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 2017/2018 ميزانية

 

 30/6/2018 يف قامئة املركز املايل

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 رقم 

 اإليضاح
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

   األصول    

   غري املتداولةاألصول   

 9292 أصول ثابتة 1 10079
 8078 استثمار عقاري  2 /1 8078

            بعد خصماستثمارات في شركات تابعة وشقيقة وذات سيطرة مشتركة  2 /2 3190720
 3854068 جنيهألف  1253577 المخصص

 722015 جنيهألف  10994بعد خصم المخصص البالغ استثمارات في شركات أخرى  2 /3 729725
 60000 استثمارات مالية )وثائق استثمار( 2 /4 60034

 1696277 جنيهألف  2642222بعد خصم المخصص قروض لشركات وجهات أخرى وأرصدة مدينة  3 1261348
5259984 

 
 6349730 مجموع األصول غري املتداولة

   األصول املتداولة    
 105 مخزون    126
 5000 أوراق قبض  4 /1 393

 1122861 جنيهألف  359073بعد خصم المخصص البالغ  حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة 4 /2 1475662
 94928 جنيهألف  4567بعد خصم المخصص البالغ حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات  4 /3 193222

 451659 جنيهألف  25664بعد خصم المخصص البالغ حسابات مدينة أخرى  4 /4 1193781
 1352 إيرادات مستحقة التحصيل   2274

 784479 جنيهألف  21078بعد خصم عوائد مؤجلة استثمارات مالية )أذون خزانة/ وثائق(  5 624422
 244580 نقدية وأرصدة لدى البنوك 6 1008543
 2704964 املتداولةمجموع األصول    4498423
 9054694 إجاميل األصول   9758407

 .اإليضاحات المتممة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية وتقرأ معها
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 2017/2018 ميزانية

 

  30/6/2018 يف قامئة املركز املايلتابع/ 

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 رقم 

 اإليضاح
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

   حقوق امللكية    

 3081700 رأس المال المدفوع  3081700
 2540106 االحتياطيات 7 2684545
 539785 أرباح مرحلة  622283
 412235 أرباح العام قبل التوزيع  501316

 5595 فروق إعادة تقييم االستثمارات  5179
 6579421 مجموع حقوق امللكية   6895023

   االلتزامات غري املتداولة    
 765383 قروض من البنوك/ طويلة األجل 8 748948

 173 التزامات ضريبية مؤجلة   400
 765556 مجموع االلتزامات غري املتداولة   749348

   االلتزامات املتداولة    
 107242 مخصصات 9 313855

 1501975 موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون  10 1605076
 17025 والهيئاتحسابات دائنة للمصالح    35333
 15755 الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل   15692

 67720 ضريبة الدخل المستحقة   144080
 1709717 مجموع االلتزامات املتداولة   2114036
 9054694 مجموع حقوق امللكية وااللتزامات   9758407

 

 مجلس اإلدارةرئيس   ات الماليةرئيس القطاع

   

 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ أحمد مصطفى محمد
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 2017/2018 ميزانية

 

 
 قامئة الدخل )األرباح أو الخسائر( 

 2018 /6 /30عن السنة املنتهية يف 

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 رقم 

 اإليضاح
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

 900493 إيرادات النشاط 11 3167497
 28652- تكلفة الحصول على اإليرادات 12 34355-

 871841 مجمل الربح  3133142
 150689 العائد من االستثمار في أوراق مالية )أذون الخزانة( 13 131205

 4861 أرباح إعادة تقييم وثائق استثمار  0
 5644 إيرادات أخرى  14 9482

 7700- مصروفات إدارية وعمومية  5242-
 581499- مخصصات مكونة 15 2592825-
 6000 مخصصات انتفى الغرض منها  0
 476- مصروفات أخرى   40544-

 39883 فوائد دائنة 16 33448
 1750- مصروفات تمويلية 17 51-
 1683- خسائر فروق العملة 18 16810-
 8610- خسائر غير عادية 19 8223-

 2593 أرباح بيع أوراق مالية  1379
 257 رأسماليةأرباح   662

 480050 األرباح قبل الرضيبة  645623
 67720- ضريبة الدخل 20 144080-
 95- الضريبة المؤجلة 21 227-

 412235 أرباح العام 22 501316
 13.38 جنيه(ألف نصيب السهم األسايس واملخفض يف األرباح )   16.27
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 2017/2018 ميزانية

 

  الشاملقامئة الدخل 

 2018 /6 /30عن السنة املنتهية يف 

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

 412235 أرباح العام 501316
   الدخل الشامل اآلخر:  
 0 فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية 0
 0 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 0
 0 فروق تقييم االستثمارات 2217-
 0 تغطية التدفق النقدي  0
 0 نصيب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات الشقيقة  0
 0 ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى  0
 0 مجموع الدخل الشامل عن السنة بعد خصم الضريبة 2217-

 412235 إجاميل الدخل الشامل عن السنة  499099
 

 رئيس مجلس اإلدارة  لماليةرئيس القطاعات ا

  
 

 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ أحمد مصطفى محمد
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 2017/2018 ميزانية

 

 القوائم املالية املجمعة
 

 

