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نشرة إخبارية

نتائج أعمال الربع االول من عام ٢٠١٥
ضعف المبيعات فى مصر و المنطقة و الزيادة الحادة فى تكاليف الطاقة يدفع صافى
الربح لإلنخفاض بنسبة .%٩٤
اإلسكندرية في ١٢مايو  :٢٠١٥أعلن ت ش ركة لي سيكو م صر النت ائج المجمع ة للرب ع االول المنتھ ى ف ى ٣١م ارس
 ، ٢٠١٥حيث انخفضت اإليرادات بنسبة  %١٤مقارنة بنفس الفترة من العام ال سابق لتبل غ  ٣٢٩.٢ملي ون جني ه  ،كم ا
انخف ضت األرب اح الت شغيلية )ال ربح قب ل الفائ دة وال ضريبة( بن سبة  ، %٦٨لتبل غ  ٢٢.٨ملي ون جني ه )ھ امش ال ربح
التشغيلى  (%٦.٩نتيجة ضعف المبيعات وزيادة التكاليف ،انخفض ص افي ال ربح بن سبة  %٩٤ليبل غ  ٢.٢ملي ون جني ه
)ھامش صافى الربح ( %٠.٧
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور  -رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو  -بقول ه  :تع د نت ائج الرب ع االول
من ھذا العام ضعيفة فلقد تأثرت الشركة بمجموعة م ن العوام ل ومنھ ا ض عف البيئ ة االقت صادية ف ى م صر نتيج ة ع دم
االستقرار االقت صادى و االج راءات الت ى تتخ ذھا الحكوم ة لل سيطرة عل ى عج ز الموازن ة باالض افة للزي ادة الح ادة ف ى
التكاليف والتى تحملھا النشاط .وقد تزامن ذلك مع بيئة دولية ص عبة حي ث ش وھد ض عف ف ى الطل ب ف ى معظ م اس واق
التصدير االقليمية وذلك نتيجة الوض ع ال سياسى ھن اك ك ل تل ك العوام ل ق د أث رت عل ى اقت صاد منطق ة ال شرق االوس ط
ككل.
لقد كان القطاع االكثر تضرراً ھو قطاع البالط حيث انه يعتمد على حد كبير على اسواق التصدير فى منطقة الشرق
االوسط ونتيجة لذلك حاول المنافسيين استبدال ضعف الطلب فى اسواق التصدير بانتھاج سياسة تسعيرية حادة فى
السوق المحلى .نحن على يقين بأن ھذا الوضع االستثنائى بدء فى االنحصار على االقل فى مصر .
وسوف نسرد الحقا ً بالتفاصيل ما قمنا به للتعامل مع ھذا الموقف .و انا فخور برد فعل االدارة نح و ھ ذا الموق ف وذل ك
يعطينى امل باننا سوف نتعافى تدريجيا ً من ھذه النتائج الضعيفة .كما تواصل شركتنا االستفادة م ن المزاي ا ونق اط الق وة
التى ينبغى ان تسمح لنا بالعودة الى االداء المعتاد فى نھاية المطاف.
وأضاف السيد  /طاھر غرغور – عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائالً  " :ربما كان الربع االول من أصعب ثالثة اشھر
من حيث التشغيل فان الخبر السار ھو انن ا ش ھدنا انتعاش ة م شجعة ف ى حج م المبيع ات ف ى االش ھر القليل ة الماض ية بع د
تباطؤ شھر يناير
فى شھر فبرايراتخذنا عدد من القرارات التكتيكية لتدعيم حصتنا ف ى ال سوق.تبع ه نم و ف ى حج م المبيع ات – باس تمرار
ھذا النمو – سوف نشھد تحسن فى حجم المبيعات ب الربع الث انى .االنتع اش بمبيع ات ال بالط ق د س مح لن ا بإع ادة ت شغيل
الطاقة االنتاجية التى كانت قد توقفت بينما نعمل على تقليص المخزون .مازلنا نواج ه تح ديا ً كبي راً ف ى ع ام  ٢٠١٥م ن
خ الل ال ضغط عل ى حج م المبيع ات و اإلي رادات و التك اليف انن ا ن رى بع ض التح سن نتيج ة مبادرتن ا الت سويقية ونح ن
نخطط لمتابعة ھذه الخطوات االولى التى اتخذت و أمل ان نكون قادرين على تحسن النتائج و تحقيق نتائج مرضية ف ى
ظل ھذه الظروف.
* القوائم المالية الكاملة  ،والتحليالت الخاصة بھا  ،متاحة على الموقع اإلليكتروني 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 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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