شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو
(شركة مساهمة مصرٌة)
القوائم المالٌة المجمعة
عن السنة المنتهٌة فى ٌ 03ونٌو 1325
وتقرٌر مراقب الحسابات علٌها

تقرٌر مراقب الحسابات

إلى السادة  /مساهمً شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
تقرٌر عن القوائم المالٌة المجمعة
راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة) المتمثلة في
الميزانية المجمعة في 03يونيو  1322وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بها
عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى.
مسئولٌة اإلدارة عن القوائم المالٌة
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الشركة ،فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القووائم الماليوة عرضوا ً عوادوً وواضوحا ً وفقوا ً
لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ،وتتضمن مسوئولية اإلدارة تصوميم وتنييوذ والحيوال علو
رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قووائم ماليوة عرضوا ً عوادوً وواضوحا ً خاليوة مون ييوة تحرييوات هاموة ومو ثرة سوواء
ناتجة عن الغش يو الخطأ ،كموا تتضومن هوذه المسوئولية إختيوار السياسوات المحاسوبية المطئموة وتطبيقهوا وعمول التقوديرات
المحاسبية المطئمة لللروف.
مسئولٌة مراقب الحسابات
تنحصوور مسووئوليتنا فووي إبووداء الووريا عل و هووذه القوووائم الماليووة فووي ضوووء مراجعتنووا لهووا .وقوود تمووت مراجعتنووا وفقووا لمعووايير
المراجعة المصرية وفي ضووء القووانين المصورية السوارية ،وتتطلو هوذه المعوايير منوا اولتوزام بمتطلبوات السولوك المهنوي
وتخطيط ويداء المراجعة للحصول عل تأكد مناس بأن القوائم المالية خالية من يية تحرييات هامة وم ثرة.
وتتضمن يعمال المراجعة يداء إجراءات للحصول عل يدلة مراجعة بشوأن القويم واإلفصواحات فوي القووائم الماليوة .وتعتمود
اإلجراءات التي تم إختيارها عل الحكم الشخصي للمراق ويشمل ذلوك تقيويم مخواطر التحريوف الهوام والمو ثر فوي القووائم
المالية سواء الناتج عن الغش يو الخطأ .ولدى تقييم هذه المخاطر يضو المراقو فوي إعتبواره الرقابوة الداخليوة ذات الصولة
بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصوميم إجوراءات مراجعوة مناسوبة لللوروف ولكون
ليس بغرض إبداء راا عل كياءة الرقابة الداخلية في المنشأة  .وتشمل عملية المراجعة ييضا ً تقييم مدى مطئمة السياسوات
المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي يعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سطمة العرض الذا قدمت به القوائم المالية.
ويننا نرى ين يدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد يساسا ً مناسبا ً إلبداء ريينا عل القوائم المالية.
أسباب إبداء الرأى المتحفظ
كما هو موضح باإليضاح رقم ( )9من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة ،يتضمن رصيد المصروفات المدفوعة
مقدما واألرصـدة المدينة األخرا بند مدفوعـات للعاملين تحـت حسـا توزيعات اورباح بلغ رصيـده في
 03يونيو  1322مبلغ  23.212.922جنيه مصرا ،ويتضمن هذا الرصيد مبلغ  3.232.319جنيه مصرا خاص
بشركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" (شركة تابعة) والذا يمثل مدفوعات للعاملين من تحت حسا توزيعات
األرباح علي الرغم من تحقيق الشركة لخسائر هذا العام ووجود خسائر متراكمة من األعوام السابقة ،مما يستوج إدراج
ذلك المبلغ ضمن المصروفات في قائمة الدخل لعدم توق تسويته في السنوات التالية ،وبالتالي تخييض حسا المصروفات
المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األخرا بمبلغ  3.232.319جنيه مصرا وزيادة الخسائر المتراكمة بنيس المبلغ.

الرأى المتحفظ
وفيما عدا تأثير ما ورد باليقرة السابقة عل القوائم المالية ،فمن ريينا ين القوائم المالية المجمعة لشركة النصر للمالبس
والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة) تعبر بعدالة ووضوح ،في جمي جوانبها الهامة ،عن المركز المالي
المجم للشركة ف  03يونيو  1322وعن يدائها المالي المجم وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المنتهية في ذلك
التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العطقة.
فقرة لفت اإلنتباه

وم عدم اعتبار ذلك تحيلا ً:

 كما ورد في إيضاح ( )12من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة ،فأنه في  13نوفمبر  ،1321قررت
الجمعية العامة غير العادية لشركة ويف للتجارة والتوكيطت (شركة تابعة) عدم اإلستمرار في النشاط وتصيية
الشركة إعتباراً من ذك التاريخ.
 القوائم المالية لشركة اوسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" (شركة تابعة) المدرجة ضمن القوائم المالية المجمعة
والتي تم مراجعتها من قبل مراق الحسابات والذا يصدر تقرير متحيل في  9سبتمبر  ،1322لم يتم يعتمادها من
قبل الجمعية العامة للشركة بعد.
القاهرة ف  19 :سبتمبر 1322

مراقب الحسابات
عمرو محمد الشعبٌنً
زميل جمعية الضرائ المصرية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
س .م .م رقم ()9032
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ()230
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
الميزانية المجمعة
ف  03يونيو 1322
إيضاح
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصرى
أصول غٌر متداولة
يصول ثابتة
مشروعات تحت التنييذ
استثمارات محتيل بها حتي تاريخ اوستحقاق
العطمة التجارية (جيل)
إجمالً األصول الغٌر متداولة

 03يونيو 1321
جنيه مصرى

()0
()1
()2
()3

839.846.908
1.001.188
6.118.694
02.952.002
853.059.692

422.113.131
1.322.131
3.114.391
02.922.202
923.111.392

أصول متداولة
مخزون
عمطء ويوراق قبض
مستحق من يطراف ذات عطقة
مصروفات مدفوعة مقدما ً ويرصدة مدينة يخرى
نقدية بالصندوق ولدى البنوك

()2
()4
()22
()9
()23

يصول محتيل بها لغرض البي

()22

283.400.012
68.002.105
222.164
50.901.400
29.098.431
010.346.695
43.058.333
060.834.695

242.234.242
43.292.212
222.131
21.213.422
20.114.121
090.041.112
2.323.333
092.313.112

إجمالً األصول المتداولة
التزامات متداولة
مخصصات
بنوك سح عل المكشوف وحسابات جارية دائنة
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
موردون ويوراق دف
مستحق ال يطراف ذات عطقة
دائنو توزيعات
مصروفات مستحقة ويرصدة دائنة يخرى
إجمالً االلتزامات المتداولة
رأس المااال العاماال (زٌااادة اإللتزامااات المتداولااة عاان األصااول
المتداولة)
إجمالً االستثمار

()21
()20
()13
()21
()22
()23
()22
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20.088.235
261.034.288
65.146.898
48.329.266
2.269.008
0.366.206
68.385.235
062.608.906

22.101.241
291.203.211
42.313.241
12.421.010
44.231
2.292.213
33.293.329
139.324.911

1.215.059
851.885.453

()21.304.142
932.240.323

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
الميزانية المجمعة  -تاب
في  03يونيو 1322
إيضاح
ٌتم تموٌله على النحو التالً
حقوق الملكٌة
ريس المال المدفوع
إحتياطي قانوني
إحتياطيات يخرى
(خسائر متراكمة) /يرباح مرحلة

()24

008.621.928
0.240.224
0.120.036
()6.429.548
()0.054.105
005.130.525
051.294.206
680.090.692

004.321.924
0.212.221
2.122.033
13.449.010
()12.220.203
011.221.912
039.323.329
221.039.331

()13
()21
()12

222.660.802
22.353.333
41.069.918
265.480.059

212.292.102
12.323.222
242.121.333

851.885.453

932.240.323

خسائر العام

إجمالى حقوق ملكٌة الشركة األم
حقوق األقلية
إجمالً حقوق الملكٌة

()29

التزامات غٌر متداولة
قروض طويلة األجل
يوراق دف
إلتزامات ضريبية م جلة
إجمالً االلتزامات الغٌر متداولة
إجمالً تموٌل رأس المال العامل (زٌادة اإللتزامات المتداولة عن
األصول المتداولة) واألصول الغٌر متداولة

رئٌس القطاع المالً

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصرى

 03يونيو 1321
جنيه مصرى

رئٌس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
أستاذ /عمرو محمد الشرنوبى

محاسب /هانى سالمة مخلوف

 اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )2إل ( )12جزء و يتجزي من القوائم المالية المجمعة. -تقرير مراق الحسابات مرفق.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة الدخل المجمعة
عن السنة المنتهية ف  03يونيو 1322
إيضاح
المبيعات
تكلية المبيعات
مجمل الربح

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصرى

 03يونيو 1321
جنيه مصرى

134.302.323
005.642.381
()003.220.232( )024.100.364
22.422.492
62.068.328

مصروفات بيعية وتسويقية
مصروفات عمومية وإدارية
روات ومكافآت يعضاء مجلس اإلدارة
ايرادات تشغيل يخرى
أرباح التشغٌل

()14.642.160
()03.523.045
()1.501.103
1.550.033
6.142.406

()19.241.312
()03.023.324
()1.331.233
423.329
22.902.932

مصروفات تمويلية
إيرادات إستثمارات محتيل بها حتي تاريخ اوستحقاق
اوضمحطل ف قيمة العمطء
اوضمحطل ف قيمة العمطء انتي الغرض منه
اوضمحطل ف قيمة األرصدة المدينة اوخرى
مخصصات
مخصصات ينتي الغرض منها
خسائر استبعاد يصول ثابتة
خسائر بي يصول محتيل بها لغرض البي
فوائد دائنة
فروق تقييم عملة
ايرادات اخرى
مصروفات يخرى
الخسائر قبل ضرائب الدخل وحقوق األقلٌة

()09.343.069
120.430
2.015.468
()10.183
()430.442
1.302.100
()0.331.329
126.403
()01.335.395

()13.123.221
122.132
()1.123.333
()199.011
()034.231
2.414.121
()221.232
0.342.421
()913.230
()212.009
()29.002.220

()2.250.250
()00.258.148

()9.233.102
()19.302.093

15.830.900
()0.054.105

0.422.321
()12.220.203

()4
()4
()9
()21
()21
()22

()12

ضرائ الدخل الم جلة
الخسائر بعد ضرائب الدخل وقبل حقوق األقلٌة
حقوق األقلية
خسائر العام

-

رئٌس القطاع المالً

رئٌس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

محاسب /هانى سالمة مخلوف

أستاذ /عمرو محمد الشرنوبى

اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )2إل ( )12جزء و يتجزي من القوائم المالية المجمعة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن السنة المنتهية ف  03يونيو 1322
ريس المال
المدفوع

إحتياط قانون

إحتياطيات
يخرى

يرباح مرحلة /
(خسائر متراكمة)

خسائر العام

إجمالي حقوق
مساهم الشركة األم

حقوق األقلية

اإلجمالي

البيــــــــان

جنيه مصرا

جنيه مصرا

جنيه مصرا

جنيه مصرا

جنيه مصرا

جنيه مصرا

جنيه مصرا

جنيه مصرا

الرصيد في  2يوليو 1320
محول ال األرباح المرحلة
بي يسهم لألقلية
يرباح بي يسهم شركة سبينالكس
خسائر العام

004.321.924
-

0.212.221
-

2.122.033
-

42.102.141
()23.220.341
()22.103.249
2.092.001
-

()23.220.341
23.220.341
()12.220.203

029.232.204
()22.103.249
2.092.001
()12.220.203

012.292.010
01.011.993
()0.422.321

213.491.432
22.221.432
2.092.001
()19.302.093

الرصيد ف  03يونيو 1321
محول ال األرباح المرحلة

004.321.924
-

0.212.221
-

2.122.033
-

13.449.010
()12.220.203

()12.220.203
12.220.203

011.221.912

039.323.329

221.039.331

-

-

-

بي يسهم لألقلية
يرباح بي يسهم شركة سبينالكس
خسائر العام

008.621.928

0.240.224

0.120.036

()1.124.292
1.130.311
()6.429.548

()2.021.122
()0.054.105

()1.124.292
1.130.311
()2.021.122
005.130.525

4.012.193
()12.430.920
051.294.206

0.910.190
1.130.311
()00.224.114
680.090.692

الرصٌد فى ٌ 03ونٌو 1325

 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )2إل ( )12جزء و يتجزي من القوائم المالية المجمعة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التدفقات النقدية المجمعة
عن السنة المنتهية ف  03يونيو 1322
إيضاح
التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل
الخسائر قبل ضرائ الدخل وحقوق األقلية
إهطك األصول الثابتة
اوضمحطل ف قيمة العمطء
اوضمحطل ف قيمة العمطء انتي الغرض منه
اوضمحطل ف قيمة األرصدة المدينة األخرى
مخصصات
مخصصات انتي الغرض منها
خسائر استبعاد يصول ثابتة
خسائر بي يصول محتيل بها لغرض البي
فوائد دائنة
مصروفات تمويلية
فروق تقييم عملة

()0
()4
()4
()9
()21
()21
()0

()22

التغير في المخزون
التغير في العمطء ويوراق القبض
التغير في المستحق من يطراف ذات عطقة
التغير في المصروفات المدفوعة مقدما ً واألرصدة المدينة األخرى
التغير في الموردين ويوراق الدف
التغير ف المستحق إل يطراف ذات عطقة
التغير ف المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
التدفقات النقدٌة الناتجة من أنشطة التشغٌل
المستخدم من المخصصات
المسدد من المصروفات التمويلية
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة من (المستخدمة فً) الناتجة من أنشطة التشغٌل
التدفقات النقدٌة من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء يصول ثابتة ومشروعات تحت التنييذ
متحصطت من بي يصول ثابتة
متحصطت من بي يصول محتيل بها لغرض البي
متحصطت من ودائ ألجل
مدفوعات ف ودائ ألجل
فوائد محصلة
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة من أنشطة االستثمار

()0

()22

التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل
التغير في بنوك سح عل المكشوف
مدفوعات ف قروض طويلة األجل
التغير في دائنو التوزيعات
مقبوضات من بي يسهم لطقلية
صافى التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة التموٌل
فروق تقييم عملة
صافً التغٌر فً النقدٌة وما فً حكمها خالل العام
النقدية وما في حكمها ـ يول العام

()20

()11
()11

النقدٌة وما فً حكمها ـ آخر العام

-

()21

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
()01.335.395
15.992.212
()2.015.468
10.183
430.442
()1.302.100
09.343.069
0.331.329
01.666.404
2.305.164
29.289.013
26.656.493
20.156.840
2.383.604
2.188.416
89.200.822
()1.346.609
()04.092.520
51.005.629

()29.002.220
13.130.021
1.123.333
199.011
034.231
()2.414.121
221.232
()0.342.421
13.123.221
913.230
11.122.042
4.293.942
()23.294.942
()222.131
()10.422.930
9.110.293
()11.111
21.311.229
01.242.442
()023.132
()02.002.342
()2.222.332

()2.040.402
00.403
2.148.559
01.961.033
0.610.212
06.529.909

()2.121.322
110.320
12.011.102
()10.931.033
1.341.233
3.122.292

()25.965.985
()59.952.941
()1.019.593
6.286.005
()01.462.281
()0.331.329
20.091.090
()8.485.394

3.499.202
()02.292.391
11.234.202
()2.241.311
()913.230
()4.132.110
()129.322

4.930.030

()4.142.391

اإليضاحات المرفقة من إيضاح ( )2إل ( )12جزء و يتجزي من القوائم المالية المجمعة.
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نبذة عن الشركة
ي  -شركة النصر للمالبس والمنسوجات "كابو"  -الشركة القابضة
تأسست الشركة عام  2913وآلت ملكيتها للدولة بمقتض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  229لسنة ،2932
ولتصبح تابعة لهيئة القطاع العام للغزل والنسيج والمطبس ،ثم تحولت لتصبح شركة تابعة للشركة القابضة للغزل
والنسيج والمطبس (ش.ق.م.م ).طبقا ً للقانون رقم  130لسنة  2992ووئحته التنييذية وذلك بموج قرار الجمعية
العامة غير العادية للشركة بتاريخ  12ديسمبر  2991وف إطار تنييذ برنامج الحكومة لتوسي قاعدة الملكية
لشركات قطاع العمال العام باعت الشركة القابضة  ٪91.94من يسهم الشركة ال مساهمين يفراد وشركات تأمين
وصناديق خاصة وبنوك ،ومن ثم فقد خضعت الشركة ألحكام القانون رقم  229لسنة  2942ووئحته التنييذية
وتعديطتة .وذلك بنا ًء عل قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ  12يوليو .2992
صدر قرار الوزارى رقم  213لسنة  2999بالموافقة عل إندماج الشركة الوطنية لتجارة الغزل والمطبس "شركة
مساهمة مصرية" ف الشركة إعتباراً من  02يوليو ( 2994تاريخ اإلندماج)  ،وقد تم تعديل قيمة األصول
واأللتزامات بدفاتر الشركة بنا ًء عل األندماج المذكور وقد تم التأشير بالسجل التجارى  19ديسمبر .2999
صدر القرار الوزارى رقم  493لسنة  1332وكذا قرار الهيئة العام لألستثمار والمناطق الحرة رقم 943
لسنة  1330بالترخيص باندماج الشركة اليرنسية المصرية للتيصيل "سوفيكو" ف الشركة إعتباراً من
 02ديسمبر ( 1333تاريخ اإلندماج) وقد تم تعديل األصول واأللتزامات بدفاتر الشركة بناءاً عل األندماج المذكور
وقد تم التأشير بذلك ف السجل التجارا بتاريخ  21مايو .1330
غرض الشركة هو صناعة وتجارة المنسوجات والمطبس الجاهزة الداخلية والخارجية بكافة ينواعها والخيوط
والخردوات واألكسسوارات وخاماتها بكافة ينواعها وإنشاء كافة ينواع المعارض ومنافذ البي بالداخل والخارج.
 شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"تاسست شركة األسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس "شركة مساهمة مصرية" ف عام ،2912وخضعت لقوانين
التأميم الصادرة عام  2932و يصبحت تابعة الم سسة المصرية العامة للغزل والنسيج ال ين تحولت لشركة تابعة
لشركة تصني المنسوجات والتجارة "ش.ق.م.م ".بتاريخ  13ديسمبر  2991طبقا ً للقانون رقم  130لسنة 2992
ووئحته التنييذية .هذا وف إطار برنامج الحكومة لتوسي قاعدة الملكية بشركات قطاع األعمال العام باعت الشركة
القابضة كامل حصتها ف ريس مال الشركة .وقد تم توفيق يوضاع الشركة طبقا َ للقانون رقم  229لسنة 2942
ووئحته التنييذية وتعديطته وفقا ً لقرارات الجمعية غير العادية لمساهم الشركة والمنعقدة بتاريــخ  2مارس .2994
صدر القرار الوزارى رقم  192لسنة  2999بالموافقة عل إندماج الشركة المصرية لتحضير وصباغة وتجارة
الغزل "شركة مساهمة مصرية" ف الشركة إعتباراً من 02يوليو ( 2994تاريخ اإلندماج)  ،وقد تم إثبات إعادة
تقييم يصول وخصوم الشركة وإندماج الشركة المذكورة فيها بدفاتر الشركة.
غرض الشركة هو صناعة وتجارة الغزل والنسيج وشراء وبي األقطان الزهر والشعر و ملحاقاتها ف
والخارج.

الداخل

وتساهم شركة النصر للمطبس والمنسوجات "كابو" بنسبة  ٪02.31من يسهم الشركة.
ج  -شركة وٌف للتجارة والتوكٌالت
تأسست شركة ويف للتجارة والتوكيطت "شركة مساهمة مصرية" وفقا ً ألحكام القانون رقم  229لسنة  2942وقد تم
قيدها بالسجل التجارى تحت رقم ( )9112القاهرة.
غرض الشركة هو العمل ف مجال تجارة المطبس الجاهزة بكافة ينواعها وتصنيعها وتشغيلها للغير ولدى الغير
واألستيراد والتصدير والتوكيطت التجارية والصناعية.
وتساهم شركة النصر للمطبس والمنسوجات "كابو" بنسبة  ٪94من يسهم الشركة.
تم اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المنتهية ف  03يونيو  1322طبقا ً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد
ف  19سبتمبر .1322
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أهم السٌاسات المحاسبٌة المطبقة
2-1

أسس أعداد القوائم المالٌة المجمعة
يعدت القوائم المالية المجمعة وفقا ً ليرض اوستمرارية ومبدي التكلية التاريخية.

1-1

التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة
السياسات المحاسبية المطبقة لم تتغير عن تلك السياسات التي طبقت في العام الماضي.

0-1

الشركات التابعة وأسس إعداد القوائم المالٌة المجمعة
ً
ً
 تتضمن القوائم المالية المجمعة تجمي الشركات التابعة تجميعا كليا وه كل الشركات الت تمتلك فيهاالمجموعة القدرة عل التحكم ف السياسات المالية والتشغيلية بصية عامة او تمتلك يكثر من نصف حقوق
التصويت .يتم يخذ حقوق التصويت المحتملة الت يمكن ممارستها يو تحويلها ف اوعتبار عند تحديد ما
اذا كانت المجموعة تسيطر عل شركة يخرى يم و.
-

يعدت القوائم المالية المجمعة عن طريق تجمي القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة عل يساس
واحد بإضافة البنود المتشابهة معا ً لألصول واإللتزامات وحقوق الملكية واأليرادات والمصروفات ،وتم
حسا حقوق األقلية طبقا ً لنسبة ملكية األقلية ف الشركات التابعة.

-

الشركات التابعة يتم تجميعها تجميعا ً كليا ً من تاريخ سيطرة المجموعة عليها .ويتم استبعادها من تاريخ فقد
السيطرة.
الشركات التابعة
القوائم المالية المجمعة لشركة النصر للمطبس والمنسوجات – كابو "شركة مساهمة مصرية" تتضمن
القوائم المالية للشركات التابعة التالية:
الشركة
شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"
شركة ويف للتجارة والتوكيطت

ٌ 03ونٌو 1325
نسبة المساهمة
٪05.64
٪98

 03يونيو 1321
نسبة المساهمة
٪02.33
٪94

هذا ويتم إعداد القوائم المالية المجمعة وفقا ً لألسس اآلتية:
-

-

يتم إستبعاد التعامطت بين شركات المجموعة وكذلك يى يرباح غير محققة نتيجة تلك التعامطت.
كما يتم إستبعاد األرصدة الناتجة عن تلك التعامطت .كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ويكون
ذلك م شر عل إضمحطل قيمة األصل المحول.
يتم تغيير السياسات المحاسبية المطبقة ف الشركات التابعة لتتماش م السياسات المحاسبية
المطبقة عل مستوى المجموعة.
يتم إستخدام طريقة الشراء للمحاسبة عند اقتناء الشركات التابعة من خارج المجموعة وتتمثل تكلية
اوقتناء ف القيمة العادلة لألصول المقدمة ويدوات حقوق الملكية المقدمة يو اولتزامات الت
تحملتها الشركة ف تاريخ اوقتناء .كما تتضمن تكاليف اوقتناء اى تكاليف لها عطقة مباشرة بعملية
اوقتناء.
يتم معالجة قيمة الزيادة ف تكلية اوقتناء عن القيمة العادلة لألصول واولتزامات المقتناه كشهرة.
وف حالة إنخياض تكلية اوقتناء عن القيمة العادلة لألصول والخصوم المقتناه فانه يتم تحميل اليرق
مباشرة عل قائمة الدخل المجمعة.
يتم إدراج األرباح (الخسائر) الناتجة من بي يسهم ف شركات تابعة عل يساس اليرق بين القيمة
البيعية لألسهم وبين نصي األسهم المباعة من صاف حقوق الملكية للشركة التابعة ف تاريخ
اوستبعاد بقائمة الدخل المجمعة.
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ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبٌة
يتم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه المصرى وه عملة التعامل للشركة.
يتم إثبات المعامطت بالعمطت األجنبية يوليا ً باستخدام سعر الصرف السائد ف تاريخ المعاملة.
ويتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعمطت األجنبية باستخدام يسعار الصرف السائدة ف
تاريخ الميزانية  ،ويتم إدراج كافة فروق العملة بقائمة الدخل.
ويتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة غير النقدية والت يتم قياسها بالتكلية التاريخية باستخدام يسعار
الصرف السائدة ف تاريخ اوعتراف األول .
ويوتم ترجمووة األصوول والخصوووم ذات الطبيعووة غيور النقديووة والتو يوتم قياسووها بالقيمووة العادلوة باسووتخدام يسووعار
الصرف السائدة ف التاريخ الت تحددت فيه القيمة العادلة.

 5-1األصول الثابتة
تلهر األصول الثابتة بالتكلية التاريخية بعد خصم مجم اإلهطك و الخسائر المتراكمة وضمحطل القيمة.
وتتضمن هذه التكلية تكلية استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلية واستيياء شروط
اوعتراف بها .وبالمثل ،عند إجراء تحسينات جوهرية شاملة ،يتم اوعتراف بتكالييها ضمن القيمة الدفترية
لألصو ل الثابتة كإحطل وذلك في حالة استيياء شروط اوعتراف بها .ويتم اوعتراف بجمي تكاليف اإلصطح
والصيانة األخرى في قائمة الدخل عند تحققها.
يبدي إهطك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا عل التشغيل بالطريقة التي حددتها
اإلدارة ،ويتم حسا اإلهطك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر اإلفتراض لألصل عل النحو التالي :
سنوات
23 -13
23 -0
13 -8
23 -0
20 -0
23 -4
2

مبان وإنشاءات
تحسينات ف يماكن مستأجرة
آوت ومعدات
وسائل نقل وانتقال
عدد ويدوات
يثاث ومعدات مكات
يجهزة وبرامج حاس آلي

ويتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها يو عند عدم توق الحصول عل يا مناف اقتصادية مستقبلية
من استخدامها يو بيعها في المستقبل .ويتم اوعتراف بأا يرباح يو خسائر تنشأ عند استبعاد األصل في قائمة
الدخل في اليترة التي تم فيها استبعاد األصل.
ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصول ،األعمار اإلنتاجية لها وطرق إهطكها في نهاية كل سنة مالية.
وتقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك م شر عل ين يكون يصل ثابت قد يضمحل.
وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية ،فيعتبر ين هناك اضمحطل لألصل وبالتالي يتم
تخييضه إل قيمته اإلستردادية .وتثبت خسارة اوضمحطل بقائمة الدخل.
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحطل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في اوفتراضات المستخدمة لتحديد
قيمة اوصل اوستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحطل القيمة ،ويكون رد الخسارة الناجمة عن
اإلضمحطل محدود بحيث وتتعدى القيمة الدفترية لألصل ،القيمة اوستردادية له يو القيمة الدفترية الت كان
سيتم تحديدها (بالصاف بعد اإلهطك) ما لم يتم اوعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحطل القيمة بالنسبة
لألصل في السنوات السابقة .ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحطل القيمة بقائمة الدخل.
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المشروعات تحت التنفٌذ
تتمثل مشروعات تحت التنييذ ف المبالغ الت تم إنياقها بغرض إنشاء يو شراء يصول ثابتة حت تصبح جاهزة
لإلستخدام ف التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ،ويتم تقييم المشروعات تحت التنييذ بالتكلية بعد خصم
اإلضمحطل.

0-1

إستثمارات محتفظ بها حتً تارٌخ االستحقاق
اوستثمارات المحتيل بها حت تاريخ اوستحقاق هي يصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سداد محدد يو قابل
للتحديد وتاريخ استحقاق محدد و لدى يدارة الشركة النية و القدرة عل اوحتيال بها حت تاريخ
استحقاقها.عند اوعتراف األول  ،يتم قياس اوستثمارات المحتيل بها حت تاريخ اوستحقاق بالقيمة العادلة
متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها .بعد اوعتراف األول  ،يتم قياس اوستثمارات المحتيل بها حت
تاريخ اوستحقاق بالتكلية المستهلكة باستخدام طريقة سعر العائد اليعلي مخصوما منها خسائر اوضمحطل في
القيمة.
يتم إثبات اإلستثمارات ف السندات الحكومية ،سندات اإلسكان وسوندات قوروض اإلنتواج والتو و يمكون تحديود
قيمتها العادلة بدرجة كافية من الثقوة ولويس لهوا قيموة سووقية فو سووق نشوط بتكليوة إقتنائهوا ،وفو حالوة حودوث
إنخياض دائم ف قيمة تلك اإلستثمارات فإنه يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا اإلنخياض وتحميله علو قائموة
الدخل وذلك لكل إستثمار عل حدة.
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األصول غٌر الملموسة (العالمة التجارٌة)
يتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منيرد يوليا ً بالتكلية.
بعد اإلعتراف المبدئ يتم إثبات األصول غير الملموسة بالتكلية مخصوما ً منها اإلستهطك ومجم خسائر
اإلضمحطل.
يتم تحديد العمر اإلفتراض لألصول غير الملموسة كمحددة العمر يو غير محددة العمر.
و تستهلك األصول غير الملموسة التي ليس لها يعمار إنتاجية محددة  ،ولكن يتم إجراء إختبار إضمحطل
سنويا ً لألصل منيرداً يو عل مستوى الوحدة المولدة للنقد ،يتم مراجعة العمر الغير محدد المدة سنويا ً لتحديد ما
إذا كان العمر الغير محدد المدة مازال م يداً يووً فيتم التغير من العمر الغير محدد المدة إل العمر محدد المدة
بأثر مستقبل .
تتمثل األصول غير الملموسة غير محددة المدة في العطمة التجارية (جيل).
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المخزون
يتم تقييم عناصر المخزون عل النحو التالي :
أ -المواد الخام  :عل يساس التكلية (باستخدام المتوسط المتحرك) يو صاف القيمة البيعية ييهما يقل.
ب -قط الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف  :عل يسـاس التكـلية (باستخدام المتوسط المتحرك) يو

صاف القيمة البيعية ييهما يقل.
د -إنتاج غير تام  :عل اساس التكلية الصناعية آلخر مرحلة تم اإلنتهاء منها طبقا ً لـقوائم التكـاليف يو
صافي القيمة البيعية ييهما يقل.
ً
هـ -إنتاج تام  :عل يساس تكلية اإلنتاج (طبقا لقوائم التكاليف) يو صافي القيمة البيعية ييهما يقل.
وتشمل التكلية المواد المباشرة ،العمالوة المباشورة ونصوي مون التكواليف الصوناعية غيور المباشورة مسوتبعداً منهوا
تكلية األقتراض.
صاف القيمة البيعية ه سعر البي التقديرى ف سياق النشاط العادى ناقصا ً التكلية التقديرية لإلتمام والتكلية
التقديرية الطزمة إلتمام البي .
ويتم اوعتراف باونخياض ف قيمة المخزون إل صاف القيمة البيعية وجمي خسائر المخزون ضمن تكلية
المبيعات بقائمة الدخل ف اليترة الت حدث فيها اونخياض يو الخسارة .ويتم اوعتراف برد اونخياض ف
المخزون الناتج من اورتياع ف صاف القيمة البيعية بقائمة الدخل كتخييض من تكلية المبيعات ف اليترة الت
حدث فيها هذا الرد.
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 23–1العمالء وأرصدة مدٌنة أخرى
ً
يتم إثبات العمطء ويرصدة مدينة يخرا بالقيمة األصلية للياتورة ناقصا خسائر اإلضمحطل.
ويتم قياس خسائر اإلضمحطل باليرق بين القيمة الدفتريوة للعموطء واألرصودة المدينوة األخورى والقيموة الحاليوة
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعوة .ويوتم اوعتوراف بخسوائر اإلضومحطل بقائموة الودخل .ويوتم اوعتوراف بورد
خسائر اإلضمحطل ف قائمة الدخل في اليترة الت حدث فيها الرد.
 22 -1اإلستثمارات بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
اوستثمارات بالقيمة العادلة من خطل األرباح يوالخسائر هي اصول مالية تم تبويبها إما كأصول محتيل بها
ألغراض المتاجرة حيث تم اقتنا ها لغرض البي في مدى زمني قصير يو اصول مالية تم تصنييها عند
اوعتراف اوولي بالقيمة العادلة من خطل األرباح يو الخسائر .عند اوعتراف األول  ،يتم قياس اوستثمارات
بالقيمة العادلة من خطل األرباح يو الخسائر بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها .يتم
إثبات اوستثمارات بالقيمة العادلة من خطل األرباح يو الخسائر بالميزانية بالقيمة العادلة ويتم اوعتراف
بأرباحها وخسائرها بقائمة الدخل .يتم اوعتراف بأرباح يو خسائر بي اوستثمارات بالقيمة العادلة من خطل
األرباح يو الخسائر بقائمة الدخل.
 21-1المخصصات
يتم اوعتراف بالمخصصات عندما يكون عل الشركة التزام حال قانون يو حكم نتيجة لحدث سابق،
ويكون معه من المتوق ين يتطل ذلك تدفقا ً خارجا ً للموارد اوقتصادية لتسوية اولتزام ،م إمكانية إجراء
تقدير موثوق به لمبلغ اولتزام .ويتم مراجعة المخصصات ف تاريخ الميزانية وتعديلها إللهار يفضل تقدير
حال  .وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد جوهريا ً فيج ين يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة
الحالية لإلنياق المتوق المطلو لتسوية اولتزام.
وف حالوة اسوتخدام الخصوم ،يوتم اوعتوراف بالزيوادة فو المخصوص نتيجوة مورور الوزمن بقائموة الودخل ضومن
التكاليف التمويلية.
 20-1اإلحتٌاطً القانونً
طبقا ً للنلام األساس للشركة .يجن  ٪2من صاف يرباح العام لتكوين إحتياط قانون حت يبلغ هذا
اإلحتياط  ٪23من ريس مال الشركة المصدر .ويستعمل اإلحتياطي بناء عل قرار من الجمعية العامة وفقا ً
إلقتراح مجلس اإلدارة.
اإلحتٌاطٌات األخرى
يجوز للجمعية العامة بناءاً عل إقتراح من مجلس اإلدارة ترحيل باق األرباح يو تكوين إحتياط غير عادى
من بق األرباح بعد التوزي .
 24-1اإلقتراض
ً
يتم اإلعتراف باوقتراض مبدئيا بالقيم الت تم استطمها .ويتم تبوي المبالغ الت تستحق خطل عام ضمن
اإللتزامات المتداولة ،إو إذا كان لدى الشركة الحق ف تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن عام بعد
تاريخ الميزانية ،فيتم عرض رصيد القرض ضمن اإللتزامات طويلة األجل.
ويتم قياس القروض واإلقتراض بيوائد بعد اإلعتراف المبدئي عل يساس التكلية المستهلكة بطريقة معدل
اليائدة اليعال .وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد اولتزامات باإلضافة إل عملية اإلستهطك بطريقة
معدل اليائدة اليعال بقائمة الدخل.
ويتم إحتسا التكلية المستهلكة م األخذ في اإلعتبار يا خصم يو عطوة عند الشراء واألتعا يو التكاليف
الت تكون جزءاً من معدل اليائدة اليعال .ويدرج اإلستهطك بمعدل اليائدة اليعال ضمن المصروفات التمويلية
في قائمة الدخل.
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 25-1ضرائب الدخل
يتم حسا ضريبة الدخل وفقا ً لقانون الضرائ المصرا.
ضرائ الدخل الجارية
يتم تقييم يصول وإلتزامات ضرائ
سداده لمصلحة الضرائ .

