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   ۲۰۱٦مارس  ۳۱تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  »إيديتا للصناعات الغذائية«

 

خسائر من فروق أسعار تسجيل هامش الربح بفضل إطالق منتجات جديدة ذات فئات سعرية مرتفعة، وصافي الربح يتراجع نتيجة استقرار 
 تراجع قيمة الجنيهفي ظل الصرف 

 

 ۲۰۱٦مايو  ۱۲القاهرة في 

الرائ�دة بص�ناعة األغذي�ة  – EFIDq.Lوبورص�ة لن�دن  EFID.CAك�ود البورص�ة المص�رية » إي�ديتا للص�ناعات الغذائي�ة«أعلنت الي�وم ش�ركة 
عن النتائج المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهي�ة ف�ي  –والكيك المعبأ آليًا في مصر  الخفيفة وصاحبة أكبر حصة سوقية من مبيعات الكرواسون

الرب�ع خ�الل ملي�ون جني�ه  ٥۲۸٫۹مقابل % ۲انخفاض سنوي طفيف بمعدل مليون جنيه، وهو  ٥۱۸٫۱، حيث بلغت اإليرادات ۲۰۱٦مارس  ۳۱
، وه��و ۲۰۱٦ملي��ون جني��ه خ��الل الرب��ع األول م��ن ع��ام  ۳۲٫۷ وق األقلي��ةص��افي ال��ربح بع��د خص��م الض��رائب وحق�� وبل��غ. ۲۰۱٥األول م��ن ع��ام 

 .مليون جنيه ٤٤٫٥نظًرا لتكبد خسائر من فروق أسعار الصرف بقيمة  %٤٥٫۱بمعدل سنوي انخفاض 

خ�الل % ۳۳ة من إجمالي اإليرادات، ويليه قطاع الكرواس�ون بنس�ب% ٥۰٫٥احتل قطاع الكيك صدارة إيرادات الشركة حيث بلغت مساهمته وقد 
 .الفترة من العام الماضينفس على التوالي خالل % ۲۸٫۳و% ٥۸٫٤، مقابل۲۰۱٦الربع األول من عام 

% ٦٤، أبرزه�ا تخف�يض الطاق�ة التش�غيلية لقط�اع الكي�ك إل�ى ۲۰۱٦وقد تأثرت إيرادات الشركة بعدة عوامل رئيسية خ�الل الرب�ع األول م�ن ع�ام 
األكب�ر حجًم�ا ف�ي » ت�وينكيز اكس�ترا«واس�تبداله بمن�تج » ت�وينكيز«م الماضي، وهو ما يعكس شطب من�تج خالل الربع األول من العا% ۹۸مقابل 

كما تأثرت إيرادات الشركة خالل الربع األول بمردود التدابير التي تتخذها الشركة إلطالق المنتج�ات الجدي�دة ذات ه�امش ال�ربح . ۲۰۱٥سبتمبر 
وق�د ب�دأت . جدي�دةالمنتج�ات الإط�الق ب�التزامن م�ع لم�دى البعي�د، علًم�ا ب�أن الطاق�ة التش�غيلية تتراج�ع نس�بيًا المرتفع، وبالتالي تنمية الربحية عل�ى ا

 الشركة في جني ثمار تلك االستراتيجية خالل الربع األول من العام الجاري، وينعكس ذلك بوضوح في نمو هامش ال�ربح اإلجم�الي بقط�اع الكي�ك
 %. ۱٥٫۳ع األول من العام الماضي، وذلك رغم انخفاض إيرادات القطاع بنسبة خالل الرب% ۳۸٫۷مقابل % ٤۳٫٤إلى 

إي�ديتا للص�ناعات « أكد المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعض�و المنت�دب لش�ركةعلى نتائج الربع األول من العام الجاري في تعليقه و
عل�ى األداء الم�الي وهو ما سينعكس بصورة إيجابية  تبذلها الشركة في الوقت الراهنشهد جني ثمار الجهود التي تسالمرحلة القادمة ، أن »الغذائية

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا ب�إجراء تع�ديالت جوهري�ة عل�ى هيك�ل تس�عير المنتج�ات . الربحيةبفضل جهود تحسين مستويات الهامش وتنمية 
طر تض�خم األس�عار، وتس�تعين عل�ى ذل�ك بخبراته�ا الس�ابقة ومكانته�ا الرائ�دة ف�ي سعيًا للحفاظ على هوامش األرباح المس�تهدفة والتح�وط م�ن مخ�ا

جني�ه ف�ي الرب�ع األول م�ن ع�ام  ۰٫٦۸إل�ى ليرتف�ع متوسط أسعار منتجات الكيك في % ۲۹حيث قامت الشركة بتمرير زيادة قدرها أسواق الكيك، 
 .جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي ۰٫٥۳مقابل  ۲۰۱٦

