
 

 

 

 م2021-12-31عالن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف إ

     Saudi Airlines Catering Co. announces its Annual Financial Results for the Period Ending on 31-12-2021G 

Element  Current Year Previous Year %Change اإليضاح 

Sales/Revenue *  1,212,507,870 926,573,642 31% المبيعات/االيرادات * 

Gross Profit (Loss) * 331,845,162 42,233,821 686% )اجمالي الربح )الخسارة * 

Operational Profit (Loss) * 60,356,735 (270,685,206) -- الربح )الخسارة( التشغيلي * 

Net Profit (Loss) after Zakat & Tax 14,055,459 (334,686,399) --  والضريبةصافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة * 

Total Comprehensive Income * 12,441,859 (332,640,567) -- اجمالي الدخل الشامل * 

Total Share Holders Equity (after 
Deducting Minority Equity) * 

إجمالي حقوق المساهمين )بعد استبعاد حقوق  1% 860,076,885 872,518,744
 * األقلية(

Profit (Loss) per Share * 0.17 (4.08) -- ربحية )خسارة( السهم * 

Accumulated Losses Capital Percentage % 

(193,481,256) SAR 820,000,000 (23.6%) 

Increase 
(Decrease) in 
Net Profit for 
Current Year 
Compared to 
Last Year is 
Attributed to * 

The Company reported profit for the year 2021 
amounts to SAR 14.1 million as compared to 
loss of SAR 334.7 million in the year 2020; This 
is due to improved sales in particular and the 
resumptions of commercial flights during the 
year.  
The Company also reported total 
comprehensive income for the year amounts to 

للعام  صايف الربح بعد الزكاة والضريبة حققت الشركة

بلغت خبسارة مقارنة سعودي ريال مليون 14.1 م2021

 ويرجع م2020 العام يف سعودي ريال مليون 334.7

 اخلصوص وجه على املبيعات حتسن إىل ذلك

 بلغ كما العام خالل التجارية الرحالت واستئناف

 سعودي ريال مليون 12.4 للعام الدخل الشامل إمجالي

يعود سبب االرتفاع 

)االخنفاض( يف صايف 

الربح خالل هذا العام 

مقارنة بالعام السابق 

 *إىل



 

 

 

SAR 12.4 million compared to comprehensive 
loss of SAR 332.6 million in previous year 
The gradual resumption of flights led to a direct 
impact on the company's operations with an 
increase of revenue by 31% (amounting to SAR 
285.9 million). 
Despite the challenges of the pandemic, Saudi 
Airlines Catering Company continues to 
implement various initiatives to improve the 
operational efficiency and optimize the costs, 
thereby reducing the impact on the Company’s 
profitability, sustainability, and 
competitiveness. 
 

مليون ريال سعودي يف  332.6باخلسارة الشاملة البالغة  مقارنة

 .السابق العام

لقد ادى إستئناف الرحالت إىل التأثري املباشر على عمليات 

 285.9لتصل إىل  %31الشركة مع زيادة يف اإليرادات بنسبة 

 .يمليون ريال سعود

 شركة تواصل اجلائحة، حتديات من الرغم وعلى

 املبادرات من العديد تنفيذ للتموين السعودية اخلطوط

 وبالتالي التكاليف، وحتسني التشغيلية الكفاءة لتحسني

 وقدرتها واستدامتها الشركة رحبية على التأثري تقليل

 .التنافسية

Basis of the EA  
Opinion * 

Unmodified opinion طبيعة رأي مراجع  الرأي غري املعدل

 *احلسابات

Modification, 
Qualification or 
Emphasis of a 
Matter as Stated 
within the EA 
Opinion 

None ال يوجد 
مالحظة او حتفظ أو 

لفت انتباه كما ورد يف 

 تقرير املراجع اخلارجي

Reclassification* 

Certain comparative figures have been 
reclassified to conform to the current period’s 
presentation. For more information, please 
refer to Note 6 Property, plant and equipment. 

مع عرض الفرتة  لتتوافقمت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة 

  6اإليضاح رقم ، ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع اىل احلالية

 املمتلكات واآلالت واملعدات.

 

إعادة تبويب بعض أرقام 

 *املقارنة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional 
Information 

Saudi Airlines Catering Company has reported 
profit during the year ended on 31 December 
2021 amounting to SAR 14.1 million. This is 
1.6% of SAR. 872.5 million net assets according 
to the financial statements as at 31 December 
2021. 
 
The accumulated losses as at end of the year 
2021 is amounting to SAR 193.5 million 
representing -23.6% of the share capital. 
 
Saudi Airlines Catering Company confirms that 
it will apply and follow the procedures and 
instructions related to listed companies with 
accumulated losses reaching 20% or more of 
their total capital. 
 
Earnings per share has been calculated based on 
net income/(loss) after zakat and tax. 

ربح  صايف للتموين السعودية اخلطوط شركة حققت

 31 يف املنتهية الفرتة خالل بعد الزكاة والضريبة

ما  هودي وسعو ريال مليون 14.1 بلغت م2021 ديسمرب

 872.5 بلغت اليت الشركة أصول صايف من ٪1.6ميثل 

 ديسمرب 31 يف كما وفقا للقوائم املاليةريال سعودي  مليون

 م.2021

م 2021ديسمرب  نهاية يف ةيالرتاكم اخلسائر وبلغت

 من - ٪23.6- متثل سعودي ريال مليون 193.5 مبلغ

 .لاملا رأس

 أنها للتموين السعودية اخلطوط شركة تؤكد

 املتعلقة والتعليمات اإلجراءات وتتبع ستطبق

 املرتاكمة خسائرها تصل اليت املدرجة بالشركات

 .ماهلا رأس إمجالي من فأكثر ٪20 إىل

 صايف أساس على السهمخسارة /رحبية احتساب مت

 .والضريبة الزكاة بعد اخلسارة /الدخل

 

 إضافيةمعلومات 


