
  
  
  
  

 
 

  ليسيكو مصر
  )شركة مساهمة مصرية(

  
  القوائم المالية الدورية المجمعة وتقرير الفحص المحدود عليها

   ٢٠١٤ يونيو ٣٠الفترة المنتهية فى  عن 
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ليسيكو مصر
  )شركة مساهمة مصرية(

  
  القوائم المالية الدورية المجمعة وتقرير الفحص المحدود عليها

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠الفترة المنتهية فى  عن 
  

  
  

  

  

ــات   الصفحة  المحتويـــ

      

  ١  الفحص المحدودتقرير   - 
      
  ٢   المجمعةقائمة المركز المالى   - 

      
  ٣  قائمة الدخل المجمعة  - 

      
  ٤  قائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة  - 

      
  ٥    قائمة التدفقات النقدية المجمعة  - 

      
  ٣٠-٦  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة  - 
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  (شركة مساهمة مصرية)ليسيكو مصر
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠فى  المالية الفترةقائمة الدخل المجمعة عن 

  
    ٢٠١٣    ٢٠١٤  

  أبريل ١من   إيضاح    
 يونيو ٣٠ حتى

  يناير ١من  
 يونيو ٣٠حتى 

  أبريل ١من   
 يونيو ٣٠ حتى

  يناير ١من  
 يونيو ٣٠حتى 

              رقم  بالجنيه المصرى
                  

 ٧٣١ ٨٧٤ ٣٨٦   ٣٩٩ ٩٩٠ ٥٧٧     ٨٠٩ ١٨١ ٣٦٦     ٤٢٥ ٤٢٨ ٦٦٠   صافى المبيعات
 )٥٢٣ ٣١١ ٦٢٠(  )٢٨٢ ٤٦٣ ٤٨٢(    )٥٥٩ ٣٤٩ ٩٨٧(  )٢٩١ ٧٨٩ ٨٨٧(  تكلفة المبيعات

  ٢٠٨ ٥٦٢ ٧٦٦   ١١٧ ٥٢٧ ٠٩٥   ٢٤٩ ٨٣١ ٣٧٩   ١٣٣ ٦٣٨ ٧٧٣     مجمل الربح
                  

  ٩ ٧٢٩ ٦٤٤      ٦ ٤٠٦ ٩٤٨     ٥ ٥٠١ ٧٦٧     ٢ ٣٨٣ ٧٨٩   )٢٣(  إيرادات أخرى
  )٣٧ ٩٠٤ ٨٧٨(    )٢٠ ٥٩٠ ٠٢٨(    )٣٣ ٤٣٩ ٥٨٩(    )١٨ ٧٩٨ ٦١٩(    مصروفات توزيع

  )٦٤ ٢٣٧ ٥٠٨(    )٣٤ ٦٩٤ ٩٠٧(  )٦٢ ١٧٥ ٨١٢(    )٣٢ ٧٢٤ ٤٢٤(    مصروفات إدارية 
  )٩ ٩٩٥ ٧٩٦(    )٤ ٨٦٦ ٤٠٠(  )٧ ٣٧٠ ٤٨١(    )٣ ٣٤٥ ٥٣٩(  )٢٤(  مصروفات أخرى

  ١٠٦ ١٥٤ ٢٢٨     ٦٣ ٧٨٢ ٧٠٨     ١٥٢ ٣٤٧ ٢٦٤     ٨١ ١٥٣ ٩٨٠     أرباح التشغيل
                  

  ٣ ٤٢٣ ٠٠٩     ٣ ٤٢٧ ٥٣٠     ٢ ٥٢٦ ٦٦٥     ٢ ٥٢٦ ٧٦٥     أرباح استثمارات
  ١٥ ٤٤٦ ٨٠٣     ٦ ٦٣٢ ٤١٣     ١٢ ٠٣٨ ٨٩٢     ١٠ ٢٨١ ٥٤٨   )٢٥(  إيرادات تمويلية 

  )٥١ ٩٥٤ ١٥١(    )٢٨ ٣٦٦ ٨٥٥(    )٤٧ ٣٨٨ ٣٨٧(    )٢٤ ٠٥٦ ٨٠٤(  )٢٦(  مصروفات تمويلية
     ٧٣ ٠٦٩ ٨٨٩     ٤٥ ٤٧٥ ٧٩٦     ١١٩ ٥٢٤ ٤٣٤     ٦٩ ٩٠٥ ٤٨٩  

  )١٣ ١٤٨ ٥٨٨(    )٦ ٥٩٦ ٠٣٥(    )١٦ ١٥١ ٠٢٣(    )٨ ١٠٠ ٧٣١(    حصة العاملين فى األرباح
  ٥٩ ٩٢١ ٣٠١     ٣٨ ٨٧٩ ٧٦١     ١٠٣ ٣٧٣ ٤١١     ٦١ ٨٠٤ ٧٥٨     قبل الضرائبالربح 

                  
  )٩ ٧٥٢ ٩٦٢(    )٤ ٦٧٠ ٥٩١(  )١٥ ٥٠٥ ٠٤٥(    )١٠ ١٤١ ٧٤٧(    الفترةضرائب الدخل عن 

  )٨٧٠ ٤٢١(    )٣٤٣ ٧٦٦(  )٢ ٢٩٦ ٣٥٣(    )١ ٣٣٧ ٦٢٣(    ضرائب الدخل مؤجلة
  ٤٩ ٢٩٧ ٩١٨     ٣٣ ٨٦٥ ٤٠٤     ٨٥ ٥٧٢ ٠١٣     ٥٠ ٣٢٥ ٣٨٨     صافى ربح الفتره

                  
                  : مستحق لكل من

  ٤٩ ٩٠٣ ١٨٤     ٣٣ ٦١٩ ٧١٤   ٨٤ ٧٨٢ ٧٨١     ٤٩ ٧٦٧ ٨٣٧     مساهمى الشركة القابضة
  )٦٠٥ ٢٦٦(    ٢٤٥ ٦٩٠   ٧٨٩ ٢٣٢     ٥٥٧ ٥٥١     حقوق األقلية 

  ٤٩ ٢٩٧ ٩١٨     ٣٣ ٨٦٥ ٤٠٤     ٨٥ ٥٧٢ ٠١٣     ٥٠ ٣٢٥ ٣٨٨     صافى ربح الفتره
  ٠.٦٢  ٠.٤٢  ١.١  ٠.٦٢  )٢٧(  ربحية السهم (جنيه / سهم)

  
  

 ) جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة.٣٧) إلي رقم (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( �
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  رليسيكو مص
    )(شركة مساهمة مصرية

 ٢٠١٤ يونيو ٣٠فى المالية  الفترةقائمة التغير فى حقوق الملكية المجمعة عن 
  

 

ـــان ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ   البـي
  رأس المال

  المصدر والمدفوع 

  

  احتياطيـات

  

  أرباح مرحلـة

  
   ربح ىصافـ

  الفتره

إجمالى حقوق   
المساهمين بالشركة 

  القابضة

  

  حقوق األقلية

  
  إجمالى

  حقوق الملكية 
                            بالجنيه المصرى

                          
 ٨٦٠ ٨٤٤ ٤١٧   ١ ٥٣٥ ٩٩٦   ٨٥٩ ٣٠٨ ٤٢١   ٦٢ ٨٠٦ ٦٠٤   ٧٥ ٣٣٣ ١٨٥   ٣٢١ ١٦٨ ٦٣٢    ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٢ديسمبر ٣١الرصيد فى 

  --    --    --   )٦٢ ٨٠٦ ٦٠٤(  ٦٢ ٨٠٦ ٦٠٤    --    --   المحول إلى األرباح المرحلة 
  --    --    --    --   )٤ ٤٧٢ ٦٨٦(  ٤ ٤٧٢ ٦٨٦    --   المحول إلى االحتياطى القانونى

 )٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠(   --   )٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠(   --   )٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠(   --    --   توزيعات معلنة
 ١ ٢٨٦ ٣٤٩   ٦٥٩ ٧٤٦   ٦٢٦ ٦٠٣    --   ٦٢٦ ٦٠٣    --    --   تسويات 

 ٢٣ ٥٨١ ٢٦٩    --   ٢٣ ٥٨١ ٢٦٩    --    --   ٢٣ ٥٨١ ٢٦٩    --   فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية
 ٤٩ ٢٩٧ ٩١٨   )٦٠٥ ٢٦٦(  ٤٩ ٩٠٣ ١٨٤   ٤٩ ٩٠٣ ١٨٤    --    --    --   صافى ربح الفترة 

 ٨٩٥ ٠٠٩ ٩٥٣   ١ ٥٩٠ ٤٧٦   ٨٩٣ ٤١٩ ٤٧٧   ٤٩ ٩٠٣ ١٨٤   ٩٤ ٢٩٣ ٧٠٦   ٣٤٩ ٢٢٢ ٥٨٧    ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد فى 
                      

  ٨٣٠ ٢٥٠ ٦١٥    ٣ ٦٥١ ٣٣٣    ٨٢٦ ٥٩٩ ٢٨٢   )١٨ ٠٠٩ ٧٤٣(  ٩٤ ٢٩٨ ٨٧١    ٣٥٠ ٣١٠ ١٥٤   ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد فى 
  --    --    --   ١٨ ٠٠٩ ٧٤٣   )١٨ ٠٠٩ ٧٤٣(   --    --   المحول إلى األرباح المرحلة 

  --    --    --    --   )٢ ٠٢٨ ٦٧٠(   ٢ ٠٢٨ ٦٧٠   --   المحول إلى االحتياطى القانونى
 )٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠(   --   )٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠(   --   )٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠(   --    --   توزيعات معلنة

 ٩ ٦٨٤ ٩٧٩     ٢٨٥ ٢٦٩    ٩ ٣٩٩ ٧١٠    --    ٩ ٣٩٩ ٧١٠    --    --   تسويات 
  ٦ ٣٢٣ ٢٠٥    --    ٦ ٣٢٣ ٢٠٥    --    --    ٦ ٣٢٣ ٢٠٥   --   ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبيةفروق 

 ٨٥ ٥٧٢ ٠١٣   ٧٨٩ ٢٣٢   ٨٤ ٧٨٢ ٧٨١    ٨٤ ٧٨٢ ٧٨١    --   --    --   صافى ربح الفترة  
  ٨٨٧ ٨٣٠ ٨١٢    ٤ ٧٢٥ ٨٣٤    ٨٨٣ ١٠٤ ٩٧٨    ٨٤ ٧٨٢ ٧٨١    ٣٩ ٦٦٠ ١٦٨   ٣٥٨ ٦٦٢ ٠٢٩   ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٠١٤ يونيو ٣٠الرصيد فى 
 

 المجمعة. ) جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٣٧) إلي رقم (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( �
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  ليسيكو مصر
  (شركة مساهمة مصرية)

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠فى  المالية الفترةقائمة التدفقات النقدية المجمعة عن 
  

   يونيو ٣٠     يونيو ٣٠  إيضاح  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  رقم  بالجنيه المصرى

          
          التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ٤٩ ٩٠٣ ١٨٤     ٨٤ ٧٨٢ ٧٨١      صافى ربح الفتره
تسويات لمطابقة صافى الربح لصافى األموال المتاحة من أنشطة 

  التشغيل
 

 
 ٤٣ ٦٦٦ ٧٧٣    ٤٨ ٣٧٤ ٣٤٢   )٤(  الترجمة إهالك األصول الثابتة وفروق

 )٢٦٢ ٣٣١(   )١٥٦ ٦١٨(  )٦(  استهالك األصول غير الملموسة وفروق الترجمة
 ١٣ ١٤٨ ٥٨٨    ١٦ ١٥١ ٠٢٣     حصة العاملين فى األرباح

 ١١٨ ٠٠٠    ١١٨ ٠٠٠     إيجار مدفوع مقدمًا طويل األجل
 )٤ ٢١٨ ١٥٠(   )٦٩ ٤١٦(    صافى أرباح رأسمالية

 ٨ ٢٢٢ ٧٩٥    ٣ ٨١٠ ٨٠٥     وفروق الترجمة تدعيم المخصصات واألنخفاض فى قيمة المخزون
 ٩ ٧٥٢ ٩٦٢    ١٥ ٥٠٥ ٠٤٥     ضرائب الدخل 

 ٨٧٠ ٤٢١    ٢ ٢٢٢ ٢٣٦     ضرائب الدخل المؤجلة
 )٣ ٤٦٠ ٩١٨(   )١ ٣٨٩ ٦٨٦(    مخصصات انتفى الغرض منها

 ٤ ٩٣٢ ١٤١    --     الفرق الناتج عن إثبات القيمة الحالية الوراق القبض طويلة االجل 
 ٥٤ ٤٨٠    ١ ٠٧٤ ٥٠١     التغير فى حقوق األقلية 

