شركح تىرصعيذ للتٌويح الزراعيح والوقاوالخ (ط.م.م)

شركة بورسعيد لمتنمية الزراعية والمقاوالت

(شركة مساىمة مصرية )

القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
فى  53ديسمبر 4243
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ش.م.م

شركة بىرشعيد للتىمية الزراعية واملقاوالت
شركة مصاهمة مصرية وفقا الحكام القاهىن  937لصىة 9769
قائمة املركز املالى
فى  19ديصمبر 0209
) املصري جميع املبالغ بالجىية(

ايضاح

 19ديصمبر 0209

 53ديسمبر 4242

الاصىل
الاصىل غير املتداولة
الاصىل الثابته ( بالصافى )
مجمىع الاصىل غير املتداولة

()2(،)1-1

5 695 923

3 463 802

5 695 923

3 463 802

الاصىل املتداولة
املخزون

()3(،)2-1

0

36 369

الارصدة املديىة واملديىة الاخري

()3-1

304 601

210

الىقدية وما فى حكمها
مجمىع الاصىل املتداولة

()4(،)4-1

17 034

33 483

321 635

70 062

مجمىع الاصىل

6 017 558

3 533 864

حقىق امللكية
راس املال املدفىع

()5

4 000 000

4 000 000

الاحتياطى القاهىوى

()6-1

12 366

12 366

خصائر مرحلة

)( 529 189

)( 278 687

صافى ارباح أو( خصائر) العام
مجمىع حقىق امللكية

9 562

)( 250 502

3 492 739

3 483 177

الالتزامات املتداولة
دائىىن وارصدة دائىة اخري

2 524 819

50 687

()5-1(-)6

مجمىع الالتزامات املتداولة

2 524 819

50 687

مجمىع حقىق امللكية والالتزامات

6 017 558

3 533 864

الايضاحات املرفقة جزء اليتجزأمن القىائم املالية وثقرأ معها
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
يحيى أحمد السيد عاشور
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ش.م.م

شركة بورسعيد لمتنمية الزراعية والمقاوالت
شركة مساىمة مصرية وفقا الحكام القانون ; 37لسنة 3;:3
قائمة الدخل
عن السنة المالية المنتيية فى  53ديسمبر 4243

) المصرى جميع المبالغ بالجنية (

ايضاح

 53ديسمبر 4243

 53ديسمبر 4242

ايرادات النشاط

()35-5

7 234 704

386 000

يخصم
تكاليف النشاط

)(5 080 702

)( 326 800

مجمل ربح النشاط

2 154 002

59 200

يخصم
مصروفات عمومية وادارية

(;)

)(1 817 237

)( 142 800

اهالكات

()6

)( 147 747

)( 137 137

)( 125 000

)( 28 800

بدالت حضور ومكافأت أعضاء مجمس االدارة

)( 36 369

مخزون التالف والراكد ومنتهي الصالحية
المساهمة التكافمية

)( 18 087

)( 965

اجمالى المصروفات

)(2 144 440

)( 309 702

صافى (خسائر) ارباح العام بعد الضرائب

9 562

)( 250 502

0.002

-0.0626

نصيب السهم فى االرباح

()32

االيضاحات المرفقة جزء اليتجزأمن القوائم المالية وتق أر معيا
المدير المالى

نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
يحيى أحمد السيد عاشور
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ش.م.م

شركة بورسعيد لمتنمية الزراعية والمقاوالت
شركة مساىمة مصرية وفقا الحكام القانون ; 37لسنة 3;:3
قائمة الدخل الشامل
عن السنة المالية المنتيية فى  53ديسمبر 4243

) بالجنية المصرى جميع المبالغ (

صافى ارباح (خسائر) العام بعد الضرائب
اجمالى الدخل الشامل عن العام

 53ديسمبر 4243

 53ديسمبر 4242

جنية مصرى

جنية مصرى

9,562

)(250,502

9,562

)(250,502

االيضاحات المرفقة جزء اليتجزأمن القوائم المالية وتق أر معها

ًائة رئيش هجلش االدارج والعضى الوٌتذب
يحيً أحوذ الضيذ عاشىر
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ش.م.م

شركح تىرصعيذ للتٌويح الزراعيح والوقاوالخ
شركح هضاهوح هصريح وفقا الحكام القاًىى  951لضٌح 9199
قائوح التذفقاخ الٌقذيح
عي الضٌح الواليح الوٌتهيح فً  19ديضوثر 0209
ايضاح

) الوصري جويع الوثالغ تالجٌيح (

 19ديضوثر 0209

 53دٗسوثر 4242

أنشطة التشغيل
9,562

صافى ارباح أو (خسائر) العام

)(250,502

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
()6

اإلهالك

147,747
157,309

137,137
)(113,365

ارباح التشغيل قبل التغيرات فى راس المال العامل
()7

التغير فى المخزون
التغير فى العمالء واالرصدة المدينة االخرى
التغير فى المصاريف المستحقة

()8

التغير فى االرصده الدائنة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة التشغيل

