االيضــــاحات املتممه للقـــوائم املاليــــه
نبذة عن الشركة

اسم الشركــــــــــــــة :

شركـة الـقـاهرة لألدويـة والصنـاعـات الكيماوية

الشكل القانونــــــي :

شركة تابعة مساهمة مصرية (ش .ت .م .م)
خاضعــة ألحكــام القانون رقم  203لسنة  1991بإصدار قـــــــانون شركــــات
قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الــــــوزراء
رقم  1590لسنة .1991

المقر الرئيسي للشركة :

 4شـــــــارع عبــــد الحميـــد الديب – ميـــدان فيكتوريــا – شبرا – القــــــــاهرة
صندوق بريد رقم  / 793القاهرة

تليفــــــــــــــــــــــــــــــون :

2202143 1

فاكـــــــــــــــــــــــــــــــــس :

22025477

بـريد الكــــــــترونــــــــى :

-

22024592

-

22028596

E -Mail: info@kahira pharma .com.eg

رئيـــــس مجلـس اإلدارة

والعضـــــو المنتـــــــــدب :
نشـاط الشـــــــــــــــركة:

دكتورة  /عفاف المعتز باهلل مبارك
صنــــــاعة األدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمـــــــــــواد
الكيماوية والخالصات واألدوية البيطرية والمبيدات الحشرية وتعبئتها وتوزيعهـا
واالتجـــــار فيهـــــا وكذلك القيــــام بجميع األعمال المالية والتجارية المتعلقة بها
وكذلك التصنيع للغير ولدى الغير.

مـــدة الشركـــــــــــــــة :

خمســة وعشرون سنـة تبدأ من  2016 /7/20طبقا لقرار الجمعية غير العادية
للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2016/3/26

رأس مال الشركــــــة :

حدد رأس مال الشركـة المرخص به بمبلــغ  500مليون جنيــة المصدر
والمدفوع بمبلــغ  149.344مليــــون جنيــة مقســم إلى  14934375سهم
قيمــة كل سهم االسميــة عشرة جنيهـــات .
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( )1اثبات االصول الثابتة واهالكاتها

بيانات تفصيلية الرقام مدرجة بالقوائم املالية ،،،،،



االصول طويــلة االجـــل-:

(  ) 1/1بيان حركة االصول الثابتة بانواعها الرئيسية وحركة مجمع االهالك طوال العام .
 حركة االصول الثابتة ورصيدها فى 2020/9/30المبالغ بالجنية

الرصيد فى
2020/7/1

اضافات

استبعادات

الرصيد فى
2020/9/30

398356
50257022
199859701
13691158
2561578
11132293

0000
0000
77520
0000
0000
6070

0000
0000
33139
0000
1228
19184

اراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
398356
 50257022مبانى وانشاءات ومرافق وطرق
 199904082االت ومـعـــــــــــــــــــــــــــــــدات
 13691158وسائــل نقــــــــــل وانتقــــــــــال
عــــــــــــــــــــــــــــــــدد وادوات
2560350
 11119179اثاث ومعــدات مكـــــــــــــــــــاتب

277900108

83590

53551

277930147

د.م

بيــــــــــــــــــــــــــــان

111
112
113
114
115
116

االجمــــــــــــــــــــالى

يتم حساب اهالك االصول الثابته طبقا للمعدالت األتية:
مبانى نشاط انتاجي
مبانى خدمات ومرافق
مبانى ومرافق اداريه
االت نشاط انتاجي
االت خدمات ومرافق
عدد واداوت

%3
%2
%2.5
% 12
%15
%20

وسائل نقل وانتقال
االت كاتبه وحاسبه
حاسب الى
اثاث
تركيبات
مهمات مكتبيه

%20
%10
%20
%10
%10
%10

 حركة مجمع االهالك ورصيده فى 2020/9/30المبالــغ بالجنيـــة

الرصيد فى

الرصيد فى
2020/7/1

اضافات

استبعادات

تســـويــات

2020/9/30

31339676
149971202
13559552
2191515
8798531

207048
2568051
76578
36210
166857

0000
33139
0000
989
19184

----------------------------

31546724
152506114
13636130
2226736
8946204

مبانى وانشاءات ومرافق وطرق
االت ومعـــــــــــــــــــــــــــــــدات
وسائل نقل وانتقــــــــــــــــــــــال
عـــــــــــــــــــــــــــــــدد وادوات
اثاث ومعــــــــــــــــــدات مكاتب

205860476

3054744

53312

------

208861908

االجمـــــــــــــالى

2

بيــــــــــــــــــــــــان

د.م
2612
2613
2614
2615
2616

 وقد بلغ رصيد االصول الثابته بعد خصم مجمع االهالك الخاص بها مبلغ  69.068مليون جنيه.
* يتم اثبات االصول الثابته بالتكلفه ويتم عرضهــا بالقوائم المــــاليه مخصوما منهـــــا مجمع االهــــالك و يتم
اهــــــالك االصول القابلة لالهـــــالك بطريقه القسط الثابت وذلك على مـــــدار العمر االنتـــــــــاجى المقدر لكل
نوع من االصـــول .
التكاليف الالحقه إلقتناء األصول :
يتم اإلعتراف بتكاليف اإلصالح و الصيانه العادية لألصول الثابته ضمن االرباح و الخسائر
( قائمة الدخل )  .أما التكاليف التى تؤدى إلى زيادة المنافع المستقبلية لهذه األصول مثل التى ينتج عنها زيادة
العمر اإلنتاجى لألصل أو زيادة معدل طاقته اإلنتاجيه فيتم اإلعتراف بها ضمن القيمة الدفترية لألصل الثابت
فى تاريخ تحمل هذه التكلفه .
 بلغت قيمة االصول الثابته المهلكة دفتريا ً و الزالت تعمل  143.51مليون جنيه.وبيانها كالتاىل-:

المبالغ بالمليون جنية

البيـــــــــــــــــــــــان

المبـــــــلغ

مبــــــــــــــــــــــانى

27.38

االت نشاط انتاجــــى

66.44

االت خدمات ومرافق

31.34

وسائل نقل وانتقال

11.10

عــــــــــــــــــــــــــدد

1.77

أثـــــــــــــــــــــــــاث

5.48

االجمــــــــالى

143.51
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( -)2مشروعات حتت التنفيذ:

 يتم اثبات المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفه . حركه المشروعات تحت التنفيذ ورصيدها فى 2020/9/30المبــالغ بالجنيـــة

الرصيد فى
2020/7/1

اضافات

استبعادات

الرصيد فى
2020/9/30

بيــــــــــــــــان

د.م

69083734

109034

83590

69109178

تكويــن استثمــــــارى

121

341447

1516237

109034

1748650

انفـــاق استثمــــــارى

122

69425181

1625271

192624

70857828

االجمالـــــــــــــى

( - )3بيان حتليلى لالستثمارات املالية فى 2020/9/30
الرصيد فى
2020/7/1

اضافات

1288000

المبـــالغ بالجنيـــة

استبعادات

الرصيد فى
2020/6/30

--------

1288000
1288000

1288000

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
االستثمارات المحلية
الشركة العربية للمنتجات الجيالتينية
شهادات

00000

0000

000000

شهادات البنك العربى االفريقى أجنبى

00000

0000

000000

شهادات بنك االزهر أجنبى

0000

000000
استثمارات فى سندات حكومية

866430

--------

--------

866430

المودع ببنك االستثمار القومى

450286
1316716
2604716

---------------

---------------

450286
1316716
2604716

المودع بشعبة تمويل القطاع العام
اجمالى االستثمارات المالية

 تمتلك الشركة عدد 128800سهم فى رأس مال الشركة العربية للمنتجات الجيالتينية الدوائية قيمتهـااالسميـة 1288000جنية ونسبة المساهمة . %1.4
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 - )4تسعري وتقييم املخزون:
بيان بارصده املخزون:

القيمه بالمليون جنيه

يطرح قيمة االنخفاض فى ارصدة المخزون

قيمه
184.419
0.002
9.992
0.894
0.795
0.927
29.927
0.131
0000
42.178
74.450
0.963
344.678
-4.423

بيان

صافى المخزون

340.255

مخزن الخامات
مخزن الوقود
مخزن قطع غيار المصانع
مخزن قطع غيار سيارات
مخزن قطع غيار انتاج
مخزن مواد ومهمات
مخزن مواد تعبئه وتغليف
مخزن المخلفات
مخزن مواد و قطع غيار تحت التكوين
مخزن انتاج غير تام
مخزن االنتاج التام
مخزون لدى الغير

االجمالى

بلغت قيمة مخزون شركة ابوت من الخامات الفعالة نحو 19.708مليون جنيه .
يتم تقييم المخزون بالتكلفه أوصافى القيمه البيعيه ايهما اقل طبقا لما يلى-:
 .1خامات  ،مواد تعبئة وتغليف  ،قطـع غيار  ،وقـود  :يتم حساب التكلفة للمنصرف على أساس المتوسط المرجح
 .2إنتاج غير تام  :يتم تحميل اإلنتاج غير التام بنصيبه من كافة التكاليف الصناعية المباشرة
 .3إنتاج تام  :يتم تحميل اإلنتاج التام بنصيبه من كافة التكاليف الصناعية المباشرة والغير مباشرة .
 .4تم تحميل التكاليف الصناعيه غير المباشرة لمستحضرات الشركه على اساس نظام ساعات التشغيل الفعليه كاساس عادل
للتوزيع وذلك بعد اعتمادها فى مجلس ادارة الشركه .

( -)5عمالء واوراق قبض ومدينون اخرون-:
بلغ رصيد العمالء و أوراق القبض و مدينون أخرون مبلغ  530.283مليون جنيه  ،و بلغت قيمة اإلنخفاض12.335مليون جنيه
وعلى هذا بلغ صافى رصيد حساب عمالء و أوراق قبض و مدينون أخرون مبلغ  517.948مليون جنيه  ،فى قائمة المركز المالى

فى  ، 2020/9/30وبيانها كالتالى:

5

المبالغ بالمليون جنيه

بيــــــــــــــــان

2020/9/30

2020/6/30

عمالء قطـــــــــــاع عــــام

31.647

28.063

3.584

عمالء قطـــــــــــاع خاص

161.261

329.314

-168.053

عمالء الخــــــــــــــــــارج

15.054

12.725

2.329

اجمالــــــى العمالء

207.962
258.650

370.102
9.573

162.14249.077

466.612

379.675

86.937

63.671

41.963

21.708

 يطرح قيمة االنخفاض فى ارصدة العمالءوالمدينون

-12.335

-12.335

00000

 -رصيد عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

517.948

409.303

108.645

4.9

4.50

0.4

اوراق القبــــــــض
 صافي رصيد العمالء واوراق القبضمدينون أخرون

متوسط فترة االئتمان

التغير

 بلغ رصيدالعمالء و اوراق القبض الخاص بشركة ابوت مبلغ  359.304مليون جنية.
 يتمثل رصيد مدينون أخرون فى إيرادات مستحقة التحصيل بمبلغ  0.022مليون جنيه  ،مصروفات مدفوعه مقدماً
بمبلغ0.002مليون جنية  ،حسابات مدينه أخرى بمبلغ  16.816مليون جنيه و األرصدة المدينة لكل من ( الموردين بمبلغ
18.996مليون جنيه  ،حسابات دائنه للمصالح و الهيئات بمبلغ  27.827مليون جنيه  ،و حسابات دائنه أخرى
بمبلغ  0.008مليون جنيه) .
هذا ويتم دراسة واختبـار الديون دوريا ً وعمل اضمحـالل لقيمتها ان وجد وفقا ً لمتطلبـــات معيار المحاسبة المصرى
رقــم"( "26األدوات المالية).
( - )1/6النقديه:

