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 (شركة مساهمة مصرية)ليسيكو مصر
 2132 مارس 13المنتهية فى  الفترةقائمة الدخل المجمعة عن 

 
 مارس 13  مارس 13 إيضاح 

 3213  2213 رقم بالجنيو المصرى
     

 235 481 175    287 465 734   صافى المبيعات
 (345 231 575)  ( 231 631 973)  تكمفة المبيعات

 71 239 111   73 814 743   مجمل الربح
     

 597 857   2 577 317  (23) إيرادات أخرى
 (35 135 891)  ( 35 993 523)  مصروفات توزيع
 (24 181 474)  ( 24 925 138)  مصروفات إدارية 
 (2 331 497)  ( 3 115 161) (24) مصروفات أخرى

 29 341 493    11 131 249   أرباح التشغيل
     

 3 754 212   6 874 136  (25) إيرادات تمويمية 
 (33 816 132)  ( 23 822 563) (26) مصروفات تمويمية

   712 563 38   666 588 39 
 (3 394 578)  ( 3 385 819)  حصة العاممين فى األرباح

 33 194 188   31 171 891   الربح قبل الضرائب
     

 (5 356 783)  ( 4 299 297)   الفترةضرائب الدخل عن 
 3 187 443   3 413 381   ضرائب الدخل المؤجمة

 32 124 711   32 479 773    الفترةصافى ربح 
     

     :مستحق لكل من
 32 453 163   32 714 728   مساىمى الشركة القابضة

 (326 333)  ( 224 952)  حقوق األقمية 
 32 124 711   32 479 773   الفترةصافى ربح 

 1133  1133 (27) (سهم/جنيه)لسهم ربحية ا
 
  جزءًا ال يتجزأ من ىذه القوائم المالية المجمعة( 36)إلي رقم ( 3)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم. 
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 ليسيكو مصر
 (شركة مساهمة مصرية)

 2132 مارس 13المنتهية فى  الفترةقائمة التغير فى حقوق الممكية المجمعة عن 
 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانالبـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 رأس المال

 المصدر والمدفوع 
 

 احتياطيـات
 

 أرباح مرحـمة
 

 ىصافــــ
  الفترة ربح 

إجمالى حقوق  
المساهمين بالشركة 

 القابضة
 

 حقوق األقمية
 

 إجمالى
 حقوق الممكية 

              بالجنيو المصرى
              

 871 998 997  2 894 143   873 314 913   94 821 341   383 994 134   294 289 792   111 111 111  2131ديسمبر  13الرصيد فى 
--  --  --   (94 821 645)  94 821 645  --  --  المحول إلى األرباح المرحمة 

--  --  --  --   (5 711 592)  5 711 592  --  المحول إلى االحتياطى القانونى
 (68 219 832) --   (68 219 832) --   (68 219 832) --  --  توزيعات معمنة  

 (92 962)  (453 718)  358 746  --   358 746  --  --  تسويات 
 9 235 134  --   9 235 134  --  --   9 235 134  --  فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية

 32 324 751   (326 333)  32 453 163   32 453 163  --  --  --  ربح الفترة  صافى
    483 231 211   131 413 32   932 919 824   121 133 2   987 211 827 119 221 438   111 111 111  2133مارس  13الرصيد فى 

              
    718 722 311  (811 182 21)   384 122 783   211 443 3   889 431 787 112 882 743   411 111 111 2133ديسمبر  13الرصيد فى 

 --  --  --  21 582 811   (21 582 811)  --  -- المحول إلى األرباح المرحمة 
 --  --  --  --  (3 192 963)  3 192 963   -- المحول إلى االحتياطى القانونى

 (5 324 572)  3 743 983   (7 168 555)  --  (7 168 555)  --  -- تسويات 
 3 711 427   (716 928)  2 417 355   --  --  2 417 355   -- فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية

    728 714 32  (952 224)    776 479 32 32 714 728   --  --  --  الفترة ربحصافى 
    422 978 74   728 714 32   232 133 794   118 211 2   121 139 793 113 181 132   411 111 111 2132مارس  13الرصيد فى 
 

  جزءًا ال يتجزأ من ىذه القوائم المالية المجمعة( 36)إلي رقم ( 3)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم.   
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 ليسيكو مصر
 (شركة مساهمة مصرية)

 2132 مارس 13المنتهية فى  ةالفتر قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن 
 

