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  ١٢ من ١صفحة               ٢٠١٥  مايو١٢

  
  

  ٢٠١٥ الربع األول لعامنتائج 
 

ا ٢١ في اإلسكندرية سيكو مصر:٥٢٠١ يوم ائج)  LECI EY; CA.LCSW:رمز األسھم(  أعلنت لي ال نت  األعم
  . ٢٠١٥عام الربع األول ل عنالمجمعة 

  

   نتائج الشركة عليلمحه 
  ٢٠١٥ من عام األولالربع 

  

 ).من قطاع الصحي% ٥٣.٥( مليون جنيه ٣٢٩.٢لتبلغ % ١٤ اإليرادات بنسبة انخفضت •

% ٤ حجم المبيعات بنسبة انخفض مليون جنيه ، ١٧٦.٠ لتبلغ% ٢ارتفعت إيرادات الصحي بنسبة  •
 ).تصدير % ٦٠.٦( مليون قطعة ١.٢٤لتبلغ 

 حجم انخفاض مليون جنيه ، مدفوعة ب١٤١.٣لتبلغ % ٢٩ إيرادات البـالط بنسبة انخفضت •
 ).تصدير% ١٦.٦(ن متر مربع  مليو٦.١ لتبلغ  %٣١المبيعات بنسـبة 

ليصل حجم المبيعات الى  مليون جنيه ، ١١.٩ لتبلغ% ١ بنسبة  إيرادات خالطات المياهانخفضت •
  قطعة٣٠,٤١١

ربح ال ھامش انخفض و مليون جنيه ، ٢٢.٨ ليصل الى% ٦٨ بنسبة الربح التشغيلي انخفض •
 %٦.٩  نقطة مئوية ليصل الى ١١.٧  بمقداريالتشغيل

ربح الصافى  ھامش انخفض و مليون جنيه ، ٢.٢ ليصل الى% ٩٤بنسبة الربح  صافى انخفض •
 . عن نفس الفترة من العام السابق%٩.١ مقارنة بـ %٠.٧  نقطة مئوية ليصل الى ٨.٥ بمقدار

  
ع االول من:  س اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله رئيس مجل-جلبرت غرغور/ وقد علق السيد   تعد نتائج الرب

ة ع صر نتيج ى م صادية ف ة االقت ا ضعف البيئ ل ومنھ ن العوام ة م شركة بمجموع أثرت ال د ت ام ضعيفة فلق ذا الع دم ھ
راء صادى و االج تقرار االقت ى االس ادة ف ادة الح ة باالضافة للزي ى عجز الموازن سيطرة عل ة لل ذھا الحكوم ى تتخ ات الت

  .ويل من االقتصاد التكاليف والتى تحملھا النشاط وقد ادى ھذا الى سحب التم
  
 وبالتحديد ليبيا  االقليميةوقد تزامن ذلك مع بيئة دولية صعبة حيث شوھد ضعف فى الطلب فى معظم اسواق التصدير"

 كل تلك العوامل قد أثرت على اقتصاد منطقة الشرق االوسط السياسى ھناكو سوريا والعراق وذلك نتيجة الوضع 
  "  ككل

  
ة  كان القطاع االكثر تضررلقد ى اسواق التصدير فى منطق ر عل ى حد كبي شرق ًا ھو قطاع البالط حيث انه يعتمد ال ال

ذلك حاول االوسط  سيينونتيجة ل تبدال ضعف الطلب فى  المناف اجاس ادةاسواق التصدير بانتھ سعيرية ح  فى  سياسة ت
   ". السوق المحلى

  
ى اال" دء فى االنحصار عل تثنائى ب ذا الوضع االس أن ھ دنحن على يقين ب ل فى مصر حيث ب ة فى ضأق  خت الحكوم

  " . مشروعات الى االقتصاد
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ًوسوف نسرد الحقا بالتفاصيل ما قمنا به للتعامل مع ھذا الموقف بقطاع أعمال البالط و مراجعة قطاع اعمال الصحى "
ًى تدريجيا من ھذه  ھذا الموقف وذلك يعطينى امل باننا سوف نتعافنحو انا فخور برد فعل االدارة و. و خالطات المياه
 القوىكما تواصل شركتنا االستفادة من المزايا ونقاط القوة التى ينبغى ان تسمح لنا بالعودة الى االداء . النتائج الضعيفة
  " .فى نھاية المطاف

  
ة اشھر  " : ً عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائال– طاھر غرغور/ اف السيد وأض ربما كان الربع االول من أصعب ثالث

شغيل فان الخبر السار ھو اننا شھدنا انتعاشة مشجعة فى حجم المبيعات فى االشھر القليلة الماضية بعد تباطؤ تمن حيث ال
 ".شھر يناير

  
ذنا عدد من القرارات التكتيكية لتدعيم حصتنا فى السوق من خالل تقديم حلول من حيث االسعار فى شھر فبرايراتخ