وقد بلغت األرصدة النقدية فى البنوك فى  2020/9/30مبلغ  85.258مليون جنيه

وبيانها كالتالى :
المبالغ بالمليون جنيه

المبلغ

البيان

12.650

ودائع بالبنوك ألجل أو باخطار سابق

0.024

غطاء خطابات الضمان

70.545

حسابات جارية بالبنوك

2.039

نقدية بالصندوق

85.258

اإلجمالــــــــــــــى
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( - )2/6قائمه التدفقات النقديه:

الغراض اعداد قائمه التدفقات النقديه تتكون صافى النقديه وما فى حكمها اخر العام واول العام من رصيد النقديه
بالصندوق والبنوك وقد تم اعداد قائمه التدفقات النقديه باتباع الطريقه المباشرة.
تم استبعاد قيمه غطاء خطاب الضمان عند اعداد قائمه التدفقات النقديه وقيمته  27647.74جنيه .
( -)7املخصصات خبالف االهالك:
بلغ رصيد المخصصات بخالف االهالك فى  2020/9/30مبلغ  35.141مليون جنيه وبياناتها كالتالى -:
المبالغ بالمليون بالجنية

رصيد
2020/7/1

إضافات

استبعـــــــــــــادات
مستخدم

اعادة
تبويب

مستبعد

مخصصات
إنتفى
الغرض
منها

رصيد

بيـــــــــــــــــــــان

2020/9/30

12.335

.....

12.335

مخصص ديون مشكوك فى تحصيلهـــــا

1.585

.....

1.585

مخصص بضائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

2.838

......

2.838

مخصص مخـــــــزون انتـــــاج تـــــام

00000

......

00000

مخصص هبوط أسعار مخزون انتاج غيرتام

00000

......

00000

مخصص هبوط أسعار مخزون أنتاج تام

14.492

......

14.492

مخصص ضرائب متنازع عليهـــــــــــــا

3.891

.....

3.891

مخصص مطالبـــــــــــــــــــــــــــــــــات

35.141

0

35.141

االجمــــــــــــــــــــــــــــالى

بلغ صافى رصيد المخصصات بخالف اإلهالك فى  2020/9/30مبلغ  18.383مليون جنيه  ،فى قائمة المركز المالى تتمثل فى

مخصص ضرائب متنازع عليها و مخصص مطالبات و منازعات .
يتم اثبات المخصصـــــــــــات عند وجود التزام قـــــانونى قائـــــم او حكمى من الظروف المحيطه نتيجه لحـــدث فى المـــاضى ويمكن
تقديره بدرجه يعتمد عليها وان يكون من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنه للمنافع االقتصاديه لتسويه االلتزام .
هذا و يتم مراجعه المخصصات فى تاريخ القوائم المـــاليه الظهــــار افضل تقدير حالى لمواجهه كافه االلتزامات المحتملة.
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( – )8الـــموردون واوراق الدفع ودائنون اخرون:

 )8/1( بلغ صافي رصيد الموردون واوراق الدفع ودائنون اخرون مبلغ  471.406مليون جنيه
رصيد دائن متضمنا ضريبة الدخل المستحقة  ،وقدرها  10.039مليون جنيه فى 2020/9/30
مقابل  307.652مليون جنيه فى  2020/6/30وبيانها كالتالى -:
المبالغ بالمليون بالجنية

2020/9/30

2020/6/30

13.999
295.651
309.650

2.885
215.941
218.826

بيــــــــان
موردو قطـــــــاع عام
موردو قطـــــاع خاص
االجمــــــــالى

بلغ الرصيدالخاص بشركة ابوت فى حسابات الموردين نحو مبلغ 231.993مليون جنيه .


( -)8/2بلغ رصيد أوراق الدفع  4.682مليون جنيه .