 مارس 13  مارس 13 إيضاح 
 2133  2132 رقم بالجنيو المصرى

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 32 453 163   32 714 728   الفترةصافى ربح 
من أنشطة  تسويات لمطابقة صافى الربح لصافى األموال المتاحة

  التشغيل
 

 
 39 263 488   22 335 127  (4) ثابتة وفروق الترجمةإىالك األصول ال

 (336 533)  (325 386) (6) استيالك األصول غير الممموسة وفروق الترجمة
 3 394 578   3 385 819   حصة العاممين فى األرباح

 87 394   77 797   إيجار مدفوع مقدمًا طويل األجل
 (37 599)  (48 366)  صافى أرباح رأسمالية

 5 356 783   4 299 297   ضرائب الدخل 
 (3 187 443)  (3 413 381)  ضرائب الدخل المؤجمة

 2 863 553   5 894 368   وفروق الترجمة المخزونتدعيم المخصصات واألنخفاض فى قيمة 
 --  (2 111 111)  مخصصات انتفى الغرض منيا

 (578 123)  832 313   فى حقوق األقمية (النقص)الزيادة 
 2 811 577   (4 464 724)  التغير فى احتياطى الترجمة

   371 137 43   331 991 41 
     التغير فى رأس المال العامل 

 (48 964 323)  (31 837 346)  الزيادة فى المخزون 
 (25 431 734)  (9 776 826)  فى المدينون الزيادة

 45 335 176   43 283 337   الزيادة فى الدائنون
 3 247 838   395 913   مدفوعات لسداد التزامات طويمة األجل أخري

 (623 358)  (4 283 634)  ضريبة الدخل المسددة
 (3 353 111)  (34 418)  مخصصات مستخدمة 

 3 414 326   (537 444)  متحصالت من بيع استثمارات متداولة/ مدفوعات القتناء 
 37 193 487   19 197 171   شطة التشغيلالمتاحة من أن صافى النقدية

     
     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (38 461 249)  (33 347 772)  مدفوعات لشراء األصول الثابتة والتغير في مشروعات تحت التنفيذ
--   (9 763)  المدفوع فى األصول غير الممموسة

 (339 199)  (7 443)  المدفوع فى االستثمارات األخرى
 87 612   93 452   متحصالت من بيع أصول ثابتة

 8 111   (2 232 111)  التغير فى اوراق قبض طويمة األجل
 (38 481 743)  (31 111 123)  صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (39 736 514)  (32 149 348)  جل وأقساطيا المستحقة خالل عامالقروض طويمة األ المسدد من
 (3 284 343)  (4 833 827)  المدفوع من حصة العاممين  فى األرباح

 (23 111 841)  (33 881 371)  صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل
 (23 891 314)  3 918 172   الفترةصافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل 

 (138 211 181)  (314 919 417) (33)   الفترةالنقدية وما فى حكمها فى أول 
 (141 198 487)  (328 113 131) (33) الفترةالنقدية وما فى حكمها فى آخر 

 
  المجمعة جزءًا ال يتجزأ من ىذه القوائم المالية( 36)إلي رقم ( 3)من رقم  المرفقةتعتبر اإليضاحات. 
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 ليسيكو مصر
 (شركة مساهمة مصرية)

   2132 مارس 13المنتهية فى  الفترةاإليضاحات المتممة لمقوائم المالية المجمعة عن 
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 األصول الثابتة -4

  مبانــى  ىأراضــ 
 تحسينات بأماكن

  آالت ومعدات  مستأجرة
 وسائل

  وأدوات عدد  نقل وانتقــال
أثاث ومعدات 

مكاتب 
 اإلجمالي  وحاسبات آليـــــة

                بالجنيو المصرى
                التكمفة 

 3 171 972 823   23 219 838  33 911 947  13 913 117   774 743 111   3 911 213  288 123 171   331 891 132  3/3/2132فى 
 3 356 678    9 527  --  362 258    592 467    9 369   263 118    322 249   فروق ترجمة

 3 233 952    53 623   3 947 643  748 361    252 981    223 893   5 657   --  الفترةإضافات 
 ( 741 853)  --  --  ( 558 147)  ( 383 233)  --  ( 3 573)  -- الفترةاستبعادات 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
  3 174 321 198    23 111 138   31 813 188  12 288 178    771 431 247    2 338 293  288 183 431   333 132 333  13/1/2132فى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                مجمع اإلهالك
 333 713 811   39 318 378  13 121 412  19 119 413   477 287 433   3 343 211  87 313 311   --  3/3/2132فى 

  558 387    7 871  --  78 523    371 377    3 243   98 576   -- فروق ترجمة
  22 733 334   546 388   2 413 881  3 395 916   35 212 536    39 437  3 345 427   -- الفترةاىالك 

 ( 697 567)  --  --  ( 536 334)  ( 383 233)  --  --  -- مجمع اىالك االستبعادات
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
  384 143 114   21 232 713   18 927 112  19 737 493    492 378 923    3 381 918   93 171 313   -- 13/1/2132فى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                صافى القيمة الدفترية
 391 274 194   3 191 282   24 924 213  32 121 882   282 713 123    484 181   397 531 859    366 132 633  13/1/2132فى 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 
 719 221 973   3 183 391  21 181 491  32 923 313   297 418 137   291 983  211 389 771   331 891 132  13/32/2133فى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 .مشتراة بمعرفة الشركة القابضة بموجب عقود ابتدائية غير مسجمة جنيومميون  6.5 ،مميون جنيو  38.6تتضمن األراضي والمباني عقارات بمغت تكمفتيا  -
 .لبنان مقابل تسييالت ائتمانية –يما بكفر ش 25و 732عمى قطعتى أرض أرقام  بإصدار رىن من الدرجة األولى( عةشركة تاب)قامت شركة الصناعات الخزفية المبنانية  -
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 مشروعات تحت التنفيذ -1
 

 13/32/2133  13/1/2132 بالجنيو المصرى
    

 77 227 199   85 353 663 والت تحت التركيب 
 4 927 423   5 191 496 مبانى تحت اإلنشاء

 4 946 353   5 783 573  دفعات مقدمة
 339 368   3 331 332 ةاعتمادات مستندية لشراء أصول ثابت

 831 311 97   119 241 87 
 
 أصول غير ممموسة -3

 

 شهرة المحل بالجنيو المصرى
عالمات  

 تجارية
 تكاليف 

 تطويـر 
 أصـول أخرى 

  غـير ممموسة
 

ــــــي ــ ــ ــ ـاـل ــ ــ  اإلجمـ
          

          التكمفـة
 27 599 134  753 752  4 567 323  2 544 337  ¤ 39 733 644 3/3/2132فى 

  367 744  3 247   348 977   75 245   342 275 فروق ترجمة
  9 763  --  --   9 763  -- الفترةإضافات 

  27 973 143  714 999   4 733 298   2 329 121  ¤  39 871 939 13/1/2132فى 
          

 مجمع االستهالك وخسائر
 االنخفاض فى القيمة

         

          
 3 587 112  --  3 214 335  382 867  -- 3/3/2132فى 

  333 639  --   315 138   8 583  -- فروق ترجمة
  328 942  --   333 531   35 432  -- استيالك الفترة  

  1 829 131  --   1 422 381   413 881  -- 13/1/2132فى 
  24 343 978  714 999   3 291 331   2 222 441   39 871 939 13/1/2132صافى القيمة فى 
 24 132 112  711 712  3 131 383  2 333 411  39 711 344 13/32/2133صافى القيمة فى 

 
 استثمارات أخرى -7

   
 13/32/2133  13/1/2132 نسبة الممكية بالجنيو المصرى

 :    
 4 488 268   4 495 732 41 (ل.م.ش)ميوركس لمصناعة والتجارة 
 99 911   99 911 99.91 الخميت لمتجارة واإلستثمار

 23 196   23 196--  استثمارات أخرى
  718 333 4   234 319 4 
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 أوراق قبض طويمة األجل -8
 

الشركة تتمثل أوراق قبض طويمة األجل فى القيمة الحالية ألوراق القبض المستممة من بعض عمالء 
وقد تم خصم قيمة أوراق القبض طويمة .  عام من تاريخ القوائم الماليةالقابضة والمستحقة لمدد أكثر من 

 . األجل وفقًا لمتوسط سعر الفائدة بالشركة القابضة
  
 المخـزون -9
 

 13/32/2133  13/1/2132 إيضاح بالجنيو المصرى
     

 348 363 737    353 383 364  خامات ومستمزمات إنتاج وقطع غيار
 38 972 295   39 342 715  إنتاج تحت التشغيل

