شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو
(شركة مساهمة مصرٌة)
القوائم المالٌة المستقلة
عن السنة المنتهٌة فًٌ 03ونٌو 6303
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  1326وكذا 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 القووائم الماليوة مسوئولية ادارا الشوركة ،فواإلدارا مسوئولة عون اعوداد وعورو القووائم الماليوة عرضوا ً عواد ً
وواضحا ً وفقوا ً لمعوايير المحاسوبة المصورية وفوي ضووا القووانين المصورية السوارية ،وتتضومن مسوئولية اإلدارا
تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرو قووائم ماليوة عرضوا ً عواد ً وواضوحا ً خاليوة
من أية تحريفات هامة ومإثرا سواا ناتجة عن الغش أو الخطؤ ،كما تتضومن هوذه المسوئولية اختيوار السياسوات
المحاسبية المالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية المالئمة للظروف.
مسئولٌة مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا فوي ابوداا الورأع علوى هوذه القووائم الماليوة فوي ضووا مراجعتنوا لهوا.وقود تموت مراجعتنوا وفقوا
لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوا القوانين المصرية السارية ،وتتطلب هذه المعايير منا ا لتوزام بمتطلبوات
السلوك المهني وتخطيط وأداا المراجعة للحصول على تؤكد مناسب بؤن القوائم المالية خاليوة مون أيوة تحريفوات
هامة ومإثرا.
وتتضوومن أعمووال المراجعووة أداا اجوورااات للحصووول علووى أدلووة مراجعووة بشووؤن القوويم واإلفصوواحات فووي القوووائم
المالية  .وتعتمد اإلجرااات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريوف
الهام والمإثر في القوائم المالية سواا الناتج عن الغش أو الخطؤ .ولودى تقيويم هوذه المخواطر يضور المراقوب فوي
اعتباره الرقابوة الداخليوة ذات الصولة بقيوام المنشوؤا بإعوداد القووائم الماليوة والعورو العوادل والواضو لهوا وذلوك
لتصووميم اجوورااات مراجعووة مناسووبة للظووروف ولكوون لوويا بغوورو ابووداا راع علووى كف وااا الرقابووة الداخليووة فووي
المنشؤا .وتشومل عمليوة المراجعوة أيضوا ً تقيويم مودى مالئموة السياسوات المحاسوبية والتقوديرات المحاسوبية الهاموة
التي أعدت بمعرفة اإلدارا وكذا سالمة العرو الذع قدمت به القوائم المالية.
وأننا نرى أن أدلوة المراجعوة التوي قمنوا بالحصوول عليهوا كافيوة ومناسوبة وتعود أساسوا ً مناسوبا ً إلبوداا رأينوا علوى
القوائم المالية.

الرأى
ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
تعبر بعدالة ووضوح ،في جمير جوانبها الهامة ،عن المركز المالي المستقل للشركة في 03يونيو ،1326
وعن أدائها المالي المستقل وتدفقاتها النقدية المستقلة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية وفي ضوا القوانين واللوائ المصرية ذات العالقة.
كموووا هوووو موضووو بإيضووواح  ،) 4لووودى الشوووركة اسوووتثمارات فوووى شوووركات تابعوووة وقاموووت بإعوووداد قووووائم ماليوووة
مجمعوووة فوووى  03يونيوووو  1326وفقوووا ً لمعوووايير المحاسوووبة المصووورية ،ولوووتفهم أشووومل للمركوووز الموووالى المجمووور
للشووووركة فووووى 03يونيووووو  ،1326وكووووذا أداإهووووا المووووالى المجموووور وتوووودفقاتها النقديووووة المجمعووووة عوووون السوووونة
المنتهية فى ذلك التاريخ ،فإن األمر يتطلب الرجوع الى القوائم المالية المجمعة.
تقرٌر عن المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة األخرى
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نو القوانون ونظوام الشوركة علوى وجووب اثباتوه فيهوا وقود
وجدت القوائم المالية متفقة مر ما هو وارد بتلك الحسابات  ،كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفوي بوالغرو منوه
وقد تم جرد المخزون بمعرفة ادارا الشركة طبقا لالصول المرعية.
البيانات المالية الواردا بتقرير مجلا اإلدارا المعد وفقا ً لمتطلبات القانون رقم  251لسنة  2192و ئحته
التنفيذية متفقة مر ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرا في  12 :سبتمبر 1326

مراقب الحسابات
عمرو محمد الشعبٌنً
زميل جمعية الضرائب المصرية
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
ا .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
عن السنة المنتهية في  03يونيو 1326

أصول غٌر متداولة
أصول ثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات في شركات تابعة
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ا ستحقاق
العالمة التجارية جيل)
إجمالً األصول غٌر المتداولة

ايضاح

ٌ 03ونٌو6303
جنٌه مصري

 03يونيو 1325
جنيه مصرع

)0

097.336.901
0.033.703
78.378.880
2.260.007
00.720.900
008.202.299

292.646.954
1.426.314
19.619.990
5.512.021
02.152.202
013.114.992

)2
)9
)1
)23
)22

74.443.128
37.613.122
000.631
28.784.899
03.301.892
151.587.288

25.162.161
14.421.609
222.164
19.452.960
6.622.520
205.604.143

)21
)20
)22
)24
)1
)25

7.302.268
1.623.113
67.170.373
08.209.000
200.901
23.960.600
000.029.001
08.103.091
023.732.920

1.111.200
0.912.311
24.922.161
25.221.101
550.665
45.155.612
13.195.321
45.041.112
065.644.231

)4
)5
)6

أصول المتداولة
مخزون
عمالا وأوراق قبو
مستحق من أطراف ذات عالقة
مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدا مدينة أخرى
نقدية بالصندوق ولدى البنوك
إجمالً األصول المتداولة
التزامات متداولة
مخصصات
بنوك  -حسابات جارية دائنة
الجزا المتداول من القرو طويل األجل
موردون وأوراق دفر
مستحق الى أطراف ذات عالقة
مصروفات مستحقة وأرصدا دائنة أخرى
إجمالً االلتزامات المتداولة
رأس المال العامل
إجمالً االستثمار
ٌتم تموٌله على النحو التالً
حقوق الملكٌة
رأا المال المدفوع
احتياطي قانوني
احتياطيات أخرع
خسائر متراكمة
أرباح العام
إجمالً حقوق الملكٌة
التزامات غٌر متداولة
قرو طويل ا جل
أوراق دفر
ضرائب الدخل المإجلة
إجمالً االلتزامات غٌر المتداولة
أجمالً تموٌل رأس المال العامل واألصول غٌر المتداولة

)26

008.306.708
0.308.932
9.609.033
()039.123.909
10.757.207
252.749.479

009.621.129
0.242.224
2.122.036
)226.429.395
1.400.321
142.111.121

)22
)24
)29

76.313.868
2.717.778
2.307.113
031.603.696
023.732.920

236.351.119
22.353.333
6.541.631
210.652.903
065.644.231

مراقب الحسابات

رئٌس القطاع المالى

رئٌس مجلس اإلدارة

عمرو محمد الشعبٌنً

هانً سالمة مخلوف

عمرو محمد الشرنوبً

 اإليضاحات المرفقة من ايضاح  )2الى  )19جزا -تقريووور مراقوووب الحسوووابات مرفوووق.

