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نتائج أعمال الربع األول من عام ٢٠١٨
نمو المبيعات واإليرادات غير العادية فى الطاقة تقود إلى التحسن فى الربحية
اإلسكندرية في  ١٤مايو  :٢٠١٨أعلنت شركة ليسيكو مصر النتائج المجمعة للربع األول المنتھى فى
 ٣١مارس  ،٢٠١٨حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة  %٢٠لتبلغ  ٦٥٣مليون جنيه  ،كما ارتفع الربح التشغيلى
)الربح قبل الفائدة والضريبة( بنسبة  %٥٨ليصل إلى  ٨٢.٩مليون جنيه )ارتفع ھامش الربح التشغيلى بمقدار
 ٣.١نقطة مئوية ليصل  .(%١٢.٧باستبعاد اإليرادات االستثنائية البالغة  ٢٥.٥مليون جنيه والناتجة من فروق
إعادة تسعير الغاز الطبيعى ،ارتفع الربح التشغيلى بنسبة  %٩ليصل  ٥٧.٤مليون جنيه وانخفض ھامش الربح
التشغيلى بمقدار  ٠.٨نقطة مئوية ليصل  .%٨.٨ارتفع صافي الربح بنسبة  %٣١ليصل  ٢٤.٤مليون جنيه
)ارتفع ھامش الربح بمقدار  ٠.٣نقطة مئوية ليصل .(%٣.٧
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور -رئيس مجلس اإلدارة بقوله  :يسعدني أن أعلن عن بداية جيدة لھذا العام مع
تحقيق نمو تشغيلي مقارنة بالعام السابق .تم تعزيز النتائج من خالل إيرادات استثنائية بلغت  ٢٥.٥مليون جنيه
مصري ناتجة من فروق إعادة تسعير الغاز الطبيعى آلخر مصنع من مصانع األدوات الصحية لدينا .يُعد ھذا

حدثا ً ھاما ً وسيؤدى أيضا ً إلى تحسن فى التكاليف بمقدار ١٠مليون جنيه سنويا ً.

ً
مقارنة بنفس الفترة من العام
نحن مستمرون في إعادة بناء أعمالنا .و ُتظھر نتائج الربع األول نمواً فى عمليات التشغيل
السابق وكذلك الربع السابق في أعمالنا األساسية .يستمر قطاع البالط في االنتعاش مع تحقيق أعلى أرباح ربع سنوية
خالل عامين .سجل قطاع األدوات الصحية أعلى مجمل ربح ربع سنوى بالجنيه المصري على اإلطالق.
ھذه بداية جيدة لھذا العام ،لكننا ال نزال نعيد بناء النتائج .آمل أن أتمكن من إظھار المزيد من التحسينات والنتائج القوية
في الفصول القادمة وعلى مدار العام.
وأضاف السيد /طاھر غرغور ،الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر :لقد سررت للغاية بعد المحاسبة بأسعار
غاز طبيعى عادلة في آخر مصنع من مصانعنا الثالثة لألدوات الصحية خالل الربع األول .حتى بدون ھذه اإليرادات
االستثنائية فإن لدينا نتائج تشغيل قياسية .أنا مسرور بشكل خاص بھذه النتائج على الرغم من البداية البطيئة للربع األول
وأنا متفائل بأننا سنرى أن ھذه القوة الدافعة سوف تستمر فى الربع الثاني على الرغم من أجازات رمضان.إنني أقل
سروراً بالتدفقات النقدية السلبية خالل الربع األول واألثر الذى تركته خدمة الدين على كالً من التدفقات النقدية وصافى
الربح.
تمثل نتائج ھذا الربع خطوة أخرى في االتجاه الصحيح ،وقد خطونا خطوة كبيرة إلى األمام مع تعديل أسعار الغاز آلخر
مصانعنا لألدوات الصحية .ما زال أمامنا الكثير لنفعله ،وسنستمر فى تحسين ھذه النتائج واالقتراب من مستويات ربحية
مستديمة وأعتقد أنه يمكننا تحقيقھا في الفصول المقبلة.

* القوائم المالية الكاملة  ،والتحليالت الخاصة بھا  ،متاحة على الموقع اإللكتروني لشركة ليسيكو.
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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 ،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 .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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