( -)8/3بلغ صافي الرصيد الدائن فى الحسابات الدائنه للمصالح والهيئات مبلغ 45.893مليون جنيه
و الرصيد المدين مبلغ  27.827مليون جنيه فى 2020/9/30ويتمثل الفرق فى :
حسابات مصلحة الضرائب على المبيعـــــات  0.119مليون جنيه رصيد مدين
حسابات مصلحــــه الضــــرائب العـــــامه  14.849مليون جنيه رصيد دائن
حسـابات مصلحــــه الضرائب العقـــــاريه  0.055مليون جنيه رصيد دائن
حســـابات الهيئه القوميـــــه للتامينـــــات  3.236مليون جنيه رصيد دائن
حسابات هيئـــات تامينيـــــه اخــــــرى  0.045مليـون جنيه رصيد دائن

( - ) 8/4بلغ صافي ارصده دائنه اخرى مبلغ 111.181مليون جنيه فى 2020/9/30
تتمثل فى األرصدة الدائنه لكل من دائنو توزيعات بمبلغ  51.891مليون جنيه و مصروفات مستحقة السداد
بمبلغ  11.607مليون جنيه و حسابات دائنه أخرى بمبلغ  9.304مليون جنيه والرصيد الدائن لكل من حسابات
العمالء بمبلغ  4.018مليون جنيه  ،حسابات مدينه أخرى بمبلغ34.361مليون جنيه
( ) 8/5بلغ صافى رصيد حسابات دائنة لدى الشركات القابضة /التابعة/الشقيقة فى
 2020/9/30مبلغ 0.885مليون جنيه .
( -)9حقــوق امللكــيـــة -:

 9/1 رأس املال
 يبلغ راس مال الشركه المرخص به 500مليون جنيه مصرى موزعه على 50مليون سهم.القيمة االسمية للسهم عشرة جنيهات.
 كما يبلغ راس المال المصددر والمددفوع مبلدغ  149.344مليدون جنيده موزعده علدى14934375سدددهم وذلدددك بنددداء علدددى قدددرارات الجمعيددده العامددده غيدددر العاديددده للشدددركه
بجلستها المنعقدة فى .2020/5/21
 و تم موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على توزيع االسهم المجانية علدى المسداهميناعتباراً من جلسة التداول بتاريخ .2020/9/10

تم االكتتاب فى رأس المال المصدروالمدفوع كما يلى -:
القيمة االسمية لألسهم

عـــــدد االسـهـــــــــم

89606250
44803120
14934380
149343750

8960625
4480312
1493438
14934375
8

المبالغ بالجنية
نسبة
التمــــلك

اسم المســـاهم

%60
%30
%10
%100

الشركة القابضــــة لألدوية
جمـــــاعه المســــــــــاهمين
اتحاد العامليــــن المساهمين
االجمــــــــــــالــــــى

وقد دفع المكتتبون كامل القيمة االسمية السهم رأس المال المصدر
بلغ عدد االسهم التى لم يتقدم اصحابها الستالمها من الشركة منذ تخصيصها  338553سهم كما بلغ عدد االسهم
التى لم يتقدم اصحابها اليداعها بشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي  344842سهم.
 9/2االحتياطيات -:



بلغت االحتياطيات المحتجزة فى  2020/9/30مبلغ  363.064مليون جنية طبقا لما يلى -:
المبالغ بالمليون جنية

المبلـــــــــــــــغ

-

بيـــــــــــــــــان

احتياطـــــــــــــــــى قانونى
59.738
احتياطــــــــــــــــى نظامى
147.266
احتياطــــــــــــى رأسمالى
74.823
احتياطيـــــــــــات اخـــرى
81.237
االجمالــــــــــــــــــــــــــــى
363.064
تم تدعيم االحتياطى النظامى بمبلغ  10.914مليون جنية و ذلك الستخدامه عند الحاجة فيما يعود بالنفع على
الشركة و المساهمين.