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 1326
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصرى

 03يونيو 1325
جنيه مصرى

183.983.866
()126.283.927
57.699.939

291.614.206
)219.512.900
54.231.030

مصروفات بيعية وتسويقية
مصروفات عمومية وادارية
رواتب ومكافآت أعضاا مجلا اإلدارا
ايرادات تشغيل أخرى
ارباح التشغٌل

)13
)12

()17.147.631
()00.178.208
()0.600.833
6.018.397
28.188.649

)26.662.095
)20.224.101
)2.221.123
1.436.391
15.563.535

مصروفات تمويلية
ايرادات استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ا ستحقاق

)11

)(08.622.200
660.307

)29.400.015
211.641

أرباح بير استثمارات في شركات تابعة

-

1.160.341

اإلضمحالل فى قيمة ا ستثمارات فى شركات تابعة
اإلضمحالل فى قيمة العمالا أنتفى الغرو منه
اإلضمحالل فى قيمة المستحق من أطراف ذات
عالقة
اإلضمحالل فى قيمة ا رصدا المدينة ا خرى
أرباح خسائر) استبعاد أصول لثابتة
خسائر بير أصول محتفظ بها لغرو البير

-

ايضاح

المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح

)21

)23

)2.333.333

-

2.215.469

()163.602

)253.333
-

63.928

)12.193
)432.442
259.432
126.423
1.419.415
)65.426
1.400.321
3.312

196.669
)(000.003
9.834.051

فروق تقييم عملة
مصروفات أخرى
ايرادات أخرى
االرباح قبل ضرائب الدخل

760.023
10.757.207
3.306

ضرائب الدخل المإجلة
ارباح العام
نصٌب السهم فى االرباح

رئٌس القطاع المالى

رئٌس مجلس اإلدارة

هانً سالمة مخلوف

عمرو محمد الشرنوبً

 -اإليضاحات المرفقة من ايضاح  )2الى  )19جزا

يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التغير في حقوق الملكية المستقلة
عن السنة المنتهية في  03يونيو 1326
رأا المال

احتياطي
قانوني
جنيه مصرع

جنيه مصرع
الرصيد في  2يوليو 1324
محول الى اإلحتياطي القانوني والخسائر المتراكمة
أرباح العام
الرصيد في  03يونيو 1325
محول الى اإلحتياطي القانوني والخسائر المتراكمة
أرباح العام
الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 6303

 -اإليضاحات المرفقة من ايضاح  )2الى  )19جزا

009.621.129
009.621.129
008.306.708

0.242.224
0.242.224
422.652
0.308.932

احتياطيات
أخرع
جنيه مصرع
2.122.036
2.122.036
9.609.033

يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.
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خسائر متراكمة
جنيه مصرع
)19.661.121
)22.255.236
)226.429.395
9.162.069
()039.123.909

أرباح
العام
جنيه مصرع

جنيه مصرع

)22.255.236
22.255.236

101.551.150
-

1.400.321
1.400.321

1.400.321

)1.400.321
10.757.207
10.757.207

اجمالي

142.111.121
10.757.207
252.749.479

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التدفقات النقدية المستقلة
عن السنة المنتهية في 03يونيو 1326
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصرى

 03يونيو 1325
جنيه مصرى

9.834.051
1.312.823
163.602
()63.928
08.622.200
()073.337
32.344.202
1.524.834
()13.133.484
()920.620
()6.686.803
()10.720
2.139.273
60.062.003
()029.632
()09.767.309
1.808.738

1.419.415
4.452.319
)1.160.341
2.333.333
)2.215.469
253.333
12.193
432.442
29.400.015
)259.432
03.413.211
)22.022.113
4.129.211
)599.141
0.512.611
22.105.031
464.162
)0.045.590
06.316.069
)2.091.162
)24.420.526
13.103.515

التدفقات النقدٌة من أنشطة االستثمار
مدفوعات) لشراا أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
متحصالت من بير أصول ثابته
متحصالت من بير أصول محتفظ بها لغرو البير
متحصالت من بير استثمارات فى شركات تابعة
صافى التدفقات النقدٌة (المستخدمة فً) الناتجة من أنشطة االستثمار

()6.687.669
60.107
()6.632.988

)2.191.211
00.403
2.149.551
6.296.005
6.295.631

التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل
مقبوضات  /مدفوعات) في القرو طويل األجل
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة من (المستخدمة فً) أنشطة التموٌل
فروق تقييم عملة
صافى التغٌر فً النقدٌة وما فً حكمها خالل العام
النقدية وما في حكمها – أول العام
النقدٌة وما فً حكمها – أخر العام

886.606
886.606
196.669
0.326.360
2.726.414
3.098.102

ايضاح
التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل
ا رباح قبل ضرائب الدخل
اهالك األصول الثابتة
أرباح بير استثمارات في شركات تابعة
اإلضمحالل فى قيمة ا ستثمارات فى شركات تابعة
اإلضمحالل فى قيمة العمالا أنتفى الغرو منه
اإلضمحالل فى قيمة المستحق من أطراف ذات عالقة
اإلضمحالل فى قيمة األرصدا المدينة األخرى

)0

)23

)ارباح( /خسائر استبعاد أصول ثابته
خسائر بير أصول محتفظ بها لغرو البير
مصروفات تمويلية
فروق تقييم عملة
التغير في المخزون
التغير في العمالا وأوراق القبو
التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة
التغير في المصروفات المدفوعة مقدما ً واألرصدا المدينة األخرى
التغير في الموردين وأوراق الدفر
التغير في المستحق الى أطراف ذات عالقة
التغير في المصروفات المستحقة واألرصدا الدائنة األخرى
التدفقات النقدٌة الناتجة من أنشطة التشغٌل
المستخدم من المخصصات
المسدد من المصروفات التمويلية
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة من أنشطة التشغٌل

 -اإليضاحات المرفقة من ايضاح  )2الى  )19جزا

)21

)10
)10

يتجزأ من القوائم المالية المستقلة.

-6-

)1.921.120
)1.921.120

259.432
26.231.162
)20.125.942
1.216.424

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
-0

نبذة عن الشركة
تؤسست شركة النصر للمالبا والمنسوجات – كابو شركة مساهمة مصرية ) عام  2143وآلت
ملكيتها للدولة بمقتضى قرار الجمهورية بالقانون رقم  221لسنة  ،2162وتبعت هيئة القطاع العام
للغزل والنسيج والمالبا ،ثم تحولت لتصب شركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والمالبا
ش.ق.م.م ).طبقا ً للقانون رقم  130لسنة  2112و ئحته التنفيذية وذلك بموجب قرار الجمعية العامة
غير العادية للشركة بتاريخ  12ديسمبر  .2111وفى اطار تنفيذ برنامج الحكومة لتوسير قاعدا الملكية
بشركات قطاع األعمال العام باعت الشركة القابضة  ٪11.19من أسهم الشركة الى مساهمين أفراد
وشركات تؤمين وصناديق خاصة وبنوك ،ومن ثم فقد خضعت الشركة ألحكام القانون رقم  251لسنة
 2192و ئحته التنفيذية وتعديالته وذلك بنا ًا على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريـــخ
 12يوليو .2112
صدر القرار الوزارع رقم  516لسنة  2111بالموافقة على اندماج الشركة الوطنية لتجارا الغزل
والمالبا "شركة مساهمة مصرية" في الشركة اعتبارا من  02يوليو  2119تاريخ ا ندماج) ،وقد تم
تعديل قيمة األصول وا لتزامات بدفاتر الشركة بنا ًا على ا ندماج المذكور وقد تم التؤشير بالسجل
التجارع بتاريخ  11ديسمبر .2111
صدر القرار الوزارع رقم  916لسنة  1332وكذا قرار رئيا الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرا
رقم  193لسنة  1330بالترخي باندماج الشركة الفرنسية المصرية للتفصيل "سوفيكو" في الشركة
اعتباراً من  02ديسمبر  1333تاريخ ا ندماج) وقد تم تعديل األصول وا لتزامات بدفاتر الشركة بنا ًا
على ا ندماج المذكور وقد تم التؤشير بذلك في السجل التجارع بتاريخ  21مايو .1330
غرو الشركة صناعة وتجارا المنسوجات والمالبا الجاهزا الداخلية والخارجية بكافة أنواعها
والخيوط والخردوات واإلكسسوارات وخاماتها بكافة أنواعها وانشاا كافة أنواع المعارو ومنافذ البير
بالداخل والخارج.
تم اعتماد القوائـم المـالية للشـركة عن السنة المنتهـية في  03يونيو  1326طبقا ً لقرار مجلا اإلدارا
المنعقد في  16سبتمبر .1326
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أهم السٌاسات المحاسبٌة
 0-6أسس إعداد القوائم المالٌة
يتم اعداد القوائم المالية وفقا ً لفرو ا ستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية.
التوافق مع معاٌٌر المحاسبة
يتم اعداد القوائم المالية للشركة وفقا ً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين واللوائ السارية.
6-6

