الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
القوائم المالية
عن الفترة المالية من  1يناير 1011
وحتى  00يونيو 1011
وكذا تقرير الفحص المحدود عليها
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القاهرة في 6 :أغسطس 2012
تقرير الفحص المحدود
ـــ
إلى السادة  /رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
المقدمة
قمنا بأعمال الفحص المحدود للميزانية المرفقة لشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي – ش.م.م-.

في

 1321/6/03وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة
وغيرها من اإليضاحات المتممة األخرى.

واإلدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية هذه والعرض العادل الواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة

المصرية و تنحصر مسئوليتنا في إبداء استنتاج علي القوائم المالية الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.
نطاق الفحص المحدود

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (" )1123الفحص المحدود للقوائم المالية
الدورية لمنشأة والمؤدي بمعرفة مراقب حساباتها" ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عمل استفسارات

بصورة أساسية من أشخاص مسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات

الفحص المحدود ويعمل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية مراجعة تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية

وبالتالي ال يمكننا الحصول علي تأكيد بأننا سنصبح علي دراية بجميع األمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية

المراجعة وعليه فنحن ال نبدي رأي مراجعة علي هذه القوائم المالية.
االستنتاج

وفي ضوء فحصنا المحدود لم ينم إلي علمنا ما يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الدورية المرفقة ال تعبر بعدالة ووضوح
في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي للمنشأة في  03يونيو 1321وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن
الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
مراقب الحسابات

هاني فؤاد راشد محمد
س.م.م 11111
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ()294

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____
الميزانية
فى 1011/6/00
رقم
اإليضاح

بيــــــان
األصول طويلة األجل:
األصول الثابتة بالصافي
مشروعات تحت التنفيذ
استثمارات مالية متاحة للبيع
إجمالي األصول طويلة األجل
األصول المتداولة:
المخزون
العمالء وأوراق القبض (بالصافي)
المدينون واألرصدة المدينة األخري
أذون خزانة
النقدية بالصندوق والبنوك
إجمالي األصول المتداولة
إجمــالى األصـول
اإللتزامات المتداولة:
المخصصات
الموردون
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
إجمالي اإللتزامات المتداولة
رأ س المال العامل
إجمالــى رأس المال المستثمر
يتم تمويلة على النحو التالى:
حقوق المساهمين:
رأس المال المصدر والمدفوع
اإلحتياطيات
فروق القيمة العادلة لألستثمارات المالية المتاحة للبيع
أرباح مرحلة
أسهم خزينة
صافي أرباح الفترة  /العام
إجمالى حقوق المساهمين
اإللتزامات طويلة األجل
التزامات ضريبية مؤجلة
إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول طويلة األجل

4
5
6

599999594
5329654
093149091
1391069001

590919016
5349042
090509305
1393579060

1
0
9
10
10

190209594
690009054
290059013
4290049304
2009154
7791759751
5091109117

096639631
493069406
293509320
4590399136
6090679105
5397309350

11

29450
191349302
1539564
197109013
5693919255
5190009713

1009000
4019462
4619513
190309007
5993259012
5097009307

13
15

0199639560
290029510
()1194159021
3199916
()492169021
294929305
5191679501

0199639560
190049112
()1196519934
2019096
1111111965199
)492169021
()34
595619952
5096619717

 3ـ 12

1319005
5190009713

1319610
5097009307

12

14

المدير المالي

1011/6/00

1011/11/01

مراقب الحسابات

محاسب/هانى فؤاد راشد
س.م.م11111 .
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 294
رئيس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبدالحميد الجندى

محاسب /محمد أمين أحمد
المدير العام
محاسب  /عراقى عطية متولى

1

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____
قائمة الدخـــــــــل
عن الفترة المالية من  1يناير  1011وحتى  00يونيو 1011
رقم
 6شهور تنتهي
االيضاح
في
1011/6/00
16
2091219123

 6شهور تنتهي
في
1011/6/00
1490019400

 0شهور تنتهي
في
1011/6/00
090259621

(1495619614
)

()190109060

1019516

1779770

()4039510
()1029600
()239065
()0509131

()2169260
()659000
()119933
()1059637

2129030
295909191

2129030
193139019

يضاف
ايرادات متنوعة
ايرادات االستثمارات في األوراق المالية
أرباح بيع استثمارات مالية
فوائد دائنة وعائد اذون خزانه

197619711
193119770

البيــــــان
صافى المبيعات
يخصم

11

تكلفة المبيعات
مجمل ربح النشاط
يخصم
مصروفات عمومية وادارية
انتقاالت وبدل حضور لمجلس االدارة
إهالك

10

 0شهور تنتهي
في
1011/6/00
999509204

(1993049636
)

()993229130

7169375

6069173

()6019093
()129000
()239604
019110

()3319139
()219600
()119042
1519750

199301
195209100
319296
199109020

09522
195209100
0
191159100

196379075
197059301

صافي ربح الفترة قبل الضرائب

097769111
097779301

196719301
191109157

193119770
()157
193119007

197059301
()716
197069710

ضريبة الدخل
صافي ربح الفترة بعد الضريبة
الضريبة المؤجلة
صافي ربح الفترة (بعد الضرائب)

