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تقرٌر مراقب الحسابات

إلى السادة /مساهمى شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
تقرٌر عن القوائم المالٌة المجمعة
راجعنا القوائم المالٌة المجمعة المرفقة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة) المتمثلة فً
قائمة المركز المالى المجمع فًٌ 21ونٌو  1107وكذا القوائم المجمعة لألرباح او الخسائر والدخل الشامل والتغٌر فً
حقوق الملكٌة والتدفقات النقدٌة المتعلقة بها عن السنة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ ،وملخصا ً للسٌاسات المحاسبٌة الهامة
وغٌرها من اإلٌضاحات المتممة األخرى.
مسئولٌة اإلدارة عن القوائم المالٌة
هذه القوائم المالٌة مسئولٌة إدارة الشركة ،فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القووائم المالٌوة عرضوا ً عوادوً وواضوحا ً وفقوا ً
لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة وفً ضوء القوانٌن المصرٌة السارٌة ،وتتضمن مسوئولٌة اإلدارة تصومٌم وتنفٌوذ والحفواى علوى
رقابة داخلٌة ذات صلة بإعداد وعرض قووائم مالٌوة عرضوا ً عوادوً وواضوحا ً خالٌوة مون أٌوة تحرٌفوات هاموة وموإثرة سوواء
ناتجة عن الغو أو الخطوؤ ،كموا تتضومن هوذه المسوئولٌة إختٌوار السٌاسوات المحاسوبٌة المبئموة وتطبٌقهوا وعمول التقودٌرات
المحاسبٌة المبئمة للىروف.
مسئولٌة مراقب الحسابات
تنحصوور مسووئولٌتنا فووً إبووداء الوورأي علووى هووذه القوووائم المالٌووة فووً ضوووء مراجعتنووا لهووا .وقوود تمووت مراجعتنووا وفقووا لمعوواٌٌر
المراجعة المصرٌة وفً ضووء القووانٌن المصورٌة السوارٌة ،وتتطلوب هوذه المعواٌٌر منوا اولتوزام بمتطلبوات السولوك المهنوً
وتخطٌط وأداء المراجعة للحصول على تؤكد مناسب بؤن القوائم المالٌة خالٌة من أٌة تحرٌفات هامة ومإثرة.
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشوؤن القوٌم واإلفصواحات فوً القووائم المالٌوة .وتعتمود
اإلجراءات التً تم إختٌارها على الحكم الشخصً للمراقب وٌشمل ذلوك تقٌوٌم مخواطر التحرٌوف الهوام والموإثر فوً القووائم
المالٌة سواء ا لناتج عن الغ أو الخطؤ .ولدى تقٌٌم هذه المخاطر ٌضوع المراقوب فوً إعتبواره الرقابوة الداخلٌوة ذات الصولة
بقٌام المنشؤة بإعداد القوائم المالٌة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصومٌم إجوراءات مراجعوة مناسوبة للىوروف ولكون
لٌس بغرض إبداء راي على كفاءة الرقابة الداخلٌة فً المنشؤة .وتشمل عملٌة المراجعة أٌضا ً تقٌوٌم مودى مبئموة السٌاسوات
المحاسبٌة والتقدٌرات المحاسبٌة الهامة التً أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سبمة العرض الذي قدمت به القوائم المالٌة.
وأننا نرى أن أدلة المراجعة التً قمنا بالحصول علٌها كافٌة ومناسبة وتعد أساسا ً مناسبا ً إلبداء رأٌنا على القوائم المالٌة.
الرأى
ومن رأٌنا أن القوائم المالٌة المجمعة لشركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو (شركة مساهمة مصرٌة) تعبر بعدالة
ووضوح ،فً جمٌع جوانبها الهامة ،عن المركز المالً المجمع للشركة فى ٌ 21ونٌو  1107وعن أدائها المالً المجمع
وتدفقاتها النقدٌة المجمعة عن السنة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ وذلك طبقا لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة وفً ضوء القوانٌن
واللوائح المصرٌة ذات العبقة.

فقرة لفت اإلنتباه
ومع عدم اعتبار ذلك تحفىاً:
 القوائم المالٌة لشركة اوسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس" (شركة تابعة) المدرجة ضمن القوائم المالٌة المجمعةوالتً تم مراجعتها من قبل مراقب الحسابات والذي أصدر تقرٌره فً  07سبتمبر  ،1107لم ٌتم أعتمادها من قبل
الجمعٌة العامة للشركة بعد.
 قوووررت الجمعٌوووة العاموووة العادٌوووة لشوووركة اإلسوووكندرٌة للغوووزل والنسوووٌج "سوووبٌنالكس" (شوووركة تابعوووة) المنعقووودة فوووً 10أغسطس  1105ماٌلى:
مبكر اختٌاري للعاملٌن بالشركة بمكافؤة  21شهر بحد أقصى على األجر الشامل

-

الموافقة على مشروع معا
الشهري للعامل.

-

طرح أرض باكوس للبٌع (أرض غٌر مستغلة) وتفوٌض مجلس اإلدارة فً أتخاذ إجراءات البٌع.

القاهرة فى  18 :سبتمبر 1107

مراقب الحسابات
عمرو محمد الشعبٌنً
زمٌل جمعٌة الضرائب المصرٌة
زمٌل جمعٌة المحاسبٌن والمراجعٌن المصرٌة
س .م .م رقم ()9254
سجل الهٌئة العامة للرقابة المالٌة رقم ()012
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة المركز المالً المجمع
فً ٌ 21ونٌو 1107
إٌضاح ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصرى
االصول
أصول غٌر متداولة
أصول ثابتة
مشروعات تحت التنفٌذ
استثمارات محتفى بها حتً تارٌخ اوستحقاق
العبمة التجارٌة (جٌل)
إجمالً األصول الغٌر متداولة

()2
()3
()4
()5

أصول متداولة
مخزون
عمبء وأوراق قبض ومتحصبت أخرى
مستحق من أطراف ذات عبقة
نقدٌة بالصندوق ولدى البنوك

()7
()8
()13
()9

أصول محتفى بها لغرض البٌع

()01

إجمالً األصول المتداولة
إجمالى األصول
حقوق الملكٌة واإللتزامات
حقوق الملكٌة
رأس المال المدفوع
احتٌاطً قانونً
احتٌاطٌات أخرى
خسائر متراكمة
أرباح ( /خسائر) العام
إجمالً حقوق ملكٌة الشركة األم
حقوق األقلٌة
إجمالً حقوق الملكٌة

()04

()05

اإللتزامات
التزامات غٌر متداولة
أوراق دفع
قروض طوٌلة األجل
ضرائب الدخل المإجلة
إجمالً االلتزامات غٌر المتداولة
بعده

()02
()07
()11
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967.322.276
0.233.023
9.778.966
00.620.200
200.608.036
067.272.026
002.636.336
000.796
03.307.960
093.220.000
20.063.227
600.660.982
0.092.880.686

632.029.322
6.029.972
2.702.039
()02.629.390
00.028.780
602.627.739
002.337.696
227.626.922

9.806.222
90.096.030
08.383.027
038.386.703
038.386.703

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
783.001.281
2.482.108
5.118.593
20.940.720
814.873.112
043.401.804
052.198.314
000.153
03.478.925
221.410.331
31.748.111
272.149.331
0.099.022.352

228.501.908
2.508.754
7.107.215
()00.151.380
()3.244.711
223.121.785
214.103.721
549.134.408

4.939.998
95.354.177
28.227.285
031.741.550
031.741.550

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة المركز المالى المجمعة  -تابع
فً ٌ 21ونٌو 1107
إٌضاح ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصرى

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري

قبله

038.386.703

031.741.550

التزامات متداولة
مخصصات
بنوك سحب على المكشوف وحسابات جارٌة دائنة
الجزء المتداول من القروض طوٌلة األجل
موردون وأوراق دفع ومدفوعات أخرى
مستحق إلى أطراف ذات عبقة
دائنو توزٌعات
إجمالً االلتزامات المتداولة
إجمالً االلتزامات
إجمالى حقوق الملكٌة واإللتزامات

09.666.200
22.720.080
62.962.702
000.693.268
8.660.366
7.639.009
786.870.386
067.632.006
0.092.880.686

()00
()01
()07
()02
()13
()03

رئٌس القطاع المالى

رئٌس مجلس اإلدارة

هانً سالمة مخلوف

عمرو محمد الشرنوبً

 اإلٌضاحات المرفقة من إٌضاح ( )0إلى ( )17جزء و ٌتجزأ من القوائم المالٌة المجمعة. -تقرٌر مراقب الحسابات مرفق.
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00.897.051
013.571.794
43.190.021
111.002.131
2.543.809
1.915.025
299.224.183
431.187.934
0.099.022.352

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة األرباح أو الخسائر المجمعة
عن السنة المنتهٌة فى ٌ 21ونٌو 1107
إٌضاح
المبٌعات
تكلفة المبٌعات
مجمل الربح

()08

مصروفات بٌعٌة وتسوٌقٌة
مصروفات عمومٌة وإدارٌة
إٌرادات تشغٌل أخرى
مصروفات تموٌلٌة
إٌرادات استثمارات محتفى بها حتى تارٌخ اوستحقاق
فوائد دائنة
فروق تقٌٌم عملة
أرباح ( /خسائر) بٌع أصول ثابتة
أرباح بٌع أصول محتفى بها بغرض البٌع
اوضمحبل فً قٌمة العمبء إنتفى الغرض منه
اوضمحبل فً قٌمة المتحصبت األخرى
مخصصات
تكلفة معا مبكر
مصروفات أخرى
االربا ( /الخسائر) قبل ضرائب الدخل وحقوق األقلٌة
ضرائب الدخل المإجلة
األربا ( /الخسائر) بعد الضرائب وقبل حقوق األقلٌة

()09

()01
()00

()11

حقوق األقلٌة
أربا ( /خسائر) العام

ٌ 03ونٌو 7302

ٌ 21ونٌو 1105

جنٌه مصرى
628.660.967
()027.070.932
072.082.020

جنٌه مصرى
247.844.173
()211.149.332
44.494.520

()00.203.279
()63.288.383
0.738.907
()63.690.326
702.632
0.230.202
667.066
028.686
99.636.378
030.672
()286.629
()2.709.762
()72.686.663
()00.062.296
66.638.839
722.706
62.099.373

()12.879.891
()22.201.749
1.441.152
()23.402.994
134.777
531.397
()1.425.998
()115.803
871.182
()0.315.104
()000.205
()25.179.725
3.321.431
()20.537.093

()00.682.202
00.028.780

17.190.371
()3.244.711

رئٌس القطاع المالى

رئٌس مجلس اإلدارة

هانً سالمة مخلوف

عمرو محمد الشرنوبً

 -اإلٌضاحات المرفقة من إٌضاح ( )0إلى ( )17جزء و ٌتجزأ من القوائم المالٌة المجمعة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة الدخل الشامل المجمعة
عن السنة المنتهٌة فى ٌ 21ونٌو 1107

أربا ( /خسائر) العام

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
00.028.780

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
()3.244.711

بنود تتعلق بالدخل الشامل
إجمالى الدخل الشامل عن العام

00.028.780

()3.244.711

 -اإلٌضاحات المرفقة من إٌضاح ( )0الى ( )17جزء و ٌتجزأ من القوائم المالٌة المجمعة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التغٌر فً حقوق الملكٌة المجمعة
عن السنة المنتهٌة فى ٌ 21ونٌو 1107
رأس المال
المدفوع

احتٌاطً قانونً

احتٌاطٌات
أخرى

خسائر متراكمة

(خسائر)  /أرباح
العام

إجمالً حقوق
مساهمً الشركة األم

حقوق األقلٌة

اإلجمالً

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

الرصٌد فً ٌ 0ولٌو 1104

228.501.908

2.037.003

7.107.215

()5.309.438

()7.243.174

224.112.404

241.093.075

587.297.590

محول الى اوحتٌاطً القانونً
محول الى الخسائر المتراكمة
تسوٌات استبعاد شركة وٌف للتجارة والتوكٌبت
خسائرالعام

-

370.540
-

-

-

-

()370.540
()7.243.174
2.081.992
-

7.243.174
()3.244.711

2.081.992
()3.244.711

001.118
()17.190.371

2.194.110
()20.537.093

الرصٌد فً ٌ 21ونٌو 1105
محول الى اوحتٌاطً القانونً
محول الى الخسائر المتراكمة
الزٌادة فى رأس المال المدفوع
خسائرالعام
الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 7302

228.501.908
58.752.027
632.029.322

2.508.754
427.851
6.029.972

7.107.215
2.702.039

()00.151.380
()427.851
()3.244.711
()02.629.390

()3.244.711
3.244.711
22.078.182
00.028.780

223.121.785
-

214.103.721
-

549.134.408
-

-

-

-

58.752.027
22.078.182
602.627.739

00.987.727
002.337.696

58.752.027
34.055.111
227.626.922

 -اإلٌضاحات المرفقة من إٌضاح ( )0إلى ( )17جزء و ٌتجزأ من القوائم المالٌة المجمعة.
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-

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
قائمة التدفقات النقدٌة المجمعة
عن السنة المنتهٌة فى ٌ 21ونٌو 1107
إٌضاح
التدفقات النقدٌة من أنشطة التشغٌل
األرباح ( /الخسائر) قبل ضرائب الدخل وحقوق األقلٌة
0إهبك األصول الثابتة
فوائد دائنة
مصروفات تموٌلٌة
فروق تقٌٌم عملة
مخصصات انتفى الغرض منها
مخصصات
(أرباح)  /خسائر بٌع أصول ثابتة
أرباح بٌع أصول محتفى بها بغرض البٌع
اوضمحبل فً قٌمة العمبء إنتفى الغرض منه
اوضمحبل فى قٌمة المتحصبت األخرى
تسوٌات استبعاد شركة وٌف للتوكٌبت والتجارة

