إيديتا للصناعات الغذائية
بيان إخباري

إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  30يونيو 8002
نمو اإليرادات بمعدل سنوي  %0.92لتبلغ  2..90مليون جنيه بفضل مواصلة تنمية حجم المبيعات ،والشركة ترصد نمو األرباح التشغيلية
بأكثر من الضعف مع ارتفاع هامش األرباح في ضوء التحسينات التشغيلية المستمرة على مستوى جميع القطاعات .ونتج عن ذلك تسجيل
صافي أرباح بقيمة  0.92مليون جنيه مقابل خسائر قدرها  292مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.

القاهرة في  03يوليو 8302
أعلنت اليوم شرررركة ييديتا للعرررناعات الغ(ائية لكود البورصرررة المعررررية  ،EFID.CAوبورصرررة لندن  – )EFIDq.Lالرائدة
بعرناعة األذ(ية الففيفة المعبأة للياا في معر – عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترة المالية المنتهية في  32يونيو  ،022.حيث
بلغت اإليرادات  29..مليار جنيه تقريباا خالل النعررف األول من عام  ،022.وهو نمو سررنوي بمعدل  ،%339.ونتج عن ذلك
تحقيق صررررررافي رب قردر  ..9.مليون جنيه بزيادة سررررررنوية  .%20092وخالل الربع الثاني منفرداا ،بلغت اإليرادات 2..90
مليون جنيه ،وهو نمو سرنوي بمعدل  .%0.92وسرجلت الشرركة صافي رب بقيمة  0.92مليون جنيه مقابل صافي خسائر بقيمة
 292مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام .0222
وفي ه(ا السريا أوضر المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضوو المنتد لررةة «إيديتا للصناعات الغذائية» ،أن
األداء المالي والتشرررغيلي خالل فترة الربع الثاني تعاس المردود اإليجابي لالسرررتراتيجية التي تتبناها اإلدارة لتنويع باقة المنتجات
ويطال منتجات متميزة ذات أسرررعار تنافسرررية لتحقيق التاافؤ األمثل بين الشررررائ السرررعرية المتنوعة ،حيث نجحت الشرررركة في
تعزيز اسرررتفادتها من التعافي الملحو بمعدالت الطلب وتنمية حعرررتها السررروقية في ضررروء اسرررتيعاي الجمهور لهيال األسرررعار
الجديد .وأضاف برزي أن الشركة ستواصل تركيزها على تعزيز باقة المنتجات من أجل تنمية نتائجها المالية وحعتها السوقية،
مسررتفيداة من مرونة نموذأ أعمالها وسرررعة اسررتجابتها للتغيرات التي تطرأ على السررو  .كما سررتواصررل الشررركة خططها الرامية
يلى تعظيم الافاءة التشغيلية فضالا عن زيادة تركيزها على تدابير خفض التااليف وتنمية معدالت الربحية.
وقد ركزت ييديتا خالل النعف األول من عام  022.على تعزيز باقة المنتجات عبر تطوير العديد من المنتجات وتقديم منتجات
جديدة بمفتلف فئاتها السررررعرية ،حيث قامت بإطال منتج «تودو جو» بسررررعر  292جنيه للعبوة ،وهو ما يعد أحدث يضررررافة يلى
تشايلة منتجات الايك ذات هامش الرب المنففض والمتوفرة بسعر  092جنيه للعبوة.
وعالوة ا على ذلك واصررلت الشررركة جهودها لتنمية حجم المبيعات عبر تاثيف األنشررطة والحمالت الدعائية الموجهة لزيادة وعي
المسررررتهلاين بمفتلف منتجات ييديتا .وتضررررمنت أبرز جهود التسررررويق يطال حملة تحديث العالمة التجارية لمنتجات “مولتو”،
والتي أطلقتها الشركة مطلع لعام الجاري وتضمنت يعادة طرح منتجات الارواسون في عبوات جديدة كلياا.