()3359304
091709015
119555
091639513

()3359304
197779711
19036
197109105

09131

090730

نصيب السهم في األرباح

09170

09107

19

مراقب الحسابات

المدير المالي

محاسب/هانى فؤاد راشد
س.م.م11111 .
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 294
رئيس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبدالحميد الجندى

محاسب /محمد أمين أحمد
المدير العام
محاسب  /عراقى عطية متولى

0

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____
قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية من 1يناير  1011وحتى  00يونيو 1011
إيضاح
رقم

البيـــــــــان
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
صافى ربح الفترة قبل الضرائب
يضاف إهالك الفترة
ربح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل
النقص ( الزيادة ) فى المخزون
النقص ( الزيادة ) فى العمالء وأوراق القبض
النقص ( الزيادة ) فى المدينون واألرصدة المدينة
الزيادة ( النقص ) فى الموردين والدائنون واألرصدة الدائنة
المستخدم من المخصص
صافى النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار:
مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
مدفوعات لشراء أسهم خزينة
التغيير فى ودائع آلجل ألكثر من ( )3شهور
التغير في أذون إستحقاق اكثر من ( )3أشهر
مدفوعات لالستثمارات في اوراق مالية
صافى التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
متحصالت من إصدار األسهم (زيادة رأس المال)
توزيعات األرباح
صافى النقدية المستخدمة فى أنشطة التمويل
صافي التغير في النقدية ومافي حكمها
النقدية وما فى حكمها فى بداية العام
النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة
وتتمثل النقدية وما في حكمها فيما يلي:
اذون خزانة إستحقاق ( )0أشهر فأقل
النقدية بالبنوك والصندوق

1011/6/00
294929305
2159503
195659777
196359043
()191019640
()5219545
9459106
()919542
191319001

395009401
3009002
091619100
()193059491
()359464
291109591
()4209106
()1009000
391169100

()3029113
()4290049304
()1419613
()3197179570

()190969001
()492169021
4090009000
()390249621
()195039540
0090519015

()591119534
()791519703
()4491509902
4590399136
1709573

()195939115
()197109157
3291119915
191119196
3093109151

(- )10
(1709573 )10
1709573

المدير المالي

1011/6/00

0191519750
191709117
3093109151

مراقب الحسابات

محاسب/هانى فؤاد راشد
س.م.م11111 .
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 294
رئيس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبدالحميد الجندى

محاسب /محمد أمين أحمد
المدير العام
محاسب  /عراقى عطية متولى

3

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____
قائمة التغير في حقوق الملكية
عن الفترة المالية من 1يناير  1011وحتى  00يونيو 1011
البيـــان
الرصيد في  31ديسمبر2010
صافى ربح العام
المحول لالحتياطي القانوني
توزيعات األرباح
المحول لألرباح المرحلة
اصدار أسهم
فروق تقييم أوراق مالية متاحة للبيع
الرصيـد فى 1011 /11/01
صافى ربح الفترة
المحول لالحتياطي القانوني
توزيعات األرباح
المحول لألرباح المرحلة
فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع
أسهم الخزينة
الرصيـد فى 1011 /6/00
الرصيد في 1011/6/00

فروق التغير فى
االحتياطي
االحتياطي
رأس المال
القيمة العادلة /لإلستثمارات
العام
القانوني
المالية متاحة للبيع
7079007 7709711
7719107 7191609760
(- )0509511
9449264
()1294969269
()1196759103
- 197039151 7191609760
2109390
1029113
()1193579711
- 190719750 7191609760
191319033
- 197039151 7191609760

المدير المالي

األرباح المرحلة
109550
1009123
1019716
1109020
0119116
1019716

أسهم خزينة

صافي أرباح
الفترة /العـام

7693019107 197579071
595619952
595619952
()939153
()195939115( )195939115
()1009123
()492169021
(- )492169021
()1294969269
(5096619717 797659171 )391169711
294929305
294929305
()2109390
()591119534( )591119534
()1109020
1029113
(5191679501 193119007 )391169711
(7090679775 091639513 )391169711

مراقب الحسابات

محاسب /محمد أمين أحمد

محاسب/هانى فؤاد راشد
س.م.م11111 .
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 294
رئيس مجلس اإلدارة
لواء  /طارق عبدالحميد الجندى

