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GB Auto (AUTO.CA)
Earnings Press Release: 3Q 2013

GB Auto Reports 3Q13 Results
Leading automotive assembler and distributor reports flat top-
line and significant decline in bottom line results amid an excep-
tional operational environment 

13 November 2013 — (Cairo, Egypt) — GB Auto (AUTO.CA on the Egyptian Ex-
change), a leading automotive assembler and distributor in the Middle East and 
North Africa, announced today its consolidated results for 3Q13, reporting net in-
come of LE 7.5 million on revenues of LE 2,058.2 million as challenges in its home 
market prevented top-line growth and dampened bottom-line results.

The company reported an increase of 6.3% in 9M13 revenue to LE 6,307.9 mil-
lion, up from LE 5,935.9 million in the same period of last year. Net income is 
down 50.0% from 9M12 at LE 70.9 million year-to-date.

“Having managed businesses through decades of challenges, there is no ques-
tion in my mind that 2013 has been the toughest year the economy has ever seen,” 
said GB Auto Chief Executive Officer Dr. Raouf Ghabbour. “Political and economic 
developments in our home market in 3Q13 combined with the imposition of a 
strict curfew saw consumer confidence hit its nadir. The result, of course, is that 
our performance in Egypt was particularly hard-hit. 

“Having said that, we continued to invest, spending on lateral as well as re-
gional expansions and hiring exceptional talent. Of course those outlays were not 
matched by revenue contributions and thus the significant weakening of our op-
erating margins. This, together with the higher financing costs to fund our expan-
sions and inventory build-up has led to a depressed bottom line.” 

Egyptian operations in GB Auto’s key Passenger Cars line reported lackluster re-
sults in the quarter, but support from Geely in Egypt, Hyundai sales in Iraq and Af-
ter-Sales saw the line of business post a 4.1% increase in revenues y-o-y to LE 1,433.0 
million. Meanwhile, logistics challenges caused by since-eased travel restrictions and 
a curfew that together closed a primary import artery led to a 27.8% drop in revenue 
for the Motorcycles & Three-Wheelers line of business in 3Q13 compared to 3Q12.  

Commercial Vehicles & Construction Equipment posted a 9.0% y-o-y increase 
in revenues to LE 125.7 million in 3Q13, as the segment continues to show signs 
of recovery. Combined After-Sales operations from the three divisions contributed 
4.9% and 13.7% of total group revenues and gross profit, respectively, in the third 
quarter, with a gross profit margin of nearly 34%. 

The Tires line of business reported mixed results in 3Q, as regional operations 
grew revenues more than five-fold y-o-y while Egyptian operations saw a 19.6% 
drop in revenues. Overall, Tires reported 3Q13 results of LE 76.8 million, a 6.2% 
drop from the same quarter of 2012.

The Financing Businesses were the star performer of the quarter, as all three 
business units reported increased revenues. Overall, the Financing Businesses saw 
a 75.3% increase in revenues year-on-year in 3Q13 to LE 131.9 million. 

Meanwhile, GB Auto reports a year-on-year uptick in SG&A spending to support 
the rollout of its regional expansion strategy in Libya and Algeria, where sales have 
begun and will be reflected soon in our financial results.

“Ultimately, we are long Egypt and long regional. Amid the current speed bumps 
our growth story faces, we have begun taking steps to be as efficient as possible in 
SG&A spending. Our 4Q13 sales to-date and the expected pay-off of our invesments 
leave us optimistic about the shape of the year to come,” concluded Ghabbour.

Highlights of GB Auto’s 3Q13 and 9M13 results follow, along with manage-
ment’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 Nine Months Ended