()2

()00
()01

التغٌر فً المخزون
التغٌر فً العمبء وأوراق القبض ومتحصبت أخرى
التغٌر فً المستحق من أطراف ذات عبقة
التغٌر فً الموردٌن وأوراق الدفع ومدفوعات أخرى
التغٌر فً المستحق إلى أطراف ذات عبقة
التدفقات النقدٌة (المستخدمة فً) الناتجة من أنشطة التشغٌل
المستخدم من المخصصات
المسدد من المصروفات التموٌلٌة
صافى التدفقات النقدٌة (المستخدمة فً) الناتجة من أنشطة التشغٌل
التدفقات النقدٌة من أنشطة االستثمار
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفٌذ
متحصبت من بٌع أصول محتفى بها بغرض البٌع
متحصبت من بٌع أصول ثابتة
متحصبت من ودائع بنكٌة
حسابات جارٌة مجمدة
فوائد محصلة
صافى التدفقات النقدٌة الناتجة من أنشطة االستثمار

()01
()9

التدفقات النقدٌة من أنشطة التموٌل
الزٌادة فً رأس المال المدفوع
التغٌر فً بنوك سحب على المكشوف
مقبوضات من قروض طوٌلة األجل
مدفوعات فً قروض طوٌلة األجل
صافى التدفقات النقدٌة المستخدمة فً أنشطة التموٌل
فروق تقٌٌم عملة
صافً التغٌر فً النقدٌة وما فً حكمها خالل العام
النقدٌة وما فً حكمها ـ أول العام
النقدٌة وما فً حكمها ـ آخر العام

-

()00

()04

()11
()11

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصرى

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصرى

66.638.839
72.706.236
()0.230.202
63.690.326
()667.066
2.709.762
()028.686
()99.636.378
()030.672
286.629
62.633.208
()08.307.026
70.266.760
6.928
()80.982.672
2.373.032
()67.628.096
()008.927
()63.608.262
()86.886.266

()25.179.725
14.218.494
()531.397
23.402.994
1.425.998
()871.182
115.803
0.315.104
2.194.110
19.592.211
14.951.415
()31.933.513
011.150.049
1.384.380
004.344.833
()508.851
()22.713.481
80.021.311

()9.370.288
003.006.072
028.686
()6.006.629
0.230.202
030.902.287

()1.205.500
0.254.154
00.111.111
0.415.089
00.473.832

98.290.002
()72.963.602
()99.022.762
()72.722.362
70.096.698
07.822.626
0.292.607
06.677.899

()57.042.808
881.121
()17.131.441
()92.401.028
()1.425.998
()2.230.890
3.917.212
0.454.301

تووم اسووتبعاد مبلو  5.530.440جنٌووه مصووري والووذي ٌمثوول مصووروفات تموٌلٌووة مسووتحقة ضوومن بنوود الموووردون وأوراق الوودفع
والدائنون اوَخرون وبند القروض طوٌلة األجل ،حٌث أنها معامبت غٌر نقدٌة.

 -اإلٌضاحات المرفقة من إٌضاح ( )0إلى ( )17جزء و ٌتجزأ من القوائم المالٌة المجمعة.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
-0

نبذة عن الشركة
أ  -شركة النصر للمالبس والمنسوجات "كابو"  -الشركة القابضة
تؤسست الشركة عام  0931وآلت ملكٌتها للدولة بمقتضى قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم  009لسنة ،0950
ولتصبح تابعة لهٌئة القطاع العام للغزل والنسٌج والمببس ،ثم تحولت لتصبح شركة تابعة للشركة القابضة للغزل
والنسٌج والمببس ( .ق.م.م ).طبقا ً للقانون رقم  112لسنة  0990ووئحته التنفٌذٌة وذلك بموجب قرار الجمعٌة
العامة غٌر العادٌة للشركة بتارٌخ  17دٌسمبر  0991وفى إطار تنفٌذ برنامج الحكومة لتوسٌع قاعدة الملكٌة
لشركات قطاع العمال العام باعت الشركة القابضة  :91.98من أسهم الشركة الى مساهمٌن أفراد وشركات تؤمٌن
وصنادٌق خاصة وبنوك ،ومن ثم فقد خضعت الشركة ألحكام القانون رقم  049لسنة  0980ووئحته التنفٌذٌة
وتعدٌبته .وذلك بنا ًء على قرار الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة بتارٌخ ٌ 17ولٌو .0997
صدر قرار الوزاري رقم  415لسنة  0999بالموافقة على اندماج الشركة الوطنٌة لتجارة الغزل والمببس "شركة
مساهمة مصرٌة" فً الشركة اعتبارا من ٌ 20ولٌو ( 0998تارٌخ اوندماج)  ،وقد تم تعدٌل قٌمة األصول
واولتزامات بدفاتر الشركة بنا ًء على اوندماج المذكور وقد تم التؤشٌر بالسجل التجاري  19دٌسمبر .0999
صدر القرار الوزاري رقم  895لسنة  1110وكذا قرار الهٌئة العام لبستثمار والمناطق الحرة رقم 981
لسنة  1112بالترخٌص باندماج الشركة الفرنسٌة المصرٌة للتفصٌل "سوفٌكو" فً الشركة اعتباراً من
 20دٌسمبر ( 1111تارٌخ اوندماج) وقد تم تعدٌل األصول واولتزامات بدفاتر الشركة بنا ًء على اوندماج المذكور
وقد تم التؤشٌر بذلك فً السجل التجاري بتارٌخ  01ماٌو .1112
غرض الشركة هو صناعة وتجارة المنسوجات والمببس الجاهزة الداخلٌة والخارجٌة بكافة أنواعها والخٌوط
والخردوات واألكسسوارات وخاماتها بكافة أنواعها وإنشاء كافة أنواع المعارض ومنافذ البٌع بالداخل والخارج.
ب  -شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"
تؤسست شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج – سبٌنالكس "شركة مساهمة مصرٌة" فً عام  ،0937وخضعت لقوانٌن
التؤمٌم الصادرة عام  0950وأصبحت تابعة المإسسة المصرٌة العامة للغزل والنسٌج الى أن تحولت لشركة تابعة
لشركة تصنٌع المنسوجات والتجارة " .ق.م.م ".بتارٌخ  15دٌسمبر  0991طبقا ً للقانون رقم  112لسنة 0990
ووئحته التنفٌذٌة .هذا وفى إطار برنامج الحكومة لتوسٌع قاعدة الملكٌة بشركات قطاع األعمال العام باعت الشركة
القابضة كامل حصتها فً رأس مال الشركة .وقد تم توفٌق أوضاع الشركة طبقا َ للقانون رقم  049لسنة 0980
ووئحته التنفٌذٌة وتعدٌبته وفقا ً لقرارات الجمعٌة غٌر العادٌة لمساهمً الشركة والمنعقدة بتارٌــخ  4مارس .0998
صدر القرار الوزاري رقم  390لسنة  0999بالموافقة على اندماج الشركة المصرٌة لتحضٌر وصباغة وتجارة
الغزل "شركة مساهمة مصرٌة" فً الشركة اعتباراً من ٌ 20ولٌو ( 0998تارٌخ اوندماج)  ،وقد تم إثبات إعادة
تقٌٌم أصول وخصوم الشركة واندماج الشركة المذكورة فٌها بدفاتر الشركة.
غرض الشركة هو صناعة وتجارة الغزل والنسٌج وشراء وبٌع األقطان الزهر والشعر وملحقاتها فً الداخل
والخارج.
وتساهم شركة النصر للمببس والمنسوجات "كابو" بنسبة  :24.53من أسهم الشركة.
تم اعتماد القوائم المالٌة المجمعة للشركة عن السنة المنتهٌة فً ٌ 21ونٌو  1107طبقا ً لقرار مجلس اإلدارة المنعقد
فً  12أغسطس .1107
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أهم السٌاسات المحاسبٌة المطبقة
أسس أعداد القوائم المالٌة المجمعة
ٌتم إعداد القوائم المالٌة وفقا ً لفرض اوستمرارٌة ومبدأ التكلفة التارٌخٌة.
التوافق مع معاٌٌر المحاسبة
ً
ٌتم إعداد القوائم المالٌة للشركة وفقا لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة والقوانٌن واللوائح السارٌة اعتبارا من ٌ 0ولٌو
 1105تم العمل بالنسخة المعدلة لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة التً صدرت خبل عام  ،1104وتضمنت
تعدٌبت على المعاٌٌر القائمة باإلضافة الى إضافة معاٌٌر جدٌدة.
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اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
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أسس أعداد القوائم المالٌة المجمعة  -تابع
وفٌما ٌلً أهم التعدٌبت والتً تنطبق على الشركة وتؤثٌرها على القوائم المالٌة ان وجد:
معٌار المحاسبة المصري المعدل ( )0عرض القوائم المالٌةٌ :تطلب من المنشؤة أن تفصح عن كافة بنود
الدخل والمصروفات التً تم اوعتراف بها خبل العام فً قائمتٌن منفصلتٌن أحداهما تعرض مكونات اورباح
أو الخسائر (قائمة دخل) والثانٌة تبدأ باألرباح أو الخسائر وتعرض عناصر الدخل الشامل اآلخر (قائمة
األرباح أو الخسائر المجمعة الشامل) ،كما ٌتطلب إضافة قائمة الً قائمة المركز المالً المجمعة تتضمن
األرصدة فً بداٌة أول عام مقارنة معروضة فً حالة تؤثرها نتٌجة تطبٌق المنشؤة لسٌاسة محاسبٌة بؤثر
رجعً أو تعدٌل بؤثر رجعً أو إ عادة تبوٌب .و ٌتطلب المعٌار المعدل عرض رأس المال العامل .وقد قامت
الشركة بؤعداد قائمة الدخل المجمعة الشامل وعرض القوائم طبقا لقواعد العرض المعدلة ،وو ٌوجد أي
تعدٌبت باثر رجعى تتطلب عرض قائمة المركز المالً المجمعة التً تتضمن األرصدة فً بداٌة أول عام
مقارنة معروضة.
معٌار المحاسبة المصري المعدل ( )03األصول الثابتة وإهالكاتها :الغى المعٌار المعدل خٌار نموذج إعادة
التقٌٌم عند القٌاس البحق لألصول الثابتة ،كما ٌتطلب المعٌار المعدل معالجة قطع الغٌار اوستراتٌجٌة
(الرئٌسٌة) وكذا المعدات اوحتٌاطٌة التً ٌنطبق علٌها تعرٌف األصول الثابتة والتً تتوقع المنشؤة أن
تستخدمها خبل أكثر من عام واحدة كؤصول ثابتة (أي عندما ٌنطبق علٌها تعرٌف األصول الثابتة) ،وو ٌوجد
تؤثٌر لذلك التعدٌل على القوائم المالٌة للشركة.
معٌار المحاسبة المصري المعدل ( )06تكالٌف االقتراض :ألغً المعٌار المعدل المعالجة القٌاسٌة السابقة
والتى كانت تعترف بتكلفة اوقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مإهل على قائمة األرباح
أو الخسائر وٌتطلب المعٌار المعدل رسملة تلك التكلفة على اوصول المإهلة وو ٌوجد تؤثٌر لذلك التعدٌل على
القوائم المالٌة للشركة.
معٌار المحاسبة المصري المعدل ( )72االدوات المالٌة -العرضٌ :تم تبوٌب أي أداة مالٌة محملة بحق إعادة
البٌع كؤداة حقوق ملكٌة بدوً من تبوٌبها كالتزام مالً إذا توافرت فٌها الشروط الواردة بالفقرتٌن (05أ و05ب)
أو الفقرتٌن (05ج و05د) من نفس المعٌار ،وذلك من تارٌخ تمتع األداة بالسمات واستٌفائها للشروط الواردة
فً هذه الفقرات .وعلى المنشؤة إعادة تبوٌب األداة المالٌة من تارٌخ توقف األداة عن التمتع بكل السمات أو
استٌفائها كل الشروط الواردة فً هذه الفقرات.
معٌار المحاسبة المصري المعدل ( )08مزاٌا العاملٌن :بالنسبة لنىم المزاٌا المحددةٌ ،تطلب المعٌار المعدل
اوعتراف الفوري باألرباح والخسائر اوكتوارٌة المتراكمة وتحمٌلها على بنود الدخل الشامل األخر .كما
ٌتطلب اوعتراف بتكلفة الخدمة السابقة كمصروف فً أقرب التوارٌخ التالٌة( :أ) عندما ٌحدث تعدٌل أو
تقلٌص للنىام ،او (ب) عندما تقوم المنشؤة بتنفٌذ خطة إلعادة هٌكلة جوهرٌة ألنشطتها وتعترف المنشؤة
بتكالٌف إعادة الهٌكلة ذات العبقة والتً تتضمن دفع مزاٌا إنهاء الخدمة.
معٌار المحاسبة المصري الجدٌد ( )63األدوات المالٌة – االفصاحات :تم إصدار معٌار محاسبة مصري
جدٌد رقم (" )31األدوات المالٌة -اإلفصاحات" لٌتضمن جمٌع اوفصاحات المطلوبة لألدوات المالٌة وبنا ًء
علٌه تم تعدٌل معٌار المحاسبة المصري رقم ( )14وذلك بفصل اوفصاحات منه لٌصبح اسم المعٌار "األدوات
المالٌة -العرض" بدوً من "األدوات المالٌة -العرض واوفصاح".
معٌار المحاسبة المصري الجدٌد ( )60القطاعات التشغٌلٌة :تم الغاء معٌار المحاسبة المصري رقم ()22
التقارٌر القطاعٌة واستبداله بالمعٌار رقم ( )30القطاعات التشغٌلٌة .وبنا ًء علٌه أصبح نىام التقارٌر القطاعٌة
الواجب اوفصاح عنها وحجم اوفصاحات المطلوبة ٌعتمد بشكل أساسً على المعلومات عن القطاعات
بالطرٌقة التى ٌستخدمها متخذ القرار التشغٌلً .وكما هو موضح بإٌضاح رقم  2وزلت الشركة تعمل من
خبل قطاع تشغٌلً واحد.
معٌار المحاسبة المصري الجدٌد ( )62قٌاس القٌمة العادلة :تم إصدار معٌار محاسبة مصري جدٌد رقم
(" ) 34قٌاس القٌمة العادلة" ،وٌطبق هذا المعٌار عندما ٌتطلب معٌار أخر أو ٌسمح بالقٌاس بالقٌمة العدلة أو
اإلف صاح عن القٌمة العادلة .وٌهدف هذا المعٌار الً تعرٌف القٌمة العادلة ووضع إطار لقٌاس القٌمة العادلة
فً معٌار واحد وتحدٌد اإلفصاح المطلوب لقٌاسات القٌمة العادلة وقامت الشركة باإلفصاح عن اوفصاحات
المطلوبة طبقا للمعاٌٌر .تقوم اإلدارة فً الوقت الحالً بتقٌٌم األثر المحتمل على القوائم المالٌة واوفصاحات
المطلوبة عند تطبٌق التعدٌل بالمعٌار.
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التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة
السٌاسات المحاسبٌة المطبقة لم تتغٌر عن تلك السٌاسات التً طبقت فً العام الماضً.
الشركات التابعة وأسس إعداد القوائم المالٌة المجمعة
ً
ً
 تتضمن القوائم المالٌة المجمعة تجمٌع الشركات التابعة تجمٌعا كلٌا وهى كل الشركات التً تمتلك فٌهاالمجموعة القدرة على التحكم فً السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة بصفة عامة او تمتلك أكثر من نصف حقوق
التصوٌتٌ .تم أخذ حقوق التصوٌت المحتملة التً ٌمكن ممارستها أو تحوٌلها فً اوعتبار عند تحدٌد ما
اذا كانت المجموعة تسٌطر على شركة أخرى أم و.
-

أعدت القوائم المالٌة المجمعة عن طرٌق تجمٌع القوائم المالٌة للشركة األم والشركات التابعة على أساس
واحد بإضافة البنود المتشابهة معا ً لألصول واولتزامات وحقوق الملكٌة واإلٌرادات والمصروفات ،وتم
حساب حقوق األقلٌة طبقا ً لنسبة ملكٌة األقلٌة فً الشركات التابعة.

-

الشركات التابعة ٌتم تجمٌعها تجمٌعا ً كلٌا ً من تارٌخ سٌطرة المجموعة علٌها .وٌتم استبعادها من تارٌخ فقد
السٌطرة.
الشركات التابعة
القوائم المالٌة المجمعة لشركة النصر للمببس والمنسوجات – كابو "شركة مساهمة مصرٌة" تتضمن
القوائم المالٌة للشركة التابعة التالٌة:
الشركة
شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"

ٌ 03ونٌو 7302
نسبة المساهمة
٪02.96

ٌ 21ونٌو 1105
نسبة المساهمة
٪24.53

هذا وٌتم إعداد القوائم المالٌة المجمعة وفقا ً لألسس اآلتٌة:
-

-
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ٌتم استبعاد التعامبت بٌن شركات المجموعة وكذلك أي أرباح غٌر محققة نتٌجة تلك التعامبت.
كما ٌتم استبعاد األرصدة الناتجة عن تلك التعامبت .كما ٌتم استبعاد الخسائر غٌر المحققة وٌكون
ذلك مإشر على اضمحبل قٌمة األصل المحول.
ٌتم تغٌٌر السٌاسات المحاسبٌة المطبقة فً الشركات التابعة لتتماشى مع السٌاسات المحاسبٌة
المطبقة على مستوى المجموعة.
ٌتم استخدام طرٌقة الشراء للمحاسبة عند اقتناء الشركات التابعة من خارج المجموعة وتتمثل تكلفة
اوقتناء فً القٌمة العادلة لألصول المقدمة وأدوات حقوق الملكٌة المقدمة أو اولتزامات التً
تحملتها الشركة فً تارٌخ اوقتناء .كما تتضمن تكالٌف اوقتناء أي تكالٌف لها عبقة مباشرة بعملٌة
اوقتناء.
ٌتم معالجة قٌمة الزٌادة فً تكلفة اوقتناء عن القٌمة العادلة لألصول واولتزامات المقتناه كشهرة.
وفى حالة انخفاض تكلفة اوقتناء عن القٌمة العادلة لألصول والخصوم المقتناه فانه ٌتم تحمٌل الفرق
مباشرة على قائمة األرباح أو الخسائر المجمعة.
ٌتم إدراج األرباح (الخسائر) الناتجة من بٌع أسهم فً شركات تابعة على أساس الفرق بٌن القٌمة
البٌعٌة لألسهم وبٌن نصٌب األسهم المباعة من صافى حقوق الملكٌة للشركة التابعة فً تارٌخ
اوستبعاد بقائمة األرباح أو الخسائر المجمعة.

ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبٌة
ٌتم إعداد وعرض القوائم المالٌة بالجنٌه المصري وهً عملة التعامل للشركة.
ٌتم إثبات المعامبت بالعمبت األجنبٌة أولٌا ً باستخدام سعر الصرف السائد فً تارٌخ المعاملة.
وٌتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبٌعة النقدٌة بالعمبت األجنبٌة باستخدام أسعار الصرف السائدة فً
تارٌخ المركز المالى ،وٌتم إدراج كافة فروق العملة بقائمة األرباح أو الخسائر.
وٌتم ترجمة األصول والخصوم ذات الطبٌعة غٌر النقدٌة والتً ٌتم قٌاسها بالتكلفة التارٌخٌة باستخدام أسعار
الصرف السائدة فً تارٌخ اوعتراف األولى.
وٌوتم ترجمووة األصوول والخصوووم ذات الطبٌعووة غٌور النقدٌووة والتووً ٌوتم قٌاسووها بالقٌمووة العادلوة باسووتخدام أسووعار
الصرف السائدة فً التارٌخ التً تحددت فٌه القٌمة العادلة.
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األصول الثابتة
تىهر األصول الثابتة بالتكلفة التارٌخٌة بعد خصم مجمع اإلهبك والخسائر المتراكمة وضمحبل القٌمة.
وتتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من األصول الثابتة عندما تتحقق تلك التكلفة واستٌفاء شروط
اوعتراف بها .وبالمثل ،عند إجراء تحسٌنات جوهرٌة شاملةٌ ،تم اوعتراف بتكالٌفها ضمن القٌمة الدفترٌة
لألصول الثابتة كإحبل وذلك فً حالة استٌفاء شروط اوعتراف بها .وٌتم اوعتراف بجمٌع تكالٌف اإلصبح
والصٌانة األخرى فً قائمة األرباح أو الخسائر عند تحققها.
ٌبدأ إهبك األصل عندما ٌكون فً المكان والحالة التً ٌصبح علٌها قادرا على التشغٌل بالطرٌقة التً حددتها
اإلدارة ،وٌتم حساب اإلهبك بإتباع طرٌقة القسط الثابت طبقا للعمر اوفتراضً لألصل على النحو التالً :
سنوات
41 -11
01 -2
11 -8
01 -2
02 -2
01 -8
4

مبانً وإنشاءات
تحسٌنات فً أماكن مستؤجرة
آوت ومعدات
وسائل نقل وانتقال
عدد وأدوات
أثاث ومعدات مكاتب
أجهزة وبرامج حاسب آلً

وٌتم استبعاد األصول الثابتة عند التخلص منها أو عند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادٌة مستقبلٌة
من استخدامها أو بٌعها فً المستقبل .وٌتم اوعتراف بؤي أرباح أو خسائر تنشؤ عند استبعاد األصل فً قائمة
األرباح أو الخسائر فً العام التً تم فٌها استبعاد األصل.
وٌتم مراجعة القٌم المتبقٌة لألصول ،األعمار اإلنتاجٌة لها وطرق إهبكها فً نهاٌة كل سنة مالٌة.
وتقوم الشركة فً تارٌخ كل مركز المالى بتحدٌد ما إذا كان هناك مإشر على أن ٌكون أصل ثابت قد أضمحل.
وعندما تزٌد القٌمة الدفترٌة لألصل عن قٌمته اوستردادٌة ،فٌعتبر أن هناك اضمحبل لألصل وبالتالً ٌتم
تخفٌضه إلى قٌمته اوستردادٌة .وتثبت خسارة اوضمحبل بقائمة األرباح أو الخسائر.
وٌتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحبل القٌمة فقط اذا كان هناك تغٌٌر فً اوفتراضات المستخدمة لتحدٌد
قٌمة اوصل اوستردادٌة منذ اثبات آخر خسارة ناتجة عن اضمحبل القٌمة ،وٌكون رد الخسارة الناجمة عن
اوضمحبل محدود بحٌث و تتعدى القٌمة الدفترٌة لألصل ،القٌمة اوستردادٌة له أو القٌمة الدفترٌة التً كان
سٌتم تحدٌدها (بالصافً بعد اإلهبك) ما لم ٌتم اوعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحبل القٌمة بالنسبة
لألصل فً السنوات السابقة .وٌتم إثبات الرد فً الخسارة الناجمة عن اضمحبل القٌمة بقائمة األرباح أو
الخسائر.
9-7

المشروعات تحت التنفٌذ
تتمثل مشروعات تحت التنفٌذ فً المبال التً تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة
لبستخدام فً التشغٌل حٌنئذ تحول لبند األصول الثابتة ،وٌتم تقٌٌم المشروعات تحت التنفٌذ بالتكلفة بعد خصم
اوضمحبل.

2-7

استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق
اوستثمارات المحتفى بها حتى تارٌخ اوستحقاق هً أصول مالٌة غٌر مشتقة لها مبل سداد محدد أو قابل
للتحدٌد وتارٌخ استحقاق محدد ولدى أدارة الشركة النٌة والقدرة على اوحتفاى بها حتى تارٌخ استحقاقها عند
اوعتراف األولىٌ ،تم قٌاس اوستثمارات المحتفى بها حتى تارٌخ اوستحقاق بالقٌمة العادلة متضمنة
المصروفات المباشرة المتعلقة بها .بعد اوعتراف األولىٌ ،تم قٌاس اوستثمارات المحتفى بها حتى تارٌخ
اوستحقاق بالتكلفة المستهلكة باستخدام طرٌقة سعر العائد الفعلً مخصوما منها خسائر اوضمحبل فً القٌمة.
ٌتم إثبات اوستثمارات فً السندات الحكومٌة ،سندات اإلسكان وسوندات قوروض اإلنتواج والتوً و ٌمكون تحدٌود
قٌمتها العادلة بدرجة كافٌة من الثقوة ولوٌس لهوا قٌموة سووقٌة فوً سووق نشوط بتكلفوة اقتنائهوا ،وفوى حالوة حودوث
انخفاض دائم فً قٌمة تلك اوستثمارات فإنه ٌتم تعدٌل القٌمة الدفترٌة بقٌمة هذا اونخفاض وتحمٌله علوى قائموة
األرباح أو الخسائر وذلك لكل استثمار على حدة.
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األصول غٌر الملموسة (العالمة التجارٌة)
ٌتم اوعتراف باألصول غٌر الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولٌا ً بالتكلفة.
بعد اوعتراف المبدئً ٌتم إثبات األصول غٌر الملموسة بالتكلفة مخصوما ً منها اوستهبك ومجمع خسائر
اوضمحبل.
ٌتم تحدٌد العمر اوفتراضً لألصول غٌر الملموسة كمحددة العمر أو غٌر محددة العمر.
و تستهلك األصول غٌر الملموسة التً لٌس لها أعمار إنتاجٌة محددة ،ولكن ٌتم إجراء اختبار اضمحبل
سنوٌا ً لألصل منفرداً أو على مستوى الوحدة المولدة للنقدٌ ،تم مراجعة العمر الغٌر محدد المدة سنوٌا ً لتحدٌد ما
إذا كان العمر الغٌر محدد المدة مازال مإٌداً أووً فٌتم التغٌر من العمر الغٌر محدد المدة إلى العمر محدد المدة
بؤثر مستقبلً.
تتمثل األصول غٌر الملموسة غٌر محددة المدة فً العبمة التجارٌة (جٌل).

6-7

المخزون
ٌتم تقٌٌم عناصر المخزون على النحو التالً:
أ -المواد الخام :على أساس التكلفة (باستخدام المتوسط المتحرك) أو صافى القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل.
ب -قطع الغٌار والمهمات ومواد التعبئة والتغلٌف :على أسـاس التكـلفة (باستخدام المتوسط المتحرك) أو
صافى القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل.
ج -إنتاج غٌر تام :على اساس التكلفة الصناعٌة آلخر مرحلة تم اونتهاء منها طبقا ً لـقوائم التكـالٌف أو صافً
القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل.
د  -إنتاج تام :على أساس تكلفة اإلنتاج (طبقا ً لقوائم التكالٌف) أو صافً القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل.
هـ -المخلفات والعوادمٌ :تم تقٌٌم المخلفات والعوادم على أساس متوسط أسعار بٌع المزادات التً تمت خبل
العام.
و -البضائع المشتراة بغرض البٌعٌ :تم تقٌٌم البضائع المشتراة بغرض البٌع على أساس تكلفة الشراء الفعلٌة،
على أن ٌتم تكوٌن المخصص البزم فى حالة هبوط أسعار بٌع البضائع المشتراة بغرض البٌع عن تكلفة
الشراء
وتشمل التكلفة المواد المباشرة ،العمالوة المباشورة ونصوٌب مون التكوالٌف الصوناعٌة غٌور المباشورة مسوتبعداً منهوا
تكلفة اوقتراض.
ً
صافى القٌمة البٌعٌة هً سعر البٌع التقدٌري فً سٌاق النشاط العادي ناقصا التكلفة التقدٌرٌة لإلتمام والتكلفة
التقدٌرٌة البزمة إلتمام البٌع.
وٌتم اوعتراف باونخفاض فً قٌمة المخزون إلى صافى القٌمة البٌعٌة وجمٌع خسائر المخزون ضمن تكلفة
المبٌعات بقائمة األرباح أو الخسائر فً العام التً حدث فٌها اونخفاض أو الخسارة .وٌتم اوعتراف برد
اونخفاض فً المخزون الناتج من اورتفاع فً صافى القٌمة البٌعٌة بقائمة األرباح أو الخسائر كتخفٌض من
تكلفة المبٌعات فً العام التً حدث فٌها هذا الرد.

 03-7العمالء وأوراق قبض ومتحصالت اخرى
ٌتم إثبات العمبء ومتحصبت أخرى بالقٌمة األصلٌة للفاتورة ناقصا ً خسائر اوضمحبل.
وٌتم قٌاس خسائر اوضمحبل بالفرق بٌن القٌمة الدفترٌة للعمبء ومتحصبت اخرى والقٌموة الحالٌوة للتودفقات
النقدٌووة المسووتقبلٌة المتوقعووة .وٌووتم اوعتووراف بخسووائر اوضوومحبل بقائمووة األربوواح أو الخسووائر المجمعووة .وٌووتم
اوعتراف برد خسائر اوضمحبل فً قائمة األرباح أو الخسائر المجمعة فً العام التً حدث فٌها الرد.
 00-7األصول المحتفظ بها لغرض البٌع
ٌتم تبوٌب األصول غٌر المتداولة الجاري التخلص منها كؤصول محتفى بها لغرض البٌع ،إذا كان مون المتوقوع
أن ٌتم استرداد قٌمتها الدفترٌة بشكل أساسً من صفقة بٌع ولٌس اوستمرار فً استخدامهاٌ ،تم قٌاس األصوول
الجاري التخلص منها والمبوبة كؤصول محتفى بها لغرض البٌوع علوى أسواس القٌموة الدفترٌوة أو القٌموة العادلوة
مخصوما ً منها تكالٌف البٌوع أٌهموا أقول ،وٌوتم اوعتوراف بخسوائر اوضومحبل بقائموة األربواح أو الخسوائر عنود
التبوٌب األولى لألصول المحتفى بها لغرض البٌع.

- 04 -

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 07-7المخصصات
ٌتم اوعتراف بالمخصصات عندما ٌكون على الشركة التزام حالً قانونً أو حكمً نتٌجة لحدث سابق،
وٌكون معه من المتوقع أن ٌتطلب ذلك تدفقا ً خارجا ً للموارد اوقتصادٌة لتسوٌة اولتزام ،مع إمكانٌة إجراء
تقدٌر موثوق به لمبل اولتزام .وٌتم مراجعة المخصصات فً تارٌخ المركز المالى وتعدٌلها إلىهار أفضل
تقدٌر حالً .وعندما ٌكون تؤثٌر القٌمة الزمنٌة للنقد جوهرٌا ً فٌجب أن ٌكون المبل المعترف به كمخصص هو
القٌمة الحالٌة لإلنفاق المتوقع المطلوب لتسوٌة اولتزام.
وفووى حالووة اسووتخدام الخصوومٌ ،ووتم اوعتووراف بالزٌووادة فووً المخصووص نتٌجووة موورور الووزمن بقائمووة األربوواح أو
الخسائر ضمن التكالٌف التموٌلٌة.
 00-7التأمٌنات االجتماعٌة
التؤمٌنات اوجتماعٌة :تقدم الشركة مساهمات للهٌئة العامة للمعاشات والتؤمٌنات اوجتماعٌة وتحتسب كنسبة
من رواتب الموىفٌن .تقتصر التزامات الشركة على هذه المساهمات والتً تحمّل للمصارٌف عند استحقاقها.
 06-7االحتٌاطً القانونً
طبقا ً للنىام األساسً للشركةٌ .جنب  :4من أرباح العام لتكوٌن احتٌاطً قانونً حتى ٌبل هذا اوحتٌاطً
 :41من رأس مال الشركة المصدر .وٌستعمل اوحتٌاطً بناء على قرار من الجمعٌة العامة وفقا ً وقتراح
مجلس اإلدارة.
االحتٌاطٌات األخرى
ٌجوز للجمعٌة العامة بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة ترحٌل باقً األرباح أو تكوٌن احتٌاطً غٌر عادى
من باقى األرباح بعد التوزٌع.
 02-7االقتراض
ً
ٌتم اوعتراف باوقتراض مبدئٌا بالقٌم التً تم استبمها .وٌتم تبوٌب المبال التً تستحق خبل عام ضمن
اولتزامات المتداولة ،إو إذا كان لدى الشركة الحق فً تؤجٌل سداد رصٌد القروض لمدة تزٌد عن عام بعد
تارٌخ المركز المالى ،فٌتم عرض رصٌد القرض ضمن اولتزامات طوٌلة األجل.
وٌتم قٌاس القروض واوقتراض بفوائد بعد اوعتراف المبدئً على أساس التكلفة المستهلكة بطرٌقة معدل
الفائدة الفعال .وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد اولتزامات باإلضافة إلى عملٌة اوستهبك بطرٌقة
معدل الفائدة الفعال بقائمة األرباح أو الخسائر.
وٌتم احتساب التكلفة المستهلكة مع األخذ فً اوعتبار أي خصم أو عبوة عند الشراء واألتعاب أو التكالٌف
التً تكون جزءاً من معدل الفائدة الفعال .وٌدرج اوستهبك بمعدل الفائدة الفعال ضمن المصروفات التموٌلٌة
فً قائمة األرباح أو الخسائر.
 09-7ضرائب الدخل
ٌتم حساب ضرٌبة الدخل وفقا ً لقانون الضرائب المصري.
ضرائب الدخل الجارٌة
ً
ٌتم تقٌٌم أصول والتزامات ضرائب الدخل للفترة الجارٌة والفترات السابقة وفقا للمبل المتوقع استرداده أو
سداده لمصلحة الضرائب.
ضرائب الدخل المؤجلة
وٌتم اوعتراف بضرٌبة الدخل المإجلة بإتباع طرٌقة اولتزامات على الفروق المإقتة بٌن القٌمة المعترف بها
لألصل أو اولتزام لألغراض الضرٌبٌة (األساس الضرٌبً) وقٌمتها المدرجة بالمركز المالى (األساس
المحاسبً) وذلك باستخدام سعر الضرٌبة المطبق.
وٌتم اوعتراف بضرٌبة الدخل المإجلة كؤصل عندما ٌكون هناك احتمال قوي بإمكانٌة اونتفاع بهذا األصل
لتخفٌض األرباح الضرٌبٌة المستقبلٌة ،وٌتم تخفٌض األصل بقٌمة الجزء الذي لن ٌتحقق منه منفعة مستقبلٌة.
وٌتم إدراج الضرٌبة الجارٌة والمإجلة كإٌراد أو مصروف فً قائمة األرباح أو الخسائر للعام ،فٌما عدا
الضرٌبة التً تنتج من معاملة أو حدث فً نفس العام أو فترة أخرى مباشرة ضمن حقوق الملكٌة.
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ٌ 21ونٌو 1107
 02-7تحقق اإلٌراد
ٌتم اوعتراف باإلٌراد إلى المدى الذى تتوفر فٌه درجة كافٌة من التؤكد بؤن المنافع اوقتصادٌة المرتبطة
بالمعاملة سوف تتدفق للشركة وٌمكن قٌاس قٌمة اإلٌراد بشكل موثوق به .وٌتم قٌاس اإلٌراد بالقٌمة العادلة
للمقابل المستلم أو المستحق بالصافً بعد خصم أي خصم تجارى أو خصم كمٌة أو ضرائب مبٌعات أو رسوم.
فٌما ٌلً اوعتبارات الخاصة التً ٌجب أن تتحقق قبل اوعتراف باإلٌـراد:
 بٌع البضائع
ٌتم اوعتراف باإلٌراد الناتج عن بٌع البضائع عندما تتحقق جمٌع الشروط التالٌة:
 تحوٌل المخاطر أو العوائد األساسٌة لملكٌة السلع الى المشترى. أو تحتفى الشركة بحق التدخل اإلداري المرتبط بالملكٌة. أن ٌمكن قٌاس قٌمة اإلٌراد بشكل دقٌق. أن ٌتوفر توقع كاف عن تدفق المنافع اوقتصادٌة المرتبطة بالمعاملة للشركة. أمكانٌة تحدٌد تكلفة تلك المعاملة بدقة. الفوائد الدائنة
ٌتم اوعتراف بإٌراد الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طرٌقة العائد الفعلً .معدل الفائدة الفعال هو
المعدل الذي ٌستخدم لخصم الدفعات النقدٌة المستقبلٌة المتوقع سدادها أو تحصٌلها خبل العمر المتوقع
لألداة المالٌة أو فترة زمنٌة أقل إذا كان ذلك مناسبا ً لتساوي تماما ً القٌمة الدفترٌة ألصل مالً أو التزام
مالً.
 توزٌعات األربا
ٌتم اوعتراف باإلٌراد عند نشؤة حق الشركة فً تحصٌل هذه التوزٌعات.
 08-7المصروفات
ٌتم اوعتراف بجمٌع المصروفات شاملة مصروفات التشغٌل ،المصروفات اإلدارٌة والعمومٌة والمصروفات
األخرى مع إدراجها بقائمة األرباح أو الخسائر فً السنة المالٌة التً تحققت فٌها تلك المصارٌف.
 06-7حوافز التصدٌر والدعم المحلى
حوافز التصدٌر
ٌتم إدراج حافز التصدٌر الممنوح من وزارة التجارة والصناعة – صندوق تنمٌة الصادرات بقائمة األرباح أو
الخسائر المجمعة خصما ً من تكلفة المبٌعات وٌتم احتسابه على أساس الكمٌات المصدرة.
الدعم المحلى
ٌتم إدراج الدعم المحلى الممنوح من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسٌج والمببس بقائمة األرباح أو
الخسائر المجمعة خصما ً من تكلفة المبٌعات وٌتم احتسابه على أساس كمٌات الغزل المباعة بالسوق المحلى.
 73-7تكلفة االقتراض
ٌتم رسملة تكالٌف اوقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المإهل والذى ٌتطلب فترة
زمنٌة طوٌلة لتجهٌزه لبستخدام فً األغراض المحددة له أو لبٌعه ،كجزء من تكلفة األصل .وٌتم تحمٌل
تكالٌف اوقتراض األخرى كمصروف فً العام التً تحققت فٌها .وتتمثل تكالٌف اوقتراض فً الفوائد
والتكالٌف األخرى التً تنفقها الشركة وقتراض األموال.
 70-7التأجٌر
ً
ٌتم تبوٌب عقود التؤجٌر كتؤجٌر تشغٌلً وفقا للقوانٌن واللوائح المصرٌة حٌث ٌتم إدراج قٌمة دفعات التؤجٌر
كمصروف على أساس القسط الثابت على مدار مدة التؤجٌر.
 77-7المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العبقة فً كل من الشركات الشقٌقة وكبار المساهمٌن والمدٌرٌن واإلدارة العلٌا للشركة،
والشركات المسٌطر علٌها أو الخاضعة لسٌطرة مشتركة أو نفوذ مإثر من قبل تلك األطراف ذات العبقة،
وٌتم اعتماد الشروط والسٌاسات التسعٌرٌة للمعامبت مع األطراف ذات العبقة من قبل مجلس اإلدارة.
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 70-7قٌاس القٌمة العادلة
تمثل القٌمة العادلة السعر الذي من شؤن الشركة أن تتلقاه مقابل بٌع األصل أو المقابل المدفوع نىٌر تحوٌل
اولتزام فً معاملة نىامٌة بٌن المشاركٌن فً السوق فً تارٌخ القٌاس .وٌستند القٌاس بالقٌمة العادلة إلى
اوفتراض أن المعاملة الخاصة ببٌع األصل أو نقل اولتزام ستحدث فً السوق الرئٌسً لألصل أو اولتزام أو
السوق الذي سٌعود بؤكبر فائدة علً األصل أو اولتزام.
و ُتقاس القٌمة العادلة لألصل أو اولتزام باستخدام اوفتراضات التً من شؤن المشاركٌن بالسوق استخدامها عند
تسعٌر األصل أو اولتزام ،وذلك بافتراض أن المشاركٌن فً السوق سٌعملون على تحقٌق مصالحهم
اوقتصادٌة.
وٌضع القٌاس بالقٌمة العادلة لألصل غٌر المالً فً اوعتبار قدرة المشارك بالسوق على تولٌد منافع اقتصادٌة
عن طرٌق استخدام األصل بؤقصى درجة مقبولة أو عن طرٌق بٌعه إلى مشارك آخر بالسوق من شؤنه
استخدام األصل بؤقصى طاقة له.
بالنسبة لألصول المتداولة فً سوق نشطٌ ،جري تحدٌد القٌمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الشراء السوقٌة
المعلنة.
و ُتقدر القٌمة العادلة للبنود ذات الفوائد استنادا إلى التدفقات النقدٌة المخصومة باستخدام أسعار الفائدة على بنود
مشابهة لها نفس الشروط ونفس خصائص المخاطر.
أما بالنسبة لألصول غٌر المدرجة ،ف ُتحدد القٌمة العادلة بالرجوع إلى القٌمة السوقٌة ألصل مشابه أو باوستناد
إلى التدفقات النقدٌة المخصومة المتوقعة.
وتستخدم الشركة أسالٌب التقٌٌم المبئمة فً ىل الىروف المحٌطة والتً تتوفر بشؤنها بٌانات كافٌة من أجل
قٌاس القٌمة العادلة ،ومن ثم تعىم استخدام المعطٌات ذات الصلة التً ٌمكن مبحىتها وتقلل استخدام
المعطٌات التً و ٌمكن مبحىتها إلى الحد األدنى.
وٌجري تصنٌف جمٌع األصول واولتزامات التً تقاس قٌمتها العادلة أو ٌجري اإلفصاح عنها فً القوائم
المالٌة فً فئات جوهري على قٌاس القٌمة العادلة ككل:

 انمستىي األ ول :باستخذام أسعار انتذاول (غير انمعذنت) ألصىل أو انتزاماث مطابقا تماما في أسىاق
نشطت.
 انمستىي انثاني :باستخذام مذخالث غير أسعار انتذاول انىاردة في انمستىي األول ونكن يمكن مالحظتها
نألصم أو االنتزام بشكم مباشر (أي األسعار) أو غير مباشر (أي انمستمذة من األسعار).
 76-7التقدٌرات المحاسبٌة
ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة وفقا ً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة قٌام اإلدارة بعمل تقدٌرات وافتراضات تإثر على
قٌم األصول ،اولتزامات ،اإلٌرادات والمصروفات خبل السنوات المالٌة ،هذا وقد تختلف النتائج الفعلٌة عن
تلك التقدٌرات.
 72-7االضمحالل فً قٌمة األصول
اضمحالل قٌمة األصول المالٌة
تقوم الشركة فً تارٌخ كل مركز مالى بتحدٌد ما إذا كان هناك دلٌل موضوعً على أن ٌكون أصل مالً أو
مجموعة من اوصول المالٌة قد أضمحل .وٌعتبر أصل مالً أو مجموعة من اوصول المالٌة قد أضمحل إذا،
وإذا فقط ،كان هناك دلٌل موضوعً على اضمحبل القٌمة نتج عن حدوث حدث أو أكثر بعد اوعتراف
اوولً باألصل واثر على التدفقات النقدٌة المقدرة ألصل مالً أو مجموعة من اوصول المالٌة والتً ٌمكن
تقدٌرها بشكل ٌعتمد علٌه.
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 72-7االضمحالل فً قٌمة األصول – تابع
اضمحالل قٌمة األصول غٌر المالٌة
تقوم الشركة فً تارٌخ كل مركز مالى بتحدٌد ما إذا كان هناك مإشر على أن ٌكون أصل قد أضمحل.
وعندما تزٌد القٌمة الدفترٌة ألصل أو وحدة مولدة للنقد عن قٌمته اإلستردادٌة ،فٌعتبر أن األصل قد إضمحل
وبالتالً ٌتم تخفٌضه إلى قٌمته اإلستردادٌة .وتثبت خسارة اوضمحبل بقائمة األرباح أو الخسائر.
وٌتم رد الخسارة الناجمة عن اضمحبل القٌمة والتى تم اوعتراف بها سابقاً ،فقط إذا ،كان هناك تغٌٌر فً
اوفتراضات المستخدمة لتحدٌد قٌمة األصل اوستردادٌة منذ إثبات أخر خسارة ناتجة عن اضمحبل القٌمة،
وٌ كون رد الخسارة الناجمة عن اإلضمحبل محدود بحٌث و تتعدى القٌمة الدفترٌة لألصل ،القٌمة اوستردادٌة
له أو القٌمة الدفترٌة التً كان سٌتم تحدٌدها ما لم ٌتم اوعتراف بالخسارة الناجمة عن اضمحبل القٌمة بالنسبة
لألصل فً السنوات السابقة .وٌتم إثبات الرد فً الخسارة الناجمة عن اضمحبل القٌمة بقائمة األرباح أو
الخسائر.
 79-7قائمة التدفقات النقدٌة
ٌتم إعداد قائمة التدفقات النقدٌة بإتباع الطرٌقة الغٌر مباشرة.
 72-7النقدٌة وما فً حكمها
بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدٌة ،فإن النقدٌة وما فً حكمها تشمل النقدٌة بالصندوق ،الحسابات الجارٌة
بالبنوك والودائع ألجل التً تستحق خبل ثبثة أشهر والبنوك الدائنة.
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 - 0أصول ثابتة
أراضً
جنٌه مصري
التكلفة
فً ٌ 21ونٌو 1105
إضافات
المحول الى اصول محتفى بها بغرض البٌع
إستبعادات
فً ٌ 21ونٌو 1107
مجمع اإلهالك
فً ٌ 21ونٌو 1105
إهبك العام
اهبك محول الً أصول محتفى بها بغرض البٌع
إهبك اوستبعادات
فً ٌ 21ونٌو 1107
صافى القٌمة الدفترٌة فً ٌ 03ونٌو 7302
تكلفة األصول المهلكة دفترٌا ومازالت تعمل
-

مبانً وإنشاءات
جنٌه مصري

تحسٌنات فً أماكن
مستؤجرة
جنٌه مصري

آوت ومعدات
جنٌه مصري

وسائل نقل وانتقال
جنٌه مصري

عدد وأدوات
جنٌه مصري

أثاث ومعدات
مكاتب
جنٌه مصري

إجمالً
جنٌه مصري

371.373.790
()58.597.535
310.777.034

085.878.232
0.144.303
()7.515.384
()1.585.114
077.530.137

1.244.295
542.171
()491.390
1.308.077

281.215.287
1.452.775
283.871.052

4.442.517
0.119.121
()001.303
5.341.312

9.321.994
008.020
()5.104
9.431.900

7.757.124
415.822
8.172.858

0.153.755.443
4.915.545
()75.213.020
()2.294.034
991.972.923

630.222.062
-

()48.301.979
()3.541.871
3.902.479
0.240.479
()45.798.590
073.867.229
1.133.505

()1.199.211
()024.393
491.390
()0.533.214
220.827
0.071.931

()111.918.024
()09.220.998
()111.131.022
097.903.303
93.874.758

()4.339.321
()54.815
001.303
()4.311.833
0.362.226
4.111.940

()4.884.510
()514.154
5.104
()5.383.540
0.328.793
1.084.184

()4.911.714
()332.145
()5.234.780
0.678.382
2.978.122

()181.545.073
()14.123.419
3.902.479
1.151.599
()198.905.314
967.322.276
019.544.294

تتضمن األراضً قٌمة حصة شركة النصر للمببس والمنسوجات "كابو" فً أرض مبنى مجمع صناعات الغزل  -بالفوالة – بالقاهرة والبالغة  1.144.111جنٌه مصري ،كما تتضمن المبانً واإلنشاءات قٌمة حصة الشركة فً المبنى المذكور والبالغة
 58.411جنٌه مصري ،وجارى اتخاذ إجراءات ردها للشركة القابضة للغزل والنسٌج والمببس الجاهزة بتكلفة اوقتناء البالغة  105.291جنٌه مصري ،وقد تم تكوٌن مخصص بالفرق بٌن القٌمة الدفترٌة وتكلفة اوقتناء بمبل  0.828.501جنٌه مصري
ضمن مخصص المطالبات المكون نتٌجة إعادة التقٌٌم بمعرفة الشركة والمعتمد من الهٌئة العامة للرقابة المالٌة.
ٌتضمن بند المبانً مبل  48.270جنٌه مصري قٌمة عدد ( )5شقق ملك الشركة بالبٌطا والهانوفٌل بموجب عقود بٌع ابتدائٌة ولم ٌتم تسجٌلٌهما باسم شركة النصر للمببس والمنسوجات "كابو".
تضمن بند األراضً قٌمة أرض شونة العامرٌة بمبل  8.4ملٌون جنٌه مصري (بعد إعادة التقٌٌم) لم ٌتم تسجٌلها باسم شركة اوسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس" بعد .هذا وٌطالب جهاز حماٌة أمبك الدولة لمحافىة األسكندرٌة بقٌمة حق اونتفاع
باألرض .هذا وٌوجد خبف بٌن شركة "سبٌنالكس" وجهاز حماٌة أمبك الدولة فً تحدٌد سعر المتر وهناك دعوى مرفوعة من شركة "سبٌنالكس" ضد محافى اوسكندرٌة بصفته ورئٌس جهاز حماٌة أمبك الدولة بصفته وقد صدر حكما ً تمهٌدٌا ً بإحالة
الدعوى للخبراء .وقد تم تكوٌن مخصص فً السنوات السابقة لمقابلة هذه المطالبات.
بلغت القٌمة الدفترٌة لألصول الثابتة المعطلة مإقتا ً لشركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج ،وتتمثل فى مبانى وإنشاءات ،مبل  5.151.928جنٌه مصري.
تم تحمٌل إهبك األصول الثابتة بقائمة األرباح أو الخسائر على النحو التالى:

تكلفة المبٌعات (إٌضاح )08
مصروفات بٌعٌة وتسوٌقٌة
مصروفات عمومٌة وادارٌة (إٌضاح )09

فً ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصرى
70.292.323
220.708
868.730
72.706.236

فً ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصرى
12.911.933
383.589
911.951
14.218.494
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 - 0أصول ثابتة  -تابع
أراضً

التكلفة
فً ٌ 21ونٌو 1104
إضافات
إستبعادات
تسوٌات استبعاد شركة وٌف
للتجارة والتوكٌبت
فً ٌ 21ونٌو 1105
مجمع اإلهبك
فً ٌ 21ونٌو 1104
إهبك العام
إهبك اوستبعادات
تسوٌات استبعاد شركة وٌف
للتجارة والتوكٌبت
فً ٌ 21ونٌو 1105
صافى القٌمة الدفترٌة
فً ٌ 21ونٌو 1105
تكلفة األصول المهلكة دفترٌا
ومازالت تعمل

مبانً وإنشاءات

آوت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

عدد وأدوات

أثاث ومعدات
مكاتب
جنٌه مصري

أجهزة وبرامج
حاسب آلً
جنٌه مصري

تحسٌنات فً أماكن
مستؤجرة
جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

جنٌه مصري

177.178
-

0.171.788.758
0.354.580
()2.243.027

281.412.519
717.887
()547.922

4.817.717
()01.011

9.315.387
38.791
()08.595

7.711.157
348.052
()014.382

()3.022.748
0.153.755.443

()153.111
4.442.517

()4.488
9.321.994

()187.901
7.757.124

()177.178
-

()4.210.717
()501.812
08.595

()4.845.123
()324.011
012.308

()157.578
-

()151.930.791
()14.218.494
0.781.148

154.100
()4.911.714

157.578
-

2.801.042
()181.545.073

-

783.001.281

-

019.249.047

جنٌه مصري

جنٌه مصري

371.373.790
-

088.412.828
98.180
()0.732.775

5.121.790
041.448
()798.039

371.373.790

085.878.232

()2.120.813
1.244.295

()157.075
281.215.287

-

()42.898.030
()3.587.105
073.278

()4.491.015
()83.320
798.039

()083.259.229
()09.307.442
547.207

()4.545.734
()70.341
01.011

-

()48.301.979

1.779.015
()1.199.211

110.331
()111.918.024

158.554
()4.339.321

01.142
()4.884.510

371.373.790

018.357.253

145.193

079.298.141

013.074

2.434.293

0.853.201

-

1.133.505

0.711.411

93.874.745

4.011.091

1.021.132

2.188.121
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إجمالً

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 - 6مشروعات تحت التنفٌذ

مبانً وآوت ومعدات
عدد وأدوات وأثاث
دفعات لشراء نىام حاسب آلً

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
826.860
0.762
7.867.707
0.233.023

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
111.138
151
2.251.901
2.482.108

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
6.988.730
0.208.770
07.963
6.903
9.778.966

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
3.588.112
0.408.110
01.531
9.521
5.118.593

 - 2استثمارات محتفظ بها حتً تارٌخ االستحقاق
سندات حكومٌة  -وزارة المالٌة
سندات حكومٌة  -بنك اوستثمار القومً
سندات إسكان
سندات قروض إنتاج  -وزارة المالٌة

 -9العالمة التجارٌة (جٌل)
بتارٌخ  15نوفمبر  ،1118تم توقٌع اتفاقٌة (تسوٌة واٌقاف اجراءات) بٌن كل من شركة "جٌول إنترناشوٌونال" وشوركة النصور
للمببس والمنسوجات – كابو بموجوب هوذا العقود توم اوتفواق علوى شوراء وملكٌوة الشوركة للعبموة التجارٌوة (جٌول) فوً الشورق
األوسط وافرٌقٌا .وقد بل إجمالً تكلفة اقتناء العبمة التجارٌة (جٌل) مبل  20.940.720جنٌه مصري.
هذا وتقوم الشركة سنوٌا بؤجراء اختبار اضمحبل لقٌمة العبمة التجارٌة ،معتمد من مكتب استشاري خارجً.
 - 7مخزون
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
29.060.302
02.336.026
2.223.607
03.606.322
80.939.600
630.609
072.220
969.996
7.083.299
062.369.036
()7.270.003
067.272.026

مواد خام
قطع غٌار ومهمات
مواد تعبئة وتغلٌف
إنتاج غٌر تام
إنتاج تام
مخلفات إنتاج
مخزن أصول مخردة
مشترٌات بغرض البٌع
بضاعة بالطرٌق
اونخفاض فً قٌمة المخزون

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
07.110.471
03.384.374
4.483.241
10.111.475
91.932.944
221.713
014.470
719.751
3.520.981
047.122.934
()1.410.021
043.401.804

حركة اونخفاض فً قٌمة المخزون على النحو التالً:
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
7.270.003
7.270.003

الرصٌد اوفتتاحً
المستخدم خبل العام
رد األنخفاض فى قٌمة المخزون
الرصٌد الختامً
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ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
3.153.772
()0.303.945
()018.587
1.410.021

