إيديتا للصناعات الغذائية
بيان إخباري

إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017
نمو إيرادات الشركة بمعدل سنوي  %21.6لتبلغ  3.0مليار جنيه وصافي الربح يتضاعف بمعدل  3مرات ليسجل  212.0مليون جنيه خالل
عام  .2017والشركة ترصد تعافي حجم المبيعات بفضل األسس القوية التي ينفرد بها السوق

القاهرة في  26فبراير 2018
أعلنت اليوم شررركة إيديتا للاررناعات اليةا(ية كود البورصررة المارررية  ،EFID.CAوبورصررة لندن  – )EFIDq.Lالرا(دة باررناعة األيةية
الخفيفة المعبأة آليًا في ماررر – عن نتا(جها المالية والتشررييلية للفترة المالية المنتهية في  31ديسررمبر  ،2017حيث بليت اإليرادات  3.04مليار
جنيه وهو نمو سنوي بمعدل  ،%21.6ونتج عن ذلك نمو صافي الربح بمعدل سنوي  %346.8ليبلغ  212.0مليون جنيه.
وخالل الربع األخير منفردًا ،بليت إيرادات إيديتا  958.0مليون جنيه بمعدل نمو سررررررنوي  ،%16.6وبلغ صررررررافي الربح  106.6مليون جنيه
مقابل صافي خسا(ر بقيمة  72.1مليون جنيه خالل نفس الفترة من عام .2016
وتعكس النتا(ج المالية والتشررررررييلية يدرة إيديتا علب مواكبة التغديات يير المسرررررربوية التي تخيم علب مناا األعمال ،كما تعكس كفا ة نموذج
األعمال وسرعة االستجابة لتغوالت المشهد االيتاادي.
وفي هةا السياق أوضح المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة «إيديتا للصناعات الغذائية» ،أن عام  2017مثل
نقلة تغولية بالنسبة للشركة ،حيث مضت يد ًما في تنمية اإليرادات ريم الضيوط التضخمية التي خيمت علب السوق الماري وما نتج عنها من
ضعف القوة الشرا(ية للمستهلكين ،وذلك بفضل التطبيق المبكر الستراتيجية تعديل هيكل أسعار المنتجات .وتابع برزي أن الشركة نجغت في
الغفاظ علب معدالت الربغية عبر زيادة الكفا ة التشرررررييلية وتنويع باية المنتجات ،وأنها تعكف علب تعزيز حارررررتها السرررررويية من خالل تغقيق
التكافؤ األمثل بين الفئات السررررررعرية المتنوعة بباية المنتجات وإطالق الغمالت اإلعالنية المكثفة وتغديث العالمة التجارية لمنتجاتها مع تعظيم
االستفادة من منظومة التوزيع التي تخدم ياعدة شاسعة من المستهلكين تضم جميع شرا(ح السوق وفئات المجتمع.
ويد وا صلت إيديتا ضخ المزيد من اال ستثمارات ريم التغديات التي واجهها ال سوق الم اري ،مدعو ًمة بثقتها في األ سس القوية التي ينفرد بها
السوق ومقومات النمو التي يغظب بها .ويد نجغت الشركة في استكمال التوسعات الرأسمالية المخططة خالل عام  ،2017وعلب رأسها إطالق
مارررنع  ،E08باإلضرررافة إلب تشرررييل أول خن إلنتاج الويفر في يوليو  2017وخن ثاني إلنتاج الدونات في أكتوبر من نفس العام .ومن المتويع
أن يضم المانع  11خن إنتاج عند اكتماله ،عل ًما بأن المانع الجديد سيساهم في تنمية أعمال ونتا(ج الشركة خالل الفترة المقبلة.
ويد أثمر افتتاح الماررررنع وتشررررييل خطوط اإلنتاج الجديدة عن تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة ،حيث أطلقت الشررررركة منتجات «فريسرررركا
فينجرز» و«فريسررركا بايتس» خالل يوليو  2017بعد تغديث العالمة التجارية لمنتجات «فريسررركا» خالل نفس العام .وأعقب ذلك إطالق منتج
أيضرررا بمارررنع  .E08كما أثمرت
«تودو دونات» خالل أكتوبر  ،2017وهو أول منتج معبأ آليًا من نوعه في السررروق المارررري ويتم تارررنيعه ً
االسررررررتراتيجية التي تتبناها الشررررررركة إلطالق منتجات ذات فئات سررررررعرية متنوعة عن تقديم مجموعة من النكهات الجديدة لعالمات «مولتو»
و«هوهوز» ،ويشمل ذلك «هوهوز– كيك ذهبي ملفوف ومغشو بالشوكوالتة والفراولة» بسعر جنيه واحد للعبوة .وباإلضافة إلب ذلك استهلت
إيديتا عام  2018بإطالق منتج «تودو ميني مافنز بالشرررروكوالتة والفانيليا مع يطع الشرررروكوالتة» ،وذلك في إطار اسررررتراتيجية الشررررركة لزيادة
معدالت الطلب وتنفية التوسعات الطموحة التي تخطن لها.
