تعلن شركة طيبة القابضة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2019/03/31م (ثالثة أشهر)
بند
المبيعات/االيرادات
إجمالى الربح (الخسارة)
الربح (الخسارة) التشغيلي
صافى الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة(لمساهمي الشركة)
إجمالى الدخل الشامل
بند
إجمالي حقوق المساهمين ( بعد استبعاد حقوق األقلية)
ربحية (خسارة) السهم

الربع الحالي
94.53
51.74
38.12
31.29
66.16

الربع الحالي
3565.64
0.21

الربع المماثل
من العام السابق
102.26
60.96
45.69
27.21
126.81

الربع المماثل
من العام السابق
3645.25

التغير %

الربع السابق

التغير %

-7.56%
-15.12%
-16.57%
14.99%
-47.83%

98.76

-4.28%
-1.54%
-389.23%
-145.05%
-158.28%

52.55
-13.18
-69.45
-113.53

التغير %
-2.18%

0.18

جميع األرقام بال(مليون) لاير سعودي
التوضيح
بند
يعود سبب االرتفاع في صافي الربح أساسا ً الى انخفاض
مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من
العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن استالم ربوط زكوية
لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل قابله جزئيا ً
انخفاض في ايرادات الربع الحالي بسبب انخفاض ايجارات
المراكز التجارية مما أدى الى انخفاض في مجمل الربح
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافى الربح خالل الربع الحالي مقارنة
باإلضافة الى انخفاض في عوائد توزيعات األرباح من
مع الربع المماثل من العام السابق إلى
استثمارات طويلة األجل بسبب اختالف مواعيد اإلعالن
عنها عن الربع المماثل من العام السابق.

يعود سبب االرتفاع الجوهري في صافي الربح الى تكوين
مخصص في الربع السابق بمبلغ  67.82مليون لاير مقابل
حصة طيبة في ضمان التسهيالت المستخدمة من قبل شركة
زميلة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ممنوحة لها من قبل
صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل خطاب ضمان
يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) في صافى الربح خالل الربع الحالي مقارنة
مالي نتيجة لتعثر الشركة الزميلة في سداد بعض األقساط
مع الربع السابق الى
المستحقة في  ،2018كما تم خالل الربع السابق شطب
بعض المصروفات الرأسمالية وتسجيل خسائر انخفاض في
قيمة الموجودات.

EXPLANATION
The net income increase in Q1 2019 in
comparison to Q1 2018 is mainly explained by
lower zakat expenses as previous years' zakat
adjustments from GAZT were provided for in
Q1 2018. Simultaneously, revenues in this
quarter have dropped slightly in light of the
decrease in rental revenues of commercial
centers which has caused the gross profit to
decline. It is noteworthy that income from
dividend of long term investments has
diminished because of the mismatch in the
distributions declaration timing between the
two periods.
The increase of net income this quarter is
explained by a lower level of provisions as Q4
2018 witnessed the booking of a provision of
SAR 67.82 million against the risk of
materialization of a financial guarantee given
to SIDF on behalf of an affiliated company
further to its loan repayment default.
Moreover, in Q4 2018, TAIBA has impaired
and written off some assets.

طبيعة رأى مراجع الحسابات

الرأي غير المعدل

Unmodified review report

مالحظة أو تحفظ أو لفت إنتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي

اليوجد

Doesn't exist

إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتالئم مع طريقة
عرض أرقام الفترة الحالية

Some of the comparative figures were
reclassified for comparability.

بلغ إجمالي اإليرادات خالل الربع الحالي  94.53مليون
لاير مقابل  102.26مليون لاير للربع المماثل من العام
السابق ،وذلك بانخفاض قدره  ،%7.6ومقابل 98.76
مليون لاير في الربع السابق بانخفاض قدره  ،%4.3بلغ
إجمالي الدخل الشامل خالل الربع الحالي  66.16مليون
لاير مقابل  126.81مليون لاير للربع المماثل من العام
السابق وذلك بانخفاض قدره  %47.8ومقابل -113.53
مليون لاير للربع السابق .بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد
استبعاد حقوق الملكية غير المسيطرة) بنهاية الربع الحالي
 3.57مليار لاير مقابل  3.65مليار لاير للربع المماثل من
العام السابق وذلك بانخفاض قدره  ،%2.2ومقابل 3.58
مليار لاير في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره .%0.28
الربح التشغيلى الوارد فى هذه النشرة للربع المماثل من العام
السابق بمبلغ  45.69مليون لاير يختلف عن المعلن عنه فى
نشرة إعالن الربع األول لعام 2017م بتاريخ  10مايو
2018م بمبلغ  47.66مليون لاير ،حيث يعود سبب
االختالف إلى إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة فى قائمة
الدخل بما يتوافق مع المعايير الدولية.

Total revenues in this quarter reached SAR
94.53 million compared to SAR 102.26 million
in the same quarter of last year resulting in a
decrease of 7.6% and a decline of 4.3%
against Q4 2018 which amounted to SAR
98.76 million. The total comprehensive income
dropped by 47.8% from SAR 126.81 million in
Q1 2018 down to SAR 66.16 million in this
quarter while it amounted to SAR -113.53
'million in Q4 2018. The total shareholders
equity (Excluding non-controlling interests) at
the end of this quarter amounted to SAR 3.57
billion compared to SAR 3.65 billion at the end
of same quarter of last year decreasing by
2.2% while it amounted SAR 3.58 billion at the
end of the last quarter of 2018 with a decrease
of 0.28%.
The
operating profit for the comparative quarter
has been changed to SR 45.69 million from
SR 47.66 million as reported on 10 May 2018.
The difference arose as a result of
reclassification of some comparative figures in
the Income statement in compliance with IFRS.

مالحظات إضافية