(LE million) 3Q12 3Q13 % Change 9M12 9M13 % Change

Passenger Cars Revenues 1375.98 1432.98 4.14% 4416.45 4503.03 1.96%
Motorcycles & Three-Wheelers Revenues 396.26 285.99 -27.83% 776.75 816.24 5.08%
Commercial Vehicles& Construction Equipment Revenues 115.28 125.69 9.03% 357.72 352.57 -1.44%
Tires Revenues 81.90 76.80 -6.23% 212.99 298.58 40.19%
Financing Businesses Revenues 75.21 131.86 75.32% 168.84 325.54 92.81%
Other Revenues 1.05 4.87 364.26% 3.17 11.90 275.22%
Total Sales Revenues 2045.69 2058.19 0.61% 5935.93 6307.86 6.27%
Total Gross Profit 270.63 244.93 -9.50% 716.66 822.80 14.81%
Gross Profit Margin 13.23% 11.90%  (1.33) 12.07% 13.04% 0.97
Selling and Marketing -73.07 -80.40 10.02% -193.00 -265.36 37.50%
Administration Expenses -45.48 -55.63 22.32% -132.80 -156.16 17.59%
Other Operating Income (Expenses) 6.09 5.98 -1.96% 19.90 22.98 15.45%
Operating Profit 158.17 114.88 -27.37% 410.77 424.26 3.28%
Operating Profit Margin (%) 7.73% 5.58% -2.15 6.92% 6.73% -0.19
Net Provisions and Non-Operating -5.94 -6.30 6.03% -0.95 -13.40 -
EBIT 152.23 108.58 -28.68% 409.82 410.86 0.25%
EBIT Margin (%) 7.44% 5.28% -2.17 6.90% 6.51% -0.39
Foreign Exchange Gains (Losses) 6.29 3.14 -50.08% -26.71 -20.73 -22.40%
Net Finance Cost -66.18 -89.63 35.43% -185.36 -257.18 38.75%
Earnings Before Tax 92.34 22.08 -76.08% 197.75 132.95 -32.77%
Income Taxes -8.77 -1.79 -79.64% -21.69 -13.90 -35.91%
Net Profit Before Minority Interest 83.56 20.30 -75.71% 176.06 119.05 -32.38%
Minority Interest -18.20 -12.83 -29.51% -34.16 -48.14 40.91%
Net Income 65.37 7.47 -88.57% 141.90 70.91 -50.03%
Net Profit Margin (%) 3.20% 0.36% -2.83 2.39% 1.12% -1.27
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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, financ-
ing and after-sales services. GB Auto’s portfolio of brands includes Hyundai, Maz-
da, Geely, Bajaj, Marcopolo, Great Wall, Iveco, Volvo, Mitsubishi Fuso, Sino, YTO, 
Lassa, Yokohama, Westlake, Triangle and Diamond Back. GB Auto has operations 
in Egypt, Iraq, Libya and Algeria, and is actively pursuing opportunities in new ge-
ographies 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 forward-
looking terminology such as “will,” “planned,” “expectations” and “forecast” as well 
as similar explanations or qualifiers and by discussions of strategy, plans or inten-
tions. These statements may include descriptions of investments planned or cur-
rently 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, uncertain-
ties and assumptions. Many factors could cause the actual results, performance, 
decisions or achievements of the Company to be materially different from any fu-
ture results that may be expressed or implied by such forward-looking statements.

Head Office
Cairo-Alex Desert Road, Km 28 
Industrial Zone
Abu Rawash, Giza, Egypt

Investor Relations
Menatalla Sadek, CFA
Corporate Finance and Investments 
Director

Hoda Yehia
Investor Relations Manager

Rania El Shenoufy
Investor Relations Analyst

Direct: +202 3910 0485
Tel: +202 3539 1201
Fax: +202 3539 0139
e-mail: ir@ghabbour.com

ir.ghabbourauto.com

Shareholder Information
Reuters Code: AUTO.CA
Bloomberg Code: AUTO.EY

Number of Shares Outstanding: 
128,892,900
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اعتبر 2013 السنة األكثر 
صعوبة على اإلطالق لالقتصاد 
تمتد  خبرة  واقع  من  المصري 
الكثير  تخللها  لعقود عديدة 
من األزمات ... هذه التحديات لم 
تثن جي بي أوتو عن مواصلة 
التوسع بالسوق المحلي وضخ 
لتنمية  جديدة  استثمارات 
اإلقليمية،  باألسواق  تواجدها 
بأكفأ  العمل  فريق  تعزيز  مع 

المهارات والخبرات 
 المتكاملة. 

 (AUTO.CA) جي بي أوتو
بيان صحفي: تقرير النتائج المالية للربع الثالث من عام 2013

13 نوفمبر 2013

الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات تسجل استقراًرا في مستوى 
التشغيلية  التحديات  خلفية  على  الربح  بصافي  ملحوظ  تراجع  مع  اإليرادات 

االستثنائية

جي بي أوتو تعلن عن نتائج الربع 
الثالث من عام 2013

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود AUTO.CA(، وهي 
الشركة الرائدة في مجال تجميع وتوزيع السيارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن النتائج المالية 
المجمعة للربع الثالث من عام 2013، حيث بلغت إيرادات الشركة 2058.2 مليون جم، وبلغ صافي الربح 7.5 
مليون جم على خلفية التحديات التي واجهت الشركة في سوقها الرئيسي وأدت إلى تقليص نمو  