ًو البالط تلك الحلول قد خفضت مؤقتا زيادة اسعار البالط التى اقرت منذ شھر وكذا خفض تكلفة االدوات الصحية 
   . اغسطس من لعام الماضى لمواجھة المنافسة

  
اه  ذا االتج بالط و االدوات الصحية و إذا استمر ھ ًوبعد ھذه االجراءات فقد ارتفع حجم المبيعات فى كال من قطاع ال

  .٢٠١٤بع الثانى مقارنة بالربع الرابع من عام فسوف نرى تحسن فى حجم المبيعات فى الر
  
انى مبيعات البالط قد سمح لنا بنتعاش اال ع الث ة فى الرب شغيل بعض من الطاق ادة ت تبإع د توقف ى كانت ق ة الت  االنتاجي

  .بينما نعمل على تقليص المخزون والذى قد تكون نھاية العام السابق
  

ام  را فى ع ًمازلنا نواجه تحديا كبي ر  م٢٠١٥ً إن الخب اليف ف رادات و التك ى حجم المبيعات و اإلي ن خالل الضغط عل
ذلك والسار اننا نرى بعض التحسن نتيجة مبادرتنا التسويقية  نحن نخطط لمتابعة ھذه الخطوات االولى التى اتخذت و ك

تحقيق نتائج مرضية المبادرات االخرى على مدار العام و أمل ان نكون قادرين على تحسن النتائج من ربع الى أخر و 
   .فى ظل ھذه الظروف
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  إيرادات وربحية ليسيكو
  

  %  األولالربع   

 ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  )م.مليون ج(
  %١٠٢  ١٧٢.٤  ١٧٦.٠  الصحي 

  %٧١  ١٩٩.٤  ١٤١.٣  البالط

  %٩٩  ١٢.٠  ١١.٩  خالطات المياه

  %٨٦  ٣٨٣.٨  ٣٢٩.٢  صافي المبيعات 
  %٨.٥  %٤٤.٩  %٥٣.٥  (%)صافي المبيعات / الصحي

  %٩٦  )٢٦٧.٦(  )٢٥٦.٢(  تكلفة المبيعات  

  %٨.١  )%٦٩.٧(  )%٧٧.٨(  (%)صافي المبيعات / تكلفة المبيعات 

  %٦٣  ١١٦.٢  ٧٣.٠  مجمل الربح 
  %)٨.١(  %٣٠.٣  %٢٢.٢  (%) ھامش مجمل الربح 

  %١١٢  )٤٤.١(  )٤٩.٢(  )أ.ت.م(مصاريف توزيع وإداريه 

  %٣.٤  %)١١.٥(  %)١٤.٩(  (%)صافي المبيعات / أ .ت.م

  %١١٣  )٠.٩(  )١.٠(  تشغيل أخرى) مصروفات/(تصافي إيرادا

  %)٠.١(  %)٠.٢(  %)٠.٣(  (%)تشغيل أخرى ) مصروفات/(تصافي إيرادا

  %٣٢  ٧١.٢  ٢٢.٨  أرباح التشغيل

  %)١١.٧(  %١٨.٦  %٦.٩  (%)ھامش أرباح التشغيل 

  %٦  ٣٥.٠  ٢.٢  )خسارة(صافي الربح 
  %)٨.٥(  %٩.١  %٠.٧   (%)ھامش صافي الربح 

  
  

  .و الھوامش ادى الى انخفاض االرباحالبالط ضعف مبيعات  :٢٠١٥ عام من األولالربع 
  
ضتأ سبة نخف رادات بن ى % ١٤ االي صل ال ة ٣٢٩.٢لت ون جني صحوبة ملي اض ًم ع بانخف ى جمي ات ف م المبيع  حج

ع٢.٦(ًالقطاعات خاصة قطاع البالط  ر مرب ون مت سوق). ملي شركة ضعف الطلب فى ال اع شھدت ال ذ ارتف ة من  المحلي
  . ٢٠١٤ يوليو منذأسعار الطاقة و المواد البترولية 

  
إن االنكماش فى االسواق التصديرية االقليمية قد ادى الى فائض فى كمية االنتاج المعروض فى السوق المحلى من قبل 

  و كذا فى االدوات الصحيةالمنافسيين و لھذا قد  شھدت الشركة و ألول مرة وفرة فى الطاقة االنتاجية فى البالط 
  

ى المتوسط  بالط ف عار ال ن خفض متوسط اس رغم م ى ال ادة % ٧عل ى زي ا عل ر جزئي ذى أث ر وال ل شھر فبراي ذ أوئ ًمن
   فأن متوسط االسعار مقارنة بنفس الفترة قد ارتفع فى جميع القطاعات٢٠١٤االسعار التى اقرت فى عام 