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

0-6

ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبٌة
يتم اعداد وعرو القوائم المالية بالجنيه المصرع وهى عملة التعامل للشركة.
يتم اثبات المعامالت بالعمالت األجنبية أوليا ً باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة.
ويتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار
الصرف السائدا في تاريخ الميزانية  ،ويتم ادراج كافة فروق العملة بقائمة الدخل.
ويتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبيعة غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها
بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف السائدا في التاريخ التي تحددت فيه القيمة العادلة.
-7-
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األصول الثابتة
تظهووور األصوووول الثابتوووة بالتكلفوووة التاريخيوووة بعووود خصوووم مجمووور اإلهوووالك والخسوووائر المتراكموووة
ضمحالل القيمة .وتتضمن هذه التكلفوة تكلفوة اسوتبدال جوزا مون األصوول الثابتوة عنودما تتحقوق
تلك التكلفة واستيفاا شروط ا عتراف بها .وبالمثل ،عنود اجوراا تحسوينات جوهريوة شواملة ،يوتم
ا عتراف بتكاليفها ضمن القيمة الدفترية لألصول الثابتة كإحالل وذلك في حالوة اسوتيفاا شوروط
ا عتراف بها .ويتم ا عتراف بجمير تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى فوي قائموة الودخل عنود
تحققها.
يبدأ اهالك األصل عندما يكون في المكان والحالة التي يصب عليها قادرا على التشغيل
بالطريقة التي حددتها اإلدارا ،ويتم حساب اإلهالك بإتباع طريقة القسط الثابت طبقا للعمر
ا فتراضي لألصل على النحو التالي :
سنوات
53 -13
23 -0
13 -9
23 -0
5 -0
23 -9

مباني وانشااات
تحسينات في أماكن مستؤجرا
آ ت ومعدات
وسائل نقل وانتقال
عدد وأدوات
أثاث ومعدات مكاتب

ويووتم اسووتبعاد األصووول الثابتووة عنوود الووتخل منهووا أو عنوود عوودم توقوور الحصووول علووى أع منووافر
اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعهوا فوي المسوتقبل .ويوتم ا عتوراف بوؤع أربواح أو خسوائر
تنشؤ عند استبعاد األصل في قائمة الدخل في الفترا التي تم فيها استبعاد األصل.
ويتم مراجعة القيم المتبقية لألصوول ،األعموار اإلنتاجيوة لهوا وطورق اهالكهوا فوي نهايوة كول سونة
مالية.
وتقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك مإشر على أن يكون أصل ثابت قود
أضمحل .وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمته ا ستردادية ،فيعتبر أن هناك اضومحالل
لألصل وبالتالي يتم تخفيضه الى قيمته ا ستردادية .وتثبت خسارا ا ضمحالل بقائمة الدخل.
ويتم رد الخسارا الناجمة عن اضمحالل القيمة فقط اذا كان هناك تغيير في ا فتراضات
المستخدمة لتحديد قيمة ا صل ا ستردادية منذ اثبات آخر خسارا ناتجة عن اضمحالل القيمة،
ويكون رد الخسارا الناجمة عن ا ضمحالل محدود بحيث تتعدى القيمة الدفترية لألصل،
القيمة ا ستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها بالصافي بعد اإلهالك) ما لم يتم
ا عتراف بالخسارا الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة .ويتم
اثبات الرد في الخسارا الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة الدخل.
2-6

المشروعات تحت التنفٌذ
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ في المبالغ التي تم انفاقها بغرو انشاا أو شراا أصول ثابتة حتى
تصب جاهزا لالستخدامفي التشغيل حينئذ تحول لبند األصول الثابتة ،ويتم تقييم المشروعات
تحت التنفيذ بالتكلفة بعد خصم ا ضمحالل.
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االستثمارات فً شركات تابعة
ا ستثمارات في شركات تابعة هي استثمارات في شركات يكون للشركة فيها سيطرا.
ويفترو وجود السيطرا عندما تمتلك الشركة القابضة سواا 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 تظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية تمثل سيطرا.
وتتم المحاسبة عن ا ستثمارات في شركات تابعة بالتكلفة متضمنة تكلفة ا قتناا ،وفى حالة
حدوث اضمحالل في قيمة تلك ا ستثمارات ،يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا ا ضمحالل
ويدرج بقائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حدا.
ويتم رد قيمة الخسارا الناجمة عن اضمحالل القيمة في قائمة الدخل في الفترا التي حدث فيها
الرد.

9-6

استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق
ا ستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ا ستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سداد
محدداً وقابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى أدارا الشركة النية والقدرا على
ا حتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها عند ا عتراف األولى ،يتم قياا ا ستثمارات المحتفظ بها
حتى تاريخ ا ستحقاق بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المباشرا المتعلقة بها  .بعد
ا عتراف األولى ،يتم قياا ا ستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ا ستحقاق بالتكلفة المستهلكة
باستخدام طريقة سعر العائد الفعلي مخصوما منها خسائر ا ضمحالل في القيمة.
يتم اثبات ا ستثمارات في السندات الحكومية ،سندات اإلسوكان وسوندات قوروو اإلنتواج والتوي
يمكن تحديد قيمتها العادلة بدرجة كافية من الثقة وليا لها قيمة سوقية فوي سووق نشوط بتكلفوة
اقتنائهووا ،وفووى حالووة حوودوث انخفوواو دائووم فووي قيمووة تلووك ا سووتثمارات فإنووه يووتم تعووديل القيمووة
الدفترية بقيمة هذا ا نخفاو وتحميله على قائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حدا.

8-6

األصول غٌر الملموسة (العالمة التجارٌة)
يتم ا عتراف باألصول غير الملموسة المقتناا بشكل منفرد أوليا ً بالتكلفة.
بعوود ا عترافالمبوودئي يووتم اثبووات األصووول غيوور الملموسووة بالتكلفووة مخصوووما ً منهووا ا سووتهالك
ومجمر خسائر ا ضمحالل.
يتم تحديد العمر ا فتراضي لألصول غير الملموسة كمحددا العمر أو غير محددا العمر.
تسووتهلك األصووول غيوور الملموسووة التووي لوويا لهووا أعمووار انتاجيووة محووددا  ،ولكوون يووتم اجووراا
اختباراضمحالل سنويا ً لألصل منفرداً أو على مستوى الوحدا المولدا للنقود ،يوتم مراجعوة العمور
الغير محدد المدا سنويا ً لتحديد ما اذا كان العمر الغير محدد المدا موازال مإيوداً أو ً فيوتم التغيور
من العمر الغير محدد المدا الى العمر محدد المدا بؤثر مستقبلي.
تتمثل األصول غير الملموسة غير محددا المدا في العالمة التجارية جيل).
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المخـزون
يتم تقييم عناصر المخزون على النحو التالي :
أ -

المواد الخام  :على أساا التكلفة باستخدام المتوسط المتحرك) أو صافى القيمة البيعية
أيهما أقل.