 356 976 589   383 893 232  إنتاج تام 
  183 237 174   323 131 144 

    : يخصم
 (27 124 935)  ( 32 145 375) االنخفاض فى قيمة المخزون

  713 373 142    713 281 137 
 7 346 216    8 277 192  اعتمادات مستندية لشراء مخزون

  798 448 111    932 313 124 
 

 وأرصدة مدينة أخرى مدينون -31
 

    بالجنيه المصرى
    

 392 532 131    239 335 473  عمالء
 343 439 951   331 775 763  أوراق قبض

 24 658 143   25 243 486  مدينون متنوعون
 681 338    3 394 196  أرصدة مدينة –موردون 

 51 831 851   53 289 456  (28) مستحق من أطراف ذوى عالقة
 76 531   24 965   ضرائب أخرى –مصمحة الضرائب 
 415 986   419 973  ضرائب مخصومة لدى الغير –مصمحة الضرائب 

 3 775 269    219 535  دفعات مقدمة –مصمحة الضرائب 
 4 274 833    3 283 586  ضرائب مبيعات –مصمحة الضرائب 
 36 585 734   5 991 434  أرصدة مدينة أخرى

 3 499 512    3 243 112  الييئة القومية لمتأمينات االجتماعية
 9 265 362   33 334 346  مصروفات مدفوعة مقدماً 

 931 339   579 136  إيرادات مستحقة
  327 733 414   112 914 444 

    :يخصم
 (64 317 879)  ( 64 358 848) اإلنخفاض فى قيمة المدينون

  279 112 191   421 323 181 
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 :التعامالت مع أعضاء مجمس إدارة الشركة القابضة
 

         (رصيد مدين) مصري جنيو 51 111 مجمس اإلدارة بالشركة القابضة أرصدة أعضاءبمغت - 
ىذه المبالغ متضمنة فى مدينون و  2132 مارس 33 فى( رصيد دائن) جنيو مصري 428 534و 

 . والدائنة المدينة ون فى األرصدةمتنوعودائنون 
 

 .من أسيم الشركة القابضة: 1.14ارة بالشركة القابضة نسبة يممك أعضاء مجمس اإلد- 
 

أعضاء مجمس  برواتب 2132 مارس 33المنتيية فى  الفترةعن تم تحميل قائمة الدخل المجمعة - 
              مصري جنيو 3 143 831 بمبمغ تشغيل أخرى ضمن بند مصروفات إدارة الشركة القابضة

  .(مصري جنيو 732 153: 2133 مارس 33)
 

 بغرض المتاجرةاستثمارات  -33
 

 13/32/2133  13/1/2132 بالجنيو المصرى
    

 23 888 111    23 888 111  (مقتناه بغرض المتاجرة)سندات الخزانة المصرية 
 47 454 159    47 993 512  أوراق مالية متداولة

  112 879 73    119 142 73 
 

 وما فى حكمهاالنقدية  -32
  

    
 9 164 931    9 189 332  ودائع ألجل   –بنوك 
 93 235 337    95 353 436  حسابات جارية –بنوك 

 4 155 826    33 482 753  نقدية بالصندوق
  113 921 331    811 111 313 
 

 التدفقات النقديةالنقدية وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة  -31
 

    
 9 164 931    9 189 332  بنوك ودائع ألجل

 93 235 337    95 353 436  بنوك حسابات جارية 
 4 155 826    33 482 753  نقدية بالصندوق

  113 921 331    811 111 313 
    :يخصم

 (743 275 291)  ( 743 954 366) بنوك سحب عمى المكشوف 
 (131 113 328 )  (417 919 314) 
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 االحتياطيــات -31
 

  احتياطى قانونى بالجنيو المصرى
احتياطيات 

  *أخــرى
احتياطى خــاص 

  عالوة إصدار

احتياطى فائض 
إعادة تقييم 

 اإلجـمالـى  احتياطى ترجمة  **األراضى
            

 294 289 792  33 397 481  12 731 181  383 334 174  31 173 112  28 193 838 2131ديسمبر  13الرصيد فى 
 5 711 592  --  --  --  --  5 711 592 المحول الى االحتياطى القانونى

 9 235 134  9 235 134  --  --  --  -- فروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األجنبية
 119 221 438  21 412 137  12 731 181  383 334 174  31 173 112  14 292 431 2133مارس  13الرصيد فى 