  
ذ شھر ارتفع متوسط تكلفة القطعة بشكل كبير مقارن از الطبيعى من ادة فى الغ سبب الزي سابق ب ام ال ة بنفس الفترة من الع

  .يوليو و الزيادة الحادة فى الكھرباء والمواد البترولية
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 بمقدار  الربح للشركة مجمل ھامشانخفض كما, جنيه مليون٧٣ صللي٪ ٣٧بنسبة ح الربمجمل  انخفض و نتيجة لذلك 
  .في نفس الفترة من العام السابق% ٣٠.٣نة بنسبة مقار٪ ٢٢.٢الى ليصل  نقطة مئوية ٨.١

  

وبصورة نسبية فقد  , مليون جنيه٤٩.٢لتبلغ ٪ ١٢ بنسبة البيعية و االدارية  المصروفاتارتفعت مطلقة، صورة بو
من صافي المبيعات مقارنة بنسبة % ١٤.٩ نقاط مئوية لتبلغ ٣.٤بمقدار  البيعية و االدارية المصروفات نسبة ارتفعت
  .٢٠١٤عام  الربع االول من في% ١١.٥

  
  

شغيل األخرى بلغكما  ة مع ١.٠ صافي مصروفات الت ه بالمقارن ون جني ع ٠.٩ ملي ه في الرب ون جني ام األول ملي  من ع
٢٠١٤ .  

  

 ھامش الربح انخفاض مع مليون جنيه ٢٢.٨ليبلغ  %٦٨بنسبة ) الربح قبل الفائدة و الضريبة( الربح التشغيلى نخفضأ
  .مقارنة بنفس الفترة من العام السابق% ٦.٩ نقطة مئوية ليصل الى ١١.٧مقدار ب التشغيلى

  

نفس بمليون جنيه مقارنة  ٢٠.٤لتبلغ  ٢٠١٥ عام  الربع االول من خالل%١٣ مصروفات التمويل بنسبة انخفضتو
  .   نتيجة انخفاض اجمالى الدين٢٠١٤من عام  الفترة

  
ع ـ ٨.٢ بلغت االيرادات التمويلية فى ھذا الرب ة ب ة مقارن ون جني سابق ١.٨ ملي ام ال رة من الع ة عن نفس الفت ون جني  ملي
  . مليون جنية ٧.٦نتيجة مكاسب سعر العملة و التى بلغت 

 عن نفس الفترة من العام السابق مليون جنية ٦.٤مقارنة بمبلغ  مليون جنيه ٠.٦لربع االول  فى ا  ضريبةسجلت الشركة
   .٢٠١٥ االول من عام ع الربوذلك النخفاض الربح فى

  

 انخفض, عن نفس الفترة من العام السابق  مليون جنيه٣٥.٠مقارنة بصافى ربح  مليون جنيه ٢.٢ الربح صافي بلغ
  عن نفس الفترة من العام السابق% ٩.١ مقارنة %٠.٧ نقطة مئوية لتصل الى ٨.٥ بمقدارصافى الربح  ھامش
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  التحليل القطاعي

  لصحيةاألدوات ا
  

  %  األولالربع   

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

        )باأللف قطعة(مبيعات الصحي 

  %٩٩  ٤٧٣  ٤٧٠  مصر 

  %٧١  ٢٥  ١٨  لبنان  

  %٩٤  ٧٩٦  ٧٥١  تصدير 

  %٩٦  ١,٢٩٤  ١,٢٣٩  )باأللف قطعة(أجمالي مبيعات الصحي 

  %)٠.٩(  %٦١.٥  %٦٠.٦  %إجمالي المبيعات / تصدير 
        

  %١٠٢  ١٧٢.٤  ١٧٦.٠  ) م. جمليون(إيراد مبيعات الصحي 

  %١٠٧  ١٣٣.٢  ١٤٢.١  )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %١٠٨  ١٠٠.٥  ١٠٨.٤  )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %١٠٣  )١٣٠.٠(  )١٣٤.٣(  تكلفة مبيعات الصحي  

  %٩٨  ٤٢.٤  ٤١.٧  مجمل الربح لقطاع الصحي

  %)٠.٩(  %٢٤.٦  %٢٣.٧  ھامش مجمل الربح القطاع الصحي 
  

 قطعة ٥٥,٠٠٠ ما يعادل %٤بنسبة الربع خالل  ةالصحياألدوات  حجم مبيعات انخفض: ٢٠١٥ عام  مناألولالربع 
 االدوات الصحية مبيعات انخفاض نتيجة تباطؤ المبيعات االقليمية واالنخفاض  اوجاء ھذ  ، مليون قطعة١.٢٤بلغ يل

  .)   قطعة ٤٥,٠٠٠(ما يعادل % ٦اسواق التصدير بنسبة فى  خاصة
 نتيجة جنيه للقطعة ١٤٢.١ ليبلغ سابقمقارنة بنفس الفترة من العام ال% ٧متوسط أسعار األدوات الصحية بنسبة  ارتفع