ذات ه�امش ال�ربح ي أن الربع األول من العام الجاري ش�هد أيًض�ا اتخ�اذ الخط�وات األول�ى تج�اه إط�الق باق�ة م�ن المنتج�ات الجدي�دة وأضاف برز
بعد حصول الشركة عل�ى حق�وق التص�نيع والمعرف�ة الفني�ة الخاص�ة به�ذه المنتج�ات بمقتض�ى اتفاقيته�ا م�ع جديًدا منتًجا  ۱۱المرتفع، وبما في ذلك 

ال�ذي طرحت�ه الش�ركة نهاي�ة م�ارس الماض�ي ب�اكورة ثم�ار ه�ذه » ت�ودو بوم�ب«وقد مثل إط�الق المن�تج الجدي�د . »LLCراندز هوستس ب«شركة 
ه�امش تعزي�ز مس�تويات الاستراتيجية الشركة الرامية إلى تزوي�د الس�وق بالمنتج�ات عالي�ة الج�ودة والقيم�ة ب�التوازي م�ع في إطار االتفاقية، وذلك 

 .وتعظيم معدالت الربحية

مقارن�ة ب�الفترة نفس�ها م�ن الع�ام الماض�ي، % ۱٫٥بزي�ادة ، ۲۰۱٦خ�الل الرب�ع األول م�ن ع�ام  ملي�ون جني�ه ۲۰٥٫۷وقد ارتفع مجم�ل ال�ربح إل�ى 
. خ�الل نف�س الفت�رة م�ن الع�ام الس�ابق% ۳۸٫۳مقاب�ل  ۲۰۱٦خالل الرب�ع األول م�ن ع�ام % ۳۹٫۷وصاحب ذلك نمو هامش الربح اإلجمالي إلى 

لى قيام الشركة بتسجيل أرباح العاملين على أساس ربع سنوي بدالً م�ن تس�جيلها كاملً�ة خ�الل الرب�ع األول م�ن الع�ام فق�ط، وذل�ك تجدر اإلشارة إو
مليون جني�ه  ٦٫٥وعلى هذه الخلفية قامت الشركة بتسجيل . من معايير المحاسبة الدولية ۱۹وفقًا لتوصيات مراجع الحسابات باعتماد المعيار رقم 
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ملي�ون خ�الل ع�ام  ۲٦، وذلك بناًءا على توقعات الشركة بتوزيع أرباح عاملين بقيم�ة ۲۰۱٦باح العاملين خالل الربع األول من عام في صورة أر
والج�دير  .تم تسجيلها كاملًة خالل الربع األول من نفس الع�ام ۲۰۱٥مليون جنيه خالل عام  ۲۲كامالً، علًما بأن أرباح العاملين التي بلغت  ۲۰۱٦
ومص�روفات البي�ع والتوزي�ع وك�ذلك المص�روفات ) مص�روفات األنش�طة الص�ناعية(أيًضا أن أرباح الع�املين مقس�مة ب�ين تكلف�ة المبيع�ات  بالذكر

 .العمومية واإلدارية، ومن ثم فإن تغيير طريقة حساب أرباح العاملين له تأثير مباشر على هامش األرباح التشغيلية بقائمة الدخل

، مس�جلة ۲۰۱٦ملي�ون جني�ه خ�الل الرب�ع األول م�ن ع�ام  ۱۱٤٫۸وبلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائ�د واإله�الك واالس�تهالك 
وص��احب ذل��ك نم��و ه�امش األرب��اح التش��غيلية إل��ى . ۲۰۱٥ملي��ون جني��ه خ��الل نف�س الفت��رة م��ن ع�ام  ۱۰٥٫۲مقاب�ل % ۹٫۱ارتفاًع�ا س��نويًا بنس��بة 

لدعم وت�رويج المنتج�ات الجدي�دة، وك�ذلك الت�أثير الن�اتج بقوة تسويقية الحمالت ال، وذلك رغم إطالق العام الماضيخالل % ۱۹٫۹مقابل % ۲۲٫۲
 .عن تراجع اإليرادات

مليون جنيه خ�الل نف�س  ٥۹٫٥مقابل  ۲۰۱٦مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ۳۲٫۷وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية 
ملي�ون جني�ه عل�ى خلفي�ة تراج�ع قيم�ة الجني�ه المص�ري بنس�بة  ٤٤٫٥الفترة من العام السابق، نظًرا لتكبد خسائر من فروق أس�عار الص�رف بقيم�ة 

 .خالل الربع األول من العام الجاري، وهو ما دفع الشركة إلى إعادة تقييم التزاماتها المقومة بالعمالت األجنبية% ۱۳٫٥

الشركة في الحفاظ على نسبة الوعي بالعالمة التجارية لمنتجات الكرواسون والكي�ك ف�ي األس�واق الرئيس�ية الت�ي تعم�ل  وعلى صعيد آخر، نجحت
 %.۸۱تقريبًا، وصاحب ذلك نمو الوعي بمنتجات الويفر ليبلغ حوالي % ۱۰۰بها عند 

» ميم�يكس«دات الش�ركة ف�ي ض�وء رواج العالم�ة التجاري�ة وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع الحلويات في طريقه ألن يصبح مساهًما رئيسيًا في إي�را
تش�غيله ف�ي  والمق�رر، ف�ي محافظ�ة بن�ي س�ويف منتج�ات خ�ط إنت�اج الحلوي�ات الجدي�د لط�رحفي مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يمهد الطري�ق 