الدخل لليترة الجارية واليترات السابقة وفقا ً للمبلغ المتوق إسترداده يو

ضرائ الدخل الم جلة
ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل الم جلة بإتباع طريقة اإللتزامات عل اليروق الم قتة بين القيمة المعترف بها
لألصل يو اإللتزام لإلغراض الضريبية (األساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (األساس المحاسبي)
وذلك بإستخدام سعر الضريبة المطبق.
ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل الم جلة كأصل عندما يكون هناك إحتمال قوا بإمكانية اإلنتياع بهذا األصل
لتخييض األرباح الضريبية المستقبلية ،ويتم تخييض األصل بقيمة الجزء الذا لن يتحقق منه منيعة مستقبلية.
ويتم إدراج الضريبة الجارية والم جلة كإيراد يو مصروف في قائمة الدخل لليترة  ،فيما عدا الضريبة التي
تنتج من معاملة يو حدث في نيس اليترة يو فترة يخرى مباشرة ضمن حقوق الملكية.
 26-1تحقق اإلٌراد
يتم اوعتراف باإليراد إل المدى الذى تتوفر فيه درجة كافية من التأكد بأن المناف اوقتصادية المرتبطة
بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياس قيمة اإليراد بشكل موثوق به .ويتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة
للمقابل المستلم يو المستحق بالصاف بعد خصم يى خصم تجارى يو خصم كمية يو ضرائ مبيعات يو رسوم.
فيما يل اوعتبارات الخاصة الت يج ين تتحقق قبل اوعتراف باإليـراد.
 بٌع البضائع
يتم اوعتراف باإليراد الناتج عن بي البضائ عندما تتحقق جمي الشروط التالية :
 تحويل المخاطر يو العوائد األساسية لملكية السل ال المشترى. يو تحتيل الشركة بحق التدخل اإلدارى المرتبط بالملكية. ين يمكن قياس قيمة اإليراد بشكل دقيق. ين يتوفر توق كاف عن تدفق المناف اوقتصادية المرتبطة بالمعاملة للشركة. يمكانية تحديد تكلية تلك المعاملة بدقة. الفوائد الدائنة
ً
يتم اوعتراف بإيراد اليوائد الدائنة عل يساس نسبة زمنية يخذا في األعتبار معدل اليائدة.
 توزٌعات األرباح
يتم اوعتراف باإليراد عند نشأة حق الشركة ف تحصيل هذه التوزيعات.
 20-1المصروفات
يتم اوعتراف بجمي المصروفات شاملة مصروفات التشغيل ،المصروفات اإلدارية والعمومية والمصروفات
األخرى م إدراجها بقائمة الدخل ف السنة المالية التي تحققت فيها تلك المصاريف.
 28-1حوافز التصدٌر والدعم المحلى
حوافز التصدٌر
يتم إدراج حافز التصدير الممنوح من وزارة التجارة والصناعة – صندوق تنمية الصادرات بقائمة الدخل
المجمعة خصما ً من تكلية المبيعات ويتم إحتسابه عل يساس الكميات المصدرة.
الدعم المحلى
يتم إدراج الدعم المحل الممنوح من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمطبس بقائمة الدخل المجمعة
خصما ً من تكلية المبيعات ويتم إحتسابه عل يساس كميات الغزل المباعة بالسوق المحل .
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 29-1تكلفة اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف اوقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء يو إنشاء يو إنتاج األصل الم هل والذى يتطل فترة
زمنية طويلة لتجهيزه لإلستخدام ف األغراض المحددة له يو لبيعه ،كجزء من تكلية األصل .ويتم تحميل
تكاليف اوقتراض األخرى كمصروف ف اليترة الت تحققت فيها .وتتمثل تكاليف اوقتراض ف اليوائد
والتكاليف األخرى الت تنيقها الشركة وقتراض األموال.
 13-1المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العطقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين والمديرين واإلدارة العليا للشركة،
والشركات المسيطر عليها يو الخاضعة لسيطرة مشتركة يو نيوذ م ثر من قبل تلك األطراف ذات العطقة،
ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامطت م األطراف ذات العطقة من قبل مجلس اإلدارة.
 12-1التقدٌرات المحاسبٌة
ً
يتطل إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات وافتراضات ت ثر عل
قيم األصول ،اولتزامات ،اإليرادات والمصروفات خطل السنوات المالية ،هذا وقد تختلف النتائج اليعلية عن
تلك التقديرات.
 11-1االضمحالل فً قٌمة األصول
اضمحالل قٌمة األصول المالٌة
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي عل ين يكون يصل مالي يو
مجموعة من اوصول المالية قد يضمحل .ويعتبر يصل مالي يو مجموعة من اوصول المالية قد يضمحل إذا،
وإذا فقط ،كان هناك دليل موضوعي عل اضمحطل القيمة نتج عن حدوث حدث يو يكثر بعد اوعتراف
اوولي باألصل واثر عل التدفقات النقدية المقدرة ألصل مالي يو مجموعة من اوصول المالية والت يمكن
تقديرها بشكل يعتمد عليه.
اضمحالل قٌمة األصول غٌر المالٌة
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك م شر عل ين يكون يصل قد يضمحل .وعندما
تزيد القيمة الدفترية ألصل يو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ،فيعتبر ين األصل قد إضمحل وبالتالي
يتم تخييضه إل قيمته اإلستردادية .وتثبت خسارة اوضمحطل بقائمة الدخل.
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحطل القيمة والت تم اوعتراف بها سابقاً ،فقط إذا ،كان هناك تغيير في
اوفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل اوستردادية منذ إثبات يخر خسارة ناتجة عن اضمحطل القيمة،
ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحطل محدود بحيث و تتعدى القيمة الدفترية لألصل ،القيمة اوستردادية
له يو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها ما لم يتم اوعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحطل القيمة بالنسبة
لألصل في السنوات السابقة .ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحطل القيمة بقائمة الدخل.
 10-1األصول المحتفظ بها لغرض البٌع
يتم تبوي األصول الجارا التخلص منها كأصول محتيل بها لغرض البي  ،إذا كان من المتوق ين يتم
استرداد قيمتها الدفترية بشكل يساسي من صيقة بي وليس اوستمرار في استخدامها ،يتم قياس األصول
الجارا التخلص منها والمبوبة كأصول محتيل بها لغرض البي عل يساس القيمة الدفترية يو القيمة العادلة
مخصوما ً منها تكاليف البي ييهما يقل ،ويتم اوعتراف بخسائر اوضمحطل بقائمة الدخل عند التبوي األول
لألصول المحتيل بها لغرض البي .
 14-1قائمة التدفقات النقدٌة
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة.
 15-1النقدٌة وما فً حكمها
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقدية وما في حكمها تشمل النقدية بالصندوق ،الحسابات الجارية
بالبنوك والودائ ألجل التي تستحق خطل ثطثة يشهر والبنوك الدائنة.
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تتضمن األراض قيمة حصة شركة النصر للمطبس والمنسوجات "كابو" ف يرض مبن مجم صناعات الغزل  -باليوالة – بالقاهرة والبالغة  1.322.333جنيه مصرا ،كما تتضمن المباني واإلنشاءات قيمة حصة الشركة ف
المبن المذكور والبالغة  34.213جنيه مصرى ،وجارى إتخاذ إجراءات ردها للشركة القابضة للغزل والنسيج والمطبس الجاهزة بتكلية اوقتناء البالغة  123.093جنيه مصرا ،وقد تم تكوين مخصص باليرق بين القيمة الدفترية
وتكلية اإلقتناء بمبلغ  2.404.323جنيه مصرى ضمن مخصص المطالبات المكون نتيجة إعادة التقييم بمعرفة الشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

-

يتضمن بند المبان مبلغ  24.022جنيه مصرى قيمة عدد ( )3شقق ملك الشركة بالبيطاش والهانوفيل بموج عقود بي ابتدائية ولم يتم تسجيليهما باسم شركة النصر للمطبس والمنسوجات "كابو".

-

تضمن بند اوراض قيمة يرض شونة العامرية بمبلغ  4.2مليون جنيه مصرى (بعد إعادة التقييم) لم يتم تسجيلها باسم شركة اوسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" بعد .هذا ويطال جهاز حماية يمطك الدولة لمحافلة
األسكندرية بقيمة حق اإلنتياع باألرض .هذا ويوجد خطف بين شركة "سبينالكس" وجهاز حماية يمطك الدولة ف تحديد سعر المتر وهناك دعوى مرفوعة من شركة "سبينالكس" ضد محافل اوسكندرية بصيته ورئيس جهاز
حماية يمطك الدولة بصيته وقد صدر حكما ً تمهيديا ً بإحالة الدعوى للخبراء .وقد تم تكوين مخصص ف السنوات السابقة لمقابلة هذه المطالبات.

-

يوجد عقد توكيل بالرهن عل اآلوت والمعدات لشركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" بمبلغ  224.112دوور يمريكي لصالح البنك التجارا الدولي.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 03يونيو 1322
 -4مشروعات تحت التنفٌذ

مباني وآوت ومعدات
عدد ويدوات
دفعات لشراء نلام حاس آل

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
155.904
163
1.406.394
1.001.188

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
123.132
133
1.011.342
1.322.131

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
4.688.130
2.528.112
21.643
9.603
6.118.694

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
1.344.130
2.224.112
21.313
9.303
3.114.391

 -5استثمارات محتفظ بها حتً تارٌخ االستحقاق
سندات حكومية  -وزارة المالية
سندات حكومية  -بنك اوستثمار القوم
سندات إسكان
سندات قروض إنتاج  -وزارة المالية

 -6العالمة التجارٌة (جٌل)
بتوواريخ  13نوووفمبر  ،1334تووم توقيو اتياقيووة (تسوووية وايقوواف اجووراءات) بووين كوول موون شووركة "جيوول انترناشوويونال" والشووركة
بموج هذا العقد تم اوتياق عل شراء وملكية الشركة للعطمة التجارية (جيل) في الشورق األوسوط وافريقيوا .وقود بلوغ إجموالي
تكلية يقتناء العطمة التجارية (جيل) مبلغ  02.922.202جنيه مصرا.
هذا وتقوم الشركة سنويا بأجراء اختبار اضمحطل لقيمة العطمة التجارية ،معتمد من مكت استشارا خارجي.
 -7مخزون
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
40.801.539
24.563.424
5.145.801
10.410.510
93.540.018
955.044
215.502
052.402
5.355.031
284.508.394
()4.364.000
283.400.012

مواد خام
قط غيار ومهمات
مواد تعبئة وتغليف
إنتاج غير تام
ينتاج تام
مخليات إنتاج
مخزن يصول مخردة
مشتريات بغرض البي
بضاعة بالطريق
اإلنخياض ف قيمة المخزون
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 03يونيو 1321
جنيه مصرا
21.291.239
21.113.921
1.199.222
20.032.222
20.912.113
313.212
221.321
241.191
0.233.221
242.220.024
()1.331.220
242.234.242

