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 بيان إخباري

 

 ۲۰۱٦يونيو  ۳۰تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في » إيديتا للصناعات الغذائية«

التكاليف، والشركة ماضية نمو اإليرادات ودعم هامش الربح لتجاوز التحديات االقتصادية الناتجة عن ارتفاع التضخم وزيادة الضغط على هيكل 
 باستراتيجية إطالق المنتجات الجديدة ذات الفئات السعرية المرتفعة

 

 ۲۰۱٦أغسطس  ۹القاهرة في 

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

ملي�ون جني�ه  ٥۱٤٫۸مقاب�ل % ٦٫۹ ةس�نويبزي�ادة مليون جنيه خالل الربع الث�اني منف�رًدا  ٥٥۰٫۲الشركة ، حيث بلغت إيرادات ۲۰۱٦يونيو  ۳۰
 . ۲۰۱٥م خالل الربع الثاني من عا

، حي�ث ۲۰۱٥مقابل النصف األول من ع�ام % ۲٫٤مليار جنيه تقريبًا، بزيادة  ۱٫۰۷، بلغت إيرادات الشركة ۲۰۱٦أشهر من عام  ٦وخالل أول 
% ۲۹و% ٥۷٫۹، مقاب�ل %۳۳٫٤م�ن إجم�الي اإلي�رادات، ويلي�ه قط�اع الكرواس�ون بنس�بة % ٥۰٫۳احتل قطاع الكيك ص�دارة اإلي�رادات بنس�بة 

 .لي خالل النصف األول من العام الماضيعلى التوا

 وقد شهدت مبيعات الكرواسون والمقرمشات والحلويات نمًوا ملحوظًا رغم تزامن الربع الثاني مع شهر رمضان الك�ريم ال�ذي يتس�م ع�ادة بتراج�ع
بفض��ل % ۱۰۰٫٥و %۲۱٫٥بنس��بة  الكرواس��ون والمقرمش��ات يفق��د ارتفع��ت إي��رادات قط��اع. مع��دالت الطل��ب عل��ى األغذي��ة الخفيف��ة المعب��أة آليً��ا

ف�ي م�ارس الماض�ي، وارتفع�ت » الش�ترودل«وكذلك تش�غيل خ�ط إنت�اج فط�ائر  ۲۰۱٥الطاقات اإلنتاجية الجديدة التي أضافتها الشركة خالل عام 
نظ�ًرا % ۱٤٫۳يع�ات ال�ويفر بنس�بة ، بينم�ا تراجع�ت مب۲۰۱٦خ�الل الرب�ع الث�اني م�ن ع�ام % ۱۸٫۷كذلك إيرادات قطاع الحلويات بمعدل سنوي 

 . خالل أشهر فصل الصيف المغطاة بالشيكوالتة» فريسكا«تباطؤ الطلب الموسمي على منتجات ل

وتعت��ز إي��ديتا بق��وة المؤش��رات التش��غيلية لقطاع��ات الكرواس��ون والمقرمش��ات والحلوي��ات رغ��م أن تل��ك المس��تجدات ال ت��نعكس بص��ورة كلي��ة عل��ى 
وك�ذلك إط�الق المنتج�ات الجدي�دة ذات  ،افي بمبيعات الكيك بع�د تع�ديل هيك�ل أس�عار المنتج�ات الحالي�ةإيرادات الشركة نظًرا الستمرار عملية التع

 .۲۰۱٥هامش الربح المرتفع أواخر عام 

إي�ديتا للص�ناعات « أكد المهندس هاني برزي رئيس مجلس اإلدارة والعض�و المنت�دب لش�ركةمن العام الجاري الثاني في تعليقه على نتائج الربع و
النتائج التي حققتها الشركة تعكس المردود اإليجابي لالستراتيجية التي تتبناها إيديتا، والت�ي مكنته�ا م�ن تج�اوز الظ�روف والتح�ديات ، أن »ذائيةالغ

