ليسيكو مصر ش.م.م

نشرة إخبارية

نتائج أعمال الربع األول من عام 1029
انخفاض مبيعات األدوات الصحية والهوامش يؤدى إلى انخفاض هامش الربح وصافى الخسارة
اإلسكندرية في  41مايو  :1049أعلنت شركة ليسيكو مصر النتائج المممةاة للربا األول المنتها فا  31مائر
 ،2019حيث انخفضت اإليرادات بنسبة  %2لتصل  633.1ملياو منيا  ،انخفا الاربا التشاىيل (رباا قبال الفئجاد
والضريبة) بنسبة  %55ليصل  3444مليو مني مقئرناة باربا تشاىيل  5249ملياو منيا فا الربا األول ما عائ
اائمح الااربا التشااىيل بمقاادار  343نقطااة مجويااة ليصاال ( %544الرب ا األول م ا عاائ 2015
 42015كماائ انخف ا
 4)%1243بئستبةئد  2545مليو مني أربئح استثنئجية ف الرب األول م عئ  ،2015فان الاربا التشاىيل يكاو قاد
انخف بنسبة  4%40سملت الشاركة صائفخ خسائر قادر ئ  2541ملياو منيا فا الربا األول مقئرناة بصائف رباا
قدره  2444مليو مني ع نف الفتر م الةئ السئبق4
وقد علق السيد  /ملبرت غرغور -رجي ممل اإلدار بقول  :ال تزال شركتنئ تةئن م بيجة اقتصئدية غير مالجمة
عل الرغ م التحسينئت ف متوسطئت األسةئر ،والهوامح ومصروف الفئجد مقئرنة بئلرب السئبق4
مقئرنة بئلةئ السئبق استمرت تكئليف الفئجد المرتفةة والطلب المنخف والتضخ المرتف فخ التأثير عل أداجنئ 4كل
الةوامل سئلفة الذكر أبطلت نتيمة التحسينئت الحقيقية فخ قطئع البالط والمهود النئمحة فخ إدار األصول وتكلفة
التمويل 4سنستمر آملي ف تحس البيجة اإلقتصئدية للصنئعة ف مصر4
اإلنتئج والموظفي والمخزو  4اآلثئر
بدأت خطة إعئد الهيكلة لشركتنئ التئبةة ف لبنئ بمدية ع طريق تخفي
المبئشر ستكو سلبية عل األربئح ،وم ذلك فن أ داف تحرير النقدية واستبدال إنتئج لبنئ بمنتمئت مصرية أقل
تكلفة سيؤدى إل تحسي وض الممموعة بشكل كبير ف الوقت المنئسب4
فخ ظل الظروف الصةبة ،فن النتئج التخ نقدمهئ تةتبر مرضية إل ح ٍد مئ وتةك
الةمل بمدية للتىلب عل الصةوبئت الحئلية4

ميدا مهود اإلدار الت تستمر ف

وأضاف السٍد /طاهز غزغىر ،الزئٍس التنفٍذي لشزكة لٍسٍكى هصز :لقد بدأنئ أ نرى نتيمة الةمل الشئق 4لقد شهدنئ
زيئد فخ وامح الربا مقئرنة بئلرب السئبق عل الرغ م انخفئ اإليرادات ،كمئ ت التحك ف التكئليف وبدأنئ أ
نرى تحسنئ ف مصروف الفئجد  4لقد كئ الةئمل السلبخ الرجيس الذى أثر عل أرقئمنئ و التبئطؤ ف مصر مقئرنة بئلةئ
السئبق 4انخفضت المبيةئت فخ مصر بنسبة  4٪ 10سٌادة اإلتنتا وخففٍ التكلفة ساعد فى الحد هن آثار التضفن.
ستستوز التحدٌات فى عام  .9102وامهنئ ضىوط األسةئر وانخفئ حم المبيةئت الت ستمثل ضىطئ عل ئمح
الربا وسىف ٌتفاقن هذا هن خالل إلغاء الدعن والتضفن .عل الرغ م أ التدفقئت النقدية كئنت سلبية بشكل طفيف
الديو عئمال
فخ الرب األول إال أننئ نتوق عل األقل بقئء التدفقئت النقدية محئيد فخ عئ  42019يظل تخفي
رجيسيئ ف الةود إل الربحية عل المدى الطويل4
نح مضطرو إل حد مئ للتىلب عل السلبيئت الدورية لإلصالحئت االقتصئدية فخ مصر 4فخ غضو ذلك ،سنحئول
الدفئع ع الهوامح وإعئد بنئجهئ م خالل استةئد أحمئ المبيةئت ،وخف التكئليف ،ورف األسةئر ،وضبط رأ المئل
الةئمل 4م خالل ذه المهود ،سنواصل الةمل م أمل تحقيق أفضل نتيمة ممكنة عل الرغ م التحديئت التخ نوامههئ4

