأي منفصل حول ھذه  
 قیقنا لھ.ار تدطذه األمور في إھعالجتنا لكل أمر من م كیفیة وئیسیة رلاألمور. فیما یلي تفاصیل أمور التدقیق ا

 

، بما في ذلك تدقیق البیانات المالیة المجمعةعن الحسابات مسؤولیات مراقب لقد قمنا بالوفاء بمسئولیاتنا المبینة في تقریرنا في قسم 
یتعلق   ا  بھذهما  أعمال  تتضمن  وبالتالي،  بھااألمور.  قمنا  التي  اإلجر  لتدقیق  یتوافااءتنفیذ  بما  المحددة  لم  قت  تقییمنا  اطر  خمع 

البیاناا في  المادیة  نتائج  ألخطاء  إن  المجمعة.  المالیة  تم  إت  التي  اإلجراءات  ذلك  في  بما  بھا،  قمنا  التي  التدقیق  تنفیذھا جراءات 
 . المرفقة معةجات المالیة المي التدقیق حول البیاناألمور الواردة أدناه، تطرح أساساً یمكننا من إبداء رأ لمعالجة

 

 القیمة العادلة للعقارات االستثماریة قیاس  
 

في  دینار كویتي    32,000,157من إجمالي موجودات المجموعة ذي قیمة دفتریة بمبلغ  تمثل العقارات االستثماریة جزءاً جوھریاً  
إن  عة من قبل مقیمي عقارات خارجیین.  مجموى التم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة لدتاریخ البیانات المالیة المجمعة. ی

اال للعقارات  العادلة  القیمة  على  ع ییة  ستثمارتحدید  اإلیجارالمثل    ةسیأسا  تمدخالتمد  والم  یةقیمة  الصیانة  بالسوق عرفة  وحالة 
التاری بالبخیةوالمعامالت  تأییدھا  یتم  أنھ  إال  مباشرة،  بصورة  ملحوظة  غیر  كونھا  من  الرغم  على  والتي  الیانا ،  في ت  ملحوظة 

اإلفصاالسوق تعتبر  ال.  أھمی  بالمدخالتقة  متعلحات  نظرً ذات  من  ا  ة  بھا  یرتبط  منلما  تأكد  یتعلق  تدیراالتق  عدم    بھذه   فیما 
 بیانات المالیة المجمعة.حول ال 16من اإلیضاح ضوتم عرض المنھجیة المطبقة في تحدید التقییمات التقییمات. 

 

ه  خدمة في مثل ھذلمتعلقة بالمدخالت المستحات اوكذلك أھمیة اإلفصاوتعقیدھا، اریة ثماالست اراتالعقضوء حجم عملیة تقییم  وفي
  قیق الرئیسیة.التدأحد أمور  عتبر ھذا األمرن نا إن، فیاتدقتصاالحالیة على اال 19-ر جائحة كوفیدالتقییمات وتأثی
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 تقریر مراقب الحسابات المستقل 

 مینساھالم إلى حضرات السادة

 تتمة)( ان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.أعی شركة

 

 (تتمة)  حول تدقیق البیانات المالیة المجمعةیر  تقر
 

 ة) (تتم ئیسیةأمور التدقیق الر
 

 (تتمة) دلة للعقارات االستثماریةعاالیمة الق قیاس  
 

 ینھا: العدید من اإلجراءات من بنا دقیقولقد اشتملت إجراءات ت
 

نماعارابمقمنا  لقد   � في  المتبعة  المنھجیة  مالذة  ومدى  التقییم  المدءج  وكذلك  الممتھا  العقارات في    مةخدتسخالت    تقییم 
 .االستثماریة

المتعلقة   اناتة البیوتحققنا من مدى مالئم  المجموعةعھا من قبل إدارة  ضالمدخالت واالفتراضات التي تم و  باختبار  لقد قمنا �
 الخارجیین. عن المقیمین رة صادلاتقییمات لوالمؤیدة لالعقارات ب

عقد المقارنة بین األحكام   ى ل ع  -ئماً  كان ذلك مالمتى    -والتي اشتملت    اتیردقاطر والتقمنا بإجراءات تتعلق بجوانب المخلقد   �
التقییمات عالتي تم وضعھا و  الحالیة والتحقق من  السوق  العیممارسات  المقارنةنات  لى أساس  السوق  إلى معامالت    استنادا 

ً رھا وغی  . 19-فیدجائحة كو خص في ضوءوباأل من المعلومات المتاحة علنا

االفت � في  معقولة  بصورة  المحتملة  التغیرات  تأثیر  من  للتیقن  اإلدارة  أجرتھ  الذي  الحساسیة  تحلیل  بتقییم  قمنا  راضات لقد 
 الجوھریة على القیمة العادلة للعقارات االستثماریة.