ب�ع برزي أن الشركة نجحت في تنمية إيراداتها على األساس�ين الس�نوي والر وتابع. االقتصادية التي تواجهها أغلب الشركات في السوق المصري
الكرواسون والمقرمشات وكذلك الحلويات، مشيًرا إلى استمرار عملية التعافي بمبيع�ات قط�اع الكي�ك  قطاعات األداء القوي لمبيعاتسنوي بفضل 

 وأع�رب ب�رزي ع�ن ثقت�ه ف�ي الت�دابير الت�ي. بعد تعديل هيكل أسعار المنتجات الحالية وكذلك إطالق المنتجات الجدي�دة ذات ه�امش ال�ربح المرتف�ع
  .باألسواق التي تعمل بهاريادة الشركة على حلة المقبلة، مع الحفاظ للحفاظ على هوامش األرباح وتعزيز النتائج المالية خالل المر الشركةاتخذتها 

ومن جهة أخرى، تتبن�ى الش�ركة مجموع�ة م�ن الت�دابير االس�تراتيجية لخف�ض المص�روفات وال�تحكم بالتك�اليف، بم�ا ف�ي ذل�ك تقل�يص حج�م بع�ض 
خ�الل الرب�ع % ۳٦٫۷ع�ن اس�تقرار ه�امش ال�ربح اإلجم�الي عن�د  أثم�روهو م�ا منتجات الكيك وتخفيض نسبة الهامش المتاح للتجار والموزعين، 

خ�الل الع�ام الماض�ي، رغ�م اض�طراب هيك�ل المص�روفات وارتف�اع تكلف�ة الخام�ات % ۳۷٫٦، وه�و تراج�ع طفي�ف مقاب�ل ۲۰۱٦الثاني م�ن ع�ام 
. ۲۰۱٦المباشرة تأثًرا بحالة التضخم التي يعاني منها االقتصاد المصري ككل وكذلك أزمة نقص العملة الصعبة وتخفيض قيمة الجنيه في م�ارس 

خ�الل النص�ف األول % ۳۸، ودون تغيير ملحوظ مقابل ۲۰۱٦خالل النصف األول من عام % ۳۸٫۲جمالي وبناء على ذلك بلغ هامش الربح اإل
 .من العام الماضي
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أرباح العاملين على أساس ربع سنوي بدالً من تسجيلها كاملًة خالل الربع األول من العام، وذلك بناء على وزيع وقد تأثر هامش الربح اإلجمالي بت
، )۲۰۱٦تم اإلعالن عن ذلك بتقري�ر نت�ائج الرب�ع األول م�ن ع�ام (من معايير المحاسبة الدولية  ۱۹ت باعتماد المعيار رقم توصية مراجع الحسابا

 ۲۰۱٦مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  ٦٫٥مليون جنيه في صورة أرباح العاملين خالل الربع األول، و ٦٫٥حيث  قامت الشركة بتسجيل 
مليون جنيه  ۲۲كامالً، علًما بأن أرباح العاملين بلغت  ۲۰۱٦مليون جنيه في صورة أرباح العاملين خالل عام  ۲٦بتوزيع  نظًرا لتوقعات الشركة

 .العام من تم تسجيلها كاملًة خالل الربع األول ۲۰۱٥خالل عام 

، وه�و انخف�اض ۲۰۱٦ل الربع الثاني من عام مليون جنيه خال ۹٦٫۳بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 
خ�الل الع�ام الماض�ي، وه�و م�ا يعك�س زي�ادة % ۲۲٫۸مقاب�ل % ۱۷٫٥ونتج عن ذلك تراجع هامش األرباح التشغيلية إلى %. ۱۷٫۸سنوي بنسبة 

غ�ت األرب�اح التش�غيلية قب�ل ، بل۲۰۱٦وخ�الل النص�ف األول م�ن ع�ام . مصروفات الدعاية والحمالت التسويقية ل�دعم وت�رويج المنتج�ات الجدي�دة
، وصاحب ذل�ك تراج�ع ه�امش األرب�اح %٥٫۱مليون جنيه، وهو انخفاض سنوي بمعدل  ۲۱۱٫۱خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 .۲۰۱٥خالل النصف األول من عام % ۲۱٫۳مقابل % ۱۹٫۸التشغيلية إلى 