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 03يونيو 1322
 – 8عمالء وأوراق قبض
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
50.040.904
06.080.524
893.989
92.311.400
16.101.482
220.154.928
()48.510.640
68.002.105

عمطء شركة النصر للمطبس والمنسوجات – كابو
عمطء شركة األسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس
عمطء شركة ويف للتجارة والتوكيطت
يوراق قبض
اإلضمحطل في قيمة العمطء

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
23.109.411
20.923.124
122.924
223.321.333
12.403.224
203.111.304
()23.119.222
43.292.212

حركة اإلضمحطل في قيمة العمطء عل النحو التال :
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
53.149.222
()2.015.468
48.510.640

الرصيد اإلفتتاح
المكون خطل العام
انتي الغرض منه
الرصيد الختام

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
12.999.222
1.123.333
23.119.222

 – 9مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدٌنة أخرى
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
2.249.126
186.802
880.691
26.160.909
01.404
2.084.456
26.163.443
1.033
2.340.046
2.995.131
23.242.955
016.204
5.381.324
55.033.409
()2.068.346
50.901.400

دفعات مقدمة للموردين
إيرادات مستحقة
فوائد دائنة مستحقة
مصلحة الضرائ  -ضرائ خصم من المنب
مصلحة الضرائ – دفعات مقدمة
مصلحة الضرائ – ضرائ شركات األموال
حوافز تصدير مستحقة
غطاء خطابات ضمان (ايضاح )10
تأمينات لدى الغير
عهد وسلف العاملين
مدفوعات للعاملين تحت حسا توزيعات األرباح
مدينو شراء يصول غير متداولة
مصروفات مدفوعة مقدما ً
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمطبس
يرصدة مدينة يخرى
اإلضمحطل في قيمة األرصدة المدينة األخرى
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 03يونيو 1321
جنيه مصرا
1.200.321
124.332
1.102.243
22.932.249
21.121
2.241.123
22.122.413
1.233
420.221
1.202.311
23.139.403
129.290
122.320
21.191.322
2.399.321
20.234.422
()2.034.313
21.213.422

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 03يونيو 1322
 – 9مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدٌنة أخرى (تابع)
حركة اإلضمحطل في قيمة األرصدة المدينة األخرى عل النحو التال :
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
2.068.346
2.068.346

الرصيد اإلفتتاح
المكون خطل العام
الرصيد الختام

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
2.334.211
199.011
2.034.313

 - 23نقدٌة بالصندوق ولدى البنوك
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
2.598.116
0.133.206
22.333.333
29.098.431

نقدية بالصندوق
حسابات جارية بالبنوك
ودائ ألجل *

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
2.911.122
2.210.210
10.931.033
20.114.121

* يمثووول هوووذا المبلوووغ قيموووة وديعوووة شوووركة األسوووكندرية للغوووزل والنسووويج "سوووبينالكس" فووو بنوووك قطووور الووووطن األهلووو
تستحق في  24يغسطس  1322بمعدل فائدة .٪9.12
 الودائ ألجل مجمدة مقابل القروض الممنوحة لشركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" لتمويل مصن الشوركةبمدينة السادات.
 -22أصول محتفظ بها لغرض البٌع
-

قررت إدارة شركة النصر للمطبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرية) التخلص من بعض األصول غير
المستغلة ف العمليات الرئيسية للشركة ،وعل هذا فقد بديت الشركة ف إتخاذ إجراءات البي للمجموعة الجارى
التخلص منها ويتوق ين يتم اونتهاء من بي تلك األصول خطل فترة إثنا عشر شهراً .تتمثل المجموعة الجارى
التخلص منها ف يرض يطلس وقد يدرجت األرض بالقيمة الدفتريـة والبالغـة  2.323.333جنيه مصرا.
خوووطل العوووام ،قاموووت الشوووركة بتسووووية عمليوووة البيووو مقابووول مبلوووغ  2.114.229جنيوووه مصووورا ،محققوووة خسوووائر
بلغت  132.112جنيه مصرا يدرجت بقائمة الدخل.

-

قررت إدارة شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج  -سبينالكس (شركة مساهمة مصرية) التخلص من بعض األصول
غير المستغلة ف العمليات الرئيسية للشركة ،حيث وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في  03يونيو  1322علي
طرح يرض الشركة بالحضرة (يرض غير مستغلة) للبي بالمزايدة العلنية بملاريف مغلقة وتيويض مجلس اإلدارة
في المضي في اإلجراءات الطزمة وعل هذا فقد بديت إدارة الشركة ف إتخاذ إجراءات البي لألصول الجارى
التخلص منها ويتوق ين يتم اونتهاء من بي تلك األصول خطل فترة إثنا عشر شهراً .تتمثل األصول الجارى
التخلص منها ف يرض الحضرة وقد يدرجت األرض بالقيمة الدفترية والبالغة في  03يونيو  1322مبلغ
 13.224.333جنيه مصرا.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 03يونيو 1322
 - 21مخصصات

مخصص مطالبات
مخصص مكافأة ترك الخدمة

الرصيد ف
 03يونيو 1321
جنيه مصرا
20.101.241
1.333.333
22.101.241

المستخدم خطل
العام
جنيه مصرا
()2.390.132
()020.121
()1.313.329

إنتي الغرض
منه خطل العام
–
–
–

الرصٌد فى
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
22.042.509
2.646.516
20.088.235

ترا إدارة الشركة ،وبعد يخذ اوستشارات المهنية الطزمة ،إن مبلغ المطالبات لن يتجاوز قيمة المخصصات المكونة في
 03يونيو .1322
لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها وفقا ً لمعايير المحاسبة ،نلراً ألن اإلدارة تعتقد بأن قيامها بذلك قد ي ثر بشدة
عل ناتج المياوضات م تلك اإلطراف .وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنويا ً وتعدل المبلغ المخصص وفقا ً ألخر
التطورات والمناقشات واوتياقيات م تلك األطراف.
 - 20بنوك سحب على المكشوف وحسابات جارٌة دائنة
بنوك سح عل المكشوف  -شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"
حسابات جارية دائنة  -شركة النصر للمطبس والمنسوجات "كابو"*

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
258.820.389
0.892.399
261.034.288

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
221.229.321
22.922.314
291.203.211

 معدل اليائدة الخاص بالسح عل المكشوف يتراوح من.٪21.2 -23* نتج هذا الرصيد من شيكات يصدرت ولم تقدم للصرف وو يمثل تسهيطت إئتمانية ممنوحة من تلك البنوك للشركة.
 - 24موردون واوراق دفع
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
15.312.619
11.990.500
48.329.266
22.353.333
59.369.266

موردون
يوراق دف اقل من عام
يوراق دف يكثر من عام

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
12.322.024
23.221.912
12.421.010
12.421.010

 - 25مستحق من /الى أطراف ذات عالقة

الشركة المصرية للغزل والنسيج
شركة يموال عربية لألقطان
شركة النيل الحديثة لألقطان
شركة مصر للتامين
الشركة العربية لحليج اوقطان

ٌ 03ونٌو 1325
مستحق الى
مستحق من
جنٌه مصري
جنٌه مصري
6.8.33
178.91
6948626
406800.
1118264
18167833.
1118264

-09-

 03يونيو 1321
مستحق ال
مستحق من
جنيه مصرا
جنيه مصرا
 3.8.66
 178.91
1118131
 ..8981
1118131

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 03يونيو 1322
 - 26دائنو توزٌعات
شركة النصر للمطبس والمنسوجات "كابو"
شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"
شركة ويف للتوكيطت والتجارة

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
1.936.206
263.333
0.366.206

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
1.219.293
1.933.203
233.333
2.292.213

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
8.802.058
0.514.494
063.228
2.426.026
2.439
6.303
21.560.281
2.251.294
60.041
2.055.086
10.142.509
0.653.211
4.384.340
0.416.068
68.385.235

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
4.422.049
2.221.229
2.221.299
912.991
2.139
3.303
23.914.012
2.203.223
32.211
493.123
29.929.421
0.201.403
2.312.194
209.001
2.394.223
33.293.329

 - 20مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مصروفات مستحقة
دفعات مقدمة من العمطء
مصلحة الضرائ – ضرائ خصم من المنب
مصلحة الضرائ – ضرائ المرتبات
مصلحة الضرائ – الضريبة العقارية
مصلحة الضرائ – ضرائ القيم المنقولة
مصلحة الضرائ – ضرائ المبيعات
جارا مصلحة الضرائ
مصلحة الضرائ – ضرائ الدمغة
تأمينات للغير
الهيئة القومية للتأمين األجتماعي
صندوق دعم الغزل
دائنون متنوعون
دائنو شراء يصول ثابتة
يرصدة دائنة يخرى

 - 28رأس المال
يبلغ ريس مال الشركة المرخص به مليار جنيه مصرى ،كما يبلغ ريس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ
 004.321.924جنيه مصرا موزع عل عدد  004321924سهم ،قيمة السهم اإلسمية واحد جنيه مصرى.
 - 29حقوق األقلٌة
شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"
شركة ويف للتجارة والتوكيطت

نسبة حقوق ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
األقلٌة
051.036.134 :64.06
:1
()221.318
051.294.206
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نسبة حقوق
األقلية
٪31.91
٪1

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
039.212.220
()22.321
039.323.329