 ٢٤ ٢١٧ ٩٣٣    ١٥ ٧٢٢ ٩٠٤     التغير فى احتياطى الترجمة
     ١٤٦ ٩٤٥ ٨٧٨    ١٨٦ ١٤٥ ٩١٧ 

          التغير فى رأس المال العامل 
 )٦٦ ٠٨٤ ٥٣٤(   )٥٣ ٦٧٥ ٥٤٩(    فى المخزون  التغير
 )٤٥ ٠٩٩ ٢٢٨(   )٦٠ ١٨٩ ١٥٥(    فى المدينونالتغير 
 ١١٥ ٩٤١ ٦٥٩    ٦٥ ٣٠٧ ٥١٥     فى الدائنونالتغير 
 )٩٣ ٩٥١(   )٢٤٠ ٦٥٦(    فى التزامات طويلة األجل أخريالتغير 

 )٣ ٤٤٨ ٢٨٦(   )١٨ ٧٢٧ ٥٢٦(    ضريبة الدخل المسددة
 )٥ ٤١١ ١١٠(   )٩ ٧٠٢ ٠٤٦(    مخصصات مستخدمة 

 )٤ ٥٥١ ٠٢٩(   ٣ ٧٠٧ ٠٤٥     التغير فى استثمارات متداولة
 ١٣٨ ١٩٩ ٣٩٩    ١١٢ ٦٢٥ ٥٤٥     أنشطة التشغيل صافى النقدية المتاحة من

          
        التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 )٦٠ ٠٧٧ ٥٤٩(   )٢٨ ٣٥٧ ٣٦٧(    مشروعات تحت التنفيذمدفوعات لشراء األصول الثابتة والتغير في 

 )٦٦ ٧٩١(   )٦٥ ٣٣٤(    المدفوع فى األصول غير الملموسة
 )٥٠٦ ١٧٣(   )١٤٨ ٨٧٣(    المدفوع فى االستثمارات األخرى
 ٢١ ٨٠٠ ٧٦٨    ١٢١ ٧٤٤     متحصالت من بيع أصول ثابتة

 )٢٩ ٨٨١ ٠٠٠(   )٩٠ ٥٣٦(    الزياده فى اوراق قبض طويلة األجل
 )٦٨ ٧٣٠ ٧٤٥(   )٢٨ ٥٤٠ ٣٦٦(    صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة االستثمار

          
          التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )١١ ٨٠٦ ٢٤٣( )١١ ٥٠٩ ٦٧٣(  المسدد القروض طويلة األجل وأقساطها المستحقة خالل العام
 )١٥ ٢٨٣ ٢٩١( )٢٤ ٨٥٢ ٦٢٦(   المدفوع من حصة العاملين  فى األرباح

  )٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠(   )٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠(   توزيعات مدفوعة
  )٦٧ ٠٨٩ ٥٣٤(    )٨٠ ٣٦٢ ٢٩٩(    صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل

 ٢ ٣٧٩ ١٢٠   ٣ ٧٢٢ ٨٨٠     صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
 )٥٩٩ ٦٥٤ ٨٦٥(  )٥٩٣ ١٠٦ ٥٢٤(  )١٣(    النقدية وما فى حكمها فى أول الفتره 

 )٥٩٧ ٢٧٥ ٧٤٥(  )٥٨٩ ٣٨٣ ٦٤٤(  )١٣(  الفترهالنقدية وما فى حكمها فى آخر 
 
 المجمعة. ) جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية٣٧) إلي رقم (١من رقم ( المرفقةتعتبر اإليضاحات  �



  ليسيكو مصر
  )(شركة مساهمة مصرية

     ٢٠١٤يونيو  ٣٠فى  الفترة الماليةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن 

 

 - ٦ -

  نبذة عن الشركة القابضة والشركات التابعة -١
  

تتمثل فى الشركة القابضة  ٢٠١٤ يونيو ٣٠فى  المنتهية السنةعن للشركة فى و القوائم المالية المجمعة 
  والشركات التابعة (والمشار اليهم بالمجموعة او منفصلين بشركات المجموعة).

  
 ليسيكو مصر (الشركة القابضة) ١-١
  

وزارة بموجب قرار  ١٩٧٥(شركة مساهمة مصرية) بتاريخ األول من نوفمبر مصرتأسست شركة ليسيكو 
 ١٩٩٧لسنة  ٨والشركة خاضعة ألحكام القانون رقم  ١٩٧٥لسنة  ١٤٢ االقتصاد والتعاون االقتصادي رقم

صناعة وٕانتاج جميع الصناعات الخزفية ويدخل فيها صناعة وٕانتاج األدوات القابضة ومن أغراض الشركة 
  والتأجير التمويلى. كافة أنواع البالطالصحية و 
  

 الشركات التابعة ٢-١
  

فى  القابضةفيما يلى بيان بالشركات التابعة والمتضمنة بالقوائم المالية المجمعة وكذا نسبة مساهمة الشركة 
  كل منها:

  نسبة المساهمة  بلد المنشأ  
  ٣١/١٢/٢٠١٣ ٣٠/٦/٢٠١٤ 
  ٪ ٪ 

 ٩٩.٩٩ ٩٩.٩٩ مصر (ش.م.م) ليسيكو للصناعات الخزفية
 ٩٩.٨٣ ٩٩.٨٣ مصر تى.جى.اف لالستشارات والتجارة (ش.م.م)

 ٩٩.٣٣ ٩٩.٣٣ مصر (ش.م.م) ليسيكو لالستثمارات المالية
 ١٠٠ ١٠٠ المملكة المتحدة المحدودة UKليسيكو 

 ١٠٠ ١٠٠ المملكة المتحدة  ليسيكو لالستثمار المحدودة
 ٩٤.٧٧ ٩٤.٧٧ لبنان (ش.م.ل) شركة الصناعات الخزفية اللبنانية

 ٩٩.٩٧ ٩٩.٩٧ مصر (ش.م.م) شركة السيراميك الدولية
 ٧٠ ٧٠ مصر  شركة ليسيكو لتجارة وتوزيع السيراميك (ش.م.م) 

  ٩٩.٩٧  ٩٩.٩٧  مصر  شركة السيراميك األوروبى (ش.م.م) 
  ٩٩.٨٥  ٩٩.٨٥ مصر  شركة ليسيكو بلس للتجارة (ش.م.م)

  ٦٩.٨٥  ٦٩.٨٥  مصر  سارديزين (ش.م.م) -شركة برج لخالطات المياه 
  --   ٦٠  الجزائر  الجزائر (اس.ايه.ار.ال) –شركة ليسيكو 

  
  اسس اعداد القوائم المالية -٢
  
  اإلطار المحاسبى إلعداد القوائم المالية  ١-٢

  
إعدادها أعدت القوائم المالية المجمعة طبقًا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية وتفسيراتها التى يتم 

  بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية.
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  ساس القياس  ا ٢-٢

  
  المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا: القوائميتم اعداد 

 المشتقات يتم قياسها بالقيمة العادلة. - 
  .العادلةق قائمة الدخل، بالقيمة ، المقومة بالقيمة العادلة عن طرييتم تقييم األدوات المالية - 
  األدوات المالية المقتناه بغرض البيع يتم قياسها بالقيمة العادلة. - 
 

  عملة العرض والتعامل ٣-٢

  
كـل شـركة مـن شـركات المجموعـة عملـة التعامـل الخاصـة  تحددعملة التعامل للشركة هى الجنيه المصرى. 

بها ويتم قياس البنود المدرجـة بـالقوائم الماليـة لكـل شـركة مـن شـركات المجموعـة علـى أسـاس عملـة التعامـل 
  الخاصة بها.
  

  عملة التعامل الخاص بالشركة.والتى تمثل  المصرى بالجنيه المجمعة تم عرض القوائم المالية
  

  استخدام التقديرات والحكم الشخصى ٤-٢

  
طبقًا لمعايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقـوم المجمعة إن إعداد القوائم المالية 

وااللتزامــات بوضــع التقــديرات واالفتراضــات التــى قــد تــؤثر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية وقــيم األصــول 
. صروفات الظـاهرة بـالقوائم الماليـة ولـذلك فـإن النتـائج الحقيقيـة قـد تختلـف عـن هـذه التقـديراتواإليرادات والم
واالفتراضات المرتبطة بها قائمة على أساس الخبرة السابقة والعوامل األخرى التى تم افتراض  هذه التقديرات

  معقوليتها للظروف الحالية.
  

تم اإلعتـراف بنتـائج إعـادة النظـر فــى يــوالتقـديرات بشـكل منـتظم ومسـتمر، و ى االفتراضــات تـم إعـادة النظـر فـ
  تأثرت بذلك.مستقبلية  أعواموفى اى تم فيها إعادة النظر  الذى العامت المحاسبية فى ذات االفتراضا

    

فــى تطبيــق ت والحكــم الشخصــى يضــاحات التاليــة البيانــات المتعلقــة بــأهم التقــديرابصــفة خاصــة تتضــمن اإل
  -ات المحاسبية والتى كان لها أثر هام على المبالغ التى تم االعتراف بها فى القوائم المالية:السياس

  
  .تقييم األدوات المالية ٣-٣رقم ايضاح  - 
  .التمويلى التأجيرتصنيف  ٥-٣رقم ايضاح  - 
  .وشهرة المحل أصول غير ملموسة ٧-٣إيضاح رقم  - 
  .المخصصات ١١-٣إيضاح رقم  - 
  .مزايا العاملين ١٥-٣رقم إيضاح  - 
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  السياسات المحاسبية المتبعة أهم  -٣
  

  تطبق السياسات المحاسبية المذكورة فيما يلى على الفترات التى تم عرضها بالقوائم المالية المجمعة بثبات.
  
  تم تطبيق ذات السياسات المحاسبية على جميع شركات المجموعة بثبات.ي

  
  أسس إعداد القوائم المالية المجمعة  ١-٣
  

 الشركات التابعة -
  

تتمثــل الشــركات التابعــة فــى الشــركات التــى يكــون للشــركة القابضــة عليهــا تــأثير جــوهرى. هــذا التــأثير ينشــأ 
عنـدما يكـون للشـركة القابضـة القـدرة علـى الـتحكم فـى السياسـات الماليـة والتشـغيلية للشـركات التابعـة وذلـك 

التابعة للشركة القابضة. عند سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مزايا من أنشطة الشركات 
تقيــيم مــدى التــأثير الجــوهرى يــتم األخــذ فــى االعتبــار حقــوق التصــويت الحاليــة والمســتقبلية وكــذا الســندات 

ثير ، يــتم تجميــع القــوائم الماليــة للشــركات التابعــة فــى تــاريخ حــدوث التــأالقابلــة للتحويــل ألســهم (إن وجــدت)
  .وحتى تاريخ توقف هذا التأثير

  
   تم استبعادها عند التجميعت التى المعامال - 

  
تم استبعاد جميع األرصدة المتبادلة بين شركات المجموعة واستبعاد أى إعداد القوائم المالية المجمعة  عند - 

ربــح أو خســارة غيــر محققــة وأيضــًا اإليــرادات والمصــروفات الناتجــة عــن العمليــات المتبادلــة بــين شـــركات 
  المجموعة.

 
األربــاح غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعــامالت مــع الشــركات التابعــة فــى حــدود نســبة مســاهمة  اســتبعادتــم  -

فى الشـركة التابعـة ، يـتم اسـتبعاد الخسـائر غيـر المحققـة بـذات الطريقـة السـابقة وذلـك فـى  القابضةالشركة 
 حالة عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.

 
زانية المجمعة، كمـا يـتم عـرض نصـيب األقليـة فـى صـافى حقوق األقلية بصورة منفصلة فى المي عرض تم - 

 الربح فى قائمة الدخل المجمعة قبل الوصول لصافى الربح المجمع بقائمة الدخل المجمعة.
  

  العمالت األجنبية والقوائم المالية للشركات التابعة األجنبية ترجمة ٢-٣
  

 المعامالت بالعمالت األجنبية ١-٢-٣
أرصدة  ترجمةتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السارية وقت التعامل ويتم  - 

 عملة القيد إلى األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية فى تاريخ إعداد القوائم المالية
  الناتجة بقائمة الدخل. بأسعار الصرف السارية فى ذلك التاريخ ويتم إثبات فروق العملة

ا باســتخدام  -  ا بالتكلفــة التاريخيــة يــتم ترجمتهــ األصــول وااللتزامــات ذات الطبيعــة غيــر النقديــة التــى يــتم إثباتهــ
  سعر الصرف فى تاريخ التعامل. 

األصـــول وااللتزامـــات ذات الطبيعـــة غيـــر النقديـــة بـــالعمالت األجنبيـــة التـــى يـــتم إثباتهـــا بالقيمـــة العادلـــة يـــتم  - 
  باستخدام أسعار الصرف السائدة فى تاريخ تحديد القيمة العادلة. عملة القيدا إلى ترجمته
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 القوائم المالية للعمليات األجنبية ٢-٢-٣
تــم ترجمــة األصــول وااللتزامــات للعمليــات األجنبيــة بمــا فيهــا الشــهرة وتســويات القيمــة العادلــة الناتجــة عــن 

ـــاريخ القــــوائم الماليــــة. يــــتم ترجمــــة إيـــــرادات  القــــوائمتجميــــع  ـــة طبقــــًا ألســــعار الصــــرف الســــارية فــــى تـ الماليـ
تم إثبات فروق العملة الناتجة عار الصرف السائدة وقت التعامل. ومصروفات العمليات األجنبية طبقًا ألس

  عن إعادة الترجمة فى بند مستقل ضمن حقوق الملكية.
  

 األدوات المالية ٣-٣
  
  ة الغير مشتقةألدوات الماليا ١-٣-٣

تتمثل األدوات المالية الغير مشتقة فى االستثمارات فى حقوق الملكية والسندات، عمالء ومدينون آخرون، 
  الدائنون اآلخرون.و النقدية وما فى حكمها، القروض والسلفيات، والموردون 

  
لـألدوات الماليـة الغيـر مقاسـة  ة باإلضـافةيتم االعتراف األولى باألدوات المالية الغير مشتقة بالقيمة العادلـ

الحـــق لالعتـــراف لبالقيمــة العادلـــة عـــن طريــق قائمـــة الـــدخل، تكــاليف مباشـــرة متعلقـــة بالعمليــة. اإلعتـــراف ا
  األولى لألدوات المالية الغير مشتقة يتم قياسها كما هو مذكور أدناه.

لب والـذى والمستحق عند الطالسحب على المكشوف و النقدية وما فى حكمها تمثل أرصدة النقدية والودائع 
دارة المجموعة لألموال يتم إدراجها  ضمن النقدية وما فى حكمها ألغراض قائمة يمثل جزءا ال يتجزأ من إ

  .التدفقات النقدية
  .١٤-٣يتم االعتراف باإليرادات والمصروفات التمويلية كما هو مذكور بإيضاح 

  
  االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

إذا ما توفر للمجموعة النية واإلمكانية لإلحتفاظ بالسندات حتى تاريخ االستحقاق فيـتم تبويبهـا كاسـتثمارات 
يتم قياسها على أساس  اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  سائر اضمحالل.التكلفة المستهلكة وفقا لمعدل الفائدة الفعال مخصوما منها اية خ
  

  األصول المالية المتاحة للبيع
ة للبيع. ويتم قياس ـة متاحـالسندات كأصول مالي أدوات الملكية وبعضارات المجموعة فى ـيتم تبويب استثم

رأ دلــة ويــتم اإلعتــراف بأيــة تغيــرات تطــهــذه األصــول الماليــة بعــد اإلعتــراف األولــى بهمــا، وفقــا لقيمتهــا العا
خســــائر فــــروق تقيــــيم و عليهمـــا ضــــمن حقــــوق الملكيــــة مباشـــرة وذلــــك بخــــالف خســــائر اإلضـــمحالل وأربــــاح 

عند التخلص من هذه األصول فإن الربح او الخسارة المعترف بها ضمن حقوق الملكية  العمالت األجنبية.
  يتم تحميلها على حساب األرباح أو الخسائر.

  
  الل قائمة الدخل األصول المالية بالقيمة العادلة من خ

معتــرف بهــا بالقيمـــة العادلــة مــن خـــالل قائمــة الــدخل إذا مـــا كانــت محــتفظ بهـــا كيــتم تبويــب األداة الماليـــة 
لغرض المتاجرة أو تم تحديدها بهذا الشكل عند االعتراف األولى. يتم تبويب األدوات الماليـة كمحـتفظ بهـا 

إذا كانت المجموعة تدير هذه االستثمارات وتقوم باتخاذ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فى حالة ما 
قرارات البيع والشراء بناء على القيمـة العادلـة وفقـًا إلسـتراتيجية المجموعـة إلدارة المخـاطر واالسـتثمار. يـتم 
إدراج التكـاليف المرتبطــة بالعمليـة بقائمــة الـدخل عنــد االعتـراف األولــى. يـتم قيــاس األدوات الماليـة بالقيمــة 

  لعادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغيرات فى قائمة الدخل.ا
    

  أخرى
األدوات الماليــة الغيــر مشــتقة األخــرى يــتم قياســها بالتكلفــة المســتهلكة وفقــًا لمعــدل الفائــدة الفعــال مخصــومًا 

  منها خسائر االضمحالل.
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 رأس المال  ٢-٣-٣
  األسهم العادية 

  يتم تبويب األسهم العادية كحقوق ملكية. 
  

  م خزينة)هإعادة شراء أسهم رأس المال (أس
عندما يتم إعادة شراء أسهم معترف بها كرأس مال، القيمة المسددة، والمتضمنة أية تكاليف مباشرة متعلقة 

خزينة ويتم  كأسهمبها، يتم االعتراف بها خصما من حقوق الملكية. يتم تصنيف األسهم المعاد شراؤها 
عرضها خصما من حقوق الملكية. عندما يتم إعادة إصدار أو بيع أسهم الخزينة الحقًا، يتم االعتراف 

إلى بالقيمة المستلمة كإضافة لحقوق الملكية، ويتم تحويل الربح أو الخسارة الناتجة عن هذه العملية 
  ات.  ياالحتياط

  
 األصول الثابتة ٤-٣

  
  االعتراف والقياس ١-٤-٣

األصول الثابتة بالتكلفة مخصوما منها مجمع اإلهالك وخسائر اإلضمحالل فيما عدا األراضى يتم قياس 
وتم اثبات فائض اعادة التقييم (الغير  ١٩٩٧المملوكة للشركة القابضة والتى تم إعادة تقييمها فى عام 

  قابل للتوزيع أو التحويل الى رأس المال) ضمن بند اإلحتياطيات ضمن حقوق المساهمين.
  

تتضمن التكلفة أية مصروفات متعلقة مباشرة بإقتناء األصل. تكلفة االصول المجهزة داخليا تتضمن تكلفة 
الزمة لالستخدام الفنية ا تهالوصول باألصل الى حالالمواد واألجور المباشرة وأية تكاليف متعلقة مباشرة ب

األجزاء وٕاعادة تجهيز موقع األصل. تكاليف اإلقتراض المرتبطة  وب، باإلضافة الى تكلفة فك وٕازالةالمطل
  بإقتناء أو إنشاء أصل مؤهل يتم اإلعتراف بها فى قائمة الدخل عند تحملها.

  عندما يكون ألجزاء األصل أعمار إنتاجية مختلفة، يتم إهالك كل جزء من االصول الثابتة على حدة.
  

ل الثابتة بمقارنة القيمة المحصلة نتيجة اإلستبعاد مع القيمة يتم تحديد أرباح وخسائر إستبعاد األصو 
بقائمة الدخل. عندما يتم استبعاد اصل معاد تقييمه، يتم تحويل فى "إيرادات أخرى" الدفترية ويتم إدراجها 

  المبالغ المتعلقة به والمدرجه ضمن  احتياطى فروق اعادة تقييم الى االرباح المرحلة.
  
  لى االقتناء النفقات الالحقة ع ٢-٤-٣

يتم اإلعتراف بتكاليف تغيير اجزاء من األصول الثابتة ضمن القيمة الدفترية عندما يكون لهذا التغيير   
منفعة مستقبلية متوقعة للمجموعة ويمكن قياس التكلفة بطريقة موثوق بها. ويتم استبعاد القيمة الدفترية 

  لها.تحميلها على قائمة الدخل عند تحممية يتم للجزء المستبدل. التكاليف المتعلقة بخدمة األصل اليو 



  ليسيكو مصر
  )مساهمة مصرية(شركة 

     ٢٠١٤يونيو  ٣٠فى  الفترة الماليةالمجمعة عن  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

 - ١١ -

  اإلهالك ٣-٤-٣
يتم تحميل اإلهالك على قائمة الدخل وفقا لطريقة القسط الثابت عل أساس العمر اإلنتاجى المقدر لكل   

نوع. األصول المستأجرة يتم إهالكها على فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجى لألصل أيهما أقل اال إذا كان 
  ة اإليجار. ال يتم إهالك األراضى.أن المجموعة ستتملك األصل بنهاية فتر هناك تأكيد ب

  
  كما يلى: هى األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة 

  
 العمر اإلنتاجى األصــــل

ــة     سنــ
 ٤٠ – ٢٠ مباني 

 ٣  تحسينات بأماكن مستأجرة
 ١٦.٦٧ – ٣ آالت ومعدات

 ١٠ – ٣ وسائل نقل وٕانتقال
 ٥ عدد وأدوات

  ١٢.٥ – ٤  أثاث ومعدات مكاتب وحاسبات آلية
  

  يتم إعادة النظر فى طرق األعمار االنتاجية والقيمة التقديرية لألصول بتاريخ الميزانية.
  

ة (شركة مساهمة لبنانية) فى ـات الخزفيـة اللبنانية للصناعـانى الخاصة بالشركـتم إعادة تقييم األراضى والمب
بالرغم من عدم إثباتها فى دفاتر الشركة التابعة حيث لم تنتهى اإلجراءات القانونية القوائم المالية المجمعة 

  الالزمة العتماد ذلك بعد.
  

 األصول المستأجرة ٥-٣
  

التى تعطى نفس الحقوق وااللتزامات المماثلة لألصول المملوكة يتم إدراج األصول المستأجرة تمويليًا   - 
ها العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل ضمن األصول الثابتة وفقًا لقيمتللشركة 

 وذلك فى تاريخ تنفيذ التأجير التمويلى، وتهلك هذه األصول وفقًا للعمر اإلنتاجى المقدر لألصول المماثلة.
  
وذلك ضمن يتم إثبات االلتزام وفقًا للقيمة المستخدمة من االلتزام بعد استبعاد األقساط المدفوعة،   - 

االلتزامات طويلة األجل (التزامات تأجير تمويلى) وتبويب الجزء القصير األجل منها ضمن االلتزامات 
  المتداولة . تدرج الفوائد بقائمة الدخل.

  
  أقساط التأجير التمويلى

  
يتم توزيع أقساط التأجير التمويلى بين مصروفات التمويل وتخفيض االلتزام القائم. ويتم تخصيص 

 مصروفات التمويل بين الفترات وفقًا لمعدل فائدة ثابت على رصيد االلتزام.
 

 مشروعات تحت التنفيذ  ٦-٣
 

األصول الثابتة فى بند مشروعات تحت التنفيذ. وعندما أو شراء تسجل المبالغ التى يتم إنفاقها على إنشاء 
. المشروعات تحت التنفيذ يصبح األصل الثابت صالح لالستخدام يتم رفع قيمته إلى بند األصول الثابتة 

  .يتم إثباتها بالتكلفة واليتم إهالكها إال بعد رفعها لألصول الثابتة
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 أصول غير ملموسة ٧-٣
    

  شهـرة المحل
طريقة الشراء عند المحاسبة عن اندماج األعمال وتتمثل شهرة المحل فى القيمة التى تنشأ يتم تطبيق  - 

إن  –نتيجة اقتناء الشركات التابعة. يتم إثبات شهرة المحل بالتكلفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة 
 ى النخفاض قيمتها.ويتم توزيع شهرة المحل وفقًا للوحدات المولدة للنقدية ويتم عمل اختبار سنو  –وجد 

  
فيما يتعلق بعمليات االقتناء التى تمت فإن شهرة المحل تتمثل فى الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة  - 

ناقصًا مجمع خسائر لصافى أصول الشركة المقتناة. ويتم إثبات شهرة المحل الموجبة بالتكلفة أو التكلفة 
  انخفاض القيمة.

  
 ألخرىا األصول الغير ملموسة  - 

تتضمن العالمة التجارية لشركة ليسيكو إنجلترا وتكاليف التطوير يتم إثباتها بالتكلفة واستهالكها على مدار 
. تم ادراج ما سددته ليسيكو لبنان (شركة تابعة) فى مقابل حصولها على حق انتفاع (بدون عشر سنوات

ى. هذا ولن يتم استهالك هذا المبلغ تحديد مدة قانونية لهذا الحق) ضمن األصول غير الملموسة األخر 
  اجراء اختبار انخفاض للقيمة سنويًا. على أن يتم

 
 استثمارات أخرى ٨-٣
  

  استثمارات فى أسهم أو سندات -
بالقيمة العادلة وتبوب ضمن األصول المتداولة، ويتم إثبات أى  المتاجرةيتم إثبات األدوات المالية بغرض  - 

ربح أو خسارة فى قائمة الدخل. فى حالة وجود نية مؤكدة ومقدرة على االحتفاظ باالستثمار حتى تاريخ 
 استحقاقه يتم إثباته بالتكلفة ناقصًا مجمع خسائر انخفاض القيمة.

