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جهينه للصناعات الغذائية تعلن نتائج الربع األول من
عام 2017

توزيع اإليرادات
الربع األول 2017
% ٣%

أبرز المؤشرات المالية

١٠%
١٩%

٤٨%

اإليرادات

مجمل الربح

 1.288مليار جنيه

 413مليون جنيه

نمو بنسبة %17

نمو بنسبة %15

األرباح التشغيلية قبل
الضرائب والفوائد
 161مليون جنيه
نمو بنسبة %7

صافي الربح
 58مليون جنيه
تراجع بنسبة %28

أبرز المؤشرات التشغيلية
٢٠%

األلبان

الزبادي

العصائر

 615مليون جنيه

 252مليون جنيه

 246مليون جنيه

نمو بنسبة %12

نمو بنسبة %6

نمو بنسبة %4

المركزات

الزراعة

أرجو

 134مليون جنيه

 1مليون جنيه

 41مليون جنيه

نمو بنسبة %391

تراجع بنسبة %97

نمو بنسبة %64

الربع األول 2016
٣% ٢%

٢%
٢١%

٥٠%

٢٢%

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية (كود البورصة المصرية  – )JUFO.CAوهي الشركة المصرية الرائدة في
تصنيع منتجات األلبان والزبادي والعصائر والمشروبات – عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31
مارس  ،2017حيث بلغت اإليرادات  1,3مليار جنيه بنسببببة نمو  %17مقابل الربع األول من عام  2016ناتجا ً من
زيادات األسعار فقط .وأثمر ذلك عن نمو مجمل الربح بنسبة  %15مع ارتفاع األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
بنسبة  %7خالل نفس الفترة.
وعلى هذه الخلفية بلغ صبببافي الربح  58مليون جنيه خالل الربع األول من عام  ،2017وهو إنخفاض  %28مقارنة
بالعام الماضي ،فيما بلغ هامش صافي الربح .%4.5








األلبان
الزبادي
العصائر
المركزات
الزراعة
أرجو
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وقد احتل قطاع األلبان صببدارة اإليرادات المجمعة ،حيث بلغت مسبباهمته  %48من إجمالي إيرادات الربع األول من
عام  ،2017ويليه قطاعي الزبادي بنسببببة  %20ثم قطاع العصبببائر بنسببببة  %19من إجمالي اإليرادات خالل نفس
علما بأن إيرادات قطاع المركزات حقق أقوى زيادة سبببببببنوية خالل الربع األول من عام  ،2017حيث بلغت
الفترةً ،
 134مليون جنيه ،وهو نمو بنسبة .%391
وفيما يلي اسببتعراض أداش شببركة جهينة للصببناعات الغذائية خالل الفترة المالية المنتهية في  31مارس  ،2017عل ًما
بأن إدارة الشبركة فضبلت اإلحجام عن اسبتعراض التحليالت التفصبيلية ألداش القطاعات التشبغيلية في ظل مناخ شبديد
التنافسببية ،وذلك انطالقا من التزام اإلدارة بالحفاظ على مصببالح المسبباهمين .ويمكن الحصببول على نسببخة كاملة من
القوائم المالية للشركة عبر زيارة الموقع اإللكترونيwww.juhayna.com :
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السادة المساهمين
حققت الشببببركة مبيعات  1,288مليون جنيه بنسبببببة نمو  %17في الربع األول مقارنه مع الربع األول من العام الماضببببي
.وذلك رغم التحديات التي شهدها ال سوق من ارتفاع ا سعار جميع ال سلع اال سا سية بن سب تقارب  %50مما ادي النخفاض
القوة الشرائية للمستهلك ،وتعمل الشركة علي تنشيط ودفع حركة سوق االلبان والعصائر والزبادي من خالل تنفيذ وابتكار
انشطة دعم تجاري وتسويقي لتحفيز المستهلك وخلق قوة شرائية.
كما شهد الربع األول تحسن في هوامش الربحية حيث بلغ  %32مقـابل  %26للـربع االخـير من العــام الماضي ،كما
حقـقت الشركة صافي اربـاح  58مليون جنية بنسـبه  %4.5من المبـيعات (مقابل ارباح  54مليون جنية لعام . )2016
والشركة مستمرة في تطبيق حزمة القرارات السابق اتخاذها وهي تأجيل التوسعات االستثمارية الجديدة واالكتفاش باستكمال
التوسعات القائمة ،والتركيز على ترشيد النفقات وتحسين كفاشة العمليات التشغيلية ،وزيادة االعتماد قدر اإلمكان على
مدخالت اإلنتاج والمواد الخام واألعالف الحيوانية المتوفرة محليًا لتقليص حجم أنشطة االستيراد.
وجدير بالذكر أن شركة جهينة قامت بالحصول علي تسهيالت ائتمانية جديدة بمبلغ  200مليون جنيه لتعزيز السيولة النقدية
خالل الفترة القادمه من بنكي " باركليز و . " HSBC
وختاما ً نجدد ثقتنا في قدرة الشركة وفريق العمل بها علي تحقيق خططها البيعية والتوسعية وتجاوز تلك التحديات والعمل
علي أستعادة معدالت النمو وتحسين هوامش األرباح تدريجيا ً لمواصلة السعي لتعظيم العائد اإلستثماري للمساهمين.