  .٢٠١٤و ارتفاع االسعار على مدار عام   الذى ادى الى زيادة اسعار التصديرضعف الجنية المصرى
 ، تمثل الصادرات نسبة  مليون جنيه١٧٦.٠اضي لتبلغ العام المنفس الفترة من مقارنة ب% ٢ت اإليرادات بنسبة رتفعا

  .٢٠١٤ عام نفس الفترة من في %٦١.٥من حجم المبيعات مقارنة بنسبة % ٦٠.٦
 نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة فى للقطعة  جنيه١٠٨.٤ بلغلت% ٨ة بنسبة الصحيمتوسط تكلفة القطعة من األدوات  ارتفع
  ٢٠١٤يوليو 
 مجمل الربح بنسبة انخفض و %٢٣.٧ نقطة مئوية ليبلغ ٠.٩بمقدار وات الصحية  مجمل ربح األد ھامشانخفض

  . مليون جنية٤١.٧ليبلغ % ٢
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  البالط

  
  %  األولالربع   تحليل قطاع البالط

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

        )باأللف متر مربع(مبيعات البالط 

  %٧٥  ٦,٥٢٥  ٤,٨٧٧  مصر

  %٤٠  ٥٢١  ٢١٠  لبنان 

  %٥٨  ١,٧٤٤  ١,٠١١  تصدير 

  %٦٩  ٨,٧٩٠  ٦,٠٩٨  أجمالي مبيعات البالط 

  %)٣.٣(  %١٩.٨  %١٦.٦  %إجمالي المبيعات / تصدير 
        

  %٧١  ١٩٩.٤  ١٤١.٣  ) م.مليون ج(إيراد مبيعات البالط 

  %١٠٢  ٢٢.٧  ٢٣.٢  )٢م/م .ج(متوسط سعر البيع 

  %١٢٩  ١٤.٧  ١٨.٩  )٢م/ م .ج(متوسط التكلفة 

  %٨٩  )١٢٨.٩(  )١١٥.١(  تكلفة مبيعات البالط 

  %٣٧  ٧٠.٥  ٢٦.٢  مجمل الربح القطاع البالط

  %)١٦.٨(  %٣٥.٤  %١٨.٥  ھامش مجمل الربح قطاع البالط 
  

 مقارنة بنفس ٢٠١٥من عام  االولالربع في % ٣١بنسبة  البالطحجم مبيعات  انخفض: ٢٠١٥ من عام االولالربع 
مع انخفاض المبيعات فى السوق المحلية   مليون متر مربع٦.١بلغ ي ل) مليون متر مربع٢.٦٩ (سابقالفترة من العام ال

   .و التصديرية
جزء  لغاء فى شھر فبرايرإ و قد تم جنيه للمتر المربع ٢٣.٢ لتصل الى %٢بنسبة  متوسط صافي أسعار البيع ارتفع

  . من قبل المنافسيين لمواجھة المنافسة المتزايدة٢٠١٤ تم فى الذى من الزيادة فى السعر
 فى الربع الول  مليون جنيه١٤١.٣مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ % ٢٩ ايرادات البالط بنسبة خفضتانو 

   .٢٠١٥من عام 
 متر المربع جنيه لل١٨.٩مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ % ٢٩ بنسبة مترمتوسط تكلفة تصنيع ال ارتفع

منذ بداية العام % ٣٠ر الشركة تخفيض االنتاج بنسبة ا قرباالضافة الى ٢٠١٤نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة فى يوليو 
  . لمقابلة ضعف المبيعات فى االسواق المحلية و التصديرية 

% ٦٣ مجمل الربح بنسبة انخفض ، و%١٨.٥ليبلغ نقطة مئوية  ١٦.٨ مقدارط ببالمجمل ربح الھامش  انخفض
  . مليون جنيه٢٦.٢ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ
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  خالطات المياه

  

  %  األولالربع   خالطات المياهتحليل قطاع 

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
        )بالقطعة(مبيعات خالطات المياه 

  %٨٩  ٣٣,٧٨٥  ٣٠,٠٧٢  مصر

  %٧٨٨  ٤٣  ٣٣٩  تصدير

  %٩٠  ٣٣,٨٢٨  ٣٠,٤١١  )بالقطعة(إجمالي مبيعات خالطات المياه 
  %١.٠  %٠.١  %١.١  %إجمالي المبيعات / تصدير 