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 - 8عمالء وأوراق قبض ومتحصالت أخرى
عمبء شركة النصر للمببس والمنسوجات – كابو
عمبء شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج – سبٌنالكس
أوراق قبض
اوضمحبل فً قٌمة العمبء
دفعات مقدمة للموردٌن
إٌرادات مستحقة
مصلحة الضرائب  -ضرائب خصم من المنبع
مصلحة الضرائب – ضرائب شركات األموال
حوافز تصدٌر مستحقة
غطاء خطابات ضمان (اٌضاح )10
تؤمٌنات لدى الغٌر
عهد وسلف العاملٌن
مدفوعات للعاملٌن تحت حساب توزٌعات األرباح
أرصدة مدٌنة أخرى
اوضمحبل فً قٌمة المتحصبت األخرى

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
99.660.080
26.732.768
00.696.862
007.908.029

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
55.281.084
25.090.134
49.354.051
051.125.291

()68.090.209
86.629.993
0.777.062
006.607
08.668.070
0.286.629
70.696.272
08.360
0.306.979
0.922.066
0.766.286
9.988.062
063.886.320
()7.683.396
002.636.336

()38.352.532
002.471.739
0.124.009
204.145
05.888.981
0.783.345
03.411.580
1.711
952.515
0.843.885
9.348.127
3.894.735
054.393.128
()1.094.502
052.198.314

ٌتمثل تحلٌل أعمار العمبء وأوراق قبض فً ٌ 21ونٌو  1107كالتالً:

ٌ 03ونٌو 7302
ٌ 21ونٌو 1105

-

الرصٌد فً
ٌ 03ونٌو7302
جنٌه مصري
007.908.029
051.125.291

رصٌد غٌر مستحق
وغٌر مضمحل
جنٌه مصري
73.890.322
32.271.811

أقل من
ٌ 91وم
جنٌه مصري
96.366.063
34.478.573

بٌن
 91وٌ 081وم
جنٌه مصري
0.892.286
13.534.105

بٌن
 081وٌ 251وم
جنٌه مصري
0.002.870
1.104.522

أكثر من
ٌ 251وم
جنٌه مصري
02.622.202
35.115.137

جمٌع أرصدة العمبء وأوراق قبض الغٌر مضمحلة وٌتوقع استردادها بالكامل بنا ًء على الخبرات السابقة.
و تقوم الشركة بالحصول علً ضمانات علً أرصدة العمبء.
حركة اوضمحبل فً قٌمة العمبء على النحو التالً:

الرصٌد اوفتتاحً
تسوٌات استبعاد شركة وٌف للتوكٌبت والتجارة
الرصٌد الختامً

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
68.690.960
()030.672
68.090.209

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
38.412.532
()51.111
38.352.532

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
7.062.900
286.629
7.683.396

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
0.258.135
0.315.104
()498.538
1.094.502

حركة اوضمحبل فً قٌمة متحصبت أخرى على النحو التالً:
الرصٌد اوفتتاحً
المكون خبل العام
تسوٌات استبعاد شركة وٌف للتجارة والتوكٌبت
الرصٌد الختامً
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 - 6نقدٌة بالصندوق ولدى البنوك
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
03.760.903
636.967
06.006.060
6.006.629
092.333
03.307.960

نقدٌة بالصندوق
حسابات جارٌة بالبنوك
حسابات جارٌة بالبنوك – عمله أجنبٌه
حسابات جارٌة مجمدة *
ودائع ألجل – أقل من ثبثة أشهر

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
9.929.110
3.515.924
22.111
03.478.925

* ٌمثل هذا الرصٌد مبل مجمد قدره  3.223.975جنٌه مصري (ٌ 21ونٌو  :1105صفر جنٌه مصري) فً الحسابات
الجارٌة والودائع بجمٌع البنوك التً تتعامل معها الشركة بخصوص دعوى قضائٌة مرفوعة على الشركة صدر بهما حكم
أبتدائى وتم اوستئناف علٌها ،وجاري اتخاذ اإلجراءات البزمة إللغاء هذا التجمٌد.
 - 03أصول محتفظ بها لغرض البٌع
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
20.063.227
20.063.227

أرض باكوس ()0
أرض الحضرة ()1

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
31.748.111
31.748.111

( )0وافقت الجمعٌة العامة العادٌة المنعقدة فً  10اغسطس  1105علً طورح أرض الشوركة ببواكوس (أرض غٌور
مستغلة) للبٌع بالمزاٌدة العلنٌوة بمىوارٌف مغلقوة وتفووٌض مجلوس اإلدارة فوً المضوً فوً اإلجوراءات البزموة.
وعلووى هووذا فقوود بوودأت إدارة الشووركة فووى إتخوواذ إجووراءات البٌووع لألصووول الجووارى الووتخلص منهووا وٌتوقووع أن ٌووتم
اونتهواء موون بٌوع تلووك األصوول خووبل فتورة إثنووا عشور شووهراً .تتمثول األصووول الجوارى الووتخلص منهوا فووى أرض
بووواكوس وموووا علٌهوووا مووون مبوووانى ،وقووود أدرجوووت بصوووافى القٌموووة الدفترٌوووة البالغوووة فوووً ٌ 21ونٌوووو  1107مبلووو
 70.291.441جنٌه مصري.
( )1وافقت الجمعٌة العامة العادٌة المنعقودة فوً ٌ 21ونٌوو  1104علوً طورح أرض الشوركة بالحضورة (أرض غٌور
مستغلة) للبٌع بالمزاٌدة العلنٌوة بمىوارٌف مغلقوة وتفووٌض مجلوس اإلدارة فوً المضوً فوً اإلجوراءات البزموة.
وعلووى هووذا فقوود بوودأت إدارة الشووركة فووى إتخوواذ إجووراءات البٌووع لألصووول الجووارى الووتخلص منهووا وٌتوقووع أن ٌووتم
اونتهواء موون بٌوع تلووك األصوول خووبل فتورة إثنووا عشور شووهراً .تتمثول األصووول الجوارى الووتخلص منهوا فووى أرض
الحضوورة وقوود أدرجووت األرض بالقٌمووة الدفترٌووة والبالغووة فووً  20دٌسوومبر  1105مبلوو  31.748.111جنٌووه
مصري (ٌ 21ونٌو  1105مبل .)31.748.111
وبتووووارٌخ  11أكتوووووبر  ،1104وافقووووت الجمعٌووووة العامووووة العادٌووووة للشووووركة علووووى بٌووووع تلووووك األرض بمبلوووو
 001.003.014جنٌه مصرى.
وبتوووارٌخ  05أكتووووبر  1105توووم تسووولٌم اورض للمشوووترى وتوقٌوووع عقووود البٌوووع واوعتوووراف بؤربووواح بٌوووع بلغوووت
 55.913.118جنٌه مصري (بعد خصم مبل  1.341.197جنٌه مصري ٌمثل صاف القٌموة الدفترٌوة للمبوانى
التً كانت على األرض المباعة).

-13-

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 - 00مخصصات

مخصص مطالبات
مخصص مكافؤة ترك الخدمة

الرصٌد فً
ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
01.325.072
0.351.987
00.897.051

المكون
خبل العام
جنٌه مصري
4.105.134
4.105.134

المستخدم
خبل العام
جنٌه مصري
()01.400
()018.050
()008.571

الرصٌد فً
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
02.960.632
0.027.879
09.666.200

تووووري إدارة الشووووركة  ،وبعوووود أخووووذ اوستشووووارات المهنٌووووة البزمووووة ،إن مبلوووو المطالبووووات لوووون ٌتجوووواوز قٌمووووة المخصصووووات
المكونة فً ٌ 21ونٌو .1107
لم ٌتم اإلفصاح عن المعلومات المعتاد نشرها وفقا ً لمعاٌٌر المحاسبة ،نىراً ألن اإلدارة تعتقد بؤن قٌامها بذلك قد ٌإثر بشدة
على ناتج المفاوضات مع تلك األطراف .وتقوم اإلدارة بمراجعة تلك المخصصات سنوٌا ً وتعدل المبل المخصص وفقا ً ألخر
التطورات والمناقشات واوتفاقٌات مع تلك األطراف.
 - 07بنوك سحب على المكشوف وحسابات جارٌة دائنة
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
بنوك سحب على المكشوف  -شركة اإلسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس" 96.308.006
8.237.976
حسابات جارٌة دائنة  -شركة النصر للمببس والمنسوجات "كابو" *
7.227.773
حسابات جارٌة دائنة  -شركة اإلسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس" *
22.720.080

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
90.549.170
3.145.331
8.747.183
013.571.794

 معدل الفائدة الخاص بالسحب على المكشوف ٌتراوح بٌن .:07.74* نتج هذا الرصٌد من شٌكات أصدرت ولم تقدم للصرف وو ٌمثل تسهٌبت ائتمانٌة ممنوحة من تلك البنوك للشركة.
 - 00موردون وأوراق دفع ومدفوعات أخرى
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
72.908.207
00.603.292
0.626.377
2.009.272
226.233
0.632.630
9.300
0.323.909
06.983.709
099.066
76.636.236
6.972.006
2.992.090
7.028.096
0.226.692
6.202.000
000.693.268
9.806.222
063.762.232

موردون
أوراق دفع  -أقل من عام
مصروفات مستحقة
مصروفات تموٌلٌة مستحقة
دفعات مقدمة من بٌع أصول محتفى بها لغرض البٌع
دفعات مقدمة من العمبء
مصلحة الضرائب – ضرائب خصم من المنبع
مصلحة الضرائب – ضرائب المرتبات
مصلحة الضرائب – ضرائب القٌم المنقولة
مصلحة الضرائب – الضرٌبة العقارٌة
مصلحة الضرائب – ضرائب المبٌعات
مصلحة الضرائب – ضرٌبة القٌمة المضافة
تؤمٌنات للغٌر
الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اوجتماعً
صندوق دعم الغزل
دائنون متنوعون
اٌداعات تحت التسوٌة
رسوم جمركٌه
أرصدة دائنة أخرى
أوراق دفع  -أكثر من عام
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ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
08.198.097
15.901.599
0.984.439
5.171.430
017.250.171
1.717.151
451.127
0.709.717
5.120
03.182.201
023.429
15.173.350
3.131.801
3.185.571
7.871.027
111.002.131
4.939.998
118.152.131

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
إٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 - 06دائنو توزٌعات
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
7.639.009
7.639.009

شركة اإلسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
1.915.025
1.915.025

 - 02رأس المال
ٌبل رأس مال الشركة المرخص به ملٌار جنٌه مصري ،كما ٌبل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبل
 317.275.144جنٌه مصري موزع على عدد  317275144سهم ،قٌمة السهم اإلسمٌة واحد جنٌه مصري.
وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة المنعقدة فً  00ماٌو  1107على زٌادة رأس المال المصدر والمدفوع من
 228.501.908جنٌه مصري الى  317.275.144جنٌه مصري بزٌادة قدرها  58.752.027جنٌه مصري مقسمة
على عدد  58.752.027سهم بقٌمة أسمٌة للسهم  0جنٌه مصري للسهم ،لٌصبح عدد أسهم الشركة 317.275.144
سهم ،وقد تم سداد مبل الزٌادة بالكامل واثباتها فً السجل التجارى.
 - 09حقوق األقلٌة
شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"

نسبة حقوق
األقلٌة
٪96.09

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
002.337.696
002.337.696

نسبة حقوق ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
األقلٌة
214.103.721 :53.25
214.103.721

