شركة سند للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية
كما في  28فبراير 2017
(المبالغ بالريال السعودي)
 28فبراير 2017م
(غير مراجعة)

الموجودات

 31ديسمبر 2016م
( غير مراجعة)

موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية
أقساط تأمين مدينة ،صافي
ذمم معيدي التأمين ،صافي
حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
تكاليف اكتتاب مؤجلة
مستحق من عمليات المساهمين
مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
مجموع موجودات عمليات التأمين

7,898,593
9,098,617
5,312,893
116,044
22,265
21,933,918
5,320,635
972,192
50,675,157

موجودات عمليات المساهمين
نقدية وشبه نقدية
وديعة نظامية
فوائد الوديعة النظامية
استثمارات متاحة للبيع
مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
مجموع موجودات عمليات المساهمين

1,154,257
20,000,000
1,310,418
31,378,148
145,000
53,987,823

1,154,257
20,000,000
1,310,418
32,636,679
2,333,761
57,435,115

104,662,980

106,803,484

مجموع الموجودات
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10,339,071
9,213,670
4,502,187
175,321
32,978
18,914,632
5,092,696
1,097,814
49,368,369

شركة سند للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي األولية (تتمة)
كما في  28فبراير 2017
(المبالغ بالريال السعودي)
 28فبراير 2017م
(غير مراجعة)

المطلوبات وحقوق المساهمين

 31ديسمبر 2016م
( غير مراجعة)

مطلوبات عمليات التأمين
احتياطي األقساط غير المكتسبة
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مطالبات تحت التسوية واحتياطات فنية أخرى
عمولة غير مكتسبة
تعويضات نهاية الخدمة
التوزيعات المستحقة لحملة الوثائق
مجموع مطلوبات عمليات التأمين

157,686
2,507,223
30,667,494
15,344,420
32,557
1,281,800
683,977
50,675,157

مطلوبات عمليات المساهمين
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مخصص زكـاة
مستحق إلى عمليات التأمين
مجموع مطلوبات عمليات المساهمين

1,320,418
13,508,619
21,933,918
36,762,955

1,320,426
13,508,619
18,914,632
33,743,677

مجموع المطلوبات

87,438,112

83,112,046

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي إعادة تقويم استثمارات
عجز متراكم
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

)(2

232,604
1,837,504
30,893,077
14,830,861
49,328
841,018
683,977
49,368,369

200,000,000
()2,937,528
()179,837,604
17,224,868

200,000,000
()1,679,005
()174,629,557
23,691,438

104,662,980

106,803,484

شركة سند للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل األولية  -لعمليات التأمين األولية (غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي)
لشهر واحد منتهي في لشهر واحد منتهي في
 29فبراير 2016م
 28فبراير 2017م
(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
إجمالي أقساط اعادة التأمين المكتتبة الواردة
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط اعادة تأمين مسندة
صافي األقساط المكتتبة
التغير في األقساط غير المكتسبة
التغير في أقساط اعادة التأمين غير المكتسبة
صافي األقساط المكتسبة
عمولة اعادة تأمين
رسوم وثائق التأمين وايرادات اكتتاب اخرى ،صافي
ايرادات االكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي التغيرات في احتياطي المطالبات تحت التسوية
صافي التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
مصاريف اكتتاب أخرى

32,999
()25,806
7,193
7,298
14,491
21,643
21,643
297,147
318,790
()10,714
3,363

()24,795
()24,795
()175,794
()200,589
98,302
()83,574
()185,861
23,544
88,518
()73,799
()1,318,946
()1,318,946
646,632
()672,314
()11,917
()32,521

مخصص االنخفاض في ديون مشكوك في تحصيلها ،صافي

()30,143

282,101

إجمالي مصاريف االكتتاب

281,296

()434,651

فائض ( /عجز) االكتتاب قبل مصاريف إدارية وعمومية

295,787

()508,450

المصاريف العمومية وإإلدارية
صافي ربح ( /خسارة) عمليات التأمين

()1,632,806
()1,337,019

()1,479,355
()1,987,805

استثمارات و إيرادات أخرى
الربح (الخسارة) الشاملة لعمليات التأمين

()1,337,019

()1,987,805

1,337,019

1,987,805

-

المحول لعمليات المساهمين من صافي (الربح) /الخسارة

-

فائض ( /عجز) الفترة
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-

شركة سند للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين األولية ( -غير مراجعة)
(المبالغ بالريال السعودي)

لشهر واحد منتهي في لشهر واحد منتهي في
 29فبراير 2016
 28فبراير 2017م
(غير مراجعة)

(غير مراجعة)
اإليرادات
دخــل عموالت

-

-

توزيعات أرباح من استثمارات

-

-

مكاسب بيع استثمارات

-

-

صافي اإليرادات

-

-

المصاريــف
()1,337,019

()1,987,805

تحويل ربح (خسارة) عمليات التأمين

()125,489

()435,070

()1,462,508

()2,422,875

-

-

()1,462,508

()2,422,875

12,309

1,150,667

مجموع الربح ( /الخسارة) الشاملة للفترة

()1,450,199

()1,272,208

ربح (خسارة) السهم األساسي والمخفض

()0.07

()0.12

20,000,000

20,000,000

()0.07

()0.06

مصاريف عمومية وإدارية
صافي ربح ( /خسارة) الفترة قبل الزكاة
الزكاة
صافي ربح ( /خسارة) الفترة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
ربح (خسارة) السهم األساسي من الخسارة الشاملة

)(4

