النتـائـج المـاليـة المحقـقـة
القائمة الموحدة للدخل

القائمة الموحدة للمركز المالي
في  31ديسمبر 2013

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية
�إ�ستثمار يف موجودات الإجارة
�إ�ستثمار يف �أوراق مالية
�إ�ستثمار يف �شركات زميلة
موجودات �أخرى
عقارات ومعدات
جمموع املوجودات

بآالف الدوالرات األمريكية

2013

2012

15.654
55.986
158.403 129.394
529.363 516.484
497.387 489.825
101.049 130.340
89.263
84.981
9.345
10.283
1.400.464 1.417.293

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية
مرابحة م�ستحقة الدفع
متويالت لأجل
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

48.189
48.756
63.882
60.141
220.968

59.612
54.081
68.200
58.992
240.885

حقوق امل�ساهمني
احلقوق العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
ر�أ�س املال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي القيمة العادلة للإ�ستثمار
�إحتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مبقاة
جمموع احلقوق العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق غري م�سيطرة
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
الإرتباطات

1.000.000
7.991
11.464
)(1.834
36.074
1.053.695
142.630
1.196.325
1.417.293
69.890

1.000.000
4.784
)(2.170
32.104
1.034.718
124.861
1.159.579
1.400.464
77.968

مت ا�ستخراج هذه البيانات من القوائم املالية املوحدة والتي مت تدقيقها من قبل ال�سادة
�إرن�ست ويونغ  -البحرين .
اعتمدت املعلومات املالية املوحدة من قبل جمل�س االدارة يف  17فرباير  2014ووقعها
بالنيابة عن املجل�س :

�سعادة ال�سيد خادم القبي�سي حممد الفهيم حممد �شكري غامن
ع�ضو جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي
رئي�س جمل�س الإدارة

www.1stenergybank.com
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القائمة الموحدة لمصادر إستخدامات
أموال صناديـــق الزكـــاة والصدقـــات

بآالف الدوالرات األمريكية

2013

2012

ربح من متويالت �إ�سالمية
ربح على متويالت �إ�سالمية
�صايف (اخل�سارة) الدخل من التمويالت الإ�سالمية
دخل الإيجار من الإ�ستثمار يف موجودات الإجارة
تكلفة التمويل املتعلقة بتمويالت لأجل مت احل�صول عليها ل�شراء موجودات الإجارة
ربح من متويالت �إ�سالمية مقابل �إ�ستثمارات يف موجودات الإجارة
�إ�ستهالك على �إ�ستثمار يف موجودات الإجارة
م�صروفات ت�شغيلية متعلقة مبوجودات الإجارة
�صايف الدخل من الإ�ستثمار يف موجودات الإجارة
دخل من �أوراق مالية
ح�صة املجموعة من نتائج ال�شركات الزميلة
ربح على متويل ثانوي
مك�سب ناجت من حتويل �شركة زميلة �إىل �شركة تابعة
دخل �آخر � -صايف
جمموع الدخل

472
)(530
)(58
68.605
)(2.439
)(1.697
)(13.742
)(19.237
31.490
24.269
4.947
2.906
725
64.279

5.090
)(644
4.446
33.084
)(2.506
)(1.053
)(7.459
)(8.553
13.513
17.259
)(7.067
10.657
21.759
596
61.163

تكلفة املوظفني
م�صروفات �إدارية وعمومية
�إ�ستهالك و�إطفاء
جمموع امل�صروفات

9.677
4.362
324
14.363
49.916
)(9.828
40.088

10.656
7.327
2.079
20.062
41.101
)(4.077
37.024

الدخل

امل�صروفات

�صايف الدخل لل�سنة قبل خم�ص�ص الإ�ضمحالل  /واملبالغ امل�شطوبة

خم�ص�ص الإ�ضمحالل  /املبالغ امل�شطوبة

�صايف الدخل لل�سنة

العائد �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق غري م�سيطرة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

للسنة المنتهية في  31ديسـمبر 2013

2012

م�صادر �أمـ ـ ــوال �صناديق
الزكـ ـ ـ ـ ـ ــاة وال�صدق ـ ـ ـ ـ ــات
�أموال �صندوق الزكـ ـ ــاة
وال�صدقات غري املوزعة
يف بداي ـ ـ ــة ال�سن ـ ـ ــة
م�ساهمات
من قبل البنك

25

1

894

231

جمموع م�ص ــادر �أموال
�صندوق الزكاة وال�صدقات
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

919

�إ�ستخدامات �أموال �صناديق
الزكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة وال�صدقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م�ساهمات لأغرا�ض
خريي ـ ـ ــة

908

جمم ـ ـ ــوع ا�ستخدامـ ـ ــات
�أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال�صنـ ـ ـ ـ ـ ــدوق
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

908

�أموال �صناديق الزك ـ ـ ـ ــاة
وال�صدقــات غري املوزع ــة
يف نه ـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ــة ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