  %٩٩  ١٢.٠  ١١.٩  )  م.مليون ج(إيراد مبيعات خالطات المياه 

  %١١١  ٣٥٣.٥  ٣٩٠.٦  )قطعة/م .ج(متوسط سعر بيع القطعة 

  %٨٨  ٢٥٤.٢  ٢٢٤.١  )قطعة/م .ج(متوسط تكلفة القطعة 

  %٧٩  )٨.٦(  )٦.٨(    خالطات المياهتكلفة مبيعات 

  %١٥١  ٣.٤  ٥.١  خالطات المياهمجمل الربح 

  %١٤.٦  %٢٨.١  %٤٢.٦  خالطات المياهھامش مجمل الربح 

  
   :٢٠١٥ عام  مناالولالربع 
الربع  قطعة خالل ٣٣,٨٢٨مقارنة بـ ،  قطعة ٣٠,٤١١ليبلغ % ١٠ بنسبة االولالربع  حجم المبيعات خالل انخفض
  . ٢٠١٤ من عام االول
سعار على نتيجة تشكيلة المنتج و ارتفاع اال  جنيه للقطعة٣٩٠.٦ليصل إلى % ١١ متوسط سعر القطعة بنسبة ارتفع

   .٢٠١٤مدار عام 
  . مليون جنيه١١.٩ لتصل إلى  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق%١ من العام بنسبة االول ايرادات الربع انخفضت
  .ليعكس تشكيلة المنتجات المباعة جنيه للقطعة٢٢٤.١ليبلغ % ١٢ متوسط تكلفة القطعة بنسبة انخفض
ليصل % ٥١بنسبة مجمل الربح ارتفع  كما %٤٢.٦ليصل إلى  نقطة مئوية ١٤.٦بمقدارربح المجمل ھامش  عارتف
  . لھذا الربع مليون جنيه٥.١الى 

  

  المركز المالي 
 كما خفضت الشركة ارصدتھا مليون جنيه ٢,١٩٢.٧ لتبلغ ٢٠١٥ مارسبنھاية شركة ليسيكو قيمة أصول  استقرت

 خالل الربع االول مع استمرار التوالى مليون جنية على ١٤.٠ مليون جنية و ٥٠.٥يمة النقدية و مجمل الدين بق
   . انخفاض قيمة االصول الثابتة بقيمة االھالك و االستثمارات المحدودة

   . مليون جنيه ١,٢٨٩.٨بلغ يل% ١بنسبة إجمالي االلتزامات  انخفض
 مليون ٨٦٢.٦ ليصل الى ٢٠١٥لربع االول من عام خالل ا)  مليون جنية١٤.٠% (٢انخفض مجمل الدين بنسبة 

فى نھاية عام مليون جنيه  ٦٣١.٣مقارنة بـ مليون جنيه  ٦٦٧.٥ ليصل الى % ٦جنية بينما ارتفع صافى الدين بنسبة 
٢٠١٤.  
   .٢٠١٤ في نھاية عام ٠.٧١ مقارنة بمعدل ٠.٧٥ ليصل إلى %٥بنسبة حقوق الملكية إلى صافي الدين معدل  ارتفع
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  لتطورات الراھنة والنظرة المستقبليةا

الربع االول و  ٢٠١٤التباطؤ الحاد فى المبيعات بمصر خالل الربع الرابع من عام  :٢٠١٥النظرة المستقبلية لعام 
 مقترن بغلق السوق الليبية على مدار نفس الفترة قد أضاف مزيد من المخاطر على حجم المبيعات ٢٠١٥ عام من

  .٢٠١٤تكاليف الطاقة بداية من النصف الثانى من عام خاصة مع الزيادة فى 
  

و البنزين % ٣٣، و كذا الكھرباء بنسبة %١٣٣منذ  يوليو قامت الحكومة المصرية بزيادة اسعار الغاز الطبيعى بنسبة 
مما ادى الى أعلى تضخم فى التكاليف واجھته الشركة على مدار تاريخھا فان توقعات % ٦٠و السوالر باكثر من 

كنتيجة مباشرة و أثر أخر لھذه الزيادة فى % ٢٠لشركة االولية تشير الى أن تكلفة االنتاج سوف  تزيد بنسبة ا
  .التكاليف

ھذة الزيادة قد غطت جزء . ابتداءا من شھر اغسطس و سبتمبر% ٨قامت الشركة بزيادة االسعار فى المتوسط بمعدل 
 معدالت ايرادات اقل من التى كانت عليھا من قبل كما شوھد فى من الزيادة فى التكاليف و لكن تظل ليسيكو تواجه

  .٢٠١٤النصف الثانى من عام 
وفى مواجھة الفائض فى السوق المحلى والمواجھة الشرسة المتزايدة من قبل المنافسين فى الصناعة قد اتخذت الشركة 

الوصول الى أفضل أداء ممكن فى خالل ھذه للمحاولة وفى منتصف الربع االول عدد من التدابير الدفاعية و الھجومية 
  .الفترة المليئة بالتحديات

