






 

  االولية غير المراجعة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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  شرآة ينبع الوطنية للبتروآيماويات (ينساب)

  (شرآة مساهمة سعودية)
 

  قائمة المرآز المالي األولية (غير مراجعة)
   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١آما في 

  الرياالت السعودية)بأالف(
  
 ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ديسمبر ٣١    إيضاح  
        

         الموجودات
        

         موجودات متداولة
         

 ٢,١٠٦,١٥٥  ٢,٦٩١,٤١٣   ٣  نقد وما في حكمه
 ٩١٥,٠٠٠  ٩٦٣,٧٥٠   ٤  مرابحات سلعية

 ٢,٣٧٩,٧٩٧  ٢,٢٩٧,٦١٥   ٥  ذمم مدينة
 ١,١١٩,١٤١  ١,٣١٥,٦٥١   ٦ مخزون

 ٢٦١,٨٣٣  ٢٢٧,٨٢٦   ٧ مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
       

 ٦,٧٨١,٩٢٦  ٧,٤٩٦,٢٥٥      مجموع الموجودات المتداولة
      

       موجودات غير متداولة
         

 ١٥,٦٢٣,٣٧٥  ١٤,٥٨٩,٧٣٤   ٨  ممتلكات واآلت ومعدات
 ٣٠٤,٨٧٩  ١٩٢,٢٦١   ٩  موجودات غير ملموسة

 ١٩٠,٥٨٢  ١٨٩,١٨٠   ١٠ موجودات غير متداولة أخرى
       

 ١٦,١١٨,٨٣٦  ١٤,٩٧١,١٧٥      وع الموجودات غير المتداولةمجم
       

 ٢٢,٩٠٠,٧٦٢  ٢٢,٤٦٧,٤٣٠      مجموع الموجودات
      

        المطلوبات وحقوق المساهمين
      

        مطلوبات متداولة
         

 ١,٢٩٨,٤١٣  ١,٤٦٢,٤٤٨    ١١ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 ٢٥٢,١٢٨  ٤٦٣,٤٣٧    ١٢  ذمم دائنة

 ٦٢٣,٤٩٠  ٧٢٩,٣٧٥    ١٣ مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
       

 ٢,١٧٤,٠٣١  ٢,٦٥٥,٢٦٠      مجموع المطلوبات المتداولة
      

        مطلوبات غير متداولة
         

 ٥,٥٢٢,٦٠٠  ٤,٠٦٠,١٥٢    ١١  قروض طويلة األجل
 ١٦٠,٨٠٠  ١٩٩,٦٩٨    ١٤  مطلوبات غير متداولة أخرى

       
 ٥,٦٨٣,٤٠٠  ٤,٢٥٩,٨٥٠      مجموع المطلوبات غير المتداولة

     
       حقوق المساهمين

        
 ٥,٦٢٥,٠٠٠  ٥,٦٢٥,٠٠٠  ١ رأس المال

 ١,٠٠٧,٨٤١  ١,٢٥٥,٦١٥  ١٦  احتياطي نظامي
 ٨,٤١٠,٤٩٠  ٨,٦٧١,٧٠٥   أرباح مستبقاه

      
 ١٥,٠٤٣,٣٣١  ١٥,٥٥٢,٣٢٠      مجموع حقوق المساهمين

      
 ٢٢,٩٠٠,٧٦٢  ٢٢,٤٦٧,٤٣٠      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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  شرآة ينبع الوطنية للبتروآيماويات (ينساب)

  شرآة مساهمة سعودية)(
 

  قائمة الدخل األولية (غير مراجعة)
   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١المنتهية في  والسنة الثالثة أشهر ةلفتر

  الرياالت السعودية)بأالف(
  

 

 إيضاح

  المنتهية في لسنةل    فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ ٢٠١٤ ديسمبر ٣١

      
 ٩,٣٥٣,٦٤٥  ٢,٠٨٣,٥٦٨٩,٥١١,٠٣٤ ٢,٢٩٠,١٠٣ ج١٥ مبيعات

 ٦,١٢٨,٨٥٥) ( ٦,٤٢٤,٠٠٨)(١,٤٩٣,٩٦٥)(١,٥١٦,٩٠٠)(   تكلفة المبيعات
      

 ٣,٢٢٤,٧٩٠  ٧٧٣,٢٠٣٥٨٩,٦٠٣٣,٠٨٧,٠٢٦   إجمالي الربح
      

 ٢٣١,٨٥١) ( ٢٤٤,٣٢١)  (٥٤,٤١٩)(٦٠,٩٠٥)(  وعمومية وإدارية مصاريف توزيع
     

 ٢,٩٩٢,٩٣٩  ٧١٢,٢٩٨٥٣٥,١٨٤٢,٨٤٢,٧٠٥    الربح التشغيلي
     

 ٢٥٩,٨٧١) ( ٢٢٣,٧٢٦)(٦٣,٤٦٨)(٥٧,٨٢٠)(    أعباء تمويلية، بالصافي
 ٢٩,١٤٧  ١١,٠٨٥ ٦,٠٧٨ ٤,٥٩٧    أخرى، بالصافي ايرادات

      
 ٢,٧٦٢,٢١٥  ٦٥٩,٠٧٥٤٧٧,٧٩٤٢,٦٣٠,٠٦٤    الدخل قبل الزآاة

     
 ١١٧,٥٦٤) ( ١٥٢,٣٢٥)(٣٥,٥٦٤)(٤١,٣٢٤)(    لزآاةا
      

 ٢,٦٤٤,٦٥١  ٦١٧,٧٥١٤٤٢,٢٣٠٢,٤٧٧,٧٣٩    صافي الدخل 

                 
 ٥٦٢,٥٠٠  ٥٦٢,٥٠٠٥٦٢,٥٠٠ ٥٦٢,٥٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

