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2015/2016ميزانية  

 القوائم المالية المستقلة 

 30/6/2016قامئة املركز املاىل ىف 

 باأللف جنيه
رقمفعىل 

البيـــــــــــــــــان
مقارن

2015 /6 /30اإليضاح30/6/2016

األصول طويلة األجل

األصول الثابتة1تكلفةمجمع اإلهالكالصاىف

4166راضىأ 4166 41660
 1022مبانى وإنشاءات 2131 167 1965

 28وسائل نقل وانتقال 4581 3715 867
 817أثاث وتجهيزات مكتبية 2979 2285 693

 6033صاىف األصول الثابتة 13858 6167 7691
استثامرات طويلة األجل 2

 15667استثمارات عقارية 1/2 8078
 3504793 استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة 2/2 3731354

 717236 استثمارات فى شركات أخرى  3/2 733482
 61496استثمارات فى وثائق استثمار 4/2 61496

 4299193جامىل االستثامرات طويلة األجلإ  4534410
قروض وأرصدة مدينة طويلة األجل 3

 2043176 قروض للشركات قابضة/ تابعة/ شقيقة )بعد خصم مخصص  1/3 1986491
 ألف جنيه ( 799492ديون مشكون فى تحصيلها 

 202505 أخرى ) بعد خصم مخصص ديون مشكوك  لجهاتقروض  2/3 206857
ألف جنيه ( 4164فى تحصيلها 

 2245681مجموع القروض 2193348
 6550907( 1مجموع األصول طويلة األجل )  6735449

األصول املتداولة 

املخزون

 56مخزون خامات ووقود وقطع غيار 68
 56بعده     68

 .المتممة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها اإليضاحات
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2015/2016ميزانية  

 القوائم المالية المستقلة 

 30/6/2016تابع/ قامئة املركز املاىل ىف 

 باأللف جنيه
رقمفعىل 

البيـــــــــــــــــان
رنمقا

2015 /6 /30اإليضاح30/6/2016

56ما قبله   68
عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة 4

 10500أوراق قبض 1/4 4882
حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة ) بعد خصم  2/4 713439

ألف جنيه( 169667مخصص 
613402 

 9470لح والهيئات )بعد خصم مخصص حسابات مدينة لدى المصا 3/4 64981
ألف جنيه(

11919 

 1065ألف جنيه( 18إيرادات مستحقة التحصيل )بعد خصم مخصص  964
 1مصروفات مدفوعة مقدما   22

 307360ألف جنيه( 9342بعد خصم مخصص حسابات مدينة أخرى ) 5/4 446101
 944248ةمجموع عمالء وأوراق قبض وحسابات مدين 1230389

استثامرات وأوراق مالية متداولة 5

 960503ألف جنيه( 30915اذون خزانة )بعد خصم عوائد مؤجلة   5 /1 958610
 110430وثائق صناديق االستثمار 5 /2 118315

 1070933 مجموع استثامرت وأوراق مالية متداولة  1076925
نقدية بالبنوك والصندوق 6

 82084ودائع الجل 107772
 4707 غطاء خطابات ضمان 4701

 61678حسابات جارية بالبنوك 12050
 1 نقدية بالصندوق  0

 148469مجموع النقدية بالبنوك والصندوق 124523
 2163706مجموع األصول املتداولة 2431906
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2015/2016ميزانية  

 القوائم المالية المستقلة 

 30/6/2016تابع/ قامئة املركز املاىل ىف 

 باأللف جنيه
رقمفعىل 

البيـــــــــــــــــان
مقارن

2015 /6 /30اإليضاح30/6/2016

االلتزامات املتداولة

مخصصات7

47175مخصص الضرائب المتنازع عليها 50000
 24000 مخصص المطالبات والمنازعات 29542

 351527ليةمخصص هبوط أسعار أوراق ما 365844
 0 أخرى مخصصات  12704

 422703مجموع املخصصات 458090
بنوك دائنة

 2سحب على المكشوف 0
 2مجموع بنوك دائنة 0

موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة 8

 13161 حسابات دائنة للشركات التابعة / الشقيقة / األخرى  1/8 0
 5809 حسابات دائنة للمصالح والهيئات 63396

 113286دائنو التوزيعات 2/8 156145
 2451 مصروفات مستحقة السداد 8316

 2 إيرادات محصلة مقدما   43
 15552أقساط مستحقة السداد خالل عام 12262

 1306160حسابات دائنة أخرى  3/8 1386717
 1456421أوراق الدفع والحسابات الدائنةمجموع املوردون و  1626879
 1879126مجموع االلتزامات املتداولة 2084969

