تقرير نتائج األعمال
القاهرة في  61فبراير 4162

جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع األخير من عام 4102
الربع األخير من عام 4162
المؤشرات المالية
اإليرادات

مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد

صافي الربح

 062مليون جم
▲ %63

 451مليون جم
▲ %61

 01مليون جم
▲ %21

 33مليون جم
▲ %11

المبيعات
األلبان

الزبادي

العصائر

المركزات

الزراعة

 521مليون جم
▲ %60

 600مليون جم
▲ %1

 651مليون جم
▲ %1

 61مليون جم
▼ %41

 8مليون جم
▲ %51

العام المالي 4162
المؤشرات المالية
اإليرادات

مجمل الربح

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد

صافي الربح

 38182مليار جم
▲ %64

 006مليون جم
-

 356مليون جم
▼ %46

 611مليون جم
▼ %28

المبيعات
األلبان

الزبادي

العصائر

المركزات

الزراعة

 68034مليار جم
▲ %68

 020مليون جم
▲ %1

 110مليون جم
▲ %8

 11مليون جم
▼ %61

 58مليون جم
▲ %0

أعلنت اليوم شركة جهينه للصناعات الغذائية (كود البورصة المصرية  – )JUFO.CAوهي الشركة المصرية الرائدة في تصنيع منتجات األلبان والزبادي
والعصائر والمشروبات – عن النتائج المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في  36ديسمبر  ،4162حيث بلغت إيرادات الشركة  3،182مليار جنيه بزيادة
سنوية قدرها  ،%64مع وصول صافي الربح إلى  611مليون جنيه ،وهو انخفاض سنوي بمعدل  ،%28وانخفاض هامش صافي الربح بواقع خمس نقاط
ليبلغ .%2،1
وبلغت إيرادات الشركة  062مليون جنيه خالل الربع األخير منفر ًدا ،بزيادة سنوية  ، %63ويعكس ذلك نمو مبيعات قطاع األلبان بمعدل  %60مع تحقيق
إيرادات قدرها  521مليون جنيه  .وأثمر ذلك عن تحقيق صافي ربح  33مليون جنيه خالل الربع األخير ،وهو نمو بمعدل  %11مقارنة بعام .4163
وقابل هذه المستجدات ارتفاع تكلفة المبيعات في ظل زيادة أسعار المواد الخام وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة .اضافة الي ارتفاع أسعار العمالت األجنبية.
وتجدر اإلشارة إلى أن نتائج عام  4162تأثرت بتراجع أرباح تقييم العمالت بواقع  30مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي ،وهو ما أسفر عن انخفاض قدره
 %684بهوامش الربح ،إلى جانب ارتفاع المصروفات التسويقية بمبلغ  35مليون جنيه مما أثر سلبا على هوامش الربح بمعدل .%185
وفيما يلي استعراض أداء شركة جهينه للصناعات الغذائية خالل السنة المالية المنتهية في  36ديسمبر  ،4162باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة وتحليالت
اإلدارة ألحداث ونتائج الربع األخير من عام  .4162ويمكن الحصول على نسخة كاملة من القوائم المالية للشركة عبر زيارة الموقع اإللكتروني:

www.juhayna.com
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السادة المساهمون

األداء التشغيلي المجمع
33

نجحت شركة جهينه في تجاوز التحديات والصعوبات البالغة التي اتسم بها عام  ،4102حيث
أسفرت األوضاع االقتصادية الصعبة عن زيادة أسعار المواد الخام ،وخاصة أسعار األلبان،
زيادة تكاليف صرررررررال العمنت األجنبية على مدار عام  ،4102إلى جانب ازدياد أسررررررعار
الطاقة في إطار السياسات والقرارات الحكومية الخارجة عن نطاق سيطرتنا.

وتعرب إدارة الةررررررركررة عن تفررا لهررا بعررام  4102الرر ن نتوقأ أن ينبض ببوادر التعررافي
االقتصررررررادن في ضرررررروء الخطوات والتدابير ا صررررررنحية التي اتخ تها الحكومة ،وأبرزها
مبادرات البن المركزن للقضرررررراء على السرررررروق الموازن للعمنت األجنبية ومراجعة نظام
تسررعير الطاقة للمةررروعات الصررناعية ،با ضررافة إلي التوسررعات االسررتثمارية وتنمية الطاقة
ا نتاجية بمصانأ الةركة.

صافي األرباح

41

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد

01

12

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد واإلهالك
واالستهالك

626

610

وقد اضرررطرت الةرررركة إلى تمرير زيادات تدريجية باألسرررعار إلى المسرررتهل خنل النصرررف
األول من العام نظرًا لزيادة أسررررررعار المواد الخام ،هير أنها أحجمت عن تمرير أية زيادات
إضافية خنل أشهر النصف الثاني في ضوء تحسن تكلفة المواد الخام.

