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نتائج أعمال الربع األول من عام ٢٠١٧
ارتفاع االيرادات والھوامش بعد تعويم العملة يدفع للعودة إلى الربحية
اإلسكندرية في  ١٤مايو  :٢٠١٧أعلنت شركة ليسيكو مصر النتائج المجمعة للربع االول المنتھى فى
٣١مارس  ، ٢٠١٧حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة  %٧١مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ
 ٥٤٥.٨مليون جنيه  ،كما بلغت األرباح التشغيلية )الربح قبل الفائدة والضريبة(  ٥٢.٦مليون جنيه )ھامش
الربح التشغيلى  (%٩.٦مقارنة بخسارة  ٢٦.٥مليون جنيه فى الربع االول من عام  ،٢٠١٦سجلت الشركة
ﺻافي ربح بلغ  ١٨.٦مليون جنيه ) ھامش ﺻافى الربح  ( %٣.٤مقارنة بصافى خسارة  ٤١.٣مليون جنيه
عن نفس الفترة من عام .٢٠١٦
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور -رئيس مجلس اإلدارة بقوله  :أنا مسرور لعودة الربحية فى الربع االول من عام
 ٢٠١٧كنتيجة لألثر الكامل لتعويم العملة وما تبعھا من زيادات كبيرة فى االسعار المحلية و التى حسنت اإليرادات
ومجمل الربح فى جميع القطاعات.
" نتائج الربع األول بعيدة عن إمكاناتنا الحقيقية ولكن التحسن المستمر فى النتائج ھذا الربع يؤكد أننا نستطيع تحقيق ذلك
خطوة بخطوة.
" أشكر كل المساھمين الذين استمروا فى اإليمان بقدرات الشركة خالل تحديات النتائج الصعبة للعامين السابقين ،كما
أننى واثق من أن كل فرد فى الشركة مستمر فى مواصلة العمل على تحقيق انتعاش قوي والعودة إلى الربحية في
األوقات المقبلة ".
ً
قائال  " :واصلت نتائج الربع األول تحقيق االنتعاش الذي شھدناه
وأضاف السيد  /طاھر غرغور – الرئيس التنفيذى-
في الربع الرابع  ،ولكن ھذا كان متوقعا إلى حد ما فقد جاءت نتائج ھذا الربع أقل قليال مما كنت آمل بسبب استمرار
الطلب الضعيف في السوق المحلى والشرق األوسط.
" على الرغم من أن األرقام تتحسن بشكل شھرى في مارس وأبريل والبيانات األولية لشھر مايو  ،فإن حجم المبيعات
أقل من الربع الرابع ومتوسطات عام  ٢٠١٦بالكامل .أعتقد أن السوق سيتحسن فى االشھر القادمة .واألھم من ذلك
أننا نقوم بإضافة موزعين جدد وعروض تحفيذية ومنتجات جديدة على مدار العام لتعويض ذلك عن طريق كسب
حصة في السوق".
"ونتيجة لذلك ،فإن االيرادات أقل مما أرغب وبالتالى سوف تؤثر على صافى الربح بقائمة االرباح و الخسائر .وعالوة
على ذلك ،قمنا بتكوين بعض المخزون في الربع األول وھو ما يتعارض مع ھدفنا المتمثل في تحسين رأس المال
العامل وتحرير النقدية.
"ال يزال لدينا الكثير للقيام به للوصول إلى مستويات الربحية الممكنة وأعتقد أننا نقدر على ذلك ،وسوف نركز على
خفض التكاليف وتحسين رأس المال العامل كعوامل الزمة لتحقيق ذلك.
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"بغض النظرعن ھذه المخاوف  ،تمثل نتائج الربع إنجازا ھاما ،ومن األفضل أن نقلق بشأن المخاوف األكثر تحديا
والتي واجھنھا في ھذا الوقت من العام الماضي .وقد أحدث التعويم وارتفاع األسعار في السوق المحلية المصاحب له
فارقا كبيرا في مركزنا المالى ويجب أن نعمل بناءاً على ذلك في الشھور القادمة ".

* القوائم المالية الكاملة  ،والتحليالت الخاﺻة بھا  ،متاحة على الموقع اإلليكتروني لشركة ليسيكو.
ما يتعلق بليسيكو
ليسيكو )رمز األسھم  ( LCSW.CA; LECI EY:أحد الشركات الرائدة في إنتاج األدوات الصحية وبالجودة التصديرية
بالشرق األوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ولبنان ،وبخبرة تزيد عن  ٥٠عاما في ھذه الصناعة
وبخبرة أيضا في أعمال التصدير إلى األسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.
تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة االنخفاض الھام في تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط
والموقع الجغرافي واالستراتيجي في مصر ولبنان .إن اإلستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة
الستھداف الحجم األكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجھا من األدوات الصحية ،ولھا تواجد ھام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة
بأوروبا ،وان معظم الكميات التي يتم تصديرھا تحمل االسم والعالمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنھا تنتج أيضا بماركات
وعالمات تجارية لشركات أوروبية.

لمزيد من المعلومات ،نرجو االتصال:
طاھر ج .غرغور
+ ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١
تليفون:
+ ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩
فاكس:
بريد الكترونيtgargour@lecico.com :

زوروا موقعنا على االنترنت www.lecico.com :

قوائم النظرة المستقبلية
ھذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلية" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة والتي ربما تتطابق أو تتماثل مع
استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطيط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبيرات أو بمناقشة
بعض االستراتيجيات أو الخطط .مثل ھذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،
وھذه القوائم أيضا قد تعكس وجھة نظر الشركة في اإلصدارات المستقبلية أو الموضوعات التي تحمل نسبة من المخاطر أو عدم
التأكد أو الفروض .كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو األداء أو التنفيذ ألھداف الشركة والتي قد تختلف مع النتائج
المستقبلية التي ربما تعبر أو تكون مفھومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اإلشارة إليھا "قوائم النظرة المستقبلية“ .لذلك لزم التنويه
والتنبيه.
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