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إيديتا تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
ارتفاع إيرادات إيديتا بمعدل سنوي 6.6% لتبلغ 4,025.3 مليون جنيه خالل عام 2019، ونمو صافي الربح بمعدل 

سنوي 19.3% إلى 362.3 مليون جنيه خالل نفس الفترة، مصحوًبا بوصول هامش صافي الربح إلى 9%، بفضل 
استمرار جهود الشركة لتنويع باقة المنتجات وتحسين معدالت الربحية

أبرز المؤشرات المالية - العام المالي 2019

اإليرادات 
4,025.3 مليون جنيه

نمو سنوي %6.6 ▲

مجمل الربح
1,422.3 مليون جنيه

نمو سنوي %17.4 ▲
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد 

 )EBITDA( واإلهالك واالستهالك
705.9 مليون جنيه

نمو سنوي %9.6 ▲ 

صافي الربح
362.3 مليون جنيه

نمو سنوي %19.3 ▲

مؤشرات األداء المالي | العام المالي 2019
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ا
رباح التشغيلية
قبل خصم الضرائب والفوائد

وا�هالك واالستهالك

صافي المبيعاتمجمل الربحصافي الربح

ملخص قائمة الدخل )مليون جم(
التغير )%( العام مالي 2018العام مالي 2019التغير )%( الربع األخير 2018الربع األخير 2019)مليون جم(

6.6% 3,776.4  4,025.3 0.7% 1,084.1  1,091.9 الإيرادات  
17.4% 1,211.4  1,422.3 3.2% 388.2  400.8 جممل الربح

32.1%35.3%35.8%36.7%هام�ش الربح الإجمايل
الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب 

9.6% 644.2  705.9 0.7% 222.6  224.1 والفوائد والإهالك وال�ضتهالك

17.1%17.5%20.5%20.5%هام�ش الأرباح الت�ضغيلية
19.3% 303.7  362.3 -14.5% 128.3  109.7 �ضايف الربح

8.0%9.0%11.8%10.0%هام�ش �ضايف الربح

يستعرض هذا التقرير نتائج الشركة باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) IFRS(. ويمكن االطالع على المقارنات مقابل معايير المحاسبة المصرية عبر زيارة قسم التسويات 
بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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نبذة عن نتائج الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

 –  )EFID.L لندان  وبور�ضة   EFID.CA الم�ضرية  البور�ضة  )كود  الغذائية«  لل�ضناعات  »اإيديتا  �ضركة  اليوم  اأعلنت 
الرائدة ب�ضناعة الأغذية الخفيفة المعباأة اآلًيا في م�ضر – عن النتائج المالية والت�ضغيلية للفترة المالية المنتهية في 31 
دي�ضمبر 2019, حيث بلغت الإيرادات 4,025.3 مليون جنيه خالل عام 2019 بزيادة �ضنوية 6.6%. وارتفع �ضافي الربح 

بمعدل �ضنوي 19.3% لي�ضجل 362.3 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة.

وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغت الإيرادات 1,091.9 مليون جنيه, فيما بلغ �ضافي الربح 109.7 مليون جنيه خالل 
نف�ش الفترة.

اإلى ارتفاع الكميات المباعة بمعدل �ضنوي 4.7% لتبلغ 2,736.2 مليون عبوة خالل عام 2019,  ويرجع نمو الإيرادات 
ارتفاع  اإلى  بالإ�ضافة  والويفر,  المقرم�ضات  مقدمتها  وفي  ال�ضركة  قطاعات  بجميع  المباعة  الكميات  نمو  بف�ضل  وذلك 
متو�ضط اأ�ضعار البيع بمعدل �ضنوي 1.8% اإلى 1.47 جنيه للعبوة خالل نف�ش الفترة. وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغت 

الكميات المباعة 750.2 مليون عبوة بزيادة �ضنوية ن�ضبتها %2.6. 

بلغ مجمل الربح 1,422.3 مليون جنيه خالل عام 2019, بمعدل نمو �ضنوي 17.4%. و�ضاحب ذلك نمو هام�ش مجمل 
الربح بواقع 3.3 نقطة مئوية ليبلغ 35.3% خالل نف�ش الفترة. وياأتي ذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات بن�ضبة 
�ضنوية قدرها 1.5% فقط لتبلغ 2,603.0 مليون جنيه خالل عام 2019, علًما باأن تكلفة الخامات المبا�ضرة انخف�ضت 
بمعدل �ضنوي 1.4% خالل نف�ش الفترة بف�ضل ارتفاع قيمة الجنيه الم�ضري اأمام الدولر الأمريكي وا�ضتمرار مردود تبني 
تدابير خف�ش التكاليف وتعزيز الكفاءة الت�ضغيلية. وخالل الربع الأخير منفرًدا, ارتفع مجمل الربح بمعدل �ضنوي %3.2 
لي�ضجل 400.8 مليون جنيه, و�ضاحب ذلك ارتفاع هام�ش مجمل الربح اإلى 36.7% مقابل 35.8% خالل نف�ش الفترة من 

العام ال�ضابق.

بلغت الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك 705.9 مليون جنيه خالل عام 2019 بزيادة 
نف�ش  �ضنوية قدرها 26.3 خالل  بزيادة  والإدارية  العمومية  الم�ضروفات  ارتفاع  الرغم من  �ضنوية قدرها 9.6%, على 
الفترة, علًما باأن هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك بلغ 17.5% خالل عام 
وال�ضتهالك  والإهالك  والفوائد  ال�ضرائب  قبل خ�ضم  الت�ضغيلية  الأرباح  ارتفعت  منفرًدا,  الأخير  الربع  2019. وخالل 
الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك  لت�ضجل 224.1 مليون جنيه, بينما بلغ هام�ش الأرباح 

20.5% خالل نف�ش الفترة.

بلغ �ضافي الربح 362.3 مليون جنيه خالل عام 2019, بمعدل نمو �ضنوي بلغ 19.3% بف�ضل تح�ضن هام�ش مجمل الربح 
وتراجع م�ضروفات الفائدة بعد نجاح ال�ضركة في خف�ش تكاليف التمويل, علًما باأن هام�ش �ضافي الربح ارتفع اإلى %9.0 
خالل عام 2019 مقابل 8.0% خالل العام ال�ضابق. وخالل الربع الأخير منفرًدا, بلغ �ضافي الربح 109.7 مليون جنيه, 
مقابل 128.3 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة من العام ال�ضابق. وبلغ هام�ش �ضافي الربح 10.0% خالل الربع الأخير 

من عام 2019.

ن�ضبتها  �ضنوية  بزيادة   ,2019 عام  خالل  جنيه  مليون   343.5 الت�ضدير  مبيعات  بلغت  الت�ضدير,  اأن�ضطة  �ضعيد  وعلى 
مبيعات  ارتفعت  منفرًدا,  الأخير  الربع  وخالل  الفترة.  نف�ش  خالل  الإيرادات  اإجمالي  من   %8.5 مثلت  حيث   ,%8.7
الت�ضدير بمعدل �ضنوي 16.2% لتبلغ 104.4 مليون جنيه, حيث مثلت 9.5% من اإجمالي الإيرادات مقابل 8.2% خالل 

نف�ش الفترة من العام ال�ضابق.

أبرز التطورات التشغيلية

حر�ضت اإيديتا خالل عام 2019 على تنفيذ ا�ضتراتيجيتها التي تهدف اإلي تعزيز مكانتها الرائدة ب�ضوق الأغذية الخفيفة 
المعباأة اآلًيا في م�ضر, حيث ركزت على تح�ضين ت�ضكيلة المنتجات عبر تقديم مجموعة من المنتجات البتكارية الجديدة التي 
تلبي مختلف اأذواق الم�ضتهلكين. وت�ضمنت اأبرز الم�ضتجدات الت�ضغيلية خالل العام تركيب امتداد لخط اإنتاج بقطاع الحلويات 
خالل الربع الأول من عام 2019, والذي تم توظيفه في اإطالق منتجات الحلوى ذات الح�ضو الكريمي »بون بون« خالل اأبريل 
2019, بالإ�ضافة اإلى تركيب خط جديد بقطاع الويفر خالل الربع الثاني من نف�ش العام, حيث تم ا�ضتخدامه في ت�ضنيع 

وتقديم منتج »فري�ضكا بوب�ش« في مايو من نف�ش العام. 

اإليرادات 
)مليون جم(
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مجمل الربح 
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معدل نمو األرباح التشغيلية قبل خصم 
الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

)مليون جم، الهامش %(

٪٢٠٫٥ ٪٢٠٫٥

٪١٧٫١ ٪١٧٫٥

٢٢٣ ٢٢٤

٦٤٤
٧٠٦

الربع ا�خير ٢٠١٨ الربع ا�خير ٢٠١٩ العام المالي
٢٠١٨ 

العام المالي
٢٠١٩ 

معدل نمو صافي الربح 
)مليون جم، الهامش %(
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كما �ضهد عام 2019 اإطالق منتج » مولتو ميني- Friendship Pack« خالل بطولة كاأ�ش الأمم الإفريقية 2019, والذي تم 
اإ�ضافته لحًقا كمنتج ثابت �ضمن ت�ضكيلة منتجات ال�ضركة. وفي اأكتوبر من نف�ش العام تم اإطالق ثاني منتجات الحلويات 
ويتوفر  الطبقات  متعدد  وهو كيك  ماك�ش«,  »تودو  منتج  اإيديتا  اأطلقت  واأخيًرا  الرئي�ضية.  »ميمك�ش«  »بريز« تحت عالمة 
باأربعة نكهات مختلفة ب�ضعر 2 جنيه للعبوة, حيث ياأتي ذلك في اإطار جهود ال�ضركة لتعزيز مكانتها الرائدة ب�ضوق الكيك.

وعلى ال�ضعيد الإقليمي؛ ركزت ال�ضركة على تعزيز تواجدها بدولة المغرب, حيث قامت خالل الن�ضف الأول من عام 
2019 بتوقيع عقد اإيجار طويل الأجل لقطعة اأر�ش بم�ضاحة 13 األف متر مربع قابلة للم�ضاعفة ولمدة 9 �ضنوات, وذلك 
لبناء م�ضنع ال�ضركة. وفي �ضهر اأكتوبر من نف�ش العام, وقعت ال�ضركة اتفاقية دعم مالي مع الحكومة المغربية لتح�ضل 
الأجنبية  ال�ضتثمارات  تحفيز  اإلى  يهدف  الذي  الحكومة  برنامج  �ضمن  وذلك  مغربي  درهم  مليون   15 على  بموجبها 
المبا�ضرة وتعزيز النمو القت�ضادي مع تحويل المملكة المغربية اإلى مركز ت�ضدير حيوي بالمنطقة. وقد ا�ضتكملت اإيديتا 
كافة الت�ضميمات والدرا�ضات الفنية الخا�ضة ببدء اإن�ضاء م�ضنعها, حيث تم بدء الأعمال الإن�ضائية خالل الربع الأخير 

من عام 2019, وذلك على اأن يتم ت�ضغيل الم�ضنع خالل عام 2020.

 )IFC( وعلى ال�ضعيد التمويلي, �ضهد يوليو 2019 ح�ضول اإيديتا على ت�ضهيل متو�ضط الأجل من موؤ�ض�ضة التمويل الدولية
بقيمة 20 مليون دولر قابل للزيادة بقيمة 10 مليون دولر اأخرى ك�ضريحة ثانية. ومن المقرر ا�ضتخدام قيمة التمويل الذي 

تبلغ مدته �ضبع �ضنوات في تمويل النفقات الراأ�ضمالية المخططة وال�ضتفادة من فر�ش النمو في ال�ضوق الم�ضري.  

كما ركزت ال�ضركة جهودها خالل عام 2019 على تعزيز عالمتها التجارية عبر الرتقاء بمنظومة الت�ضويق والحمالت 
خالل  م�ضر  ا�ضت�ضافتها  التي   2019 الإفريقية  الأمم  كاأ�ش  بطولة  برعاية  ال�ضركة  قامت  الإطار؛  هذا  وفي  الترويجية. 
ال�ضيف الما�ضي, حيث مثلت عالمة »مولتو« الراعي الم�ضري للبطولة, بينما مثلت عالمة »فري�ضكا« الراعي الر�ضمي 
للمنتخب الم�ضري لكرة القدم. كما اأطلقت ال�ضركة حملة »الكل ك�ضبان« خالل البطولة, والتي �ضاهمت في تنمية نتائج 

قطاعي الويفر والمخبوزات, ف�ضاًل عن زيادة وعي العمالء بالمنتجات الجديدة. 

االستراتيجية

تهدف ا�ضتراتيجية اإيديتا خالل عام 2020 اإلى تعزيز اأعمال ال�ضركة عبر تنمية الإيرادات وتوظيف مكانتها الرائدة في 
التو�ضع باأعمالها من اأجل تعظيم قيمة نموذج اأعمالها على المدى الطويل. وتتركز اأبرز اأهداف ال�ضركة في تعزيز باقة 
في  البتكارية  قدراتها  توظيف  خالل  من  قطاعاتها  منتجات  مختلف  على  الطلب  معدلت  تحفيز  وموا�ضلة  المنتجات 
تقديم منتجات جديدة مثل قيامها موؤخًرا باإطالق منتجي »مولتو �ضاندوت�ش« و«مولتو ماجنوم« بقطاع المخبوزات. وت�ضعى 
اآلًيا, م�ضتفيدًة  المعباأة  الخفيفة  الأغذية  ب�ضوق  الدخول في قطاعات جديدة  الإيرادات عبر  تنويع م�ضادر  اإلى  ال�ضركة 
ال�ضرائح  ت�ضتهدف جميع  التي  والترويجية  الت�ضويقية  الحمالت  اإطالق مختلف  في  التجارية وخبرتها  قوة عالمتها  من 

ال�ضتهالكية.

وتوا�ضل اإيديتا جني ثمار قوة �ضبكة التوزيع التي تنفرد بها, علًما باأن ال�ضركة تخطط لإجراء المزيد من التح�ضينات من 
اأجل تغطية مناطق جديدة والو�ضول اإلى ال�ضرائح الم�ضتهدفة علي نطاق اأ�ضمل, مما ي�ضاهم في تعزيز وتنمية ح�ضتها 

ال�ضوقية.

اأما على ال�ضعيد الإقليمي؛ فتم�ضي ال�ضركة قدًما في تنفيذ الأعمال الإن�ضائية بم�ضنعها الجديد في المغرب وفًقا للجدول 
الزمني الم�ضتهدف, حيث �ضيمثل الم�ضنع الذي �ضيتم ت�ضغيله خالل عام 2020 اإحدى الركائز الأ�ضا�ضية ل�ضتراتيجية 

التو�ضعات الإقليمية التي تتبناها اإيديتا. 
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نظرة عامة على أداء القطاعات التشغيلية
معدل نمو اإليرادات | العام المالي 2019

-

٪٠٫٢-

٪١٠٫١

٪٢٥٫٩

٪٢١٫٨

٪٩٢٫٢-

٪٣٫٣-

منتجات 
مستوردة

الحلويات

الويفر

المقرمشات

المخبوزات

الكيك

ارتفعت  حيث  والويفر,  والمقرم�ضات  المخبوزات  لقطاعات  القوي  الأداء   2019 عام  خالل  اإيديتا  اإيرادات  نمو  يعك�ش 
اإيرادات قطاع المخبوزات بمعدل �ضنوي 10.1%, بف�ضل زيادة الكميات المباعة ومتو�ضط اأ�ضعار البيع, علًما باأن القطاع 
�ضاهم بن�ضبة 50% في معدل نمو اإجمالي الإيرادات خالل العام. كما ارتفعت اإيرادات قطاع المقرم�ضات بمعدل �ضنوي 
25.9% خالل عام 2019, حيث �ضاهم القطاع بن�ضبة 33% في معدل نمو اإجمالي الإيرادات خالل نف�ش الفترة. و�ضجلت 
اإيرادات قطاع الويفر نمًوا �ضنوًيا بن�ضبة 21.8% خالل عام 2019, حيث �ضاهم القطاع بن�ضبة 24% في معدل نمو اإجمالي 
الإيرادات خالل نف�ش الفترة. وا�ضتقرت اإيرادات قطاع الكيك عند 1,772.3 مليون جنيه خالل عام 2019, بينما �ضجل 

قطاع الحلويات 155.1 مليون جنيه خالل نف�ش الفترة.

قطاع  اإيرادات  ارتفعت  كما   ,%8.5 �ضنوي  بمعدل  المخبوزات  قطاع  اإيرادات  ارتفعت  منفرًدا,  الأخير  الربع  وخالل 
المقرم�ضات بمعدل �ضنوي 4.3%, ف�ضاًل عن نمو اإيرادات قطاع الويفر بن�ضبة �ضنوية 2.8% خالل نف�ش الفترة.

مساهمة القطاعات التشغيلية في معدل نمو اإليرادات

منتجات مستوردةالحلويات الويفر المقرمشات المخبوزات الكيك

٪١٢٫٥ ٪١٦٫٦ ٪٢٤٫١ ٪٦٫٦

٢٠١٨ ٢٠١٩

٪٣٫٩

٪١١٫٧

٪٦٫٣

-٪٠٫١

٪٣٫٧

٪٢٫٦

٪١١٫٢

٪٣٫٣

٪٣٫٨
٪١٫٩

٪٢٫٩

٪٢٫٢

٪٠٫٦

٪٣٫٣

٪٣٫٢

٪١٫٦

٪٠٫٥
٪٢٫٢

٪٠٫٣

-٪٠٫١

٪٠٫٠ ٪٠٫٠ ٪٠٫٢

-٪٠٫٢

٢٠١٦ ٢٠١٧

٪٥٢٫٧
٪٣٠٫٢

٪٧٫٣

٪٦٫٣
٪٣٫٠ ٪٠٫٤ ٪٠٫١

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
العام المالي 2018 (مليون جم)

٪٥٠٫٦

٪٨٫٢

٪٦٫٨
٪٢٫٨

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
العام المالي 2019 (مليون جم)

٪٣١٫٥

٢٫١ منتجات مستوردة  

 

٣٩٫٢ الحلويات  

  

٩٦٫٨ الويفر  

 

١١٦٫٩ المقرمشات  

 

٤٤٨٫٤ المخبوزات  

 

٧١٩٫٣ الكيك  

٥٫٣ منتجات مستوردة  

 

٣٦٫٩ الحلويات  

  

٧٦٫٣ الويفر  

 

٨٨٫٥ المقرمشات  

 

٣٦٥٫٤ المخبوزات  

 

٦٣٨٫٨ الكيك  

٪٥٢٫٧
٪٣٠٫٢

٪٧٫٣

٪٦٫٣
٪٣٫٠ ٪٠٫٤ ٪٠٫١

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
العام المالي 2018 (مليون جم)

٪٥٠٫٦

٪٨٫٢

٪٦٫٨
٪٢٫٨

توزيع مجمل الربح حسب القطاع
العام المالي 2019 (مليون جم)

٪٣١٫٥

٢٫١ منتجات مستوردة  

 

٣٩٫٢ الحلويات  

  

٩٦٫٨ الويفر  

 

١١٦٫٩ المقرمشات  

 

٤٤٨٫٤ المخبوزات  

 

٧١٩٫٣ الكيك  

٥٫٣ منتجات مستوردة  

 

٣٦٫٩ الحلويات  

  

٧٦٫٣ الويفر  

 

٨٨٫٥ المقرمشات  

 

٣٦٥٫٤ المخبوزات  

 

٦٣٨٫٨ الكيك  
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اإليرادات ومجمل الربح حسب القطاع

جنيه مصري
الربع األخير 

2019
الربع األخير 

التغيير )%(2018
العام 

المالي 2019
العام 

التغيير )%(المالي 2018

الكيك
-0.2% 1,776.7  1,772.3 -5.3% 481.0  455.3 اإليرادات

12.6% 638.8  719.3 -4.9% 199.8 190.0 مجمل الربح
4.6 نقطة36.0%40.6%0.2 نقطة41.5%41.7%هامش مجمل الربح

المخبوزات 
10.1% 1,236.1  1,361.2 8.5% 365.1  396.1 اإليرادات

22.6% 365.4  448.2 15.8% 118.5  137.2 مجمل الربح
3.4 نقطة29.6%32.9%2.2 نقطة32.5%34.6%هامش مجمل الربح

المقرمشات
25.9% 313.0  394.2 4.3% 106.3  110.9 اإليرادات

31.9% 88.5  116.8 11.8% 33.4 37.3 مجمل الربح
1.3 نقطة28.3%29.6%2.2 نقطة31.4%33.7%هامش مجمل الربح

الويفر
21.8% 276.6  337.0 2.8% 85.5  87.8 اإليرادات

26.8% 76.3  96.8 -5.9% 25.5  24.0 مجمل الربح
1.1 نقطة27.6%28.7%-2.5 نقطة29.9%27.3%هامش مجمل الربح

الحلويات
-3.3% 160.4  155.1 -6.2% 43.4  40.7 اإليرادات

6.2% 36.9  39.2 27.6% 9.9  12.6 مجمل الربح
2.3 نقطة23.0%25.3%8.2 نقطة22.8%31.0%هامش مجمل الربح

6.6% 3,776.4  4,025.3 0.7% 1,084.1  1,091.9 إجمالي اإليرادات

17.4% 1,211.4  1,422.3 3.2% 388.2  400.8 إجمالي الربح

3.3 نقطة32.1%35.3%0.9 نقطة35.8%36.7%هامش مجمل الربح

توزيع هامش مجمل الربح حسب القطاع

٪٣٦٫٠
٪٤٠٫٦

٪٢٩٫٦
٪٣٢٫٩

٪٢٨٫٣ ٪٢٩٫٦ ٪٢٧٫٦ ٪٢٨٫٧

٪٢٣٫٠
٪٢٥٫٣

الكيك الكرواسون المقرمشات الويفر الحلويات
الربع ا�خير ٢٠١٨  الربع ا�خير ٢٠١٩ 

رصدت الشركة نمو مجمل الربح وهامش مجمل الربح بجميع قطاعاتها، حيث مثلت المقرمشات القطاع األسرع نمًوا، في 
ضوء ارتفاع مجمل ربح القطاع بمعدل سنوي 31.9% خالل عام 2019، ويليه قطاع الويفر بمعدل نمو سنوي %26.8. 
وارتفع أيًضا مجمل ربح قطاع المخبوزات بمعدل سنوي 22.6% خالل عام 2019، في حين سجل مجمل ربح قطاعيي 
الكيك والحلويات نمًوا سنويًا بنسبة 12.6% و6.2% على التوالي خالل نفس الفترة. واحتل قطاع الكيك صدارة هامش 
مجمل الربح بين قطاعات الشركة، حيث بلغ 40.6% )+460 نقطة أساس( خالل عام 2019. وبلغ هامش مجمل الربح 
بقطاع المخبوزات 32.9% )+340 نقطة أساس(، بينما بلغ هامش مجمل الربح لقطاعات المقرمشات والويفر والحلويات 

29.6% و28.7% و25.3% على التوالي خالل عام 2019.
Figures are based on gross sales 2

٪٥٥٫٢
٪٣١٫٦

٪٣٫٣
٪١٫٧ ٪٨٫٣

توزيع ا
يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2018

٪٥٥٫٠

٪٣٢٫٣

٪١٫٤
٪٢٫٩

٪٨٫٥

توزيع ا
يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2019

٪٥٥٫٢
٪٣١٫٦

٪٣٫٣
٪١٫٧ ٪٨٫٣

توزيع ا
يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2018

٪٥٥٫٠

٪٣٢٫٣

٪١٫٤
٪٢٫٩

٪٨٫٥

توزيع ا
يرادات حسب قنوات
 التوزيع العام المالي 2019
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كميات المبيعات واألسعار

الربع األخير 
2019

الربع األخير 
2018

التغيير 
)%(

العام 
المالي 

2019

العام 
المالي 

2018

التغيير 
)%(

الكيك
1.5% 1,441  1,462 -0.9% 386  383 العبوات )مليون(

-4.9% 43.4  41.2 -5.1% 11.3  10.7 الطن )ألف(
-1.7% 1.23  1.21 -4.5% 1.24  1.19 متوسط سعر المصنع )جنيه(

المخبوزات 
3.5% 741  767 9.3% 208  228 العبوات )مليون(

3.0% 33.5  34.5 6.0% 9.5  10.1 الطن )ألف(
6.4% 1.67  1.78 -0.7% 1.75  1.74 متوسط سعر المصنع )جنيه(

المقرمشات
19.6% 186  222 2.6% 61  63 العبوات )مليون(

19.8% 7.2  8.6 5.5% 2.3  2.4 الطن )ألف(
5.3% 1.69  1.78 1.6% 1.73  1.76 متوسط سعر المصنع )جنيه(

الويفر
22.8% 166  204 10.7% 51  57 العبوات )مليون(

25.1% 4.7  5.9 14.1% 1.4  1.6 الطن )ألف(
-0.9% 1.66  1.65 -7.4% 1.67  1.55 متوسط سعر المصنع )جنيه(

الحلويات
2.4% 79  81 -16.7% 24  20 العبوات )مليون(

21.0% 3.6  4.4 94.2% 1.0  1.9 الطن )ألف(
-5.5% 2.03  1.91 12.8% 1.83  2.06 متوسط سعر المصنع )جنيه(

4.7% 2,613  2,736 2.6% 731  750 إجمالي العبوات )مليون(

2.4% 92.3  94.6 4.8% 25.5  26.7 إجمالي المبيعات بالطن )ألف(

1.8% 1.44  1.47 -1.8% 1.48  1.46 متوسط سعر إيديتا )جنيه(

الميزانية
الإنتاج  خطوط  نفقات  ذلك  وي�ضمل   ,2019 دي�ضمبر  نهاية  في  جنيه  مليون   277.8 الراأ�ضمالية  النفقات  اإجمالي  بلغ 

الجديدة والنفقات المتعلقة باأن�ضطة �ضيانة الم�ضانع والمعدات. 

 .2018 دي�ضمبر   31 في  جنيه  مليون   725.7 مقابل   2019 دي�ضمبر   31 في  جنيه  مليون   911.7 القرو�ش  اإجمالي  بلغ 
وانخف�ش �ضافي الديون اإلى 209.9 مليون جنيه في نهاية دي�ضمبر 2019 مقابل 372.0 مليون جنيه في نهاية عام 2018. 

وبلغ اإجمالي حقوق الملكية 1.6 مليار جنيه في 31 دي�ضمبر 2019. 

التسوية بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير 
تتمثل أبرز االختالفات بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في أسلوب احتساب نصيب 
أرباح العاملين، حيث يتم معاملة أرباح العاملين ضمن مصروفات الشركة باستخدام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 
بينما يتم احتسابها ضمن توزيعات األرباح عند اتباع معايير المحاسبة المصرية، وبالتالي ال يمكن إدراجها ضمن بنود قائمة 
الدخل. وباإلضافة إلى ذلك، هناك اختالف في كيفية احتساب األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
واالستهالك بين معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وخالل عام 2019 تم خصم أرباح 
فروق عملة بقيمة 29.9 مليون جنيه من بند األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وفقاً 
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، باإلضافة إلى خصم مبلغ 7.3 مليون جنيه في صورة مكاسب من بيع األصول الثابتة. 
وتشمل التسويات األخرى خصم مبلغ 44.7 مليون جنيه نصيب أرباح العاملين، في حين تم إضافة 10.5 مليون جنيه متعلقة 
ببنود المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الخاصة بالتأجير التمويلي )معيار رقم 16(، وبالتالي بلغت التسويات الناتجة عن 
اختالف معايير المحاسبة على بند األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 71.5 مليون جنيه. 

٪٧٢

٪٢٨

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٨

٪٧٦

٪٢٤

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٩

٪٧٢

٪٢٨

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٨

٪٧٦

٪٢٤

الخامات ومدخالت ا�نتاج الرئيسية
 العام المالي ٢٠١٩

 محلي
 مستورد

 محلي
 مستورد
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وفيما يلي مقارنة بين اختالفات معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية خالل عام 2019. 

مليون جم*

معايير المحاسبة 
المصرية 

 التسوية العام المالي 2019

المعايير الدولية 
إلعداد

التقارير المالية
العام المالي 2019

 4,025.3  4,025.3 صايف املبيعات
 2,102.8 2,102.8 تكلفة املبيعات )بخالف م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية(

 500.2  19.2  481.0 م�ضروفات الأن�ضطة ال�ضناعية
2,603.0 2,583.8اإجمايل تكلفة املبيعات

 1,422.3 )19.2(  1,441.5 مجمل الربح
35.3%35.8%هام�ش الربح الإجمايل

 338.6  0.9  337.7 م�ضروفات البيع والتوزيع
 220.4  220.4 م�ضروفات الدعاية والت�ضويق

 270.7  14.1  256.5 م�ضروفات عمومية واإدارية
 56.0  47.3 م�ضروفات ت�ضغيلية اأخرى

 536.6 )42.9(  579.6 أرباح النشاط
13.3%14.4%هام�ش اأرباح الن�ضاط
 4.4  4.2  0.2 فائدة تاأجير تمويلي

 492.9 )47.2(  540.1 األرباح قبل خصم الرضائب
12.2%13.4%�ضرائب الدخل

 362.3 )47.2(  409.5 صافي الربح بعد خصم الضرائب
9.0%10.2%هام�ش �ضايف الربح بعد خ�ضم ال�ضرائب

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 
)EBITDA( واالستهالك

 777.3  71.5  705.9 

17.5%19.3%هام�ش الأرباح الت�ضغيلية قبل خ�ضم ال�ضرائب والفوائد والإهالك وال�ضتهالك

* تستند البيانات إلى تقارير اإلدارة لإلفصاح بشكل أفضل عن توزيع النفقات.
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شركة إيديتا للصناعات الغذائية 
تاأ�ض�ضت �ضركة »اإيديتا لل�ضناعات الغذائية« عام 1996, وهي �ضركة رائدة يف قطاع ال�ضناعات الغذائية املعباأة اآلًيا بال�ضوق 
امل�ضري. تتخ�ض�ش �ضركة »اإيديتا« يف اإنتاج وت�ضنيع وت�ضويق وتوزيع املخبوزات, مبا يف ذلك الكيك والكروا�ضون والرقائق 
ت�ضم  حيث  والكراميل,  واجليلي  والطويف  اجلافة  احللويات  وكذلك  الويفر  وب�ضكويت  الدقيق(  من  )امل�ضنعة  املخبوزة 
حمفظة ال�ضركة عدًدا من العالمات التجارية املحلية الرائجة مثل »مولتو« و»تودو« و»بيك رولز« و»بيك �ضتيك�ش« و»فري�ضكا« 
وليبيا  م�ضر  يف  تيل«  و»تايجر  و»هوهوز«  »توينكيز«  ومنها  الدولية  التجارية  العالمات  من  عدًدا  متتلك  كما  و»ميميك�ش«, 
والأردن وفل�ضطني واملغرب واجلزائر وتون�ش و�ضوريا ولبنان والعراق والبحرين وعمان والإمارات والكويت وقطر وال�ضعودية, 
اإ�ضافية ت�ضم 11 منتج من منتجات  لباقة  الإقليمية  ال�ضاحة  والتقنية على  الفنية  الت�ضنيع واملعرفة  ومتتلك كذلك حقوق 
واحللويات,  والكروا�ضون  الكيك  اأ�ضواق  �ضوقية يف  باأكرب ح�ضة  »اإيديتا«  �ضركة  الدولية. وحتظى  براندز«  »هو�ضت�ش  �ضركة 
عام  وخالل  الويفر.  ب�ضكويت  �ضرائح  يف  ح�ضتها  تعظيم  مع  املخبوزة  واملقرم�ضات  الرقائق  �ضوق  يف  الثاين  املركز  وحتتل 
2019, توزعت مبيعات ال�ضركة بواقع 91.5% تقريًبا لل�ضوق املحلي مع توجيه قرابة 8.5% املتبقية لأ�ضواق الت�ضدير وعلى 
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التصريحات التطلعية:
يحتوى هذا البيان على ت�ضريحات تطلعية. الت�ضريح التطلعى هو اأي ت�ضريح ل يت�ضل بوقائع او احداث تاريخية, و ميكن 
التعرف عليه عن طريق ا�ضتخدام مثل العبارات و الكلمات التية »وفقا للتقديرات«, »تهدف«, »مرتقب«, »تقدر«, »تتحمل«, 
»تعتقد«, »قد«, »التقديرات«, »تفرت�ش«, »توقعات«, »تعتزم«, »ترى«, »تخطط«, »ممكن«, »متوقع«, »م�ضروعات«, »ينبغي«, 
»على علم«, »�ضوف«, او يف كل حالة, ما ينفيها او تعبريات اخرى مماثلة التي تهدف اىل التعرف على الت�ضريح باعتباره 
تطلعى. هذا ينطبق, على وجه اخل�ضو�ش, اإىل الت�ضريحات التي تت�ضمن معلومات عن النتائج املالية امل�ضتقبلية او اخلطط 
امل�ضتقبل  يف  العامة  والتنظيمية  القت�ضادية  والظروف  الربحية  اأو  والنمو  والإدارة,  التجارية  الأعمال  ب�ضاأن  التوقعات  اأو 

وغريها من امل�ضائل التي توؤثر على �ضركة ايديتا لل�ضناعات الغذائية �ش.م.م. )»ال�ضركة«(.   

الت�ضريحات التطلعية تعك�ش وجهات النظر احلالية لإدارة ال�ضركة )»الدارة«( على احداث م�ضتقبلية, والتي تقوم على 
افرتا�ضات الإدارة وتنطوي على خماطر معروفة وغري معروفة, وجمهولة وغريها من العوامل التي قد توؤثر على ان تكون 
اأو  اأداء ال�ضركة  اأي نتائج يف امل�ضتقبل, او عن  اأو اإجنازاتها خمتلفا اختالفا ماديا عن  اأداءها  نتائج ال�ضركة الفعلية  او 
اأو عدم حتقق هذا الفرتا�ش يف  يت�ضبب حتقق  اأو �ضمنا. قد  التطلعية �ضراحة  الت�ضريحات  الواردة يف هذه  اجنازاتها 
اختالف احلالة املالية الفعلية لل�ضركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه الت�ضريحات التطلعية, اأو عدم توافق 

التوقعات �ضواء كانت �ضريحة او �ضمنية. 

التنبوؤ  اأو  التقدير  او  التطلعى  الت�ضريح  تت�ضبب يف اختالف  التي قد  وال�ضكوك  املخاطر  لعدد من  ال�ضركة  اأعمال  تخ�ضع 
اختالفا ماديا عن الت�ضريحات التطلعية الواردة يف هذا البيان �ضواء �ضراحة او �ضمنا.  املعلومات والآراء والت�ضريحات 
اإخطار. و ل تتعهد ال�ضركة  التطلعية الواردة يف هذا البيان تعرب فقط عن وقت �ضدور هذا البيان وتخ�ضع للتغيري دون 
باأي التزام فيما يخ�ش مراجعة او حتديث او تاأكيد اأو العالن عن اأي تعديالت على اأي من الت�ضريحات التطلعية لتعك�ش 

الأحداث التي تتم اأو الظروف التي تن�ضاأ فيما يتعلق مب�ضمون هذا البيان.  

هيكل المساهمين اعتباًرا من 31 ديسمبر 2019
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