 خبرة المقیمین العقاریین الخارجیین. موضوعیة واستقاللیة ومدى عاة  إضافة إلى ذلك، لقد قمنا بمرا �

حول   16اح  جموعة الواردة ضمن اإلیضمة اإلفصاحات المتعلقة بالعقارات االستثماریة لدى المضاً بتقییم مدى مالءلقد قمنا أی �
 .المرتبط بالتقییمدرجة التقدیرات وعدم التأكد ح توضیمع ت المالیة المجمعة البیانا

 

 2021 لسنة وي للمجموعةمات أخرى مدرجة في التقریر السنلومع
تقریر السنوي للمجموعة في ال  رى من المعلومات الواردةتكون المعلومات األخترى.  المعلومات األخسؤولة عن  إن اإلدارة ھي الم

ركة األم،  مجلس إدارة الشریر  ى تق لمالیة المجمعة وتقریر مراقب الحسابات حولھا. لقد حصلنا عل، بخالف البیانات ا2021لسنة  
 الحسابات. ر مراقبتقری یر السنوي بعد تاریخباقي أقسام التقرالحسابات، ونتوقع الحصول على  تاریخ تقریر مراقبقبل 

 

 حولھا.  خرى ولم ولن نعبر عن أي نتیجة تدقیقاألول البیانات المالیة المجمعة ال یغطي المعلومات أینا حإن ر
   

دید ما إذا كانت إن مسؤولیتنا ھي االطالع على المعلومات األخرى المبینة أعاله وتحبیانات المالیة المجمعة، فلل  یقنابتدقفیما یتعلق  
وجود أي أخطاء مادیة بشأنھا. أو    قیقحسبما وصل إلیھ علمنا أثناء التدأو    لمالیة المجمعةانات افقة بصورة مادیة مع البیغیر متوا

  األعمال التي قمنا بھا على المعلومات األخرىإلى    ألخرى، استناداً أخطاء مادیة في ھذه المعلومات اي  أ ودوجإلى    وإذا ما توصلنا
قبل ت الحسابوالتي حصلنا علیھا  فإاریخ تقریر مراقب  الوقائع في تقریرنا. لیس  ات،  إدراج تلك  لدینا ما یستوجب  نھ یتعین علینا 

 إدراجھ في تقریرنا فیما یتعلق بھذا الشأن. 
 

 عن البیانات المالیة المجمعة  وكمةوالمسؤولین عن الحلیات اإلدارة ؤومس
إعد عن  المسؤولة  ھي  اإلدارة  المإن  البیانات  ھذه  وعرض  عادلاد  بصورة  المجمعة  ً الیة  وفقا المالیة  ة  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر   

خلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة إلعداد  لدابة الرقاوعن أدوات الة الكویت  المطبقة في دوبنك الكویت المركزي ولمتبعة من قبل  ا
 خطأ.الأو  یة من األخطاء المادیة سواء كانت ناتجة عن الغشبیانات مالیة مجمعة خال

 

إ الماعند  البیانات  العداد  مسلیة  اإلدارة  تتحمل  ممجمعة،  أساس  على  أعمالھا  متابعة  على  المجموعة  قدرة  تقییم  بدأ ؤولیة 
من ذلك  كان  متى  اإلفصاح،  مع  واالستمراریة  االستمراریة  مبدأ  بأساس  المتعلقة  األمور  عن  االستمراریة اسباً،  مبدأ  تطبیق 

 واقعي سوى اتخاذ ھذا اإلجراء.   ي حالة عدم توفر أي بدیلفأو  اوقف أعمالھأو  موعةتصفیة المج المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة
 

 للمجموعة.  البیانات المالیة المجمعةمسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد  كمةالمسؤولون عن الحویتحمل 
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 الحسابات المستقل  مراقب تقریر

 إلى حضرات السادة المساھمین

 (تتمة) ركة أعیان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع.ش
 

 قیق البیانات المالیة المجمعة (تتمة) تقریر حول تد 
 

 ت عن تدقیق البیانات المالیة المجمعة ساباحمسؤولیات مراقب ال
 ناتجة عن الغش لیة المجمعة ككل خالیة من األخطاء المادیة سواء كانت  االم  بیاناتتأكید معقول بأن الإن ھدفنا ھو الحصول على  

تأكید إال أنھ ن المتأكید معقول یمثل درجة عالیة  إلى    تضمن رأینا. إن التوصلالخطأ، وإصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یأو  
لمعاییر التدقی كتشاف األخطاء المادیة في حال وجودھا. وقد تنشأ  اا بي دائمً ق الدولیة سوف تنتھال یضمن أن عملیة التدقیق وفقاً 

