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نتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠١٨
إانخفاض السوق المحلى وارتفاع معدالت التضخم أدى إلى خسارة صافية قدرھا  ٥٠.٩مليون جنيه
اإلسكندرية في  ١٣نوفمبر  :٢٠١٨أعلنت شركة ليسيكو مصر النتائج المجمعة للربع الثالث المنتھى فى
 ٣٠سبتمبر  ،٢٠١٨حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة  %٩لتصل  ٦٩١.٢مليون جنيه ،بينما انخفض ال ربح
التشغيلى )الربح قبل الفائدة والضريبة( بنسبة  %٨٥ليصل  ٥.٣مليون جنيه )انخفض ھامش الربح التشغيلى
بمقدار  ٤.٩نقطة مئوية ليصل  .(%٠.٨سجلت الشركة صافي خسارة  ٥٠.٩مليون جنيه مقارنة بصافى
خسارة  ٥.٢مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
فى أول تسعة شھور ارتفعت االيرادات بنسبة  %١٦لتصل  ٢,٠٤٩.٢مليون جنيه .كما ارتفع الربح التشغيلى
بنسبة  %٢٥ليصل  ١٧٠مليون جنيه )ارتفع ھامش الربح بمقدار  ٠.٦نقطة مئوية ليصل  .(%٨.٣يشتمل على
دخل استثنائى يبلغ  ٧٦.٥مليون جنيه .سجلت الشركة صافى خسارة  ٢١.٥مليون جنيه  ،مقارنة بصافى ربح
 ٢٧.٢مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور -رئيس مجلس اإلدارة بقوله  ":كانت نتائج الربع الثالث مخيبة لآلمال على الرغم
من إمكانية التنبؤ بھا في ظل التقشف المستمر الذى يعاني منه االقتصاد .استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ،وارتفاع
معدالت التضخم المرتفعة بالفعل ،والشائعات عن تذبذب أسعار العمالت أدت إلى إضعاف السوق المحلى بشكل كبير.
في األعمال الدورية ذات التكاليف الثابتة المرتفعة فإن الخسارة في الحجم مكلفة للغاية.
لدينا أخبار إيجابية وھي أن الصادرات مستمرة فى النمو وتصل إلى مستويات قياسية ،ولكن التضخم المستمر فى
التكاليف المحلية يقلل أيضا ً من ربحية قطاع التصدير.
تتمتع ليسيكو بإمكانية تنافسية عالمية قوية ،وقد تعرض أداؤنا المالي للضغط بسبب تلقى الصدمات الخارجية على مدى
السنوات الماضية .ما زلت مقتنعا بأن ھناك أرباحا ً وتدفقات نقدية قوية ستحققھا شركتنا في بيئة تشغيل أكثر توازناً مع
التحسينات التي قمنا بھا وما زلنا نقوم بھا فى نموذج أعمالنا وعملياتنا في ھذه الفترة العصيبة.
تتمتع ليسيكو أيضًا بميزة تنافسية قوية في السوق المحلي نظرً ا لتنوع مصادر إيراداتھا ،وھذا سيفوز في النھاية ،ونحن
بحاجة إلى التحلي بالصبر والثبات.
وأضاف السيد /طاھر غرغور ،الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر :العامل السلبي الرئيسي الذي يؤثر على أرقامنا
فى الربع كان التباطؤ الحاد في المبيعات في مصر .انخفضت المبيعات المحلية بنسبة  ٪١٤مقارنة بالربع السابق علﯽ
الرغم من ارتفاع األسعار بنسبة  ٪١٣حيث انخفضت مبيعات األدوات الصحية في مصر بنسبة  ٪١٦مقارنة بالربع
السابق كما انخفضت مبيعات البالط بنسبة  .٪٢٦يعكس ھذا االنخفاض الحاد في مبيعاتنا تباطؤاً على مستوى الصناعة
في مبيعات التجزئة في ھذا الربع.
في ضوء انخفاض المبيعات ،أبقينا اإلنتاج على مستويات منخفضة مقارنة بالربع السابق وإضافة إلى االرتفاع
التضخمي الذي شھدناه في ھذا الربع فكان لذلك أثر سلبى مضاعف على نتائجنا.
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بلغ مقياس التضخم األساسى ألسعار المستھلك على أساس شھرى متوسط  ٪٠.٦في األشھر الخمسة األولى من العام،
وارتفع إلى  ٪٢.٦في المتوسط في الفترة من يونيو وحتى سبتمبرُ .تقدر الشركة تقريبا ً أن تأثير ھذه الزيادات في
األسعار يترجم إلى زيادة بنسبة  ٪ ٧على تكلفة البضاعة المباعة.
وبشكل أكثر إيجابية ،فإن رأسمالنا العامل يسير في االتجاه الصحيح .وبصفة عامة تم تخفيض إجمالى رأس المال
العامل .كما تحسن معدل أيام رأس المال العامل مقارنة بالربع السابق .وعلى الرغم من ذلك ،فإن اإلنخفاض في
األرباح التشغيلية يعني تدفق نقدى سلبى.
سيظل الربع الرابع يمثل تحديا ً في العمليات األساسية مع تحسن على األرجح فى مصر ربما يخفف من التباطؤ
الموسمي في أوروبا.
وكنظرة مستقبلية ،نحن مضطرون إلى حد ما للتغلب على السلبيات الدورية لإلصالحات االقتصادية في مصر ،والتي
نأمل أن تحقق فترة من االنتعاش القوى للبلد ولشركتنا في الوقت المناسب .نعتقد أن األسعار المصرية ستنخفض مع
مرور الوقت وأن الجنيه سوف يتكيف للحفاظ على قدرته التنافسية ،ولكن ال يمكننا أن نعرف متى وكيف سيحدث ذلك.
في نفس الوقت ،سنحاول إعادة بناء الھوامش من ھذه المستويات بغض النظر عن أى تحسن في بيئة التشغيل
الخارجية .سنواصل بناء أحجام المبيعات وھذا سيتيح لنا زيادة اإلنتاج واستغالل وفورات الحجم في نفس الوقت.
سنستمر في رفع األسعار في كل من أسواق التصدير واألسواق المحلية بقدر ما نستطيع فى أسواقنا ألننا فى بيئة
تنافسية .كما سنواصل العمل على الوفر في التكاليف في عملياتنا اليومية .سوف نستمر في العمل من أجل تحرير رأس
المال العامل وخفض األصول .سنستمر في تعديل ھيكل الديون لتقليل الفائدة مع الحفاظ على مخاطر سعر الصرف.
ومن خالل ھذه الجھود ،سنواصل العمل لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة على الرغم من التحديات التي نواجھھا.

* 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.
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طاھر ج .غرغور
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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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