36,369

186,000
50,000

)(304,391
-

)(32,147

2,474,132

965

2,363,4

91,453

أنشطة االستثمار
المدفوع لشراء اصول ثابتة

)(2,379,868

)(185,000

)(2,379,868

)(185,000

)(16,449

)(93,547

النقدية و ما فى حكمها فى أول العام

33,483

127,029

النقدية و ما فى حكمها فى أخر العام

17,034

33,482

صافى التدفقات النقدية المتاحة من أنشطة االستثمار
صافى التدفقات النقدية خالل العام

ويتمثل فى :
نقدية بالصندوق

17,034

33,482

17,034

33,482

ًائة رئيش هجلش االدارج والعضى الوٌتذب
يحيً أحوذ الضيذ عاشىر
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ش.م.م

شركح تىرصعيذ للتٌويح الزراعيح والوقاوالخ
شركح هضاهوح هصريح وفقا الحكام القاًىى  951لضٌح 9199
قائوح التغير فً حقىق الولكيح
عي الضٌح الواليح الوٌتهيح فً  19ديضوثر 0209

راس الوال الوذفىع

12 366

ارباح العام  /الفترة االجمالى

)( 245 781

)( 32 906

3 733 679

)( 32 906

32 906

-

)( 250 502

)( 250 502

الرصيد فى 12/20/0202

4 000 000

12 366

)( 278 687

)( 250 502

3 483 177

الرصيد فى 1/1/0201

4 000 000

12 366

)( 278 687

)( 250 502

3 483 177

)( 250 502

250 502

-

9 562

9 562

9562

3 492 739

الرصيد فى 1/1/0202

4 000 000

االحتياطى
القانونى

ارباح
(خسائر)
المرحلة

المحول لالرباح المرحلة
صافى ارباح (خسائر) الفترة

المحول لالرباح المرحلة
صافى ارباح الفترة
الرصيد فى 12/20/0202

4 000 000

12 366

)( 529 189

ًائة رئيش هجلش االدارج والعضى الوٌتذب
يحيً أحوذ الضيذ عاشىر
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ش.م.م

االيضاحات المتممة لمقوائم المالية عن الفترة المالية المنتيية
فى  53ديسمبر 2021

( )3نبذة عن الشركة :
 .3تاسستت شتتركة بورستتعيد لمتنميتتة الزراعيتة والمقتتاوالت – شتتركة مستتاىمة مصترية وفقتتا الحكتتام القتتانون رقتتم ;37
لستتنة  3;:3وتتتم قيتتد الشتتركة فتتى الستتجل التجتتارى تحتتت رقتتم  5526محافظتتة االستتماعيمية بتتتاري  4:ينتتاير
 ، 4232وتم نشر العقد االبتدائى والنظتام االساستى لمشتركة بصتحيفة االستت مار بالعتدد رقتم  32:44فتى فبرايتر
 4232ومقرىا بورسعيد .
( )4غرض الشركة :
 - 3تجارة االسمدة والمنتجات الزراعية والمعدات الزراعية
 -4استصالح االراضى وتقسيميا وبيعيا (وذلك أك ر متن التف فتدان وأقتل متن عشترين التف فتدان)،وبيع وشتراء
االراضى والعقارات واالراضى الزراعية
 -5المقاوالت العامة والمتكاممة والمتخصصة واعمال البنية التحتية ورصف الطرق
 -6التجارة العامة
 -7تجارة المخمفات بكامل أنواعيا و إعادة تدويرىا و تصنيعيا
 -8اإلتجار و البيع و الشراء و المشاركة و اإليجتار فتك كافتة اضراضتك و المشتروعات الصتناعية و الزراعيتة و
التجارية والعقارية و السياحية و العالجية داخل و خارج جميورية مصر العربية
 – 9أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك و المدائن.
 -:تجارة البالستيك والمدائن .
; -أقامة وتشغيل مصنع لتجميع وتصنيع وتوزيع وتجارة اضجيزة الكيربائية واضجيزة المنزلية
مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الجميورية رقم  572لسنة  4229وقرار السيد رئيس الجميورية رقم  578لستنة
422:
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( )5أىم السياسات المحاسبية المطبقة :
( )3-5أسس إعداد القوائم المالية :
أ -االلتزام بالمعايير المحاسبية والقوانين
 .4تم اعداد القوائم المالية لمشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين والموائح السارية
ب -استخدام التقديرات واالفتراضات

 .5يتطمتتب اعتتداد القتوائم الماليتتة وفقتتا لمعتتايير المحاستتبة المصتترية متتن االدارة استتتخدام الحكتتم الشخصتتى والتقتتديرات
واالفتراضات التتى تتر ر عمتى تطبيتق السياستات والقتيم المعروضتة لالصتول وااللتزامتات وااليترادات والمصتروفات .
تعد التقديرات واالفتراضات المتعمقة بيا فتى ضتوء الخبترة الستابقة وعوامتل اخترى متنوعتة ىتذا وقتد تختمتف النتتائ
الفعمية عن تمك التقديرات .

تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
 .6يتم اعادة مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعمقة بيا بصفة دورية .
 .7يتم االعتراف بالتغيير فى التقديرات المحاسبية فى الفتترة التتى يتتم تغييتر التقتدير فييتا اذا كتان التغييتر يتر ر عمتى
ىذه الفترة فقط او فى فترة التغيير والفترات المستقبمية اذا كان التغيير ير ر عمى كالىما .
ج -قياس القيم العادلة

 .8يتم تحديد القيمتة العادلتة لتالدوات الماليتة عمتى استاس الفيمتة الستوقية لتالداة الماليتة او الدوات ماليتة م يمتة فتى
تاري القوائم المالية بدون خصم اى تكاليف بيع مستقبمية مقدرة  .يتم تحديد قيم االصول الماليتة باستعار الشتراء
الحاليتة لتمتتك االصتول بينمتتا يتتم تحديتتد قيمتة االلتزامتتات الماليتتة باالستعار الحاليتتة التتى يمكتتن ان تستوى بيتتا تمتتك
االلتزامات .
 .9فى حالة عدم وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلتة لتالدوات الماليتة فانتو يتتم تقتدير القيمتة العادلتة باستتخدام
اساليب التقيتيم المختمفتة متع االختذ فتى االعتبتار استعار المعتامالت التتى تمتت مترخ ار واالسترشتاد بالقيمتة العادلتة
الحاليتتة لتتالدوات االختترى المشتتابية بصتتورة جوىريتتة -استتموب التتتدفقات النقديتتة المخصتتومة-او اى طريقتتة اختترى
لمتقييم ينت عنيا قيم يمكن االعتماد عمييا .
 .:عند استتخدام استموب التتدفقات النقديتة المخصتومة كاستموب لمتقيتيم فانتو يتتم تقتدير التتدفقات النقديتة المستتقبمية
عمى اساس افضل تقديرات لتالدارة ويتتم تحديتد معتدل الخصتم المستتخدم فتى ضتوء الستعر الستائد فتى الستوق فتى
تاري القوائم المالية لالدوات المالية المشابية من حيث طبيعتيا وشروطيا.
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( )4 -5ترجمة المعامالت بالعمالت اضجنبية :
( )3عممة التعامل وعممة العرض
; .يتم عرض القوائم المالية بالجنية المصرى والتى تم ل عممة التعامل لمشركة .
( )4المعامالت واالرصدة
 .32تمسك الشتركة حستاباتيا بالجنيتو المصتري ويتتم إ بتات المعتامالت بتالعمالت االجنبيتو ختالل العتام عمتى أستاس
ستتعر صتترف ابتتت فتتى تتتاري المعاممتتة  .وفتتى تتتاري

الق توائم الماليتتة يتتتم إعتتادة تقيتتيم االصتتول والخصتتوم ذات

الطبيعتتو النقديتتو بتتالعمالت االجنبيتتو عمتتى استتاس استتعار الصتترف الستتائدة فتتى ذلتتك التتتاري وتتتترجم البنتتود ذات
الطبيعتتة غيتتر النقديتتة والتتتى ستتجمت قيمتيتتا بالتكمفتتة التاريخيتتة بعممتتة أجنبيتتة باستتتخدام ستتعر الصتترف فتتى تتتاري
المعاممتتة .أمتتا البنتتود ذات الطبيعتتة غيتتر النقديتتة التتتى ستتجمت قيمتيتتا بالقيمتتة العادلتتة بالعممتتة اضجنبيتتة باستتتخدام
أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيمة العادلة .ويتم إدراج فروق العممو ضمن قائمة الدخل .
تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )5-5اضصول ال ابتة واىالكاتيا:
أ -االعتراف والقياس االولى
 .33يتتتم االعت تراف باالصتتول ال ابتتتة بالتكمفتتة مخصتتوما منيتتا مجمتتع االىتتالك ومجمتتع خستتائر االضتتمحالل واذا كانتتت
المكونتتات الجوىريتتة لبنتتد متتن بنتتود االصتتول ال ابتتتة ليتتا اعمتتار انتاجيتتة مختمفتتة فانتتو يتتتم المحاستتبة عنيتتا كبنتتود
مستقمة ( مكونات رئيسية ) ضمن تمك االصول ال ابتة .
 .34يتم االعتراف باالرباح او الخسائر الناتجة من استبعاد االصول ال ابتة باالرباح او الخسائر .
ب -التكاليف الالحقة عمى االقتناء
 .35يتتتم رستتممة النفقتتات الالحقتتة عمتتى االقتنتتاء عمتتى االصتتل فقتتط اذا كتتان متتن المتوقتتع أن ينش ت عنيتتا تتتدفق منفعتتة
اقتصادية مستقبمية .
 .36وىذا بيان بإضافات اضصول ال ابتة التى تمت خالل العام
أوال المبانى

تم اضافة اعمال انشائية

انيا اضرض الزراعية
تم شق ترعة خاصة باضرض الزراعية بطول  3:2متر (بحسب تعمميات الجمعية الزراعية)
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ال ا التجييزات
 تم عمل شبكة رى لألرض الزراعية اعمال انشائية داخل المصنع واجيزة امن صناعى(بحسب تعميمات اضمن الصناعى)ج -االىالك
 .37يتم اىالك قيمة االصل ال ابت القابمتة لالىتالك – والتتى تتم تل فتى تكمفتة االصتل مخصتوما منيتا قيمتتو التخريديتة
وفقا لطريقة القسط ال ابت وذلك عمى مدار العمر االنتاجى المقدر لكل نوع من انواع االصول ال ابتة ويتتم تحميتل
االىتتالك عمتتى االربتتاح او الخستتائر وال يتتتم اىتتالك االراضتتى وقتتد تتتم اعتتادة تقتتدير العمتتر االنتتتاجى لتتبعض االصتتول
وفيما يمى بيانا بمعدالت االىالك المقدرة لمفترة الحالية
بيان اضصل

العمر االنتاجى

المبانى

 72سنة

 32سنوات

االالت والمعدات

 32سنوات

التجييزات والتركيبات

اجيزة كيربائية وكمبيوتر

 :سنوات

ا اث ومعدات مكاتب

 32سنوات

 .38يتم مراجعة القيمتة التخريديتة لألصتل ال ابتت والعمتر اإلنتتاجى المقتدر لتو عمتى اضقتل فتى نيايتة كتل ستنة ماليتة –
وعندما تختمف التوقعات عتن التقتديرات الستابقة فيجتب معالجتة ذلتك التغيتر (التغيترات) كتغيتر فتى تقتدير محاستبى
طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (" )7السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية واضخطاء".
 .39عندما تتجاوز قيمة اضصل القيمة المتوقع أستردادىا من التشغيل فانتو يتتم تخفتيض ىتذه القيمتة عمتى الفتور التى
القيمة المتوقع استردادىا.
 .3:أرباح وخسائر اضستبعادات يتم تحديدىا بمقارنة القيمة البيعية بصافك القيمة الدفترية ويعترف بيا ضتمن إيترادات
التشغيل فك قائمة الدخل.

تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
; .3تكاليف الصيانة واالصالح يتم تحميميا عمى قائمة الدخل عن الفتترة الماليتة التتك حتد ت فييتا  ،تكمفتة التجديتدات
الجوىرية يتم رسممتيا عمى تكمفة االصل عندما يكون من المتوقع أن تردي إلى زيادة المنافع
( )6-5المخزون :
 .42يتم ا بات المخزون بالتكمفة او صافى القيمة البيعية اييما أقل .وتتم ل القيمة البيعية فى سعر البيع المتوقع من
خالل النشاط العادى ناقصا التكمفة التقديرية لالتمام ومصروفات البيع .
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( )7-5العمالء والمدينون واالرصدة المدينة االخرى :
 .43يتم اال بات االولى لمعمالء والمدينون واوراق القبض والمدينون بالقيمة العادلة ويتم القيتاس الالحتق ليتا بالتكمفتة
المستيمكة باستخدام سعر الفائدة الفعمى ويخصم منيا خسائر االنخفاض المقدرة فى فى قيمتيا .
( )8-5النقدية وما فى حكميا
تتضمن النقدية وما فى حكميا ارصدة النقدية الصندوق الحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ضجل واذون الخزانة

وو ائق صناديق االست مار والتى ال تتجاوز ال ة شيور – ان وجدت – ويعتبر رصيد بنوك سحب عمى المكشوف

والذى سوف يسدد عند طمبو جزءا من ادارة الشرة لالموال وذلك ضغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية .
( )9-5المخصصات :

 يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون عمى الشركة التزام حالى قانونى أوحكمى نتيجة لحدث سابق  ،ويكون معة منالم توقع ان يتطمب ذلك تدفقا خارجا لمموراد االقتصادية لتسوية االلتزام  ،مع امكانية اجراء تقدير مو ق لمبمغ االلتزام .
ويتم مراجعة المخصصات فى تاري الميزانية وتعديميا إلظيار افضل تقدير حالى .

( ):-5االحتياطى القانونى

 طبقاً لمنظام اضساسك لمشركة  ،يجنب  < 32من صافك الربح لتكوين إحتياطك قانونك  ،ويتم التوقف عن تجنيب ىذهالنسبة إذا بمغ اإلحتياطك قد ارً يوازى  <72من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ومتك نقص اإلحتياطك يتعين العودة
إلك اإلقتطاع.

 .44ويجوز لمجمعية العامة استخدام االحتياطى لمواجية اضغتراض التتك توافتق عمييتا الجمعيتة العامتة طبقتاً إلقتتراح
مجمس اإلدارة.
( );-5ذمم دائنة ومستحقات :
 .45يتم إ بات المطموبات لممبالغ المستحقة السداد فى المستقبل لمبضائع أو الخدمات المستممة سواء تمت أو لم تتم
المطالبة بيا من قبل المورد او مردى الخدمة .
تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )32-5المصروفات :
 يتم االعتراف بجميع المصروفات شاممة مصروفات النشاط والمصروفات االدارية والعمومية والمصروفات االخرى معإدراجيا بقائمة الدخل فى الفترة المالية التى استحقت فييا تمك المصروفات .

( )33-5تكاليف االقتراض:

 .46يتم إدراج أعباء تكمفة االقتراض عمى قائمة الدخل مباشرة كمصروفات تمويمية فيما عدا تكمفة االقتتراض المتعمقتة مباشترة
ب قتناء او انش اصل مرىل والتى يتم تحميميا كجزء من تكمفة االصل ان وجدت .
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( )34-5المعامالت مع االطراف ذات العالقة :
 .47تتم ل اضطراف ذات العالقة ( ان وجدت ) فك كل من الشركات الشقيقة وكبار المساىمين والمديرين واإلدارة العميا
لمشركة  ،وتم ل أيضا الشركات المسيطر عمييا أو خاضعة لسيطرة مشتتركة أو نفتوذ متر ر متن قبتل تمتك اضطتراف
ذات العالقة  ،ويتتم اعتمتاد الشتروط والسياستات التستعيرية لممعتامالت متع اضطتراف ذات العالقتة متن قبتل مجمتس
اإلدارة  . .ويتم التعامل مع اضطراف ذوي العالقة بنفس شروط التعامل مع اضطراف اضخري .
( )35-5تحقق اإليراد:

 19ديضوثر 0209

 19ديضوثر 0202

بيع مخلفات ورق (خامة)
ايرادات ارض زراعية

7,214,704

354,000

20,000

32,000

إجمالى اإليرادات

7,234,704

386,000

 .48يتم االعتراف باإليراد إلى المدى الذى تتوفر فيو درجة كافية من الت كد ب ن المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاممة
سوف تتدفق لمشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل مو وق بو  .ويتم ا بات االيراد عمى اساس االستحقاق ويتتم
ا بات االيراد عند أداء الخدمة لمعميل .
 وقد استفادة الشركة بالطالب الزائد عمى مخمفات الورق لدخوليا مباشرة فى صناعة التورق خاصتة فتى النصتفال تتانى متتن العتتام المنصتترف لمحاجتتة الماستتة لممستتاىمة الكبيتترة لمتتورق فتتى العمميتتة التعميمتتة لطباعتتة الكتتتب
والكراريس وخالفو
.49

ويتم ا بات االيراد عندما يت كد من الشروط التالية :

 .4:قياس قيمة االيراد بدقة
; .4عند الت كد من تدفق المنافع االقتصادية المتعمقة بالمعاممة
 .52عند الت كد من القياس الدقيق لدرجة اتمام العممية
 .53عند الت كد من قياس التكاليف الخاصة بو .
( )36-5إيرادات الفوائد

 .54يتم االعتراف بإيراد الفوائد باستخدام طريقة العائد الفعمى  ،ويدرج إيراد الفوائد بقائمة الدخل ضمن الفوائد الدائنة
( )37-5قائمة التدفقات النقدية :

 .55يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمطريقة غير المباشرة،
تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )38-5النقدية وما فى حكميا :

 .56بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية  ،ف ن النقدية وما فك حكميا تشمل أرصدة النقدية .
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 .57بالصندوق  ،الحسابات الجارية لدى البنوك والودائع الجل التى تستحق خالل ال ة اشتير مخصتوما منيتا البنتوك
الدائنة .
( )39-5ضرائب الدخل :
 .58يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصرى .
 .59تتضمن ضريبة الدخل عمى أرباح أو خسائر العام كل من ضريبو العام والضريبو المرجمو  ،ويتم إ باتيتا بقائمتة
الدخل بإست ناء ضريبة الدخل المتعمقو ببنود حقوق الممكيو والتى يتم إ باتيا مباشرة ضمن حقوق الممكيو .
 .5:ىذا ويتم إ بات ضريبو الدخل عمى صافى التربح الخاضتع لمضتريبو بإستتخدام أستعار الضتريبو الستاريو فتى تتاري
الميزانيو باالضافو الى الفروق الضريبيو الخاصو بالسنوات السابقو .
; .5يتم االعتراف بالضريبو المرجمو والناشئو عن فروق زمنيو مرقتو بين القيمتو الدفتريتو لالصتول وااللتزامتات طبقتا
لالستتاس المحاستتبى وقيمتيتتا طبقتتا لالستتاس الضتتريبى  .ىتتذا ويتتتم تحديتتد قيمتتة الضتتريبو المرجمتتو بنتتاء عمتتى
الطريقو المتوقعو لتحقيق أو تسوية قيم االصول وااللتزامات  ،بإستخدام أسعار الضريبو الساريو فتى تتاري
اعداد القوائم المالية .
 .62ويتم االعتراف باالصول الضريبيو المرجمو لمشركة عنتدما يكتون ىنتاك طم نينتة بإمكانيتة تحقيتق أربتاح تخضتع
لمضتتريبو فتتى المستتتقبل يمكتتن متتن خالليتتا االنتفتتاع بيتتذا االصتتل  .ويتتتم تخفتتيض قيمتتة االصتتول الضتتريبيو
المرجمو بقيمة الجزء الذى لن يتحقق منو المنفعو الضريبيو المتوقعو خالل السنوات التاليو .
( )3:-5االرتباطات الرأسمالية فى اقتناء أصول ابتة فى المستقبل
 .63ال يوجد ارتباطات رأسمالية فى اقتناء اصول ابتة حتى االن .
( )3;-5ممكية االصول
 .64ال توجد قيود عمى ممكية االصول .
تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )42-5االنخفاض فى قيمة االصول :
 .65يتم دراستة القيمتة الدفتريتة لألصتول الممموكتة لمشتركة ( بختالف المختزون ) فتى تتاري إعتداد الميزانيتة وفتى حالتة تتوافر
مرشترات تتتدل عمتتى إنخفتتاض القيمتتة القابمتتة ل ستتترداد ليتتذه اضصتتول عتتن قيمتيتتا الدفتريتتة فإنتتو يتتتم تخفتتيض قيمتتة ىتتذه
االصول الى قيمتيا القابمة ل ستيرداد ويحمل ىذا التخفتيض عمتى قائمتة التدخل ويتتم حستاب قيمتة االىتالك الستنوى فيمتا
يتعمق باالصول ال ابتة عن السنوات التالية عمى اساس القيمة العادلة .
 وتقوم ادارة الشركة بشكل دورى فى تاري اعداد الميزانية بتغييم وجود اى مرشرات تدل عمى حدوث انخفاض فى قيمةالخسائر السابق اال عتراف بيا والتى نشات عن تحفيض القيمة الدفترية لألصول فى الفترات السابقة وفى حالة وجود
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م ل ىذه المرشرات يعاد تقدير قيمة االنخفاض ويتم عكس قيمة االنخفاض السابق تسجيمة فى الفترات السابقة بحيث
ال تزيد القيمة الدفترية ليذه االصول عن صافى قيمتيا الدفترية االصمية قبل تسجيل خسائر االنخفاض فى القيمة .
( )43-5نظام المعاشات لمعاممين:
 تساىم الشركة فى نظام التامينات االجتماعيو لصالح العاممين طبقا لقانون التامينات االجتماعيو رقم ; 9لسنة 3;97وتعديالتو وتحمل مساىمة الشركة عمى قائمة الدخل عند استحقاقيا .

( )44-5اضدوات المالية وادارة المخاطر المتعمقة بيا :
( )3االدوات المالية :
 تتم ل االدوات المالية لمشركة فى االصول المالية ( نقدية وارصدة بالبنوك ،عمالء وبعض ارصدة المدينون واالرصدةالمدينة االخرى ) وكذا االلتزامات المالية (ارصدة الموردين وارصدة الدائنون واالرصدة الدائنة االخرى).

 ويتضمن االيضاح رقم ( )5من االيضاحات المتممة لمقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة بش ن ا بات وقياسأىم االدوات المالية وما يرتبط بيا من ايرادات ومصروفات .
( )4خطر تقمب العمالت االجنبية :
 يتم ل خطر العمالت االجنبية فى التقمبات فى سعر الصرف والذى ير ر عمى المدفوعات والمقبوضات بالعمالت االجنبيةوكذلك تقييم االصول وااللتزامات بالعمالت االجنبية وال يوجد أصول بالعمالت االجنبية والتزامات بالعمالت االجنبية حتى

تارخ اعداد الميزانية .

تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )5القيمة العادلة :
القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختمف اختالفا جوىريا عن قيمتيا الدفترية فى تاري القوائم المالية .
( )6خطر االئتمان :
يتم ل خظر االئتمان فى مقدرة العمالء الممنوح ليم االئتمان عمى سداد المستحق عمييم .
( )45-5اىداف واساليب وسياسات ادارة راس المال
 مدى قدرة الشركة عمى الوفاء بسداد التزماتيا عن طريق ممارسة نشاطيا الرئيسى .38
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 ادارة راس المال من خالل االصول ال ابتة وتتم ل فى اضافات لالصول ال ابتة ولكن التوجد اضافات خالل ىذه الفترة( )46-5استخدام التقديرات والحكم الشخصى
 -إن إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية تتطمب استخدام تقديرات وفروض تر ر عمى قيم االصول

وااللتزامات الواردة بالميزانية وعمى االفصاح عن االصول واإللتزامات المحتممة فى تاري القوائم المالية وكذلك عمى
االيرادات والمصروفات خالل السنة المالية وعمى الرغم من أن ىذة التقديرات يتم اعدادىا طبقا ضفضل المعمومات

المتاحة ل دارة عن الظروف واضحداث الجارية إال أن النات النيائى قد يختمف عن ىذة التقديرات .
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تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )6االصول ال ابتة واىالكاتيا :

اجيزة

اراضى

كيربائية

ا اث

مبانى

االت ومعدات
924 000

تجييزات
وتركيبات

االجمالى

30 765

4 461 125

التكمفة فى  3يناير 4243

1 500 000

77 348

54 000

1 875 012

764 928

2 379 868

االضافات خالل العام

475 890

9 050

30 000

1 100 000

795 693

6 840 993

التكمفة فى  53ديسمبر 4243

1 975 890

86 398

84 000

2 975 012

924 000

997 323

مجمعة االهالك فى  3يناير 4243

77 347

51 800

199 844

646 800

21 532

اهالك العام

707

9 563

42 000

92 400

3 077

147 747

مجمع االىالك فى  53ديسمبر 4243

-

78 054

61 363

241 844

739 200

24 609

1 145 070

صافى تكمفة االصل فى  53ديسمبر 4243

1 975 890

8 344

22 638

2 733 168

184 800

771 085

5 695 923

صافى تكمفة االصل فى  53ديسمبر 4242

1 500 000

1

2 200

1 675 168

277 200

9 233

3 463 802
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االيضاحات المتممة لمقوائم المالية عن الفترة المالية المنتيية