            
 112 882 743  39 189 841  12 731 181  383 334 174  31 173 112  14 292 431 2133ديسمبر  13الرصيد فى 

 3 192 963  --  --  --  --  3 192 963 المحول الى االحتياطى القانونى

 2 417 355  2 417 355  --  --  --  -- جنبيةفروق ترجمة القوائم المالية لمشركات التابعة األ
 113 181 132  23 497 211  12 731 181  383 334 174  31 173 112  11 181 173 2132مارس  13الرصيد فى 

 
والناتجة عن دخول ( شركة تابعة)الخزفية  والمحصمة بمعرفة شركة ليسيكو لمصناعات( مميون جنيو 9.9)تتضمن احتياطيات أخرى نصيب الشركة القابضة من عالوة اإلصدار  *

 .مساىم جديد عن طريق زيادة رأس المال وىذا المبمغ غير قابل لمتوزيع طبقًا لمقوانين والموائح المحمية
    
فى تاريخ إعادة التقييم عام ميا لتعكس القيمة العادلة يتمثل فائض إعادة تقييم األراضي في القيمة المعدلة لدراضى الممموكة لمشركة القابضة فى خورشيد وأبى قير والتي تم تعدي **

 .ل، وقد تم إدراج ناتت إعادة التقييم ببند فائض إعادة تقييم ضمن حقوق الممكية وىذا الفائض غير قابل لمتوزيع أو التحويل إلى رأس الما3997
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 أرباح مرحمة -33
 

مشركة القابضة وحصتيا من األرباح فى األرباح المرحمة ل 2132 مارس 33تتمثل األرباح المرحمة فى 
 .المرحمة لمشركات التابعة وتتوقع اإلدارة إعادة استثمار ىذه األرباح فى الشركات التابعة

 
 قروض طويمة األجل -37
 

 بالجنيو المصرى 13/1/2132  13/32/2133
     
 37-3   (IFC)قرض مؤسسة التمويل الدولية    
من القرض الممنوح لمشركة القابضة من مؤسسة القسط األخير  ٌسدد --  4 899 375 

خالل  دوالر أمريكى 832 511لغ اوالب( IFC)التمويل الدولية 
 . الفترة

 

     
 37-2 (CIB)قرض البنك التجارى الدولى   
من القرض الممنوح لمشركة القابضة من البنك القسط األخير  ٌسدد --  3 633 329 

خالل  دوالر أمريكى 271 834لغ ابوال( CIB)التجارى الدولى 
 .الفترة

 

     
من القرض الممنوح لمشركة القابضة من البنك القسط األخير  ٌسدد --  3 638 111 

خالل  دوالر أمريكى 611 111والبالغ   (CIB)التجارى الدولى
 . الفترة

37-1 

     
من البنك  من القرض الممنوح لمشركة القابضة القسط األخير ٌسدد --  3 742 123 

خالل دوالر أمريكى  288 892والبالغ ( CIB)التجارى الدولى 
 .الفترة

37-4 

     
المبمغ المستخدم من القرض الممنوح لمشركة القابضة من بنك عودة  311 111 111   311 111 111 

قسط ربع  37مميون جنيو مصري ويسدد القرض عمى  311والبالغ 
 2132أغسطس  31ل منيا في سنوي متساوي، يستحق القسط االو 

 .بسعر فائدة متغير 2136مايو  31والقسط االخير يستحق في 
يتمثل الغرض من القرض في إعادة ىيكمة المركز المالي لمشركة 

( شركة تابعة)القابضة ىذا وتضمن شركة ليسيكو لمصناعات الخزفية 
 .الشركة القابضة في سداد ىذا القرض

37-1 

 121 892 333   111 111 311   
  :يخصم   
تم تبويبيا ضمن )األقسلاط المستحقللة السللداد خالل العلام التاللى  (38 751 111)  (23 657 229)

 (.23)إيضاح ( االلتزامات المتداولة
 

 293 211 88   111 211 83   
 

 .ورةالمذكالمتفق عمييا مع البنوك  القروضىذه قامت شركات المجموعة باستخدام كامل أرصدة  -
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 التزامات طويمة األجل أخرى -38

 
من اسيم الشركة . سيم 3 357 895عدد  اقتناءلتزام الناتت عن الل الحالية القيمة الرصيد فى باقى تمثلي *