المدير العام
محاسب  /عراقى عطية متولى
5

اإلجمـالي

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية في  00يونيو 1011

 - 1الكيان القانوني :
الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي شركة مساهمة مصرية .منشأة طبقا ً للقانون رقم  159لسنة
 1901بموجب القرار الوزاري رقم  119لسنة  1902الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ
.1902/1/26
 - 1غـرض الشركة:
هو االستثمار في كافة مجاالت األمن الغذائي  ..والشركة لديها:
أ) مصنع إنتاج أعالف دواجن:
 النتاج جميع أنواع علف الطيور المحبب بطاقة إنتاجية  10طن  /ساعة .
ب) مصنع إنتاج أعالف حيواني:
 بطاقة إنتاجيةة  10طةن/سةاعة وتقةوم الشةركة بانتةاج وبيةع جميةع أنةواع علةف
الحيوانات للتسمين و األلبان والخيول واألغنام.
ج) مزرعة تسمين مواشي:
 تمتلك الشركة مزرعة لتربيةة المواشةي وتسةع هةذا المزرعةة عةدد  100رأس
ماشية.
 - 0السياسات المحاسبية المطبقة:
 ) 1 -0أسس إعداد القوائم المالية :
يتم إعداد القوائم الماليةة طبقةا لمعةايير المحاسةبة المصةرية و فةي ضةوء القةوانين و اللةوائح المصةرية
السارية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية القابلة لالسةترداد وبةافتراض اسةتمرارية الشةركة وتةم اتبةاع نفةس
السياسات في إعداد القوائم المالية عن الفترات السابقة .
 )1-0التقديرات واإلفتراضات المحاسبية :
يتطلةةةب إعةةةداد القةةةوائم الماليةةةة طبقةةةا ً لمعةةةايير المحاسةةةبة المصةةةرية أن يةةةتم اإلعتمةةةاد علةةةي أفضةةةل
اإلفتراضةات والتقةديرات التةةي تضةعها اإلدارة وبمةةا تةراا مناسةةب لوضةع وتطبيةةق سياسةات محاسةةبية
لةةتعكس الجةةوهر والمضةةمون اإلقتصةةادي للمعةةامالت التةةي تةةتم والمتعلقةةة بالنشةةاط األساسةةي للشةةركة
(إيرادات النشاط الجاري – إضمحالل األصول – القيمة العادلة لألدوات المالية)
وبناء علي ذلك فان تلك التقديرات واإلفتراضات الموضوعة فةي ضةوء أفضةل البيانةات والمعلومةات
المتاحة لإلدارة قد تؤثر بشكل مباشر علةي قيمةة اإليةرادات والمصةروفات المرتبطةة بتلةك التقةديرات
وعلةةي قيمةةة األصةةول واإللتزامةةات ذات العالقةةة وذلةةك فةةي حةةال إخةةتالف التقةةديرات الموضةةوعة فةةي
تةاريخ إعةةداد القةوائم الماليةةة عةةن الواقةع الفعلةةي فةةي الفتةرات التاليةةة وذلةةك دون اإلخةالل بمةةدي تعبيةةر
القوائم المالية عن حقيقة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية للفترة الجارية.

6

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____
 )0-0المعامالت بالعمالت األجنبية :
تمسك الشركة حساباتها بالجنيه المصري وال توجد معامالت بالعمالت األجنبية.
 )3-0األصول الثابتة واهالكاتها :
أ) االعتراف :
يتم قياس االصل الثابت عند االعتراف به على أساس التكلفة التي تتضمن كافة النفقات التي
تتعلق بشكل مباشر باقتناء أو انشاء األصل حتى يصبح صالحا ً لالستخدام .
ب) تحديد قيمة األصول الثابتة بعد القياس األولي :
تحدد القيمة الدفترية لألصل الثابت بعد القياس األولي على أساس التكلفة مخصوما ً منها مجمع
االهالك باالضافة الى الخسارة المجمعة الناتجة عن االضمحالل في قيمته.
ج) النفقات الالحقة على االقتناء :
يتم اضافة النفقات الالحقة على االصول فقط عندما يكون من المتوقع أن يحقق هذا البند منافع
اقتصادية مستقبلي ة للشركة و يمكن قياس التكلفة بدرجة عالية من الدقة و فيما عدا ذلك يتم
تحميل كافة نفقات خدمة االصول على قائمة الدخل .
د) االهالك :
يتم اهالك االصول الثابتة القابلة لالهالك على مدار العمر االنتاجي المقدر لكل نوع من انواع
االصول بطريقة القسط الثابت وفيما يلي معدالت االهالك لكل نوع و العمر االنتاجي المقدر
لها لغرض احتساب االهالك :
االصل

العمر االنتاجي ( بالسنوات)

معدل االهالك

مباني و انشاءات و طرق

20

%5

االت ومعدات

10

% 10

وسائل نقل

5

% 20

عدد وأدوات وتجهيزات

10

% 10

أثاث و معدات مكاتب

10

% 10

ه) االستبعاد من الدفاتر :
يتم استبعاد القيمة الدفترية لألصل الثابت عند بيعه وتدرج األرباح والخسائر الناتجة عن
االستبعاد بقائمة الدخل .

5

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____
 )7-0مشروعات تحت التنفيذ
يتم أثبات المبالغ التي تتفق على انشاء او شراء االصول الثابتة في بند مشروعات تحت
التنفيذ بالتكلفة حتى يصبح جاهز للتشغيل او استخدامه في الغرض الذي انشأ من أجله حينئذ
يتم تحويله إلى االصول الثابتة بالتكلفة.
 )6-0االستثمارات المالية
أ)

األستثمارات في شركات شقيقة
يتم إثبات األستثمارات في شركات شقيقة بالتكلفة وتقوم الشركة بتقييم األستثمارت في تاريخ
القوائم المالية وفي حالة إضمحالل القيمة القابلة لألسترداد لألستثمار عن قيمتة الدفترية يتم
تخفيض القيمة الدفترية لهذا األستثمار بقيمة خسائر األضمحالل وتحميلة علي قائمة الدخل.