 30/6/2018 يفاملجمعة  قامئة املركز املايل

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

   األصول  

   غري املتداولةاألصول  

 8156597 أصول ثابتة 8046502
 3914604 مشروعات تحت التنفيذ 9287896

 9862 أصول أخرى غير ملموسة 10453
 17381 استثمار عقاري  17381

 841 استثمارات يتم المحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية 270977
 4356238 متداولة أخرى أصول غير  1854666
 555093 أصول ضريبية مؤجلة 355591

 17010616 مجموع األصول غري املتداولة 19843466
   األصول املتداولة   

 6687711 مخزون  8575631
 2675567 عمالء وأوراق قبض ومدينون آخرون  2452641
 1054024 استثمارات مالية 1042512
 688776 أصول متداولة أخرى  1343113
 9596397 نقدية وأرصدة لدى البنوك 7055150

 20702475 مجموع األصول املتداولة 20469047
 37713091 إجاميل األصول 40312513
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 2017/2018 ميزانية

 

 القوائم املالية املجمعة
 

  30/6/2018 يفاملجمعة  قامئة املركز املايلتابع/ 

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

  وااللتزامات امللكيةحقوق   

  حقوق الملكية لمالك الشركة األم: 
 3081700 رأس المال المدفوع 3081700
 3706243 االحتياطيات 2684545

 539785 أرباح مرحلة 92372-
 960749- أرباح العام قبل التوزيع 343228-

 5595 فروق إعادة تقييم االستثمارات  5179
 6372574 الرشكة األممجموع حقوق ملكية  5335824
 6280917 حقوق األقلية/ الحقوق غير المسيطرة 6173085

 12653491 مجموع حقوق امللكية 11508909
   االلتزامات غري املتداولة  

 6003807 قروض طويلة األجل 7055611
 96418 مخصصات طويلة األجل 105053
 221990 التزامات ضريبية مؤجلة 220190

 6322215 مجموع االلتزامات غري املتداولة 7380854
   االلتزامات املتداولة  

 1655348 مخصصات 1930947
 322525 بنوك سحب على المكشوف 241000

 15074942 موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون  17351043
 761821 الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل 685533

 922749 المستحقة ضريبة الدخل 1214227
 18737385 مجموع االلتزامات املتداولة 21422750
 37713091 مجموع حقوق امللكية وااللتزامات 40312513

 

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس القطاعات المالية

   

 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ أحمد مصطفى محمد
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 2017/2018 ميزانية

 

 القوائم املالية املجمعة
 

 املجمعة قامئة الدخل )األرباح أو الخسائر( 

 2018 /6 /30عن السنة املنتهية يف 

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

 15973339 المبيعات / اإليرادات 19452256
 12338638- تكلفة المبيعات/ تكلفة الحصول على اإليراد 14530979-

 3634701 مجمل الربح 4921277
 353869 االستثمار في أوراق ماليةالدخل من  333505

 62271 مكاسب وخسائر أخرى  112842-
 512999 إيرادات أخرى  399115

 490331- مصروفات بيع وتوزيع 620617-
 699250- مصروفات إدارية وعمومية 815501-
 1420771- مخصصات مكونة 1141176-
 653975- مصروفات أخرى  465059-

 703700 فوائد دائنة 1025854
 195908- مصروفات تمويلية 168436-

 1807305 األرباح قبل الرضيبة 3356120
 1231324- مصروف ضريبة الدخل 1565778-
 3775- الضريبة المؤجلة 6731-

 572206 ربح السنة من العمليات املستمرة 1783611
 0 الدخل(ربح )خسائر( السنة من العمليات غير المستمرة )بعد خصم ضريبة  0

 572206 ربح السنة 1783611
   الربح الخاص بكل من:  
 960749- مالكي الشركة األم 343228-

 1532955 حقوق األقلية/ الحقوق غير المسيطرة 2126839
 - نصيب السهم األساسي والمخفض في األرباح -
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 2017/2018 ميزانية

 

 القوائم املالية املجمعة
 

 

 الشامل املجمعة قامئة الدخل 

 2018 /6 /30عن السنة املنتهية يف 

 باأللف جنيه
 فعىل 

30/6/2018 
 البيـــــــــــــــــان

 مقارن

30/ 6/ 2017 

 960749- أرباح العام 343228-

   الدخل الشامل اآلخر:  
 0 فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية 0
 0 االستثمارات المالية المتاحة للبيع 0
 0 فروق تقييم االستثمارات 2217-
 0 تغطية التدفق النقدي  0
 0 نصيب المنشأة من الدخل الشامل اآلخر في الشركات الشقيقة  0
 0 ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى  0
 0 مجموع الدخل الشامل عن السنة بعد خصم الضريبة 2217-
 960749- إجاميل الدخل الشامل عن السنة  345445-
 

 رئيس مجلس اإلدارة  رئيس القطاعات المالية

   

 محاسب/ عماد الدين مصطفى  محاسب/ أحمد مصطفى محمد

 
 
 
 
 
 

  


	01 القوائم المستقلة
	02 ايضاحات قائمة المركز المالي المستقلة
	03 إيضاحات قائمة الدخل المستقلة



