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نﺗاﺋﺞ أعمال الربع الﺛانﻰ عام ٢٠٢٢
 ٣٨مليون جنيه مصروفات اسﺗﺛناﺋية وسوق إقليمي هادئ يؤديان إلﻰ الخسارة
اﻹس كندرية ف ي  ١٤أغس طس  :٢٠٢٢أعلن ت ش ركة ليس يكو مص ر النت ائج المجمع ة للرب ع الث انى المنته ى ف ى
 ٣٠يوني و  ،٢٠٢٢حي ث ارتفع ت اﻹي رادات بنس بة  ٪١٤لتص ل  ٧٢٣٫٣ملي ون جني ه ،س جلت الش ركة خس ارة
تشغيلية )خسارة قبل الفائدة والضريبة(  ٣٧٫١مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلى  ٣٫١مليون جني ه ف ى الرب ع الث انى
من عام  .٢٠٢١س جلت الش ركة ص افى خس ارة ق دره ٦٠٫٦ملي ون جني ه ف ى الرب ع الث انى مقارن ة بص افى خس ارة
قدرها  ٦٫٨مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
ف ى اﻷش هر الس ت اﻻول ى ارتفع ت اﻻي رادات بنس بة  %١٩لتبل غ  ١٬٤٦٨٫٨ملي ون جني ه .س جلت الش ركة خس ارة
تشغيلية قدرها  ٦٫٥مليون جنيه مقارنة بربح تشغيلى قدره  ١٣٫٤مليون جنيه فى النصف اﻷول من عام .٢٠٢١
سجلت الشركة صافى خسارة قدرها  ٣١٫٣مليون جنيه فى النصف اﻷول مقارنة بصافى خسارة قدرها ٢٣٫٦
مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.
وقد علق السيد  /جلبرت غرغور -رئيس مجلس اﻹدارة بقوله :لقد ﻛان الربع الثاني من عام  ٢٠٢٢مليئا ً بالتحديات مع
ﺧساﺋر استثناﺋية تتعلق ببيع أرض وشحنة تم حظرها وفى ضوء تفاقم النشاط اﻹقليمي البطيء موسميا ً فقد أدى ذلك إلى
ﺧسارة ﻛبيرة.
تسلط هذه النتاﺋج الضوء على مدى تقلب بيئة التشغيل .ﻛان للتقلبات في اليورو والجنيه اﻹسترليني ،والمبيعات الموسمية
الضعيفة فى مﺼر تأثيرا ً ﻛبيرا ً على أداﺋنا في هذا الربع .على الرغم من هذه التحديات ،ﻛنا سنحقق ربح تشغيلى صغير
في هذا الربع لوﻻ هذه الخساﺋر اﻻستثناﺋية.
تعتزم الشرﻛة مواصلة التعافى في الشهور القادمة ،الطلب على الﺼادرات يبدو قويا ً .لقد قمنا بتأمين زيادات فى اﻷسعار
لﻼستمرار في تجاوز التضخم ﺧﻼل الربع الثالث .ﻛما ستتحسن ﻛفاءة اﻹنتاج .أشكركم على اهتمامكم المستمر ودعمكم
لشركتنا ليسيكو
وأضاف السيد /طاهر غرغور -الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو مصر قاﺋﻼً :تظهر نتاﺋج هذا الربع تأثير  ٣٨مليون
جنيه مﺼرى مﺼروفات تشغيل استثناﺋية وبيئة تشغيل صعبة.
سجلت الشرﻛة ﺧسارة قدرها  ٢٤مليون جنيه ناتجة من بيع أرض فى فرنسا .ﻛما تﻜبدنا  ١٤مليون جنيه من التﻜاليف
المتعلقة بشحنة المغرب التي تم حظرها.
باستبعاد هذه التﻜاليف اﻹستثناﺋية ،ﻛانت ليسيﻜو ستحقق ربح تشغيلي متواضع .يعود هذا الربح المحدود من العمليات اﻷساسية
بشﻜل أساسي إلى فقدان المبيعات والﻜفاءة اﻹنتاجية بسبب موسم العطﻼت في شهر رمضان.
نحن في وضع جيد لمواصلة إعادة بناء الربحية في الفترات القادمة .مخاطرنا في جانب الطلب ﻻ تزال في مﺼر .تعيش
شرﻛتنا في منتﺼف فترة تجارية متقلبة ،ونحن نعمل بجد من أجل تحقيق النمو والتحسن المستمرين في نتاﺋجنا المالية
في مواجهة هذه التحديات.
 ١٤أغسطس ٢٠٢٢
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ما يﺗعلق بليسيكو
ليسيكو )رمز اﻷسهم  ( LCSW.CA; LECI EY:أحد الشركات الرائدة في إنتاج اﻷدوات الصحية وبالجودة التصديرية
بالشرق اﻷوسط وأيضا واحدة من اكبر الشركات المنتجة للبﻼط بمصر ،وبخبرة تزيد عن  ٥٠عاما في هذه الصناعة وبخبرة
أيضا في أعمال التصدير إلى اﻷسواق المتطورة تزيد عن عشرات السنين.
تتمتع ليسيكو بمزايا تنافسية نتيجة اﻻنخفاض الهام في تكلفة العمالة والطاقة واﻻستثمار الناتجة عن الحجم اﻻقتصادي للنشاط
والموقع الجغرافي واﻻستراتيجي في مصر .إن اﻹستراتيجية التسويقية لشركة ليسيكو تعتمد على استخدام مزايا التكلفة ﻻستهداف
الحجم اﻷكبر من السوق بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
تقوم ليسيكو بتصدير ما يزيد عن نصف إنتاجها من اﻷدوات الصحية ،ولها تواجد هام بالمملكة المتحدة وبأسواق أخرى عديدة
بأوروبا ،وان معظم الكميات ال تي يتم تصديرها تحمل اﻻسم والعﻼمة التجارية الخاصة بليسيكو مع إنها تنتج أيضا بماركات
وعﻼمات تجارية لشركات أوروبية.
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زوروا موقعنا علﻰ اﻻنﺗرنت www.lecico.com :
قواﺋم النظرة المسﺗقبلية
هذه النشرة قد تحتوى بعض اﻷلفاظ "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 اﻻستراتيجيات أو الخطط .مثل هذه القوائم قد تتضمن وصفا لخطط اﻻستثمارات أو بعض التطويرات الجارية بالشركة،
وهذه القوائم أيضا قد تعكس وجهة نظر الشركة في اﻹصدارات المستقبلية أو الموضوعات التي تحمل نسبة من المخاطر أو عدم
التأكد أو الفروض .كثير من العناصر قد تسبب النتائج الحالية أو اﻷداء أو التنفيذ ﻷهداف الشركة والتي قد تختلف مع النتائج
المستقبلية التي ربما تعبر أو تكون مفهومة ضمنيا بمثل العبارات السابق اﻹشارة إليها "قوائم النظرة المستقبلية“ .لذلك لزم التنويه
والتنبيه.
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