  
تبويبها كمتاحة للبيع يتم إثباتها بالقيمة العادلة وأى ربح أو خسارة بالنسبة لألدوات المالية األخرى التى يتم  - 

يتم إثباته ضمن حقوق الملكية باستثناء خسائر انخفاض القيمة، وفى حالة البنود ذات الطبيعة النقدية مثل 
لنوع االستثمار فى سندات، أرباح أو خسائر التغيرات فى أسعار العمالت األجنبية. فى حالة استبعاد هذا ا

من االستثمارات أى أرباح أو خسائر سبق إثباتها ضمن حقوق الملكية يتم االعتراف بها فى قائمة الدخل. 
وفى حالة أن هذه االستثمارات تدر عائدًا فإن هذا العائد يتم حسابه باستخدام طريقة معدل العائد الفعال 

 ويثبت بقائمة الدخل.
  
لية المصنفة بغرض المتاجرة أو متاحة للبيع على أساس سعر السوق يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات الما - 

 فى تاريخ الميزانية.
  
يتم االعتراف باستبعاد األدوات المالية المصنفة بغرض المتاجرة أو متاحة للبيع بحسابات المجموعة فى  - 

محتفظ بها حتى تاريخ تاريخ االرتباط بشراء / بيع االستثمارات، يتم االعتراف باستبعاد األوراق المالية ال
  من المجموعة.ق فى تاريخ انتقال ملكيتها إلى/ االستحقا

 
  خزانة الحكومة المصرية المحتفظ بها بغرض المتاجرة سندات - 

يتم إثباتها بتكلفة االقتناء ويتم تبويبها ضمن األصول المتداولة ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة 
  بقائمة الدخل المجمعة. 
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 المخـزون ٩-٣
  

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة اإلستردادية أيهما أقل . تتمثل القيمة اإلستردادية في سعر 
البيع المتوقع من خالل النشاط العادي ناقصًا التكلفة التقديرية لإلتمام و مصروفات البيع. وتتضمن 

  ل بالمخزون إلى موقعه وحالته الراهنة.التكلفة كافة التكاليف التى تتحملها الشركة للشراء وللوصو 
  

  يتم تقييم المنصرف فى بنود المخزون بإستخدام طريقة المتوسط المتحرك.
 

تتضمن تكلفة المخزون تام الصنع والمخزون تحت التشغيل نصيبه من التكاليف غير المباشرة والذى يحدد 
  فى ضوء الطاقة التشغيلية العادية. 

 
 النقدية وما فى حكمها ١٠-٣

  
تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة النقدية والودائع ألجل وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتم 
تعريف النقدية وما فى حكمها على أنها أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع 

وك سحب على المكشوف والذى يسدد ألجل وأذون الخزانة والتى ال تتجاوز ثالثة أشهر، ويعتبر رصيد بن
عند طلبه جزءا من إدارة الشركة للنقدية، وبالتالى يتم إدراج أرصدة البنوك سحب على المكشوف ضمن 

  مكونات بند النقدية وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية.
 

 المخصصات  ١١-٣
  

المجموعة التزامًا قضائيًا أو التزامًا قابًال  يتم إثبات المخصص ضمن االلتزامات بالميزانية عندما تواجه
للقياس مترتب على تعامالت سابقة، قد يترتب عليه تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية هذا االلتزام. 
وفى حالة التأثير الجوهرى يمكن تحديد المخصصات عن طريق خصم القيمة المستقبلية المتوقعة للتدفقات 

لخصم قبل الضريبة وهو ما يعكس تقدير السوق الحالى للقيمة الزمنية للنقود والخطر النقدية وفقًا لمعدل ا
  المرتبط بهذا االلتزام.

  
  مكافأة نهاية الخدمة ١-١١-٣

  .تقوم الشركة القابضة بتكوين مخصص لنهاية الخدمة لألجانب العاملين بها  .أ 
  

تقوم إحدى الشركات التابعة (الصناعات الخزفية اللبنانية) بتكوين مخصص لمقابلة الفرق ما بين مكافأة   .ب 
نهاية الخدمة المستحقة للعاملين من تاريخ بداية عملهم بالشركة حتى تاريخ القوائم المالية (وذلك على 

ى للتأمين االجتماعى أساس آخر مرتب أساسى حصل عليه العامل) وحصة الشركة فى الصندوق الوطن
  .  العامبلبنان عن ذات 

 
  إعادة الهيكلة أو التنظيم ٢-١١-٣

يتم تكوين المخصص عندما توافق إدارة المجموعة على خطة إعادة الهيكلة أو التنظيم كما يتم البدء فى 
تنفيذ هذه الخطة أو يتم اإلعالن عن تاريخ التنفيذ. مع مراعاة عدم تكوين مخصص لمقابلة تكاليف 

  غيل المستقبلية لهذه الخطة.التش
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 خلية الضريبة الد ١٢-٣
  

خلية فى يتم االعتراف بمصروف الضريبة الدخلية الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة. تتضمن الضريبة الد
قائمة الدخل فيما عدا الحد الذى يتعلق ببنود معترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية والتى يتم االعتراف 

  الملكية.بها ضمن حقوق 
  

الخاضع للضريبة وفقًا ألسعار الضريبة  العامالضريبة الجارية هى الضريبة المتوقع سدادها على ربح 
  السارية فى تاريخ إعداد الميزانية وكذلك أية تسويات عن ضرائب مستحقة عن سنوات سابقة. 

  
هذه الطريقة يتم االعتراف تحسب الضريبة المؤجلة على أساس طريقة التزامات للقوائم المالية. بموجب 

بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات طبقًا لألساس 
  المحاسبي وقيمتها طبقًا لألساس الضريبي.

  
  يتم قياس الضريبة المؤجلة بناء على أسعار الضريبة المتوقع تطبيقها بتاريخ عكس الفروق المؤقتة.

  
تم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية تحقيق أرباح تخضع ي

للضريبة فى المستقبل يمكن من خاللها االنتفاع بهذا األصل. ويتم تخفيض قيمة األصول الضريبية 
  المؤجلة بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة.  

 
 اإليرادتحقق  ١٣-٣
  

 من بيع المنتجات وتقديم الخدمات  -
  

 يتملم  تم إثبات إيراد البيع فى قائمة الدخل عند انتقال كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المشترى.
االعتراف باإليراد عند وجود عدم تأكد من تحصيل مقابل البيع، التكاليف المصاحبة أو وجود احتمال رد 

  هذه المنتجات أو وجود تدخل من جانب اإلدارة بشأن هذه المنتجات.
  

  تم االعتراف بإيراد الفائدة وفقًا ألساس االستحقاق.ي  - 
  

  كلفة االقتراضت ١٤-٣
  

مصروفات "    فى قائمة الدخل تحت بند –التى تتمثل فى مصروف الفائدة  –إثبات تكلفة االقتراض  تمي
التى تتحقق فيها، هذا وفي حالة تكلفة االقتراض المتعلقة بأصول ثابتة يستغرق إنشاؤها  العامفى  " تمويلية

  تاريخ تشغيلها.  أكثر من عام فإنه يتم رسملة تكلفة االقتراض ضمن تكلفة هذه األصول حتي 
 

 لعاملينمزايا ا ١٥-٣
  
  نهاية ترك الخدمةصندوق  ١-١٥-٣

) فى والسيراميك األوروبى الشركات التابعة (ليسيكو للصناعات الخزفية وأثنين منتساهم الشركة القابضة 
٪ من صافي ١إلي  % ٠.٥نسبة ٪ من األجور السنوية للعاملين باإلضافة إلى ٣هذا الصندوق بنسبة 

الربح عن العام يتم االعتراف بها خالل العام لحين الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على 
  التوزيعات السنوية.

  
  . بهفي العام الخاص نصيب العاملين فى األرباح حقاق إثبات است يتم ٢- ١٥- ٣
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 نتائج قطاعات المجموعة ١٦-٣
 

المجموعة والمختصة بإنتاج منتجات أو تقديم خدمات أو بيع  يتمثل القطاع فى أنه جزء متعارف عليه من
منتجات (قطاع تشغيل) أو تقديم خدمات فى نطاق حدود جغرافية معينة (قطاع جغرافى) والتى تكون 

  عرضة ألخطار ومنافع مختلفة عن القطاعات األخرى.
 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة ١٧-٣
 

 المجمعة طبقًا للطريقة غير المباشرة.يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية 
  
 االنخفاض فى قيمة األصول ١٨-٣

 
فى تاريخ القوائم المالية لبيان  –بخالف المخزون  –يتم مراجعة صافى القيم الدفترية ألصول المجموعة  - 

إذا ما كان هناك أى مؤشر النخفاض القيمة، وفى حالة وجود أى مؤشر النخفاض القيمة يتم تقدير 
  االستردادية لألصل.صافى القيمة 

  
بالنسبة لشهرة المحل واألصول التى ليس لها عمر إفتراضى محدد واألصول غير الملموسة غير المتاحة  - 

لالستخدام بعد. يتم تقدير القيمة االستردادية فى تاريخ القوائم المالية ويتم االعتراف بخسائر انخفاض 
  األصول بقائمة الدخل.

  
صول المحققة والمتعلقة بالوحدات المولدة للنقدية، يتم توزيعها أوًال لتخفيض خسائر االنخفاض فى قيمة األ - 

  رصيد شهرة المحل ثم تخفيض قيمة باقى األصول وذلك على أساس تناسبى.
  

عندما يحدث انخفاض فى القيمة العادلة ألصل مالى متاح للبيع، ويكون قد سبق االعتراف بهذا 
وهناك دليل موضوعى على أن هذا األصل قد انخفضت قيمته، االنخفاض مباشرة ضمن حقوق الملكية 

فإن الخسارة المتراكمة المعترف بها ضمن حقوق الملكية يتم إقفالها فى قائمة الدخل بالرغم من األصل 
المالى لم يتم استبعاده بعد. ومبلغ الخسارة المتراكمة والذى تم إقفال رصيده بقائمة الدخل يمثل الفرق بين 

قتناء والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منها خسائر انخفاض القيمة لهذا األصل المالى والتى سبق تكلفة اال
  االعتراف بها بقائمة الدخل.

  
  القيمة االستردادية لألصول

  
القيمة االستردادية الستثمارات المجموعة فى أوراق مالية والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ورصيد 

وفقًا لتكلفته المستنفذة، يتم احتسابها وفقًا للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المدينون المرحل 
المقدرة، مخصومة وفقًا لمعدل الفائدة الفعال (وهو المعدل المحتسب عند االعتراف المبدئى بهذه األصول 

  المالية). أرصدة المدينون قصيرة األجل ال يتم خصمها.
  

  



  ليسيكو مصر
  )(شركة مساهمة مصرية

     ٢٠١٤يونيو  ٣٠فى  الفترة الماليةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن 

 

- ١٦ - 
 

  األصول الثابتة -٤

   مبانــى   أراضــى 
  تحسينات بأماكن

   آالت ومعدات    مستأجرة
 وسائل

   وأدوات عدد   نقل وانتقــال

أثاث ومعدات 
مكاتب 
ـــةوحاسبات   اإلجمالي   آليــ

                 بالجنيه المصرى
                التكلفة 

 ١ ٥٦٥ ٣٣١ ٠٧٨   ٣٠ ٣٢٠ ٨٧٦  ٨٢ ٨٢٩ ١٧٩  ٦٠ ٧٢٢ ٨٢٦   ٨٩٧ ٤٣٣ ٨٣٠  ٣ ٢٢٢ ١٤٤  ٣٣٩ ٧٧٩ ٣٠٨   ١٥١ ٠٢٢ ٩١٥ ١/١/٢٠١٤فى 
 ٤ ١٩٨ ٠٧٧   ٦٩ ٢٤٦  --  ٥٧٧ ٧٣٣   ٢ ٢٦١ ٨٧٨  ٢٢ ٤١٤   ٩٣٩ ٤٩٤    ٣٢٧ ٣١٢   فروق ترجمة

 ١٢ ٤٤٣ ٥٨٢   ٨٥٨ ٨٠٠  ٦ ٠٧٧ ٢٥٣  ١ ٨٧٢ ٣٣٠    ٢ ٤٥١ ٠٤١   ٣٨١ ٥٨٢   ٨٠٢ ٥٧٦   --  إضافات الفتره 
 )٧٥٧ ٣٦٣(  --   --   )٧٥٧ ٣٦٣(  --   --    --    --   استبعادات الفتره

 ١ ٥٨١ ٢١٥ ٣٧٤   ٣١ ٢٤٨ ٩٢٢  ٨٨ ٩٠٦ ٤٣٢  ٦٢ ٤١٥ ٥٢٦   ٩٠٢ ١٤٦ ٧٤٩  ٣ ٦٢٦ ١٤٠  ٣٤١ ٥٢١ ٣٧٨   ١٥١ ٣٥٠ ٢٢٧ ٣٠/٦/٢٠١٤فى 
                       

               مجمع اإلهالك
 ٨٢٥ ٥٩٩ ٦٧٨   ٢٤ ١٧٤ ٦٢٤  ٥٦ ٢٠١ ٩٧٠  ٤٧ ١٩٨ ٥٨٤   ٥٨١ ١٧٨ ٧٩١  ٢ ٣٥٠ ٣٦٥  ١١٤ ٤٩٥ ٣٤٤   --   ١/١/٢٠١٤فى 

  ٢ ٨١٨ ٩٤٧     ٦٨ ٥٢١    --     ٣٤١ ٠٩٢     ٢ ٠٨٠ ٥٦٠   ١٨ ٢٨٠   ٣١٠ ٥٠٤   --  فروق ترجمة
  ٤٩ ٧٥٣ ٦١٩   ٨٦٥ ٢٧٧  ٥ ١٩١ ٤٤٨   ٢ ٩١٨ ٥١١    ٣٣ ١٠٦ ٩٩٢  ٢٧٢ ٦٥٨  ٧ ٣٩٨ ٧٣٣   --   الفترهاهالك 

 )٧٠٥ ٠٣٦(  --   --    )٧٠٥ ٠٣٦(   --   --   --    --   مجمع اهالك االستبعادات
 ٨٧٧ ٤٦٧ ٢٠٩   ٢٥ ١٠٨ ٤٢٢  ٦١ ٣٩٣ ٤١٨   ٤٩ ٧٥٣ ١٤٢   ٦١٦ ٣٦٦ ٣٤٣  ٢ ٦٤١ ٣٠٣  ١٢٢ ٢٠٤ ٥٨١   --  ٣٠/٦/٢٠١٤فى 

                       
                صافى القيمة الدفترية

 ٧٠٣ ٧٤٨ ١٦٥   ٦ ١٤٠ ٥٠٠  ٢٧ ٥١٣ ٠١٤   ١٢ ٦٦٢ ٣٨٤   ٢٨٥ ٧٨٠ ٤٠٦  ٩٨٤ ٨٣٧  ٢١٩ ٣١٦ ٧٩٧   ١٥١ ٣٥٠ ٢٢٧ ٣٠/٦/٢٠١٤فى 
 ٧٣٩ ٧٣١ ٤٠٠   ٦ ١٤٦ ٢٥٢  ٢٦ ٦٢٧ ٢٠٩   ١٣ ٥٢٤ ٢٤٢   ٣١٦ ٢٥٥ ٠٣٩  ٨٧١ ٧٧٩  ٢٢٥ ٢٨٣ ٩٦٤    ١٥١ ٠٢٢ ٩١٥ ٣١/١٢/٢٠١٣فى 
 
  مشتراة بمعرفة الشركة القابضة بموجب عقود ابتدائية غير مسجلة. جنيهمليون  ٦.٥ ،مليون جنيه  ١.٨تتضمن األراضي والمباني عقارات بلغت تكلفتها  -

  
  لبنان مقابل تسهيالت ائتمانية. –بكفر شيما  ٢٥و ٧٣٢على قطعتى أرض أرقام  عة) بإصدار رهن من الدرجة األولىقامت شركة الصناعات الخزفية اللبنانية (شركة تاب -

  
    



  ليسيكو مصر
  )(شركة مساهمة مصرية

     ٢٠١٤يونيو  ٣٠فى  الفترة الماليةاإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة عن 

 

- ١٧ - 
 

  مشروعات تحت التنفيذ -٥
 

  ٣١/١٢/٢٠١٣   ٣٠/٦/٢٠١٤  بالجنيه المصرى
     

٢٢ ١١٧ ٤٦٥ آالت تحت التركيب    ١٧ ٩٣٤ ٣٥١  
١٢ ٦١١ ٧١٩ مبانى تحت اإلنشاء   ٢ ٩١١ ١٩٧  

٥ ٢٣١ ٢٦٥   دفعات مقدمة   ٣ ٢٠٠ ٢١١  
١ ٣٦٤ ٧٤٢ اعتمادات مستندية لشراء أصول ثابتة   ١ ٣٦٥ ٤٧٠  

 ٤١ ٣٢٥ ١٩١    ٢٥ ٤١١ ٢٢٩  
  
  أصول غير ملموسة -٦
 

 شهرة المحل  بالجنيه المصرى
عالمات   

 تجارية
  تكاليف  

 تطويـر 
 أصـول أخرى  

   غـير ملموسة
  

ــــــي ــــ ــ ــاـل  اإلجمــــ
           

          التكلفـة
 ٢٧ ٦٤٨ ٤٩٩   ٨٧٠ ٠٠٢  ٥ ٨٨٩ ٥٣٤  ١٣١ ٨٥٨  ٢٠ ٧٥٧ ١٠٥  ١/١/٢٠١٤فى 

 ٦٣٦ ٩٤٠   ٢٥ ٠٠٠   ٢٨٢ ٩٨٧   ٧ ٦٨٧   ٣٢١ ٢٦٦  فروق ترجمة
 ٦٥ ٥٦٨   --     ٦٥ ٥٦٨    --    --   الفترهإضافات 

 ٢٨ ٣٥١ ٠٠٧   ٨٩٥ ٠٠٢  ٦ ٢٣٨ ٠٨٩  ١٣٩ ٥٤٥  ٢١ ٠٧٨ ٣٧١  ٣٠/٦/٢٠١٤فى 
              

 مجمع االستهالك وخسائر
 االنخفاض فى القيمة

         

          
 ٥ ٠٨٥ ٧٩٢   --    ٤ ٩٦٥ ٦٧٥    ١٢٠ ١١٧    --  ١/١/٢٠١٤فى 

  ٢٢٦ ٠٦٩     --   ٢٢٠ ٦٧١   ٥ ٣٩٨    --  فروق ترجمة
 ٢٥٤ ٤٥٩    --   ٢٥١ ٥٩٠   ٢ ٨٦٩    --   استهالك الفتره

 ٥ ٥٦٦ ٣٢٠    --    ٥ ٤٣٧ ٩٣٦    ١٢٨ ٣٨٤    --  ٣٠/٦/٢٠١٤فى 
 ٢٢ ٧٨٤ ٦٨٧   ٨٩٥ ٠٠٢   ٨٠٠ ١٥٣   ١١ ١٦١    ٢١ ٠٧٨ ٣٧١   ٣٠/٦/٢٠١٤صافى القيمة فى 
 ٢٢ ٥٦٢ ٧٠٧   ٨٧٠ ٠٠٢   ٩٢٣ ٨٥٩   ١١ ٧٤١    ٢٠ ٧٥٧ ١٠٥   ٣١/١٢/٢٠١٣صافى القيمة فى 

 
 استثمارات أخرى -٧

      
 ٣١/١٢/٢٠١٣   ٣٠/٦/٢٠١٤ نسبة الملكية  بالجنيه المصرى

  ٪        
  ٥ ١٨٠ ٤٨٨    ٥ ٣٢٩ ٣٥٣ ٤٠ ميوركس للصناعة والتجارة (ش.م.ل)

  ٩٩ ٩٠٠    ٩٩ ٩٠٠  ٩٩.٩ الخليج للتجارة واإلستثمار
 ٢١ ١٤٠   ٢١ ١٤٩  --  استثمارات أخرى

    ٥ ٣٠١ ٥٢٨    ٥ ٤٥٠ ٤٠٢  
  



  ليسيكو مصر
    )مساهمة مصرية(شركة 

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠فى  الفترة الماليةالمجمعة عن  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

 - ١٨ -

  أوراق قبض طويلة األجل -٨
  
  

 ٣١/١٢/٢٠١٣   ٣٠/٦/٢٠١٤ بالجنيه المصرى
     

 ٤٩ ٩٣٤ ٩٩٨    ٤٨ ٦٨٠ ٠٠٠  القيمة االسمية الوراق القبض طويلة االجل 
  )٩ ٨٩٤ ٤١٠(   )٨ ٥٤٨ ٨٧٤(  خصم اوراق القبض وفقا لقيمتها الحالية *

 ٤٠ ٠٤٠ ٥٨٨   ٤٠ ١٣١ ١٢٦  القيمة الحالية الوراق القبض طويلة االجل
  
    لشركة القابضة.لسعر الفائدة الفعال طبقًا ل على أوراق القبض طويلة االجل يتم احتساب الخصم* 
  

 المخـزون -٩
  

 ٣١/١٢/٢٠١٣   ٣٠/٦/٢٠١٤ إيضاح  بالجنيه المصرى
     رقم 

  ١٨٤ ٤١٧ ٠٤٥   ١٨٥ ٧٥٩ ٩٩٧  خامات ومستلزمات إنتاج وقطع غيار
  ٣٨ ٣٩٩ ٥٤٩    ٣٤ ٨٨٨ ٠٧٨   إنتاج تحت التشغيل

 ٣٥٧ ١١٣ ٢٢٩   ٤٠٣ ٧٣٣ ٥٣٢  إنتاج تام 
  ٥٧٩ ٩٢٩ ٨٢٣    ٦٢٤ ٣٨١ ٦٠٧ 

    : يخصم
  )٢٧ ٤٧٧ ٦٧٢(    )٢٦ ٩٤٣ ٠٧٣( االنخفاض فى قيمة المخزون

   ٥٥٢ ٤٥٢ ١٥١     ٥٩٧ ٤٣٨ ٥٣٤  
  ١٥ ٤٤٢ ٨٧٦     ٢٤ ٦٦٦ ٦٦٨   اعتمادات مستندية لشراء مخزون

  ٥٦٧ ٨٩٥ ٠٢٧    ٦٢٢ ١٠٥ ٢٠٢ 
  

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى -١٠
  

      بالجنيه المصرى
      

 ٢٣٨ ٥٣٧ ٤٥٣   ٢٨٣ ٤٠٤ ٩٠٨  عمالء
 ١١٩ ٨٤٥ ٧٦٨   ١٢٦ ٣٥٩ ٠٧٥  أوراق قبض

 ٢٧ ٢٨٢ ٩٣١   ٣١ ٧١٨ ٢٨١   مدينون متنوعون
 ٣ ٤٣٧ ٧٩٠   ٢ ٤٧٨ ٧٠٩  أرصدة مدينة –موردون 

 ٧٤ ٧٦٦ ٥٤٧   ٦٠ ٦١٣ ٤٣٠  )٢٨(  مستحق من أطراف ذوى عالقة
  ١ ٣٣٨ ٧٩٢    ٤٢٣ ٦٢١  ضرائب مخصومة لدى الغير –مصلحة الضرائب 

  ٨٥٩ ٧٩٣     ١٥٧ ٨٢٠   دفعات مقدمة –مصلحة الضرائب 
  ٣٨٣ ٢٣٧     ٢٢٢ ٠٥٧  ضرائب مبيعات –مصلحة الضرائب 
 ٤١ ٨١١ ٩٥٧    ٤٥ ٧٠٨ ٩٧٣  أرصدة مدينة أخرى

  ١ ٢٢٩     --   الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية
  ٨ ٦١٣ ٩٩٩    ٢٦ ١٥٨ ٦٥١  مصروفات مدفوعة مقدماً 

  ١ ٣٩٨ ٠٣٢     ١ ٢٢١ ١٧٤  إيرادات مستحقة
  ٥١٨ ٢٧٧ ٥٢٨     ٥٧٨ ٤٦٦ ٦٩٩  

       :يخصم
  )٦٩ ٢٥٢ ٦٦١(    )٧٠ ٢٧٢ ٠٣٧( اإلنخفاض فى قيمة المدينون

  ٤٤٩ ٠٢٤ ٨٦٧     ٥٠٨ ١٩٤ ٦٦٢  



  ليسيكو مصر
    )مساهمة مصرية(شركة 

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠فى  الفترة الماليةالمجمعة عن  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

 - ١٩ -

  التعامالت مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة:
  

       جنيه مصري (رصيد مدين)   ٢٠ ٠٠٠بلغت أرصدة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة القابضة   -
وهذه المبالغ متضمنة فى مدينون  ٢٠١٤ يونيو ٣٠جنيه مصري (رصيد دائن) فى  ١٩ ٧٨٠و 

  ودائنون متنوعون فى األرصدة المدينة والدائنة. 
  

  ٪ من أسهم الشركة القابضة.٠.٠٤يملك أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة القابضة نسبة   -
  

برواتب أعضاء مجلس  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتهية فى  السنةتم تحميل قائمة الدخل المجمعة عن   -
      جنيه مصري ٢ ٣٠٤ ٨١٩ إدارة الشركة القابضة ضمن بند مصروفات تشغيل أخرى بمبلغ

  جنيه مصري).  ٢ ٠٨٤ ٠٥٥ : ٢٠١٣ يونيو ٣٠(
  

  المتاجرةاستثمارات بغرض  -١١
  

 ٣١/١٢/٢٠١٣   ٣٠/٦/٢٠١٤  بالجنيه المصرى
        

  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠    --   سندات الخزانة المصرية (مقتناه بغرض المتاجرة)
  ٥٦ ٥٢٩ ٢٠٢    ٥٧ ٨٢٢ ١٥٨  أوراق مالية متداولة

  ٦١ ٥٢٩ ٢٠٢    ٥٧ ٨٢٢ ١٥٨  

   
  النقدية وما فى حكمها -١٢

     بالجنيه المصرى  
     

  ١٦٩ ٤٢٩ ٧٥٥    ٣٢٥ ٧٠٩ ٥٤٢  ودائع ألجل   –بنوك 
  ١١٥ ٢٨٩ ٤٠١    ٤٩ ٠٩٠ ٧٠٢  حسابات جارية –بنوك 

  ٣ ٧٥٣ ٨٧١    ٦ ٨٢٧ ٥١٤  نقدية بالصندوق
  ٢٨٨ ٤٧٣ ٠٢٧    ٣٨١ ٦٢٧ ٧٥٨  

  
  النقدية وما فى حكمها ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية -١٣

        بالجنيه المصرى  
        

  ١٦٩ ٤٢٩ ٧٥٥     ٣٢٥ ٧٠٩ ٥٤٢   بنوك ودائع ألجل
  ١١٥ ٢٨٩ ٤٠١     ٤٩ ٠٩٠ ٧٠٢   بنوك حسابات جارية 

  ٣ ٧٥٣ ٨٧١     ٦ ٨٢٧ ٥١٤   نقدية بالصندوق
   ٢٨٨ ٤٧٣ ٠٢٧     ٣٨١ ٦٢٧ ٧٥٨  

        :يخصم
  )٨٨١ ٥٧٩ ٦٠١(    )٩٧١ ٠١١ ٤٠٢(  بنوك سحب على المكشوف 

  )٥٩٣ ١٠٦ ٥٧٤(    )٥٨٩ ٣٨٣ ٦٤٤(  
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 - ٢٠ -

 بنوك سحب على المكشوف ١-١٣

  

تتمثل بنوك سحب على المكشوف فى التسـهيالت االئتمانية الممنوحة لشركات المجموعة وذلك بضمان أوراق 

مليون جنيه، ويبلغ  ١ ١٤٧ مبلغ لشركات المجموعة القبض والمخازن ويبلغ الحد المصرح به للتسهيالت الممنوحة 

  مليون جنيه. ٢٧٤الجزء غير المستخدم منها 

 
  رأس المال -١٤

  

 به المرخص المال رأس ١-١٤

 

مليون سهم قيمة السهم  ١٠٠مليون جنيه موزعة على  ٥٠٠حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 

 جنيه. ٥اإلسمية 

  

 رأس المال المصدر والمدفوع ٢-١٤

 

مليون سهم اسمى  ٨٠مليون جنيه مصري موزعة على  ٤٠٠حدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 

  لسهم مسددة بالكامل.  جنيه مصري ل ٥نقدى، بقيمة اسمية 

  

وقد تم إصدار شهادات إيداع دولية عن طريق بنك أوف نيويورك (بنك اإليداع) مقابل ما يمتلكه من أسهم 

  رأس المال، والشهادات المذكورة مقيدة ببورصة لندن لألوراق المالية.

  

فى صوت واحد لكل سهم يحق لحملة األسهم العادية إستالم التوزيعات المعلنة من وقت آلخر، ولهم الحق 

وذلك إلجتماعات الشركة. كل األسهم لها مرتبة واحدة فيما يتعلق بصافى أصول الشركة وفيما يتعلق 

بحقوق أسهم الخزينة والتى تحتفظ بها الشركة القابضة مؤقتا فانها تظل معلقة الى ان يتم اعادة بيعها أو 

 اعادة اصدارها مرة أخرى.
 



  ليسيكو مصر
    )مساهمة مصرية(شركة 

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠فى  الفترة الماليةالمجمعة عن  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

  

 - ٢١ -

  االحتياطيــات -١٥
  

    احتياطى قانونى  بالجنيه المصرى
احتياطيات 

   *أخــرى
احتياطى خــاص 

   عالوة إصدار

احتياطى فائض 
إعادة تقييم 

 اإلجـمالـى   احتياطى ترجمة   **األراضى
                        

  ٣٢١ ١٦٨ ٦٣٢    ٣٦ ٢٨٢ ٧٧٠   ٥٢ ٧٦٥ ٠٨٥  ١٨١ ١٦٤ ٣٧٤   ١٥ ٥٧١ ٠٣٢   ٣٥ ٣٨٥ ٣٧١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد فى 
  ٤ ٤٧٢ ٦٨٦    --     --     --     --     ٤ ٤٧٢ ٦٨٦  المحول الى االحتياطى القانونى

  ٢٣ ٥٨١ ٢٦٩    ٢٣ ٥٨١ ٢٦٩    --     --     --     --   فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية
  ٣٤٩ ٢٢٢ ٥٨٧    ٥٩ ٨٦٤ ٠٣٩   ٥٢ ٧٦٥ ٠٨٥  ١٨١ ١٦٤ ٣٧٤   ١٥ ٥٧١ ٠٣٢   ٣٩ ٨٥٨ ٠٥٧  ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد فى 

                      
  ٣٥٠ ٣١٠ ١٥٤    ٦٠ ٩٥١ ٦٠٦    ٥٢ ٧٦٥ ٠٨٥    ١٨١ ١٦٤ ٣٧٤    ١٥ ٥٧١ ٠٣٢    ٣٩ ٨٥٨ ٠٥٧  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد فى 

  ٢ ٠٢٨ ٦٧٠    --     --     --     --     ٢ ٠٢٨ ٦٧٠  المحول الى االحتياطى القانونى
  ٦ ٣٢٣ ٢٠٥    ٦ ٣٢٣ ٢٠٥    --     --     --     --   فروق ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية

  ٣٥٨ ٦٦٢ ٠٢٩    ٦٧ ٢٧٤ ٨١١    ٥٢ ٧٦٥ ٠٨٥    ١٨١ ١٦٤ ٣٧٤    ١٥ ٥٧١ ٠٣٢    ٤١ ٨٨٦ ٧٢٧  ٢٠١٤يونيو  ٣٠الرصيد فى 

  
مليون جنيه) والمحصلة بمعرفة شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (شركة تابعة) والناتجة عن دخول  ٩.٩حتياطيات أخرى نصيب الشركة القابضة من عالوة اإلصدار (تتضمن ا  *

  مساهم جديد عن طريق زيادة رأس المال وهذا المبلغ غير قابل للتوزيع طبقًا للقوانين واللوائح المحلية.
        

دلة فى تاريخ إعادة التقييم عام ض إعادة تقييم األراضي في القيمة المعدلة لألراضى المملوكة للشركة القابضة فى خورشيد وأبى قير والتي تم تعديلها لتعكس القيمة العايتمثل فائ  **
  توزيع أو التحويل إلى رأس المال.، وقد تم إدراج ناتج إعادة التقييم ببند فائض إعادة تقييم ضمن حقوق الملكية وهذا الفائض غير قابل لل١٩٩٧



  ليسيكو مصر
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- ٢٢ - 
 

      أرباح مرحلة -١٦
فى األرباح المرحلة للشركة القابضة وحصتها من األرباح  ٢٠١٤يونيو  ٣٠تتمثل األرباح المرحلة فى 

    المرحلة للشركات التابعة وتتوقع اإلدارة إعادة استثمار هذه األرباح فى الشركات التابعة.
   قروض طويلة األجل -١٧

         بالجنيه المصرى  ٣٠/٦/٢٠١٤    ٣١/١٢/٢٠١٣
- بنك عوده      

المبلغ المستخدم من القرض الممنوح للشركة القابضة من بنك عودة   ٥٤ ٣٢٤ ٨٧١   ٦٤ ٧٠٥ ٨٨٣ 
قسط ربع  ١٣مليون جنيه مصري ويسدد القرض على  ١٠٠والبالغ 

 ٢٠١٣نوفمبر  ١٠سنوي متساوي، يستحق القسط االول منها في 
  بسعر فائدة متغير. ٢٠١٦مايو  ١٠والقسط االخير يستحق في 

يتمثل الغرض من القرض في إعادة هيكلة المركز المالي للشركة 
القابضة هذا وتضمن شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (شركة تابعة) 

  الشركة القابضة في سداد هذا القرض.

  

 ٥٤ ٣٢٤ ٨٧١    ٦٤ ٧٠٥ ٨٨٣   
   :يخصم     
األقسـاط المستحقــة الســداد خالل العـام التالـى (تم تبويبها ضمن   )٢٤ ٩١٣ ١٠٦(    )٢٣ ٥٢٩ ٤١٢(

  ).٢١االلتزامات المتداولة) إيضاح (
 

 ٢٩ ٤١١ ٧٦٥     ٤١ ١٧٦ ٤٧١      
  قامت شركات المجموعة باستخدام كامل أرصدة هذه القروض المتفق عليها مع البنوك المذكورة. -
    التزامات طويلة األجل أخرى -١٨

     األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة -١٩
      تتمثل األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة فى البنود اآلتية:

٣٠/٦/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣   
                  المصرى بالجنيه  أصــول    إلتزامــات    أصــول    إلتزامـــات

  خسائر مرحلة للسنوات التالية  )٢٥٩ ٨٧٢(    ٣٠ ٨٦٠ ٢٨٥   )٢٥٩ ٨٧٢(    -- 
 األصول الثابتة  --       --     ٢٨ ٣٩٠ ٣٠٦

  المخزون  )٣ ٤٨٤ ٢٨٧(        )٣ ٤٨٤ ٢٨٧(    -- 
إجمالى (األصول) / االلتزامات   )٣ ٧٤٤ ١٥٩(    ٣٠ ٨٦٠ ٢٨٥   )٣ ٧٤٤ ١٥٩(    ٢٨ ٣٩٠ ٣٠٦

  المؤجلةالضريبية 
  صافى االلتزامات الضريبية المؤجلة  --     ٢٧ ١١٦ ١٢٦  --     ٢٤ ٦٤٦ ١٤٧

             

         بالجنيه المصرى  ٣٠/٦/٢٠١٤    ٣١/١٢/٢٠١٣
التزامات اتفاقيات التأجير التمويلى لتمويل اقتناء أصول محددة لشركة ليسيكو  ١ ٦٥٠ ٨٨٨   ١ ٧٤٤ ٤١٠ 

 إنجلترا المحدودة وشركاتها التابعة.
١- ١٨ 

        
المبيعات (ضرائب مبيعات مؤجلة تتعلق بآالت مصلحة الضرائب على  ٩ ١٨١   ١٦١ ٨٣٣ 

 مستوردة)
٢- ١٨ 

    طويلة األجل –أوراق دفع  ١٣١ ٣٥٠    ٢٧٨ ٣٧٢ 
 ١٤٠ ٥٣١   ٤٤٠ ٢٠٥     
    : يخصم    
األقساط المستحقة السداد خالل العام التالى (تم تبويبها ضمن االلتزامات  )٩ ١٨١(   )١٦١ ٨٣٣(

 )٢١إيضاح ( - المتداولة) 
  

 ١٣١ ٣٥٠    ٢٧٨ ٣٧٢      
    إجمالى االلتزامات طويلة األجل األخرى ١ ٧٨٢ ٢٣٨    ٢ ٠٢٢ ٧٨٢ 
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 - ٢٣ -

  المخصصات -٢٠
   

  الرصيد فى   فـروق   المستخدم من   تدعيم  مخصصات انتفى    الرصيد فى
  بالجنيه المصرى ١/١/٢٠١٤   ترجمـة   المخصصات   المخصصات   الغرض منها     ٣٠/٦/٢٠١٤

                    
  مخصصات مدرجة بااللتزامات                  

  طويلة االجل
  مخصص مكافأة ترك الخدمة  ٩ ٢٤٠ ٤٠٣    ١٣٢ ١٤٤    )١٦ ٩٨٦(    ١٣٩ ٤٢٤     --   ٩ ٤٩٤ ٩٨٥
  مخصص مطالبات  ١ ٥٥٨ ٠٧٠    ٤٤ ٧٧٦    --     --     --   ١ ٦٠٢ ٨٤٦
١٠ ٧٩٨ ٤٧٣    ١٧٦ ٩٢٠    )١٦ ٩٨٦(    ١٣٩ ٤٢٤    --   ١١ ٠٩٧ ٨٣١    

بااللتزامات مخصصات مدرجة                       
  المتداولة

مخصص الخسائر المحتملة   ٤٦ ٥٧٥ ٣٥١    --     )٩ ٦٨٥ ٠٥٩(    ٢ ١٠٠ ٠٠٠    )٤٨٠ ٠٠٠(  ٣٨ ٥١٠ ٢٩٢
  والمطالبات 