مجمعة على القرارات  أو    معقولة أن تؤثر بصورة فردیةالخطأ وتعتبر مادیة إذا كان من المتوقع بصورة  أو    اء عن الغشاألخط
 المجمعة.  للمستخدمین والتي یتم اتخاذھا على أساس ھذه البیانات المالیة ادیةصاالقت

 

لمعاییر التدقیق الدولیفكجزء من التدقیق و وحافظنا على الحیطة المھنیة خالل أعمال التدقیق. كما قمنا  ذنا أحكاًما مھنیةً  ة، اتخقاً 
 ا یلي: بم

 

البیانا � في  المادیة  األخطاء  مخاطر  وتقییم  الغشالم  ت تحدید  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  وتنفیذ  أو    الیة  ووضع  الخطأ 
لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأینا.  دقیق كافیة ومناسبة  أدلة تالمخاطر، وكذلك الحصول على    جراءات التدقیق المالئمة لتلكإ

خطأ اكتشاف  عدم  مخاطر  عن  إن  الناتج  ذلك  اكتشاف  عدم  مخاطر  تفوق  الغش  عن  ناتج  قد الخط  مادي  الغش  إن  حیث  أ؛ 
 ة الداخلیة. بتجاوز الرقاأو  التضلیلأو  مداإلھمال المتعأو  التزویرأو  یتضمن التواطؤ

 

الر � أدوات  افھم  بقابة  الصلة  ذات  لیلداخلیة  ولكن  للظروف  المالئمة  التدقیق  إجراءات  لوضع  التدقیق  إبداء عملیة  لغرض  س 
 مجموعة.  ى الدالرأي حول فعالیة أدوات الرقابة الداخلیة ل

 

المحاسبیة   � التقدیرات  المستخدمة ومدى معقولیة  المحاسبیة  السیاسات  المقدمة  إلواتقییم مالئمة  الصلة  ذات  قبل فصاحات    من 
 اإلدارة. 

 

المحإلى    التوصل � اإلدارة ألساس مبدأ االستمراریة  استخدام  استناداً مدى مالئمة  والقیام،  التي حصلنا  إلى    اسبي  التدقیق  أدلة 
بھعلی باألحداث ا،  تأكد مادي متعلق  إذا كان ھناك عدم  ما  یثیر شًكا  أو    تحدید  أن  یمكن  قدرة ھجوالظروف والذي  حول  ریاً 

التوصلة أعمالھا على أساس  متابع  المجموعة على یجب علینا أن  وجود عدم تأكد مادي،  إلى    مبدأ االستمراریة. وفي حالة 
تعدیل رأینا في حالة  أو    إلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة المجمعةت، اانأخذ بعین االعتبار، في تقریر مراقب الحساب

اإلف تدقیقناحصاعدم مالئمة  نتائج  تستند  التي حصلنا  أدلةى  إل  ات.  على   التدقیق  الحسابات.  مراقب  تقریر  تاریخ  علیھا حتى 
ق ذلك،  من  األحداثالرغم  تتسبب  المجموعة  أو    د  توقف  في  المستقبلیة  متع الظروف  مبدأ  ن  أساس  على  أعمالھا  ابعة 

 االستمراریة.
 

المجمعة   � المالیة  للبیانات  الشامل  العرض  فییوھتقییم  المتضمنة  إذا كانت في ذلك اإلفصاحات و  ھا بماكلھا والبیانات  ما  تقییم 
 . لت األساسیة واألحداث ذات الصلة بأسلوب یحقق العرض العادالبیانات المالیة المجمعة تعبر عن المعامال

 

ل المجموعة إلبداء رأي  خدا األنشطة التجاریة  أو    لحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة حول المعلومات المالیة للشركاتا �
المجمعة.البیانحول   المالیة  التدقی  ات  عملیة  على  واإلشراف  التوجیھات  إبداء  عن  مسؤولون  للمجموعة  ونحن  وتنفیذھا  ق 

 . قعن رأي التدقی فقطونتحمل المسؤولیة 
 

امة  توقیتھا ونتائج التدقیق الھوق  حول عدة أمور من بینھا النطاق المخطط ألعمال التدقی  المسؤولین عن الحوكمةإننا نتواصل مع  
 أعمال التدقیق.  ور جوھریة في أدوات الرقابة الداخلیة التي یتم تحدیدھا أثناءا في ذلك أي أوجھ قصبم

 

د بالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة فیما یختص باالستقاللیة، ونبلغھم أیًضا  یفی  نببیا  المسؤولین عن الحوكمةنزود أیًضا  
التاة  بكاف أنھا مي نرى  لعالقات واألمور األخرى  المحتمل أن تؤثر على استقاللیتنا  بصورة معقولة  إلى اإلجراءات ن  باإلضافة 

 كان ذلك مناسباً.    متى ،لمتخذة للحد من التھدیدات أو التدابیر ذات الصلة المطبقةا
 

نات  البیا كثر أھمیة في تدقیق األمور التي تشكل األمور األ بھا، نحدد تلك المسؤولین عن الحوكمةومن خالل األمور التي یتم إبالغ 
المجمعة   التالح  للسنةالمالیة  أمور  تعتبر ھي  تقریر مراقب  الیة، ولذلك  في  األمور  إننا نفصح عن ھذه  الرئیسیة.  بات  لحساادقیق 

أن أمرا ما  إلى    درة جداً، عندما نتوصلااللوائح اإلفصاح العلني عن ھذه األمور أو، في أحوال نأو    الخاص بنا ما لم یمنع القانون
كسیة المترتبة على ھذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب  وقع بشكل معقول أن النتائج العح عنھ في تقریرنا ألنھ من المتاإلفصایجب عدم  

 . العامة لھ
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 تقریر مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساھمین

 ار ش.م.ك.ع. (تتمة)ثمشركة أعیان لإلجارة واالست
 

 الرقابیة األخرى انونیة ور حول المتطلبات القتقری
أی رأینا  إن  في  األم تحتفظ  ضاً  والبیانا  بدفاترالشركة  المجمعة  المالیة  البیانات  تقریر مجلس  الوات  محاسبیة منتظمة وأن  في  ردة 

األمإدارة   البیانات    الشركة  بھذه  یتعلق  مع  فیما  متفقة  المجمعة  الدفاتر.  ماالمالیة  ھذه  في  وارد  على  ھو  حصلنا  قد  كافة   وأننا 
ي أن البیانات المالیة المجمعة تتضمن جمیع المعلومات الت  ناھا ضروریة ألغراض التدقیق، كماات التي رأییضاحمعلومات واإلال
النظام وعقد التأسیس و، لھاحقة لالوالتعدیالت ا والئحتھ التنفیذیةوالتعدیالت الالحقة لھ  2016لسنة  1قانون الشركات رقم بھا تطلی

لمرعیة. حسبما وصل إلیھ علمنا واعتقادنا لم نھ قد أجري الجرد وفقاً لألصول ا، وأماوالتعدیالت الالحقة لھ  كة األمللشراألساسي  
لعقد التأسیس أو   ،ھالوالتعدیالت الالحقة    والئحتھ التنفیذیةوالتعدیالت الالحقة لھ    2016لسنة    1الشركات رقم  ن  قانول  تقع مخالفات

على وجھ قد یكون لھ تأثیراً   2021دیسمبر    31سنة المنتھیة في  ، خالل المادیالت الالحقة لھوالتع  مللشركة األاألساسي    موالنظا
 المالي.  اركزھمأو  مالشركة األمادیاً على نشاط 

 

  لتعدیالت الالحقة لھ في وا  1968لسنة    32انون رقم  لقعلمنا وجود أیة مخالفات ألحكام اإلى    لم یرد  ،خالل تدقیقناأنھ  نبین أیضاً  
ن في شا   2010لسنة    7ألحكام القانون رقم  أو    ت المتعلقة بھالنقد وبنك الكویت المركزي وتنظیم المھنة المصرفیة والتعلیماشأن  
نشاط راً مادیاً على  ن لھ تأثیكوعلى وجھ قد ی  2021دیسمبر    31خالل السنة المنتھیة في  أسواق المال والتعلیمات المتعلقة بھ    ھیئة

 المالي.  اكزھمرأو  الشركة األم
 
 
 

 

 
 

 
 
 

   

 ولید عبدهللا العصیمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ویونغ
 العیبان والعصیمي وشركاھم
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF A’AYAN

LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P.

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of A’ayan Leasing and Investment

Company K.S.C.P. (the “Parent company”) and subsidiaries (collectively “the Group”), which

comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the

consolidated statement of profit or loss, consolidated statement of comprehensive income,

consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the

year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of

significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all

material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2021, and

its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended

in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), as adopted by the

Central Bank of Kuwait for use by the State of Kuwait.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our

responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for

the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of

the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’

International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence

Standards) (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance

with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and

appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance

in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were

addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in

forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each

matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit

of the Consolidated Financial Statements section of our reports, including in relation to these

matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond

our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements.