وقد أثمرت جهود الشررررررركة لتعزيز باقة المنتجات ودعمها بالحمالت التسرررررريوقية عن الحفا على حعررررررتها السرررررروقية بمفتلف
القطاعات التي تعمل بها بسررو األذ(ية الففيفة ،حيث واصررلت ييديتا صرردارتها لسررو الارواسررون مع تنمية حعررتها السرروقية،
وذلك مع احتالل المركز األول بسوقي الايك والحلويات.
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ومن جانب لخر ارتفعت مسررراهمة مبيعات التعررردير بإجمالي ييرادات الشرررركة بعرررورة ملحو ة ،حيث بلغت مبيعات التعررردير
 .39.مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  022.بزيادة سررنوية  ،%2.92وهو ما يمثل  %.92من يجمالي اإليرادات مقابل
 %.9.خالل نفس الفترة من العام السابق.
وتابع برزي أن الشرركة تسعى يلى ترسي ريادتها على الساحة اإلقليمية باعتبارها أحد الركائز األساسية الستراتيجية النمو التي
تتبناها ،حيث تركز ييديتا حالياأ على تنمية مبيعات التعرررردير والتوسررررع بأنشررررطة التعرررردير في األسررررروا اإلقليمية ذات القواعد
مشيرا يلى نجاح الشركة في تعزيز أعمال مشروعها المشترك الجديد في المغري
االستهالكية الضفمة ومقومات النمو الواعدة،
ا
في ضرروء يتمام تسررجيل عالمة «فريسرراا» باعتبارها أول منتج تقوم ييديتا بتعرردير يلى ه(ا السررو الج(اي .كما تعاف الشررركة
على تحقيق أقعى استفادة من اتفاقيات التوزيع التي أبرمتها بمفتلف أسوا المنطقة.
وتجدر اإلشررارة يلى قيام ييديتا بتوقيع اتفاقية شررراكة مع مجموعة يديسررلوأي المغربية خالل الربع األول من  022.والتي سرريتم
بموجبها ينشراء شرركة ي ييديتا للعرناعات الغ(ائية – المغريي .وستشهد المرحلة األولى من االتفاقية قيام ييديتا بتعدير منتجاتها
الجديدة يلى السرررررو المغربي بد اءا من الربع األخير من عام  ،022.وذلك على أن يتبعه ينشررررراء معرررررنع جديد يعمل بأحدث ما
وصلت يليه تانولوجيا التعنيع ضمن المرحلة الثانية من االتفاقية.
واختتم برزي أن الشررركة سررتواصررل تركيزها على تنمية حجم المبيعات خالل النعررف الثاني من العام الجاري من خالل تعزيز باقة
المنتجات مع تحسررين معدالت الربحية عبر خفض التااليف وتعظيم الافاءة التشررغيلية .كما تتطلع الشررركة يلى دراسررة فر التوسررع
بأسرررروا المنطقة بالتوازي مع تعظيم االسررررتفادة من شررررباة التوزيع المحلية وتو يف قوة عالمتها التجارية بهدف اسررررتحداث قنوات
جديدة لتنمية اإليرادات مع تعظيم العائد االستثماري للمساهمين.
