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2016/09/302015/09/30
باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

الموجودات
الموجوجدات المتداولة

1141,107نقدية بالصندوق ولدى البنوك
38,82942,567ذمم مدينة تجارية، بالصافي

10,4759,144مخزون
66217,650مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

50,08070,468إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة
28554نفقات ايرادية مؤجلة، بالصافي

060مصاريف ما قبل التشغيل، بالصافي
1,5271,169ممتلكات ومعدات ، صافي

147,580113,847موجودات غير ملموسة ، بالصافي
149,392115,130إجمالي الموجودات الثابتة

199,472185,598إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

4,5000ذمم دائنة
1,4151,321مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

4,1132,641مخصص الزكاة

10,0283,962مجموع المطلوبات المتداولة
1,9111,518مخصص تعويض نهاية الخدمة

1,9111,518مجموع المطلوبات غير المتداولة
11,9395,480مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
100,000100,000رأس المال

12,87512,133اإلحتياطي النظامي
74,65867,985األرباح المبقاة

187,533180,118إجمالي حقوق المساهمين
199,472185,598إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
شركة مساهمة سعودية )مقفلة(

قائمة المركز المالي )األولية غير مدققة(

2016/09/302015/09/30

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

36,80546,083اإليرادات

22,66528,915تكلفة اإليرادات
14,14017,168مجمل الربح 

مصروفات األعمال الرئيسية:
5,2048,619مصروفات البيع والتسويق

3,3424,094المصروفات اإلدارية والعمومية 

15162اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة

536562استهالك األصول الثابتة

5,0433,731صافي ربح الفترة من العمليات التشغيلية

711504ايرادات أخرى

5,7544,235صافي الربح قبل الزكاة

1,1101,089 الزكاة

4,6443,146صافي الربح
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شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
شركة مساهمة سعودية )مقفلة(

قائمة الدخل )األولية غير مدققة(

2016/09/302015/09/30

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:

4,6443,145صافي ربح الفترة 
تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي

النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
15162إطفاء النفقات اإليرادية المؤجلة

0180إطفاء المصاريف ما قبل التشغيل
6,7875,955إطفاء البرامج والتطبيقات

536562استهالكات
)8()62()أرباح( إستبعاد ممتلكات ومعدات

1,1101,089المكون من مخصص الزكاة
309256المكون من مخصص تعويض نهاية الخدمة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
5143,469ذمم مدينة تجارية

2,0353,306مخزون
)16,622(249مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

4,5000ذمم دائنة تجارية
)662()331(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)21(0المسدد من مخصص تعويض نهاية الخدمة
20,306811صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:

)266()1,100(شراء الممتلكات والمعدات
9620العائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات

0)300(اإلضافات على النفقات اإليرادية المؤجلة
0)19,500(اإلضافات على البرامج والتطبيقات

-246-20,804صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
565-498صافي الزيادة )النقص( في أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك

612540أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة
1141,107أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة


