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Earnings Press Release: 1Q 2013

GB Auto Reports 1Q13 Results
Leading regional automotive assembler and distributor reports
strong top- and bottom-line growth on the back of growth in
Tires, Motorcycles & Three-Wheelers, and Iraq Passenger Car
sales; expects the start of commercial operations in Algeria, Libya in 2Q13
16 May 2013

For four years we have
been fine-tuning a strategy for
growing our product offering
and our geographical footprint.
This quarter’s results show
the strength of that strategy,
backed as it is by a dedicated
and tireless team.

(Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Exchange), a leading automotive assembler and distributor in the Middle East and North Africa, announced
today its consolidated results for the first quarter of 2013, reporting a 21.6% yearon-year surge in revenues to LE 2,082.0 million. Net income rose 160.5% to LE 47.3
million from a comparatively weak 1Q12, while the company’s net profit margin
rose to 2.3%, an increase of 1.2 percentage points from the previous year.
“I am pleased to report a strong performance in the first quarter of this year, particularly so given the headwinds the industry as a whole has faced in Egypt in the
three months just ended,” said Dr. Raouf Ghabbour, Chief Executive Officer of GB
Auto. “Our growth this quarter reflects strong showings from regional operations
in Iraq and the Motorcycles & Three-Wheelers, Tires and Financing Businesses in
Egypt. Given that the first quarter is typically the weakest quarter of the year, we
are pleased to have delivered what is, to-date, the strongest first quarter revenues
the company has ever recorded despite the prevailing economic climate.”
Of the group’s five lines of business, four contributed increased revenues to the
top-line compared to their contributions in 1Q12. The Passenger Cars line of business, which has grown to include Geely passenger cars, has once again contributed the lion’s share of revenues to the group’s top-line, with 69.8% of the total.
“Set against lower Passenger Car unit sales in Egypt, the division’s overall topline and bottom-line growth as well as its improving margins is the payoff of a
strategy pursued since 2008 to diversify operations geographically and by line of
business,” continued Ghabbour. “Going forward, we have plans to further improve
the profitability of this key line of business through enhancing the efficiency of its
distribution network.”
The company’s other divisions also posted excellent performances in the first
quarter. Motorcycles and Three-Wheelers reported a 74.9% increase in total unit
sales and a 97.3% rise in revenue year-on-year to LE 313.1 million, and a gross
profit margin of 17.1%. Revenue from the Tires line of business surged 71.5% to
LE 111.3 million, bolstered by LE 9.7 million in revenue from regional tires operations. Gross profit margin for the Tires line of business came in at a healthy 15.0%.
The Financing Businesses also continue to deliver strong performance, growing
revenues 108.5% in the first quarter to LE 84.7 million. The division’s gross profit
margin was 33.3%.
“For four years we have been fine-tuning a strategy for growing our product offering and our geographical footprint. This quarter’s results show the strength of
that strategy, backed as it is by a dedicated and tireless team,” concluded Ghabbour. “This process is a long-term one, and our efforts as we seek continued success are ongoing.”
Highlights of GB Auto’s 1Q13 results follow, along with Management’s analysis
of the company’s performance. Complete financials are available for download on
ir.ghabbourauto.com.
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Financial Statements
Income Statement
Three Months Ended
(LE million)
Passenger Cars Revenues
Motorcycles & Three-Wheelers Revenues
Commercial Vehicles& Construction Equipment Revenues
Tires Revenues
Financing Businesses Revenues
Others
Total Sales Revenues
Total Gross Profit
Gross Profit Margin
Selling and Marketing
Administration Expenses
Other Operating Income (Expenses)
Operating Profit
Operating Profit Margin (%)
Net Provisions and Non-Operating
EBIT
EBIT Margin (%)
Foreign Exchange Gains (Losses)
Net Finance Cost
Earnings Before Tax
Income Taxes
Net Profit Before Minority Interest
Minority Interest
Net Income
Net Profit Margin (%)

1Q13 Earnings Newsletter

1Q12

1Q13

% Change

1,314.27
158.67
132.85
64.90
40.64
1.06
1,712.40
186.45
10.89%
-57.94
-40.27
5.71
93.94
5.49%
-1.56
92.38
5.39%
-11.55
-55.96
24.87
-6.31
18.56
-0.40
18.16

