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

تقرٌر مراقب الحسابات

إلى السادة  /مساهمً شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
تقرٌر عن القوائم المالٌة المستقلة
راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة
مصرٌة) المتمثلة في الميزانية المستقلة في 03يونيو  1325وكذا قوائم الدخل والتغير في حقوق الملكية
والتدفقات النقدية المستقلة 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 عنن إعنداد وعنرل القنوائم المالينة عرضنا ً عناد ً
وواضحا ً وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القنوانين المصنرية السنارية ،وتتضنمن مسنئولية اإلدارة
تصننميم وتنذيننذ والحذننار علنند رقابننة داخليننة ذات صننلة بإعننداد وعننرل قننوائم ماليننة عرضنا ً عنناد ً وواضننحا ً
خالية من أية تحريذات هامة ومإثرة سواء ناتجة عنن الغنأ أو الخ نؤ ،كمنا تتضنمن هنذه المسنئولية إختينار
السياسات المحاسبية المالئمة وت بيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للرروف.
مسئولٌة مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي علد هذه القوائم المالية في ضنوء مراجعتننا لهنا .وقند تمنت مراجعتننا وفقنا
لمعننايير المراجعننة المصننرية وفنني ضننوء القننوانين المصننرية السننارية ،وتت لننه هننذه المعننايير منننا ا لتننزام
بمت لبات السلوك المهني وتخ ي وأداء المراجعة للحصول علد تؤكد مناسنه بنؤن القنوائم المالينة خالينة منن
أية تحريذات هامة ومإثرة.
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجنراءات للحصنول علند أدلنة مراجعنة بشنؤن القنيم واإلفصناحات فني القنوائم
الماليننة  .وتعتمنند اإلجننراءات التنني تننم إختيارهننا علنند الحكننم الشخص ني للمراقننه ويشننمل ذلننك تقيننيم مخننا ر
التحريف الهام والمإثر في القوائم المالية سواء الناتج عنن الغنأ أو الخ نؤ .ولندى تقينيم هنذه المخنا ر يضن
المراقننه فنني إعتبنناره الرقابننة الداخليننة ذات الصننلة بقيننام المنشننؤة بإعننداد القننوائم الماليننة والعننرل العننادل
والواضح لها وذلك لتصميم إجنراءات مراجعنة مناسنبة للرنروف ولكنن لني بغنرل إبنداء راي علند كذناءة
الرقابنننة الداخلينننة فننني المنشنننؤة .وتشنننمل عملينننة المراجعنننة أيضنننا ً تقينننيم مننندى مالئمنننة السياسنننات المحاسنننبية
والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة العرل الذي قدمت به القوائم المالية.
وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافينة ومناسنبة وتعند أساسنا ً مناسنبا ً إلبنداء رأيننا علند
القوائم المالية.

الرأى
ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
تعبر بعدالة ووضوح ،في جمي جوانبها الهامة ،عن المركز المالي المستقل للشركة في  03يونيو ،1325
وعن أدائها المالي المستقل وتدفقاتها النقدية المستقلة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك بقا لمعايير
المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العالقة.
كمنننا هنننو موضنننح بإيضننناح  ،)4لننندى الشنننركة إسنننتثمارات فننند شنننركات تابعنننة وقامنننت بإعنننداد قنننوائم مالينننة
مجمعنننة فننند  03يونينننو  1325وفقنننا ً لمعنننايير المحاسنننبة المصنننرية ،ولنننتذهم أشنننمل للمركنننز المنننالد المجمننن
للشننننركة فنننند  03يونيننننو  ، 1325وكننننذا أداإهننننا المننننالد المجمنننن وتنننندفقاتها النقديننننة المجمعننننة عننننن السنننننة
المنتهية فد ذلك التاريخ ،فإن األمر يت له الرجوع إلد القوائم المالية المجمعة.
تقرٌر عن المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة األخرى
تمسك الشركة حسابات مالية منترمة تتضمن كل ما نن القنانون ونرنام الشنركة علند وجنوه إثباتنه فيهنا وقند
وجدت القوائم المالية متذقة م ما هو وارد بتلك الحسابات  ،كما ت بق الشركة نرام تكاليف يذني بنالغرل مننه
وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارة الشركة بقا لالصول المرعية.
البيانات المالية الواردة بتقرير مجل اإلدارة المعد وفقا ً لمت لبات القانون رقم  251لسنة  2192و ئحته
التنذيذية متذقة م ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة في  11 :سبتمبر 1325

مراقب الحسابات
عمرو محمد الشعبٌنً
زميل جمعية الضرائه المصرية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
 .م .م رقم )1065
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )230
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
الميزانية المستقلة
في  03يونيو 1325

أصول غٌر متداولة
أصول ثابتة
مشروعات تحت التنذيذ
استثمارات في شركات تابعة
إستثمارات محتذر بها حتد تاريخ اإلستحقاق
العالمة التجارية جيل)
إجمالى األصول غٌر المتداولة

إيضاح

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصرى

 03يونيو 1324
جنيه مصرى

)0

21281.1815.
18..183..
.181.18110
58512802.
028.528.02
01381..8112

295.330.050
1.044.692
230.611.206
5.512.021
02.152.002
019.440.163

)0
)9
)1
)23
)22

.58.1.8.11
1.8...8101
222811.
118.5.8110
1812.8520
205810.81.3
205810.81.3

59.516.041
10.601.911
100.325
01.341.561
0.105.132
211.560.421
2.656.333
214.110.421

)20
)24
)29
)25
)1
)26

.8..18.00
081.283..
2.81.28.11
258.2.8.0.
5508115
.581558112
.38115832.
.580..8112
01581..8231

22.005.333
20.152.349
13.014.496
9.904.603
99.034
49.632.134
230.505.301
26.649.040
045.315.630

)4
)5
)6

أصول المتداولة
مخزون
عمالء وأوراق قبل
مستحق من أ راف ذات عالقة
مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى
نقدية بالصندوق ولدى البنوك

)21

أصول محتذر بها لغرل البي
إجمالى األصول المتداولة
إلتزامات متداولة
مخصصات
بنوك  -حسابات جارية دائنة
الجزء المتداول من القرل ويل األجل
موردون وأوراق دف
مستحق الد أ راف ذات عالقة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
إجمالى االلتزامات المتداولة
رأس المال العامل
إجمالى االستثمار
ٌتم تموٌله على النحو التالى
حقوق الملكٌة
رأ المال المدفوع
إحتيا د قانوند
إحتيا يات أخري
خسائر متراكمة
ارباح خسائر) العام
إجمالى حقوق الملكٌة
إلتزامات غٌر متداولة
قرل ويل ا جل
أوراق دف
ضرائه الدخل المإجلة
إجمالى االلتزامات غٌر المتداولة
اجمالى تموٌل رأس المال العامل واألصول غٌر المتداولة

)20

00181218.21
082..822.
.812.8031
()2218.218315
.8.00832.
1.28..181.1

009.621.129
0.240.224
0.120.036
)19.661.101
)20.055.236
101.551.150

)29
)25
)21

231835.8111
2283538333
185.18131
21081528103
01581..8231

236.351.119
6.400.216
221.506.054
045.315.630

مراقب الحسابات

رئٌس القطاع المالى

رئٌس مجلس اإلدارة

عمرو محمد الشعبٌنً

هانً سالمة مخلوف

عمرو محمد الشرنوبً

 اإليضاحات المرفقة من إيضاح  )2الد  )15جزء -تقرير مراقه الحسابات مرفق.

يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة الدخل المستقلة
عن السنة المنتهية في  03يونيو 1325
إيضاح ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصرى
21181..8201
()21185.28100
5.82318030

المبيعات
تكلذة المبيعات
مجمل الربح
مصروفات بيعية وتسويقية
مصروفات عمومية وإدارية
رواته ومكافآت أعضاء مجل
إيرادات تشغيل أخرى
ارباح (خسائر) التشغٌل

اإلدارة

مصروفات تمويلية
إيرادات استثمارات محتذر بها حتد تاريخ ا ستحقاق
أرباح بي إستثمارات فد شركات تابعة
اإلضمحالل فد قيمة ا ستثمارات فد شركات تابعة
اإلضمحالل فد قيمة العمالء
اإلضمحالل فد قيمة العمالء أنتذد الغرل منه
اإلضمحالل فد قيمة المستحق من أ راف ذات عالقة
مخصصات أنتذد الغرل منها
خسائر استبعاد أصول ثابتة
خسائر بي أصول محتذر بها لغرل البي
فروق تقييم عملة
ايرادات أخرى
مصروفات أخرى
االرباح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل
ضرائه الدخل المإجلة
ارباح (خسائر) العام
نصٌب السهم فى االرباح (/الخسائر)

)4
)4
)9
)9
)23
)20
)21

)21
)11

 03يونيو 1324
جنيه مصرى
246.230.020
)213.246.164
15.150.350

()2181128015
()20822.8101
()282.181.3
18.31831.
1585138535

)24.900.162
)21.293.504
)2.399.033
165.611
)2.993.413

()218.008015
2.181..

)13.120.623
211.641
0.015.001
)5.333.333
)4.153.333
)2.556.094
0.919.421
256.140
)240.001
)20.409.490
)106.621
)20.055.236
)3.35

1811083.1
()283338333

28.158.11
().538333

()1.8113
().3.8..2
2518.3.
1218..3
.8..18..5
()158..1
.8.00832.
3830

رئٌس القطاع المالى

رئٌس مجلس اإلدارة

هانً سالمة مخلوف

عمرو محمد الشرنوبً

 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح  )2الد  )15جزء

يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التغير فد حقوق الملكية المستقلة
عن السنة المنتهية فد  03يونيو 1325
رأ

الرصيد في  2يوليو 1320
محول الد الخسائر المتراكمة
خسائر العام
الرصيد في  03يونيو 1324
محول الد الخسائر المتراكمة
ارباح العام
الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 1325

إحتيا ي قانوني

إحتيا يات أخري

خسائر متراكمة

المال

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

009.621.129
009.621.129

0.240.224
0.240.224

0.120.036
0.120.036

00181218.21

082..822.

.812.8031

)61.463.051
)06.131.113
)19.661.101
)20.055.236
()2218.218315

 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح  )2الد  )15جزء

يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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خسائر) /ارباح
العام

إجمالد
جنيه مصرى

جنيه مصرى
)06.131.113
06.131.113
)20.055.236
)20.055.236
20.055.236
1.400.321
.8.00832.

153.024.051
)20.055.236
101.551.150
1.400.321
1.28..181.1

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المنتهية فد  03يونيو1325
إيضاح
التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل
األرباح الخسائر) قبل ضرائه الدخل
إهالك األصول الثابتة
أرباح بي إستثمارات فد شركات تابعة
اإلضمحالل فد قيمة ا ستثمارات فد شركات تابعة
اإلضمحالل فد قيمة العمالء

)0
)4
)4
)9

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصرى

 03يونيو 1324
جنيه مصرى

.8..18..5
.8.5283.1
()1811083.1
283338333
()28.158.11
.538333
1.8113

)20.409.490
4.602.303
)0.015.001
5.333.333
4.153.333
2.556.094
)0.919.421
13.120.623
1.151.900
20.521.000
)21.156.493
)64.490
)6.316.339
001.190
)032.131
6.411.161
0.191.609
)066.602

اإلضمحالل فد قيمة العمالء أنتذد الغرل منه

)9

اإلضمحالل فد قيمة المستحق من أ راف ذات عالقة
مخصصات أنتذد الغرل منها

)1
)20

خسائر بي أصول محتذر بها لغرل البي
مصروفات تمويلية

)21

218.008015

فروق تقييم عملة

()2518.3.

التغير في المخزون
التغير في العمالء وأوراق القبل
التغير في المستحق من أ راف ذات عالقة
التغير في المصروفات المدفوعة مقدما ً واألرصدة المدينة األخرى
التغير فد الموردين وأوراق الدف
التغير فد المستحق إلد أ راف ذات عالقة
التغير فد المصروفات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
التدفقات النقدٌة المستخدمة فى أنشطة التشغٌل
المستخدم من المخصصات
المسدد من المصروفات التمويلية
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة من (المستخدمة فً) أنشطة التشغٌل

038.138.11
()2.80.28113
.8.218.1.
()51181..
085.281..
2.8.05803.
.1.8.12
()080.58510
0183118011
()28011811.
()2.8.2085.1
1381038515

خسائر استبعاد أصول ثابته

التدفقات النقدٌة من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنذيذ
متحصالت من بي أصول ثابته
متحصالت من بي أصول محتذر بها لغرل البي
متحصالت من بي استثمارات فد شركات تابعة
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة من أنشطة االستثمار

)20

)21
)4

التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل
مدفوعات في بنك سحه علد المكشوف
مدفوعات) مقبوضات من القرل ويل األجل
صافى التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة التموٌل

)24
)29

صافى التغٌر فً النقدٌة وما فً حكمها خالل العام
النقدية وما في حكمها – أول العام
النقدٌة وما فً حكمها – أخر العام

)13
)13

()281118.11
008.03
281.1855.
182118005
182158131
().81.181.0
().81.181.0

)44.504.031
14.401.420
)13.314.911
)22.010.001
)1.209.305
)20.105.940

218.318112
()208..581..
18.118.2.

يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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)20.433.261
)20.000.261
)400.951
11.539.204
11.304.191

2518.3.

فروق تقييم عملة

 -اإليضاحات المرفقة من إيضاح  )2الد  )15جزء

.3.8..2

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
-2

نبذة عن الشركة
تؤسست شركة النصر للمالب والمنسوجات – كابو شركة مساهمة مصرية ) عام  2143وآلت
ملكيتها للدولة بمقتضد قرار الجمهورية بالقانون رقم  221لسنة  ،2162وتبعت هيئة الق اع العام
للغزل والنسيج والمالب  ،ثم تحولت لتصبح شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والمالب
أ.ق.م.م ).بقا ً للقانون رقم  130لسنة  2112و ئحته التنذيذية وذلك بموجه قرار الجمعية العامة
غير العادية للشركة بتاريخ  10ديسمبر  .2111وفد إ ار تنذيذ برنامج الحكومة لتوسي قاعدة الملكية
بشركات ق اع األعمال العام باعت الشركة القابضة  ٪11.19من أسهم الشركة الد مساهمين أفراد
وشركات تؤمين وصناديق خاصة وبنوك ،ومن ثم فقد خضعت الشركة ألحكام القانون رقم  251لسنة
 2192و ئحته التنذيذية وتعديالته وذلك بنا ًء علد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريـــخ
 10يوليو .2110
صدر القرار الوزاري رقم  516لسنة  2111بالموافقة علد اندماج الشركة الو نية لتجارة الغزل
والمالب "شركة مساهمة مصرية" فد الشركة اعتبارا من  02يوليو  2119تاريخ ا ندماج) ،وقد تم
تعديل قيمة األصول وا لتزامات بدفاتر الشركة بنا ًء علد ا ندماج المذكور وقد تم التؤشير بالسجل
التجاري بتاريخ  11ديسمبر .2111
صدر القرار الوزاري رقم  916لسنة  1332وكذا قرار رئي الهيئة العامة لالستثمار والمنا ق الحرة
رقم  193لسنة  1330بالترخي باندماج الشركة الذرنسية المصرية للتذصيل "سوفيكو" فد الشركة
اعتباراً من  02ديسمبر  1333تاريخ ا ندماج) وقد تم تعديل األصول وا لتزامات بدفاتر الشركة بنا ًء
علد ا ندماج المذكور وقد تم التؤشير بذلك في السجل التجاري بتاريخ  21مايو .1330
غرل الشركة صناعة وتجارة المنسوجات والمالب الجاهزة الداخلية والخارجية بكافة أنواعها
والخيو والخردوات واإلكسسوارات وخاماتها بكافة أنواعها وإنشاء كافة أنواع المعارل ومنافذ البي
بالداخل والخارج.
تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فد  03يونيو  1325بقا ً لقرار مجل
المنعقد في  11سبتمبر .1325

-1

اإلدارة

أهم السٌاسات المحاسبٌة
 2-1أسس إعداد القوائم المالٌة
يتم إعداد القوائم المالية وفقا ً لذرل ا ستمرارية ومبدأ التكلذة التاريخية.
التوافق مع معاٌٌر المحاسبة
يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائح السارية.
1-1

التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة
السياسات المحاسبية الم بقة لم تتغير عن تلك السياسات التي بقت في العام الماضي.