ًھجوميا قد قامت الشركة بتقديم عدد من العروض التروجية و التسويقية لفترة محدودة لبعض المنتجات باسعار تنافسية 
لبالط بنسبة تصل الى كمحاولة الستعادة الحصة التسويقية من الناحية المالية قد ساھم ھذا فى انخفاض متوسط سعر ا

  .ًو الذى مؤقتا قد خفض الى النصف أثر زيادة االسعار التى قد فرضت منذ شھر أغسطس % ٧
عالوة على ذلك قامت الشركة بأضافة عدد من تجار التجزئة الى شبكاتھا والتوسع من خالل جھود التوزيع المباشر 

  .إليجاد الفرص لنمو حصة السوق بمصر 
المبيعات فى شھر يناير وكان ھذا التحسن نتيجة القرارات بتباطؤ ال بعدى المبيعات المحلية شھدت الشركة تحسن ف

 خارجية فان الشركة متفائلة ان المبيعات المحلية سوف تستمر فى تحسنھا على مدار تالتكتيكية و باستثناء أى مفاجأ
  . ٢٠١٥ و الربع االول من عام ٢٠١٤االشھر القادمة عن المستويات التى شوھدت فى الربع الرابع من عام 

ھذا سوف %. ١٢و من االدوات الصحية بنسبة % ٣٠ًدفاعيا قامت الشركة بخفض طاقتھا االنتاجية من البالط بنسبة 
  .يخفض من تكاليف الطاقة و العمالة و يتطابق مع إنتاج يقابل مستويات المبيعات الحالية 

ًبدأت الشركة زيادة انتاج  البالط تدريجيا  التسويقية التى قدمتھا الشركةونتيجة لتحسن المبيعات على خلفية المبادرات 
 العمل على خفض بينما يستمر,تخفيضه الثانى من العام و تعويض ما يقرب من ربع االنتاج الذى تم الربعخالل 

  ٢٠١٤نھاية عام ب تكوينه تم  قدالذىو البالط  منمخزونال
 على فرصة الستعادة طاقتھا االنتاجية المتوقفة فى ىركة متفائلة بأنھا سوف تحظفأن الش. بأستثناء اى مفاجأت خارجية

  قطاع البالط خالل االشھر القادمة
و بشكل عام تشھد الشركة بعض التحسن فى االيرادات و االسواق ونأمل ان نرى تحسن فى االداء المالى على مدار 

 و ٢٠١٤ أقل من النتائج فى عام ٢٠١٥ ربحية خالل عام االشھر القادمة ولكن سوف تظل الشركة تحقق ايرادات و
 بان – باستثناء حدوث اى مفاجأت خارجية - مع ذلك فان نجاح الشركة فى التدابير الھجومية و الدفاعية تعطينا االمل

م  مقارنة باالداء الذى شھدته الشركة فى النصف االخير من عانتائج اعمال ھذا العام سوف تشھد تحسن فى االداء
٢٠١٤.  
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  ما يتعلق بليسيكو
  

أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية وبالجودة التصديرية ) LCSW.CA; LECI EY :رمز األسھم (ليسيكو 
 ھذه الصناعة في عاما ٥٠بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ولبنان، وبخبرة تزيد عن 

  . أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنينوبخبرة أيضا في
  

تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط 
يسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ل. في مصر ولبنانوالموقع الجغرافي واالستراتيجي 

  .  تنافسيةالستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار
  

، ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة  الصحيةتقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من األدوات
حمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات بأوروبا، وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا ت

   .وعالمات تجارية لشركات أوروبية
  
  

  :لمزيد من المعلومات، نرجو االتصال
  

      غرغور. طاھر ج
     +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١  :تليفون
       +٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩    :فاكس
    com.lecico@tgargour  :الكترونيبريد 

 
  

  com.lecico.www :زوروا موقعنا على االنترنت 
  قوائم النظرة المستقبلية

  
  ربما تتطابق أو تتماثل معالتيتتعلق بأعمال ووظائف الشركة و" قوائم النظرة المستقبلية"ھذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ 

أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة " تنبؤات" "توقعات" "تخطيط" "سوف"استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل 
مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،  .  أو الخططتبعض االستراتيجيا

 تحمل نسبة من المخاطر أو عدم التي اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات فيشركة وھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر ال
 قد تختلف مع النتائج التيكثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألھداف الشركة و. التأكد أو الفروض

 لذلك لزم التنويه .“قوائم النظرة المستقبلية"لسابق اإلشارة إليھا  ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات االتيالمستقبلية 
    .والتنبيه
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    قائمة الدخل المجمعة -ليسيكو مصر 
  

