
 

 

 2018-12-31ية السنوية املنتهية يف عالن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن النتائج املالإ 

 البند السنة احلالية السنة املاضية التغري

 املبيعات/االيرادات 2,035.8 1,952.6 4.26%

   امجالي الربح )اخلسارة( 696.5 722.8 3.64%-

 الربح )اخلسارة( التشغيلي  505.6 535.4 5.57%-

 اة والضريبةصايف الربح )اخلسارة( بعد الزك 459.3 481.7 4.65%-

 امجالي الدخل الشامل 463.9 468.8 1.05%-

 ةتبعاد حقوق األقليإمجالي حقوق املساهمني )بعد اس 1,301.5 1,282.9 1.44%

 رحبية )خسارة( السهم 5.60 5.87 4.65%-

   

 األرقام باملليون

 

 البند   اإليضاح

 ألداء كان يماف التجزئة، قطاع بها مر اليت التحديات إىل أساسًا ذلك ويرجع ، م2017 بعام مقارنة ٪ 4.7 بنسبة الربح صايف خنفضإ

 مليون 109.5 مببلغ أو  ٪ 8.9 نسبةب اإليرادات تكلفة ارتفعت كما ، فا خناإل ذلك غالبية تعويض يف دور الطائرات متوين قطاع

 فيما ريال، مليون 5.3 مببلغ خر األ اإليرادات ارتفعت ذلك جانب ىلإ ،اتواإلجيار املوظفني تكاليف إىل أساسًا ذلك ويرجع ريال

 مليون 4.6 مببلغ الدخل وضريبة لزكاةا مستحقات إخنفضت ماك ريال، مليون 4.7 مببلغ الزميلة الشركات من اخلسائر اخنفضت

 فيما ريال، مليون 17.6 غمببل" املوظفني زايام لتزاماتإ قياس إعادة"  اخلسارة أو حالرب إىل الحقًا تصنيفها يعاد لن بنود إخنفا  ريال،

 .الطائرات متوين قطاع يراداتإ إرتفاع ىلإ ساسباأل ذلك يرجعو ريال مليون 83.2 لغمبب املبيعات ارتفعت

فا  االخناع )يعود سبب االرتف

 خالل هذا ( يف صايف الربح

 إىل لعام السابقالعام مقارنة با



 

 

 

 2018-12-31املالية السنوية املنتهية يف  عالن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن النتائجإتابع 

 

 البند   اإليضاح

 احلسابات طبيعة رأي مراجع ي الغري معدلأالر

 ة،املطبق احملاسبية السياسات مع تتوافقل املوحدة املالية القوائم حول يضاحاتواإل العناصر األرقام، وتصنيف جتميع تبويب، إعادة مت

 .احلالية الفرتة خالل لسعوديةا العربية اململكة يف عتمادهاإ ومت ،(IFRS) الدولية احملاسبة ملعايري وفًقا إعدادها مت واليت

 احملاسبة ومعيار( ءالعمال مع العقود من اإليرادات) 15 قمر الدولي احملاسبة معيار الشركة اعتمدت ،م2018 يناير 1 من عتباًراإ

 (.املالية األدوات) 9 رقم الدولي

 هذا عرف وحيث م2017 يناير 01 تاريخ منذ الرجعي األثر باستخدام وذلك 15 رقم( IFRS) الدولي احملاسبة معيار الشركة طبقت

 والتحكم السيطرة على يركز نهج ىلإ والعوائد املخاطرة على يرتكز نهج من ابتحويله وذلك األعمال منهجية أسس على تغيري املعيار

 .ئيسير كيان أو وكيل باعتباره الكيان صفة حتديد خالل من

 مت وعليه ،انالطري معدات بإيرادات يتعلق مبا وذلك وكيل أنها على الشركة صنفت15 رقم( IFRS) الدولي احملاسبة معيار حتت 

 .العام هذا خالل العام الربح لىع تاثري لذلك يكن ومل الدخل، صايف ساسأ على رجعي بأثر الطريان معدات قسم إيرادات تسجيل

 

أرقام  إعادة تبويب بعض

 املقارنة

 