ب – قطر الغيار والمهمات ومواد التعبئة والتغليف  :على أساا التكلفة باستخدام المتوسط
المتحرك) أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل.
ج  -انتاج غير تام  :على اساا التكلفة الصناعية آلخر مرحلة تم ا نتهاا منها طبقا ً لقوائم
التكاليف) أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
د  -انتاج تام  :على أساا تكلفة اإلنتاج طبقا ً لقوائم التكاليف) أو صافي القيمة البيعية أيهما
أقل.
وتشمل التكلفة المواد المباشرا ،العمالة المباشرا ونصيب من التكواليف الصوناعية غيور المباشورا
مستبعداً منها تكلفة ا قتراو.
صافى القيمة البيعية هي سعر البيور التقوديرع فوي سوياق النشواط العوادع ناقصوا ً التكلفوة التقديريوة
لإلتمام والتكلفة التقديرية الالزمة إلتمام البير .
ويتم ا عتراف با نخفاو في قيمة المخزون الى صافى القيمة البيعية وجمير خسائر المخزون
ضمن تكلفة المبيعات بقائمة الدخل في الفترا التي حدث فيها ا نخفاو أو الخسارا .ويتم
ا عتراف برد ا نخفاو في المخزون الناتج من ا رتفاع في صافى القيمة البيعية بقائمة
الدخل كتخفيو من تكلفة المبيعات في الفترا التي حدث فيها هذا الرد.
 03-6العمالء واألرصدة المدٌنة األخرى
ً
يوووتم اثبوووات العموووالا واألرصووودا المدينوووة األخووورى بالقيموووة األصووولية للفووواتورا ناقصوووا خسوووائر
ا ضمحالل.
ويتم قياا خسائر ا ضمحالل بالفرق بين القيمة الدفترية للعمالا واألرصدا المدينة األخرى
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة .ويتم ا عتراف بخسائر ا ضمحالل بقائمة
الدخل .ويتم ا عتراف برد خسائر ا ضمحالل في قائمة الدخل في الفترا التي حدث فيها الرد.
 00-6المخصصات
يتم ا عتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي قانوني أو حكمي نتيجة
لحدث سابق ،ويكون معه من المتوقر أن يتطلب ذلك تدفقا ً خارجا ً للموارد ا قتصادية لتسوية
ا لتزام ،مر امكانية اجراا تقدير موثوق به لمبلغ ا لتزام .ويتم مراجعة المخصصات في
تاريخ الميزانية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي .وعندما يكون تؤثير القيمة الزمنية للنقد
هو القيمة الحالية لإلنفاق المتوقر
جوهريا ً فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخص
المطلوب لتسوية ا لتزام.
وفى حالة استخدام الخصم ،يتم ا عتراف بالزيادا في المخص
الدخل ضمن التكاليف التمويلية.
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نتيجة مرور الزمن بقائمة
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 06-6االحتٌاطً القانونً
طبقا ً للنظام األساسي للشركة ،يجنب  ٪5من أرباح العام لتكوين احتياطي قوانوني حتوى يبلوغ هوذا
ا حتيوواطي  ٪53موون رأا مووال الشووركة المصوودر .ويسووتعمل ا حتيوواطي بنوواا علووى قوورار موون
الجمعية العامة وفقا ً قتراح مجلا اإلدارا.
االحتٌاطٌات األخرى
ً
يجوز للجمعية العامة بناا على اقتراح من مجلا اإلدارا ترحيل باقي األرباح أو تكوين
احتياطي غير عادى من بقى األرباح بعد التوزير.
 00-6االقتراض
ً
يتم ا عتراف با قتراو مبدئيا بالقيم التي تم استالمها .ويتم تبويب المبالغ التي تستحق خالل
عام ضمن ا لتزامات المتداولة ،ا اذا كان لدى الشركة الحق في تؤجيل سداد رصيد القروو
لمدا تزيد عن عام بعد تاريخ الميزانية ،فيتم عرو رصيد القرو ضمن ا لتزامات طويلة
األجل.
ويوتم قيوواا القووروو وا قتوراو بفوائوود بعوود ا عتوراف المبوودئي علووى أسواا التكلفووة المسووتهلكة
بطريقة معدل الفائدا الفعال .وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد ا لتزاموات باإلضوافة
الى عملية ا ستهالك بطريقة معدل الفائدا الفعال بقائمة الدخل.
ويتم احتساب التكلفة المستهلكة مر األخذ في ا عتبار أع خصم أو عالوا عند الشراا واألتعاب
أو التكاليف التي تكون جزااً من معدل الفائدا الفعال .ويدرج ا ستهالك بمعدل الفائدا الفعال
ضمن المصروفات التمويلية في قائمة الدخل.
 01-6ضرائب الدخل
ً
يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصرع.
ضرائب الدخل الجارٌة
يتم تقييم أصول والتزامات ضرائب الدخل للفترا الجارية والفترات السوابقة وفقوا ً للمبلوغ المتوقور
استرداده أو سداده لمصلحة الضرائب.
ضرائب الدخل المؤجلة
ويتم ا عتراف بضريبة الدخل المإجلة بإتباع طريقة ا لتزامات على الفروق المإقتة بين القيموة
المعتوورف بهووا لألصوول أو ا لتووزام لألغووراو الضووريبية األسوواا الضووريبي) وقيمتهووا المدرجووة
بالميزانية األساا المحاسبي) وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق.
ويتم ا عتراف بضريبة الدخل المإجلة كؤصل عندما يكون هناك احتمال قووع بإمكانيوة ا نتفواع
بهذا األصل لتخفيو األرباح الضريبية المستقبلية ،ويتم تخفويو األصول بقيموة الجوزا الوذع لون
يتحقق منه منفعة مستقبلية.
ويتم ادراج الضريبة الجارية والمإجلة كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل للفترا  ،فيما عدا
الضريبة التي تنتج من معاملة أو حدث في نفا الفترا أو فترا أخرى مباشرا ضمن حقوق
الملكية.
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 03يونيو 1326
 02-6االعتراف باإلٌراد
يتم ا عتراف باإليراد الى المدى الذى تتوفر فيوه درجوة كافيوة مون التؤكود بوؤن المنوافر ا قتصوادية
المرتبطة بالمعاملة سوف تتدفق للشركة ويمكن قياا قيموة اإليوراد بشوكل موثووق بوه .ويوتم قيواا
اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق بالصافي بعد خصم أع خصم تجوارى أو خصوم
كميووة أو ضوورائب مبيعووات أو رسوووم .فيمووا يلووى ا عتبووارات الخاصووة التووي يجووب أن تتحقووق قبوول
ا عتراف باإليـراد:
 بٌع البضائع
يتم ا عتراف باإليراد الناتج عن بير البضائر عندما تتحقق جمير الشروط التالية :
 تحويل المخاطر أو العوائد األساسية لملكية السلر الى المشترى. أ تحتفظ الشركة بحق التدخل اإلدارع المرتبط بالملكية. أن يمكن قياا قيمة اإليراد بشكل دقيق. أن يتوفر توقر كاف عن تدفق المنافر ا قتصادية المرتبطة بالمعاملة للشركة. أمكانية تحديد تكلفة تلك المعاملة بدقة. الفوائد الدائنة
ً
يتم ا عتراف بإيراد الفوائدالدائنة على أساا نسبة زمنية أخذا في ا عتبار معدل الفائدا.
 توزٌعات األرباح
يتم ا عتراف باإليراد عند نشؤا حق الشركة في تحصيل هذه التوزيعات.
 03-6المصروفات
يتم ا عتراف بجمير المصوروفات شواملة مصوروفات التشوغيل ،المصوروفات العموميوة واإلداريوة
والمصوووروفات األخووورى مووور ادراجهوووا بقائموووة الووودخل فوووي السووونة الماليوووة التوووي تحققوووت فيهوووا تلوووك
المصاريف.
 09-6تكلفة االقتراض
يتم رسملة تكاليف ا قتراو المتعلقة مباشرا باقتناا أو انشاا أو انتاج األصل المإهل والذى
يتطلب فترا زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام في األغراو المحددا له أو لبيعه ،كجزا من
تكلفة األصل .ويتم تحميل تكاليف ا قتراو األخرى كمصروف في الفترا التي تحققت فيها.
وتتمثل تكاليف ا قتراو في الفوائد والتكاليف األخرى التي تنفقها الشركة قتراو األموال.
 08-6المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األط راف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين والمديرين واإلدارا
العليا للشركة ،والشركات المسيطر عليها أو الخاضعة لسيطرا مشتركة أو نفوذ مإثر من قبل
تلك األطراف ذات العالقة ،ويتم اعتماد الشروط والسياسات التسعيرية للمعامالت مر األطراف
ذات العالقة من قبل مجلا اإلدارا.
 07-6التقدٌرات المحاسبٌة
ً
يتطلب اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية قيام اإلدارا بعمل تقديرات
وافتراضات تإثر على قيم األصول ،ا لتزامات ،اإليرادات والمصروفات خالل السنوات
المالية ،هذا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
 63-6االضمحالل
اضمحالل قٌمة األصول المالٌة
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك دليل موضوعي على أن يكون أصل
مالي أو مجموعة من ا صول المالية قد أضمحل .ويعتبر أصل مالي أو مجموعة من ا صول
المالية قد أضمحل اذا ،واذا فقط ،كان هناك دليل موضوعي على اضمحالل القيمة نتج عن
حدوث حدث أو أكثر بعد ا عتراف ا ولي باألصل واثر على التدفقات النقدية المقدرا ألصل
مالي أو مجموعة من ا صول المالية والتي يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه.
اضمحالل قٌمة األصول غٌر المالٌة
تقوم الشركة في تاريخ كل ميزانية بتحديد ما اذا كان هناك مإشر على أن يكون أصل قد
أضمحل .وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدا مولدا للنقد عن قيمته ا ستردادية ،فيعتبر
أن األصل قد اضمحل وبالتالي يتم تخفيضه الى قيمته ا ستردادية .وتثبت خسارا ا ضمحالل
بقائمة الدخل.
ويتم رد الخسارا الناجمة عن اضمحالل القيمة والتي تم ا عتراف بها سابقاً ،فقط اذا ،كان
هناك تغيير في ا فتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل ا ستردادية منذ اثبات أخر خسارا
ناتجة عن اضمحالل القيمة ،ويكون رد الخسارا الناجمة عن ا ضمحالل محدود بحيث
تتعدى القيمة الدفترية لألصل ،القيمة ا ستردادية له أو القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها
ما لم يتم ا عتراف بالخسارا الناجمة عن اضمحالل القيمة بالنسبة لألصل في السنوات السابقة.
ويتم اثبات الرد في الخسارا الناجمة عن اضمحالل القيمة بقائمة الدخل.
 60-6قائمة التدفقات النقدٌة
يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة غير المباشرا.
 66-6النقدٌة وما فً حكمها
بغرو اعداد قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقدية وما في حكمها تشمل النقديـة بالصنـدوق،
الحسابات الجارية بالبنوك والودائر ألجل التي تستحق خالل ثالثة أشهر بعد خصم والبنـوك
أرصدا دائنة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
-0