 284580(2رأس المال العامل ) 9 346937
 6835488 :اآليت( ويتم متويله عىل النحو  2+  1إجامىل االستثامر )  7082386
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2015/2016ميزانية  

 القوائم المالية المستقلة 

 30/6/2016تابع/ قامئة املركز املاىل ىف 

 يهباأللف جن
رقمفعىل 

البيـــــــــــــــــان
مقارن

2015 /6 /30اإليضاح30/6/2016

حقوق امللكية

3000000 رأس المال المرخص به500000010
 2500000س المال المصدر والمدفوعأر  11 3081700

االحتياطيات

 1300317حتياطى قانونىا 1395497
 755555ياطى نظامىاحت 831699

 1214ىاحتياطى رأسمال 1214
 133445احتياطيات أخرى  133568

 2190530مجموع االحتياطيات 2361978
 404391أرباح مرحلة 484942
 380720العامأرباح  12 383679

 5350فروق إعادة تقييم االستثمارات  5595
874216 790461 

 5480991(  3مجموع حقوق امللكية )  6317894

االلتزامات طويلة األجل13

 1354414قروض طويلة األجل 764415
 82التزامات ضريبية مؤجلة 78

 1354496(4مجموع االلتزامات طويلة األجل ) 764493

 6835488 ( 4+  3إجامىل متويل االستثامر ) 708238610
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2015/2016ميزانية    

 القوائم المالية المستقلة 

 

 30/6/2016حتى  1/7/2015من  السنة املاليةقامئة الدخل عن 

 باأللف جنيه

2015/2016 
 رقم 

 2014/2015 البيــــــــــان
 اإليضاح

   إيرادات النشاط      

 424070 إجمالى إيرادات النشاط 14 492938  

 24500- يخصم تكلفة إيرادات النشاط 15 34100-  

458838    
 399570 مجمل الربح

     
   يضاف إليه:

 142273 إيرادات استثمارات فى أوراق مالية 16 102125  
 726 ايجارات دائنة 17 729  
 7616 مخصصات انتفى الغرض منها 7 16989  
 8540 رباح ) خسائر ( إعادة تقييم وثائق االستثمارأ 18 9553  

129396      159156 

     
   يخصم منه:

 431- رواتب مقطوعة وبدالت حضور وانتقال مجلس اإلدارة  1403-  
 4209- المصروفات اإلدارية  8216-  

-9619      -4640 

     
   أعباء وخسائر

 150000- مخصصات بخالف اإلهالك 7 200225-  
 8946- أعباء وخسائر متنوعة 19 5610-  

-205835      -158946 

372780    
 395140 صاىف أرباح النشاط قبل املرصوفات التمويلية

 3493- مصروفات تمويلية )فوائد مدينة(: يخصم منه 20 3910-  

 34448 فوائد دائنة: يضاف إليه 21 61445  
57535   

 
  30954 

430314   
 

 426095 اىف أرباح النشاط ص
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2015/2016ميزانية  

 القوائم المالية المستقلة 

30/6/2016حتى  1/7/2015من  السنة املاليةقامئة الدخل عن  /تابع

باأللف جنيه

2015/2016
رقم 

2014/2015البيــــــــــان
اإليضاح

426095صاىف أرباح  النشاط430314

يضاف / يخصم :

1299ارباح )خسائر( فروق عملة14838-
0أرباح بيع أوراق مالية131

150ايرادات متنوعة15743
10361449

427544صاىف الربح قبل الرضائب431350

46774-: ضريبة دخليةيخصم4763622-

50-: ضرائب مؤجلةيخصم23 35-
-47671-46824

380720صاىف الربح بعد الرضائب383679
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2015/2016ميزانية    

  المجمعةالقوائم المالية 

 

 

  قامئة املركز املاىل املجمعة للرشكة القابضة للصناعات الكياموية

 2016 /6 /30ورشكاتها التابعة ىف 
 جنيهباأللف 

 جزىئ كىل
رقم 

 اإليضاح
 سنة املقارنة بيان

   أصول طويلة األجل      

 16990137 األصول الثابتة   15031583  

 7801190- مجمع اإلهالك   7182815-  
 9188947 صافى األصول الثابتة 4   7848768

 1595097 مشروعات تحت التنفيذ   1933984  
 1934178 األجلاستثمارات طويلة  5 1738043  
 528721 مخصصالإقراض طويل األجل بعد خصم  6 534628  
 10752 أصول ضريبية مؤجلة   367131  
 203841 أصول غير ملموسة ونفقات مرسملة   3213  