٤٦ ٥٧٥ ٣٥١    --     )٩ ٦٨٥ ٠٥٩(    ٢ ١٠٠ ٠٠٠    )٤٨٠ ٠٠٠(  ٣٨ ٥١٠ ٢٩٢    
  اإلجمـاـلى  ٥٧ ٣٧٣ ٨٢٤    ١٧٦ ٩٢٠    )٩ ٧٠٢ ٠٤٥(    ٢ ٢٣٩ ٤٢٤    )٤٨٠ ٠٠٠(  ٤٩ ٦٠٨ ١٢٣

  
  أقساط تستحق السداد خالل العام التالى -٢١

  
  بالجنيه المصرى  إيضاح  ٣٠/٦/٢٠١٤   ٣١/١٢/٢٠١٣

     
 أقساط القروض طويلة األجل                     )١٧( ٢٩ ٤١١ ٧٦٥  ٢٣ ٥٢٩ ٤١٢
   أقساط االلتزامات طويلة األجل األخرى  )١٨( ١ ٧٨٢ ٢٣٨  ١ ١٢٨ ٦٦٨
٣١ ١٩٤ ٠٠٣    ٢٤ ٦٥٨ ٠٨٠    

  
 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -٢٢

  
        

  موردون   ٨٦ ٩٧١ ١٥٩    ٨٢ ٧٤٨ ٤٩٥
  أوراق دفع  ٦٥ ٩٣٧ ٤٠٠    ٧٦ ٨٣٧ ٦٨١
  مستحق ألطراف ذوى عالقة  )٢٨(  ١٠ ٩٦٣ ٦٨٠    ١١ ٢٢٨ ٢٧٢
  الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية ومصلحة الضرائب  ٩ ٧٤٧ ١٥٤    ١٠ ٥٤٥ ٧٠٠
  ضرائب الدخل –دائنون   ١٤ ٧٥٨ ٢٩٢    ١٧ ٩٨٠ ٧٧٣
  مصروفات مستحقة  ١٤٤ ٢٢٨ ٧٣٣    ٧٥ ٩٤٥ ٩٨٠
  تأمينات للغير  ٢١١ ٤٥٥    ٢٢ ٧٠١
  دائنون متنوعون  ٢٧ ٨٨٩ ٧١٨    ٢٤ ٣٨٧ ٨٢٥
  جارى مصلحة الضرائب على المبيعات  ٧ ٣٣٠ ١١٤    ٦ ٢٣٦ ١٦٤
  دائنو توزيعات  ٣٨٩ ٩٢٩    ٣٨٩ ٩٢٩
  ثابتةدائنو شراء أصول   ١ ٨٩٨ ٨٠٢    ١ ٩١٧ ٨٤٢
  حصة العاملين فى أرباح بعض شركات المجموعة  ٢٢ ١٨٤ ٤٢٦    ٣٠ ٨٨٦ ٠٢٨
٣٩٢ ٥١٠ ٨٦٢    ٣٣٩ ١٢٧ ٣٩٠    
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 - ٢٤ -

 إيرادات أخرى -٢٣
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  بالجنيه المصرى
إبريل  ١من 
 يونيو ٣٠حتى 

يناير  ١من 
 يونيو ٣٠حتى 

إبريل  ١من 
 يونيو ٣٠حتى 

يناير  ١من 
 يونيو ٣٠حتى 

          
 ٤ ٢١٨ ١٥٠ ٤ ٢٠١ ٨١٢   ٦٩ ٤١٦ )٣٨٩(  األرباح الرأسمالية الخسائر / صافى 

  ١ ١٦٦ ٥٣٦  ٦٤٣ ٢٩٧  ١ ٥٨٢ ٤٣٢  ٥٥٣ ٩٤٦   مبيعات خردة
 ٨٨٤ ٠٤٠  ٤٨٨ ٤٤١ ٢ ٤٦٠ ٢٣٤  ١ ٧١٩ ٥٧١  إيرادات أخرى

  ٣ ٤٦٠ ٩١٨    ١ ٠٧٣ ٣٩٨    ١ ٣٨٩ ٦٨٦    ١١٠ ٦٦٢   مخصصات انتفى الغرض منها
   ٩ ٧٢٩ ٦٤٤ ٦ ٤٠٦ ٩٤٨ ٥ ٥٠١ ٧٦٨ ٢ ٣٨٣ ٧٩٠ 

 
  مصروفات أخرى -٢٤

  
      بالجنيه المصرى
      

 ١ ٥٠٠ ٠٠٠ ٧٥٠ ٠٠٠  ٢ ١٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٥٠ ٠٠٠  تدعيم المخصصات 
 ١ ٢٢٥ ٢٩٨ ١ ١٥٩ ٥٧٩  ١٣٩ ٤٢٤ ٧٠ ١٠٤  مكافأة ترك الخدمة

  --   )١٢٥ ٩٠٦(  --   --   أضمحالل المخزون
  ٢٥٤ ٣٠٢  ٢٥٤ ٣٠٢   ١٩١ ٦٥٥  ٧٨ ٠٤٢ استهالك األصول غير الملموسة 

  --   --   ٢ ٦٣٤ ٥٨٣  ٩٧٥ ٨٩١   مصروفات متنوعة 
الفــرق النـــاتج عــن اثبـــات القيمـــة 
الحاليـــــة الوراق القـــــبض طويلـــــة 

  االجل

 --   --   ٤ ٩٣٢ ١٤١  ١ ٨٩٣ ٧٧١  

  ٢ ٠٨٤ ٠٥٥  ٩٣٤ ٦٥٤   ٢ ٣٠٤ ٨١٩  ١ ١٧١ ٥٠٢   بدالت أعضاء مجلس اإلدارة
   ٩ ٩٩٥ ٧٩٦ ٤ ٨٦٦ ٤٠٠  ٧ ٣٧٠ ٤٨١ ٣ ٣٤٥ ٥٣٩ 

  
 االيرادات التمويلية -٢٥

  
      بالجنيه المصرى

          
 ١ ٠٣٦ ٩٧٦  ٤٦٢ ٢٣٨   ٢ ٠٦٥ ١٦٣  ٣٠٧ ٨١٩ ايرادات فوائد

  --     --     ٩ ٩٧٣ ٧٢٩    ٩ ٩٧٣ ٧٢٩  فروق عمالت أجنبية
ـــــــة  ــــــة العادلـــ ــــــى القيمـــ ــــــــر فـــ التغيـ

  لإلستثمارات المتداولة
  (مقتناه بغرض المتاجرة)

 --     --     ١٤ ٤٠٩ ٨٢٧    ٦ ١٧٠ ١٧٥  

  ١٥ ٤٤٦ ٨٠٣ ٦ ٦٣٢ ٤١٣  ١٢ ٠٣٨ ٨٩٢ ١٠ ٢٨١ ٥٤٨ 
  

 مصروفات تمويلية -٢٦
  

      بالجنيه المصرى
          

 ٥٠ ٦٦٣ ٠٨٨ ٢٧ ٣٧٠ ٣٩٠ ٤٧ ٣٨٨ ٣٨٧  ٢٤ ٠٥٦ ٨٠٤ مصروفات تمويلية
ـــــــى  ــــــــر فـــ ـــة التغيــ ـــــــة العادلـــــــ القيمـــ

لإلســـــتثمارات المتداولـــــة (مقتنـــــاه 
  بغرض المتاجرة)

--  --  ١ ٢٩١ ٠٦٣  ٩٦٦ ٤٦٥  

  ٥١ ٩٥٤ ١٥١ ٢٨ ٣٦٦ ٨٥٥ ٤٧ ٣٧٧ ٣٨٧ ٢٤ ٠٥٦ ٨٠٤ 
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 ربحية السهم -٢٧
  

  كاألتى: ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتهية فى  الفترهتم احتساب ربحية السهم عن 
  

  ٣٠/٦/٢٠١٣   ٣٠/٦/٢٠١٤  بالجنيه المصرى

       
 ٤٩ ٩٠٣ ١٨٤  ٨٤ ٧٨٢ ٧٨١ صافى ربح الفتره (جنيه)

  ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠   ٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠ عدد األسهم
  ٠.٦٢    ١.١ ربحية السهم (جنيه / سهم)

  
  أطراف ذوى عالقة -٢٨

      
  توجد معامالت بين الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة .

  
  :المعامالت مع الشركات التابعة والشقيقة   –

 
  بالجنيه المصرى طبيعة التعامل  حجم التعامل  ٣٠/٦/٢٠١٤  ٣١/١٢/٢٠١٣

       
 مستحق من أطراف ذوى عالقة         

 ميوركس للصناعة والتجارة (ش. م. ل)  مبيعات  ٧ ٥٢٢ ٦٦٧  ٣١ ٩٢٦ ٩٣٢  ٣١ ٣٥٠ ٧٠٧
   أوراق قبض  --  ١ ٢٣٧ ٨٣٧   ٢ ٤٠٣ ٧٨٨
٣٣ ١٦٤ ٧٦٩   ٣٣ ٧٥٤ ٤٩٥     

 سيراميكا لخدمات االدارة المحدوده جارى  ٣١ ٣٥٥  ١٤٨ ٩٢٣    
أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات الخزفية  جارى  ١ ٧٢٣  ٨ ١٨٤   ٧ ٩٥٥

 اللبنانية (ش. م. ل)
  ليسيكو السعودية (فرع) مبيعات ٩٤٤ ٨٥٢   ٢٦ ٢٨١ ٧١٤    ٤٠ ٧٠٣ ٩٩٧

    جارى   ٧٠٩ ٧٣١    -- 
  الخليج للتجارة واإلستثمار  جارى  --   ٣٠٠ ١٠٠    ٣٠٠ ١٠٠
  مجموع المستحق من أطراف ذوى العالقة     ٦٠ ٦١٣ ٤٢١   ٧٤ ٧٦٦ ٥٤٧

            
  مستحق ألطراف ذوى عالقة          

  ميوركس للصناعات والتجارة(ش. م.ل)  مشتريات  ٧١ ٧٧١   ٣٤٠ ٨٨٢    ٢٦٢ ٥٠٩
  LIFCO  إيجار  ٩٠ ٠٠٠   ٤٢٧ ٤٦٣    ٢٧٧ ٠١٥
الصناعات الخزفية أعضاء مجلس اإلدارة شركة   جارى  ٢٢ ٦٠٩   ١٠٧ ٣٨٣    ١٠٤ ٣٨٨

  اللبنانية (ش. م. ل)
  سيراميكا لخدمات اإلدارة المحدودة  أتعاب مساعدة فنية  )٤٩٦ ٤٠٩(  ١٠ ٠٨٧ ٩٥١    ١٠ ٥٨٤ ٣٦٠
  مجموع المستحق ألطراف ذوى عالقة      ١٠ ٩٦٣ ٦٧٩    ١١ ٢٢٨ ٢٧٢
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  بيانات عن قطاعات اإلنتاج بالمجموعة -٢٩
    

  والبالط وخالطات المياه بشركات المجموعة:فيما يلى بيانات عن قطاعات إنتاج الصحى 
  

  قطاع إنتاج الصحى  أوال:
    

  ٣٠/٦/٢٠١٣  ٣٠/٦/٢٠١٤ حجم المبيعات (باأللف قطعة)
        

 ١ ٣٣٨ ١ ١١٩ مصـر
 ١١٩ ٦٤  لبنـان

  ١ ٤٣٤  ١ ٦٤١  تصديـر
 ٢ ٨٩١ ٢ ٨٢٤  إجمالي حجم المبيعات (باأللف قطعة)

     
 ٣٦٨.٨ ٣٨٢.٥  جنيه)إيرادات المبيعات (بالمليون 

  ١٢٧.٦  ١٣٥.٤  متوسط سعر البيع (جنيه / قطعة)
    

   ٢٩٢.٩  ٢٨٤.٥  إجمالي تكلفة المبيعات (بالمليون جنيه)
  ٧٥.٩    ٩٨  مجمل الربح (بالمليون جنيه)

  
  قطاع إنتاج البالط  ثانيا:

  
    حجم المبيعات (باأللف متر مربع)

        
 ١١ ٠٦٢  ١٣ ٢٨٨ مصـر
 ١ ١١٩   ٩١٩  لبنـان

 ٣ ٦٦٩  ٣ ٦٣١  تصديـر
 ١٥ ٨٥٠  ١٧ ٨٣٨  إجمالي حجم المبيعات (باأللف متر مربع)

     
 ٣٤١.١  ٤٠٣.٦٠  إيرادات المبيعات (بالمليون جنيه)

 ٢١.٥  ٢٢.٦  متوسط سعر البيع (جنيه / متر مربع)
     

 ٢١٣.٤  ٢٥٩  إجمالي تكلفة المبيعات (بالمليون جنيه)
 ١٢٧.٧  ١٤٤.٦  (بالمليون جنيه)مجمل الربح 