      
    ١٧  (بالريال) ربحية السهم

    
 ٤٫٧٠  ١,١٠٠٫٧٩٤٫٤٠   للفترة ربحية السهم من صافي الدخل

 ربحية السهم من العمليات الرئيسية
  المستمرة

  ٥٫٣٢  ١,٢٧٠٫٩٥٥,٠٥ 
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  لوطنية للبتروآيماويات (ينساب)شرآة ينبع ا

  شرآة مساهمة سعودية)(
 

  قائمة حقوق المساهمين األولية (غير مراجعة)
   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةلفترة 

  الرياالت السعودية)بأالف(
            

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    
    

 
  
  
  
  
  
  

  المجموع    مستبقاهارباح     احتياطي نظامي    رأس المال إيضاح
          
 ١٢,٩٦١,١٨٠  ٦,٥٩٢,٨٠٤ ٥,٦٢٥,٠٠٠٧٤٣,٣٧٦    ٢٠١٣يناير  ١

 ٢,٦٤٤,٦٥١  ٢,٦٤٤,٦٥١ --    صافي الدخل للفترة
 -  ٢٦٤,٤٦٥) (٢٦٤,٤٦٥-   ١٦             النظامي االحتياطيالمحول إلى 

 ٥٦٢,٥٠٠) ( ٥٦٢,٥٠٠) (--   ٢٠  األرباحتوزيعات 
       

 ١٥,٠٤٣,٣٣١  ٨,٤١٠,٤٩٠ ٥,٦٢٥,٠٠٠١,٠٠٧,٨٤١    ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
        

 ٢,٤٧٧,٧٣٩  ٢,٤٧٧,٧٣٩ --     صافي الدخل للفترة
 -  ٢٤٧,٧٧٤) (٢٤٧,٧٧٤-  ١٦  المحول إلى االحتياطي النظامي

 ١,٩٦٨,٧٥٠) ( ١,٩٦٨,٧٥٠) (--  ٢٠  األرباحتوزيعات 
       

      ١٥,٥٥٢,٣٢٠  ٨,٦٧١,٧٠٥ ٥,٦٢٥,٠٠٠١,٢٥٥,٦١٥    ٢٠١٤ ديسمبر ٣١



 

  االولية غير المراجعة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
- ٥- 

  
  شرآة ينبع الوطنية للبتروآيماويات (ينساب)

  شرآة مساهمة سعودية)(
 

  قائمة التدفقات النقدية األولية (غير مراجعة)
   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةلفترة 

  ية)الرياالت السعودبأالف(
  
  ٢٠١٤٢٠١٣  
     

    األنشطة التشغيلية:
  

 ٢,٧٦٢,٢١٥ ٢,٦٣٠,٠٦٢  الدخل قبل الزآاة
     

   تعديالت:
   

 ٩٨٠,٤٤٩ ١,١٥٢,٢٨٧ استهالك
 ٩٩,٦٤٨ ١٣٥,٠٣٨  إطفاء موجودات غير ملموسة

 ٢٥٩,٨٧١ ٢٢٣,٧٢٦  أعباء تمويلية، بالصافي
 -  ١,٣٧٦   إطفاء المخزون

 - ٥,٨٦٤   مخصص بضاعة بطيئة الحرآة
 ٣٥,٨٤٤ ٤٤,٥١٠   مطلوبات غير متداولة أخرى

     
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

 ١٨١,٩٦٠ ٨٢,١٨٢  ذمم مدينة
 ٧,٥٢٠) (٢٠٣,٧٥٠)( مخزون

 ٣,١٩٨) (٣٤,٠٠٧ مدفوعات مقدمة وذمم مدينة اخرى
 ١٠٩,٢٢٢) (٢١١,٣٠٩ ذمم دائنة

 ٢٢٧,٧٥٦) (٧٩,١٠٥ مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 ١٧,٢٧٣ ١,٤٠٢  موجودات أخرى غير متداولة

    
 ٣,٩٨٩,٥٦٤ ٤,٣٩٧,١١٨  النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

     
 ٩,٩٣٥) (٥,٦١٢)( مطلوبات غير متداولة أخرى مدفوعة

 ٩٩,٠٤٨) (١٣٣,٩٧١)(  الزآاة المدفوعة
 ٢٥٩,٨٧١) (٢٢١,٩٨٢)(  أعباء تمويلية مدفوعة

     
 ٣,٦٢٠,٧١٠ ٤,٠٣٥,٥٥٣  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

      
     األنشطة االستثمارية:

         
 ٢٤,٠٠٠) (٤٨,٧٥٠)(  ، بالصافيمرابحات سلعية

 ١٠٦,٠٦٨) (١١٨,٦٤٦)(  ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 ٧٤,٤٦٢) (٢٢,٤٢٠)(  موجودات غير ملموسة، بالصافي

   
 ٢٠٤,٥٣٠) (١٨٩,٨١٦)(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

         
     األنشطة التمويلية:

         
 ١,٢٧٨,٨٨٥) (١,٢٩٨,٤١٣)(  الحرآة في قروض طويلة األجل، بالصافي

 ٥٦٠,٩٠٧) (١,٩٦٢,٠٦٦)(  األرباح المدفوعة
        

 ١,٨٣٩,٧٩٢) (٣,٢٦٠,٤٧٩)(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
   

 ١,٥٧٦,٣٨٨ ٥٨٥,٢٥٨  صافي التغير في النقد وما في حكمه
   

 ٥٢٩,٧٦٧ ٢,١٠٦,١٥٥  يناير  ١النقد وما في حكمه في 
   

 ٢,١٠٦,١٥٥ ٢,٦٩١,٤١٣  ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في 

    
      




