مليون جنيه مخصصة الحتواء تقلبات أسعار الصرف خ�الل  ۳نيه مصري، منها مليون ج ٤٫۷وقد قامت إدارة الشركة بتكوين مخصصات بقيمة 
ملي�ون جني�ه ش�هريًا حت�ى نهاي�ة الع�ام الج�اري لمواجه�ة اض�طرابات أس�عار  ۳تعتزم اإلدارة تكوين مخصصات مماثلة بقيمة . الربع الثاني منفرًدا

ملي�ون جني�ه  ۹٫٥، مقاب�ل ۲۰۱٦ون جني�ه خ�الل الرب�ع الث�اني م�ن ع�ام ملي� ۱٤٫٤صرف العمالت، علًما بأن المصروفات التمويلية ارتفع�ت إل�ى 
 .خالل نفس الفترة من العام الماضي

، وهو انخف�اض س�نوي ۲۰۱٦مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  ٤۱٫٦وبناء على ذلك بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية 
خالل الرب�ع الث�اني % ۱۳مقابل % ۷٫٦وبلغ هامش صافي الربح  .األول من العام الجاريلربع مقابل ا% ۲۷٫۲ولكنه نمو بنسبة % ۳۷٫۹بنسبة 

 ۱۲٦٫٤مليون جنيه مقاب�ل  ۷٤٫۳وخالل النصف األول كامالً، بلغ صافي الربح . خالل الربع األول من العام الجاري% ٦٫۳من العام الماضي و
 .۲۰۱٥مليون جنيه خالل النصف األول من عام 

خالل الربع الثاني يؤكد على األسس القوية التي تنف�رد به�ا  إطالق المنتجات الجديدة ذات هامش الربح المرتفع استراتيجيةنجاح واختتم برزي أن 
التسويق، إلى كفاءة إدارات البحث والتطوير وولفت برزي . إيديتا، وكذلك الخبرة التي تحظى بها اإلدارة وسالمة التدابير والخطوات التي تتخذها

تنمي�ة الطاق�ة  عب�روكذلك شبكة التوزيع التي تغطي كافة أنحاء ورب�وع الجمهوري�ة، باعتب�ارهم حج�ر األس�اس لنم�و الش�ركة خ�الل الفت�رة المقبل�ة 
وفقًا للجدول الزمني والتكاليف المس�تهدفة، حي�ث م�ن  E08وأضاف برزي أن الشركة ماضية في إنشاء مصنع . اإلنتاجية وإطالق منتجات جديدة

يد إلنتاج المقرمش�ات تعاق�د علي�ه الش�ركة د، من بينهم خط جالمقرر أن تضم المرحلة األولى من المصنع ما يصل إلى خمسة أو ستة خطوط إنتاج
 –دعم إطالق المنتجات الجديدة مثل أرًضا صلبة ل، والذي سيتنفيذهجديد تعمل الشركة على برزي عن بالغ حماسه تجاه مشروع وأعرب . مؤخًرا

الخب�رة والمعرف�ة الخاص�ة فضالً عن دوره في حماية الوص�فات الخاص�ة بمنتج�ات الش�ركة وك�ذلك  ،۲۰۱۷خالل عام  –أو ربما قطاعات جديدة 
 .بتصنيعهم

 —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 
م�ن ع�ام  الث�انيالرب�ع وخ�الل . المركز الثاني في سوق الرقائق والمقرمشات المخبوزة مع تعظيم حصتها في ش�رائح بس�كويت ال�ويفر والحلوي�ات
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دول�ة وعل�ى  ۱٤المتبقية ألسواق التصدير في أكثر م�ن % ٦تقريبًا للسوق المحلي مع توجيه قرابة % ۹٤، توزعت مبيعات الشركة بواقع ۲۰۱٦
 ir.edita.com.eg: لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني. األخص الدول العربية المجاورة