نمو اإليرادات وتراجع األرباح خالل األشهر الماضية.
وبلغت إيرادات الشركة 6307.9 مليون جم خالل أول تسعة أشهر من عام 2013، وهو ارتفاع بمعدل 
6.3% عن إيرادات قدرها 5935.9 مليون جم خالل نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الربح 70.9 

مليون جم منذ بداية العام الجاري، فيما يعد انخفاًضا سنوًيا بمعدل %50.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة جي 
بي أوتو، أنه يعتبر 2013 السنة األكثر صعوبة على اإلطالق لالقتصاد المصري من واقع خبرته الممتدة 
المالي للشركة وخاصة في السوق  األداء  تأثر  إلى  األزمات، مشيًرا  الكثير من  لعقود عديدة تخللها 
حظر  فرض  وتداعيات  واالقتصادية  السياسية  المستجدات  خلفية  على  الثالث  الربع  خالل  المصري 

التجوال على إقبال المستهلك. 
ولفت غبور إلى أن هذه التحديات لم تثن جي بي أوتو عن مواصلة التوسع بالسوق المحلي وضخ 
استثمارات جديدة لتنمية تواجدها باألسواق اإلقليمية، مع تعزيز فريق العمل بأكفأ المهارات والخبرات 
بهذه  الخاص  التمويل  تكلفة  بارتفاع  تأثرت  الماضية  الفترة  الشركة خالل  ربحية  أن  غير  المتكاملة، 

التوسعات ونمو المخزون مما أدى إلى تراجع هامش صافي األرباح.
بلغت إيرادات قطاع سيارات الركوب 1443 مليون جم خالل الربع الثالث من عام 2013، وهو ارتفاع 
سنوي بمعدل 4.1% على الرغم من تباطؤ سوق سيارات الركوب في مصر، وذلك بدعم من مبيعات 
إيرادات  تراجعت  البيع. فيما  وإيرادات شبكة خدمات ما بعد  العراق  جيلي في مصر وهيونداي في 
قطاع الدرجات البخارية وعربات التوك توك بمعدل 27.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2012 نتيجة تعطل 
الواردات على خلفية فرض حظر التجوال وتداعياته على عمليات الدعم اللوجيستي خالل الربع الثالث.
اإلنشاء 125.7 مليون جم خالل  التجارية ومعدات  الشاحنات  إيرادات قطاع  آخر، بلغت  ومن جانب 
الربع الثالث من عام 2013، وهو نمو سنوي بمعدل 9% في ضوء تحسن المبيعات. وتجدر اإلشارة إلى أن 
شبكة خدمات ما بعد البيع في القطاعات الثالثة – سيارات الركوب، الدراجات البخارية وعربات التوك 
توك، والشاحنات التجارية ومعدات اإلنشاء – ساهمت بنسبة 4.9% من إجمالي إيرادات الشركة و%13.7 

من مجمل الربح خالل الربع الثالث، مع وصول هامش مجمل الربح إلى %34.
العمليات  اإليرادات من  ارتفعت  الثالث من عام 2013، حيث  الربع  اإلطارات خالل  أداء قطاع  وتباين 
اإلقليمية بأكثر من 5 أضعاف مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، مع تراجع إيرادات السوق المصري 
بمعدل 19.6% خالل نفس الفترة، وبذلك تبلغ إيرادات قطاع اإلطارات 76.8 مليون جم خالل الربع الثالث 

من عام 2013 وهو انخفاض سنوي بمعدل %6.2.
وكان نشاط التمويل القطاع األفضل أداًء خالل الربع الثالث من عام 2013، مدعوًما بالنمو السنوي 
البالغ 75.3% في إيرادات المشروعات الثالثة التابعة لشركة جي بي أوتو في قطاع التمويل والتي بلغت 

131.9 مليون جم.
وسجلت جي بي أوتو زيادة سنوية بالمصروفات العمومية واإلدارية خالل الربع الثالث على خلفية 
التوسعات األخيرة في األسواق اإلقليمية، علًما بأن المبيعات قد بدأت بالفعل في أسواق ليبيا والجزائر 

وستنعكس قريًبا على النتائج المالية للشركة.
وتابع غبور أن الشركة تعمل على ترسيخ تواجدها المباشر في مصر وأسواق المنطقة وتتبنى 
المتالحقة،  واالقتصادية  السوقية  التحديات  لمواجهة  المصروفات  ترشيد  إجراءات  حزمة جديدة من 
االستثمارات  من  المرتقب  والمردود  األخير  الربع  بداية  منذ  المبيعات  بمستوى  تفاؤله  عن  معرًبا 