أصول ثابتة

التكلفة
في  2يوليو 1325
اضافات
استبعادات
في  03يونيو 1326
مجمع اإلهالك
في  2يوليو 1325
اهالك الفترا
اهالك اإلستبعادات
في  03يونيو1326
صافى القٌمة الدفترٌة
فً ٌ 03ونٌو 6303
في  03يونيو1325
تكلفة األصول المهلكة دفتريا ومازالت
تعمل

أراضي

مباني وانشااات

جنيه مصرع

جنيه مصرع

تحسينات في أماكن
مستؤجرا
جنيه مصرع

آ ت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

عدد وأدوات

أثاث ومعدات مكاتب

اإلجمالي

جنيه مصرع

جنيه مصرع

جنيه مصرع

جنيه مصرع

جنيه مصرع

212.921.511
212.921.511

64.153.306
19.192
64.049.022

0.333.192
251.559
)219.241
1.055.016

41.416.343
650.192
)652.100
41.411.314

1.619.652
1.619.652

2.292.522
40.941
)29.616
2.136.222

6.223.665
455.240
)215.490
6.533.115

149.632.541
2.434.422
)2.633.162
149.422.611

-

)11.999.662
)2.621.251
)14.563.921

)1.920.313
)94.402
219.241
)1.311.031

)00.359.125
)2.949.529
652.022
)04.153.226

)1.533.025
)14.231
)1.514.422

)2.224.033
)11.502
29.616
)2.215.205

)4.595.422
)092.226
210.429
)4.941.231

)66.163.699
)4.345.953
2.512.593
)61.439.159

060.897.276
212.921.511

07.989.178
42.062.061

623.371
292.162

02.610.798
26.402.215

031.091
219.126

80.286
62.122

0.320.803
2.595.154

097.336.901
292.646.954

-

21.192

2.233.511

25.592.193

1.092.605

2.362.639

1.493.469

10.034.133

-

تتضمن األراضي قيمة حصة الشركة في أرو مبنى مجمر صناعات الغزل  -بالفوالة – بالقاهرا والبالغة  1.355.333جنيه مصرع ،كما تتضمن المباني واإلنشااات قيمة حصة الشركة في المبنى المذكور والبالغة
 69.513جنيه مصرع ،وجارى اتخاذ اجرااات ردها للشركة القابضة للغزل والنسيج والمالبا الجاهزا بتكلفة ا قتناا البالغة  126.013جنيه مصرع ،وقد تم تكوين مخص
بالفرق بين القيمة الدفترية وتكلفة ا قتناا بمبلغ  2.909.623جنيه مصرع ضمن مخص المطالبات المكون نتيجة اعادا التقييم بمعرفة الشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

-

يتضمن بند المباني مبلغ  59.022جنيه مصرع قيمة عدد  )6شقق ملك الشركة بالبيطاش والهانوفيل بموجب عقود بير ابتدائية ولم يتم تسجيليهما باسم الشركة.
تم تحميل اهالك ا صول الثابتة بقائمة الدخل علي النحو التالي:

تكلفة المبيعات ايضاح )21
مصروفات بيعيه وتسويقية ايضاح )13
مصروفات عمومية وادارية ايضاح )12

ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري

 03يونيو 1325
جنيه مصرع

0.023.929
093.060
008.793
1.312.823

0.251.192
011.650
036.264
4.452.319
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو1326
-1

استثمارات فً شركات تابعة
اسم الشركة

شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكا" *
شركة ويف للتجارا والتوكيالت *

نسبة
المساهمة
٪02.31
٪78

ا ضمحالل في قيمة ا ستثمار في شركة ويف للتجارا
والتوكيالت

ٌ 03ونٌو6303
جنٌه مصري
78.378.880
03.620.373
001.717.797

نسبة
المساهمة
٪05.64
٪19

()03.620.373
78.378.880

 03يونيو1325
جنيه مصرع
19.619.990
26.152.316
224.141.121
)26.152.316
19.619.990

 تعتبر شركة اسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكا" شركة تابعة على الرغم من أن نسبة المسواهمة أقول مون  ٪53نظوراًألن الشركة هي المسواهم الرئيسوي ولهوا أغلبيوة فوي مجلوا ا دارا وبالتوالي تسويطر علوى القورارات الماليوة والتشوغيلية
للشركة المستثمر فيها للحصول على منافر من أنشطتها.
 أسهم شركة اسكندرية للغزل والنسويج "سوبينالكا" مرهونوة لصوال البنوك المصورع لتنميوة الصوادرات ضومانا ً للقوروطويل األجل الممنوح للشركة ايضاح .)22
 فووي  13نوووفمبر  ،1324قووررت الجمعيووة العامووة غيوور العاديووة لشووركة ويووف للتجووارا والتوووكيالت شووركة تابعووة) عوودما ستمرار في النشاط وتصفية الشركة اعتباراً من ذلك التاريخ.
حركة ا ضمحالل في قيمة ا ستثمار في شركة ويف للتجارا والتوكيالت على النحو التالي:

الرصيد ا فتتاحي
المكون خالل العام
الرصيد الختامي
-2

ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
1.388.630
803.813
06.313
7.303
2.260.007

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
4.699.130
923.946
21.643
1.603
5.512.021

استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق
سندات حكومية  -وزارا المالية
سندات حكومية  -بنك ا ستثمارالقومي
سندات اسكان
سندات قروو انتاج – وزارا المالية

-3

ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
03.620.373
03.620.373

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
25.152.316
2.333.333
26.152.316

العالمة التجارٌة (جٌل)

بتاريخ  16نوفمبر  ،1339تم توقير اتفاقية تسوية وايقاف اجرااات) بين كول مون شوركة "جيول انترناشويونال"
والشركة ،بموجب هذا العقد تم ا تفاق على شراا وملكية الشركة للعالموة التجاريوة جيول) فوي الشورق األوسوط
وافريقيا .وقد بلغ اجمالي تكلفة اقتناا العالمة التجارية جيل) مبلغ  02.152.202جنيه مصرع.
هذا وتقوم الشركة سنويا بؤجراا اختبار اضمحالل لقيمة العالمة التجارية ،معتمد من مكتب استشارع خارجي.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
-9

مخزون
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
3.671.079
2.336.170
0.339.919
03.079.863
45.939.515
70.820
065.571
1.010.331
76.464.258
()6.360.003
74.443.128

مواد خام
قطر غيار ومهمات
مواد تعبئة وتغليف
انتاج غير تام
انتاج تام
مخلفات انتاج
مخزن خردا
بضاعة بالطريق
ا نخفاو في قيمة المخزون

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
1.300.225
5.696.926
0.056.541
22.020.109
44.542.332
039.915
215.522
4.122.524
21.434.349
)0.406.396
25.162.161

حركة ا نخفاو في قيمة المخزون على النحو التالي:
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
0.103.383
)(1.414.956
2.021.130

الرصيد ا فتتاحي
المستخدم خالل العام
الرصيد الختامي
-8

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
0.406.396
0.406.396

عمالء وأوراق قبض
ٌ 03ونٌو6303
جنٌه مصري
41.626.392
24.753.793
222.339
66.935.252
()67.066.003
37.613.122

عمالا محلى
عمالا بالخارج
أوراق قبو
ا ضمحالل في قيمة العمالا

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
02.202.240
25.626.212
450.904
50.932.269
)11.011.203
14.421.609

حركة ا ضمحالل في قيمة العمالا على النحو التالي:
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
67.066.003
67.066.003

الرصيد ا فتتاحي
انتفي الغرو منه خالل العام
الرصيد الختامي
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 03يونيو 1325
جنيه مصرع
02.342.519
)2.215.469
11.011.203

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو1326
-7

مستحق من  /إلى أطراف ذات عالقة

شركة ويف للتجارا والتوكيالت
شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكا
الشركة العربية لحليج األقطان
شركة أموال عربية لألقطان
الشركة المصرية للغزل والنسيج
ا ضمحالل في قيمة المستحق من أطراف ذات عالقة

ٌ 03ونٌو 6303
مستحق الى
مستحق من
جنٌه مصري
جنٌه مصري
6.033.081
160.303
000.631
07.890
38.800
200.901
6.109.318
(- )6.033.081
200.901
000.631

 03يونيو 1325
مستحق الى
مستحق من
جنيه مصرع
جنيه مصرع
1.036.094
464.162
222.164
21.922
69.900
550.665
1.422.649
- )1.036.094
550.665
222.164

حركة ا ضمحالل في قيمة المستحق من أطراف ذات عالقة على النحو التالي:
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
6.033.081
6.033.081

الرصيد ا فتتاحي
المكون خالل العام
الرصيد الختامي

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
2.556.094
253.333
1.036.094

 - 03مصروفات مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدٌنة أخرى
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
700.601
673.678
01.136.032
3.866.711
6.933
806.193
936.900
0.023.088
2.638.798
67.707.321
()0.021.922
68.981.877

دفعات مقدمة للموردين
ايرادات مستحقة
مصلحة الضرائب  -ضرائب خصم من المنبر
حوافز تصدير مستحقة
غطاا خطابات ضمان ايضاح )14
تؤمينات لدع الغير
عهد وسلف عاملين
مدفوعات للعاملين تحت حساب توزيعات األرباح
أرصدا مدينة أخرى
ا ضمحالل في قيمة األرصدا المدينة األخرى

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
2.331.315
161.320
24.120.022
6.142.154
1.233
545.126
209.305
0.442.659
1.620.115
11.296.430
)219.543
19.452.960

حركة ا ضمحالل في قيمة ا رصدا المدينة األخرع على النحو التالي:
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
968.213
163.602
0.021.922

الرصيد ا فتتاحي
المكون خالل العام
الرصيد الختامي
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 03يونيو 1325
جنيه مصرع
219.543
219.543

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
 - 00نقدٌة بالصندوق ولدى البنوك
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
7.330.892
0.333.333
00.333
03.301.892

نقدية بالصندوق
حسابات جارية بالبنوك – عملة محلية
ودائر جل أقل من ثالثة أشهر)

- 06

مخصصات

مخص
مخص

مطالبات
مكافؤا ترك الخدمة

الرصيد في
 03يونيو 1325

جنيه مصرع
9.046.132
2.646.516
1.111.200

المستخدم خالل
العام
جنيه مصرع
)(222.666
)(295.501
)(052.135

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
2.102.361
5.096.444
6.622.520

الرصٌد فً
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
8.091.210
0.133.789
7.302.268

ترع ادارا الشركة ،وبعد أخذ ا ستشارات المهنية الالزمـــة ،ان مبلغ المطالبات لـــن يتجاوز قيمة المخصصـــات المكونة
فــــي  03يونيو .1326
لم يتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها وفقا ً لمعايير المحاسبة ،نظراً ألن اإلدارا تعتقد بؤن قيامها بذلك قد يوإثر بشودا علوى
نوواتج المفاوضووات موور تلووك األطووراف .وتقوووم اإلدارا بمراجعووة تلووك المخصصووات سوونويا ً وتعوودل المبلووغ المخص و وفق وا ً ألخوور
التطورات والمناقشات وا تفاقيات مر تلك األطراف.
 – 00بنوك  -حسابات جارٌة دائنة
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
0.919.688
237.026
1.623.113

حسابات جارية دائنة – عملة محلية
حسابات جارية دائنة – عملة اجنبية

-

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
0.912.311
0.912.311

نتج هذا الرصيد من شيكات أصدرت ولمتقدم للصرف و يمثل تسهيالت ائتمانية ممنوحة من تلك البنوك للشركة.