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ويد نجغت الشرررررركة في الغفاظ علب صررررردارتها بقطاعاتها اإلنتاجية الر(يسرررررية خالل عام  ،2017حيث احتلت صررررردارة يطاي الكيك بغارررررة
 %57.1وكةلك يطاي الكرواسون بغاة  ،%60.9كما واصلت الشركة ترسيخ ريادتها بقطاي الغلويات بغاة  .%15.7ونجغت الشركة
في تنمية حاتها السويية في يطاي المقرمشات لتبلغ  ،%44.4وكةلك يطاي الويفر عند .%11.0
ومن ناحية أخرى ،بليت إيرادات التادير  237.7مليون جنيه خالل عام  ،2017وهو نمو سنوي بمعدل .%32.1
ويد أحرزت الشرررركة تقد ًما ملغو ً
ظا علب صرررعيد التوسرررعات اإليليمية ،حيث يامت بتوييع مةكرة تفاهم مع مجموعة «ديسرررلوج» الميربية والتي
تغظي بشبكة توزيع ها(لة في الميرب تال إلب حوالي  65ألف نقطة توزيع منتشرة في أنغا المملكة.
ولفت برزي أن الشراكة الجديدة تمثل أبرز التطورات باستراتيجية التوسعات التي تتبناها إيديتا للتغول من شركة مغلية تقوم بتادير منتجاتها
إلب شرررركة را(دة علب السررراحة اإليليمية ولها تواجد فعال في أسرررواق جديدة تتسرررم بتوافر ياعدة اسرررتهالكية ضرررخمة وتغظب بفر نمو واعدة،
مشيرا إلب أن الشركة تعتزم إعادة تطبيق نموذج األعمال الةي أثمر عن نجاحها وترسيخ مكانتها بالسوق الماري بالتوازي مع توظيف يدرات
ً
البغث والتطوير والمعرفة التقنية والفنية التي تنفرد بها واستراتيجيات التسويق التي تتبناها.
واختتم برزي أن الشركة تواصل رصد التعافي الملغوظ بغجم المبيعات خالل الربع األول من العام الجاري بفضل خطتها لتعزيز وتنويع باية
وأيض را يدرتها علب تلبية احتياجات ياعدة أوسررع من المسررتهلكين وتغقيق التكافؤ األمثل بين الشرررا(ح السررعرية المتنوعة .وأوضررح أن
المنتجات
ً
اإلدارة ستركز خالل الفترة المقبلة علب تنمية حجم المبيعات بالتوازي مع تنمية هامش الربح وموا صلة تدابير خفض الم اروفات ،م شي ًرا إلب
أن النجاحات واإلنجازات التي حققتها الشرررركة خالل عام  2017أثمرت عن ترسررريخ مكانتها وتعزيز يدرتها علب مواصرررلة مسررريرة النمو خالل
السنوات المقبلة .وأضاف برزي أن الشركة تتطلع إلب مواصلة األدا المتميز مع تعظيم العا(د االستثماري للمساهمين بالتوازي مع االستمرار
في إطالق المنتجات االبتكارية الجديدة ومواصررلة تنفية خطة التوسررعات اإليليمية ،فضررالً عن تعظيم االسررتفادة من شرربكة التوزيع الواسررعة التي
تغظب بها.
