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 م 2020فبراير  20التاريخ: 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 م 2019المدققة لعام   السنوية النتائج الماليةعن توزيعات أرباح نقدية والنهضة للخدمات تعلن   الموضوع:

 

بيسة للسهم  20ة مبتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقي  مجلس إدارة النهضة للخدماتأوصى ، م2020فبراير  20الذي ُعقد بتاريخ  هفي اجتماع

مجلس البيانات المالية السنوية  الاعتمد كما  م.2020مارس  30علماً بأن المقترح سيخضع لموافقة الجمعية العامة السنوية التي ستُعقد في  .الواحد

 . م2019ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 

 

 النتائج المالية المدققة متوافقة مع نتائج األعمال األولية السنوية غير المدققة التي تم اإلعالن عنها سابقاً.جاءت 

 

 األداء المالي: 

 

 
 مليون دوالر أمريكي  مليون لاير عماني 

 م 2018 م 2019 م 2018 م 2019

     العمليات المستمرة 

 259.0 277.1 99.7 106.7 العائدات

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك 

 واإلهالك
22.4 19.8 58.2 51.4 

 23.9 33.8 9.2 13.0 ربح التشغيل

صافي الربح بعد الضرائب من العمليات المستمرة  

عام  )قبل عكس بند ضريبة لمرة واحدة في 

 م( 2018

7.4 2.8 19.2 7.3 

 4.4 - 1.7 - عكس بنود ضريبة 

 11.7 19.2 4.5 7.4 صافي الربح بعد الضرائب من العمليات المستمرة 

و   1الربح من العمليات غير المستمرة )مالحظة 

2 ) 
12.5 6.5 32.5 16.9 

صافي الربح بعد الضرائب والعمليات غير  

 المستمرة  
19.9 11.0 51.7 28.6 

 17.7 33.0 6.8 12.7 صافي الربح بعد حقوق األقلية 

 
 مالحظات: 

مليون لاير عماني عن قيمة المشروع.    415م من عملية بيع شركتها الرئيسية التابعة توباز للطاقة والمالحة المحدودة بمبلغ  2019سبتمبر    18انتهت النهضة للخدمات بتاريخ   .1

 م تمثل صافي نتائج البيع وتشمل أرباح الفترة لتوباز حتى تاريخ البيع.2019ديسمبر  31وصافي األرباح بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة للسنة المنتهية في 

مليون لاير عماني وصافي األرباح من عمليات النهضة   5.6افي أرباح توباز التي بلغت  م على ص 2018اشتمل صافي األرباح بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة لسنة   .2

 م.2018مليون لاير عماني. وقامت النهضة ببيع العمليات في النرويج خالل الربع الرابع من عام  0.9في النرويج التي بلغت  

 

كة في وسوف يتم اإلعالن عن القوائم المالية المدققة باإلضافة لتقرير رئيس مجلس اإلدارة وتقرير الرئيس التنفيذي وتقرير تنظيم وإدارة الشر

الشركة  الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية في الموعد المحدد. كذلك سوف يتم تقديم القوائم المالية والتقارير األخرى إلى مساهمي 

الثالثة عصرا ً وذلك بقاعة   الساعة م في تمام2020مارس  30للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقده بتاريخ 

 االجتماعات بالهيئة العامة لسوق المال. 

  

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

 

  

  

 عن/ شركة النهضة للخدمات ش م ع ع
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Date: 20th February 2020 

 

After Compliments, 

 

Subject: Renaissance Services SAOG declares Dividend Payment and  

the Audited Annual Financial Results 2019 

 

In its meeting held on 20th February 2020, the Board of Directors of Renaissance Services SAOG (The 

“Company”) has recommended a dividend payment of 20 Baiza per share to shareholders. The dividend 

payment is subject to approval of shareholders at the AGM which will be held on 30th March 2020. The Board 

has approved the Company’s annual audited results for the year ended 31st December 2019.  

 

The audited results are consistent with the initial un-audited annual results announced earlier by the Company. 

 

Financial performance 

  

 
Rial Million USD Million 

2019 2018 2019 2018 

Continuing operations     

Revenue 106.7 99.7 277.1 259.0 

EBITDA 22.4 19.8 58.2 51.4 

Operating profit 13.0 9.2 33.8 23.9 

Net profit after tax from continuing operations 

(before one-off tax reversal in 2018)  
7.4 2.8 19.2 7.3 

Reversal of tax provisions - 1.7 - 4.4 

Net profit after tax from continuing operations  7.4 4.5 19.2 11.7 

Profit from discontinued operations (Note 1 and 2) 12.5 6.5 32.5 16.9 

Net profit after tax and discontinued operations  19.9 11.0 51.7 28.6 

Net profit after minority interest 12.7 6.8 33.0 17.7 

Notes: 

1. Renaissance had concluded the divestment of its major subsidiary Topaz Energy and Marine Limited on 18 September 2019 for an 

enterprise value of Rial 415 million. Net profit after tax from discontinued operations for the year ended 31st December 2019 

represents the net result of divestment (including profit for the period) of Topaz till the date of divestment. 

2. Net profit after tax from discontinued operations for the year 2018 includes net profit of Topaz Rial 5.6 million and net profit of 

Renaissance Norway operation Rial 0.9 million. Renaissance Norway operation was divested in Q4 2018.   

 

The audited Financial Statements along with the Chairman’s Report, CEO Report and Corporate Governance 

Report will be submitted to the Muscat Securities Market within the prescribed period. The audited Financial 

Statements and other reports will be presented to the Shareholders for approval at the AGM which will be held 

on 30th March 2020 at 3.00 p.m. at the Meeting Hall of the CMA. 

 

With best regards, 

 

 

 

For/ Renaissance Services SAOG 


