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نشرة إخبارية

نتائج أعمال عام ٢٠١٨
التضخم المرتفع يتجاوز زيادات األسعار ويؤدى إلى صافى خسارة  ١١٤.٣مليون جنيه
اإلسكندرية في  ٢٨فبراير  :٢٠١٩أعلنت شركة ليسيكو مصر النتائج المجمعة للربع الرابع المنتھى فى
 ٣١ديسمبر  ،٢٠١٨حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة  %٢لتصل  ٦٥٦.٣مليون جنيه ،سجلت الشركة خسارة
تشغيلية )قبل الفائدة والضريبة(  ١٩.٤مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلى  ٤٥.٨مليون جنيه فى الربع الرابع من
عام  .٢٠١٧سجلت الشركة صافي خسارة  ٩٢.٩مليون جنيه فى الربع الرابع مقارنة بصافى ربح ١٠.١
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
عام  ،٢٠١٨ارتفعت االيرادات بنسبة  %١٢لتصل  ٢,٧٠٥.٥مليون جنيه .بينما انخفض الربح التشغيلى بنسبة
 %١٧ليصل  ١٥٠.٧مليون جنيه )انخفض ھامش الربح بمقدار  ٢نقطة مئوية ليصل  .(%٥.٦يشمل إيرادات
استثنائية قدرھا  ٧٦.٥مليون جنيه .سجلت الشركة صافى خسارة  ١١٤.٣مليون جنيه  ،مقارنة بصافى ربح
 ٣٧.٢مليون جنيه عن العام السابق.
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور -رئيس مجلس اإلدارة بقوله ":ال تزال ليسيكو تعاني من تضخم التكاليف وأسعار
الفائدة المرتفعة .يصعب تحميل التضخم عند ھذا المستوى إلى األسعار خاصة فى إقتصاد ال ينمو بسرعة.
أسعار الفائدة على ھذا المستوى مكلفة للغاية بالنسبة لليسيكو وتسھم إلى حد كبير في بطء النمو االقتصادى .في ظل
تدابير التقشف المستمرة وارتفاع التضخم ،شھد السوق المحلى تباطؤ في النصف الثانى من العام وھذا بدوره أدى إلى
زيادة المنافسة مما أدى إلى انخفاض بنسبة  ٪ ٣.٧في إيرادات السوق المحلى مقارنة بالنصف األول من العام على
الرغم من الزيادات في األسعار.
نحن نتطلع إلى طرق استثنائية لتحسين موقفنا الحالي .كجزء من تركيزنا المستمر على التحكم في التكاليف والتدفقات
النقدية  ،انسحبت شركة ليسيكو مصر من مشروعھا المشترك فى إيطاليا " ستيال " في نھاية عام  .٢٠١٨كما قررنا
معالجة وضع مماثل في ليسيكو لبنان والذي شھد أيضا ً تدھوراً حاداً في اإليرادات وقد أصبحت ھذه الشركة التابعة
اآلن مساھما ً كبيراً في صافى خسائر المجموعة على الرغم من صغر حجمھا.
قضت اإلدارة وقتا ً طويالً في مراجعة اإلجراءات التى نحتاجھا إلتخاذ وإعداد خطة شاملة إلعادة ھيكلة عملياتنا فى
لبنان .أولويتنا األولى ھى توليد تدفقات نقدية من تخفيض رأس المال العامل وإعادة ھيكلة أُسس التكلفة .إننا نتصور
أننا سنتحمل بعض التكاليف لمرة واحدة عند التنفيذ ،ولكن نتائجھا ستكون إيجابية في السنوات المقبلة.
إن إعادة ھيكلة لبنان والتركيز المستمر على التكلفة واإلستغالل الكفؤ للنقدية المتدفقة من الصادرات سيكونان جزءاً
ھاما ً فى التحول فى األداء في السنوات القادمة .ال يسعني إال أن أؤكد لكم أن إدارتكم تعمل بجد ،ومن وجھة نظرى
بشكل فعال للغاية من أجل التغلب على ھذه األوقات والظروف الصعبة.
شكراً لكم جميعا ً على دعمكم.
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وأضاف السيد /طاھر غرغور ،الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر:كان العامل السلبي الرئيسي الذي أثر على أرقامنا
في الربع ھو التباطؤ فى أحجام المبيعات واالنخفاض فى متوسط أسعار التصدير.
في عام  ،٢٠١٩نتوقع زيادة اإلنتاج مقارنة بالعام السابق ومواصلة رفع األسعار بنسبة  ٪٣.٥في مصر بدءاً يناير.
كما نتوقع تحسنا ً ملحوظا ً فى الكفاءة التشغيلية في األدوات الصحية وبرامج خفض التكاليف في البالط .ومع ذلك ،فإننا
نواجه رياحا ً معاكسة كبيرة من التضخم وأسعار الصرف.
ومع ذلك ،يسرني أنه على الرغم من الضغوط التشغيلية خالل عام  ٢٠١٨وفى الربع الرابع على وجه الخصوص ،فقد
تمكنا من تخفيض رأس المال العامل على مدار العام بما يكفى لتوليد  ٢٩مليون جنيه في صافى التدفقات النقدية على
مدار العام .تمكنا من تخفيض الديون وھو يعد إنجاز ھام بالنسبة لنا حيث يظل تخفيض الديون عامالً رئيسيا ً في
استدامة أعمالنا والعودة إلى الربحية على المدى الطويل.
آمل أن نتمكن من مواصلة خفض المخزون وأرصدة العمالء ،وأعتقد أن إعادة ھيكلة عملياتنا في لبنان ستوفر مصدراً
نقديا ً ھاما ً على مدى السنوات القادمة .يجب أن نرى المخزون يتراجع بشكل كبيرخالل العامين القادمين ،حيث أن
ليسيكو لبنان ستخفض مخزونھا وسيؤدى بيع األرض إلى خفض كبير في الدين العام .إن ظروف السوق اللبنانية تعني
أننا ال نستطيع أن نتوقع بيع األراض في المستقبل القريب وال يمكننا أيضا ً توقع قيمة البيع.
وبالنظر إلى عام  ٢٠١٩واستبعاد أي تكاليف لمرة واحدة من إعادة الھيكلة  ،فإننا مضطرون إلى حد ما للتغلب على
السلبيات الدورية لإلصالحات االقتصادية في مصر .في نفس الوقت ،سنحاول الدفاع عن الھوامش وإعادة بنائھا من
خالل زيادة حجم المبيعات .تفعيل مكاسب الكفاءة وخفض التكاليف ،ورفع أسعار التصدير والمحلى ،واإلستفادة من
رأس المال العامل والحد من عدم االستغالل األمثل لألصول .من خالل ھذه الجھود  ،سنواصل العمل نحو أفضل
نتيجة ممكنة على الرغم من التحديات التي نواجھھا.

اجتماع الجمعية العامة العادية
سوف تعقد شركة ليسيكو اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق ھيلتون اسكندرية كورنيش قاعة أمب ٥٤٤- Zطريق
الجيش سيدى بشر -االسكندرية يوم األحد الموافق  ٣١مارس  ٢٠١٩في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ً ،
وسوف تقوم الشركة باستعراض أدائھا المالي السنوي وفقا ً لما جاء في ھذه النشرة خالل اجتماع الجمعية العامة
العادية.

* 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:
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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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