سوديك تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من 2014
إطالق مشروعات جديدة وأداء قوي للمبيعات وزيادة مليار جنية في رأس مال الشركة

القاهرة في  11نوفمبر :4112 ،أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ( )SODICعن نتائجها المالية ال ُمج ّمعة خالل الشهور
التسعة األولى من العام الحالي ،والمنتهية في  03سبتمبر  ،4302وجاءت النتائج ال ُمجمعة كالتالي:
أرقام من قائمة الدخل للشهور التسعة األولى من العام والمنتهية في  01سبتمبر :4112




إجمالي إيرادات النشاط 798 :مليون جنيه
مجمل الربح 039 :مليون جنيه
صافي الربح 003 :مليون جنيه

أرقام من قائمة المركز المالي في  01سبتمبر :4112


حسابات المدينين 4,067 :مليون جنيه



مشروعات تحت التنفيذ ,64,7 :مليون جنيه



الرصيد النقدي 1,034 :مليون جنيه

مشروعات جديدة ومبيعات إستثنائية
حققت سوديك خالل الشهور التسعة األولى من هذا العام صافي مبيعات متعاقد عليها بقيمة  4مليار جنيه كنتيجةة مباشةرل لبية  930وحةدل خةالل تلةك
الفترل ،بينما بلغ صافى المبيعات المتعاقد عليها خالل الرب الثالث فقط من العام الحالي  204مليون جنيةه ،بزيةادل نسةبتها  %02مقارنةة بةنفا الفتةرل
من العام الماضي .ويأتي هذا األداء القوي للمبيعات على خلفية إطةال المرحلةة السةابعة مةن مشةرو ايسةتاون ريزيدانسةيز والتةي تةب بيعهةا باللامةل،
حيث بلغت مساهمتها  040مليون جنيه من رقب المبيعات اإلجمالي حتى تاريخه .هذا وقةد بلةغ صةافى المبيعةات منةذ بدايةة العةام حتةى ا ن  4.0مليةار
جنيه ،وهو ما يسهب بشلل كبير في تحقيق مبيعات مماثلة لما تملنت الشركة من تحقيقه من مبيعات قياسية في .4300
نمو اإليرادات واألرباح
تملنت سوديك خالل الشهور التسعة األولى من العام الحالي تحقيق إجمالي إيرادات بلغ  798مليةون جنيةه ،بنسةبة ديةادل سةنوية  %09مقارنةة بالعةام
الماضي .كما بلغ إجمالي الربح  039مليون جنيه ،محققا ً إجمالي هامش ربح بنسبة  ،%04كما وصل صافي الربح إلى  003مليون جنيه ،حيث بلةغ
صافي هامش الربح إلى .%04
أما على مستوى عمليات التسليب ،فقد بلغت  932مليون جنيه ،مقارنة بتسةليب وحةدات بقيمةة  ,84مليةون جنيةه ،وهةو مةا يمثةل نسةبة نمةو تبلةغ %04
مقارنة بالعام الماضي.
هذا وقد بلغت حجب المتحصالت النقدية خالل الشهور التسعة األولى من العام الحالي  0.4مليار جنيه ،بينما وصل هذا الرقب إلى  944مليون جنيه
خالل نفا الفترل من العام الماضي حيث بلغت نسبة التعثر في السداد  %2خالل الشهور التسعة األولى من .4302
زيادة في رأس المال بقيمة مليار جنية
من ناحية أخرى تزامنت نهاية الرب الثالث من العام الحالي م انطال فترل االكتتاب لزيادل رأس مال سوديك والتي استمرت لمدل شهر ،حيث تب
دعول قدامة المساهمين لإلكتتاب في ديادل رأس مال الشركة بقيمة مليار جنيه .وقد شهد شهر أكتوبر تغطية اإلكتتاب بنسبة تقترب من ،%033
حيث تب تجمي  990مليون جنيه .وبهذا يلون قد تب إنهاء إجراءات ديادل رأس مال الشركة بنجاح ،حيث ارتف رأس المال ال ُمصدر من 0,4.80
مليون جنيه إلى  0.04مليار جنيه ،م ديادل حقو مللية حملة األسهب بنسبة .%28

وتعلا تلك المشاركة القوية ثقة المساهمين في قدرل سوديك على منح قيمة مضافة لهب ،هذا إلى جانب ثقتهب في مشروعات الشركة المستقبلية، .
وتتيح ديادل رأس المال للشركة قدرل اإلسرا في تنفيذ المشاري القائمة ،وكذلك السعي بقول لالستثمار في المزيد من الفرص الجديدل.

انتهى-نبذة عن سوديك
تعد سوديك من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدل على المستوى اإلقليمي ،حيث تقوم بتطوير عدد من المشروعات العقارية اللبيةرل والمتنوعةة
في مصر .تتنو المشروعات التي تقيمها سوديك لتضب مشروعات سلنية متنوعةة ،مراكةز تجاريةة عمالقةة تضةب متةاجر للتجزئةة ومقةار للشةركات،
حيث تمثل تلك المراكز أسوا مركزية وأماكن حضرية لسلان شر وغرب القاهرل .سوديك مدرجة في بورصة األورا المالية بالقاهرل تحت اسب
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