The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters

below, provide the basis of our audit opinion on the accompanying consolidated financial

statements.

Ernst & Young

Al Aiban, Al Osaimi & Partners

P.O. Box 74

18–20th Floor, Baitak Tower

Ahmed Al Jaber Street

Safat Square 13001, Kuwait

Tel: +965 2295 5000

Fax: +965 2245 6419

kuwait@kw.ey.com

ey.com/mena
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF A’AYAN

LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Key Audit Matters (continued)

Fair value measurement of investment properties

Investment properties represent a significant part of the total assets of the Group with a carrying

value of KD 32,000,157 at the reporting date. The fair values of the Group’s investment

properties have been determined by external real estate appraisers. The determination of fair

value of the investment properties is dependent on key inputs, such as rental value, maintenance

status, market knowledge and historical transactions, which, although not directly observable,

but are corroborated by observable market data. The disclosures relating to the inputs are

relevant, given the estimation uncertainty involved in these valuations. The methodology

applied in determining the valuations is set out in Note 16 to the consolidated financial

statements.

Given the size and complexity of the valuation of investment properties, and the importance of

the disclosures relating to the inputs used in such valuations, and the impact of the ongoing

COVID-19 pandemic on the economies, we have considered this as a key audit matter.

Our audit procedures included, among others, the following:

We have considered the methodology and the appropriateness of the valuation models and

inputs used to value the investment properties.

We have tested the inputs and assumptions made by management of the Group and the

appropriateness of the properties’ related data supporting the external appraisers’ valuations.

We performed procedures for areas of risk and estimation. This included, where relevant,

comparison of judgments made to current market practices and challenging the valuations

on a sample basis based on evidence of comparable market transactions and other publicly

available information, particularly in light of COVID-19.

We evaluated the management’s sensitivity analysis to ascertain the impact of reasonably

possible changes to key assumptions on the fair value of investment properties.

Further, we have considered the objectivity, independence and expertise of the external real

estate appraisers.

We also assessed the appropriateness of the disclosures relating to the investment properties

of the Group in Note 16 to the consolidated financial statements highlighting the estimation

and uncertainty involved in valuation.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF A’AYAN

LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Other information included in the Group’s 2021 Annual Report

Management is responsible for the other information. Other information consists of the

information included in the Group’s 2021 Annual Report, other than the consolidated financial

statements and our auditor’s report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s

Board of Directors, prior to the date of our auditor’s report, and we expect to obtain the remaining

sections of the Annual Report after the date of our auditor’s report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we

do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read

the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is

materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in

the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have

performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor’s report, we

conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report

that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated

Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial

statements in accordance with IFRSs, as adopted by the Central Bank of Kuwait for use by the

State of Kuwait,

and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of

consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud

or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the

Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going

concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to

liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting

process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial

statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to

issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of

assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to

influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial

statements.



4

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF A’AYAN

LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

(continued)

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain

professional scepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,

and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one

resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,

misrepresentations, or the override of internal control.

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an

opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting

estimates and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of

accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists

related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue

as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw

attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial

statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are

based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future

events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial

statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities

or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial

statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group

audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant

deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with

relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all

relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and

where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF A’AYAN

LEASING AND INVESTMENT COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

(continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters

that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current

year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report

unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare

circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the

adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest

benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Furthermore, in our opinion proper books of account have been kept by the Parent Company and

the consolidated financial statements, together with the contents of the report of the Parent

Company’s Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in

accordance therewith. We further report that, we obtained all the information and explanations

that we required for the purpose of our audit and that the consolidated financial statements

incorporate all information that is required by the Companies Law No.1 of 2016, as amended,

and its executive regulations, as amended, and by the Parent Company’s Memorandum of

Incorporation and Articles of Association, as amended, that an inventory was duly carried out and

that, to the best of our knowledge and belief, no violations of the Companies Law No.1 of 2016,

as amended, and its executive regulations, as amended, nor of the Parent Company’s

Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as amended, have occurred during

the year ended 31 December 2021 that might have had a material effect on the business of the

Parent Company or on its financial position.

We further report that, during the course of our audit, we have not become aware of any violations

of the provisions of Law No 32 of 1968, as amended, concerning currency, the Central Bank of

Kuwait and the organisation of banking business, and its related regulations, or of the provisions

of Law No 7 of 2010 concerning the Capital Markets Authority and its related regulations during

the year ended 31 December 2021 that might have had a material effect on the business of the

Parent Company or on its financial position.

WALEED A. AL OSAIMI

LICENCE NO. 68 A

EY

AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS

6 February 2022

Kuwait