11

232

207
207
25

القائمة الموحدة للتغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

بآالف الدوالرات األمريكية

ر�أ�س املال

�إحتياطي
قانوين

كما يف  1يناير 2013
4.784 1.000.000
تغريات يف حقوق غري م�سيطرة
�أرباح �أ�سهم ال�شركة التابعة
مك�سب غري حمقق من �إعادة قيا�س القيمة العادلة لإ�ستثمارات
مدرجـ ـ ـ ــة بالقيم ـ ـ ــة العادل ـ ـ ــة �ضمـن احلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق -
�صايف مبلغ حمول �إىل القائمة املوحدة للدخل من �إ�ستبعاد
�إ�ستثمـ ــارات مدرجة بالقيمـ ــة العادل ـ ــة �ضمن احلقوق -
ت�أثري فروق �صرف العمالت الأجنبية الناجتة
من حتويل �إ�ستثمــار يف �شركـ ـ ــة تابعـ ـ ـ ـ ــة -
�صايف الدخل لل�سنة
�أرباح �أ�سهم معلنة
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
3.207
حمول �إىل الزكاة و�صندوق ال�صدقات
7.991 1.000.000
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013
كما يف  1يناير 2012
1.800 1.000.000
تغريات يف حقوق غري م�سيطرة
�أرباح �أ�سهم ال�شركة التابعة
�صايف الدخل لل�سنة
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
2.984
حمول �إىل الزكاة و�صندوق ال�صدقات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012
4.784 1.000.000

احلقوق العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم

�إحتياطي القيمة �إحتياطي حتويل �أرباح
العادلة للإ�ستثمار العمالت الأجنبية مبقاة

املجموع

حقوق غري
م�سيطرة

جمموع
حقوق امل�ساهمني

15.293
)(3.829
-

)(2.170
336
-

1.159.579 124.861 1.034.718 32.104
9.796 9.796
)(44
)(44
15.293
- 15.293
)(3.829
)- (3.829
336
336
40.088 8.017 32.071 32.071
)(24.000
)- (24.000) (24.000
)- (3.207
)(894
)(894) (894

-

)(2.170
)(2.170

1.042.702 37.591 1.005.111 5.481
80.115 80.115
)(31
)(31
37.024 7.186 29.838 29.838
)- (2.984
)(231
)(231) (231
1.159.579 124.861 1.034.718 32.104

11.464
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بآالف الدوالرات األمريكية

2013

29.838 32.071
7.186 8.017
37.024 40.088

القائمة الموحدة للتدفقات النقدية

)1.196.325 142.630 1.053.695 36.074 (1.834

الأن�شطة الت�شغيلية

بآالف الدوالرات األمريكية

2013

2012

�صايف الربح لل�سنة
تعديالت للبنود التالية:
�إ�ستهالك على �إ�ستثمار يف موجودات الإجارة
ا�ستهالك و�إطفاء
�إطفاء عالوة خ�صم
خ�سارة التقييم العادل على خيار �أ�سهم احلقوق
خم�ص�ص الإ�ضمحالل  /املبالغ امل�شطوبة
ح�صة املجموعة من نتائج ال�شركات الزميلة
مك�سب ناجت من حتويل �شركة زميلة �إيل �شركة تابعة
مك�سب من بيع �أوراق مالية
خ�سارة من بيع عقارات ومعدات

40.088
13.742
324
2.973
9.828
)(4.947
)(12.939
22

37.024
7.459
2.079
2.756
1.386
4.077
7.067
)(21.759
)(5.794
-

الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات
واملطلوبات الت�شغيلية

49.091

34.295

�صايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم التمويالت املدينة
مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية بتواريخ �إ�ستحقاق
�أ�صلية لأكرث من  90يوم ًا
موجودات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية
مطلوبات �أخرى
مدفوعات جلمعيات خريية
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

4.206
5.559
)(11.423
)(9.085
)(908
37.440

317.008
26.219
)(40.800
)(29.915
)(43.577
)(207
263.023

الأن�شطة اال�ستثمارية

�شراء �أوراق مالية
)(345.113) (233.619
متح�صالت من �أوراق مالية مت ا�ستبعادها وا�ستحقاقها 182.485 261.300
�صايف التغريات يف الإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة )(16.000) (24.008
�صايف الإ�ستثمار يف موجودات �إجارة
)(515.063
)(863
�شراء عقارات ومعدات
)(104) (1.156
�شراء برامج احلا�سوب
)(184
)(94
)(693.979
�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية 1.560

الأن�شطة التمويلية

�صايف التغريات يف حقوق غري م�سيطرة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة
�أرباح �أ�سهم مدفوعة حلقوق غري م�سيطرة
مرابحة م�ستحقة الدفع
متويالت لأجل� ،صايف
�صايف النقد(امل�ستخدم يف) من الأن�شطة التمويلية

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف  1يناير

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

9.796
)(23.580
)(44
)(5.325
)(4.318
)(23.471

80.115
)(31
54.081
68.200
202.365

15.529
169.851
185.380

)(228.591
398.442
169.851

لغر�ض القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية ،ي�شتمل النقد وما يف حكمه على التايل:
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
15.654
55.986
مبالغ م�ستحقة من م�ؤ�س�سات مالية بتواريخ
154.197 129.394
�إ�ستحقاق �أ�صلية لفرتة  90يوم ًا �أو �أقل

185.380

169.851

