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نتائج أعمال عام ٢٠١٤
الزيادة الحادة بتكلفة الطاقة و ضعف المبيعات المحلية و االقليمية تحقق ربحا ھامشيا
بالنصف الثانى و  ٩١.٦مليون جنيه صافى ربح العام.
اإلسكندرية في ١١مارس  :٢٠١٥أعلنت شركة ليسيكو م صر النت ائج المجمع ة لع ام  ، ٢٠١٤حي ث ارتفع ت
اإليرادات بنسبة  %٥مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبل غ ١٥٧٣.٢ملي ون جني ه  ،كم ا ارتفع ت األرب اح
التشغيلية )الربح قبل الفائدة والضريبة( بنسبة  %١لتبلغ  ٢٢٦.٨مليون جني ه ) ١٤.٤%ھ امش رب ح(.حقق ت
الشركه صافي ربح  ٩١.٦مليون جنيه ) %٥.٨ھامش ربح( مقارنة ب صافى خ سارة ع ن الع ام ال سابق ب سبب
 ١٠٣مليون جنيه خسائر استبعاد استثمارات شركة ليسيكو فرنسا.
ف ى الرب ع الراب ع لع ام  ٢٠١٤انخف ضت اإلي رادات بن سبة  %١٠مقارن ة ب نفس الفت رة م ن الع ام ال سابق لتبل غ
 ٣٥٢.٨ملي ون جني ه .كم ا انخف ضت األرب اح الت شغيلية )ال ربح قب ل الفائ دة وال ضريبة( بن سبة  %٤٠لتبل غ
٣٤.٩مليون جنيه ) %٩.٩ھامش ربح( و ذلك بسبب الزيادة فى تكلفة الطاقة منذ ش ھر يولي و و الحق ا ،حقق ت
الشركه صافي ربح  ١.٥مليون جنيه ) %٠.٤ھامش ربح ( مقارنة بصافى خسارة عن نف س الفت رة م ن الع ام
السابق.
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور  -رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو  -بقوله  " :فى عام ش ھد
نصفه االول تحقيق الشركة لكل االرقام القياسية من حيث المبيعات و الربحية بدأ فى التراجع بدءا من ش ھر يولي و ،حي ث
الزيادة المفاجئة فى اس عار الطاق ة لل صناعة محدث ة زي ادة كبي رة ف ى التك اليف و انحف اض للطل ب ف ى ذات الوق ت .ھن اك
عامل اخ ر و ھ و االنخف اض الكبي ر لل صادرات الم صرية لمنطق ة ال شرق االوس ط الغي ر م ستقرة .و تع د ھ ذه ھ ى الم رة
االولى التى تواجه فيھا ليسيكو فائض فى الطاقة االنتاجية فى ال بالط و االدوات ال صحية ف ى م صر ،م ع المناف سة الح ادة
من قبل المنافسين ".
"و نحن فى بداية عام جديد ،من الصعب ان نكون على ثقة على المدى القصير و لكن نحن متفائلون ان الخطوات الت ى
اتخذتھا الحكومة سوف تضيف من القوة القتصادنا المحلى و استعادة الكثير من النمو" .
وأض اف ال سيد  /ط اھر غرغ ور – ع ضو مجل س اإلدارة المنت دب ق ائالً  " :اظھ رت نت ائج اعمالن ا ع ن الرب ع الراب ع
انخفاض كبير فى الطلب المحلى مقترن بانخفاض فى الربحية منذ الربع الثالث بعد الزيادة الكبيرة ف ى اس عار الطاق ة من ذ
شھر يوليو .ومع ذلك كنا قادرون على تحقيق ربح فى ھذا الربع من العام على الرغم من التحديات و قد قمنا بعمل بعض
التدابير فى محاولة لتحسين االرقام على مدار عام ." ٢٠١٥
"نحن نعمل على تدعيم حصتنا فى السوق من خالل تقديم حلول من حيث االسعار وكذا خفض التكلفة لالدوات الصحية
و البالط تلك الحلول قد خفضت مؤقتا ً الزيادة فى االسعار التى أقرت منذ شھر أغسطس نحن نعمل على أتساع تواج دنا
بمصر من خالل عروض الترويجية والتوزيع المباشر".
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" من اجل خفض التكاليف ،قد قمنا بخفض انتاجنا وھذا ينبغى ان يلبى احتياجات السوق م ع الح د االدن ى م ن العمال ة و
الطاقة مع امكانية استعاده االنتاجي ة ب سرعة تزامن ا م ع اس تعادة الطل ب باالس واق .ق د قمن ا بخف ض م صاريفنا التمويلي ة
بمقدار  ٢١مليون جنيه خالل العام من خ الل بي ع بع ض م ن ارص دتنا ب العمالت االجنبي ة الفائ ضة و تحوي ل ج زء م ن
الدين الى االرصدة االجنبية ".
"نحن نواجه تحد كبير خالل عام  ٢٠١٥مع الضغط على حجم المبيعات و االيرادات و التكاليف .نحن نخطط التباع
الخطوات االولى و التى اتخذت و كذا المبادرات االخرى على مدار العام .و انى على امل اننا قادرون على تحقيق
نتائج فى عام  ٢٠١٥افضل من التى تحققت فى النصف الثانى من عام  ٢٠١٤و تحقيق نتائج مرضية فى ظل ھذة
الظروف" .

اإلعالن عن اجتماع الجمعية العامة العادية
سوف تعقد شركة ليسيكو اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق ھيلتون اسكندرية كورنيش قاعة امب﷼  ٥٤٤-طريق
الجيش سيدى بشر  -االسكندرية يوم الثالثاء الموافق  ٣١مارس  ٢٠١٥في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ً ،
وسوف تقوم الشركة باستعراض أدائھا المالي السنوي وفقا ً لما جاء في ھذه النشرة خالل اجتماع الجمعية العامة العادية
 ،كما سيواصل مجلس االدارة استعراض احتياجات األعمال.
* 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
تليفون:
فاكس:
بريد الكتروني:

+ ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠١١
+ ٢٠٣ ٥١٨ ٠٠٢٩
tgargour@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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