عقد الشراء المبرم في ىذا الشأن فإن ووفقا ل. القابضة والتى كانت ممموكة لبعض مساىمى الشركة ،القابضة
ىذا وقد تم توزيع ىذه األسيم كأسيم مجانية  .2119أغسطس  31عة سنوات تبدأ من االلتزام يسدد عمى أرب

    .2119إبريل  2 ة والمنعقدة بجمسةعمى المساىمين وفقا لقرار الجمعية العامة العادي
 

 األصول وااللتزامات الضريبية المؤجمة -39
 

 :ضريبية المؤجمة فى البنود اآلتيةصول وااللتزامات التتمثل األ
 

13/32/2133  13/1/2132  
ــات  بالجنيو المصرى أصــول  إلتزامــات  أصــول  إلتزامـ

        
 --  خسائر مرحمة لمسنوات التالية  388 548  --  548 566 

327 349 24   --  األصول الثابتة --   22 831 844 
 --  المخزون  3 163 185  --  3 234 826 

االلتزامات الضريبية ( / األصول)إجمالى   3 453 633   22 831 844  3 763 392  24 349 327
 المؤجمة

935 585 21   --  صافى االلتزامات الضريبية المؤجمة --   39 379 233 

  بالجنيو المصرى 13/1/2132  13/32/2133
     
التزامات اتفاقيات التأجير التمويمى لتمويل اقتناء أصول محددة لشركة  3 311 378   2 892 493 

 .ليسيكو إنجمترا المحدودة وشركاتيا التابعة
38-3 

     
  : يخصم   
تم تبويبيا ضمن )األقساط المستحقة السداد خالل العام التالى   (3 333 974)  (3 288 627)

 (23)إيضاح  -( االلتزامات المتداولة
 

 833 311 3   214 738 3   
     
ضرائب مبيعات مؤجمة تتعمق )مصمحة الضرائب عمى المبيعات  3 332 652   3 768 171 

 (بآالت مستوردة
38-2 

     
  طويمة األجل –دفع  أوراق 681 473   739 561 
 311 117 2   321 131 2   
  : يخصم   
تم تبويبيا ضمن )األقساط المستحقة السداد خالل العام التالى  ( 689 476)  (899 652)

 (23)إيضاح  -( االلتزامات المتداولة
 

 978 617 3   647 323 3   
 1-38 *دائنو شراء أسيم خزينة  31 632 992   31 337 194 
 194 337 31   992 632 31    
  إجمالى االلتزامات طويمة األجل األخرى  11 724 841   11 128 918 
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 المخصصات -21
 

  يد فىالرص  فـروق  المستخدم من  تدعيم   انتفى مخصصات  الرصيد فى
 بالجنيو المصرى 3/3/2132  ترجمـة  المخصصات  المخصصات  الغرض منها   13/1/2132
            
 مخصصات مدرجة بااللتزامات           

 طويمة االجل
 مخصص مكافأة ترك الخدمة 9 962 811   68 996   ( 34 418)   61 111   --   31 177 388
 مخصص مطالبات 2 257 396   3 743   --  --  --   2 261 939
127 118 32   --   111 31   (418 34 )   719 72   993 239 32  

مخصصات مدرجة بااللتزامات            
 المتداولة

مخصص الخسائر المحتممة  43 237 638  --  --   691 111   ( 2 111 111)  39 917 638
 والمطالبات 

638 917 39  (111 111 2 )   111 391   --  --  318 237 43  
 اإلجمـالـى 11 417 314   72 719   ( 34 418)   711 111   ( 2 111 111)   12 241 931

 
 أقساط تستحق السداد خالل العام التالى -23

 
  إيضاح 13/1/2132  13/32/2133
 بالجنيو المصرى   

                    أقساط القروض طويمة األجل  (37)  38 751 111   23 657 229
  أقساط االلتزامات طويمة األجل األخرى (38)  2 123 451   2 388 275
 *قروض قصيرة االجل  6 141 111   6 131 111
114 871 13   411 833 23   

 
لتمويل رأس  األجل قصير  بتجديد القرض( ليسيكو لبنان)قامت الشركة التابعة  2133ديسمبر  23بتاريخ  *

  .سنوياً  :5دوالر أمريكى يسدد بعد عام واحد وذلك بمعدل فائدة  مميونالمعادل لمبمغ  ل العامل الما
 