ب) األستثمارات المالية المتاحة للبيع
يتم إثبات األستثمارات المتاحة للبيع بالتكلفة ويتم تقيم األستثمارات المالية المتاحة للبيع
بالقيمة العادلة (سعر السوق) وذلك لكل أستثمار علي حدة مع إدراج فروق التقييم ضمن
حقوق الملكية تحت بند أرباح (خسائر) غير محققة عن أستثمارات مالية متاحة للبيع وعند
استبعاد تلك االستثمارات بالبيع فانه يتم ما سبق اإلعتراف به من أرباح أو خسائر ضمن
حقوق الملكية بقائمة الدخل باستثناء خسائر اإلضمحالل.
يتم تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع الغير مسجلة ببورصة األوراق المالية أو التي ال
يمكن التوصل إلي قيمتها العادلة بطريقة يمكن األعتماد عليها بدرجة موثوق فيها بالتكلفة
شاملة جميع التكاليف المرتبطة بها مخصوما ً منها خسائر التدهور (اإلضمحالل) في قيمتها
إن وجدت وتحمل تلك الخسائر علي قائمة الدخل.
ج)

األستثمارات المالية بغرض المتاجرة
يتم إثبات األستثمارات المالية بغرض المتاجرة بتكلفة إقتنائها علي أن يعاد تقييمها في نهاية
كل فترة  /سنة مالية بالقيمة العادلة (سعر السوق) وتدرج فروق التغير في قيمتها بقائمة
الدخل تحت بند صافي التغير في القيمة السوقية لألستثمارات المالية بغرض المتاجرة كما يتم
إثبات األرباح والخسائر الناتجة من بيع هذا األستثمارات بقائمة الدخل.

د)

أذون الخزانة:
يتم إثبات آذون الخزانة بالقيمة الحالية والتةي تتضةمن العوائةد التةي اسةتحقت علةي تلةك اآلذون
خالل العام.

 )5-0انخفاض قيمة األصول :
يةةتم دراسةةة قيمةةة األصةةول فةةي تةةاريخ القةةوائم الماليةةة ( فيمةةا عةةدا المخةةزون و االصةةول الضةةريبية
المؤجلة) لتحديد ما اذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض تلك القيمة و في حالة وجةود ذلةك المؤشةر
فيةتم تقةدير القةيم التةي يمكةن اسةتردادها  .ويةتم اثبةات االنخفةاض فةي قيمةة األصةل عنةدما تزيةد قيمتةه
الدفترية عةن تلةك التةي تةم تقةديرها ويةتم حسةاب قيمةة االهةالك فةي الفتةرات أو السةنوات التاليةة علةى
أساس القيمة المعدلة لتلك االصول.
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 )7- 0المخزون :
يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما اقل  9ويتم تسعير المنصرف مةن المخةزون
وفقا لطريقة الوارد أوال يصةرف أوال ويةتم تقيةيم األصةول الحيويةة (المواشةى) حسةب السةعر المعلةن
فى السوق وذلك لتحديد القيمة العادلة لها .
 )1-0العمالء و المدينون و اوراق القبض :
يتم إثبات العمالء و أوراق القبض و المدينون واألرصدة المدينة بالقيمة األسمية وذلك بعد خصم أيةه
مبةةالغ نتيج ةة اإلنخفةةاض الةةدائم فةةي قيمتهةةا (اإلضةةمحالل) والتةةي مةةن المتوقةةع عةةدم تحصةةيلها بمعرفةةة
الشركة.
 )10-0المخصصات :
يتم االعتراف بالمخصص اذا توافرت الشروط االتية :
 - 1يكون على الشركة التزام حالي ( قانوني أو حكمي ) ناتج عن حدث في الماضي.
 - 2من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام.
 - 3يمكن تقدير االلتزام بدرجة يعتمد عليها.
 )11-0االحتياطيات
 االحتياطي القانوني :طبقا للنظام األساسي للشركة يجنب  % 5من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني وذلك
حتى يصل رصيد ذلك االحتياطي إلى  % 50من رأس المال المصدر.
 االحتياطي العام :يتم تكوين احتياطي عام في حالة وجود غرض لتكوينه وفقا لقرارات الجمعية العامة للشركة.
 )11-0الضرائب المؤجلة
 -يتم حساب ضريبة الدخل طبقا لقانون الضرائب المصري .