( )7المخزون :
هخسّى اًراج ذام ذجرٗثٔ ( هراذة اسفٌج٘ح )

 53ديسمبر 4243

 53ديسمبر 4242

36 369

36 369

يخصن
االًخفاض فٔ ق٘وح الوخسّى ًاذج عي الرلف

)(36 369
36 369

) )6العمالء واالرصدة المدينة االخرى:
 53ديسمبر 4243
هصرّفاخ هقذهح

21 900

ذأه٘ي لذٓ الغ٘ر

36 000

جارٓ هصلحح الضرائة

210

ارصذج هذٌٗح اخرٓ

202 936

عِذ

43 555

 53ديسمبر 4242

210

304 601

210

( )8النقدية وما فى حكميا :
 53ديسمبر 4243

 53ديسمبر 4242

ًقذٗح تالصٌذّق

3,089

33,482

ًقذٗح تالثٌْك

13,944
17 034

33 482
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
يحيى أحمد السيد عاشور
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تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )9راس المال :
 -حدد راس مال الشركة المرخص بو بمبمغ  7 ،222 ،222جنيو مصري ( خمسة مميون جنييا مصريا)

وحدد رأس المال الشركة المصدر بمبمغ  722.222جنية مصرى ( خمسمائة الف جنيو مصرى ) موزعا

عمى  322الف سيم القيمة االسمية لمسيم  7جنيو وقد تم سداده بالكامل .

 حدد راس مال الشركة المرخص بو بمبمغ  52.222.222جنية مصرى ( ال ون مميون جنييا مصريا)وحدد راس مال الشركة المصدر بمبمغ  5.222.222جنية مصرى ( ال ة مميون جنية مصرى ) موزع عمى

 5مميون سيم القيمة االسمية لمسيم  3جنية وذلك برقم ايداع  4374تاري الت شير فى 4232/32/7

 تم زيادة راس مال الشركة المصدر ليصبح  6.222.222جنية مصرى (اربعة مميون جنية مصرى ) برقمايداع  33;2تاري الت شير فى  4233/:/3وقد تم سداد راس المال المصدر بالكامل .

( ):دائنون وارصدة دائنة اخرى :
 53ديسمبر 4243

 53ديسمبر 4242

هصلحح الضرائة علٔ الوث٘عاخ

49 301

49 312

ضرٗثح كسة عول

61 265

ضرائة خصن هٌثع

73 808

هصرّفاخ هسرحقح

628 400

الراه٘ي الصحٖ

409

جارٓ هساُو٘ي

1 693 550

هساُوح ذكافل٘ح

18 087

1 374

2 524 819

50 686
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جارى شـــــــركاء
بلغ رصيد جارى الشركاء مبلغ  1615332جنيه مصرى متمثل فى :
المساهم أحمد بن محمد بن سنان ( 615332ستمائة وثالثة وتسعون الف وخمسمائة و خمسون جنيه ال غير)
المساهم منال بنت محمد بنت احمد ( 1222222مليون جنيه فقط ال غير)

تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
(;) مصروفات عمومية وادارية

 53ديسمبر 4243

 53ديسمبر 4242

األجْر ّالورذثاخ

625,168

30,000

اذعاب للغ٘ر هقاتل خذهاخ

24,000

30,000

هطثْعاخ ّادّاخ كرات٘ح

3,947

230

تْفَ٘ ّض٘افح ًّظافح

6,924

اكراه٘اخ ُّذاٗا

اصالحاخ ّص٘اًح ّهسرلسهاخ
ذل٘فًْاخ ّاًررًد ّترٗذ

2,223

11,995
5,410

رسْم حكْه٘ح ّاشرراكاخ

334,092

هساٗا عٌ٘٘ح

12,500

م  .دعاٗح ّاعالى
م .غراهاخ ّجساءاخ

219,000

الرأهٌ٘اخ اإلجرواع٘ح
هقاتل خذهاخ اخرٕ ( اسرشاراخ  -سوسرج )

162,150
10,706

كِرتاء ّه٘اٍ ّغاز

6,584

اإلٗجار

215,600

مً .ظافح
هصرّفاخ تٌك٘ح

350

960

60,950

2,040

6,000
12,000

1,503

هصرّف ضرٗثٔ

51,856

أذعاب هحاهاٍ ّهحاسثح

83,750

م .اخرٓ

100

32,000
510

ًقل ّاًرقاالخ

520

6,970
1,817,237
43
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 )1المصروفات العمومية
يرجع الزيادة فى المصروفات العمومية مقارنة للفترة المماثلة فى العام المنصرف  0202للعوامل التالية :
 (المرتبات) زيادة عدد الموظفين واعتماد مرتبات العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس اإلدارة (اإليجار) تم ايجار فرع التجمع وجعله فرع للشركة فى القاهرة (الرسوم) بالنسبة للرسوم نظرا لرغبة الشركة فى زيادة رأس المال لمقابلة طموحات الشركة فى التوسع والرغبةفى الدخول فى قطاعات مختلفة فى اإلقتصاد المصرى مماكان له األثر فى زيادة الرسوم الحكومية باإلضافة
للزيادات المضطردة فى الرسوم الحكومية إلتمام هذه اإلجراءات

تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية
( )32نصيب السيم فى االرباح (الخسائر) :
تتم احتستاب نصتيب الستيم فتى االربتاح (الخستائر) باستتخدام طريقتة المتوستط المترجح لعتدد االستيم القائمتة ختالل

الفترة كما يمى :

صافى ربح  /خسائر الفترة

 53ديسمبر 4243

 53ديسمبر 4242

9,562

)(250,502

يخصم
حصة العاملين فى االرباح

956

مكافأة مجلس االدارة

956

نصيب المساهمين

7,650

)(250,502

المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة

4 000 000

4 000 000

النصيب االساسى للسهم فى االرباح/الخسائر

0.002

((0.0626
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( -)33الموقف الضريبك :

 -الموقف الضريبى:

أ -ضريبة شركات اضموال :

 -3الشركة تقوم بتقديم االقرارت الضريبية في المواعيد المقررة قانونا
 -4تم فحص موقف الشركة الضريبي عن عام  ، 4232وتم تحديد مبمغ  3:93855722جنيه مصري قيمة الضريبة
المستحقة عمى الشركة ،وذلك بعد تقديم الطعن الالزم وقامت الشركة بسداد مبمغ  5539:9722جنيه مصري ومازال
متبقي لمسداد مبمغ  3753:68جنيه مصري7

 -5تم اخطار الشركة بالخضوع لمفحص الضريبي عن أعوام 4239،4238،4237

ب  -ضريبة المرتبات واضجور :

 -3الشركة تقوم بتقديم االق اررات الضريبية في المواعيد المحددة قانونا7
 -4لم يتم فحص ضريبة كسب العمل حتى تاريخه 7ويتم سداد الضريبة المستحقة شهرياً بإنتظام7

جـ  -ضريبة الدمغة:

 -3تم اخطار الشركة بخضوعها لمفحص الضريبي عن الفترة من عام  4232وحتى عام ، 4242

د  -ضريبة القيمة المضافة:

الشركة مسجمة بمصمحة الضرائب عمى المبيعات برقم تسجيل  554/753/296وتقوم بتسميم االق اررات
الشهرية بانتظام وفى المواعيد القانونية وقد تم حساب قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عمى الشركة والبالغ

مقدارها  6;535جنيه بعد التسوية والسداد عن عام  4237وسيتم سدادها وتسويتها مع مصمحة الضرائب
عمى المبيعات7
تابع االيضاحات المتممة لمقوائم المالية

ه – انخفاض التشاط وتحقيق الخسائر:

بسبب تأثير انتشار جائحة كورونا وتأثر العديد من قطاعات الصناعة والتجارة واالنشطة االقتصادية بصفة

عامة عمى مستوى العالم وعمى مستوى الدولة عمى وجه الخصوص تأثرت الشركة ونشاطها االقتصادى
وانخفضت قدرتها عمى تحقيق االرباح لتحقق خسائر ناتجة عن تمك الجائحة واالجراءات الوقائية التى
اتخذتها الدولة لحماية الوطن والمواطنين وتأمل الشركة الى استعادة نشاطها والسعى الى تقميص الخسائر

وتحقيق االرباح خالل الفترة القادمة بأذن اهلل تعالى7
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( )34االحداث الجارية :

فى بداية عام  4242حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)3; -وتفشيه فى كثير من دول العالم ومنها
مصر جاء من دولة الصين والتى تعد من أقوى إقتصاديات العالم ،حيث تعد الصين المنتج والمصدر الرئيسى ألغمب
دول العالم تسبب فى إضطرابات لألنشطة االقتصادية واألعمال ،كما قد يؤثر عمى عمميات التبادل التجارى بين
الدول وكذا عمميات النقل سواء البحرى أو البرى أو الجوى7

إن استمرار انتشار الفيروس المستجد واتخاذ بعض الدول إجراءات إحت ارزية مشددة وعمى رأسها مصر تتضمن وقف

حركة النقل منها واليها وبالتالى إيقاف أغمب أنواع التبادل التجارى مما قد يترتب عميه توقف فى بعض األنشطة
لبعض المنشآت العتمادها عمى منتجات مستوردة من الصين ،األمر الذى ترتب عميه حدوث آثار إقتصادية عمى
العديد من األنشطة المختمفة فى مصر والعالم واحتمالية حدوث خسائر لتمك األنشطة ربما قد تؤدى إلى إعدة النظر

فى فرض االستم اررية فى المدى القصير7

وحيث أن تمك األحداث تعد من األحداث الجارية لتاريخ القوائم المالية عن القترة المنتهية فى  53ديسمبر 4243
والتى تتطمب االفصاح بالقوائم المالية لممنشأة التى تعد قوائمها المالية فى ذلك التاريخ واإلدارة حاليا بصدد تقدير األثر
المالى لهذا الحدث7
إن اإلدارة والمسئولين عن الحوكمة سيستمرون فى مراقبة الوضع محميا وعالميا لتزويد المساهمين وأصحاب المصالح

بالتطورات ،وفى حال حدوث أى تغيرات جوهرية فى الظروف الحالية وسيتم تقديم إفصاحات إضافية أو تعديالت فى
القوائم المالية لمفترات المالية الالحقة خالل العام المالى 74244
نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب
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