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 03يونيو 1322
 -13قروض طوٌلة األجل
ٌ 03ونٌو 1325

قرض وزارة المالية ()2
بنك قطر الوطني
بنك قطر الوطني ()1
البنك التجارى الدول ()0
بنك مصر ()1
البنك المصرا لتنمية
الصادرات ()2
البنك العرب اإلفريق ()3

أ)

 03يونيو 1321

الجزء المتداول
جنٌه مصرى
1.558.000
5.482.614
41.102.406

الجزء طوٌل األجل
جنٌه مصرى
0.828.449
189568326

االجمالى
جنٌه مصرى
0.828.449
1.558.000
5.482.614
44.310.831

الجزء المتداول
جنيه مصرى
1.103.349
1.421.922
29.029.142
09.224.101

24.802.961
60.460
65.146.898

1068057822.
338.2.
222.660.802

213.902.293
90.192
206.924.019

13.211.143
220.229
42.313.241

الجزء طويل األجل اوجمال
جنيه مصرى
جنيه مصرى
0.424.119
0.424.119
1.103.349
2.111.130
1.132.144
11.294.022
0.104.493
39.321.122
19.400.410
233.329.114
09.000
212.292.102

213.240.221
221.121
101.322.422

قروض شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"
( )2تم منح الشركة قرض من وزارة المالية منذ يكثر من  13سنة ولم يتم سداده حت األن وتم رف دعوى قضوائية مون
وزارة المالية توج الشركة بسوداد القورض باليوائود المسوتحقة وو توزال القضوية متداولوة .هوذاويتم احتسوا اليوائود
المستحقة عل القرض سنويا ً.
( )1بلغت قيمة هذا القرض مبلغ  0.020.333دوور يمريك بمعدل فائدة  + ٪ 1.12سعر ليبور  0يشهر ويسدد علو
 13قسطا ً متساويا ً رب سنويا ً وتبلوغ قيموة كول قسوط  232.323دوور يمريكوي ويبودي السوداد بعود فتورة سوماح مودتها
 0يشهر من تاريخ منح القرض .وقد بلغ رصيد القرض ف  03يونيو  1322مبلغ  1.224.020جنيه مصرا.
( )0قروض البنك التجارى الدول
القرض األول  :بلغت قيمة هذا القرض مبلغ  02مليون جنيه مصرى يو ما يعادله بالودوور األمريكو ويبودي السوداد
ف موعد يقصاه  02ديسمبر  1322يو سح إجمال مبلغ القرض ييهما يقر  ،ويبدي حسا اليائدة من تواريخ يول
سح بمعدل فائدة  + ٪ 0.3سعر الكوريدور عل الجنيه المصرى يو  + ٪0سعر الليبور عل الدوور األمريكو
ويسدد عل  23قسطا ً متساويا ً رب سنوياً .وقد بلوغ رصـوـيد الـوـقرض فـــوـ  03يونيوو  1322مبلوغ 2.142.311
جنيه مصرى.
القرض الثان  :بلغت قيمة هذا القرض مبلوغ  12.433.333جنيوه مصورى يو موا يعادلوه بالودوور األمريكو ويبودي
السداد ف موعد يقصاه  02ديسمبر  1321يو سح إجموال مبلوغ القورض ييهموا يقور  ،ويبودي حسوا اليائودة مون
تاريخ يول سح بمعدل فائدة  + ٪ 1.22سعر الكوريدور عل الجنيه المصرى يو  + ٪0.12سوعر الليبوور علو
الدوور األمريك ويسدد عل  20قسطـوـا ً متسواويا ً ربو سنويـوـاً .وقود بلوغ رصـوـيد الـوـقرض فو  03يونيوو 1322
مبلغ صير جنيه مصرى.
وبذلك يكون إجمال رصيد القروض من البنك ف  03يونيو  1322مبلغ  2.142.311جنيه مصرى.
( )1قرض بنك مصر
بلغت قيمة هذا القرض مبلغ  11.023.333يلف فرنك سويسرى يو ما يعادله بالدوور األمريك يو اليورو ،بمعدل
فائدة  + ٪ 1.2سعر الليبور  0يشهر ويسدد عل  13قسطا ً متساويا ً رب سنويا ً تبودي بعود فتورة سوماح  0يشوهر .وقود
بلغ رصيــد القرض ف  03يونيو  1322مبلــــغ  11.312.431جنيه مصرا.
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 03يونيو 1322
 -13قروض طوٌلة األجل (تابع)
ب) قرض البنك المصري لتنمٌة الصادرات – شركة النصر للمالبس والمنسوجات "كابو"
( )2بتاريخ  12مارس  ، 1323تم اوتياق م البنوك المصورى لتنميوة الصوادرات علو تحويول القورض المعبورى والبوالغ
قيمته  13مليون جنيه مصرى وحد التسهيل الممنوح للشركة بمبلغ  43مليوون جنيوه مصورا ـ الممنوحوان بضومان
اسهم شوركة األسوكندرية للغوزل والنسويج ـ إلو قورض طويول األجول بمبلوغ  233مليوون جنيوه بضومان اسوهم شوركة
األسكندرية للغزل والنسيج .وبسعر فائدة  ٪1سنويا فوق سعر اوقراض اوساسي للبنك .عل ان تكون مودة القورض
خمـس سنـوات تنتهي بحد يقص فوي  14فبرايور  ،1322و يسودد علو  22قسوطا شوهريا متسواويا ،قيموة كول قسوط
 2.221.043جنيه مصرا.
في  2يونيو  ،1322تمت الموافقة عل تأجيل سداد األقساط المتبقية من القرض والبالغ عددها  22قسط يعتباراً
من  02ديسمبر  1323إل  02ديسمبر  ،1322عل ين ينته سداد القرض في  14فبراير .1323
في  20يغسطس  ، 1321تمت الموافقة عل السماح للشركة ببي جزء من يسهمها ف شركة اإلسكندرية للغزل
والنسيج "سبينالكس" والمرهونة للبنك وذلك لسداد عدد  2يقساط متأخرة وما يستحق عليها من فوائد ،وعل تأجيل
سداد باق يقساط القرض والبالغة  13قسط إعتباراً من  02مايو  1321ال  02مايو  ،1320عل ين ينته سداد
القرض فــــ  14فبراير .1322
ف  24ديسمبر  ،1320تمت الموافقة عل تحويل رصيد القرض المعبرى البالغ  13مليون جنيه مصرى وحد
التسهيل الممنوح للشركة بمبلغ  43مليون جنيه مصرى ال قرض متوسط األجل قيمته  213.000يلف جنيه
مصرى ،وذلك بعد إضافة حسابات السح عل المكشوف واليوائد والمتأخرات عل تلك القروض .هذا القرض
بضمان يسهم شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" المملوكة للشركة ،وبسعر فائدة  ٪1فوق سعر
األقراض األساس للبنك ،عمولة يعل رصيد مدين  ٪3.32شهرياً .يتم سداد القرض عل  21قسط شهرى
متساوى إعتباراً من  02يناير  1322حت  02ديسمبر  ،1313قيمة القسط  2.332يلف جنيه مصرى بإجمال
 222.232يلف جنيه مصرى ،باإلضافة ال مبلغ  11.301يلف جنيه مصرى يسدد بحد يقص في  03سبتمبر
 1321مقابل بي جزء من يسهم شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس".
في  13مارس  ، 1322تمت الموافقة عل تأجيل سداد األقساط المتبقية من القرض والبالــغ عددها  22قسط إل
 19فبراير  1323بدو من  14فبراير  ، 1322عل ين ينتهي سداد القرض فــي  02ديسمبر .1312
وقد بلغ رصيد القرض فو  03يونيوو  1322مبلوغ 213.902.293جنيوه مصورى ،هوذا ويتضومن الجوزء المتوداول
اليوائود المسوتحقة حتو  03يونيوو  1322والبالغوة  3.402.293جنيوه مصورى ( 03يونيوو 1.422.11 : 1321
جنيه مصرى).
ج)

قرض البنك العربى األفرٌقى – شركة وٌف للتجارة والتوكٌالت
( )3تعاقووووودت الشوووووركة بتووووواريخ  2موووووارس  1321مووووو البنوووووك العربووووو اوفريقووووو للحصوووووول علووووو قووووورض بمبلوووووغ
 239.133جنيووووه مصوووورى بسووووعر فائوووودة  ٪22لموووودة  0سوووونوات بضوووومان ايوووورادات ماكينووووات التحصوووويل اولوووو
وضوووومان اضوووواف شوووويكات قيمتهووووا  239.133جنيووووه مصوووورى ،علوووو ان يسوووودد اصوووول القوووورض واليوائوووود علوووو
دفعات متساوية رب سنوية تبدي من  22ابريل .1321

 - 12ضرائب الدخل المؤجلة
ٌ 03ونٌو 1324
جنٌه مصري
42.626.005
2.250.250
41.069.918

رصيد اول العام
فرق إهطك األصول الثابتة
رصيد اخر العام

-22-

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
02.923.204
9.233.102
12.323.222

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة
 03يونيو 1322

 – 11النقدٌة وما فى حكمها
النقدٌة وما فً حكمها -أول العام
نقدية بالصندوق ولدا البنوك
ودائ ألجل (ايضاح )23
حسابات جارية دائنة (ايضاح )20
النقدٌة وما فً حكمها -آخر العام
نقدية بالصندوق ولدا البنوك
ودائ ألجل (ايضاح )23
حسابات جارية دائنة (ايضاح )20

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري

 03يونيو 1321
جنيه مصرا

50.418.154
()40.961.033
()20.952.348
()8.485.394

22.209.223
()12.011.102
()1.391.923
()129.322

29.098.431
()22.333.333
()0.892.399
4.930.030

20.114.121
()10.931.033
()22.922.314
()4.142.391

 – 10التزامات عرضٌة
ي-

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو
تتمثل اولتزامات المحتملة في قيمة خطابات الضمان التي يصدرتها البنوك بناء علي طل
والقائمة في  03يونيو  1322بمبلغ  1.233جنيه مصرا مغطاه بالكامل ( إيضاح .)9

الشركة لصالح الغير

 شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"تتمثل اإللتزامات المحتملة ف قيمة خطابات الضمان الغير مغطاه الت يصدرتها البنوك لحسا الشركة ولصوالح الغيور
والقائمة ف  03يونيو  1322بمبلغ  232.023جنيه مصرى.
–14

الموقف الضرٌبً

ضرائب شركات األموال

أ-
-

تم فحص دفاتر الشركة حت عام  ،1332وتم سداد الضرائ

-

تم فحص دفاتر الشركة عن اوعووام مون  1333حتو  ،1334وتوم اوعتوراض علو نتيجوة اليحوص ،وجوارى
نلر الموضوع في اللجنة الداخلية.