  %  األولالربع   قائمة الدخل

  ١٥/١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥)م.مليون ج(
 

  %٨٦  ٣٨٣.٨  ٣٢٩.٢صافي المبيعات 
  %٩٦ )٢٦٧.٦( )٢٥٦.٢(تكلفة المبيعات  

  %٦٣  ١١٦.٢  ٧٣.٠ح مجمل الرب
  %)٨.١(  %٣٠.٣  %٢٢.٢(%) ھامش مجمل الربح 

      
  %١٢٢  )١٤.٦(  )١٧.٨(مصاريف توزيع
  %١٠٦  )٢٩.٥(  )٣١.٣(مصاريف إدارية

  %٥٨  ٣.١  ١.٨ تشغيل أخريتإيرادا
  %٧١  )٤.٠(  )٢.٩(مصروفات تشغيل أخري

  %٣٢  ٧١.٢  ٢٢.٨أرباح التشغيل
  %)١١.٧(  %١٨.٦  %٦.٩(%)ھامش أرباح التشغيل

      
  ٠.٠  إيرادات تمويلية

  
) ٠.٠(  

  
-  

  
  %٤٥٦  ١.٨  ٨.٢دخل تمويلى 

  %٨٧  )٢٣.٣(  )٢٠.٤(مصروفات تمويلية 
  %٢١  ٤٩.٦  ١٠.٦الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية

ھامش الربح قبل الضريبة وحقوق األقلية
 

٩.٧(  %١٢.٩  %٣.٢(%  

  %٣٤  )٥.٤(  )١.٨(ضرائب الدخل العام 
  -  )١.٠(  ١.٢ضرائب الدخل المؤجلة 

  %٢٣  ٤٣.٣  ١٠.٠الربح بعد الضريبة
 %)٨.٢(  %١١.٣  %٣.٠ھامش الربح بعد الضريبة

      
  %٩٦  )٨.١(  )٧.٧(حصة العاملين في اإلرباح 

  %٦  ٣٥.٢  ٢.٣صافي الربح قبل حقوق األقلية 
  %٣٨   )٠.٢(  )٠.١(حقوق األقلية 
  %٦  ٣٥.٠  ٢.٢صافي الربح 

  %)٨.٥(  %٩.١  %٠.٧(%)ھامش صافي الربح
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   قائمة المركز المالي المجمعة–ليسيكو مصر 
  

  قائمة المركز المالي
  عامشھور من٣      ٢٠١٤ مارس ٣١  ٢٠١٥ مارس ٣١  )م.مليون ج(

    ٢٠١٤عام  / ٢٠١٥
(%)  

    

 %٧٩ ٢٤٥.٧ ١٩٥.١النقدية واالستثمارات قصيرة األجل
     %١٠٦  ٦٦٧.٩  ٧٠٨.٧المخزون
  %١٠٦  ٤٤٩.٦  ٤٧٦.٧مدينون

  %٨٨  ٦١.٨  ٥٤.٧مستحق من أطراف ذوي عالقة
  %١٠١  ١,٤٢٥.٠  ١,٤٣٥.٢إجمالي األصول المتداولة

        

 %٩٧  ٧٠٨.٥  ٦٨٨.٦)صافي(األصول الثابتة 
  %١٠٠  ٢٢.١  ٢٢.٢أصول غير ملموسة 

  %٩١ ٠.٦ ٠.٦ل إيجارات مدفوعة مقدما طويلة األج
  %١٥٠  ١٣.١  ١٩.٧مشروعات تحت التنفيذ 

  %١٠٦  ٥.٤  ٥.٧استثمارات أخري
  %٧٦  ٢٧.٣  ٢٠.٧أوراق قبض طويلة األجل

  %٩٧  ٧٧٧.١  ٧٥٧.٥إجمالي األصول الطويلة األجل 
  %١٠٠  ٢,٢٠٢.٠  ٢,١٩٢.٧إجمالي األصول 

        

  %١٠٠  ٧٣٤.٥  ٧٣١.٠بنوك سحب علي المكشوف
  %١٠٠    ٤٤.٨  ٤٤.٨ق السداد خالل العام أقساط تستح

  %٨٤  ١٣٢.٠  ١١١.٤موردون و أوراق دفع 
  %١٠٩   ٢٢٣.٤  ٢٤٣.٢ارصده دائنة أخري 

  %    ٨٨  ٤.٨  ٤.٢مستحق إلطراف ذوي عالقة
  %١٠٢    ٢٤.٤  ٢٤.٩مخصصات

  %١٠٠    ١١٦٣.٩  ١,١٥٩.٥إجمالي االلتزامات المتداولة
       

  %٨٩  ٩٧.٦  ٨٦.٨قروض طويلة األجل
  %٩٩  ١.٣  ١.٣التزامات طويلة األجل أخري 

  %١٠٤    ٩.٦  ١٠.٠مخصصات
  %٩٦  ٣٣.٧  ٣٢.٣ضريبة الدخل مؤجلة 

  %٩٢   ١٤٢.٢ ١٣٠.٣ طويلة األجل تإجمالي االلتزاما
  %٩٩  ١,٣٠٦.١  ١,٢٨٩.٨تإجمالي االلتزاما