1,453.39
313.06
116.21
111.29
84.74
3.25
2,081.95
317.88
15.27%
-91.85
-46.62
8.16
187.57
9.01%
-10.18
177.39
8.52%
-19.53
-78.24
79.62
-12.05
67.58
-20.26
47.32

10.59%
97.30%
-12.52%
71.49%
108.50%
206.48%
21.58%
70.49%
4.38%
58.52%
15.77%
42.97%
99.67%
3.52%
551.92%
92.02%
3.13%
69.09%
39.81%
220.15%
90.97%
264.05%
4994.83%
160.49%

1.06%

2.27%

1.21%
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About GB Auto S.A.E.
GB Auto S.A.E. (AUTO.CA on the Egyptian Exchange) is a leading automotive
producer and distributor in the Middle East and North Africa. Across five primary
lines of business — Passenger Cars, Motorcycles & Three-Wheelers, Commercial
Vehicles & Construction Equipment, Tires and Financing — the company’s main
business activities include assembly, manufacturing, sales and distribution, financing and after-sales services. GB Auto’s portfolio of brands includes Hyundai, Mazda, Geely, Bajaj, Marcopolo, Great Wall, Iveco, Volvo, Mitsubishi Fuso, Sino, YTO,
Lassa, Yokohama, Westlake, Rotalla, Triangle, Grandstone and Diamond Back. GB
Auto has operations in Egypt, Iraq, Libya and Algeria, and is actively pursuing opportunities in new geographies within its core footprint. The company is headquartered in Giza, Greater Cairo Area, Egypt. www.ghabbourauto.com

Forward-Looking Statements
This document may contain certain “forward-looking statements” relating to the
Company’s business. These may be identified in part through the use of forwardlooking terminology such as “will,” “planned,” “expectations” and “forecast” as well
as similar explanations or qualifiers and by discussions of strategy, plans or intentions. These statements may include descriptions of investments planned or currently under consideration or development by the Company and the anticipated
impact of these investments. Any such statements reflect the current views of the
Company with respect to future events and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. Many factors could cause the actual results, performance,
decisions or achievements of the Company to be materially different from any future results that may be expressed or implied by such forward-looking statements.

Number of Shares Outstanding:
129,000,000
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جي بي أوتو )(AUTO.CA

بيان صحفي :تقرير النتائج المالية للربع األول من عام 2013

جي بي أوتو تعلن عن نتائج الربع
األول من عام 2013
جي بي أوتو تحقق زيادة في اإليرادات واألرباح بفضل نمو مبيعات اإلطارات
والدراجات البخارية وعربات التوك توك في مصر وسيارات الركوب في العراق،
وتتطلع إلى بدء النشاط في ليبيا والجزائر خالل الربع الثاني من العام

أمضت الشركة السنوات
األربع الماضية على تنمية
باقة المنتجات المعروضة
وزيادة االنتشار الجغرافي لجي
بي أوتو ،حيث تعد نتائج الربع
األول شهادة على سالمة
استراتيجية الشركة والدعم
المتواصل من فريق العمل
الذي يضم أكفأ الخبرات
والمهارات.

