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محضر اجتماع لجنة المراجعة
بتاريخ 2017/8/10م
إنه في يوم الخميس الموافق 2017/8/10م اجتمعت لجنة المراجعة بعضوية كالً من-:
م
1
2
3

األســـــم
السيد األستاذ  /حسن السيد محمد علي
السيد األستاذ  /محمد عبد العظيم أحمد
السيدة األستاذة  /هدير أحمد فؤاد سليمان أباظة

المنصب
رئيسا ً
عضو
عضوة

عضو مجلس غير تنفيذي
عضو مجلس غير تنفيذي
عضو مجلس غير تنفيذي

وذلك لفحص و مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2017/6/30م.
قامت اللجنة باالطالع علي القوائم المالية عن الفترة المذكورة والتي سيم إرسالها للسيد األستاذ/
مراقب حسابات الشركة و اإليضاحات المتممة لها وذلك إلعداد تقريره عنها.
وبعد مناقشة كافة البنود تري اللجنة اآلتي:
 إن القوائم المالية للشركة عن الفترة المذكورة قد تم إعدادها طبقا ً لمعايير المحاسبة المصرية ومايتطلبه القانون رقم  159لسنة  1981وإنها تعبر بصدق عن المركز المالي للشركة.
 -1ارتفاع مبيعات أعالف مصنعي الدواجن والحيواني بقيمة قدرها  23722931جنيها ً خالل
الربع الثاني من يونيو 2017م مقارنة بالربع الثاني يونيو 2016م مبلغ وقدرة 19885972
جنيها ً ويرجع ذلك لجهود اإلدارة  ،ونوصي بفتح أسواق جديدة لزيادة مبيعات العلف خالل الفترة
القادمة.
 -2ارتفاع إيراد الثالجة خالل تلك الفترة بمبلغ  141635جنيها ً مقابل انخفــاض خــالل عـام
2016م لنفس الفترة بمبلغ  150129جنيها ً ويرجع ذلك الرتفاع نسبة التخزين بالثالجات خالل
تلك الفترة حيث تم بذل جهد كبير من مدير الثالجة و اإلدارة لجزب عمالء جدد وتحقيق أرباح.

اإلدارة  :الزقازيق – مبني مجمع المشروعات اإلستثمارية أمام مديرية الزراعة
المصانع  :الكيلو  4,200طريق بلبيس – العاشر من رمضان
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 -3حقق قطاع اإلنتاج الحيواني أرباح قدرها  213002جنيها ً وستقوم اإلدارة بعمل الدراسات
الالزمة لزيادة تربية المواشي لتحقيق أرباح في المستقبل إنشاء هللا.
وأوصت اللجنة باآلتي :ـ
ضرورة استمرار المتابعة الفعالة لتحصيل كافة الديون المتأخرة علي عمالء الشركة وعرض
تقرير دوري علي اللجنة بنتائج هذه المتابعة.
وقد أقفل المحضر حيث كانت الساعة العاشرة صباحا ً.
اللجـــــــــنة
م
1
2
3
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