0-1

ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبٌة
يتم إعداد وعرل القوائم المالية بالجنيه المصرى وهد عملة التعامل للشركة.
يتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية أوليا ً باستخدام سعر الصرف السائد فد تاريخ المعاملة.
ويتم ترجمة األصول والخصوم ذات ال بيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار
الصرف السائدة فد تاريخ الميزانية  ،ويتم إدراج كافة فروق العملة بقائمة الدخل.
ويتم ترجمة األصول والخصوم ذات ال بيعة غير النقدية بالعمالت األجنبية والتد يتم قياسها
بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدة فد التاريخ التد تحددت فيه القيمة العادلة.
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.-1

األصول الثابتة
ترهنننر األصنننول الثابتنننة بالتكلذنننة التاريخينننة بعننند خصنننم مجمننن اإلهنننالك والخسنننائر المتراكمنننة
ضمحالل القيمة .وتتضمن هذه التكلذة تكلذة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلنك
التكلذننة واسننتيذاء شننرو ا عتننراف بهننا .وبالمثننل ،عننند إجننراء تحسننينات جوهريننة شنناملة ،يننتم
ا عتراف بتكاليذها ضمن القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلنك فني حالنة اسنتيذاء شنرو
ا عتراف بها .ويتم ا عتراف بجمي تكاليف اإلصنالح والصنيانة األخنرى فني قائمنة الندخل عنند
تحققها.
يبدأ إهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصبح عليها قادرا علد التشغيل بال ريقة
التي حددتها اإلدارة ،ويتم حساه اإلهالك بإتباع ريقة القس الثابت بقا للعمر اإلفتراضد
لألصل علد النحو التالي :
سنوات
53 -13
23 -0
13 -8
23 -0
5 -0
23 -9

مباند وإنشاءات
تحسينات فد أماكن مستؤجرة
آ ت ومعدات
وسائل نقل وانتقال
عدد وأدوات
أثاث ومعدات مكاته

ويننتم اسننتبعاد األصننول الثابتننة عننند الننتخل منهننا أو عننند عنندم توق ن الحصننول علنند أي مننناف
اقتصادية مستقبلية منن اسنتخدامها أو بيعهنا فني المسنتقبل .وينتم ا عتنراف بنؤي أربناح أو خسنائر
تنشؤ عند استبعاد األصل في قائمة الدخل في الذترة التي تم فيها استبعاد األصل.
ويتم مراجعة القنيم المتبقينة لألصنول ،األعمنار اإلنتاجينة لهنا و نرق إهالكهنا فني نهاينة كنل سننة
مالية.
وتقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مإشر علد أن يكون أصنل ثابنت قند
أضمحل .وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته اإلستردادية ،فيعتبنر أن هنناك اضنمحالل
لألصل وبالتالي يتم تخذيضه إلد قيمته اإلستردادية .وتثبت خسارة ا ضمحالل بقائمة الدخل.
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة فق اذا كان هناك تغيير في ا فتراضات
المستخدمة لتحديد قيمة ا صل ا ستردادية منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحالل القيمة،
ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث تتعدى القيمة الدفترية لألصل،
القيمة ا ستردادية له أو القيمة الدفترية التد كان سيتم تحديدها بالصافد بعد اإلهالك) ما لم يتم
ا عتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحال ل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة .ويتم
إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة الدخل.
5-1

المشروعات تحت التنفٌذ
تتمثل مشروعات تحت التنذيذ فد المبالغ التد تم إنذاقها بغرل إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتد
تصبح جاهزة لإلستخدام فد التشغي ل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ،ويتم تقييم المشروعات
تحت التنذيذ بالتكلذة بعد خصم اإلضمحالل.
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1-1

االستثمارات فً شركات تابعة
ا ستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها سي رة .ويذترل
وجود السي رة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل
الشركات التابعة لها ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها ،فيما عدا تلك
الحا ت ا ستثنائية التي ترهر فيها بوضوح أن تلك الملكية تمثل سي رة.
وتتم المحاسبة عن ا ستثمارات في شركات تابعة بالتكلذة متضمنة تكلذة ا قتناء ،وفد حالة
حدوث اضمحالل في قيمة تلك ا ستثمارات ،يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا ا ضمحالل
ويدرج بقائمة الدخل وذلك لكل استثمار علد حدة.
ويتم رد قيمة الخسارة الناجمة عن إضمحالل القيمة في قائمة الدخل في الذترة التد حدث فيها
الرد.

.-1

إستثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ اإلستحقاق
ا ستثمارات المحتذر بها حتد تاريخ ا ستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سداد
محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد و لدى أدارة الشركة النية و القدرة علد
ا حتذار بها حتد تاريخ استحقاقها.عند ا عتراف األولد ،يتم قيا ا ستثمارات المحتذر بها
حتد تاريخ ا ستحقاق بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها  .بعد
ا عتراف األولد ،يتم قيا ا ستثمارات المحتذر بها حتد تاريخ ا ستحقاق بالتكلذة المستهلكة
باستخدام ريقة سعر العائد الذعلي مخصوما منها خسائر ا ضمحالل في القيمة.
يتم إثبات اإلستثمارات فد السندات الحكومية ،سندات اإلسنكان وسنندات قنرول اإلنتناج والتند
يمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة كافية من الثقة ولي لها قيمة سوقية فند سنوق نشن بتكلذنة
إقتنائهننا ،وفنند حالننة حنندوث إنخذننال دائننم فنند قيمننة تلننك اإلسننتثمارات فإنننه يننتم تعننديل القيمننة
الدفترية بقيمة هذا اإلنخذال وتحميله علد قائمة الدخل وذلك لكل إستثمار علد حدة.

1 –2

األصول غٌر الملموسة (العالمة التجارٌة)
يتم اإلعتراف باألصول غير الملموسة المقتناة بشكل منذرد أوليا ً بالتكلذة.
بعنند اإلعتننراف المبنندئد يننتم إثبننات األصننول غيننر الملموسننة بالتكلذننة مخصننوما ً منهننا اإلسننتهالك
ومجم خسائر اإلضمحالل.
يتم تحديد العمر اإلفتراضد لألصول غير الملموسة كمحددة العمر أو غير محددة العمر.
تستهلك األصول غير الملموسة التي لي لها أعمار إنتاجية محددة  ،ولكن يتم إجنراء إختبنار
إضمحالل سنويا ً لألصل منذرداً أو علد مستوى الوحدة المولدة للنقند ،ينتم مراجعنة العمنر الغينر
محدد المدة سنويا ً لتحديد ما إذا كان العمنر الغينر محندد المندة منازال مإينداً أو ً فينتم التغينر منن
العمر الغير محدد المدة إلد العمر محدد المدة بؤثر مستقبلد.
تتمثل األصول غير الملموسة غير محددة المدة في العالمة التجارية جيل).
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.–1

المخـزون
يتم تقييم عناصر المخزون علد النحو التالي :
أ -

المواد الخام  :علد أسا
أيهما أقل.