 16مايو 2013
أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  ،)AUTO.CAوهي
الشركة الرائدة في تجميع وتوزيع السيارات بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،عن النتائج المالية
المجمعة للربع األول من عام  ،2013حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل  %21.6مقارنة بالربع األول من
العام السابق لتبلغ  2082مليون جم .وبلغ صافي الربح  47.3مليون جم ،بينما ارتفع هامش صافي الربح
إلى  %2.3وهي زيادة بمعدل  %1.2مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي
بي أوتو ،عن سروره بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خالل الربع األول من العام ،وخاصة في ضوء
التحديات السوقية التي واجهت صناعة السيارات على مدار األشهر الثالثة الماضية ،وهي الفترة األكثر
ركودا في سوق السيارات في مصر بشكل عام.
ً
وأوضح غبور أن نتائج الربع األول من عام  2013تعد زيادة ملحوظة عن نتائج نفس الفترة من السنوات
الماضية ،وأرجع الفضل في ذلك إلى السوق العراقي ،فض ً
ال عن نمو مبيعات الدراجات البخارية وعربات
التوك توك واإلطارات وزيادة األنشطة التمويلية في مصر.
ولقد حققت أربع قطاعات من القطاعات الخمس المختلفة التي تعمل بها جي بي أوتو زيادة
ملحوظة في اإليرادات خالل الربع األول من عام  .2013وقد مثلت إيرادات قطاع سيارات الركوب نصيب
األسد من إجمالي إيرادات المجموعة بمعدل  %69.8في نهاية الربع األول من العام الحالي ،وتزامن ذلك
مع إضافة سيارات “جيلي” إلى باقة منتجات قطاع سيارات الركوب من شركة جي بي أوتو.
وأشار غبور إلى ارتفاع اإليرادات واألرباح  -مصحو ًبا بتحسن هامش الربحية  -من عمليات قطاع
حصادا
سيارات الركوب على الرغم من التراجع العام في مبيعات القطاع بالسوق المصري ،وهو ما يعد
ً
قو ًيا لجهود الشركة منذ عام  2008التي سعت إلى تنويع األنشطة والعمليات والبحث المستمر عن
أسواق إقليمية جديدة .وأكد غبور أن خطط الشركة لتنمية القطاع في الفترة المقبلة تشمل عدة
محاور أبرزها تنمية وزيادة كفاءة شبكة التوزيع.
وقد حققت باقي قطاعات الشركة أداءً متميزًا خالل الربع األول من عام  2013حيث ارتفعت مبيعات
الدراجات البخارية وعربات التوك توك بمعدل  %74.9عن الربع األول من عام  2012وهو ما ساهم في
نمو اإليرادات بمعدل  %97.3لتبلغ  313.1مليون جم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ،مع وصول
هامش الربح اإلجمالي  .%17.1وارتفعت مبيعات اإلطارات بمعدل  %71.5لتبلغ  111.3مليون جم ،وقد ساهم
علما بأن هامش الربح
في ذلك ً
أيضا المبيعات خارج السوق المصري ،والتي بلغت  9.7مليون جمً ،
اإلجمالي لقطاع اإلطارات بلغ  %15في نهاية الربع األول من عام .2013
أداءا متميزًا خالل الربع األول من عام  ،2013حيث بلغت اإليرادات
وحققت األنشطة التمويلية كذلك ً
 84.7مليون جم ،وهو نمو بمعدل  %108.5مقارنة بالربع األول من العام السابق ،بينما بلغ هامش الربح
اإلجمالي .%33.3
موضحا أن الشركة أمضت السنوات األربع الماضية على تنمية باقة المنتجات
واختتم غبور
ً
المعروضة وزيادة االنتشار الجغرافي لجي بي أوتو ،حيث تعد نتائج الربع األول شهادة على سالمة
استراتيجية الشركة والدعم المتواصل من فريق العمل الذي يضم أكفأ الخبرات والمهارات .كما
أكد غبور أن هذه العملية سوف تستغرق وقتًا ليس بالقصير في إشارة إلى استمرار جهود الشركة
لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق.
يمكن تحميل تقرير النتائج الربع األول من عام  2013لشركة جي بي أوتو ،باإلضافة إلى تحليالت اإلدارة
ألداء الشركة عبر زيارة الموقع اإللكتروني.ir.ghabbourauto.com :
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو (الربع األول من عام )2013
قائمة الدخل
ثالثة أشهر منتهية في
الربع األول 2012

الربع األول 2013

نسبة التغيير

(مليون جم)
إيرادات السيارات المالكي

1314.27

1453.39

%10.59

إيرادات الدراجات النارية والتوك توك

158.67

313.06

%97.30

إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء
إيرادات اإلطارات
إيرادات أنشطة التمويل
إيرادات أخرى
إجمالي إيرادات المبيعات
مجمل الربح
هامش الربح اإلجمالي
مصروفات البيع والتسويق
مصروفات إدارية
اإليرادات (/المصروفات) األخرى
أرباح التشغيل
هامش أرباح التشغيل ()%
صافي المخصصات والمصروفات غير العاملة
األرباح قبل الفوائد والضرائب
هامش الربح قبل الفوائد والضرائب ()%
أرباح (خسائر) صرف العمالت األجنبية
صافي تكلفة التمويل
األرباح قبل الضرائب
الضرائب
صافي األرباح قبل حقوق األقلية
حقوق األقلية

