تعلن شركة أسواق عبد هللا العثيم النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 6332-31-13ثالثة أشهر)
بند

الربع الحالي

الربع المماثل من
العام السابق

 %التغير

الربع
السابق

 %التغير

صافي الربح (الخسارة)

10.74

18.84

5.83-

84.95

10.59-

اجمالي الربح (الخسارة)

904.50

949.52

54.33

542.05

44.8-

الربح (الخسارة) التشغيلي

37.54

19.93

44.90

83.90

17.44-

ربحية (خسارة) السهم بالريال

4.71

4.74

-

-

-

جميع األرقام بالـ (مليون) لاير سعودي
بند

توضيح
انخفضت األرباح الصافية بنسبة  %5.83مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب تسجيل احدى
الشركات التابعة والمملوكة بنسبة  %33مخصص احترازي لخسارة حريق وقع في احد مصانعها خالل عام  9743ونتج
عنه تلف كلي لموجودات المصنع ،وقد بلغت حصة الشركة من هذا المخصص  44.55مليون لاير ،جل منها 9.03
مليون لاير في عام  ،9743و جل المبلغ الباقي وهو  8.2مليون لاير في الربع األول من عام .9742

يعود سبب االرتفاع (االنخفاض) خالل الربع الحالي مقارنة مع الربع
المماثل من العام السابق إلى

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

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

علماً بأن الشركة التابعة تتابع المطالبة مع شركة التأمين ،ولكن لتأخر صدور تقرير الدفاع المدني الذي لم يستلم
حتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة ،فقد تم احتساب المخصص بكامل القيمة الدفترية للموجودات التالفة.
وفي حالة ا تالم التعويض من شركة التأمين وف يتم إعادة هذا المخصص او جزء منه لألرباح بمقدار ما يتم
تحصيله من شركة التأمين كتعويض.
وبعيداً عن الخسارة اال تثنائية السالف ذكرها فقد حققت الشركة نمواً في المبيعات من الفروع القائمة والجديدة
بنسبة  ،%42.3وحققت نمواً في إيرادات التأجير العقاري نتيجة زيادة المساحات المتوفرة ،مما أدى إلى تحسن
األرباح التشغيلية ،باإلضافة إلى ارتفاع الدخل من اال تثمارات.
إضافة إلى ما ذكر أعاله بشأن الحريق في أحد مرافق إحدى الشركات التابعة والذي أثر بشكل لبي على األرباح
الصافية للشركة ،فإن اإليرادات التشغيلية األخرى في الربع الرابع  9743تتضمن حوافز تحقيق األهداف البيعية السنوية
والتي يتم تسجيلها ف ي نهاية السنة المالية مما يؤدي إلى ارتفاع مجمل الربح في الربع الرابع مقارنة بالربع الحالي.
وذلك بالرغم من تحقيق نمو في المبيعات بنسبة  %3.2ونمو الدخل من اال تثمارات بنسبة .%42.0
إضافة إلى ما ذكر أعاله بشأن الحريق في أحد مرافق إحدى الشركات التابعة والذي أثر بشكل لبي على األرباح
الصافية للشركة.
تم إعادة تصنيف أرقام فترة المقارنة لتتالءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية.

