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نتائج أعمال الربع الثالث من عام ٢٠١٥
ضعف الطلب فى مصر و الشرق األوسط يدفع بصافى خسارة  ٨.٧مليون جنية .
اإلس كندرية ف ي  ١١ن وفمبر  :٢٠١٥أعلن ت ش ركة لي سيكو م صر النت ائج المجمع ة للرب ع الثال ث المنتھ ى ف ى
٣٠سبتمبر  ، ٢٠١٥حيث انخفضت اإليرادات بنسبة  %١٨مقارنة بنفس الفترة من الع ام ال سابق لتبل غ ٣٣٨.٩
مليون جنيه  ،كما انخفضت األرباح التشغيلية )ال ربح قب ل الفائ دة وال ضريبة( بن سبة  %٥٨لتبل غ  ١٦.٤ملي ون
جنيه )ھامش الربح التشغيلى  (%٤.٨نتيجة ضعف المبيع ات وزي ادة التك اليف ،س جلت ال شركة ص افي خ سارة
بلغ  ٨.٧مليون جنيه مقارنة بـ  ٥.٣مليون جنية صافى ربح عن نفس الفترة من العام السابق
فى التسعة أشھر االولى من عام  ٢٠١٥انخفضت اإليرادات بنسبة  %١٣مقارنة بنفس الفت رة م ن الع ام ال سابق
لتبلغ  ١,٠٦٢.٩مليون جنيه  ،كما انخفضت األرباح التشغيلية )الربح قبل الفائدة والضريبة( بنسبة  %٦٥لتبلغ
 ٦٦.٦ملي ون جني ه )ھ امش ال ربح الت شغيلى  ، ، (%٦.٣س جلت ال شركة ص افي خ سارة بل غ  ٢.٦ملي ون جني ه
مقارنة بـ  ٩٠.١مليون جنية صافى ربح عن نفس الفترة من العام السابق
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور -رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بقوله  :الربع الثالث من العام كان
صعبا ً للغاية .فقد سجلت الشركة صافى خسارة بمبلغ  ٨.٧مليون جنيھا ً نتيجة الضعف المتزايد فى السوق المحلى و الذى
أقترن بشھر رمضان المعظم و عيد الفطر المبارك مما أثر على الطلب بمصر و الشرق االوسط و بناءاً عليه أنخفضت
المبيعات بنسبة  %١٥مقارنة عن نفس الفترة من ھذا الربع فى العام السابق بالعالوة على انخفاض االنتاج مما أثر على
التكلفة.
و ما زلنا نتأثر بضعف البيئة االقتصادية فى مصر و الزيادة الجوھرية بالطاقة فى ھذا القطاع من االعمال و االغالق
المؤقت لمعظم أسواقنا االقليمية .أن االستمرار فى العودة الى االستقرار السياسى و أستكمال خارطة الطريق يعد من
المؤشرات االيجابية و المھمة فى الوقت الراھن .ويمكن بناء خطوات أقتصادية بناءاً على ذلك .
وم ع ال صعوبات الم ستمرة الت ى نواجھھ ا ف ى الوق ت ال راھن ,ف نحن االن ب صدد التوس ع ف ى الت صدير ك ذلك التوس ع ف ى
المعروض من منتجاتنا مع تقديم ميزة تنافسية باالسوا ق .تعمل االدارة جاھدة ف ى مواجھ ة البيئ ة ال سلبية و ھ ى ت ستجيب
جيداً للتحديات.
وأضاف السيد  /طاھر غرغور – عضو مجلس اإلدارة المنتدب قائالً  " :ش ھد الرب ع الثال ث انخف اض ف ى المبيع ات م ع
انتھاء الطلب الموسيمى االعتيادى مبكرا .تباطؤ االيرادات اثر بشكل حاد على االرباح التشغيلية نتج عنه صافى خسائر.
نحن نواجه حتى نھاية ھذا العام و العام القادم و بداية العام القادم تحديا ً كبيرا وحتى االن نحن نفتقر الى وضوح الرؤية
و المؤشرات على استعادة االوضاع كما كانت علية بمصر او تحسن الوضع بالمنطقة ".
" خالل الربع الثالث من العام قد تم اضافة خدمة نقل االدوات الصحية للموزعيين بمصر و فى الربع الرابع قد تم تقديم
حزمة جديدة من مقاسات البالط بتقنية طباعة جديدة .نحن نخطط لمتابعة ھذه المبادرات التسويقية التى تمت على مدار
عام  ٢٠١٥بالضافة الى مبادارات اخرى بھدف استعادة الحصة السوقية و تحقسق أفضل النتائج فى ظل ھذه الظروف.
مبادرتنا لمواجھة ھذه البيئة التشغيلية الصعبة سوف تمكننا من استعادة قوتنا التنافسية و االستفادة من المميزات القوية
التى تتمتع بھا شركتنا" .

* 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.
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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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