 و الضريبة المؤجلة هي الضريبة التي تنشأ عن وجود بعض الفروق المؤقتة الناتجة عناختال ف الفترة الزمنية التي يتم فيها االعتراف بقيمة األصول وااللتزامات بين كل من القواعد
الضريبية (األساس الضريبي ) و األسس المحاسبية ( األساس المحاسبي ) التي يتم إعداد
القوائم المالية وفقا لها.
 و يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة كأصل للشركة عندما يكون هناك احتمال قويبامكانية استخدام هذا األصل لتخفيض األرباح الضريبية المستحقة على الشركة  .ويتم
تخفيض الضريبة المؤجلة المثبتة كأصل لدى الشركة بقيمة الجزء الذي لن تحقق منه
المنفعة الضريبية المستقبلية.
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 )10-0شروط االعتراف باإليراد :
 إيراد المبيعات :يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع منتجات الشركة إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
أ) أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد األساسية لملكية السلع إلى
المشتري .
ب) أال تحتفظ الشركة بحق التدخل اإلداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة
بالملكية او الرقابة الفعالة على السلع الغير المباعة.
ج) أن يمكن قياس قيمة اإليراد بشكل دقيق .
د) أن يتوافر توقع كافي عن المنافع االقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى
المنشأة .
ا) إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها الشركة فيما يتعلق
بالمعاملة بشكل دقيق .
 إيرادات التوزيعات:يتم اثبات إيرادات التوزيعات بقائمة الدخل حينما ينشأ الحق للشركة في إستالم توزيعات
األرباح من الشركة المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ اإلقتناء.
 الفوائد الدائنة :يتم اثبات الفوائد الدائنة وفقا ً لمبدأ االستحقاق مع االخذ في االعتبار معدل العائد والمدة
الزمنية.
 )13-0قائمة التدفقات النقدية :
يةتم إعةداد قائمةةة التةدفقات النقديةةة وفقةا للطريقةةة غيةر المباشةرة ولغةةرض إعةداد قائمةةة التةدفقات فةةأن
النقديةةة ومةةا فةةي حكمهةةا تشةةمل النقديةةة بالصةةندوق و األرصةةدة لةةدى البنةةوك و الودائةةع ألجةةل وأذون
الخزانة والتي تسةتحق خةالل ثالثةة شةهور مةن إقتنائهةا مطروحةا ً منهةا البنةوك الدائنةة (سةحب علةي
المكشوف).
 )17-0النقدية وما في حكمها :
يتضةمن بنةةد النقديةةة ومةةا فةةي حكمهةةا أرصةةدة النقديةةة بالصةةندوق و األرصةةدة لةةدي البنةةوك و الودائةةع
ألجل وآذون الخزانة التى تستحق خالل ثالثة شهور من اقتناءها.
 )16-0االرتباطات الرأسمالية
في حالة وجود ارتباطات رأسمالية لشراء أصول ثابتة مستقبلية يتم اإلفصاح عنها.
 )15-0االلتزامات العرضية و االرتباطات:
تظهةةر االلتزامةةات العرضةةية و التةةي تةةدخل الشةةركة طرف ةا ً فيهةةا باإلضةةافة إلةةى االرتباطةةات خةةارج
الميزانية باعتبارها ال تمثل أصول أو التزامات فعلية في تاريخ الميزانية .
 )17-0التعامالت مع األطراف ذوي العالقة :
لم يتم خالل الفترة المالية أي تعامالت للشركة مع أطراف ذات عالقة.
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 )11-0األدوات المالية و إدارة المخاطر المتعلقة بها :
تتمثل األدوات المالية للشركة في األصول و االلتزامات المالية و تتضمن األصةول الماليةة أرصةدة
النقدية والعمالء وكما تتضمن االلتزامات المالية بعض الدائنون و الحسابات الدائنة.

 خطر االئتمان
ويتمثل هذا الخطر في قدرة الشركة على تحصيل الديون المستحقة على العمالء في مواعيد
استحقاقها و تبذل إدارة الشركة جهدا لمتابعة تحصيل هذا الديون .
 مخاطر أسعار الفائدة (العائد)
ويتمثل خطر العائد في تغير أسعار الفائدة علي مديونية الشركة ويعتبر هذا الخطر محةدود جةداً لعةدم
حصول الشركة علي تسهيالت إئتمانية.
 خطر السيولة
ويتمثل خطر السيولة في عدم مقدرة الشركة علي تسييل أصولها الماليةة بقيمةة تقةارب قيمتهةا العادلةة
لتغطية إلتزاماتها المالية وللحد من هذا الخطر تقوم إدارة الشركة باإلحتفاظ بالقدر الكافي مةن النقديةة
وتوافر التمويل من خالل أنشطة التشغيل.
 القيمة العادلة لألدوات المالية
طبقا ً ألسس التقييم المتبعة في تقييم أصول الشةركة وإلتزاماتهةا الةواردة باإليضةاحات المتممةة للقةوائم
الماليةةة فةةان القيمةةة العادلةةة الماليةةة فةةي تةةاريخ القةةوائم الماليةةة ال تختلةةف إختالف ةا ً جوهري ةا ً عةةن قيمتهةةا
الدفترية.

 )10-0االلتزامات المحتملة
وهي تتمثل في القضايا المرفوعة ضد الشةركة والجةزء غيةر المغطةى مةن خطابةات الضةمان  9وال
توجد أي التزامات مالية محتملة تؤثر على القوائم المالية للشركة .

 )11-0أسهم الخزينة
تدرج أسهم الخزينة بالتكلفة – وتظهر مطروحةة مةن حقةوق الملكيةة – وتسةجل األربةاح والخسةائر
الناتجة من بيع أسهم الخزينة ضمن حساب األرباح غير الموزعة.

