تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2018/03/31م (ثالثة أشهر)

بند

الربع الحالي

الربع المماثل
من العام السابق

التغير %

الربع السابق

التغير %

صافي الربح (الخسارة)

27.21

52.53

-48.20%

17.20

58.20%

إجمالي الربح (الخسارة)

60.96

63.19

-3.53%

59.09

3.16%

الربح (الخسارة) التشغيلي

47.66

57.95

-17.76%

41.72

14.24%

ربحية (خسارة) السهم باللاير

0.18

0.35

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
بند
يعود سبب االرتفاع
(االنخفاض) خالل الربع
الحالي مقارنة مع الربع
المماثل من العام السابق

التوضيح
یعود سبب اإلنخفاض في صافى ربح الربع الحالي
أساسا إلى انخفاض إیرادات المحالت التجاریة
وارتفاع مخصصات الزكاة وإثبات نصیب الشركة من
خسائر شركات مستثمر فیھا ،باالضافة إلى ارتفاع
اإلیرادات االخرى في فترة المقارنة نتیجة لتسویة
تحصیل مبالغ سبق إدراجھا ضمن مخصصات الدیون
المشكوك في تحصیلھا.

EXPLANATION
The decrease in net income, this quarter, was
due to the decline in revenues from commercial
centers, and the increase in zakat provisions,
and the recognition of Company's share of losses
in associate companies; in addition to the
increase of other income in the comparative
period due to settlement of doubtful receivables.

یعود سبب االرتفاع في صافى الربح مقارنة بالربع
السابق أساسا الى االرتفاع في عوائد االستثمارات
قصیرة األجل.

The increase in net income, this quarter in
comparison to the last quarter, was basically due
to the increase in returns from short term
investments.

نلفت االنتباه إلى اإلیضاح رقم ) ( )۱8من اإلیضاحات
المتممة للقوائم المالیة األولیة الموجدة المختصرة
المرفقة ،والذي یشیر إلى أن أرقام المقارنة المعروضة
في قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في
۳۱دیسمبر ۲۰۱۷م والرصید اإلفتتاحي في قائمة
التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة في
۱ینایر ۲۰۱8م ،تم تعدیلھما .ولم یتم تعدیل إستنتاجنا
بناء على ھذا األمر

We draw the attention to note No. (۱۷) of the
attached consolidated interim financials, which
states that the comparative figures of the
consolidated statement of financial position as at
۳۱ December ۲۰۱۷ and the opening balance of
the consolidated statement of changes in equity
as at January ۱, ۲۰۱8 have been restated. Our
conclusion has not been modified due to this
restatement.

إعادة تبويب بعض أرقام
المقارنة

تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتالئم مع طریقة
عرض أرقام الربع الحالي.

Some of the comparative figures were
reclassified for comparability.

مالحظات إضافية

بلغ إجمالي اإلیرادات خالل الربع الحالي ۱۰۲.۲6
ملیون لاير مقابل  ۱۰6.۱9ملیون لاير للربع المماثل
من العام السابق ،وذلك بانخفاض قدره ،%۳.۷
ومقابل  ۱۰۱.۲۱ملیون لاير فى الربع السابق بارتفاع
قدره .%۱.۰۳
بلغ إجمالي الدخل الشامل خالل الربع الحالي
 ۱۲6.8۱ملیون لاير مقابل  ۲5.48ملیون لاير للربع
المماثل من عام ۲۰۱۷م وذلك بارتفاع قدره
 %۳9۷.68ومقابل  ۲۰.۲6ملیون لاير للربع السابق
بارتفاع قدره .%5۲5.9۱
بلغ إجمالي حقوق المساھمین (بعد استبعاد حقوق
الملكیة غیر المسیطرة) بنھایة الفترة الحالیة ۳.65
ملیار لاير ،مقابل  ۳.8۳ملیار لاير للفترة المماثلة
المنتھیة فى  ۳۱مارس ۲۰۱۷م وذلك بانخفاض قدره
 ،%4.۷۰ومقابل  ۳.5۲ملیار لاير للفترة المنتھیة فى
 ۳۱دیسمبر ۲۰۱۷م وذلك بارتفاع قدره .%۳.69
إشارة إلى االیضاح رقم ( ،)۱8لم تقم المجموعة
بإثبات حصتھا من نتائج أعمال بعض الشركات
المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة كما في ۳۱
دیسمبر ۲۰۱۷م نتیجة لعدم توافر المعلومات والبیانات
المالیة المدققة لتلك اإلستثمارات في ذات التاریخ،
وذلك بمبلغ  49ملیون لاير سعودي وقررت إدارة
المجموعة االن تصحیح ذلك علي قالقوائم المالیة للسنة
المنتھیة في  ۳۱دیسمبر ۲۰۱۷م

يعود سبب االرتفاع
(االنخفاض) خالل الربع
الحالي مقارنة مع الربع السابق

لفت انتباه كما ورد في تقرير
المراجع الخارجي

Gross revenue for this quarter is SAR ۱۰۲.۲6
million compared to SAR ۱۰6.۱9 million for the
comparative quarter last year with a decrease of
۳.۷%, and compared with ۱۰۱.۲۱ million in the last
quarter with an increase of ۱.۰۳%.
Total comprehensive income for the current
quarter is ۱۲6.8۱ million compared to ۲5.48
million in the comparative quarter in ۲۰۱۷, with
an increase of ۳9۷.68%, and compared with ۲۰.۲6
million in the last quarter with an increase of
5۲5.9۱%.
Shareholders' equity for this period (excluding
non-controlling interests) is SAR ۳.65 billion
compared to SAR ۳.8۳ billion in the comparative
period as at ۳۱ Marsh ۲۰۱۷ with a decrease of
4.۷۰%, and compared to ۳.5۲ billion in the period
ending at ۳۱ December ۲۰۱۷, with an increase of
۳.69%.
In reference to Note (۱8), the Group has not
recognized it share from the result of operations
of the associate company as at ۳۱ December
۲۰۱۷ per the equity method due to non-availabity
of the audited financials of these investments at
that date. The amount is about SAR 49 million
Riyal. The Group has now adjusted ۲۰۱۷
financials accordingly.