صفوان ثابت
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

١,١٠٤

١,٢٨٨

موجز األداء المالي

٣٦٠

٥٨

٨٠

١٥١

١٦١

٢١١

٢٢٥

الربع األول 2016
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٤١٣

صافي الربح

األرباح التشغيلية قبل
األرباح التشغيلية قبل
خصم الضرائب والفوائد خصم الضرائب والفوائد
واإلهالك واالستهالك

مجمل الربح

مبيعات

الربع األول 2017
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ا .قائمة الدخل المجمعة
(جنيه مصري)

الربع األول 2017

الربع األول 2016

التغيير

صافي المبيعات

1,287,796,009

1.104.468.386

%17

تكلفة المبيعات

()874.689.309

()744.294.904

%18

مجمل الربح

413.106.700

360.173.482

%15

%32

%33

--

20.939.155

19,243,736

%9

مصروفات البيع والتوزيع

()222.792.806

()178.972.308

%24

مصروفات إدارية وعمومية

()42.465.449

()40.439.466

%5

()7.395.416

()8,848,231

()%16

()435.000

()125.000

%248

160.957.184

151.032.213

%7

224,529,000

211.206.949

%6

%17

%19

-

()739.409

()408.412.0

%٨١

أرباح بيع استثمارات

-

5.570.557

()%100

مكافآت نهاية الخدمة

))7.793,591

))659.033

%1083

المصروفات التمويلية

()84.582.648

()37.594.968

%125

صافي األرباح قبل الضرائب

67.841.536

117.940.357

()%42

ضرائب الدخل

()6.068.778

()14.024.283

()%57

-

()4.998.235

()%100

الضرائب المؤجلة

()3.514.852

()18.498.588

()%81

صافي األرباح

58.257.906

80.419.251

()%28

هامش الربح اإلجمالي
إيرادات أخرى

مصروفات أخرى
بدالت حضور أعضاش مجلس اإلدارة
نتائج أنشطة التشغيل
األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك
واالستهالك

هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك
واالستهالك
نصيب القابضة في خسائر الشركات التابعة والشقيقة

ضريبة قطعية على االستثمارات
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ب .الميزانية المجمعة
الربع األول 2017

العام المالي 2016

3,049,858

3,066,251

(ألف جنيه مصري)
مشروعات تحت التنفيذ

397.435

383,210

الثروة النباتية منتجة

13.370

13,469

أصول ثابتة

الثروة النباتية غير منتجة

2,087

3,956

الثورة الحيوانية

90.554

87,892

استثمارات في شركات تحت سيطرة مشتركة (حقوق ملكية)