 -02قروض طوٌلة األجل
ٌ 03ونٌو 7302

وزارة المالٌة ()0
بنك مصر ()1
البنك المصري لتنمٌة
الصادرات ()2

ٌ 21ونٌو 1105

الجزء المتداول
جنٌه مصري
2.633.333
06.668.833

الجزء طوٌل األجل
جنٌه مصري
0.303.333
030.292

اإلجمالً
جنٌه مصري
9.603.333
63.033.092

الجزء المتداول
جنٌه مصري
13.498.131

الجزء طوٌل األجل
جنٌه مصري
2.808.339
-

اإلجمالً
جنٌه مصري
2.808.339
13.498.131

7.768.602
62.962.702

97.322.206

96.029.096
003.899.209

19.392.191
43.190.021

91.535.818
95.354.177

011.029.908
041.445.319

90.096.030

أ) قروض شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"
( )0تم منح الشركة قرض من وزارة المالٌة منذ أكثر من  11سنة ولم ٌتم سداده حتى األن وتم رفع دعوى قضائٌة من
وزارة المالٌة توجب الشركة بسداد القرض بالفوائد المستحقة علٌة .وتم صدور حكم المحكمه بإلزام الشركة بدفع
مبل القرض والفوائد المستحقة علٌه بإجمالً قدره  01.351.111جنٌه مصرى ،تسدد على  12قسط شهرى
متساوي ٌبدأ من  0اكتوبر .1105
( )1بلغت قٌمة هوذا القورض مبلو  11.201.111فرنوك سوٌسورى أو موا ٌعادلوه بالودوور األمرٌكوى أو الٌوورو ،بمعودل
فائدة  + : 1.4سعر اللٌبور  2أشهر وٌسدد على  11قسطا ً متساوٌا ً ربع سنوٌا ً تبدأ بعد فترة سماح  2أشهر.
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 -02قروض طوٌلة األجل  -تابع
ب) قرض شركة النصر للمالبس والمنسوجات "كابو"
( )2بتارٌخ  10مارس  ، 1101تم اوتفاق مع البنك المصري لتنمٌة الصادرات على تحوٌل القرض المعبرى والبال
قٌمته  11ملٌون جنٌه مصري وحد التسهٌل الممنوح للشركة بمبل  81ملٌون جنٌه مصري ـالممنوحان بضمان
اسهم شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج ـ إلى قرض طوٌل األجل بمبل  011ملٌون جنٌه بضمان اسهم شركة
األسكندرٌة للغزل والنسٌج (إٌضاح  ،)3وبسعر فائدة  :1سنوٌا فوق سعر اوقراض اوساسً للبنك المركزى .على
ان تكون مدة القرض خمـس سنـوات تنتهً بحد أقصى فً  18فبراٌر  ،1104وٌسدد على  47قسطا ّ شهرٌا ّ
متساوٌاّ ،قٌمة كل قسط  0.743.285جنٌه مصري.
فً ٌ 7ونٌو  ،1100تمت الموافقة على تؤجٌل سداد األقساط المتبقٌة من القرض والبال عددها  40قسط اعتباراً
من  20دٌسمبر  1101إلى  20دٌسمبر  ،1100على أن ٌنتهى سداد القرض فً  18فبراٌر .1105
فً  02أغسطس  ،1101تمت الموافقة على السماح للشركة ببٌع جزء من أسهمها فً شركة اإلسكندرٌة للغزل
والنسٌج "سبٌنالكس" والمرهونة للبنك وذلك لسداد عدد  4أقساط متؤخرة وما ٌستحق علٌها من فوائد ،وعلى تؤجٌل
سداد باقً أقساط القرض والبالغة  35قسط اعتباراً من  20ماٌو  1101الى  20ماٌو  ،1102على أن ٌنتهى سداد
القرض فً  18فبراٌر .1107
فً  08دٌسمبر  ،1102تمت الموافقة على تحوٌل رصٌد القرض المعبرى البال  11ملٌون جنٌه مصري وحد
التسهٌل الممنوح للشركة بمبل  81ملٌون جنٌه مصري الى قرض متوسط األجل قٌمته  031.222ألف جنٌه
مصري ،وذلك بعد إضافة حسابات السحب على المكشوف والفوائد والمتؤخرات على تلك القروض .هذا القرض
بضمان أسهم شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس" المملوكة للشركة ،وبسعر فائدة  :1فوق سعر
اإلقراض األساسً للبنك ،عمولة أعلى رصٌد مدٌن  :1.14شهرٌاًٌ .تم سداد القرض على  71قسط شهري
متساوي اعتباراً من ٌ 20ناٌر  1104حتى  20دٌسمبر  ،1111قٌمة القسط  0.517ألف جنٌه مصري بإجمالً
 004.710ألف جنٌه مصري ،باإلضافة الى مبل  13.521ألف جنٌه مصري ٌسدد بحد أقصى فً  21سبتمبر
 1103مقابل بٌع جزء من أسهم شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس".
فً  15مارس  ،1104تمت الموافقة على تؤجٌل سداد األقساط المتبقٌة من القرض والبالــ عددها  70قسط إلى
 19فبراٌر  1105بدو من  18فبراٌر  ،1104على أن ٌنتهً سداد القرض فــً  20دٌسمبر .1110
فً  08أغسطس  ،1105تمت الموافقة على تؤجٌل سداد األقساط المتبقٌة من القرض والبوال عوددها  70قسوط الوى
 18فبراٌر  1107بدو من  19فبراٌر  ،1105على أن ٌنتهى سداد القرض حتى  20دٌسمبر .1111
بتارٌخ ٌ 11ونٌو  ،1107تم سداد مبلو  59.434.221جنٌوه مون حسواب القورض والفوائود المسوتحقة ،وتوم اوتفواق
على سداد الرصٌد المتبقى من القرض على عدد  45قسط شهرى متساوى اعتبارا من  20مواٌو  1108وحتوى 20
دٌسوومبر  ،1110قٌمووة القسووط  0.039.107جنٌووه مصوورى ،وعلووى أن ٌووتم تعوودٌل سووعر الفائوودة الووى  :0فوووق سووعر
اإلقراض اوساسى للبنك المركزى.
 -08تكلفة المبٌعات
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
772.697.620
()262.822
26.692.020
07.883.882
09.379.232
70.292.323
0.076.220
2.722.939
()07.738.668
()08.600.682

خامات
التغٌر فً المخزون
رد اإلنخفاض فى قٌمة المخزون (إٌضاح )7
األجور وما فً حكمها
وقود وزٌوت وقوي محركة
قطع غٌار ومواد تعبئة
أهبك أصول ثابتة (أٌضاح )2
مٌاه وإنارة
مصروفات أخري
أرباح تقٌٌم مخلفات
حوافز التصدٌر

027.070.932
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ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
083.083.423
()7.139.970
()018.587
87.112.514
17.770.945
4.905.873
12.911.933
1.109.358
3.009.385
()8.417.110
()05.992.754
211.149.332

شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 -06مصروفات عمومٌة وإدارٌة
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
02.672.390
7.289.320
0.763.663
002.033
682.926
66.890
039.807
7.877.300
7.027.296
868.730
9.998.076
2.608.667
63.288.383

األجور وما فً حكمها
مرتبات أعضاء مجلس أدارة
مصروفات تؤجٌر وسائل النقل
مصروفات وقود
مصروفات صٌانة
مصروفات نشر وطباعة
أنتقاوت
مصروفات تؤمٌن
مصروفات بنكٌة
إهبك أصول ثابتة (إٌضاح )2
رسوم وغرامات
مصروفات أخرى

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
07.341.443
1.327.811
2.471.922
128.830
311.897
87.152
410.795
0.521.104
0.281.820
911.951

3.555.557
22.201.749

 - 73النقدٌة وما فً حكمها

النقدٌة وما فً حكمها  -أول العام
نقدٌة بالصندوق ولدي البنوك
ودائع ألجل
حسابات جارٌة دائنة (إٌضاح )01
النقدٌة وما فً حكمها  -آخر العام
نقدٌة بالصندوق ولدي البنوك
حسابات جارٌة مجمدة (إٌضاح )9
حسابات جارٌة دائنة (إٌضاح )01

- 70
أ-

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري

06.228.609
()00.300.276
0.292.607

09.798.311
()00.111.111
()2.890.199
3.917.212

03.307.960
()6.006.629
()00.726.866
06.677.899

03.478.925
()02.102.413
0.454.301

التزامات عرضٌة
شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو
تتمثل اولتزامات المحتملة فً قٌمة خطابات الضمان التً أصدرتها البنوك بناء علً طلب الشركة لصالح الغٌر
والقائمة فً ٌ 21ونٌو  1107بمبل  1.711جنٌه مصري مغطاة بالكامل.

ب  -شركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس"
تتمثل اإللتزامات المحتملوة فوى قٌموة خطابوات الضومان الغٌور مغطواه التوً أصودرتها البنووك بنواء علوى طلوب الشوركة
ولصالح الغٌر والقائمة فى ٌ 21ونٌو  1107بمبل  11.289جنٌه مصرى و المغطى منها .04.290
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 - 77ضرائب الدخل المؤجلة
ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري
08.002.089
()722.706
08.383.027

رصٌد اول العام
فرق إهبك األصول الثابتة
رصٌد اخر العام

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري
31.759.918
()3.321.431
28.227.285

 -70الموقف الضرٌبً
()0

شركة النصر للمالبس والمنسوجات – كابو

أ-

ضرائب شركات األموال
تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  ،1115وتم سداد الضرائب المستحقة.

-

تم فحص دفاتر الشركة عن اوعوام من  1117حتى  ،1103وتوم اوعتوراض علوى نتٌجوة الفحوص وجوارى
نىر الموضوع فً اللجنة الداخلٌة.

-

لم ٌتم إجراء أي فحص ضرٌبً لدفاتر الشركة عن عامً  1104و.1105

-

ضرائب المبٌعات
تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  ،1101وتم سداد الضرائب المستحقة.

ب-
-

تم فحص دفاتر الشركة عن اوعوام من  1100حتى  ،1102وتوم اوعتوراض علوى نتٌجوة الفحوص وجوارى
نىر الموضوع فً لجنة التىلمات.

-

جاري فحص دفاتر الشركة عن عامً  1103و.1104

-

لم ٌتم إجراء أي فحص ضرٌبً لدفاتر الشركة عن عام .1105

ضرائب كسب العمل

ج-
-

تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  ،1117وتم سداد الضرائب المستحقة.

-

لم ٌتم إجراء أي فحص ضرٌبً لدفاتر الشركة عن األعوام من  1118حتى .1105

ضرٌبة الدمغة

د-
-

تم فحص دفاتر الشركة حتى  21نوفمبر  ،1119وتم سداد الضرائب المستحقة.

-

تم فحص دفاتر الشركة عن األعوام من  1101حتى  ،1102وتوم اوعتوراض علوى نتٌجوة الفحوص وجوارى
نىر الموضوع فً اللجنة الداخلٌة.

-

لم ٌتم اجراء أي فحص ضرٌبً لدفاتر الشركة عن اوعوام من  1103حتى .1105

()7
أ-
-

شركة اإلسكندرٌة للغزل والنسٌج – "سبٌنالكس"
ضرائب شركات األموال
تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  ،1113وتمت التسوٌة النهائٌة وتم سداد الضرٌبة المستحقة.
تم فحص دفاتر الشركة عن عام  ،1114وتم اوتفاق فً اللجنة الداخلٌة على انهاء النزاع فً بعوض البنوود
واإلبقاء على نقاط الخبف فً لجنة الطعن للبت فٌها.
تم فحص دفاتر الشركة عن عام  ،1115وتم اوتفاق فً اللجنة الداخلٌة على انهاء النزاع فً بعوض البنوود
واإلبقاء على نقاط الخبف فً لجنة الطعن للبت فٌها.
تم فحص دفاتر الشركة عن األعوام من  1117حتً  1119وتم الطعن علً نتائج الفحص وجارى اتخاذ
البزم لبحث الخبف فً اللجنة المختصة.
تووم الفحووص التقوودٌري للشووركة عوون عووامى  1101و 1100وتووم الطعوون علووً نتووائج الفحووص وجووارى اتخوواذ
البزم لفحص دفاتر الشركة فعلٌا.
لم ٌتم إجراء أى فحص ضرٌبى لدفاتر الشركة عن األعوام من  1101حتى .1105
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شركة النصر للمالبس والمنسوجات  -كابو (شركة مساهمة مصرٌة)
اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 -70الموقف الضرٌبً  -تابع
ب  -ضرائب المبٌعات
 تم فحص دفاتر الشركة عن األعوام من  1114حتى  ،1115وتم اإلعتراض على الوربط الضورٌبى ورفوعدعوى قضائٌة من قبل الشركة.
 تم فحص دفواتر الشوركة عون الفتورة مون ٌ 0نواٌر  1117حتوى ٌ 21ونٌوو  1119وتموت التسووٌة وتوم سودادالضرٌبة المستحقة.
 تووم فحووص ضوورٌبى لوودفاتر الشووركة عوون عووام  1101وتووم اإلعتووراض علووى الووربط الضورٌبى ورفووع دعوووىقضائٌة من قبل الشركة.
 تم فحص ضرٌبى لدفاتر الشركة عن عامً 1100و 1101وتم سداد فروق الفحص. تم فحص ضرٌبً لدفاتر الشركة عن عامً  1102و ،1103وتم اإلعتراض على الوربط الضورٌبى ورفوعدعوى قضائٌة من قبل الشركة.
 لم ٌتم إجراء أى فحص ضرٌبى لدفاتر الشركة عن عامى1104و .1105ج-
-

ضرائب كسب العمل
تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  ،1113وتم سداد الضرائب المستحقة.
تووم الفحووص التقوودٌرى لوودفاتر الشووركة عوون األعوووام موون  1114حتووى 1103وتووم اوعتووراض علووى
نتائجها فً المٌعاد القانونً وجارى الفحص الفعلى دفاتر الشركة.
لم ٌتم إجراء أي فحص ضرٌبً لدفاتر الشركة عن عامى  1104و.1105

د-
-

ضرٌبة الدمغة
تم فحص دفاتر الشركة حتى  20ماٌو  ،1113وتم سداد الضرائب المستحقة.
تووم فحووص دفوواتر الشووركة عوون الفتوورة موون ٌ 0ونٌووو  1113حتووى ٌ 21ونٌووو  ،1115وجووارى نىوور
الخبف فى اللجنة المختصة.
جاري فحص دفاتر الشركة عن الفترة من ٌ 0ولٌو  1115حتى ٌ 21ونٌو.1102
لووم ٌووتم أجووراء أى فحووص ضوورٌبى لوودفاتر الشووركة عوون الفتوورة موون ٌ 0ولٌووو 1102حتووى ٌ 21ونٌووو
.1105

-

-

 - 76األطراف ذات العالقة
أ  -المعامالت مع األطراف ذات العالقة التً تضمنتها القوائم المالٌة:
طبٌعة التعامل

ٌ 03ونٌو 7302
جنٌه مصري

ٌ 21ونٌو 1105
جنٌه مصري

اسم الشركة
شركة مصر للتؤمٌن

خدمات

960.662

989.125

شركة النٌل الحدٌثة لألقطان
شركة أموال عربٌة لألقطان

مشترٌات
تموٌل نقدي

69.890.209
-

27.958.950
0.114.111

الشركة المصرٌة للغزل والنسٌج

مشترٌات

-

5.523

ب  -أرصدة أوراق الدفع ألطراف ذات العالقة التً تضمنتها المركز المالى:
ٌ 03ونٌو 7302
أوراق دفع
جنٌه مصري
7.208.223
93.333
0.233.333

اسم الشركة

شركة أموال عربٌة لألقطان
شركة مصر للتؤمٌن
شركة النٌل الحدٌثة لألقطان
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ٌ 21ونٌو 1105
أوراق دفع
جنٌه مصري
4.774.111
235.815
02.787.599
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اإلٌضاحات المتممة للقوائم المالٌة المجمعة
ٌ 21ونٌو 1107
 - 76األطراف ذات العالقة  -تابع
 نتج عن المعامالت الموضحة عالٌه األرصدة التالٌةٌ 03ونٌو 7302
مستحق الى
مستحق من
جنٌه مصري
جنٌه مصري
الشركة المصرٌة للغزل والنسٌج
7.039.086
شركة وٌف للتجارة والتوكٌبت
20.626
شركة أموال عربٌة لألقطان
7.208.009
الشركة المصرٌة للغزل والنسٌج
شركة النٌل الحدٌثة لألقطان
89.636
شركة مصر للتامٌن
2.902.372
000.796
الشركة العربٌة لحلٌج اوقطان
8.660.366
7.602.968
اجمالى مستحق من/إلى أطراف ذات عبقة
اوضمحبل فً قٌمة المستحق من اطراف ذات عبقة ()403.603.2
.02820.28
2220462
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ٌ 21ونٌو 1105
مستحق الى
مستحق من
جنٌه مصري
جنٌه مصري
3...66
17..91
6.1.1.133
61..733
111.13.
6.33...17
111.13.
6.33...17
111.13.