11

الشركة الشرقية الوطنية لألمن الغذائي
شركة مساهمة مصرية
_____

 )11-0توزيعات األرباح في ضوء النظام األساسي للشركة:
يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سةنويا وذلةك بعةد خصةم جميةع المصةروفات العموميةة والتكةاليف
األخري كما يلي:
 - 1يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي  %5من األرباح لتكوين إحتياطي قةانوني ويقةف هةذا اإلقتطةاع حتةي
بلةةغ مجمةةوع اإلحتيةةاطي قةةدراً يةةوازي  %100مةةن رأس مةةال الشةةركة المصةةدر وفةةي نقةةص
اإلحتياطي تعين العودة لالقتطاع ويكون نصيب العاملين من األرباح التي يتقةرر توزيعهةا نقةداً
بما ال يقل عن  %10بشرط أال يزيد علي مجموع األجور السنوية للعاملين.
 - 2يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولي من األربةاح قةدرها  %5للمسةاهمين عةن المةدفوع مةن
قيمة أسهمهم وللعاملين علما ً بأنه إذا لم تسمح أرباح سةنة مةن السةنين بتوزيةع هةذا الحصةة فةال
يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - 3يخصص بعد ما تقدم  %10علي األكثر من الباقي كمكافآة لمجلس اإلدارة.
 - 4يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك علي المساهمين والعةاملين فةي الحةدود والنسةب المقةررة فةي
النظام األساسي كحصةة إضةافية فةي األربةاح أو يرحةل بنةاءاً علةي إقتةراح مجلةس اإلدارة إلةي
السنة التالية أو يكون به إحتياطي غير عادي.

 )10-0االحداث التالية لتاريخ القوائم المالية:
وهةةةي االحةةةداث التةةةي تقةةةع بةةةين تةةةاريخ الميزانيةةةة وتةةةاريخ أعتمةةةاد أصةةةدار القةةةوائم الماليةةةة ويةةةتم
تعةةةةديل القةةةةيم المدرجةةةةة بةةةةالقوائم الماليةةةةة إذا وفةةةةرت هةةةةذا االحةةةةداث أدلةةةةة إضةةةةافية عةةةةن حةةةةاالت
كانةةةت قائمةةةة بالفعةةةل فةةةي تةةةاريخ الميزانيةةةة وتسةةةتوجب تعةةةديل القةةةوائم الماليةةةة (مثةةةل انخفةةةاض
قيمةةةة أحةةةد االصةةةول أو عةةةدم كفايةةةة المخصصةةةات المكونةةةة لمقابلةةةة التزامةةةات قائمةةةة) وال يعةةةد
االنخفةةةةاض فةةةةي القيمةةةةه السةةةةوقية لالسةةةةتثمارات الماليةةةةة بعةةةةد تةةةةاريخ الميزانيةةةةة مةةةةن االحةةةةداث
التاليةةةة لتةةةاريخ الميزانيةةةة التةةةي تسةةةتوجب التعةةةديل فةةةي القةةةوائم الماليةةةة أمةةةا اذا كانةةةت االحةةةداث
التاليةةةة لتةةةاريخ الميزانيةةةة تشةةةير الةةةى حةةةاالت جديةةةدة نشةةةأت بعةةةد تةةةاريخ الميزانيةةةة وال تتطلةةةب
تعةةةديل فةةةى القةةةوائم الماليةةةة فأنةةةه يةةةتم االفصةةةاح عةةةن طبيعةةةة الحةةةدث واألثةةةر المةةةالي المقةةةدر لةةةه.
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 - 3األصول الثابتة
يتمثل رصيد األصول الثابتة بالصافي في  2012/6/30مبلغ وقدرا  791119713جنيها وتتمثل فيما يلي :
األراضي

البيان

المباني واإلنشاءات

األالت والمعدات

اإلجمالي

وسائل نقل
وإنتقال
191519117

العدد واألدوات
والتجهيزات
119611

األثاث ومعدات المكاتب
والحاسب األلي
1339603

1096179335

209109

209406

3049161

1509010

1091119607
491249431

التكلفة في 2012/1/1

1709113

190519101

697519103

اإلضافات

-

329311

2199365

039290

التكلفة في 1011/6/00

1709113

193039311

695119161

191769177

1109307

مجمع اإلهالك في 2012/1/1

-

1699290

391049010

5139604

449401

1539040

إهالك الفترة

-

249116

1629636

109420

39164

69501

2159503

مجمع اإلهالك في 2012/6/30

-

1939466

393469646

6529104

409111

1599621

590009014

صافي القيمة الدفترية في 1011/6/00

1709113

196109136

093379610

6039171

519105

1109070

791119713

صاااااااااااافي القيماااااااااااة الدفترياااااااااااة فاااااااااااي 1709113
1011/11/01

196019711

090779713

7119011

779111

119763

797119016
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 - 7مشروعات تحت التنفيذ
يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ في  2012/6/30مبلغ  5329654جنيها في قيمة األعمال
المنفذا من إنشاء عدد  4عنابر لتربية المواشي وأنشاء المبني االداري وخط حريق المصانع.
 - 6االستثمارات المالية المتاحة للبيع:
يتمثل رصيد األستثمارات المالية المتاحة للبيع في  2012/6/30مبلغ وقدرا  093149091جنيها ً
يتمثل في:
البيــــان

شركة المنصورة للدواجن
مطاحن مصر العليا

عدد األسهم

نسبة
المساهمة

تكلفة
اإلقتناء

544015
500

%129060
%0900001

091619190
249100
091919910

القيمة العادلة
(السوقية) في
1011/6/00

093519551
229540
093149091

فروق القيمة العادلة
لإلستثمارات
1011/6/00

1039153
()19640
1029113

يضاف فروق تقييم أول المدة

()1196519934

فروق التقييم في 2012/6/30

()1194159021

فروق تقييم األستثمارات المالية المتاحة للبيع ومعاد تقيمها علي أساس السعر المعلن (سعر السوق) في تاريخ
المركز المالي تم إدراج الفرق ضمن حقوق الملكية (فروق القيمة العادلة).
 - 5المخـزون:
يتمثل المخزون في  2012/6/30مبلغ  190209594جنيها ويتمثل هذا المخزون في:
1011/6/00
2099210
593629014
193169562
190209594