التكلذة باستخدام المتوس المتحرك) أو صافد القيمة البيعية

ه – ق الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف  :علد أسا
المتحرك) أو صافد القيمة البيعية أيهما أقل.

التكلذة باستخدام المتوس

ج  -إنتاج غير تام  :علد اسا التكلذة الصناعية آلخر مرحلة تم اإلنتهاء منها
التكاليف) أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
د-

إنتاج تام  :علد أسا
أقل.

تكلذة اإلنتاج

بقا ً لقوائم

بقا ً لقوائم التكاليف) أو صافي القيمة البيعية أيهما

وتشمل التكلذة المواد المباشرة ،العمالة المباشرة ونصيه من التكناليف الصنناعية غينر المباشنرة
مستبعداً منها تكلذة األقترال.
صافد القيمة البيعية هد سعر البين التقنديرى فند سنياق النشنا العنادى ناقصنا ً التكلذنة التقديرينة
لإلتمام والتكلذة التقديرية الالزمة إلتمام البي .
ويتم ا عتراف با نخذال فد قيمة المخزون إلد صافد القيمة البيعية وجمي خسائر المخزون
ضمن تكلذة المبيعات بقائمة الدخل فد الذترة التد حدث فيها ا نخذال أو الخسارة .ويتم
ا عتراف برد ا نخذال فد المخزون الناتج من ا رتذاع فد صافد القيمة البيعية بقائمة
الدخل كتخذيل من تكلذة المبيعات فد الذترة التد حدث فيها هذا الرد.
 23–1العمالء واألرصدة المدٌنة األخرى
ً
ينننتم إثبنننات العمنننالء واألرصننندة المديننننة األخنننري بالقيمنننة األصنننلية للذننناتورة ناقصنننا خسنننائر
اإلضمحالل.
ويتم قيا خسائر اإلضمحالل بالذرق بين القيمة الدفترية للعمالء والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة .ويتم ا عتراف بخسائر اإلضمحالل بقائمة الدخل .ويتم ا عتراف
برد خسائر اإلضمحالل فد قائمة الدخل في الذترة التد حدث فيها الرد.
 22-1المخصصات
يتم ا عتراف بالمخصصات عندما يكون علد الشركة التزام حالد قانوند أو حكمد نتيجة
لحدث سابق ،ويكون معه من المتوق أن يت له ذلك تدفقا ً خارجا ً للموارد ا قتصادية لتسوية
ا لتزام ،م إمكانية إجراء تقدير موثوق به لمبلغ ا لتزام .ويتم مراجعة المخصصات فد
تاريخ الميزانية وتعديلها إلرهار أفضل تقدير حالد .وعندما يكون تؤثير القيمة الزمنية للنقد
هو القيمة الحالية لإلنذاق المتوق
جوهريا ً فيجه أن يكون المبلغ المعترف به كمخص
الم لوه لتسوية ا لتزام.
وفد حالة استخدام الخصم ،يتم ا عتراف بالزيادة فد المخص
الدخل ضمن التكاليف التمويلية.

- 01 -

نتيجة مرور الزمن بقائمة
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 21-1اإلحتٌاطً القانونً
بقا ً للنرام األساسد للشركة ،يجنه  ٪5منن صنافد أربناح العنام لتكنوين إحتينا د قنانوند حتند
يبلغ هذا اإلحتيا د  ٪53من رأ مال الشركة المصندر .ويسنتعمل اإلحتينا ي بنناء علند قنرار
من الجمعية العامة وفقا ً إلقتراح مجل اإلدارة.
اإلحتٌاطٌات األخرى
ً
يجوز للجمعية العامة بناءا علد إقتراح من مجل
إحتيا د غير عادى من بقد األرباح بعد التوزي .

اإلدارة ترحيل باقد األرباح أو تكوين

 20-1اإلقتراض
ً
يتم اإلعتراف با قترال مبدئيا بالقيم التد تم استالمها .ويتم تبويه المبالغ التد تستحق خالل
عام ضمن اإللتزامات المتداولة ،إ إذا كان لدى الشركة الحق فد تؤجيل سداد رصيد القرول
لمدة تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية ،فيتم عرل رصيد القرل ضمن اإللتزامات ويلة
األجل.
وينتم قيننا القننرول واإلقتنرال بذوائنند بعنند اإلعتنراف المبنندئي علنند أسنا التكلذننة المسننتهلكة
ب ريقة معدل الذائدة الذعال .وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد ا لتزامنات باإلضنافة
إلد عملية اإلستهالك ب ريقة معدل الذائدة الذعال بقائمة الدخل.
وي تم إحتساه التكلذة المستهلكة م األخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء واألتعاه
أو التكاليف التد تكون جزءاً من معدل الذائدة الذعال .ويدرج اإلستهالك بمعدل الذائدة الذعال
ضمن المصروفات التمويلية في قائمة الدخل.
 2.-1ضرائب الدخل
ً
يتم حساه ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائه المصري.
ضرائب الدخل الجارٌة
يتم تقييم أصول وإلتزامات ضرائه الدخل للذترة الجارية والذترات السنابقة وفقنا ً للمبلنغ المتوقن
إسترداده أو سداده لمصلحة الضرائه.
ضرائب الدخل المؤجلة
ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المإجلة بإتباع ريقة اإللتزامات علد الذروق المإقتة بين القيمنة
المعتننرف بهننا لألصننل أو اإللتننزام لإلغننرال الضننريبية األسننا الضننريبي) وقيمتهننا المدرجننة
بالميزانية األسا المحاسبي) وذلك بإستخدام سعر الضريبة الم بق.
ويتم اإلعتراف بضريبة الدخل المإجلة كؤصل عندما يكون هناك إحتمال قنوي بإمكانينة اإلنتذناع
بهذا األصل لتخذيل األرباح الضريبية المستقبلية ،ويتم تخذنيل األصنل بقيمنة الجنزء النذي لنن
يتحقق منه منذعة مستقبلية.
ويتم إدراج الضريبة الجارية والمإجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل للذترة  ،فيما عدا
الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نذ الذترة أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق
الملكية.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
 25-1االعتراف باإلٌراد
يتم ا عتراف باإليراد إلد المدى الذى تتوفر فينه درجنة كافينة منن التؤكند بنؤن المنناف ا قتصنادية
المرتب ة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قيا قيمنة اإلينراد بشنكل موثنوق بنه .وينتم قينا
اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافد بعد خصم أى خصم تجنارى أو خصنم
كميننة أو ضننرائه مبيعننات أو رسننوم .فيمننا يلنند ا عتبننارات الخاصننة التنند يجننه أن تتحقننق قبننل
ا عتراف باإليـراد:
 بٌع البضائع
يتم ا عتراف باإليراد الناتج عن بي البضائ عندما تتحقق جمي الشرو التالية :
 تحويل المخا ر أو العوائد األساسية لملكية السل الد المشترى. أ تحتذر الشركة بحق التدخل اإلدارى المرتب بالملكية. أن يمكن قيا قيمة اإليراد بشكل دقيق. أن يتوفر توق كاف عن تدفق المناف ا قتصادية المرتب ة بالمعاملة للشركة. أمكانية تحديد تكلذة تلك المعاملة بدقة. الفوائد الدائنة
يتم ا عتراف بإيراد الذوائد الدائنة علد أسا

نسبة زمنية أخذاً في األعتبار معدل الذائدة.