-

جارا فحص دفاتر الشركة عن اوعوام من 1339حت .1322

-

لم يتم إجراء يى فحص ضريب لدفاتر الشركة عن اوعوام من  1321حت .1321

ب-

المستحقة.

ضرائب المبٌعات
المستحقة.

-

تم فحص دفاتر الشركة حت عام  ،1334وتم سداد الضرائ

-

تم فحص دفاتر الشركة عن اوعووام مون  1339حتو  ،1322وتوم اوعتوراض علو نتيجوة اليحوص ،وجوارى
نلر الموضوع في لجنة التللمات.

 لم يتم إجراء يا فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن اوعوام من  1321حت .1321ضرائب كسب العمل

ج-
-

تم فحص دفاتر الشركة حت عام  ،1332وتم سداد الضرائ المستحقة.

-

لم يتم إجراء يا فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن األعوام من  1334حت .1321
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 03يونيو 1322
- 14

الموقف الضرٌبً (تابع)

ضرٌبة الدمغة

د-
-

تم فحص دفاتر الشركة حت  03نوفمبر  ،1339وتم سداد الضرائ المستحقة.

-

لوووووم يوووووتم يجوووووراء يى فحوووووص ضوووووريب لووووودفاتر الشوووووركة عووووون اليتووووورة مووووون  2ديسووووومبر  1339حتووووو
 03يونيو .1321

 – 15المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ  -المعامالت مع األطراف ذات العالقة التً تضمنتها القوائم المالٌة:
طبٌعة التعامل

اسم الشركة

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
2.112.209

 03يونيو 1321
جنيه مصرا
2.222.434
924.322

شركة مصر للتأمين

خدمات

شركة النيل الحديثة لألقطان

مشتريات

13.221.132

شركة يموال عربية لألقطان

تمويل نقدا
مصروفات مسددة
بالنيابة عن الشركة

2.333.333

-

-

220.423

الشركة العربية لحليج األقطان

ب  -أرصدة أوراق الدفع ألطراف ذات العالقة التً تضمنتها المٌزانٌة :
ٌ 03ونٌو 1325
أوراق دفع
جنٌه مصري
6.653.333
233.333
9.533.333

اسم الشركة

شركة يموال عربية لألقطان
شركة مصر للتأمين
شركة النيل الحديثة لألقطان

 03يونيو 1321
يوراق دف
جنيه مصرا
-

 – 16األدوات المالٌة وإدارة المخاطر المتعلقة بها
أ-

تتمثوول األدوات الماليووة للشووركة فووي األصووول واولتزامووات الماليووة ،وتتضوومن األصووول الماليووة يرصوودة النقدي وة
بالصندوق ولدى البنوك ،العمطء ويوراق القبض ،المستحق من يطراف ذات عطقة ويرصدة مدينة يخرى ،كما
تتضوومن اولتزامووات الماليووة يرصوودة البنوووك سووح علووي المكشوووف وحسووابات جاريووة دائنووة  ،القووروض طويلووة
األجوول ،الموووردين ويوراق الوودف  ،المسووتحق إل و يطووراف ذات عطقووة ،دائنووو توزيعووات ومصووروفات مسووتحقة
ويرصدة دائنـة يخرى.
ويتضمن اإليضاح ( ) 1من اإليضاحات المتممة للقووائم الماليوة السياسوات المحاسوبية المتبعوة بشوأن يسوس إثبوات
وقياس يهم األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.

ب  -خطر سعر العائد
تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول واولتزامات المالية م يسعار اليوائد المرتبطة بها.
ج  -خطر العمالت األجنبٌة
يتمثول خطور العموطت األجنبيوة فو التغيور فو يسوعار صورف العمووطت األجنبيوة والوذى يو ثر علو الموودفوعات
والمقبوضات بالعمطت األجنبية .وتقوم الشركة بمراعاة خيوض األرصودة المكشووفة مون العموطت األجنبيوة مموا
يساعد عل تخييض هذا للحد األدن .
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 03يونيو 1322
 – 16األدوات المالٌة وإدارة المخاطر المتعلقة بها (تابع)
د-

القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
طبقا ألسس التقييم المتبعة في تقييم يصول والتزامات الشركة الواردة باإليضاح ( )1فإن القيمة العادلة لألصول
واولتزامات المالية و تختلف اختطفا ً جوهريا ً عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية.

هـ  -خطر االئتمان
يتمثل خطر اوئتمان في عدم التزام يحد يطراف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته ،األمر الذا ينتج عنوه تحمول
الطرف اآلخر لخسائر مالية .تتعرض الشركة لمخواطر اوئتموان علو يرصودتها لودى البنووك والعموطء وبعوض
األصول األخرى كما هو موضح في الميزانية.
تسع الشركة لتقليل المخاطر اوئتمانية فيما يتعلق بالودائ البنكية عن طريق التعامول مون بنووك حسونة السومعة
ووض حدود ائتمانية للعمطء ومراقبة يرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمطء.
و  -خطر السٌولة
تقوم الشركة بتقليل مخاطر السيولة بالتأكد من تووافر تسوهيطت بنكيوة .كموا تتطلو شوروط البيو بالشوركة دفو
المبالغ المستحقة خطل  93-03يوم من تاريخ البي .

ز  -خطر التدفقات النقدٌة المتعلقة بسعر الفائدة
يتمثل خطر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر اليائدة ف خطر التغيرات ف التدفقات النقدية المستقبلية بسب
التغيرات ف سعر اليائدة  ،وتسع الشركة لتقليل ذلك الخطر من خطل اإلعتماد عل التدفقات النقدية من
ينشطة التشغيل.

ح  -إدارة رأس المال

إن الهدف الرئيسي إلدارة ريس المال هو التأكد من ين الشركة تحافل عل نس
دعم يعمالها وتحقيق يقص زيادة للمساهمين.

ريس مال صحية من يجل

تقوم الشركة بإدارة هيكل ريسمالها وإجراء تعديطت عليه في ضوء التغيرات في لروف األعمال .لم يكن
هناك تغيرات في األهداف والسياسات والعمليات خــطل السنة المنتهية في  03يونيو .1322

 – 10أحداث هامة
-

11
وافقت الجمعية العامة غيـر العـادية لشركـة األسكندريـة لـلغــزل والنـسيــج "سبينالـكس" المنعقــدة فــ
سبتمبر 1321عل الغلق الجزئي لمصان النزهة وتيويض مجلس اإلدارة في إتخاذ كافوة اإلجوراءات والقورارات
والدراسات ومخاطبة الجهات المعنية لتنييذ ذلك القرار ،وذلك في ضوء إكتموال الطاقوة اإلنتاجيوة لمصون الشوركة
بمدينة السادات ،وإتجاه الشركة لزيادة التصدير مون الخيووط المتميوزة خاصوة فو لول متغيورات السووق المحلوي.
باإلضووافة إل و عوودم مطابقووة منتجووات بعووض مصووان النزهووة لمتطلبووات الجووودة الطزمووة للتصوودير وكووذلك تحقيقهووا
خسائر من البي ف السوق المحلي.
هووذا وقوود إنتهووت الدراسووة الو تقريوور تخريوود مصوونع  2و ،0وقوود تووم بتخريوود عوودد  23ماكينووة موون مصوون  0موون
إجمال  43ماكينة حت  03يونيو .1321
وف جلسة  21فبراير  1322تم تخريد عدد  23ماكينات يخرى عل ين يتم تخريد باق المصن تباعا ً باإلضوافة
ال مصن  2وفقا ً لخطة التسويق بالشركة.
هووذا موو مراعوواة ان جميوو اآلوت فووي هووذان المصوونعان مهلكووة دفتريووا ً بالكاموول وو يترتوو علووي تخريوودها يا
اضمحطل في قيمة األصول الثابتة المدرجة بالقوائم المالية.

-

في  13نوفمبر  ،1321قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة ويف للتجارة والتوكيطت (شركة تابعوة) ،عودم
اوستمرار في النشاط وتصيية الشركة اعتبارا من ذلك التاريخ.
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