البيــــان
مخزون إنتاج تام (اعالف دواجن وحيواني)
مخزون مستلزمات وقطع غيار
مواشي
اإلجمــالي

1011/11/01
3009035
591039000
295109914
096639631

كما أنه تم تقييم المخزون على أساس صافى القيمة البيعية أو التكلفة أيهما أقل وتقيم األصول الحيوية
(المواشى) حسب السعر المعلن فى السوق وبمعرفة إدارة الشركة.
 - 7العمالء وأوراق القبض
يتمثل رصيد العمالء وأوراق القبض في 2012/6/30مبلغ  690009504جنيه ويتمثل في اآلتي:
البيـــان
عمالء علف دواجن
عمالء علف مواشي
أوراق القبض
يخصم:
اإلنخفاض في قيمة العمالء وأوراق القبض
اإلجمالي
14

1011/6/00
2059060
1129019
990309009

1011/11/01
1209611
659963
091129414

()490609102
690779073

()490609102
390069306
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 - 1المدينـــون واألرصدة المدينة اآلخرى:
يتمثل رصةيد المةدينون واألرصةدة المدينةة األخةري فةي 2012/6/30مبلةغ  290059013جنيهةا فةي
اآلتي:
1011/6/00
5459962
49556
1299116
939116
1919191
190029296
559051
569459
197779750

بيــــــــان
قيمة مبالغ مخصومة على ذمة الضرائب
تأمينـات لدى الغـير
مصـروفات مقـدمة
مبالغ مدينة طرف هيئات
دفعــات مقدمـة
إيرادات مستحقة (عائد أذون الخزانة)
أرصدة مدينة أخرى
أرصدة مدينة طرف افراد
اإلجمـــالي

1011/11/01
5459962
49556
309106
039060
1499200
194199109
69152
509103
190779017

- 10النقدية بالصندوق و البنوك :
يتمثل رصيد النقدية بالصندوق والبنوك في  2012/6/30والبالغ  2009154جنيها في االتي:
1011/6/00
2009154
4290049304
3191779077

البيـــان
بنوك حسابات جارية
نقدية بالصندوق
أذون خزانه
اإلجمـــالي

1011/11/01
290199163
399599
4299009914
4590399136

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فان النقدية وما فى حكمها آخر الفترة تتمثل فيما يلى:
البيـــان
بنوك حسابات جارية
نقدية بالصندوق
يخصم
أذون خزانه ألستحقاق أكثر من ( )3شهور

1011/6/00
2009154
-

1011/11/01
290199163
399599

()4290049304
1709573

4299009914
3790019506

- 11مخصصات بخالف اإلهالك
ويتمثل رصيد مخصصات بخالف اإلهالك في  2012/6/30مبلغ  29450جنيها فيما يلي :
بيان

إضافات

رصيد
1011/1/1

إستخدامات

رصيد
1011/6/00

مخصص مطالبات ضريبية

1009000

-

()919542

29450

الرصيد في 1011/6/00

1009000

-

()159731

19377
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- 11الدائنون واألرصدة الدائنة األخري:
ويتمثل رصيد الدائنون واألرصدة الدائنة األخري في  2012/6/30مبلغ  1539564جنيةه فيمةا يلةي
:
1011/6/00

بيــــــان
مصروفات مستحقة
أرصدة دائنة لحساب هيئات
أرصدة دائنة للعمالء
تأمينـات للغـير
مصلحة الضرائب
دائنو توزيعات مجلس االدارة
دائنو توزيعات أرباح عاملين
أرصدة دائنة لحساب أفراد
صندوق زمالة
أرصدة دائنـة أخـرى
اإلجمــــالي

559635
2259309
1449060
319902
29631
2419630
346
19292
319065
5709763

1011/11/01
1139965
359450
1249935
169021
1019560
219500
19331
399991
3619750

- 10رأس المال:
 بلغ رأس مال الشركة المرخص به  120مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 2094909090جنيه موزع على عدد  490909110سهم بقيمة اسمية  5جنيه للسهم وذلك حتى
تاريخ 2010/3/31م.
 تم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح عدد  1292949534سهم لالكتتاب بقيمة اسميةللسهم  5جنيه ليكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع هو مبلغ  0199639560جنيه موزع
على عدد  1693929112سهم بقيمة اسمية للسهم  5جنيه مصري وتم التأشير بالزيادة في السجل
التجاري بتاريخ 2010/5/16م.
 - 13أسهم الخزينة:
ً
بلغت قيمة أسهم الخزينة في  2012/6/30مبلغ 492169021جنيهةا وذلةك قيمةة  610000سةهم تةم
شراؤها بناءاًعلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
- 15االحتياطات:
و يتمثل رصيد اإلحتياطات في  2012/6/30مبلغ 290029510جنيها ً فيما يلي:
إحتياطي قانوني
190049112
2109390