       

  %٨٦  ٩.٥  ٨.١حقوق األقلية 
  %١٠٠  ٤٠٠.٠  ٤٠٠.٠رأس المال المصدر

  %١٠٥  ٣٥٥.٨  ٣٧٢.٠احتياطيات 
  %٣٠٩  ٣٩.١  ١٢٠.٦اإلرباح المحتجزة

  %٢  ٩١.٦  ٢.٢صافي أرباح العام 
  %١٠١  ٨٨٦.٤  ٨٩٤.٨إجمالي حقوق الملكية 

  %١٠٠  ٢,٢٠٢.٠  ٢,١٩٢.٧إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  



م.م.ليسيكو مصر ش نشرة إخبارية  
  
 

  
  ١٢ من ١٢صفحة               ٢٠١٥  مايو١٢

  
     المجمعةالتدفقات النقدية قائمة –ليسيكو مصر 

  %  السـنة  ات النقديةقائمة التدفق
  ١٤ / ١٥   ٢٠١٤  ٢٠١٥  )م.مليون ج(

        التدفقات النقدية من أنشطة  التشغيل 
  %٦ ٣٥.٠ ٢.٢  صافي ربح الفترة   

  %١٠٥ ٢٤.٦ ٢٥.٨  إھالك األصول الثابتة وفروق الترجمة 
  - ٠.١ (٠.٠)  استھالك األصول غير الملموسة وفروق الترجمة 

  %٣٤ ٥.٤ ١.٨  ضرائب الدخل عن الفترة
)٠.٧(  ضرائب الدخل المدفوعة  )١.٧(  ٤١%  
)١.٤(  ضرائب الدخل المؤجلة  ٠.٦ -  

  %١٠٠ ٠.١ ٠.١  ًإيجار مدفوع مقدما
)٠.٠(  أرباح رأسمالية  )٠.١(  ٤٠%  
  %٣٩٢ ١.٣ ٥.٠   وفروق الترجمةتتدعيم المخصصا

)٤.١(  إلغاء مخصصات انتھى الغرض منھا  )١.٣(  ٣١٩%  
  %٩٦ ٨.١ ٧.٧  ألرباح حصة العاملين في ا

  - (٠.٠) (١.٤)  بحقوق األقلية ) نقص/ (الزيادة 
)٦.٢( ١٨.٤  في احتياطي الترجمة) نقص/ (الزيادة   -  

  %٩٢ (٤٠.٩) (٣٧.٤)  نقص بالمخزون ) / الزيادة(
)٩.٧( (٢٢.٣)  نقص في المدينون ) / الزيادة(  %٢٣١  

)٢٢.٥(  في الدائنون) نقص/ (الزيادة   ٤٢.٥ -  
)١.٠(  ات مستخدمةمخصص  )٠.٤(  ٢٤١%  

)٠.٠(  التزامات طويلة األجل أخري) نقص/ (زيادة   )٠.٢(  ٥%  
  %١٢٠٧ ٤.٨ ٥٧.٩  المدفوع في االستثمارات األخرى

)٠.٥(  الفرق الناتج من خصم أوراق القبض طويلة األجل  ٠.١ -  
  %٤٤  ٦٢.٠  ٢٧.٥  صافي النقدية من أنشطة  التشغيل

      شطة االستثمار التدفقات النقدية من أن
)١٢.٧(  إضافات األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ  )١٣.٥(  ٩٤%  

)٠.١(  األصول غير الملموسة  )٠.١(  ١٣٠%  
)٠.٣(  صافى التغير فى االستثمارات المتداولة األخرى  )٠.٠(  ٢٣٠٠%  

  %٢٠٢ ٠.١ ٠.٢  متحصالت من بيع أصول ثابتة
)٥.١( ٧.١  ألجلنقص في أوراق قبض طويلة ا/ زيادة   -  

)٥.٧(  صافي النقدية من نشاط االستثمار  )١٨.٥(  ٣١%  
      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

)١٠.٩(  في القروض طويلة األجل ) نقص/ (زيادة   )٥.٩(  ١٨٥%  
  %٤٢ ٠.٠ ٠.٠   لاللتزامات طويلة األجلالجزء الحاليفي ) نقص/ (زيادة 

  %١٨٦  )٥.٨(  )١٠.٩(  ل صافي النقدية من أنشطة التموي
  %٢٩  ٣٧.٧  ١٠.٩  صافي التغير في النقدية وما في حكمھا خالل الفترة

  %٩٢  )٥٩٣.١(  )٥٤٦.٧(  صافي النقدية وما في حكمھا أول الفترة
  %٩٦  )٥٥٥.٤(  )٥٣٥.٩(  صافي النقدية وما في حكمھا أخر الفترة

  