6,348

7,088

-

765

10,281

9,816

أصول أخرى طويلة األجل
أرصدة مدينة أخرى طويلة األجل

97.093

97,093

3.667.027

3,669,540

40.891

17,280

1,551,972

1,325,879

عمالش وأرصدة مدينة (بالصافي)

428.908

353,019

نقدية وما في حكمها

107.943

129,591

األصول المتداولة

2,129,713

1.825.769

مخصص مطالبات

4,726

9,428

بنوك – سحب على المكشوف

90,189

25,031

1,225,798

1,049,804

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

676,414

612,869

ضرائب الدخل

34,483

34,483

مستحق ألطراف ذوى عالقة

12,640

14,178

قروض طويلة األجل – الجزش المتداول

الشهرة
األصول طويلة األجل
أصول حيوية زراعات قائمة
مخزون

بنوك – تسهيالت ائتمانية

309.349

290.749

االلتزامات المتداولة

2,353,600

2,036,543

رأس المال العامل

()223,887

()210.774

إجمالي االستثمار

3.443.140

3.458.766

رأس المال المصدر والمدفوع

941.405

941.405

احتياطي قانوني

498.717

497,246

احتياطي عام – عالوة إصدار

330.920

330.920

أرباح مرحلة

520,426

478,308

اجمالي الدخل الشامل عن الفترة  /لعام بعد التوزيعات الفتريه

يتم تمويله كاآلتي:

58,192

43,524

2.349.660

2,291,404

758

757

2,350,418

2,292,161

قروض طويلة األجل

733,782

803,789

التزامات أخرى طويلة األجل

43,881

47,701

إيرادات مؤجلة

104,870

108,442

التزامات ضريبية مؤجلة

210,188

206,673

االلتزامات طويلة األجل

1,092,722

1,166,605

إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات طويلة األجل

3,443,140

3,458,766

حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم
حقوق األقلية
إجمالي حقوق الملكية
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ج .قائمة التدفقات النقدية
(جنيه مصري)
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي أرباح الفترة قبل الضريبة على الدخل وحصة حقوق األقلية في األرباح
تسويات:
إهالك األصول الثابتة
إستهالك الثروة الحيوانية
استهالك الثروة النباتية المنتجة
أرباح (خسائر) رأسمالية
أرباح بيع استثمارات محتفظ بها بغرض البيع
التغير في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
رد التخفيض في قيمة المخزون
أقساط تأجير تمويلي
تكاثر قطيع األبقار
رسملة قطيع األبقار
خسائر من بيع الثروة الحيوانية
خسائر من نفوق الثروة الحيوانية
فروق تقييم عمله
فوائد دائنة
فوائد ومصروفات تمويلية
فوائد ودائع محصلة
فوائد ومصروفات تمويلية مدفوعة
التغير في:
المخزون
أصول حيوية زراعات قائمة
العمالش واألرصدة المدينة األخرى
المستحق من أطراف ذوي عالقة
تغير في الدائنين واألرصدة الدائنة األخرى
المستحق ألطراف ذوي عالقة
توزيعات أرباح مدفوعة للعاملين
المستخدم من مخصص المطالبات
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة عن األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
اقتناش أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
متحصالت من بيع أصول ثابتة
مدفوعات اقتناش ثروة حيوانية ونباتية
متحصالت من بيع ثروة نباتية وحيوانية
المقبوضات استثمار من شركات تابعة
التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المحصل (المسدد) من بنوك وتسهيالت ائتمانية
المسدد من قروض بنكية
(المسدد) من أقساط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة االستئجار
المحصل من أقساط التأجير التمويلي بنظام البيع مع إعادة االستئجار
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
النقص في حقوق األقلية
التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
التغير في النقدية وما في حكمها خالل الفترة
أثر التغير في فروق العملة
النقدية وما في حكمها في  1يناير
النقدية وما في حكمها في  31مارس
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الربع األول 2017