451

مجمل الربح

460

062

اإليرادات

811

 الربع األخير 4162

 الربع األخير 4163

وعلى ه ه الخلفية نجدد ثقتنا في قدرة الةرررركة على تعظيم المردود االسرررتثمارن للمسررراهمين
وتلبية متطلبات العمنء من خنل تحسين الكفاءة التةغيلية.

611

348
225

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد…

514
162

006

مجمل الربح

080

3182

اإليرادات

3402

 العام المالي 4162

توزيع اإليرادات

الربع األخير 4162
 األلبان – %50
 الزبادي – %44
 العصائر – %61
 المركزات – %6
 الزراعة – %6

4

صافي األرباح
األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد

356

صفوان ثابت
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

(مليون جم)

 العام المالي 4163

توزيع اإليرادات

الربع األخير 4163
 األلبان – %51
 الزبادي – %43
 العصائر – %68
 المركزات – %4
 الزراعة – %6

العام المالي 4162
 األلبان – %54
 الزبادي – %41
 العصائر – %68
 المركزات – %4
 الزراعة – %4

العام المالي 4163
 األلبان – %51
 الزبادي – %41
 العصائر – %60
 المركزات – %3
 الزراعة – %6
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.I

تحليل قطاعات الشركة
أوالً .المبيعات المحلية
صافي المبيعات (مليون جم)

قطاع األلبان
قطاع الزبادي
قطاع العصائر
قطاع المركزات
القطاع الزراعي
اإلجمالي

.6

الربأ األخير
4102
546
600
651
3
8
880

الربأ األخير
4102
238
688
624
2
5
778

التغيير
%60
%1
%1
%-38
%51
%01

العام المالي
4102
68811
020
125
31
58
14524

العام المالي
4102
68515
806
114
41
53
14017

التغيير
%60
%1
%1
%61
%0
%01

قطاع األلبان
المبيعات ومجمل الربح (مليون جم)

صافي المبيعات
مجمل الربح
هامش مجمل الربح

.4

الربأ األخير
4102
240
02.
%4.

الربأ األخير
4102
224
01.
%42

التغيير
%01
%41
 4نقطة

العام المالي
4102
064.1
2..
%42

العام المالي
4102
062.2
240
%42

التغيير
%01
%00
( 4نقطة)

قطاع الزبادي
المبيعات ومجمل الربح (مليون جم)

صافي المبيعات
مجمل الربح
هامش مجمل الربح

.3

الربأ األخير
4102
011
.1
%22

الربأ األخير
4102
044
21
%20

التغيير
%.
%02
 2نقطة

العام المالي
4102
121
20.
%22

العام المالي
4102
410
202
%22

التغيير
%.
%0
( 4نقطة)

قطاع العصائر
المبيعات ومجمل الربح (مليون جم)

صافي المبيعات
مجمل الربح
هامش مجمل الربح

.2

الربأ األخير
4102
021
24
%22

الربأ األخير
4102
024
21
%22

التغيير
%.
%2

العام المالي
4102
.22
012
%21

العام المالي
4102
.14
012
%24

التغيير
%2
%1
( 4نقطة)

قطاع المركزات
المبيعات ومجمل الربح (مليون جم)

صافي المبيعات
مجمل الربح
هامش مجمل الربح

3

الربأ األخير
4102
2
1
%2

الربأ األخير
4102
2
()0
%-02

التغيير
%-24

العام المالي
4102
21
2،1
%4.

العام المالي
4102
4.
2،.
%41

التغيير
%02
%2
( 2نقطة)
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.5

القطاع الزراعي
المبيعات ومجمل الربح (مليون جم)

صافي المبيعات
مجمل الربح
هامش مجمل الربح

الربأ األخير
4102
4
()2
%-42

الربأ األخير
4102
2
()1
%-4

التغيير
%21
-

العام المالي
4102
24
()0.
%-42

العام المالي
4102
22
00
%40

التغيير
%1
%-420
-

ثانيًا .العمليات التصديرية
المبيعات ومجمل الربح (مليون جم)

صافي المبيعات
مجمل الربح
هامش مجمل الربح

2

الربأ األخير
4102
22
.
%04

الربأ األخير
4102
41
2
%0.

التغيير
%02
%42
 4نقطة

العام المالي
4102
024
42
%0.

العام المالي
4102
02.
24
%42

التغيير
%-1
%-22
( 00نقطة)
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.II

قائمة الدخل المجمعة
العام المالي 4102
3 182 111
()4 103 128

العام المالي 4101
3 403 111
()4 312 165

(ألف جم)
صافي المبيعات
تكلفة المبيعات

990 104

988 990

%47
42 100
()210 311
()626 661
()43 235
()61 315

%11
40 124
()211 303
()634 136
()45 543
()0 521

نتائج أنشطة التشغيل

1714 877

2224 521

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك
نصيب القابضة في أرباح الشركات التابعة والشقيق
مكافآت نهاية الخدمة
اإليرادات والمصروفات التمويلية