 توزٌعات األرباح
يتم ا عتراف باإليراد عند نشؤة حق الشركة فد تحصيل هذه التوزيعات.
 21-1المصروفات
يتم ا عتراف بجمي المصروفات شاملة مصنروفات التشنغيل ،المصنروفات العمومينة واإلدارينة
والمصنننروفات األخنننرى مننن إدراجهنننا بقائمنننة الننندخل فننند السننننة المالينننة التننني تحققنننت فيهنننا تلنننك
المصاريف.
 2.-1تكلفة اإلقتراض
يتم رسملة تكاليف ا قترال المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المإهل والذى
يت له فترة زمنية ويلة لتجهيزه لإلستخدام فد األغرال المحددة له أو لبيعه ،كجزء من
تكلذة األصل .ويتم تحميل تكاليف ا قترال األخرى كمصروف فد الذترة التد تحققت فيها.
وتتمثل تكاليف ا قترال فد الذوائد والتكاليف األخرى التد تنذقها الشركة قترال األموال.
 21-1المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األ راف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين والمديرين واإلدارة
العليا للشركة ،والشركات المسي ر عليها أو الخاضعة لسي رة مشتركة أو نذوذ مإثر من قبل
تلك األ راف ذات العالقة ،ويتم اعتماد الشرو والسياسات التسعيرية للمعامالت م األ راف
ذات العالقة من قبل مجل اإلدارة.
 2.-1التقدٌرات المحاسبٌة
ً
يت له إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارة بعمل تقديرات
وافتراضات تإثر علد قيم األصول ،ا لتزامات ،اإليرادات والمصروفات خالل السنوات
المالية ،هذا وقد تختلف النتائج الذعلية عن تلك التقديرات.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
 13-1االضمحالل
اضمحالل قٌمة األصول المالٌة
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي علد أن يكون أصل
مالي أو مجموعة من ا صول المالية قد أضمحل .ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من ا صول
المالية قد أضمحل إذا ،وإذا فق  ،كان هناك دليل موضوعي علد اضمحالل القيمة نتج عن
حدوث حدث أو أكثر بعد ا عتراف ا ولي باألصل واثر علد التدفقات النقدية المقدرة ألصل
مالي أو مجموعة من ا صول المالية والتد يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.
اضمحالل قٌمة األصول غٌر المالٌة
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما إذا كان هناك مإشر علد أن يكون أصل قد
أضم حل .وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قيمته اإلستردادية ،فيعتبر
أن األصل قد إضمحل وبالتالي يتم تخذيضه إلد قيمته اإلستردادية .وتثبت خسارة ا ضمحالل
بقائمة الدخل.
ويتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة والتد تم ا عتراف بها سابقاً ،فق إذا ،كان
هناك تغيير في ا فتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل ا ستردادية منذ إثبات أخر خسارة
ناتجة عن اضمحالل القيمة ،ويكون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحالل محدود بحيث
تتعدى القيمة الدفترية لألصل ،القيمة ا ستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها
ما لم يتم ا عتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.
ويتم إثبات الرد في الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة الدخل.
 12-1األصول المحتفظ بها لغرض البٌع
يتم تبويه األصول الجاري التخل منها كؤصول محتذر بها لغرل البي  ،إذا كان من المتوق
أن يتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من صذقة بي ولي ا ستمرار في استخدامها ،يتم
منها والمبوبة كؤصول محتذر بها لغرل البي علد أسا
قيا األصول الجاري التخل
ً
القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصوما منها تكاليف البي أيهما أقل ،ويتم ا عتراف بخسائر
ا ضمحالل بقائمة الدخل عند التبويه األولد لألصول المحتذر بها لغرل البي .
 11-1قائمة التدفقات النقدٌة
يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع ال ريقة غير المباشرة.
 10-1النقدٌة وما فً حكمها
بغرل إعداد قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقدية وما في حكمها تشمل النقديـة بالصنـدوق،
الحسابات الجارية بالبنوك والودائ ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر بعد خصم والبنـوك
أرصدة دائنة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
-0

أصول ثابتة

التكلفة
في  2يوليو 1324
إضافات
إستبعادات
في  03يونيو 1325
مجمع اإلهالك
في  2يوليو 1324
إهالك العام
إهالك اإلستبعادات
في  03يونيو 1325
صافى القٌمة الدفترٌة
فً ٌ 03ونٌو 1325
في  03يونيو 1324
تكلذةاألصول المهلكة دفتريا
ومازالت تعمل

أراضد

مباني وإنشاءات

جنيه مصري

جنيه مصري

تحسينات فد أماكن
مستؤجرة
جنيه مصرى

آ ت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

عدد وأدوات

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

أثاث ومعدات
مكاته
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

212.901.511
212.901.511

60.006.196
520.053
64.153.306

1.111.090
2.133
0.333.190

53.021.933
009.409
)2.261.219
41.416.343

1.619.652
1.619.652

2.244.491
00.391
2.292.502

5.131.900
163.901
6.203.665

149.629.402
2.252.031
)2.261.219
149.630.541

-

)12.119.201
)2.663.519
)11.999.660

)1.011.454
)90.566
)1.920.313

)02.905.995
)1.194.529
2.232.499
)00.359.125

)1.406.101
)14.230
)1.533.005

)2.300.012
)06.131
)2.224.033

)4.110.100
)062.404
)4.595.422

)60.622.309
)4.452.319
2.232.499
)66.163.699

21281..85.1
212.901.511

.28012801.
41.539.240

21.8.1.
103.000

218.0.8215
29.440.125

21181.1
251.001

1.81.2
60.312

28515815.
2.695.916

21281.1815.
295.330.050

-

66.414

1.400.610

20.121.426

1.090.414

2.323.310

1.419.102

12.545.461

-

تتضمن األراضد قيمة حصة الشركة فد أرل مبند مجم صناعات الغزل  -بالذوالة – بالقاهرة والبالغة  1.355.333جنيه مصري ،كما تتضمن المباني واإلنشاءات قيمة حصة الشركة فد المبند
المذكور والبالغة  69.513جنيه مصرى ،وجارى إتخاذ إجراءات ردها للشركة القابضة للغزل والنسيج والمالب الجاهزة بتكلذة ا قتناء البالغة  126.013جنيه مصري ،وقد تم تكوين مخص بالذرق
بين القيمة الدفترية وتكلذة اإلقتناء بمبلغ  2.909.623جنيه مصرى ضمن مخص الم البات المكون نتيجة إعادة التقييم بمعرفة الشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

-

يتضمن بند المباند مبلغ  59.002جنيه مصرى قيمة عدد  )6شقق ملك الشركة بالبي اأ والهانوفيل بموجه عقود بي ابتدائية ولم يتم تسجيليهما باسم الشركة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
-.

إستثمارات فً شركات تابعة
اسم الشركة

شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالك " *
شركة ويف للتجارة والتوكيالت تحت التصذية)

نسبة
المساهمة
٪0581.
٪.1

اإلضمحالل فد قيمة ا ستثمار في شركة ويف
للتجارة والتوكيالت

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصرى
.181.18110
21815283.1
22.8...8...

نسبة
المساهمة
٪00.36
٪19

()21815283.1
.181.18110

 03يونيو 1324
جنيه مصرى
231.611.206
26.152.316
229.900.101
)25.152.316
230.611.206

 تعتبر شركة إسكندرية للغزل والنسيج "سبينالك " شركة تابعة علد الرغم من أن نسبة المساهمة أقنل منن  ٪53نرنراًألن الشركة هد المسناهم الرئيسند ولهنا أغلبينة فند مجلن ا دارة وبالتنالد تسني ر علند القنرارات المالينة والتشنغيلية
للشركة المستثمر فيها للحصول علد مناف من أنش تها.
 أسهم شركة إسكندرية للغزل والنسيج "سبينالك " مرهوننة لصنالح البننك المصنري لتنمينة الصنادرات ضنمانا ً للقنرلويل األجل الممنوح للشركة إيضاح .)29
 فنني  13نننوفمبر  ،1324قننررت الجمعيننة العامننة غيننر العاديننة لشننركة ويننف للتجننارة والتننوكيالت شننركة تابعننة) عنندما ستمرار في النشا وتصذية الشركة اعتباراً من ذلك التاريخ.
* خالل العام ،قامت الشركة ببي  4115333سهم من األسهم المملوكة في شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج
"سبينالك " بمبلغ  6.296.005جنيه مصرى بتكلذة بلغت  0.110.110جنيه مصرى ،محققة أرباح بلغت
 1.160.341جنيه مصرى أدرجت بقائمة الدخل.
حركة اإلضمحالل فد قيمة ا ستثمار في شركة ويف للتجارة والتوكيالت علد النحو التالد:
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
25815283.1
283338333
21815283.1

الرصيد اإلفتتاحد
المكون خالل العام
الرصيد الختامد
-5

إستثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ اإلستحقاق
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
.81118130
12381.1
2181.3
.8103
58512802.