 – 01موردون وأوراق دفع
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
3.930.039
00.802.861
08.209.000
2.717.778
61.189.067

موردون
أوراق دفر أقل من عام
أوراق دفر أكثر من عام

-08-

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
0.066.619
21.050.142
25.221.101
22.353.333
16.261.101

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو1326
- 02

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
030.100
0.867.698
06.320.139
3.300
078.181
0.017.080
0.063.873
80.676
62.682.900
5.691.318
50.723.211

مصروفات مستحقة
دفعات مقدمة من العمالا
مصلحة الضرائب – ضرائب المبيعات
مصلحة الضرائب – ضرائب عقارية
مصلحة الضرائب – ضرائب على القيم المنقولة
مصلحة الضرائب – ضرائب خصم من المنبر
مصلحة الضرائب – ضرائب المرتبات
دائنون متنوعون
تؤمينات من الغير
الهيئة القومية للتؤمين ا جتماعي
أرصدا دائنة أخرى

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
516.126
1.441.124
1.966.651
2.431
6.303
056.912
925.126
0.432.246
53.361
11.153.221
5.461.023
45.155.612

 - 03رأس المال
به مليار جنيه مصرع ،كما يبلغ رأا مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ
يبلغ رأا مال الشركة المرخ
 009.621.129جنيه مصرع موزع على عدد  009621129سهم ،قيمة السهم اإلسمية واحد جنيه مصرع.
 -09قرض طوٌل االجل
بتاريخ  12مارا  ،1323تم ا تفاق مر البنك المصرع لتنمية الصادرات على تحويل القورو المعبورى والبوالغ قيمتوه
 13مليون جنيه مصرع وحد التسهيل الممنوح للشركة بمبلغ  93مليون جنيه مصرع ـالممنوحان بضمان اسوهم شوركة
األسكندرية للغزل والنسيج ـ الى قرو طويل األجل بمبلوغ  233مليوون جنيوه بضومان اسوهم شوركة األسوكندرية للغوزل
والنسيج ايضاح  ،)4وبسعر فائدا  ٪1سنويا فوق سعر ا قوراو ا ساسوي للبنوك .علوى ان تكوون مودا القورو خموـا
سنـوات تنتهي بحد أقصى في  19فبراير  ،1325ويسدد على  52قسطا ّ شهريا ّ متساويا ّ  ،قيمة كل قسوط 2.254.096
جنيه مصرع.

في  2يونيو  ،1322تموت الموافقوة علوى تؤجيول سوداد األقسواط المتبقيوة مون القورو والبالـوـغ عوددها  52قسوط
اعتبووارا موون  02ديسوومبر  1323الووى  02ديسوومبر  ، 1322علووى أن ينتهووي سووداد القوورو فـووـي  19فبرايوور
.1326
فوي  20أغسوطا  ،1321تموت الموافقوة علوى السوماح للشوركة ببيور جوزا مون أسوهمها فوي شوركة اإلسووكندرية
للغزل والنسيج "سبينالكا" والمرهونة للبنك وذلك لسداد عدد  5أقسواط متوؤخرا وموا يسوتحق عليهوا مون فوائود،
وعلى تؤجيل سداد باقي أقسواط القورو والبالغوة  46قسوط اعتبوارا مون  02موايو  1321الوى  02موايو 1320
على أن ينتهى سداد القرو في  19فبراير .1322
في  29ديسمبر  ،1320تموت الموافقوة علوى تحويول رصويد القورو المعبورى البوالغ  13مليوون جنيوه مصورع
وحد التسهيل الممنوح للشركة بمبلغ  93مليون جنيه مصرع الى قرو متوسط األجول قيمتوه  243.000ألوف
جنيه مصرع ،وذلك بعد اضافة حسابات السحب على المكشوف والفوائد والمتؤخرات على تلوك القوروو .هوذا
القرو بضمان أسهم شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكا" المملوكة للشوركة ،وبسوعر فائودا  ٪1فووق
سعر اإلقراو األساسوي للبنوك ،عمولوة أعلوى رصويد مودين  ٪3.35شوهرياً .يوتم سوداد القورو علوى  21قسوط
شووهرع متسوواوع اعتبووارا موون  02ينوواير  1325حتووى  02ديسوومبر  ،1313قيمووة القسووط  2.632ألووف جنيووه
مصرع بإجمالي  225.232ألف جنيه مصورع ،باإلضوافة الوى مبلوغ  14.601ألوف جنيوه مصورع يسودد بحود
أقصى في  03سبتمبر  1324مقابل بير جزا من أسهم شركة األسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكا".

-09-

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
 -09قرض طوٌل االجل (تابع)

فوووي  16موووارا  ،1325تموووت الموافقوووة علوووى تؤجيووول سوووداد األقسووواط المتبقيوووة مووون القووورو والبالـوووـغ عوووددها
 22قسووووط الووووى  11فبرايوووور  1326بوووود موووون  19فبرايوووور  ، 1325علووووى أن ينتهووووي سووووداد القوووورو فـووووـي
 02ديسمبر .1312
وقد بلغ رصيد القرو في  03يونيو  1326كما يلي :
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
67.170.373
76.313.868
066.007.708

الجزا المتداول*
الجزا طويل ا جل

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
24.922.161
236.351.119
213.102.213

* يتضوووومن الجووووزا المتووووداول الفوائوووود المسووووتحقة حتووووى  03يونيووووو 1326والبالغووووة  016.416جنيـووووـه مصوووورع
 03يونيو  :1325مبلغ 6.902.213جنيــه مصرع).

أحداث الحقة
فووووي  29أغسووووطا  ، 1326تمووووت الموافقووووة علووووى تؤجيوووول سووووداد األقسوووواط المتبقيووووة موووون القوووورو والبووووالغ
عوووددها  22قسوووط الووووى  19فبرايووور  1322بوووود مووون  11فبرايوووور  ،1326علوووى أن ينتهووووى سوووداد القوووورو
حتى  02ديسمبر .1311
 - 08ضرائب الدخل المؤجلة
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
3.216.336
()760.023
2.307.113

رصيد أول العام
فرق اهالك األصول الثابتة
صافى الضريبة التي ينشؤ عنها التزام

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
6.422.216
65.426
6.541.631

 -07تكلفة المبٌعات
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
89.301.383
)(1.837.346
07.071.398
0.023.929
011.076
0.760.317
()0.968.880
126.283.927

خامات
التغير في المخزون
األجور وما في حكمها
اهالك أصول ثابتة ايضاح )0
ايجارات
مصروفات أخرع
حوافز التصدير

-21-

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
15.991.330
)1.121.121
42.269.320
0.251.192
56.604
2.224.569
)4.369.614
219.512.900

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو1326
 -63مصروفات بٌعٌة وتسوٌقٌة
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
2.922.360
000.382
0.663
6.078.464
303.378
093.060
1.608.101
17.147.631

األجور وما في حكمها
مصروفات تؤجير وسائل النقل
مصروفات وقود
مصروفات ايجارات
مصروفات انتقا ت
اهالك أصول ثابتة ايضاح )0
مصروفات أخرى

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
6.115.110
10.053
2.111
5.012.256
222.695
011.650
0.296.391
26.662.095

 -60مصروفات عمومٌة وادارٌة
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
7.828.160
0.002
6.726
037.928
039.872
120.193
008.793
6.082.922
00.178.208

األجور وما في حكمها
مصروفات تؤجير وسائل النقل
مصروفات وقود
مصروفات صيانة
مصروفات انتقا ت
مصروفات تؤمين
اهالك أصول ثابتة ايضاح )0
مصروفات أخرى

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
1.110.404
41.046
119.251
026.220
036.264
1.252.410
20.224.101

 -66مصروفات تموٌلٌة
ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
0.322.172
09.633.308
08.622.200

مصروفات بنكية
فوائد مدينة

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
2.311.995
22.000.443
29.400.015

 - 60النقدٌة وما فً حكمها

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

ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري

 03يونيو 1325
جنيه مصرع

3.309.200
()0.870.377
6.963.101

0.125.132
)22.152.349
)20.125.942

03.301.892
)(1.623.113
3.098.102

-20-

6.622.520
)0.912.311
1.216.424

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
التزامات عرضٌة

-61

تتمثووول ا لتزاموووات المحتملوووة فوووي قيموووة خطابوووات الضووومان التوووي أصووودرتها البنووووك بنووواا علوووي طلوووب الشوووركة لصوووال
الغيوووور والقائمووووة فووووي  03يونيووووو  1326بمبلووووغ  1.233جنيووووه مصوووورع مغطوووواه بالكاموووول فووووي  03يونيووووو :1325
مبلغ  1.233جنيه مصرع) ايضاح . )23
- 62

نصٌب السهم فً األرباح

تم حساب نصيب السهم في األرباح بقسمة ارباح العام على عدد األسهم القائمة والذى لم يتغير خالل العام ،وقد
بلغ نصيب السهم في األرباح  3.301جنيه مصرع  03يونيو  3.312 :1325جنيه مصرع).
-63

-69

لم يتم حسا ب حصة للعاملين ومجلا اإلدارا حيث أن األرباح المحققة
وبالتالي يوجد توزيعات أرباح.