 أرصدة دائنة أخرىو  دائنون -22
    

 بالجنيو المصرى 13/1/2132  13/32/2133
    

 موردون   67 733 547   63 176 174
 أوراق دفع 34 354 613   23 412 343
 مستحق ألطراف ذوى عالقة (28)  2 733 523   3 433 445
 الييئة القومية لمتأمينات االجتماعية ومصمحة الضرائب  8 351 218   5 423 785
 ضرائب الدخل –دائنون   4 719 111   4 693 337
 مصروفات مستحقة  51 537 535  28 362 849
 تأمينات لمغير  63 813   63 813
 وعوندائنون متن  23 345 325   23 864 347
 جارى مصمحة الضرائب عمى المبيعات  2 731 731   2 696 992
 دائنو توزيعات 389 929   389 929
 دائنو شراء أصول ثابتة  3 989 862   3 996 342
 حصة العاممين فى أرباح بعض شركات المجموعة  35 618 358   37 256 376
398 411 371   999 311  232  
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 إيرادات أخرى -21
 

 13/1/2133  13/1/2132 جنيو المصرىبال
      

 37 599   48 366  أرباح راسمالية
 313 433   516 551  مبيعات خردة
 476 847   22 393  إيرادات أخرى

--   2 111 111  مخصصات انتفى الغرض منيا
  317 177 2  817 197 

 
 مصروفات أخرى -24

 
    بالجنيو المصرى

    
 691 111   691 111  تدعيم المخصصات 

 317 217   61 111  مكافاة ترك الخدمةمخصص 
 93 423  -- إضمحالل العمالء والمدينون

 319 834   324 934  استيالك األصول غير الممموسة 
 732 153   3 143 831  بدالت أعضاء مجمس اإلدارة

 --  3 188 336  *مصروفات متنوعة 
  131 111 1   497 311 2 

 
بإيقاف خط إنتاج ( الشركة التابعة)، قامت شركة ليسيكو لبنان إدارة المخزوننظرًا إلنخفاض الطمب ولغرض  *

، عمى الرغم من أن الشركة (شيور 31) 2132مارس  33حتى  2133البالط عن الفترة من أول يوليو 
 .من العام الجارىالثالثة أشير األولى  خاللالتابعة قد تحممت أعباء ثابتة وتكاليف غير مباشرة 

 
 االيرادات التمويمية -21

 
 13/1/2133  13/1/2132 بالجنيو المصرى

      
 3 211 513   3 259 723  ايرادات فوائد

 التغير فى القيمة العادلة لحستثمارات المتداولة
  481 439  (مقتناه بغرض المتاجرة)

 
384 281 

 2 273 335  5 333 874  فروق عمالت أجنبية
  133 874 3  212 714 1 

 
 مصروفات تمويمية -23

 
    بالجنيو المصرى

      
 33 816 132  23 822 563  مصروفات فوائد

  131 822 21  112 813 31 
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 ربحية السهم -27
 

 :كاألتى 2132 مارس 33المنتيية فى  الفترةتم احتساب ربحية السيم عن 
 

 13/1/2133  13/1/2132 بالجنيو المصرى
    

 32 453 163   32 714 728  (جنيو) فترةربح الصافى 
 81 111 111   81 111 111  عدد األسيم

 1133  1133 (سهم/ جنيه )ربحية السهم ( خسارة)
 

 أطراف ذوى عالقة -28
   

 .الشقيقة و توجد معامالت بين الشركة وشركاتيا التابعة 
 

 :المعامالت مع الشركات التابعة والشقيقة  –
 

 بالجنيو المصرى طبيعة التعامل حجم التعامل 13/1/2132  13/32/2133
      

 مستحق من أطراف ذوى عالقة     
 ( ل. م. ش)ميوركس لمصناعة والتجارة  مبيعات 39 423 344  22 325 695  23 397 124
  أوراق قبض --  736 692  883 336
341 181 24  387 162 23    
مس إدارة شركة الصناعات الخزفية أعضاء مج جارى --  6 913  6 892

 (ل. م. ش)المبنانية 
 (فرع)ليسيكو السعودية  مبيعات 31 738 331  27 938 714  26 431 772
 الخميت لمتجارة واإلستثمار جارى --  311 311  292 777
 Donald Scott جارى 3 193  3 362  269
 ذوى العالقةمجموع المستحق من أطراف     13 289 413  11 831 811