التوسعية تبعث على التفاؤل من  أداء الشركة خالل العام المقبل.
عام  من  أشهر  تسعة  أول  وكذلك  الثالث  للربع  الكاملة  المالية  النتائج  تقرير  تحميل  يمكن 
اإللكتروني:  الموقع  زيارة  عبر  الشركة  ألداء  اإلدارة  تحليالت  إلى  باإلضافة  أوتو،  بي  جي  لشركة   2013

.ir.ghabbourauto.com
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النتائج المالية لشركة جي بي أوتو )الربع الثالث من عام 2013(
قائمة الدخل

تسعة أشهر منتهية في ثالثة أشهر منتهية في 

)مليون جم(
الربع الثالث 

2012
الربع الثالث 

2013
نسبة 

التغيير
تسعة 

أشهر 2012
تسعة 

أشهر 2013
نسبة 

التغيير
1.96%4.144416.454503.03%1375.981432.98إيرادات السيارات المالكي

5.08%27.83776.75816.24-%396.26285.99إيرادات الدراجات النارية والتوك توك
1.44-%9.03357.72352.57%115.28125.69إيرادات العربات التجارية ومعدات اإلنشاء

40.19%6.23212.99298.58-%81.9076.80إيرادات اإلطارات 
92.81%75.32168.84325.54%75.21131.86إيرادات أنشطة التمويل

275.22%364.263.1711.90%1.054.87إيرادات أخرى
6.27%0.615935.936307.86%2045.692058.19إجمالي إيرادات المبيعات

14.81%9.50716.66822.80-%270.63244.93مجمل الربح
13.040.97%12.07% )1.33(11.90%13.23%هامش الربح اإلجمالي

37.50%265.36-193.00-10.02%80.40-73.07-مصروفات البيع والتسويق
17.59%156.16-132.80-22.32%55.63-45.48-مصروفات إدارية

15.45%1.9619.9022.98-%6.095.98اإليرادات /)المصروفات( األخرى
3.28%27.37410.77424.26-%158.17114.88أرباح التشغيل

0.19-6.73%6.92%2.15-5.58%7.73%هامش أرباح التشغيل )%(
-13.40-0.95-6.03%6.30-5.94-صافي المخصصات والمصروفات غير العاملة

0.25%28.68409.82410.86-%152.23108.58األرباح قبل الفوائد والضرائب
0.39-6.51%6.90%2.17-5.28%7.44%هامش الربح قبل الفوائد والضرائب )%(

22.40-%20.73-26.71-50.08-%6.293.14أرباح )خسائر( صرف العمالت األجنبية 
38.75%257.18-185.36-35.43%89.63-66.18-صافي تكلفة التمويل

32.77-%76.08197.75132.95-%92.3422.08األرباح قبل الضرائب
35.91-%13.90-21.69-79.64-%1.79-8.77-الضرائب

32.38-%75.71176.06119.05-%83.5620.30صافي األرباح قبل حقوق األقلية
40.91%48.14-34.16-29.51-%12.83-18.20-حقوق األقلية

50.03-%88.57141.9070.91-%65.377.47صافي الربح
1.27-1.12%2.39%2.83-0.36%3.20%هامش صافي الربح )%(
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.)AUTO.CA شركة جي بي أوتو )كود البورصة المصرية

جي بي أوتو )المقيدة في البورصة المصرية تحت كود AUTO.CA( هي 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، فوسو، سينو، واي تي أو، السا، يوكوهاما، ويست ليك، تريانجل، 
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 

www.ghabbourauto.com :من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإلكتروني

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.

المقر الرئيسي:
طريق القاهرة-اإلسكندرية الصحرواي 

– ك 28 – المنطقة الصناعية – 
أبو رواش – الجيزة – مصر

عالقات المستثمرين:
منة اهلل صادق

رئيس قطاع التمويل المؤسسي 
واإلستثمار

هدى يحيى
مدير عالقات المستثمرين

رانيا الشنوفي
محلل عالقات المستثمرين

مباشر: 0485 3910 202+
تليفون: 1201 3539 202+
فاكس: 0139 3539 202+

ir@ghabbour.com
ir.ghabbourauto.com

معلومات للمساهمين:
AUTO.CA :كود رويترز

AUTO.EY :كود بلومبرج

عدد األسهم:
128.892.900 سهم:


