م2020-12-31 إعالن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن النتائج املالية السنوية املنتهية يف
Saudi Airlines Catering Co. announces its Annual Financial Results for the Period Ending on 31-12-2020G
Element

Current Year

Previous Year

%Change

Sales/Revenue *

926.6

2156.3

-57.03

* االيرادات/المبيعات

Total Profit (Loss) *

42.2

786.9

-94.64

* )اجمالي الربح (الخسارة

Operational Profit (Loss) *

(270.7)

539.4

-150.19

* الربح (الخسارة) التشغيلي

Net Profit (Loss) after Zakat & Tax

(334.7)

463.9

-172.15

* صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

Total Comprehensive Income *

(332.6)

460.0

-172.3

* اجمالي الدخل الشامل

Total Share Holders Equity (after
Deducting Minority Equity) *

860.1

1305.7

-34.13

* )إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق األقلية

Profit (Loss) per Share *

(4.08)

5.66

-172.08

* ربحية (خسارة) السهم

اإليضاح

Accumulated Losses

Capital

Percentage %

(313,758,994)

SAR 820,000,000.00

-38.26

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

The total comprehensive loss for the year
amounts to SAR 332.6 million which is a drop of
-172.3% compared to previous year due to the
impact of COVID-19 and in particular the
temporary suspension of domestic and
international commercial flights from mid-March
2020, as a result of precautionary measures taken
by the government.

 وهو ما ميثل، مليون ريال332.6 بلغ إمجالي اخلسارة الشاملة للعام

The temporary suspension of flights led to a
direct impact on the company's operations with a
decrease in revenue by -57.03% (amounting to

 مقارنة بالعام السابق بسبب جائحة كوفيد٪172.3- اخنفاضاً بنسبة

يعود سبب االرتفاع

 وخاصة اإليقاف املؤقت للرحالت التجارية الداخلية والدولية19

(االخنفاض) يف

م نتيجة لإلجراءات االحرتازية اليت2020اعتباراً من منتصف مارس

صايف الربح خالل

.اختذتها احلكومة للحد من انتشار الفريوس

هذا العام مقارنة

لقد تسبب اإليقاف املؤقت للرحالت إىل التأثري املباشر على عمليات

بالعام السابق

 مليون1.229.7( %57.03- الشركة مع اخنفاض اإليرادات بنسبة

*إىل

 بشكل غري مباشر على19  كما أثرت جائحة كوفيد،)ريال

Basis of the
External
Auditor's
Opinion *
Modification,
Qualification or
Emphasis of a
Matter as Stated
within the
External Auditor
Opinion

SAR 1,229.7 million). The COVID-19 has also
indirectly impacted the equity accounted
investment in Saudi French Company resulting in
an impairment loss amounting to SAR 11.6
million this year. As part of Company’s
assessment exercise of the recoverable amounts
of non-financial assets including right-of-use
assets at the year-end; the Company has
recognized impairment losses of SAR.22.9
million. AR provision increased by SAR. 30.1
million.

االستثمار يف حقوق امللكية يف الشركة السعودية الفرنسية مما أدى

Despite the challenges faced by the company
considering the pandemic, the company has
executed several initiatives aimed at increasing the
efficiency of operation and thus reducing the
impact of the pandemic on company’s
profitability by ensuring its continuity and
competitiveness are achieved which led to a
reduction in personnel cost of SAR 92.6 million,
rent and maintenance cost of 38.3 million in the
current year. These initiatives contributed to
reduce the losses to SAR 332.6 million.