 

 :لالستعالم والتواصل

 منة شمس الدين/ األستاذة 

 وتطوير األعمالعالقات المستثمرين  رئيس

 »إيديتا للصناعات الغذائية«شركة 

 Menna.ShamsEldin@edita.com.egU|  ۲۰۲ ۳۸٥۱ ٦٤٦٤: تليفون

 +۲۰۱۰ ۰ ۱٥٤ ۲٤۲۸: موبايل

 

 ياسمين ُغبريال/ األستاذة 

 مسئول عالقات المستثمرين

 »إيديتا للصناعات الغذائية«شركة 

 edita.com.egyasmine.ghobrialU@|  ۲۰۲ ۳۸٥۱ ٦٤٦٤: تليفون

 +۰۱۲۲ ۷٥٦ ۳۹۳٥: موبايل

 

 :التصريحات التطلعية

التص�ريح التطلع�ى ه�و أي تص�ريح ال يتص�ل بوق�ائع او اح�داث تاريخي�ة، و يمك�ن التع�رف علي�ه ع�ن . يحتوى هذا البيان على تصريحات تطلعي�ة
، "التق��ديرات"، "ق��د"، "تعتق��د"، "تتحم��ل"، "تق��در"، "مرتق��ب"، "ته��دف"، "وفق��ا للتق��ديرات"طري��ق اس��تخدام مث��ل العب��ارات والكلم��ات االتي��ة 

، او ف�ي ك�ل حال�ة، م�ا "سوف"، "على علم"، "ينبغي"، "مشروعات"، "متوقع"، "ممكن"، "تخطط"، "ترى"، "تعتزم"، "اتتوقع"، "تفترض"
هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التصريحات التي . ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التصريح باعتباره تطلعى

لية المستقبلية او الخطط أو التوقعات بشأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظ�روف االقتص�ادية تتضمن معلومات عن النتائج الما
 ").   الشركة. ("م.م.والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تؤثر على شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش

على احداث مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات اإلدارة وتنطوي ") االدارة("لحالية إلدارة الشركة التصريحات التطلعية تعكس وجهات النظر ا
 على مخاطر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها م�ن العوام�ل الت�ي ق�د ت�ؤثر عل�ى ان تك�ون نت�ائج الش�ركة الفعلي�ة  او أداءه�ا أو إنجازاته�ا

ق�د . مس�تقبل، او ع�ن أداء الش�ركة أو انجازاته�ا ال�واردة ف�ي ه�ذه التص�ريحات التطلعي�ة ص�راحة أو ض�منامختلفا اختالفا ماديا عن أي نتائج ف�ي ال
 يتسبب تحقق أو ع�دم تحق�ق ه�ذا االفت�راض ف�ي اخ�تالف الحال�ة المالي�ة الفعلي�ة للش�ركة او نت�ائج عملياته�ا اختالف�ا جوهري�ا ع�ن ه�ذه التص�ريحات

 . نت صريحة او ضمنيةالتطلعية، أو عدم توافق التوقعات سواء كا

تخض��ع أعم��ال الش��ركة لع��دد م��ن المخ��اطر والش��كوك الت��ي ق��د تتس��بب ف��ي اخ��تالف التص��ريح التطلع��ى او التق��دير أو التنب��ؤ اختالف��ا مادي��ا ع��ن 
لبي�ان تعب�ر فق�ط المعلومات واآلراء والتصريحات التطلعية الواردة في هذا ا.  التصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان سواء صراحة او ضمنا
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و ال تتعهد الشركة بأي التزام فيم�ا يخ�ص مراجع�ة او تح�ديث او تأكي�د أو االع�الن ع�ن . عن وقت صدور هذا البيان وتخضع للتغيير دون إخطار
 .أي تعديالت على أي من التصريحات التطلعية لتعكس األحداث التي تتم أو الظروف التي تنشأ فيما يتعلق بمضمون هذا البيان


	شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