األدوات المالٌة وإدارة المخاطر المتعلقة بها
أ-

تتمثوول األدوات المالٌووة للشووركة فووً األصووول واولتزامووات المالٌووة ،وتتضوومن األصووول المالٌووة أرصوودة النقدٌ وة
بالصندوق ولدى البنوك ،العمبء وأوراق القبض ،المستحق مون أطوراف ذات عبقوة ومتحصوبت أخورى ،كموا
تتضوومن اولتزامووات المالٌووة أرصوودة البنوووك سووحب علووً المكشوووف وحسووابات جارٌووة دائنووة  ،القووروض طوٌلووة
األجوول ،الموووردٌن وأوراق الوودفع ،المسووتحق إلووى أطووراف ذات عبقووة ،دائنووو توزٌعووات ومصووروفات مسووتحقة
ومدفوعات أخرى.
وٌتضمن اإلٌضاح ( ) 1من اإلٌضاحات المتممة للقووائم المالٌوة السٌاسوات المحاسوبٌة المتبعوة بشوؤن أسوس إثبوات
وقٌاس أهم األدوات المالٌة وما ٌرتبط بها من إٌرادات ومصروفات.

ب  -خطر سعر العائد
تقوم الشركة بمراقبة توافق توارٌخ استحقاقات األصول واولتزامات المالٌة مع أسعار الفوائد المرتبطة بها.
ج  -مخاطر السوق
نشؤ مخاطر السوق عن تذبذب القٌمة العادلة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألداة المالٌة نتٌجة للتغٌرات فً أسعار
السوق .ومن أمثلتها خطر سعر صرف العمبت األجنبٌة ومخاطر أسعار الفائدة وهً مخاطر من شؤنها أن
تإثر على دخل الشركة .وتتضمن األدوات المالٌة التً تتؤثر بمخاطر السوق القروض ذات الفائدة والودائع.
وٌتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق فً إدارة المخاطر والسٌطرة علٌها ضمن حدود مقبولة وفً نفس
الوقت تحقٌق عوائد مجزٌة .والشركة و تحتفى بؤدوات مالٌة مشتقة وو تصدرها.
خطر التدفقات النقدٌة المتعلقة بسعر الفائدة
ٌتمثل خطر الفوائد فً تغٌر أسعار الفائدة على مدٌونٌة الشركة للبنوك والودائع ألجول والتوً تتمثول فوً أرصودة
القروض والسحب على المكشوف والتسهٌبت اوئتمانٌة .وللحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل علوى
الحصول على أفضول الشوروط المتاحوة فوً السووق المصورفً بالنسوبة ألرصودة التسوهٌبت اوئتمانٌوة وأرصودة
بنوك سحب على المكشوف وأرصدة القروض ،كما أنها تقوم بمراجعة أسعار الفائدة السائدة بالسووق المصورفً
بصورة دورٌة األمر الذي ٌحد من خطر الفوائد.
د-

مخاطر تقلبات العمالت األجنبٌة
ٌتمثوول خطوور العمووبت األجنبٌووة فووً التغٌوورات فووً سووعر الصوورف والووذي ٌووإثر علووى الموودفوعات والمقبوضووات
بووالعمبت األجنبٌووة وكووذلك تقٌووٌم األصووول واولتزامووات بووالعمبت األجنبٌووة .وقوود بل و حجووم األصووول بووالعمبت
األجنبٌوووة مبلووو  82.272.752جنٌوووه مصوووري ،فوووً حوووٌن ،بلووو حجوووم اولتزاموووات بوووالعمبت األجنبٌوووة مبلووو
 51.108.158جنٌه مصري.
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هـ  -القٌمة العادلة لؤلدوات المالٌة
طبقا ألسس التقٌٌم المتبعة فً تقٌٌم أصول والتزامات الشركة الواردة باإلٌضاح ( )1فإن القٌمة العادلة لألصول
واولتزامات المالٌة و تختلف اختبفا ً جوهرٌا ً عن قٌمتها الدفترٌة فً تارٌخ المركز المالى.
و-

مخاطر االئتمان
ٌتمثل خطر اوئتمان فً عدم التزام أحد أطراف األداة المالٌة من الوفاء بالتزاماته ،األمر الذي ٌنتج عنوه تحمول
الطرف اآلخر لخسائر مالٌة .تتعرض الشركة لمخواطر اوئتموان علوى أرصودتها لودى البنووك والعموبء وبعوض
األصول األخرى كما هو موضح فً المركز المالى.
تسعى الشركة ل تقلٌل المخاطر اوئتمانٌة فٌما ٌتعلق بالودائع البنكٌة عن طرٌق التعامول مون بنووك حسونة السومعة
ووضع حدود ائتمانٌة للعمبء ومراقبة أرصدة المدٌونٌة القائمة فٌما ٌتعلق بالعمبء.

ز  -خطر السٌولة
إن غرض الشركة هو الحفاى على التوازن بٌن استمرارٌة التموٌول والمرونوة خوبل اسوتخدام األربواح المرحلوة
وأرصدة الشركة لدي البنوك لضمان سداد إلتزامات الشركة فً مواعٌد استحقاقها.
ٌلخص الجودول أدنواه بٌوان اسوتحقاق اولتزاموات المالٌوة غٌور المخصوومة للشوركة فوً  20موارس  1107علوى
أساس اولتزامات التعاقدٌة للسداد ومعدوت الفائدة للسوق الحالٌة.
من  0إلى  0شهرا
جنٌه مصري
فً ٌ 03ونٌو 7302
موردون وأوراق دفع ومدفوعات أخرى
بنوك سحب على المكشوف وحسابات جارٌة دائنة
قروض طوٌلة االجل

مستحق الى أطراف ذات عالقة
المجموع

فً ٌ 21ونٌو 1105
موردون وأوراق دفع ومدفوعات أخرى
بنوك سحب على المكشوف وحسابات جارٌة دائنة
قروض طوٌلة اوجل

مستحق الى أطراف ذات عبقة
المجموع

من  0إلى 07شهرا أكثر من  07شهرا المجموع
جنٌه مصري
جنٌه مصري
جنٌه مصري

003.907.072
22.720.080
00.066.233
8.606.223
732.926.283

00.900.237
09.062.202
66.626.302

09.320.829
90.096.030
20.626
26.727.929

من  0إلى  2شهراً
جنٌه مصري

من  2إلى 01شهراً
جنٌه مصري

أكثر من 01شهرا المجموع
جنٌه مصري
جنٌه مصري

111.951.184
013.571.794
17.219.389
2.455.004
225.421.583

03.003.114
15.750.532
31.874.538

01.985.941
95.354.177
88.713
019.431.920

063.762.232
22.720.080
003.899.209
8.660.366
006.679.720

118.152.131
013.571.794
041.445.319
2.543.809
385.937.152

ر  -إدارة رأس المال

إ ن الهدف الرئٌسً إلدارة رأس المال هو التؤكد من أن الشركة تحافى على نسب رأس مال صحٌة من أجل دعم
أعمالها وتحقٌق أقصى زٌادة للمساهمٌن.

تقوم الشركة بإدارة هٌكل رأسمالها وإجراء تعدٌبت علٌه فً ضوء التغٌرات فً ىروف األعمال .لم ٌكن هناك
تغٌــرات فً األهــداف والسٌاسات والعملٌات خـبل الستة أشهر المنتهٌة فـً ٌ 21ونٌو  1107والسنة المنتهٌة
فً ٌ 21ونٌو .1105
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 - 79المصادر الرئٌسٌة للتقدٌرات غٌر المؤكدة
تقوم الشركة بعمل تقدٌرات وافتراضات خاصة بالمستقبل .نتائج التقدٌرات المحاسبٌة ،طبقا ً لتعرٌفها ،نادرا موا
تساوي النتائج الفعلٌة .التقدٌرات واوفتراضات ذات المخاطر الهامة والتً قد تتسبب فوً تعودٌل جووهري للقوٌم
الدفترٌة لألصول واولتزامات خبل السنة المالٌة التالٌة تم اإلشارة لها أسفل:
أ-

عمالء وأوراق قبض ومتحصالت أخرى
ٌتم عمل تقدٌر ألرصدة العمبء وأوراق القبض والمتحصبت األخرى القابلة للتحصٌل عندما ٌكون تحصوٌل
تلك األرصدة بالكامل غٌر محتملٌ .تم عمول هوذا التقودٌر بشوكل فوردي علوى المبوال الهاموة .أموا المبوال غٌور
الهامة بشكل فردي والتً انقضت مواعٌود اسوتحقاقها ،فٌوتم تقٌٌمهوا بشوكل جمواعً وٌوتم عمول مخصوص وفقوا ً
لمدة انقضاء مواعٌد اوستحقاق.
بل إجمالً أرصدة العمبء وأوراق القبض فً تارٌخ المركز المالً المجمع  024.325.543جنٌه مصوري
(ٌ 21ونٌو  051.125.291 :1105جنٌه مصري) ،ومخصص اضمحبل أرصودة العموبء كموا فوً توارٌخ
المركز المالً المجمع  38.050.705جنٌه مصري (ٌ 21ونٌو  38.352.532 :1105جنٌه مصري)ٌ .تم
إثبات إي فرق بوٌن المبوال الفعلٌوة المحصولة فوً الفتورات المسوتقبلٌة والمبوال المتوقعوة فوً قائموة األربواح أو
الخسائر .بل إجمالً متحصبت أخرى فً تارٌخ المركز المالً المجمع  45.317.302جنٌه مصوري (21
ٌونٌووو  40.910.189 :1105جنٌووه مصووري) ،ومخصووص اضوومحبل متحصووبت أخوورى كمووا فووً تووارٌخ
المركز المالً  1.981.159جنٌه مصري (ٌ 21ونٌو  1.094.502 :1105جنٌوه مصوري)ٌ .وتم إثبوات إي
فرق بٌن المبال الفعلٌة المحصلة فً الفترات المستقبلٌة والمبال المتوقعة فً قائمة األرباح أو الخسائر.

ب-

ج-
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األعمار اإلنتاجٌة لآلالت والمعدات
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجٌة المتوقعة للعقارات والمعدات لحساب اإلهبك وٌتم حساب هذا التقدٌر
بعد األخذ فً اوعتبار المدة المتوقع فٌها استخدام األصل وطبٌعة التآكل والتقادم التجاري .تقوم اإلدارة على
أساس سنوي بمراجعة القٌمة المتبقٌة واألعمار اإلنتاجٌة وٌتم تعدٌل مخصص اإلهبك المستقبلً عندما تعتقد
اإلدارة بؤن األعمار اإلنتاجٌة تختلف عن التقدٌرات السابقة.
ضرٌبة الدخل
الشركة خاضعة لضرٌبة شركات األموال .تقدر الشركة مخصص ضرٌبة الدخل باستخدام رأي خبٌر وعند
وجود أي اختبفات بٌن النتائج الفعلٌة واألولٌة تإثر هذه اوختبفات علً مخصص ضرٌبة الدخل والضرٌبة
المإجلة فً هذه الفترات.

أحداث هامة
(أ) وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة لشركة األسكندرٌــــــة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس" المنعقــــــدة فــى
 13سبتمبر  1101على الغلق الجزئً لمصانع النزهة وتفوٌض مجلس اإلدارة فً إتخاذ كافة اإلجراءات
والقرارات والدراسات ومخاطبة الجهات المعنٌة لتنفٌذ ذلك القرار ،وذلك فً ضوء إكتمال الطاقة اإلنتاجٌة
لمصنع الشركة بمدٌنة السادات ،وإتجاه الشركة لزٌادة التصدٌر من الخٌوط المتمٌزة خاصة فى ىل متغٌرات
الس وق المحلً .باإلضافة إلى عدم مطابقة منتجات بعض مصانع النزهة لمتطلبات الجودة البزمة للتصدٌر
وكذلك تحقٌقها خسائر من البٌع فى السوق المحلً .وقد انتهت هذه الدراسة الى إقرار تخرٌد مصنعى (.)2( ، )0
بناء على ذلك ،ووفقا ً لخطة التسوٌق بالشركة ،تم أغبق مصنع ( )2وتخرٌد عدد  51ماكٌنة من إجمالى 81
ماكٌنة وجارى استكمال تخرٌد باقى الماكٌنات تباعاً.
هذا مع مراعاة ان جمٌع اآلوت فً هذان المصنعان مهلكة دفترٌا ً بالكامل وو ٌترتب علً تخرٌدها أي اضمحبل
فً قٌمة األصول الثابتة المدرجة بالقوائم المالٌة.
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أحداث هامة – تابع
(ب) قررت الجمعٌة العامة العادٌة لشركة األسكندرٌة للغزل والنسٌج "سبٌنالكس" المنعقدة فً  10أغسطس 1105
ماٌلى:
مبكر اختٌارى للعاملٌن بالشركة بمكافؤة قدرها  21شهر بحد أقصى على األجر

 الموافقة على مشروع معاالشامل الشهرى للعامل.
 -طرح أرض باكوس للبٌع (أرض غٌر مستغلة) وتفوٌض مجلس اإلدارة فً أتخاذ إجراءات البٌع.
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