سندات حكومية  -وزارة المالية
سندات حكومية  -بنك اإلستثمار القومد
سندات إسكان
سندات قرول إنتاج – وزارة المالية

-1

 03يونيو 1324
جنيه مصري
23.152.316
5.333.333
25.152.316

 03يونيو 1324
جنيه مصري
4.699.130
923.946
21.643
1.603
5.512.021

العالمة التجارٌة (جٌل)

بتاريخ  16نوفمبر  ،1339تم توقي اتذاقية تسوية وايقاف اجراءات) بين كنل منن شنركة "جينل انترناشنيونال"
والشركة ،بموجه هذا العقد تم ا تذاق علد شراء وملكية الشركة للعالمنة التجارينة جينل) فند الشنرق األوسن
وافريقيا .وقد بلغ إجمالد تكلذة أقتناء العالمة التجارية جيل) مبلغ  02.152.002جنيه مصري.
هذا وتقوم الشركة سنويا بؤجراء اختبار اضمحالل لقيمة العالمة التجارية ،معتمد من مكته استشاري خارجي.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
إليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
-.

مخزون
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
.83008..5
581118121
0805185.1
2280.08.01
..85.2833.
0318115
21585.2
.8...85..
..8.3.83.1
()08.018311
.58.1.8.11

مواد خام
ق غيار ومهمات
مواد تعبئة وتغليف
إنتاج غير تام
إنتاج تام
مخلذات إنتاج
مخزن خردة
بضاعة بال ريق
ا نخذال في قيمة المخزون

-1

 03يونيو 1324
جنيه مصري
5.390.940
5.400.600
1.502.105
1.391.964
40.121.231
202.562
224.324
1.651.495
61.301.919
)0.406.396
59.516.041

عمالء وأوراق قبض
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
0.8.028..0
25812182.2
.50810.
5081328.11
()1.80118203
1.8...8101

عمالء محلد
عمالء بالخارج
أوراق قبل
ا ضمحالل في قيمة العمالء

 03يونيو 1324
جنيه مصري
00.569.444
29.602.093
1.493.600
59.013.410
)02.340.519
10.601.911

حركة ا ضمحالل في قيمة العمالء علد النحو التالي:
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
0283..85.1
()28.158.11
1.80118203

الرصيد ا فتتاحي
المكون خالل العام
انتذي الغرل منه خالل العام
الرصيد الختامي
-.

 03يونيو 1324
جنيه مصري
16.010.519
4.153.333
02.340.519

مستحق من  /الى أطراف ذات عالقة

شركة ويف للتجارة والتوكيالت
شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج – سبينالك
الشركة العربية لحليج األق ان
شركة أموال عربية لألق ان
الشركة المصرية للغزل والنسيج
ا ضمحالل في قيمة المستحق من أ راف ذات عالقة

ٌ 03ونٌو 1325
مستحق الى
مستحق من
جنٌه مصري
جنٌه مصري
18031801.
.1.8.12
222811.
2.81.2
118100
5508115
18.2.81.1
(- )18031801.
5508115
222811.
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 03يونيو 1324
مستحق الد
مستحق من
جنيه مصري
جنيه مصري
2.556.094
262.052
222.164
21.902
69.900
99.034
2.911.011
- )2.556.094
99.034
100.325

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
-.

مستحق من  /الى أطراف ذات عالقة (تابع)

حركة ا ضمحالل في قيمة المستحق من أ راف ذات عالقة علد النحو التالد:
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
28551801.
.538333
18031801.

الرصيد اإلفتتاحد
المكون خالل العام
الرصيد الختامد

 03يونيو 1324
جنيه مصري
2.556.094
2.556.094

 - 23مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدٌنة أخرى
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
2833183.5
11183.0
2.81.0802.
181..815.
18.33
5.58..1
.018305
08..28151
181.081.5
1.82118.30
().1185.3
118.5.8110

دفعات مقدمة للموردين
إيرادات مستحقة
مصلحة الضرائه  -ضرائه خصم من المنب
حوافز تصدير مستحقة
غ اء خ ابات ضمان إيضاح )12
تؤمينات لدي الغير
عهد وسلف عاملين
مدفوعات للعاملين تحت حساه توزيعات األرباح
مدينو شراء أصول غير متداولة
أرصدة مدينة أخرى
اإلضمحالل في قيمة األرصدة المدينة األخرى

 03يونيو 1324
جنيه مصري
4.009.903
100.941
24.204.015
5.931.002
1.033
461.126
060.501
0.531.500
121.010
0.110.206
01.009.231
)019.543
01.341.561

 - 22نقدٌة بالصندوق ولدى البنوك
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
28102831.
580118...
1812.8520

نقدية بالصندوق
حسابات جارية بالبنوك

 03يونيو 1324
جنيه مصري
2.512.433
1.090.932
0.105.132

 - 21أصول محتفظ بها لغرض البٌع
قنننررت إدارة الشنننركة النننتخل منننن بعنننل األصنننول غينننر المسنننتغلة فننند العملينننات الرئيسنننية للشنننركة ،وعلننند هنننذا فقننند
بننندأت الشنننركة فننني اتخننناذ إجنننراءات البيننن للمجموعنننة الجنننارى النننتخل منهنننا ويتوقننن أن ينننتم ا نتهننناء منننن بيننن تلنننك
األصنننول خنننالل فتنننرة إثننننا عشنننر شنننهراً .تتمثنننل المجموعنننة الجنننارى النننتخل منهنننا فننني أرل أ لننن وقننند أدرجنننت
األرل بالقيمة الدفترية والبالغة  2.656.333جنيه مصري.
خنننالل العنننام ،قامنننت الشنننركة بتسنننوية عملينننة البيننن مقابنننل مبلنننغ  2.149.551جنينننه مصنننري ،محققنننة خسنننائر بلغنننت
 430.442جنيه مصري أدرجت بقائمة الدخل.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
 - 20مخصصات
الرصيد في
 03يونيو 1324

مخص
مخص

م البات
مكافؤة ترك الخدمة

جنيه مصري
.80.58333
183338333
2280.58333

المكون
خالل العام
جنيه مصري
-

المستخدم خالل
العام
جنيه مصري
)2.319.010
)050.404
)2.091.160

الرصٌد فً
ٌ 03ونٌو 1325

جنٌه مصري
180.1813.
281.18511
.8..18.00

تننننري إدارة الشننننركة ،وبعنننند أخننننذ ا ستشننننارات المهنيننننة الالزمننننة ،إن مبلننننغ الم البننننات لننننن يتجنننناوز قيمننننة المخصصننننات
المكونة فــي  03يونيو .1325
ً
ً
لنننم ينننتم اإلفصننناح عنننن المعلومنننات المعتننناد نشنننرها وفقنننا لمعنننايير المحاسنننبة ،نرنننرا ألن اإلدارة تعتقننند بنننؤن قيامهنننا بنننذلك قننند
ينننإثر بشننندة علننند نننناتج المذاوضنننات مننن تلنننك األ نننراف .وتقنننوم اإلدارة بمراجعنننة تلنننك المخصصنننات سننننويا ً وتعننندل المبلنننغ
المخص وفقا ً ألخر الت ورات والمناقشات وا تذاقيات م تلك األ راف.
 – 2.بنوك  -حسابات جارٌة دائنة
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
081.283..
081.283..

