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Initial Un-audited Financial Results for Muscat City Desalination Company SAOG 

For the three-month period ended 31st March 2021 

 

Muscat City Desalination Company SAOG (the “Company”) is pleased to disclose the following 

initial unaudited financial results for the three months period ended 31st March 2021, in comparison 

with the same period of the preceding calendar year. 

 
      

   Period ended Period ended Percentage  

   31-Mar-21 31-Mar-20 change  

   (RO’000s) (RO’000s)    

   Unaudited Unaudited    

 Revenues 3,975  3,880  2.4%   

 Direct costs (2,448) (2,335) 4.8%   

 Gross profit 1,527  1,545  (1.2%)  

 Other income 5  -   -  

 

General and 

administrative expenses 
(208) (219) (5.0%) 

 

 Finance costs (net) (688) (767) (10.3%)  

 Profit before tax 636  559  13.8%   

 Tax expense 37  (140) (126.4%)  

 Net profit 673  419  60.6%   
      

The above reported numbers represent the initial and unaudited financial results and 

are subject to the review and approval of the Company’s Audit Committee and Board of 

Directors. 

 

For Muscat City Desalination Company S.A.O.G 

 

 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Kamarulzaman Bin Sulaiman 

Chief Financial Officer 
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  النتائج المالية األولية الغير مدققة لشركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع

 2021 مارس  31  في المنتهية رأشه الثالثة لفترة
 

للتحلية شركة يسر مسقط  اإلفصاحع  .ع.م.ش مدينة   الثالثة  لفترة المدققة غير األولية المالية النتائج عن  )الشركة( 
 السابقة.  التقويمية السنة من الفترة نفس مع مقارنة ،م2021 مارس 31 في المنتهية أشهر

 
 

  الفتره النهائيه  الفتره النهائيه  نسبه التغيير 
2019 مارس 13  1202 مارس 13    
  )الف ر ع(   )الف ر ع(  
  غير مدققه  غير مدققه  

2.4 %  العائدات  3,975 3,880 

 4,8 %  تكاليف مباشره  (2,448) (2,335) 

(2.1%)  مجمل الربح  1,527 1,545 

 خل آخر مصدر د 5 -  - 

 ( 5,0 %  مصروفات عامه واداريه  (208) (219) (

 (10,3%)  تكلفه التمويل ) الصافي(  (688) (767) 

13,8 %  الضريبه بح قبل رال 636 559 

 ( 126,4%  مصروفات الضرائب  37 (140) (

60,6 %  صافي الربح  673 419 

 
  تمثل األرقام المذكورة أعاله نتائج مالية أولية غير مدققة وهي خاضعة للمراجعة واالعتماد بواسطة لجنة تدقيق الشركة ومجلس 

 إدارتها.
 
 

 بالنيابة عن مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
 
 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قمر الزمان بن سليمان
 المدير المالي 

 

µqwww§