تكفى لتغطية الخسائر المتراكمة،

الموقف الضرٌبً
أ-

ضرائب شركات األموال
 تم فح دفاتر الشركة حتى  ،1336وتم سداد الضرائب المستحقة. تم فح دفاتر الشركة عن ا عوام من 2007حتى  ،2010وتم ا عتراو على نتيجة الفحطلب بؤعادا الفح .
 -لم يتم فح دفاتر الشركة عن ا عوام من  1322الي .1325

وتم تقديم

ب-

ضرائب المبٌعات
 تم فح دفاتر الشركة حتى عام  ،1339وتم سداد الضرائب المستحقة. تم فح دفاتر الشركة عن ا عوام من  1331حتى  ،1320وتم ا عتراو على نتيجة الفحنظر الموضوع في لجنة التظلمات.
 -لم يتم اجراا أع فح ضريبي لدفاتر الشركة عن عامي  1324و .1325

وجارى

ج-

ضرائب كسب العمل
 تم فح دفاتر الشركة حتى عام  ،1332وتم سداد الضرائب المستحقة. -لم يتم اجراا أع فح ضريبي لدفاتر الشركة عن األعوام من  1339حتي .1325

د-

ضرٌبة الدمغة
 تم فح دفاتر الشركة حتى  03نوفمبر  ،1331وتم سداد الضرائب المستحقة. لووووم يوووووتم اجووووراا أع فحووووو ضووووريبي لووووو دفاتر الشووووركة عووووون الفتوووورا مووووون  2ديسوووومبر  1331حتوووووى 03يونيو .1325

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ  -المعامالت مع األطراف ذات العالقة التً تضمنتها القوائم المالٌة:
اسم الشركة

طبٌعة التعامل

ٌ 03ونٌو 6303
جنٌه مصري
9.964.245

 03يونيو 1325
جنيه مصرع
6.211.666
2.333.333
-

شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكا"

مشتريات

شركة أموال عربية لألقطان

تمويل نقدع

1.225.000

الشركة المصرية للغزل والنسيج

مشتريات

6.604

-22-

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو1326
-69

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)
ب-

أرصدة أوراق الدفع ألطراف ذات العالقة التً تضمنتها المٌزانٌة :
ٌ 03ونٌو 6303
أوراق دفع
جنٌه مصري
1.228.338
2.992.333
062.333
8.333.333

اسم الشركة
شركة اإلسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكا"
شركة أموال عربية لألقطان
شركة مصر للتؤمين
شركة النيل الحديثة لألقطان
- 68

 03يونيو 1325

أوراق دفر
جنيه مصرع
0.330.320
6.653.333
233.333
1.533.333

األدوات المالٌة وإدارة المخاطر المتعلقة بها
أ-

تتمثوول األدوات الماليووة للشووركة فووي األصووول وا لتزامووات الماليووة ،وتتضوومن األصووول الماليووة أرصوودا النقديووة
بالصندوق ولدى البنوك ،العمالا وأوراق القبو ،المستحق من أطراف ذات عالقة وأرصدا مدينوة أخورى ،كموا
تتضومن ا لتزاموات الماليووة أرصودا البنووك – حسووابات جاريوة دائنوة ،القوورو طويول ا جول ،الموووردين وأوراق
الدفر ،المستحق الى أطراف ذات عالقة وأرصدا دائنـة أخرى.
ويتضمن اإليضاح  ) 1مون اإليضواحات المتمموة للقووائم الماليوة السياسوات المحاسوبية المتبعوة بشوؤن أسوا اثبوات
وقياا أهم األدوات المالية وما يرتبط بها من ايرادات ومصروفات.

ب-

خطر سعر العائد
تقوم الشركة بمراقبة توافق تواريخ استحقاقات األصول وا لتزامات المالية مر أسعار الفوائد المرتبطة بها

ج-

خطر تقلبات العمالت األجنبٌة
يتمثوول خطوور العمووالت األجنبيووة فووي التغيوورات فووي سووعر الصوورف والووذع يووإثر علووى الموودفوعات والمقبوضووات
بووالعمالت األجنبيووة وكووذلك تقيوويم األصووول وا لتزامووات بووالعمالت األجنبيووة .وقوود بلووغ حجووم األصووول بووالعمالت
األجنبية مبلغ  14.112.524جنيه مصرع ،في حين ،بلغ حجم ا لتزاموات بوالعمالت األجنبيوة مبلوغ 531.251
جنيه مصرع.

د-

القٌمة العادلة لألدوات المالٌة
طبقا ألسا التقييم المتبعة في تقييم أصول والتزامات الشركة الواردا باإليضاح  )1فإن القيموة العادلوة لألصوول
وا لتزامات المالية تختلف اختالفا ً جوهريا ً عن قيمتها الدفترية في تاريخ الميزانية.

هـ -

خطر االئتمان
يتمثل خطر ا ئتمان في عدم التزام أحد أطراف األداا المالية من الوفاا بالتزاماته ،األمور الوذع ينوتج عنوه تحمول
الطرف اآلخر لخسائر ماليوة .تتعورو الشوركة لمخواطر ا ئتموان علوى أرصودتها لودى البنووك والعموالا وبعوو
األصول األخرى كما هو موض في الميزانية.
تسعى الشركة لتقليل المخاطر ا ئتمانية فيما يتعلق بالودائر البنكيوة عون طريوق التعامول مور بنووك حسونة السومعة
ووضر حدود ائتمانية للعمالا ومراقبة أرصدا المديونية القائمة فيما يتعلق بالعمالا.

و-

خطر السٌولة
تقوم الشوركة بتقليول مخواطر السويولة بالتؤكود مون تووافر تسوهيالت بنكيوة .كموا تتطلوب شوروط البيور بالشوركة دفور
المبالغ المستحقة خالل  13-03يوم من تاريخ البير.

ز-

خطر التدفقات النقدٌة المتعلقة بسعر الفائدة
يتمثوول خطوور التوودفقات النقديووة المتعلقووة بسووعر الفائوودا فووي خطوور التغيوورات فووي التوودفقات النقديووة المسووتقبلية بسووبب
التغيرات في سعر الفائدا  ،وتسعى الشركة لتقليل ذلك الخطر من خالل ا عتماد على التدفقات النقدية من أنشطة
التشغيل .

-23-

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة
 03يونيو 1326
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األدوات المالٌة وإدارة المخاطر المتعلقة بها (تابع)
ح  -إدارة رأس المال
ان الهدف الرئيسي إلدارا رأا المال هو التؤكد من أن الشركة تحافظ على نسب رأا مال صحية من أجل دعوم
أعمالها وتحقيق أقصى زيادا للمساهمين.
تقوم الشركة بإدارا هيكل رأسمالها واجراا تعديالت عليه في ضوا التغيرات في ظروف األعمال .لم يكن هنواك
تغيورات فووي األهووداف والسياسوات والعمليووات خووالل الفتوورا المنتهيوة فووي  03يونيووو  1326والسوونة المنتهيوة فووي
 03يونيو .1325
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