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إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2021
إيديتا تنجح في تحقيق نتائج قوية خالل النصف األول من عام  ،2021في ضوء نمو اإليرادات بمعدل سنوي %33.7
لتسجل  2.3مليار جنيه تقريبًا ،وارتفاع صافي الربح بشكل ملحوظ بنسبة سنوية  %110ليسجل  196.9مليون جنيه،
مما يعكس المردود اإليجابي لنمو الكميات المباعة بمعدالت تتجاوز مستويات ما قبل أزمة (كوفيد )19 -
نبذة عن نتائج الفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2021
أعلنت اليوم شررةة إييييتا للنرناعات الائائية( وةوي الرورنرة المنررية  EFID.CAورورنرة لني  – )EFID.Lالرائية
رنرررناعة ايةئية الففيفة المةرآة ًليفا في منرررر – ع النتائج المالية والتشرررايلية للفترة المالية المنتهية في  30يونيو ،2021
حيث رلات اإليرايات  2,317.1مليو جنيه ،رمةيل نمو سنوي  %33.7فالل الننف االول م عام  ;2021مما أثمر ع
ارتفاع نرافي الرر رنسررة سرنوية  %110ليسرجل  196.9مليو جنيه فالل نفس الفترة ،منرحورفا رونرول مامص نرافي
الرر يلى .%8.5
وتةةس النتائج القوية التي حققتها الشرررةة مريوي ارتفاع الةميات المراعة واياية أسررةار الريي ،في ارروس التحسرر المسررتمر
لمةيالت الطلب على منتجات الشرررةة رالتاام مي التةافي القوي لشنشررطة االدتنررايية .وعلى مئف الفلفية ارتفةت الةميات
المراعة رنسرررة سررنوية %17.0فالل الننررف االول م عام  ،2021رفاررل اسررتمرار مةيالت الطلب القوية على منتجات
دطراعرات الةيرا والمفرواات والويفر ،مريعومرةف ررالمنتجرات االرتةراريرة الجرييرية التي نجحرت الشررررررةرة في يطالدهرا فالل الةرام
السررار  .ةما ارتفي متوسررط أسررةار الريي رمةيل سررنوي  %14.3يلى  1.77جنيه للةروة فالل نفس الفترة  ،حيث يةةس ئلا
سةرا وديمةف.
موانلة تنفيئ استراتيجية الشرةة لتنويي رادة منتجاتها رهيف تاويي المستهلةي رمنتجات ارتةارية أعلى
ف
الجيير رالئةر أ نتائج الننررف ايول م عام  2021تجاوات مسررتويات ايياس مقارنة رالننررف ايول م عام  2019درل
ظهور فيروس وةوفيي )19-وتياعياته السلرية .فقي ارتفةت الةميات المراعة رنسرة  %4.7فالل الننف ايول م عام 2021
مقارنة رنفس الفترة م عام  ،2019ةما ارتفي متوسررط أسررةار الريي رنسرررة  %20.0فالل الننررف ايول م عام ،2021
مقارنة رالننررررف ايول م عام  ،2019ومو ما يؤةي التةافي الملحوظ التي تشررررهيف الشرررررةة .وعلى مئف الفلفية ،ارتفةت
ييرايات الشرررةة رنسرررة  %25.6فالل الننررف ايول م عام  ،2021مقارنة رنفس الفترة م عام  .2019ويرجي ئلا يلى
نمو مةيالت االسررتهالا رشررةل ملحوظ وعوية اينشررطة االدتنررايية يلى طريةتها رالتاام مي تففيف القيوي المتةلقة رانتشررار
فيروس وةوفيي –  )19فالل الننررف الثاني م الةام السررار  ،فارالف ع القيرة التنافسررية واالرتةارية التي تنفري رها الشرررةة
والتي أثمرت ع نمو حنتها السودية رجميي أسوادها الرئيسية.
رلغ مجمرل الرر  746.4مليو جنيره فالل الننرررررف االول م عرام  2021رايراية سرررررنويرة دريرمرا  ،%27.5مريعو فمرا رنمو
اإليرايات ،رينما رلغ مامص مجمل الرر  %32.2مقارل  %33.8فالل نفس الفترة م الةام السار .
سرجل نرافي الرر  196.9مليو جنيه فالل الننرف االول م عام  ،2021مقارل  93.8مليو جنيه فالل نفس الفترة م
الةام السار  ،عل فما رآ مامص نافي الرر سجل  %8.5فالل الننف االول م عام  2021مقارل  %5.4فالل نفس الفترة
م الةام السار .