حسابات جارية دائنة

 03يونيو 1324
جنيه مصري
20.152.349
20.152.349

 نتج هذا الرصيد من شيكات أصدرت ولم تقدم للصرف و يمثل تسهيالت ائتمانية ممنوحة من تلك البنوك للشركة. – 25موردون وأوراق دفع
موردون
أوراق دف اقل من عام
أوراق دف أكثر من عام

- 21

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
0801181.1
21805081.2

 03يونيو 1324
جنيه مصري
0.659.009
5.206.151

258.2.8.0.

9.904.603

2283538333
118.1.8.0.

9.904.603

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
5118..1
18...8.2.
.81118151
28.3.
18303
051811.
1.58..1
08.328..1
53831.
1181538.21
58.1.8023
.581558112

مصروفات مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
مصلحة الضرائه – ضرائه المبيعات
مصلحة الضرائه – ضرائه عقارية
مصلحة الضرائه – ضرائه علد القيم المنقولة
مصلحة الضرائه – ضرائه خصم من المنب
مصلحة الضرائه – ضرائه المرتبات
دائنو شراء أصول ثابتة
توزيعات أرباح مستحقة
دائنون متنوعون
تؤمينات من الغير
الهيئة القومية للتؤمين ا جتماعي
أرصدة دائنة أخرى
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 03يونيو 1324
جنيه مصري
2.303.153
4.062.960
9.102.019
2.431
6.303
496.602
443.620
501.001
1.011.591
4.163.516
20.999
29.161.140
5.641.359
49.632.134

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
 - 2.رأس المال
به مليار جنيه مصرى ،كما يبلغ رأ مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ
يبلغ رأ مال الشركة المرخ
 009.621.129جنيه مصري موزع علد عدد  009621129سهم ،قيمة السهم اإلسمية واحد جنيه مصرى.
-21

قرض طوٌل االجل
بتاريخ  12مار  ،1323تم ا تذاق م البنك المصرى لتنمية الصادرات علد تحويل القنرل المعبنرى والبنالغ قيمتنه
 13مليون جنيه مصرى وحد التسهيل الممنوح للشركة بمبلغ  93مليون جنيه مصري ـ الممنوحان بضمان اسهم شركة
األسكندرية للغزل والنسيج ـ إلد قرل ويل األجل بمبلنغ  233ملينون جنينه بضنمان اسنهم شنركة األسنكندرية للغنزل
والنسيج إيضاح  ،)4وبسعر فائدة  ٪1سنويا فوق سعر ا قنرال ا ساسني للبننك .علند ان تكنون مندة القنرل خمنـ
سنـوات تنتهي بحد أقصد في  19فبراير  ،1325ويسدد علد  50قس ا ّ شهريا ّ متساويا ّ  ،قيمة كل قسن 2.054.096
جنيه مصري.

في  0يونيو  ،1322تمنت الموافقنة علند تؤجينل سنداد األقسنا المتبقينة منن القنرل والبالـنـغ عنددها  52قسن
إعتبننارا مننن  02ديسننمبر  1323إلنند  02ديسننمبر  ، 1322علنند أن ينتهنني سننداد القننرل فـننـي  19فبرايننر
.1326
 ،1321تمنت الموافقنة علند السنماح للشنركة ببين جنزء منن أسنهمها فند شنركة اإلسننكندرية
فني  20أغسن
للغزل والنسيج "سبينالك " والمرهونة للبنك وذلك لسداد عدد  5أقسنا متنؤخرة ومنا يسنتحق عليهنا منن فوائند،
وعلد تؤجيل سداد باقد أقسنا القنرل والبالغنة  46قسن إعتبناراً منن  02منايو  1321الند  02منايو 1320
علد أن ينتهد سداد القرل فد  19فبراير .1320
فد  29ديسمبر  ،1320تمنت الموافقنة علند تحوينل رصنيد القنرل المعبنرى البنالغ  13ملينون جنينه مصنرى
وحد التسهيل الممنوح للشركة بمبلغ  93مليون جنيه مصرى الد قرل متوس األجنل قيمتنه  243.000ألنف
جنيه مصرى ،وذلك بعد إضافة حسابات السحه علد المكشوف والذوائد والمتؤخرات علد تلنك القنرول .هنذا
القرل بضمان أسهم شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالك " المملوكة للشنركة ،وبسنعر فائندة  ٪1فنوق
سعر األقرال األساسند للبننك ،عمولنة أعلند رصنيد مندين  ٪3.35شنهرياً .ينتم سنداد القنرل علند  01قسن
شننهرى متسنناوى إعتبنناراً مننن  02يننناير  1325حتنند  02ديسننمبر  ،1313قيمننة القسنن  2.630ألننف جنيننه
مصرى بإجمالد  225.032ألف جنيه مصنرى ،باإلضنافة الند مبلنغ  14.601ألنف جنينه مصنرى يسندد بحند
أقصد في  03سبتمبر  1324مقابل بي جزء من أسهم شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالك ".
فننني  16منننار  ،1325تمنننت الموافقنننة علننند تؤجينننل سنننداد األقسنننا المتبقينننة منننن القنننرل والبالـنننـغ عنننددها
 02قسنننن إلنننند  11فبرايننننر  1326بنننند مننننن  19فبرايننننر  ، 1325علنننند أن ينتهنننني سننننداد القننننرل فـننننـي
 02ديسمبر .1312
وقد بلغ رصيد القرل في  03يونيو  1325كما يلي:
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
2.81.28.11
231835.8111
2138.0282.3

الجزء المتداول*
الجزء ويل ا جل

 03يونيو 1324
جنيه مصري
13.014.496
236.351.119
216.090.024

* يتضنننمن الجنننزء المتنننداول الذوائننند المسنننتحقة حتننند  03يونينننو  1325والبالغنننة  6.900.213جنيـنننـه مصنننـرى
 03يونيو  : 1324مبلغ  1.920.442جنيــه مصـرى).
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
- 2.

ضرائب الدخل المؤجلة
ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري
18...8211
158..1
185.18131

رصيد أول العام
فرق إهالك األصول الثابتة
صافد الضريبة التي ينشؤ عنها التزام
- 13

النقدٌة وما فً حكمها
النقدٌة وما فً حكمها -أول العام
نقدية بالصندوق ولدي البنوك
حسابات جارية دائنة
النقدٌة وما فً حكمها -آخر العام
نقدية بالصندوق ولدي البنوك
حسابات جارية دائنة

- 12

 03يونيو 1324
جنيه مصري
6.133.530
106.621
6.400.216

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري

 03يونيو 1324
جنيه مصري

08..58132
()2.8.5283.1
()208..581..

2.126.905
)4.314.153
)1.209.305

1812.8520
()081.283..
18.118.2.