—نهاية البيان—
شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
تأسست شركة «إيديتا للاناعات اليةا(ية» عام  ،1996وهي شركة را(دة في يطاي الاناعات اليةا(ية المعبأة آليًا بالسوق الماري .تتخاص شركة
«إيديتا» في إنتاج وتارررنيع وتسرررويق وتوزيع المخبوزات ،بما في ذلك الكيك والكرواسرررون والريا(ق المخبوزة المارررنعة من الدييق) وبسررركويت الويفر
وكةلك الغلويات الجافة والطوفي والجيلي والكراميل ،حيث تضرررررم مغفظة الشرررررركة عددًا من العالمات التجارية المغلية الرا(جة مثل «مولتو» و«تودو»
و«بيك رولز» و«بيك سررتيكس» و«فريسرركا» و«ميميكس» ،كما تمتلك عددًا من العالمات التجارية الدولية ومنها «توينكيز» و«هوهوز» و«تايجر تيل»
في مار وليبيا واألردن وفلسطين والميرب والجزا(ر وتونس وسوريا ولبنان والعراق والبغرين وعمان واإلمارات والكويت ويطر والسعودية ،وتمتلك
كةلك حقوق التاررنيع والمعرفة الفنية والتقنية علب السرراحة اإليليمية لباية إضررافية تضررم  11منتج من منتجات شررركة «هوسررتس براندز» الدولية .وتغظب
شررركة «إيديتا» بأكبر حاررة سررويية في أسررواق الكيك والكرواسررون المعبأ آليًاً ،وتغتل المركز الثاني في سرروق الريا(ق والمقرمشررات المخبوزة مع تعظيم
حارررتها في شررررا(ح بسررركويت الويفر والغلويات .وخالل عام  ،2017توزعت مبيعات الشرررركة بوايع  %92تقريبًا للسررروق المغلي مع توجيه يرابة %8
المتبقية ألسواق التادير وعلب األخص في الدول العربية المجاورة .لمزيد من المعلومات يرجب زيارة المويع اإللكترونيir.edita.com.eg :
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تليفونMenna.ShamsEldin@edita.com.eg | 202 3851 6464 :
موبايل+2010 0 154 2428 :

التصريحات التطلعية:
يغتوي هةا البيان علب تاررررررريغات تطلعية .التاررررررريح التطلعب هو أي تاررررررريح ال يتاررررررل بويا(ع او احداع تاريخية ،ويمكن التعرف عليه عن طريق
اسررتخدام مثل العبارات والكلمات االتية فوفقا للتقديراتف ،فتهدفف ،فمرتقبف ،فتقدرف ،فتتغملف ،فتعتقدف ،فيدف ،فالتقديراتف ،فتفتر،ف ،فتويعاتف،
ف تعتزمف ،فترىف ،فتخطنف ،فممكنف ،فمتويعف ،فمشررررروعاتف ،فينبييف ،فعلب علمف ،فسرررروفف ،او في كل حالة ،ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة
التي تهدف الب التعرف علب التارررريح باعتبارط تطلعب .هةا ينطبق ،علب وجه الخارررو  ،إلب التارررريغات التي تتضرررمن معلومات عن النتا(ج المالية
ال مسررتقبلية او الخطن أو التويعات بشررأن األعمال التجارية واإلدارة ،والنمو أو الربغية والظروف االيتاررادية والتنظيمية العامة في المسررتقبل وييرها من
المسا(ل التي تؤثر علب شركة ايديتا للاناعات اليةا(ية ش.م.م .فالشركةف).
التارررريغات التطلعية تعكس وجهات النظر الغالي ة إلدارة الشرررركة فاالدارةف) علب احداع مسرررتقبلية ،والتي تقوم علب افتراضرررات اإلدارة وتنطوي علب
مخاطر معروفة ويير معروفة ،ومجهولة وييرها من العوامل التي يد تؤثر علب ان تكون نتا(ج الشركة الفعلية او أدا ها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا ماديا
عن أي نتا(ج في المسررتقبل  ،او عن أدا الشررركة أو انجازاتها الواردة في هةط التاررريغات التطلعية صررراحة أو ضررمنا .يد يتسرربب تغقق أو عدم تغقق هةا
االفترا ،في اختالف الغالة المالية الفعلية للشررركة او نتا(ج عملياتها اختالفا جوهريا عن هةط التاررريغات التطلعية ،أو عدم توافق التويعات سرروا كانت
صريغة او ضمنية.
تخضررررع أعمال الشررررركة لعدد من المخاطر والشرررركوس التي يد تتسرررربب في اختالف التاررررريح التطلعب او التقدير أو التنبؤ اختالفا ماديا عن التاررررريغات
التطلعية الواردة في هةا البيان سوا صراحة او ضمنا .المعلومات واآلرا والتاريغات التطلعية الواردة في هةا البيان تعبر فقن عن ويت صدور هةا
البيان وتخضرررررررع للتييير دون إخطار .وال تتعهد الشرررررررركة بأي التزام فيما يخص مراجعة او تغديث او تأكيد أو االعالن عن أي تعديالت علب أي من
التاريغات التطلعية لتعكس األحداع التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هةا البيان.
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