      
 مستحق ألطراف ذوى عالقة     

 (ل.م. ش)ميوركس لمصناعات والتجارة مشتريات 699 964  485 372  315 592
 LIFCO إيجار 31 111  231 348  271 111
أعضاء مجمس اإلدارة شركة الصناعات  جارى -- 91 586  91 436

 (ل. م. ش)الخزفية المبنانية 
 أتعاب 5 296 443  3 947 235  965 437

 مساعدة فنية
 سيراميكا لخدمات اإلدارة المحدودة

 مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة    2 711 123  3 413 441
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 بيانات عن قطاعات اإلنتاج بالمجموعة -29
  

 :بشركات المجموعةوخالطات المياه فيما يمى بيانات عن قطاعات إنتاج الصحى والبالط 
 

 الصحىقطاع إنتاج  :أوال
  

 13/1/2133  13/1/2132 (باأللف قطعة)حجم المبيعات 
    

 336.8  383.3 مصلر
 44.2  38.9 لبنلان

 665.7  687.6 تصديلر
 3 12317  3 31713 (باأللف قطعة)إجمالي حجم المبيعات 

    
 32113  31814 (بالمميون جنيه)إيرادات المبيعات 
 322.3  324.9 (قطعة/ جنيو )متوسط سعر البيع 

    
 83194  33213 (بالمميون جنيه)إجمالي تكمفة المبيعات 

 1817  2311 (بالمميون جنيه)مجمل الربح 
 

 قطاع إنتاج البالط :انياث
 

    (باأللف متر مربع)حجم المبيعات 
    

 3 527.5  5 339.2 مصلر
 496.2  333.3 لبنلان

 879.4  3 952.6 تصديلر
 4 91113  7 18419 (باأللف متر مربع)مبيعات إجمالي حجم ال

    
 8812  34113 (بالمميون جنيه)إيرادات المبيعات 
 37.9  39.3 (متر مربع/ جنيو )متوسط سعر البيع 

    
 1717  9112 (بالمميون جنيه)إجمالي تكمفة المبيعات 

 1111  4919 (بالمميون جنيه)مجمل الربح 
  

 طات الميا قطاع إنتاج خال :ثالثا
 

    (بالقطعة)حجم المبيعات 
    

 6 135.1   31 889 مصر
--   314 تصدير

 3 13111  31 991 (بالقطعة)إجمالي حجم المبيعات 
 319  411 (بالمميون جنيه)ايرادات المبيعات 
 13113  362.3 (قطعة/ جنيو )متوسط سعر البيع 

    
 113  111 (هبالمميون جني)إجمالى تكمفة المبيعات 

 311  117 (بالمميون جنيه)مجمل الربح 
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 الموقف الضريبى -13
 

 الموقف السنوات نوع الضريبة
   

 منذ بدء النشاط قولةضرائب شركات األموال والقيم المن
 2113 وحتى

وسداد كافة اإللتزامات  قامت الشركة بالتسوية النيائية
 .الضريبية

   
 الضريبية بالنماذج اإلخطار وتمالضريبى  الفحص تم 2114/2116 

 الميعاد فى النماذج عمى باالعتراض الشركة وقامت
 .القانوني

   
 .لم يتم الفحص بعد 2117/2133 
   

قامت الشركة بالتسوية النيائية وسداد كافة االلتزامات  2113حتى  مرتباتضريبة 
 .الضريبية بالكامل

   
 .تم الفحص الضريبي ولم يتم اإلخطار 2114/2118 
   
 .لم يتم الفحص الضريبي بعد 2119/2133 
   

 منذ بدء النشاط ضريبة الدمغة
 2114وحتى 

كافة اإللتزامات  وسداد قامت الشركة بالتسوية النيائية
 .الضريبية

   
 2115من  

 حتىو 
31/6/2116 

وتم اإلخطار بالنماذج الضريبية  الضريبىتم الفحص 
عمييا فى الميعاد القانونى والخالف  االعتراضوتم 

 .منظور أمام المجنة الداخمية
   
 3/7/2116 

 اآلنحتى 
  .األن حتي الضريبي الفحص يتم لم

   
 .وسداد كافة اإللتزامات الضريبيةتم الفحص الضريبى  2131حتى  المبيعاتى الضريبة العامة عم

 
 