 .النصف الثاني من العام الجاري
 —نهاية البيان—  

 

 .م.م.شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش
تتخص�ص . ، وهي شركة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية المعبأة آليًا بالس�وق المص�ري۱۹۹٦عام » إيديتا للصناعات الغذائية«تأسست شركة 

) المص�نعة م��ن ال��دقيق(ف��ي إنت�اج وتص��نيع وتس��ويق وتوزي�ع المخب��وزات، بم��ا ف�ي ذل��ك الكي��ك والكرواس�ون والرق��ائق المخب��وزة » إي��ديتا«ش�ركة 
يفر وكذلك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل، حيث تضم محفظة الشركة عدًدا م�ن العالم�ات التجاري�ة المحلي�ة الرائج�ة وبسكويت الو

، كم��ا تمتل��ك ع��دًدا م��ن العالم��ات التجاري��ة الدولي��ة ومنه��ا »ميم��يكس«و» فريس��كا«و» بي��ك س��تيكس«و» بي��ك رول��ز«و» ت��ودو«و» مولت��و«مث��ل 
في مصر وليبيا واألردن وفلسطين والمغرب والجزائر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان » ايجر تيلت«و» هوهوز«و» توينكيز«

من�تج  ۱۱واإلمارات والكويت وقطر والسعودية، وتمتلك كذلك حقوق التصنيع والمعرفة الفنية والتقنية على الس�احة اإلقليمي�ة لباق�ة إض�افية تض�م 
ب�أكبر حص�ة س�وقية ف�ي أس�واق الكي�ك والكرواس�ون المعب�أ آليً�اً، وتحت�ل » إي�ديتا«وتحظ�ى ش�ركة . الدولي�ة» دزهوستس بران«من منتجات شركة 

الرب�ع األول م�ن ع�ام وخ�الل . المركز الثاني في سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة مع تعظيم حصتها ف�ي ش�رائح بس�كويت ال�ويفر والحلوي�ات
دول�ة وعل�ى  ۱٤المتبقية ألسواق التصدير في أكثر م�ن % ۷قريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة ت% ۹۳، توزعت مبيعات الشركة بواقع ۲۰۱٦
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 :التصريحات التطلعية

التع�رف علي�ه ع�ن طري�ق اس�تخدام مث�ل العب�ارات  التص�ريح التطلع�ى ه�و أي تص�ريح ال يتص�ل بوق�ائع او اح�داث تاريخي�ة، و يمك�ن. يحتوى هذا البي�ان عل�ى تص�ريحات تطلعي�ة
، "ممك��ن"، "تخط��ط"، "ت��رى"، "تعت��زم"، "توقع��ات"، "تفت��رض"، "التق��ديرات"، "ق��د"، "تعتق��د"، "تتحم��ل"، "تق��در"، "مرتق��ب"، "ته��دف"، "وفق��ا للتق��ديرات"والكلم��ات االتي��ة 

ه�ذا . فيه�ا او تعبي�رات اخ�رى مماثل�ة الت�ي ته�دف ال�ى التع�رف عل�ى التص�ريح باعتب�اره تطلع�ى، او ف�ي ك�ل حال�ة، م�ا ين"سوف"، "على علم"، "ينبغي"، "مشروعات"، "متوقع"
ري�ة واإلدارة، والنم�و أو الربحي�ة ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية او الخطط أو التوقع�ات بش�أن األعم�ال التجا

 ").   الشركة. ("م.م.والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش والظروف االقتصادية

روف�ة وغي�ر على احداث مستقبلية، والت�ي تق�وم عل�ى افتراض�ات اإلدارة وتنط�وي عل�ى مخ�اطر مع") االدارة("التصريحات التطلعية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشركة 
ع�ن أي نت�ائج ف�ي المس�تقبل، او ع�ن أداء معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل التي قد تؤثر عل�ى ان تك�ون نت�ائج الش�ركة الفعلي�ة  او أداءه�ا أو إنجازاته�ا مختلف�ا اختالف�ا مادي�ا 

ع�دم تحق�ق ه�ذا االفت�راض ف�ي اخ�تالف الحال�ة المالي�ة الفعلي�ة للش�ركة او نت�ائج  ق�د يتس�بب تحق�ق أو. الشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التصريحات التطلعية صراحة أو ضمنا
 . عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التصريحات التطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او ضمنية

التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التصريحات التطلعية الواردة في هذا البي�ان  تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التصريح التطلعى او
و ال تتعهد الش�ركة . المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعبر فقط عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطار.  سواء صراحة او ضمنا

تعل�ق جعة او تحديث او تأكيد أو االعالن ع�ن أي تع�ديالت عل�ى أي م�ن التص�ريحات التطلعي�ة ل�تعكس األح�داث الت�ي ت�تم أو الظ�روف الت�ي تنش�أ فيم�ا يبأي التزام فيما يخص مرا
 .بمضمون هذا البيان
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