132.85
64.90
40.64
1.06
1712.40
186.45
%10.89
()57.94
()40.27
5.71
93.94
%5.49
()1.56
92.38
%5.39
()11.55
()55.96
24.87
()6.31
18.56
()0.40

116.21
111.29
84.74
3.25
2081.95
317.88
%15.27
()91.85
()46.62
8.16
187.57
%9.01
()10.18
177.39
%8.52
()19.53
()78.24
79.62
()12.05
67.58
()20.26

()%12.52
%71.49
%108.50
%206.48
%21.58
%70.49
%4.38
%58.52
%15.77
%42.97
%99.67
%3.52
%551.92
%92.02
%3.13
%69.09
%39.81
%220.15
%90.97
%264.05
%4994.83

صافي الربح

18.16

47.32

%160.49

هامش صافي الربح ()%

%1.06

%2.27

%1.21
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المقر الرئيسي:
طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي
– ك  – 28المنطقة الصناعية –
أبو رواش – الجيزة – مصر
عالقات المستثمرين:
منة اهلل صادق
رئيس قطاع التمويل المؤسسي
واإلستثمار
هدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين
رنيا الشنوفي
محلل عالقات المستثمرين
مباشر+202 3910 0485 :
تليفون+202 3539 1201 :
فاكس+202 3539 0139 :

شركة جي بي أوتو (كود البورصة المصرية .)AUTO.CA
جي بي أوتو (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود  )AUTO.CAهي الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع
السيارات في أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتمتد أنشطة الشركة إلى خمس قطاعات رئيسية تضم
سيارات الركوب ،والدراجات البخارية وعربات التوك توك ،والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء ،واإلطارات ،واألنشطة
التمويلية .وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع والتصنيع ،والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيع،
حيث تمتلك توكيالت حصرية لمجموعة متنوعة من العالمات الرائجة ،تشمل هيونداي ،مازدا ،جيلي ،باجاج ،ماركو
بولو ،جريت وال ،إفيكو ،فولفو ،متسوبيشي ،سينو ،واي تي أو ،السا ،يوكوهاما ،ويست ليك ،روتاال ،تريانجل،
جراندستون ،دياموند باك .وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق وليبيا والجزائر،
وتحرص على دراسة الفرص التوسعية بباقي أسواق المنطقة .ويقع المقر الرئيسي للشركة في القاهرة الكبرى
بمصر .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإلكترونيwww.ghabbourauto.com :

ir@ghabbour.com

ir.ghabbourauto.com
معلومات للمساهمين:
كود رويترزAUTO.CA :
كود بلومبرجAUTO.EY :
عدد األسهم:
 129.000.000سهم:

بيانات تطلعية
هذا المستند قد يحتوي على “بيانات تطلعية” معينة مرتبطة بأنشطة شركة جي بي أوتو ومن الممكن أن يتم
تحديد تلك البيانات من خالل استخدام بعض األلفاظ التطلعية مثل “سوف”“ ،مخطط”“ ،توقعات”“ ،تنبؤ” باإلضافة
إلى التوضيحات المشابهة ومن خالل مناقشة االستراتيجيات أو الخطط أو النوايا .وقد تحتوي هذه البيانات على
أوصاف لالستثمارات المخطط لها أو الجاري تنفيذها أو تطويرها من قبل شركة جي بي أوتو والتأثير المتوقع
لتلك االستثمارات .وتعكس هذه البيانات الرؤى الحالية لشركة جي بي أوتو فيما يخص األحداث المستقبلية وهي
عرضة للمخاطر واالفتراضات .وقد تسبب عوامل عديدة في أن تصبح اإلنجازات واألداء والقرارات والنتائج الفعلية
الخاصة بشركة جي بي أوتو مختلفة عن أي نتائج مستقبلية من الممكن أن يتم استنتاجها أو استنباطها من
هذه البيانات التطلعية.
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