بيــــان
رصيد 2012/1/1
المكون خالل الفترة
الرصيد في 1011/6/00

190719750
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- 16المبيعات بالصافى:
تتمثل المبيعات بالصافى عن الفترة المالية من  1يناير  2012وحتى  30يونيو  2012فيما يلى:
 6شهور تنتهى
فى
1011/6/00

بيــــان

 0شهورتنتهى

 6شهور تنتهى

فى

فى

 0شهور تنتهى
فى
1011/6/00

مبيعات اعالف دواجن
مبيعات اعالف حيوانى
مبيعات مزرعة االنتاج الحيوانى (مواشى)
اجمالى المبيعات
يخصم:
خصم تعجيل الدفع

1011/6/00
499119336
191519100
193669091
090369021

1011/6/00
994159531
093029466
294119151
2091959154

399539601
490069093
1119320
1090119020

()129650

()109400

()149031

()539544

المبيعات بالصافى

1397059300

090259621

2091219123

191779173

990529140
299549010
290129492
1490209050

- 15تكلفة المبيعات:
و تتمثل تكلفة المبيعات عن الفترة المالية من  1يناير  2012وحتى  30يونيو  2012فيما يلي:
البيــان
بضاعة أول الفترة
مستلزمات مستخدمة في اإلنتاج
مشتريات مواشي
مصاريف صناعية وتجارية
يخصم منها :
بضاعة آخر الفترة
تكلفة المبيعات

6شهور تنتهي
في
1011/6/00
395509250
1194369345
609461
199129131
1691659111
()293999525
1397659653

0شهور تنتهي
في
1011/6/00
396149524
590439420
0209104
1091619710
()293999525
597509067
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6شهور تنتهي
في
1011/6/00
493059654
1595509310
190169000
296599102
1393519736
()591619910
1190039606

0شهور تنتهي
في
1011/6/00
496619610
193219205
191919354
193039063
1393109030
()591619910
190119100
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- 17المصاريف العمومية واإلدارية :

تكلفـة عمالـة

6شهور تنتهي
في1011/6/00
3499964

0شهور تنتهي
في1011/6/00
1409000

3269042

مطبوعات وأدوات كتابية

29435

51

69691

29129

صيانة سيارات و معدات

59405

631

119004

59001

وقود وزيوت وشحومات

09093

39561

99321

49100

تأمين

49119

49231

119621

39612

دمغات ومصروفات بنكية

49103

19059

19191

996

رسـوم وتراخيـص واشتراكات

599030

319114

919255

09520

دعاية و إعالن ونشر

309453

149154

1419304

1199234

مياا وإنارة

29161

19421

119331

912

بريد و هاتف

59010

19462

119590

69611

مصروفات قضائية

19015

19015

29111

19604

ضيافة وعالقات عامة وإكراميات

59964

19011

19245

69123

صيانة أثاث و مباني

19220

-

29591

654

مصروفات متنوعة اخرى

600

-

030

335

مصروفات دراسات واستشارات

-

-

359000

-

اإلجمـــالي

3709710

1169167

6759710

0019101

بيــــان

6شهور تنتهي
في1011/6/00

0شهور تنتهي
في1011/6/00
2329412

- 11نصيب السهم في األرباح :
يتم احتساب نصيب السهم في األرباح بقسمة أرباح الفترة بعد خصم نصيب العةاملين وحصةة مجلةس
اإلدارة من األرباح على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة نهاية الفترة كاآلتي :
البيــــان
أرباح الفترة بعد الضرائب
يخصم حصة العاملين ومكافأة مجلس اإلدارة
صافي الربح بعد خصم حصة العاملين و مجلس اإلدارة
المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة
نصيب السهم من األرباح ( جنيه  /سهم)
القيمة االسمية للسهم ( جنيه )

10

1011/6/00
294929305
()2539321
292309910
1591229112
09142
5

1011/6/00
392649194
()3109155
299549639
1693929112
09100
5
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- 10الموقف الضريبي:
أوال  :ضريبة شركات األموال
قدمت الشركة اإلقرارات الضريبية حتى عام 2011م كل في حينه لمأمورية ضرائب الشركات
المساهمة بالقاهرة وتم سداد الضريبة المستحقة عليها من واقع اإلقرارات
تم فحص حسابات الشركة منذ بداية النشاط ( 1902م) وحتى 1999/12/31م وتم سداد الضريبة
المقررة عن هذا الفترة من خالل المأمورية .
السنوات من  2000وحتى  2009تم فحص حسابات الشركة ولم يتم إخطار الشركة بنتيجة الفحص
حتى تاريخ إعداد هذا القوائم .
ثانيا :ضريبة المرتبات وما في حكمها " كسب العمل "
تم فحص الشركة من بداية النشاط وحتى 1909/12/31م وتم سداد فروق الفحص المستحقة كما
تم سداد الضريبة عن الفترة من  1990/1/1وحتى 2011/6/30م ولم يتم الفحص من قبل
المأمورية.
ثالثا :ضريبة المبيعات
تم فحص حسابات الشركة من بداية النشاط و حتى  31ديسمبر 2010وتم سداد الضريبة.
- 11أرقـام المقارنـة للميزانية والقوائم الماليـة تمثل األرصدة الدفتريــة لعام 1011م.
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