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أبرز التطورات التشغيلية
إطالق منتجات جديدة وضخ استثمارات أخري
وانررلت ييييتا فالل الننررف ايول م عام  2021التوسرري رتشررةيلة منتجاتها عرر يطالت منتجات ارتةارية جييية ةليفا
وأحجام أةرر م منتجاتها الحالية سرةيفا يلى تلرية مفتلف أئوات وتطلةات المسرتهلةي  .وعلى مئف الفلفية ،أطلقت الشررةة
منتج إمولتو ميني ماجنم( الجييي في شررهر يناير لتةايا االسررتفاية م ا إلدرال المتاايي على منتج إمولتو ماجنم( ،حيث
يتوفر المنتج الجييي رنةهتي الشرروةوالتة مي عجينة الرنيت ،والمررى رطةم تشرريا ةيا الفراولة رسررةر  5جنيه للةروة .ةما
دامت الشررررةة في شرررهر فرراير رنطالت منتج إفرسرررةا رلوا( الجييي ،ومو ويفر رار ماطى رطرقتي م الشررروةوالتة،
وي توفر في ثالث نةهرات رسرررررةر  3جنيره للةروة .ودرامرت الشررررررةرة رةري ئلرا ررنطالت الحجم ايةرر م منتج إموموا
اةسررتريم( رقطاع الةيا ،ومو حجم أةرر ياررافي م منتج إموموا( ويتوفر رسررةر  3جنيه للةروة .ودي دامت الشرررةة
رريعم المنتجرات الجرييرية رمجموعرة مفتلفرة م الحمالت التسرررررويقيرة واإل عالنيرة ،ممرا سرررررامم في ارتفراع الطلرب على تلرا
المنتجات .وتوانرررل الشررررةة جهويما التسرررويقية فالل الرري الثالث م الةام الجاري ،في اررروس الحملة اإلعالنية التي
مؤفر ا رالتةاو مي شررةة أورانج الرائية في فيمات االتنراالت ،احتفاالف رمرور  25عا فم ا على اإلطالت الناج
أطلقتها
ف
لةالمة إمولتو( .وفي يطار مئف الحملة التسررويقية ،سرروف يحنررل الةمالس على يدائ اتنررال مجانية م شرررةة أورانج
عني شرائهم لمنتجات إمولتو(.
وانرررلت الشررررةة ايار را ف اسرررتثمارما في تةايا ديراتها اإلنتاجية ،حيث نجحت في االنتهاس م ترةيب فط جييي إلنتا
الويفر في فرراير  ، 2021ومو ثاني فط ينتا جييي تقوم الشرررةة رترةيره رقطاع الويفر فالل ايشررهر السررارقة ،ودي تم
توظيفه في تنررررنيي منتج إفرسررررةا رلوا( الجييي .الجيير رالئةر ا فطي اإلنتا الجيييي سررررامما في تنمية القيرات
اإلنتاجية رقطاع الويفر رمةيل يتجاوا الاةف .وفالل يونيو  ، 2021أعلنت الشرةة شراس فط جييي إلنتا المفرواات،
والمقرر تشررررايله فالل الرري االول م عام  . 2022وتتطلي الشرررررةة يلى توظيف فط اإلنتا الجييي في اياية ديراتها
اإلنتاجية رقطاع المفرواات رنسرة .%20
على النرةيي اإلدليمي ،تةةف الشررةة على االنتهاس م ترةيب أول فط ينتا رمنرنةها الجييي في المارب ،عقب نجاحها
في اسرررتةمال ايعمال اإلنشرررائية رالمنرررني في ودت سرررار م الةام .وم المتودي تشرررايل المنرررني الجييي فالل الةام
الجاري ،وتتطلي اإليارة يلى تةايا تواجي الشررةة في سروت ايةئية الففيفة المارري الئي يتسرم رمقومات النمو الجئارة،
فاال ف ع التمهيي للتوسي رآعمال الشرةة في أسوات أفرى رالمنطقة.
ودي وانررلت الشرررةة جهويما على النرر ةيي التمويلي ،حيث حنررلت على درم متوسررط ايجل رقيمة  90مليو جنيه
منرري فالل مارس  ، 2021رهيف توظيفه في تمويل النفقات الرأسرمالية للشررةة في منرر فالل الفترة المقرلة .ويآتي
مئا القرم في يطار اسررتفاية الشرررةة م مرايرة الرنا المرةاي ليعم الشرررةات المنرررية فالل أامة انتشررار فيروس
وةوفيي –  ) 19عرر منحهم تمويالت رآسةار فائية منففاة.

االستراتيجية
توانرل ييييتا فالل الننرف الثاني م عام  2021مسراعيها لتنمية وتنويي اإليرايات رشرةل مسرتيام ،والتي تمثل رأس أولويات
استراتيجية النمو طويلة ايجل التي تترناما.
وانطال فدا م ئلا ،تةتام الشرررررةة اسررررتمرار جهويما م أجل اياية الةميات المراعة رمفتلف منتجات دطاعاتها عرر توظيف
سرررةرا وديمةف عرر
ديراتها االرتةارية في تنويي رادة المنتجات ،حيث تسرررتهيف موانرررلة يطالت منتجات ارتةارية جييية أعلى
ف
مفتلف دطاعاتها ،سرررةيفا يلى تلرية أئوات المسرررتهلةي المتنوعة .وعالوة على ئلا ،تتطلي الشررررةة يلى تةظيم االسرررتفاية م
توسرةاتها رشررةة الريي والتوايي وديراتها اإلنتاجية المتطورة لاياية حنرتها عرر أسروات دطاعاتها القائمة .وعلى نرةيي تةايا
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ةفاسة ميةل التةاليف ،سررتوانررل الشرررةة ترةياما على الحي م أثر ارتفاع أسررةار المواي الفام م فالل االسررتمرار في تنفيئ
االسرتراتيجية التي تترناما الهايفة يلى ففم التةاليف واالرتقاس رالةفاسة التشرايلية ،والتي انةةس مريويما اإليجاري رالفةل على
نتائج الشرةة على ميار ايشهر المااية.