* القىائن الوالٍة الكاهلة  ،والتحلٍالت الفاصة بها  ،هتاحة على الوىقع اإللكتزوتنً لشزكة لٍسٍكى.
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ما يتعلق بليسيكو
لٌسٌكو (رمز األسهم  ) LCSW.CA; LECI EY:أحد الشركات الرائدة فً إنتاج األدوات الصحٌة وبالجودة التصدٌرٌة
بالشرق األوسط وأٌضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبالط بمصر ،وبخبرة تزٌد عن  05عاما فً هذه الصناعة وبخبرة
أٌضا فً أعمال التصدٌر إلى األسواق المتطورة تزٌد عن عشرات السنٌن.
تتمتع لٌسٌكو بمزاٌا تنافسٌة نتٌجة االنخفاض الهام فً تكلفة العمالة والطاقة واالستثمار الناتجة عن الحجم االقتصادي للنشاط
والموقع الجغرافً واالستراتٌجً فً مصر .إن اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة لشركة لٌسٌكو تعتمد على استخدام مزاٌا التكلفة الستهداف
الحجم األكبر من السوق بجودة عالٌة وبأسعار تنافسٌة.
تقوم لٌسٌكو بتصدٌر ما ٌزٌد عن نصف إنتاجها من األدوات الصحٌة ،ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عدٌدة
بأوروبا ،وان معظم الكمٌات التً ٌتم تصدٌرها تحمل االسم والعالمة التجارٌة الخاصة بلٌسٌكو مع إنها تنتج أٌضا بماركات
وعالمات تجارٌة لشركات أوروبٌة.

لمزيد من المعلومات ،نرجو االتصال:
طاهر ج .غرغور
تلٌفون:
فاكس:
برٌد الكترونً:

+ 352 005 5500
+ 352 005 5530
tgargour@lecico.com

زوروا موقعنا على االنترنت www.lecico.com :

قوائم النظرة المستقبلية
هذه النشرة قد تحتوى بعض األلفاظ "قوائم النظرة المستقبلٌة" تتعلق بأعمال ووظائف الشركة والتً ربما تتطابق أو تتماثل مع
استخدام احد مفردات علم المصطلحات مثل "سوف" "تخطٌط" "توقعات" "تنبؤات" أو ما شابه ذلك من التعبٌرات أو بمناقشة
بعض االستراتٌجٌات أو الخطط .مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط االستثمارات أو بعض التطوٌرات الجارٌة بالشركة،
وهذه القوائم أٌضا قد تعكس وجهة نظر الشركة فً اإلصدارات المستقبلٌة أو الموضوعات التً تحمل نسبة من المخاطر أو عدم
التأكد أو الفروض .كثٌر من العناصر قد تسبب النتائج الحالٌة أو األداء أو التنفٌذ ألهداف الشركة والتً قد تختلف مع النتائج
المستقبلٌة التً ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنٌا بمثل العبارات السابق اإلشارة إلٌها "قوائم النظرة المستقبلٌة“ .لذلك لزم التنوٌه
والتنبٌه.
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