—نهاية البيان—
شرةة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
تأسرسرت شررركة «ييديتا للعرناعات الغ(ائية» عام  ،2...وهي شرركة رائدة في قطاع العررناعات الغ(ائية المعبأة للياا بالسرو المعررري .تتفعر شررركة
«ييديتا» في ينتاأ وتعررررنيع وتسررررويق وتوزيع المفبوزات ،بما في ذلك الايك والارواسررررون والرقائق المفبوزة لالمعررررنعة من الدقيق) وبسرررراويت الويفر
وك(لك الحلويات الجافة والطوفي والجيلي والاراميل ،حيث تضررررررم محفظة الشررررررركة عدداا من العالمات التجارية المحلية الرائجة مثل «مولتو» و«تودو»
و«بيك رولز» و«بيك سررررتياس» و«فريسرررراا» و«ميمياس» ،كما تمتلك عدداا من العالمات التجارية الدولية ومنها «توينايز» و«هوهوز» و«تايجر تيل»
في معرر وليبيا واألردن وفلسرطين والمغري والجزائر وتونس وسروريا ولبنان والعرا والبحرين وعمان واإلمارات والاويت وقطر والسعودية ،وتمتلك
ك(لك حقو التعررنيع والمعرفة الفنية والتقنية على السرراحة اإلقليمية لباقة يضررافية تضررم  22منتج من منتجات شررركة «هوسررتس براندز» الدولية .وتحظى
شررركة «ييديتا» بأكبر حعررة سرروقية في أسرروا الايك والارواسررون المعبأ لليااا ،وتحتل المركز الثاني في سررو الرقائق والمقرمشررات المفبوزة مع تعظيم
حعرتها في شرائ بساويت الويفر والحلويات .وخالل الربع األول من عام  ،022.توزعت مبيعات الشركة بواقع  %.3تقريباا للسو المحلي مع توجيه
قرابرررة  %2المتبقيرررة ألسررررررروا التعررررررررردير وعلى األخ في الررردول العربيرررة المجررراورة .لمزيرررد من المعلومرررات يرجى زيرررارة الموقع اإللاتروني
ir.edita.com.eg
لالستعالم والتواصل:
األستاذة  /منة شمس الدين
رئيس أول عالقات المستثمرين وتطوير األعمال
شرةة «إيديتا للصناعات الغذائية»
تليفون Menna.ShamsEldin@edita.com.eg | 020 3..2 .6.6
موبايل +0222 2 2.6 060.
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التصريحات التطلعية:
يحتوي ه(ا البيان على تعررررررريحات تطلعية .التعررررررري التطلعى هو أي تعررررررري ال يتعررررررل بوقائع او احداث تاريفية ،ويمان التعرف عليه عن طريق
اسررتفدام مثل العبارات والالمات االتية يوفقا للتقديراتي ،يتهدفي ،يمرتقبي ،يتقدري ،يتتحملي ،يتعتقدي ،يقدي ،يالتقديراتي ،يتفتر،ي ،يتوقعاتي،
ي تعتزمي ،يترىي ،يتفططي ،يمماني ،يمتوقعي ،يمشررررروعاتي ،يينبغيي ،يعلى علمي ،يسرررروفي ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة
التي تهدف الى التعرف على التعررررري باعتبار تطلعى .ه(ا ينطبق ،على وجه الفعررررو  ،يلى التعررررريحات التي تتضررررمن معلومات عن النتائج المالية
ال مسررتقبلية او الفطط أو التوقعات بشرررأن األعمال التجارية واإلدارة ،والنمو أو الربحية والظروف االقتعررادية والتنظيمية العامة في المسرررتقبل وذيرها من
المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للعناعات الغ(ائية ش.م.م .ليالشركةي).
التعرررريحات التطلعية تعاس وجهات النظر الحالية إلدارة الشرررركة لياالدارةي) على احداث مسرررتقبلية ،والتي تقوم على افتراضرررات اإلدارة وتنطوي على
مفاطر معروفة وذير معروفة ،ومجهولة وذيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تاون نتائج الشركة الفعلية او أداءها أو ينجازاتها مفتلفا اختالفا ماديا
عن أي نتائج في المسررتقبل ،او عن أداء الشررركة أو انجازاتها الواردة في ه( التعررريحات التطلعية صررراحة أو ضررمنا .قد يتسرربب تحقق أو عدم تحقق ه(ا
االفترا ،في اختالف الحالة المالية الفعلية للشررركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن ه( التعررريحات التطلعية ،أو عدم توافق التوقعات سررواء كانت
صريحة او ضمنية.
تفضررررع أعمال الشررررركة لعدد من المفاطر والشرررراوك التي قد تتسرررربب في اختالف التعررررري التطلعى او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التعررررريحات
التطلعية الواردة في ه(ا البيان سررواء صررراحة او ضررمنا .المعلومات وا راء والتعررريحات التطلعية الواردة في ه(ا البيان تعبر فقط عن وقت صرردور ه(ا
البيران وتفضرررررررع للتغيير دون يخطرار .وال تتعهرد الشرررررررركرة برأي التزام فيمرا يف مراجعرة او تحرديرث او ترأكيد أو االعالن عن أي تعديالت على أي من
التعريحات التطلعية لتعاس األحداث التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون ه(ا البيان.
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