ال ﺟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺳﺎل  ۲۰۱۵را اﻋﻼم ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۵از راه رﺳﯿﺪ و آن را
ﺑﺮاﯾﺘﺎن در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه  LGدر اﯾﺮان ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را در اﺧﺘﯿﺎر دﻓﺘﺮ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﺷﺪه و آﻣﺎر درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل  ۲۰۱۵و ﮐﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۵را در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد  LGﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ الﺟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ) (LGاﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2015اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ  349ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون )ﻣﻌﺎدل  301.38ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻓﺰاﯾﺸﯽ  27درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل
 2014داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع الﺟﯽ ﺑﺎ ﮔﺰارش دراﻣﺪ  214.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ووﻧﯽ ) 185.49ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺘﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﻓﺮوشﻫﺎ در ﺗﻤﺎم
ﺑﺨﺶﻫﺎی الﺟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع  14.56ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون )ﻣﻌﺎدل  12.57ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( اﺳﺖ ﮐﻪ  3.8درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻐﺮات ﻗﯿﻤﺖ ارز
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ  4.7درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل  2014ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺎ ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺸﺮو ﺻﻨﻌﺘﯽ در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ 2015 ،ﺳﺎل
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮد .ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ  1.19ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن )ﻣﻌﺎدل  1.03ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( در ﺳﺎل 2015
در ﺑﺮاﺑﺮ  1.83ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون )ﻣﻌﺎدل  1.58ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ( در ﺳﺎل  2014ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل  ،2015ﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ در
اﯾﻦ ﺳﺎل  59.04ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون )ﻣﻌﺎدل  50.98ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮازم ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی الﺟﯽ در ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم  2015درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را 109.2
ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون )ﻣﻌﺎدل  94.3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺳﻮد ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺮاﺑﺮ  4.74وون )ﻣﻌﺎدل
 4.09ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻓﺮوش ﺗﻠﻮزﯾﻮنﻫﺎی  OLEDو  UHDﺑﻪ ﻣﯿﺰان 11
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﮐﻮد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻮزﯾﻮن و ﺗﻐﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﯿﻤﺖ
ارز ،ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه CES
 2016ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ ،الﺟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﺳﺎل ﺑﻠﻮغ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎی  OLEDو Super 4K Ultra
 HDاﺳﺖ .الﺟﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ

اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﺑﺎل ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺪﻟﯽ و ﺟﯿﮏ اﺳﮑﺎت اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ الﺟﯽ ﻓﺮوش ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  3.78ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ووﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل  3.26ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری(
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﺮوش ﮔﺴﺘﺮده در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺒﻠﯽ  12درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﺗﻐﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮع  15.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ الﺟﯽ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن
ﺻﺎدر ﺷﺪ ﺗﺎ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺳﺎل  2015در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع  59.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد  59.1ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن در ﺳﺎل  2014اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﺮﭼﻤﺪار رﻗﺒﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
ﺳﺎل  2016رﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﻌﺮﻓﯽ دو ﻣﺪل ﭘﺮﭼﻤﺪار و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن زﻧﺠﯿﺮه ارزش
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﻮدآوری را در ﺳﺎل  2016اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع الﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش  3.83ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ووﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل  3.31ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر( در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2015دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  2014اﺳﺖ .در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ TWIN
 Washو ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮد  13درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮوش
ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮوش ﭘﺎﻦ در ﺑﺎزارﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد .ﻓﺮوش ﭘﺎﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﭘﺎﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺗﻐﺮات ﻗﯿﻤﺖ ارز رخ داده ﺑﻮد.
ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  214.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون )ﻣﻌﺎدل  185.49ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( و در ﮐﻞ ﺳﺎل

 981.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون )ﻣﻌﺎدل  847.75ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﯾﻤﯿﻮم LG
 SIGNATUREاﻧﺘﻈﺎرات در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل  2016ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ الﺟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش  520.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد وون )ﻣﻌﺎدل  449.4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( اﻓﺰاﯾﺶ 9
درﺻﺪی در ﻓﺮوش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرتinfotainment
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻮد در ﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ،2015اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﺎل را ﺑﺎ ﻓﺮوش 1.83
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن وون )ﻣﻌﺎدل  1.58ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ .الﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻨﺮال

ﻣﻮﺗﻮرز در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ Chevrolet Boltو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺎل 2016
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ارزی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم 2015
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ) IFRSاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  2015اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ وون در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ دﻻر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ -ﻫﺮ  1158وون
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ دﻻر.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