وعلى الرغم من التحديات اليت تواجهها الشركة بسبب جائحة

Unmodified opinion

 وكجزء من. مليون ريال سعودي هذا العام11.6 إىل خسارة بلغت
تقييم الشركة للقيمة القابلة لالسرتداد من األصول غري املالية مبا يف
ذلك حق االستخدام االصول يف نهاية العام سجلت الشركة خمصص
. مليون ريال22.9 االخنفاض يف القيمة مببلغ
وارتفع خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها مقابل الذمم املدينة
. مليون ريال30.1 مببلغ
 فقد نفذت الشركة العديد من املبادرات اليت تهدف إىل،19 كوفيد
زيادة كفاءة التشغيل وبالتالي احلد من تأثري اجلائحة على رحبية
الشركة من خالل ضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية مما أدى إىل
 مليون ريال وختفيض تكلفة92.6 ختفيض تكلفة العاملني مببلغ
 حيث. مليون ريال يف العام احلالي38.3 اإلجيار والصيانة مببلغ
 مليون ريال332.6 ساهمت هذه املبادرات يف خفض اخلسائر إىل
.سعودي
الرأي غري املعدل

طبيعة رأي مراجع
*احلسابات

No reservations

ال يوجد حتفظات

مالحظة او حتفظ
أو لفت انتباه
كما ورد يف
تقرير املراجع
اخلارجي

Reclassification*

None

ال يوجد

إعادة تبويب بعض
*أرقام املقارنة

Additional
Information

The Company have incurred losses during the
period ended on 31 December 2020 amounting to
SAR 332.6 million, which represents -38.7% of
the net assets of the company amounted to SAR
860.1 million according to the financial
statements as at 31 December 2020, these
incurred losses represent -788.2% of the
company’s gross profit amounted to SAR. 42.2
million according to the annual audited financial
statements for the year 2020, besides, the losses
incurred during the period ended 31 December
2020 represent -35.9% of the company's total
revenues SAR. 926.6 million according to the
annual audited financial statements for the year
2020.
The company accumulated losses as at end of
December 2020 amounting to SAR 313.8 million
representing -38.26% of the share capital. This is
due to the disruption of the business activities
because of pandemic outbreak.
The Company continues its strategic objective to
reduce the losses incurred by implementing
control of its Operating Costs and General &
Administrative Costs. With specific focus on
Personnel Costs. Also, the continuation of
control processes in the Cost of Goods without
affecting the services to clients.
Earnings per share has been calculated based on
net income/(loss) after zakat and tax.

 ديسمرب31 تكبدت الشركة خسائر شاملة خالل الفرتة املنتهية يف
 من صايف أصول٪38.7-  مليون ريال وهو ما ميثل332.6  بلغ2020
 مليون ريال سعودي وفقا للقوائم املالية860.1 الشركة اليت بلغت
٪788.2-  ومتثل هذه اخلسائر ما نسبته،2020  ديسمرب31 كما يف
 مليون ريال وفقا القوائم42.2 من إمجالي أرباح الشركة اليت بلغت
 فإن اخلسائر، باإلضافة إىل ذلك.2020 املالية املدققة للعام املالي
 من٪35.9-  متثل2020  ديسمرب31 املتكبدة خالل الفرتة املنتهية يف
 مليون ريال وفقا القوائم926.6 إمجالي إيرادات الشركة البالغة
.م2020 املالية املدققة للعام املالي
 مبلغ2020 وبلغت خسائر الشركة الرتاكمية يف نهاية ديسمرب
 ويرجع ذلك إىل، من رأس املال٪38.26-  مليون ريال متثل313.8
- تعطل العمليات التجارية بسبب جائحة فريوس كورونا (كوفيد
.)19
تواصل الشركة هدفها االسرتاتيجي لتقليل اخلسائر اليت تتكبدها
من خالل تطبيق الرقابة على املصاريف التشغيلية واملصاريف العمومية
واإلدارية مع الرتكيز بشكل خاص على تكاليف املوظفني وأيضا
استمرار عمليات الرقابة على تكلفة املواد والبضائع دون التأثري على
.اخلدمات املقدمة للعمالء
 خسارة السهم على أساس صايف الدخل بعد/ مت احتساب رحبية
.الزكاة وضريبة الدخل

معلومات إضافية