516 510
%65
3 122
()60 001
()641 114

162 351
%60
2 866
()51 112

صافي األرباح قبل الضرائب

()4474 851

1904 828

فريق ضرائب سنوات سابقة
ضرائب الدخل
الضريبة المؤجلة

116
()51 286
()1 882

242
()28 114
()62 084

صافي األرباح

071 191

148 147

مجمل الربح
هامش الربح اإلجمالي
إيرادات أخرى
مصروفات البيع والتوزيع
مصروفات إدارية وعمومية
مصروفات أخرى
بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة
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.III

الميزانية المجمعة
4102/04/20

4102/04/20

أصول ثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
الثروة النباتية
استثمارات محاسب عليها بطريقة حقوق الملكية
أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل
الشهرة

4 112 2.2 214
0 1.2 02. 222
4. 240 20.
21 141 222
240 22.
12 114 411

0 .14 140 40.
0 120 242 011
24 144 121
22 .24 012
211 124
12 114 411

األصول طويلة األجل

3 336 737 265

5 969 737 296

222 242 410
012 222 104
402 224
242 0.2 440

.0. 041 142
011 21. .22
185 232
222 124 244

8 871 569 725

8 313 979 799

4 220 441
02 012 2.2
224 224 441
0. 111 111
424 224 020
21 241 4.2
422 0.2 022

01 111 124
02 211 012
2.2 422 414
01 111 111
422 222 422
24 2.4 201
42. 412 101

االلتزامات المتداولة

8 368 233 992

8 328 192 753

رأس المال العامل

()813 569 393

38 229 776

3 823 961 869

5 992 297 375

(جم)

مخزون
عمالء وأرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذوي عالقة
نقدية وما في حكمها
األصول المتداولة
مخصص مطالبات
بنوك – سحب على المكشوف
بنوك – تسهيالت ائتمانية
قروض قصيرة األجل
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
ضرائب الدخل
قروض طويلة األجل -الجزء المتداول

إجمالي االستثمار
يتم تمويله كاآلتي:
رأس المال المصدر والمدفوع
احتياطي قانوني
احتياطي عام – عالوة إصدار
أرباح مرحلة
صافي أرباح الفترة بعد توزيعات الفترة
حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم
حقوق األقلية
إجمالي حقوق الملكية
قروض طويلة األجل
التزامات أخرى طويلة األجل
إيرادات مؤجلة
التزامات ضريبية مؤجلة
االلتزامات طويلة األجل
إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات طويلة األجل

1

120 212 144
222 222 224
221 141 244
202 4.4 44.
0.0 221 421

21. 122 400
240 214 440
221 141 244
210 422 441
202 141 024

5 513 695 971

5 863 617 928

2.0 120

130 103

5 519 929 979

5 869 357 799

212 .12 220
42 112 1.2
2 222 00.
22 422 244

.22 004 2.1
42 112 111
2 402 211
.. 122 024

169 783 567

138 577 351

3 823 961 869

5 992 297 375
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نب ة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغ ائية
تعد شركة جهينه للصناعات الغ ائية الةركة الرائدة في تصنيأ وتوزيأ منتجات األلبان والعصائر والزبادن من نةأتها في عام  0142على يد السيد صفوان ثابت وعدد
من المساهمين برأسمال مدفوع يبلغ  062مليون جم.
بدأت باكورة ا نتاج في عام  0142بطاقة إنتاجية تبلغ  22طن يوميًا ومبيعات سنوية بقيمة  462مليون جم ،لتصبح ب ل العنمة األكثر رواجًا في جميأ البيوت المصرية.
تمتل الةركة  2مصانأ و4.مركز بيأ و لوجيستي في أنحاء الجمهورية ،عل ًما بأن رأس المال المدفوع للةركة يبلغ حاليًا  120مليون جم ،ويتكون فريق العمل من أكثر
من  2آالال موظف وعامل.

بيان إبراء ال مة
البيانات الواردة في ه ه الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها على التوقعات الحالية ،والتقديرات وآراء ومعتقدات شركة جهينه للصناعات الغ ائية .وقد ينطون
ه ا البيان على مخاطر معروفة وهير معروفة ،وهير مؤكدة وعوامل أخرى ،وال ينبغي االعتماد عليه بةكل مفرط .ويجب ا شارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في
ه ه الوثيقة تةكل "األهداال" أو "البيانات المستقبلية" ويمكن تحديدها من خنل استخدام مصطلحات تطلعية مثل "ربما"" ،سوال"" ،يلتمس"" ،ينبغي"" ،يتوقأ"،
"يةرع"" ،يقدر"" ،ينون"" ،يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو هيرها من المصطلحات المةابهة .وك ل األحداث الفعلية أو النتائج أو األداء الفعلي للةركة قد
تختلف جوهريا عن تل التي تعكسها مثل ه ه االهداال أو البيانات المستقبلية .ويحتون أداء شركة جهينه للصناعات الغ ائية على بعض المخاطر والةكوك.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
ا /فدوى حسام عيسى
رئيس عنقات المستثمرين
بريد إليكترونيFadwa.issa@juhayna.com :
تليفون+414 2444 .202 :
فاكس+414 2444 .2.2 :
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