الربع األول 2016

67,841,536

117.940.357

65,506,737
3.003,922
99,269
()821,433
739,414
()848,672
6,920,514
()2.291.500
()6,336,237
268,795
()162,667
()1,569,290
()1,705,664
87,621,501

55.283.081
822,006
4.891.098
()5.570.555
()9.741.588
3.025.331
()3.890.000
()3.308.911
276.893
4.047.315
()11,091,387
()9.001.991
57.509.611

218,266,225

201,191,260

1.705.664
()86,527,789

9.000.757
()58.049.147

()225,243,621
()20,308,424
()75,589,086
57,577,193
()1,538,196
()4,701,722
()136,359,756

()112.750.137
16.510.593
()122.414.854
()1.282.390
22,849,720
()21.930.942
()3.921.909
()70.797.049

()64,941,403
2,424,088
()1,434,437
2,856,205
()61,095,547

()127.374.553
1.510.043
()2.191.769
56.500.000
()71.556.279

175,993,911
()51,406,733
()6,920,514
()64,574
117,602,090
()79,853,213
()6,953,166
104,559,749
17,753,370

()150.447.774
()69.744.023
()3.025.331
105.964.269
()141.210.762
()196.913
()258.660.534
()401,013,862
35,435,926
762.474.681
396.896.745
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نبذة عامة عن شركة جهينه للصناعات الغذائية
تعد شببركة جهينه للصببناعات الغذائية الشببركة الرائدة في تصببنيع وتوزيع منتجات األلبان والعصببائر والزبادي منذ نشببأتها في
عام  1983على يد السيد صفوان ثابت وعدد من المساهمين برأسمال مدفوع يبلغ  1.3مليون جم.
بدأت باكورة اإلنتاج في عام  1987بطاقة إنتاجية تبلغ  35طن يوميًا ومبيعات سببببببنوية بقيمة  2.4مليون جم ،لتصبببببببح بذلك
العالمة األكثر روا ًجا في جميع البيوت المصرية.
تمتلك الشببركة  7مصببانع  32مركز بيع وتوزيع وأسببطول مبيعات يضببم أكثر من  1,200شبباحنة في أنحاش الجمهورية ،عل ًما
بأن رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا  941مليون جم ،ويتكون فريق العمل من أكثر من  5,700موظف وعامل.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية
ا /كريم شعير
مدير عالقات المستثمرين
بريد إليكترونيkarim.sheir@juhayna.com :
خالد دعادر
مساعد مدير عالقات المستثمرين
Khaled.daader@juhayna.com
تليفون+202 3828 6417 :
فاكس+202 3828 6567 :

بيان إبراء الذمة
البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،والتي ال تعد حقائق تاريخية ،تم بنائها على التوقعات الحالية ،والتقديرات وآراش ومعتقدات
شبببركة جهينه للصبببناعات الغذائية .وقد ينطوي هذا البيان على مخاطر معروفة وغير معروفة ،وغير مؤكدة وعوامل أخرى،
وال ينبغي االعتماد عليه بشبببكل مفر ط .ويجب اإلشبببارة إلى أن بعض المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تشبببكل "األهداف" أو
"البيانات المسببببتقبلية" ويمكن تحديدها من خالل اسببببتخدام مصببببطلحات تطلعية مثل "ربما"" ،سببببوف"" ،يلتمس"" ،ينبغي"،
"يتوقع"" ،يشرع"" ،يقدر"" ،ينوي"" ،يواصل" أو "يعتقد" أو ما هو منفي منها أو غيرها من المصطلحات المشابهة .وكذلك
األحداث الفعلية أو النتائج أو األداش الفعلي للشبببببببركة قد تختلف جوهريا عن تلك التي تعكسبببببببها مثل هذه االهداف أو البيانات
المستقبلية .ويحتوي أداش شركة جهينه للصناعات الغذائية على بعض المخاطر والشكوك.

تقرير نتائج األعمال

6