0.105.132
)20.152.349
)20.105.940

التزامات عرضٌة
تتمثنننل ا لتزامنننات المحتملنننة فننني قيمنننة خ ابنننات الضنننمان التننني أصننندرتها البننننوك بنننناء علننني لنننه الشنننركة لصنننالح
الغيننننر والقائمننننة فنننني  03يونيننننو  1325بمبلننننغ  1.033جنيننننه مصننننرى مغ نننناه بالكامننننل فنننني  03يونيننننو :1324
مبلغ  1.033جنيه مصرى) إيضاح . )23

- 11

نصٌب السهم فً االرباح ( /الخسائر)

تنننم حسننناه نصنننيه السنننهم فننني ا ربننناح  /الخسنننائر) بقسنننمة اربننناح  /خسنننائر) العنننام علننند عننندد األسنننهم القائمنننة
والنننذى لنننم يتغينننر خنننالل العنننام ،وقننند بلنننغ نصنننيه السنننهم فننني األربنننـاح  /الخسنننائر)  3.30جنيـنننـه مصـنننـرى
 03يونيو )3.35 :1324جنيه مصرى).
لنننم ينننتم تقننندير توزيعنننات للعننناملين ومجلننن اإلدارة منننن أربننناح العنننام حينننث أن األربننناح المحققنننة
الخسائر المتراكمة ،مما يعند عدم امكانية اجراء توزيعات أرباح.
- 10

تكذننني لتغ ينننة

الموقف الضرٌبً

أ-

ضرائب شركات األموال
-

ب-

تم فح دفاتر الشركة حتد عام  ،1335وتم سداد الضرائه المستحقة.
تننم فحنن دفنناتر الشننركة عننن ا عننوام مننن  1336حتنند  ،1339وتننم ا عتننرال علنند نتيجننة
الذح  ،وجارى نرر الموضوع في اللجنة الداخلية.
جاري فح دفاتر الشركة عن ا عوام من  1331حتد .1322
لم يتم إجراء أى فح ضريبد لدفاتر الشركة عن ا عوام من  1321حتد .1324

ضرائب المبٌعات
-

تم فح دفاتر الشركة حتد عام  ،1339وتم سداد الضرائه المستحقة.
تننم فحنن دفنناتر الشننركة عننن ا عننوام مننن  1331حتنند  ،1322وتننم ا عتننرال علنند نتيجننة
الذح  ،وجارى نرر الموضوع في لجنة الترلمات.
لم يتم إجراء أى فح ضريبي لدفاتر الشركة عن ا عوام من  1321حتد .1324
- 11 -

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
- 10

الموقف الضرٌبً (تابع)

ج-

ضرائب كسب العمل
-

د-

تم فح دفاتر الشركة حتد عام  ،1330وتم سداد الضرائه المستحقة.
لم يتم إجراء أي فح ضريبي لدفاتر الشركة عن األعوام من  1339حتد .1324

ضرٌبة الدمغة
-

تم فح دفاتر الشركة حتد  03نوفمبر  ،1331وتم سداد الضرائه المستحقة.
لنننم ينننتم أجنننراء أى فحننن ضنننريبد لننندفاتر الشنننركة عنننن الذتنننرة منننن  2ديسنننمبر  1331حتننند
 03يونيو .1324

 -1.المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ  -المعامالت مع األطراف ذات العالقة التً تضمنتها القوائم المالٌة:
طبٌعة التعامل

اسم الشركة

شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالك "
شركة أموال عربية لألق ان

الشركة المصرية للغزل والنسيج
الشركة العربية لحليج األق ان

مشتريات
تمويل نقدي
مشتريات
مصروفات مسددة
بالنيابة عن الشركة

ٌ 03ونٌو 1325
جنٌه مصري

 03يونيو 1324
جنيه مصري

6.011.666
0.333.333
-

4.166.602
205.034

-

250.953

ب  -أرصدة أوراق الدفع ألطراف ذات العالقة التً تضمنتها المٌزانٌة :
اسم الشركة

شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالك "
شركة أموال عربية لألق ان
شركة مصر للتؤمين
شركة النيل الحديثة لألق ان

- 15

ٌ 03ونٌو 1325
أوراق دفع
جنٌه مصري
0833083.0
181538333
2338333
.85338333

 03يونيو 1324
أوراق دف
جنيه مصري
-

األدوات المالٌة وإدارة المخاطر المتعلقة بها
أ-

تتمثننل األدوات الماليننة للشننركة فنني األصننول وا لتزامننات الماليننة ،وتتضننمن األصننول الماليننة أرصنندة النقديننة
بالصندوق ولدى البنوك ،العمالء وأوراق القبل ،المستحق من أ راف ذات عالقة وأرصدة مديننة أخنرى ،كمنا
تتضمن ا لتزامات المالية أرصدة البنوك -حسابات جارية دائنة ،القرل ويل ا جل ،الموردين وأوراق الدف ،
المستحق إلد أ راف ذات عالقة وأرصدة دائنـة أخرى.
ويتضمن اإليضاح  ) 1منن اإليضناحات المتممنة للقنوائم المالينة السياسنات المحاسنبية المتبعنة بشنؤن أسن
وقيا أهم األدوات المالية وما يرتب بها من إيرادات ومصروفات.

ب  -خطر سعر العائد
تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وا لتزامات المالية م أسعار الذوائد المرتب ة بها

- 10 -

إثبنات

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1325
- 15

األدوات المالٌة وإدارة المخاطر المتعلقة بها (تابع)
ج-

خطر تقلبات العمالت األجنبٌة
يتمثننل خ ننر العمننالت األجنبيننة فنني التغيننرات فنني سننعر الصننرف والننذي يننإثر علنند المنندفوعات والمقبوضننات
بننالعمالت األجنبيننة وكننذلك تقيننيم األصننول وا لتزامننات بننالعمالت األجنبيننة .وقنند بلننغ حجننم األصننول بننالعمالت
األجنبية مبلغ  29.021.211جنيه مصرى ،في حين يوجد اي التزامات بالعمالت األجنبية.

د-

القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
بقا ألس التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة الواردة باإليضاح  )1فإن القيمنة العادلنة لألصنول
وا لتزامات المالية تختلف اختالفا ً جوهريا ً عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية.

هـ  -خطر االئتمان

يتمثل خ ر ا ئتمان في عدم التزام أحد أ راف األداة المالية من الوفاء بالتزاماته ،األمر الذي ينتج عنه
تحمل ال رف اآلخر لخسائر مالية .تتعرل الشركة لمخا ر ا ئتمان علد أرصدتها لدى البنوك
والعمالء وبعل األصول األخرى كما هو موضح في الميزانية.
تسعد الشركة لتقليل المخا ر ا ئتمانية فيما يتعلق بنالودائ البنكينة عنن رينق التعامنل منن بننوك حسننة
السمعة ووض حدود ائتمانية للعمالء ومراقبة أرصدة المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالء.
و  -خطر السٌولة
تقنوم الشننركة بتقليننل مخنا ر السننيولة بالتؤكنند منن تننوافر تسننهيالت بنكينة .كمننا تت لننه شنرو البين بالشننركة دفن
المبالغ المستحقة خالل  13-03يوم من تاريخ البي .

ز  -خطر التدفقات النقدٌة المتعلقة بسعر الفائدة
يتمثل خ ر التدفقات النقدية المتعلقة بسعر الذائدة فد خ ر التغيرات فد التدفقات النقدية المستقبلية بسبه
التغيرات في سعر الذائدة  ،وتسعد الشركة لتقليل ذلك الخ ر من خالل اإلعتماد علد التدفقات النقدية من أنش ة
التشغيل .

ح  -إدارة رأس المال
إن الهننندف الرئيسنننني إلدارة رأ المننننال هننننو التؤكنننند مننننن أن الشننننركة تحننننافر علنننند نسننننه رأ
صحية من أجل دعم أعمالها وتحقيق أقصد زيادة للمساهمين.

مننننال

تقنننوم الشنننركة بنننإدارة هيكنننل رأسنننمالها وإجنننراء تعنننديالت علينننه فننني ضنننوء التغينننرات فننني رنننروف
األعمنننال .لنننم يكنننن هنننناك تغينننرات فننني األهنننداف والسياسنننات والعملينننات خنننالل السننننة المنتهينننة فننني
 03يونيو  1325والسنة المنتهية في  03يونيو .1324
يتكنننـون رأ المنننـال منننن اسهنننـم رأ المـنننـال وا حتيا يـنننـات والخسنننـائر المتراكمنننة ويبلـنننـغ فـنننـي
 03يونيننننننننننو  1325مبلننننننننننـغ  101.551.150جنيننننننننننـه مصننننننننننري  03يونيننننننننننو  :1324مبلننننننننننغ
 153.024.051جنيه مصري).
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