4576999       4272589 
 13461536 ( 1إجامىل األصول طويلة األجل       )      12425767

   األصول املتداولة      
 5583880 المخزون بعد خصم المخصص  7 5175208  
 30619 عمالء وأوراق قبض بعد خصم المخصص  8 426079  
 2038808 أرصدة حسابات مدينة بعد خصم المخصص  9 1537760  
 1595434 استثمارات قصيرة األجل 10 1740038  
 4397864 نقدية بالبنوك والصندوق  11 5008174  

 13646605 ( 2إجامىل األصول املتداولة )      13887259
   االلتزامات املتداولة      
 1202906 المخصصات 12 1199599  
 210812 بنوك دائنة 13 357532  
 668129 2016/2017أقساط التزامات طويلة األجل مستحقة    552886  
 3146532 موردون    4053410  
 6063482 حسابات دائنة متنوعة 14 5949056  
 231396 دائنو توزيعات    325110  

 11523257 ( 3إجامىل االلتزامات املتداولة )      12437593
 2123348 (3 – 2) 4رأس املال العامل      1449666

 15584884 ( 4+  1إجامىل االستثامر )      13875433
 

 .من القوائم المالية وتقرأ معها  اإليضاحات المتممة جزء ال يتجزأ*  
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2015/2016ميزانية  

  المجمعةالقوائم المالية 

 قامئة املركز املاىل املجمعة للرشكة القابضة للصناعات الكياموية /تابع

 2016 /6 /30ورشكاتها التابعة ىف 

باأللف جنيه

جزىئ كىل
رقم 

اإليضاح
بيان

سنة 

املقارنة

حقوق امللكية
2500000رأس المال المدفوع  15 3081700
 2190531االحتياطيات 2361978
 3253829احتياطى رأسمالى 3574894
 404391أرباح مرحلة 484942
 144595صافى أرباح العام 74258
 5350فروق إعادة تقييم استثمارات  16 5595

 8498696صافى حقوق امللكية 9583367
 5047478حقوق األقلية 17 4683404

التزامات طويلة األجل
 3256575قروض طويلة األجل 1929388
 983324التزامات ضريبية مؤجلة 237329

 4239899إمجاىل االلتزامات طويلة األجل 2166717
 2201189- زيادة الخسائر المرحلة عن رأس المال المدفوع لبعض الشركات التابعة 18 2558055-

 15584884 إمجاىل االستثمار 13875433
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2015/2016ميزانية    

  المجمعةالقوائم المالية 

 

 

  للرشكة القابضة قامئة الدخل املجمعة

 2015/2016للعام املاىل ورشكاتها التابعة  للصناعات الكياموية
 

 القيمة باأللف جنيه

 جزىئ كىل
 رقم 

 اإليضاح
 سنة املقارنة البيــان

 12372618 إيرادات النشاط    12161977

   يخصم:     
 9740634- تكلفة المبيعات  9578700-  
 470875- مصروفات تسويقية  481776-  
-10060476     -10211509 

 2161109 جممل الربح    2101501
   يخصم :     
 296531- تمويليةمصروفات   158323-  
 578296- مصروفات إدارية وعمومية  707278-  
 8005- بدالت ورواتب مجلس اإلدارة  9277-  
 516688- مخصصات بخالف اإلهالك  598935-  
 208717- أعباء وخسائر  257693-  
-1731506     -1608237 
   يضاف :     
 287005 إيرادات استثمارات فى أوراق مالية  250364  
 199505 فوائد دائنة  354857  
 57143 إيرادات وأرباح غير عادية  84376  
 18068 الغرض منها انتفىمخصصات   137055  
 34302 منح وإعانات  40216  

866868     596023 
 1148895 أرباح النشاط    1236863
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2015/2016ميزانية  

  المجمعةالقوائم المالية 

 للرشكة القابضة  تابع قامئة الدخل املجمعة

2015/2016للعام املاىل ورشكاتها التابعة  الكيامويةللصناعات 

القيمة باأللف جنيه

جزىئ كىل
رقم 

اإليضاح
سنة املقارنةالبيـان

1148895ما قبله1236863
 118740خسائر فروق عملةأرباح /  11480
 41811أرباح رأسمالية 29596

41076 160551 
 1309446قبل الضريبةصافى األرباح  1277939

 581979-الضرائب على الدخل 642263-
 106878الضريبة المؤجلة 221877

 2748-أرباح رأسمالية محولة لالحتياطيات250-
-420636 -477849 

 831597صافى أرباح العام 857303
 687002-حصة األقلية فى األرباح   يخصم :19 783045-

 144595رباح األصافى  74258