  
  قطاع إنتاج خالطات المياه  ثالثا:

  
      حجم المبيعات (بالقطعة)

      
  ٧١ ٨٦٩  ٦٩ ٦٦٨  مصر

  ٤ ٧٣٢  ٤٢٢  تصدير
  ٧٦ ٦٠١  ٧٠ ٠٩٠  إجمالي حجم المبيعات (بالقطعة)
  ٢٢  ٢٣.١  ايرادات المبيعات (بالمليون جنيه)
  ٢٨٦.٧  ٣٣٠.٢  متوسط سعر البيع (جنيه / قطعة)

      
  ١٧  ١٥.٩  إجمالى تكلفة المبيعات (بالمليون جنيه)

  ٥  ٧.٢  مجمل الربح (بالمليون جنيه)
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  تكلفة العمالة بشركات المجموعة -٣٠

  
            ٢٠١٤ يونيو ٣٠فى الفترة المنتهية بلغ إجمالى تكلفة العمالة من أجور ومرتبات وما فى حكمها عن 

  ).٢٠١٣ يونيو ٣٠فى الفترة المنتهية مليون جنيه عن  ١١٨.٢مليون جنيه (مقابل  ١١٩مبلغ 
      

  االلتزامات المحتملة -٣١

    

  خطابات الضمان الصادرة من البنوك لصالح الغير بيانها كالتالى: ١-٣١

  
  ٣١/١٢/٢٠١٣  ٣٠/٦/٢٠١٤  العملـــــة

      
 ١٢ ٩٧٩ ٣٤٣  ١ ٢٢٢ ٨٦٨ جنيـه مصرى

  

 المستندية االعتمادات ٢-٣١

  

      العملـــــة

  ٧ ٨٢٤ ٧٩٨  ٧ ٩٦٦ ٢٤٩ جنيـه مصرى
  

قامت الشركة القابضة بضمان إحدى شركاتها التابعة فى الخارج فيما حصلت عليه من قرض من أحد البنوك  ٣-٣١
مليون جنيه مصرى). ال يوجد  ١٨.٦مليون يورو (تعادل  ٢الفرنسية (بنك عودة فرنسا) وتبلغ قيمة القرض 

  أرصدة قائمة لهذا القرض فى تاريخ القوائم المالية المجمعة.
  

  الموقف القضائى -٣٢

      
قامت هيئة الكهرباء فى لبنان بمطالبة الشركة اللبنانية للصناعات الخزفية (شركة تابعة) بسداد مبلغ           

مليون جنيه) تمثل قيمة إستهالك الكهرباء غير المسددة عن الفترة  ٣.٩مليون ليرة لبنانية (المعادل لمبلغ  ٨٥٥
. قامت الشركة التابعة برفع دعوى أمام القضاء اللبنانى ضد الهيئة ٢٠٠٣حتى أغسطس  ١٩٩٦من مارس 

 المذكورة للمطالبة بعدم السداد وما زال النزاع متداول أمام القضاء اللبنانى حتى تاريخ إعداد القوائم المالية
المجمعة، هذا وال يمكن تحديد ما سوف تسفر عنه نتيجة هذه القضية فى هذا التاريخ. هذا ولم تقم الشركة التابعة 

  بتكوين أية مخصصات لمقابلة نتائج الدعوى. 
      

  االرتباطات الرأسمالية -٣٣
  

  ).مليون جنيه ٤.٨:  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١( ٢٠١٤ يونيو ٣٠ال توجد ارتباطات راسماليه في 
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  األدوات المالية -٣٤

    
تتمثل األدوات المالية فى أرصدة النقدية بالبنوك والبنوك سحب على المكشوف والمدينون والدائنون القيمة الدفترية 

  لهذه األدوات تمثل تقدير معقول لقيمتها العادلة.
  

  فيما يلي ملخص للطرق واالفتراضات المستخدمة فى تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية:
  
القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة تعتمــد علــى أســعار الســوق المعلنــة فــى تــاريخ الميزانيــة بــدون خصــم أى   -

  تكاليف لتنفيذ هذه المعامالت.
  

بالنســبة ألرصــدة المــدينون والــدائنون (التجــاريون وآخــرون) المســتحقة خــالل أقــل مــن عــام، فــإن قيمتهــا   -
  االسمية تعكس القيمة العادلة.

  
  مخاطر األدوات الماليةإدارة  -٣٥

      
  خطر الفوائد ١-٣٥
  

يتمثل خطر الفوائد في أن تؤثر التغيرات فى أسعار الفوائد عكسيًا على نتيجة األعمال والتدفقات النقدية 
فى تمويل رأس مالها العامل على البنوك سحب على المكشوف وفقًا لمعدالت فائدة  القابضةوتعتمد الشركة 

متغيرة. وتعتمد الشركة القابضة فى تمويل أصولها وتوسعاتها على حقوق المساهمين والقروض طويلة األجل 
  وفقًا ألفضل المعدالت السائدة فى ذلك الوقت.

  
  خطر االئتمان ٢-٣٥
  

العمالء الممنوح لهم ائتمان على سداد المستحق عليهم واحتمال تعرض يتمثل خطر االئتمان فى مـقدرة 
لفقد هذه المديونيات وتواجه الشركة القابضة هـذا الخطر بوضع سياسات بيعية حيث ال يتم  القابضةالشركة 

  البيع اآلجل إال بعد دراسة واستعالم عن العمالء المتعامل معهم وأخذ الضمانات الكافية.
  

  
  أسعار صرف العمالت األجنبيةخطر تقلبات  ٣-٣٥
  

يتمثل خطر تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف الذى يؤثر على 
بالعمالت األجنبية باإلضافة إلى إعادة تقييم األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت  المدفوعات

الت األجنبية وأسعار التحويل السائدة فإن خطر تقلبات األجنبية. ونظرًا لعدم استقرار أسعار صرف العم
  أسعار صرف العمالت األجنبية يعتبر مرتفع.
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  الموقف الضريبى -٣٦
  

  الموقف  السنوات  نوع الضريبة
      

منذ بدء النشاط   والقيم المنقولة ضرائب شركات األموال
  ٢٠٠٣وحتى 

وسداد كافة  بالتسوية النهائيةالقابضة قامت الشركة 
  اإللتزامات الضريبية.

      
 الضريبية بالنماذج اإلخطار وتمالضريبى  الفحص تم  ٢٠٠٤/٢٠٠٧  

 فى النماذج على باالعتراضالقابضة  الشركة وقامت
  .القانوني الميعاد

  لم يتم الفحص بعد. ٢٠٠٨/٢٠١٢  
      

وسداد كافة بالتسوية النهائية القابضة قامت الشركة   ٢٠٠٨حتى   ضريبة مرتبات
  االلتزامات الضريبية بالكامل.

      
  لم يتم الفحص الضريبي بعد.  ٢٠٠٩/٢٠١٢  

منذ بدء النشاط   ضريبة الدمغة
  ٢٠٠٤وحتى 

وسداد كافة  بالتسوية النهائيةالقابضة قامت الشركة 
  اإللتزامات الضريبية.

حتى  ٢٠٠٥من   
٣٠/٦/٢٠٠٦  

وتم اإلخطار بالنماذج الضريبية وتم  الضريبىتم الفحص 
عليها فى الميعاد القانونى والخالف منظور  االعتراض

  أمام لجنة الطعن.
  
  

١/٧/٢٠٠٦ 
  حتى   تاريخه

  .األن حتي الضريبي الفحص يتم لم

      
  .تم الفحص الضريبى وسداد كافة اإللتزامات الضريبية  ٢٠١٢حتى   المبيعاتالضريبة العامة على 

      
 استبعاد نتائج أعمال شركات ليسيكو فرنسا: -٣٧

    
 ٢٠٠٦والتى كانت فى مراحل اإلفالس فى عام  –منذ تاريخ استحواذ الشركة على سيرجامين باتيماه  -

استمرت الشركة فى تحقيق خسائر جوهريه على الرغم من اجراءات اعادة الهيكلة وتغيير االدارة والتى كان 
ولكن بدون وجود تأثير ايجابى على نتائج االعمال نظرًا لظروف السوق  لها اثر كبير على تخفيض التكلفة

 والتى اثرت سلبًا على حجم المبيعات.
     

بدأت ليسيكو فى اجراءات تصفية كل شركاتها التابعة فى فرنسا والمكونة من شركة  ٢٠١٣اكتوبر  ٣١بتاريخ  -
اصبحت شركة ليسيكو فرنسا وشركاتها التابعة فى  ليسيكو فرنسا، ليسيكو للتوزيع ، سيرجامين باتيماه، وبالتالى

مرحلة التصفيه. قامت المحكمة التجاريه بتعيين مصفي قضائي بناء علي الطلب المقدم من الشركة الى 
المحكمه التجاريه ألعتماد البدء في اجراءات وضع الشركة تحت التصفية. كما تم ابالغ واستشاره مجلس 

جراء وبالتالي سوف تستمر ليسيكو فرنسا، ليسيكو للتوزيع وكذا سيرجامين االعمال الفرنسي بصدد هذا األ
أكتوبر  ٣١باتيماه فى األعمال التجارية خالل تلك الفترة وفور الحصول على موافقة المحكمة التجارية في 

 سلمت شركة ليسيكو ادارة هذه الشركات الى مصفي قضائى معين عن طريق المحكمة ٢٠١٣
   

ليسيكو فقدت السيطره علي الشركات التابعه في فرنسا فقد تم اتخاذ قرار عدم تجميع أعمال حيث أن شركة  - 
هذه الشركات التابعه و بالتالي تم أستبعاد نتائج اعمال الشركات التابعة الفرنسيه من القوائم المالية المجمعة 

سيطرة. و تري إدارة الشركة عدم و استبعاد نتائج األعمال بداية من تاريخ فقد ال ٢٠١٣أكتوبر  ٣١بدءا من 
  وجود اية التزامات محتمله ناتجة عن إجراءات التصفية
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لدراسة خطة أعادة هيكله أو قبول أحد العروض ٢٠١٤أشهر تنتهي في أبريل  ٦قد قامت المحكمة التجارية بمنح فتره 

قدمة أو المضي قدما في خطة أعادة المقدمه من المستثمرين وبالتالي فأن القرارات المترتبة علي قبول العروض الم
الهيكلة أصبحت في يد المحكمة التجارية فقط منذ ذلك التاريخ. بالتالي تكون شركة ليسيكو قد فقدت السيطرة علي 
مجموعة الشركات التابعه في فرنسا و قد تم االعتراف باالنخفاض في قيمة االستثمار في الشركات التابعه في فرنسا 

من صافي أصول الشركات التابعه في  فرنسا  ٪١٠٠مليون جنيه إسترليني و التي تمثل  ٦,٣٦٠بالكامل بمبلغ 
باالضافه الي صافي الحسابات المتبادلة بين شركات مجموعة ليسيكو و الشركات التابعه في فرنسا و المعادل لمبلغ 

 مليون جنيه مصري. ٤٧
  

 فيما يلي: ٢٠١٤يونيو  ٣٠تتمثل المبالغ التي لم يتم تجميعها في  -
  
    

  ألف جنيه مصرى    ألف جنيه استرلينى    
          

  )٥ ٨٩٣(    )٥١٣(    أصول طويلة االجل
  )٢ ٥٧٧(    )٢٢٤(    ملموسة غير اصول

  )١٤٠ ٩١٠(    )١٢ ٧٧٣(    أصول متداولة
  ٧٥ ١٢١     ٦ ٧٩٤     التزامات متداولة

  ٣ ٩٢٥     ٣٥٥     التزامات غير متداولة
  )٧٠ ٣٣٤(    )٦ ٣٦١(    صافى االصل

  ١٤ ٥٩٥     ١ ٣٢٠     ارباح رسمالية من االستبعاد
  )٤٧ ٢٧٢(        ارصدة بين الشركات

الخسائر الناتجه من تصفيه 
  شركة فرنسا التابعه

      )١٠٣ ٠١١(  

          
  

ام بى  –اعتمدت المحكمة عرض شراء طبقًا لمبدأ االستمرارية حيث قامت شركة اتش بى  ٢٠١٤يونيو  ٥فى 
القابضة والتى يمتلكها المدير العام الحالى لشركة ليسيكو فرنسا مع شريك اخر بالتقدم بعرض شراء تم الموافقة عليه 

مصر على طلب المصفى القضائى بسداد مبلغ  وافقت شركة ليسيكومن قبل المحكمة.وبناء على هذا االتفاق، 
يورو والتى تمثل اعادة هيكلة رأس  ٣١٥ ٠٠٠يورو تمثل اعباء تخفيض عمالة. باالضافة الى مبلغ  ٢٨٠ ٠٠٠

  المال قبل بيع الشركة الى المالك الجديد.