-

تم تدعيم احتياطى التطوير بمبلغ  9.077مليون جنية و ذلك لمواجهة متطلبات التطوير فى االقسام االنتاجيدة
للعام المالى القادم .
 9/3بلغت االرباح المرحله فى  2020/9/30مبلغ  64.072مليون جنيه

( – )10االلـــــتزامات طـــــويله االجـــــل:

-

 10 /1بلغت قيمة التزامات ضريبية مؤجلة مبلغ  6.024مليون جنية

-

 10 /2تددم حسدداب ضددريبه الدددخل عددن الفتددرة الماليددة مددن  2020/7/1حتددى  2020/9/30تقددديريا ً بنسددبة
 %22.5من صافى الربح المحاسبى حيث بلغت  10.039مليون جنية .
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( - )11السياسة املتبعه فى االعرتاف بااليراد :
تقاس قيمه االيراد بالقيمه العادله للمقابل المستلم او المستحق للمنشاه ويتحقق االيراد عندما يكون هناك توقع
كاف بان هناك منافع اقتصاديه مستقبليه سوف تتدفق الى المنشأه وأنه يمكن قياس قيمه هذة المنافع بطريقـــــه
يعتمد عليها.
( - )12الفـــــوائد الدائنـــــــــــــه:

* يتم االعتراف بالفــــوائد الدائنة بقائمه الدخــــل طبقـــــــا لمبدأ االستحقـــــاق باستخدام معـــــدل
الفــــائدة الفعلى.
* تضمنت الفوائد الدائنة مبلغ  0.498مليون جنيه قيمة فوائد دفعات مقدمة مسدده لمصلحة الضرائب .
( -)13ترجــــمة العمـــالت األجنبية :

يتم اُثبات كافة المعامالت المالية فــى السجـالت بالجنية المصري كمـــا يتم ترجمــة المعامـالت الماليــــة التى تتم
بالعمالت األجنبية خالل العام بالجنية المصرى ويتم أعادة تقييم كافة ارصدة الحقوق وااللتزامــات ذات الطبيعــة
النقدية بالعمالت االجنبية فى نهاية كل فترة مالية ويتم اثبات فروق العملة فى نهاية كل فترة مالية بقائمـة الدخل .
( -)14املـــــــوقــف الضــريبـــى -:
أوال  :ضـريبة الدخـل :
-

السنوات  2006/2005وحتى  2012/2011تم االنتهاء من عمليه الفحص وسداد الفروق المستحقة .

-

السدددنوات  2013/2012وحتدددى  2014/2013تدددم االتفددداق مدددع مصدددلحة الضدددرائب و تدددم سدددداد الفدددروق
المستحقة  ،و اإلتفاق على سداد باقى أرباح األسهم التى لم يتسلمها أصحابها وفقاً لسنوات التقادم .

-

السدددنوات مدددن  2014/7/1حتدددى  2018/6/30تدددم الفحدددص و اخطدددار الشدددركة علدددى نمدددوذج  19بعناصدددر
الضريبة و قامت الشركة باالعتراض و الطعن على نموذج . 19

-

السنوات من  2018/7/1و ما بعدها لم يتم الفحص .

ثانيا  :ضـريبة الدمغة :
-

يوجد مبلغ  747892.13جنيه ارصدده معدالة عدن السدنوات  1999حتدى  2004حيدث اعترضدت الشدركه
علددى هددذا المبلددغ لقيددام الشددركه بسددداد المسددتحق فددى المواعيددد المقددررة ونظددرا لعدددم حددل المشددكله اضددطرت
الشركه الى رفدع دعدوي قضدائيه تحدت رقدم  98لسدنه  2017البدراء ذمده الشدركه و بدالعرض علدى مجلدس
اإلدارة بجلسددته رقددم  216بتدداريخ  2018/5/3قددرر إسددتمرار التقاضددى و وافددق علددى التعاقددد مددع مستشددار
ضددريبى و تددم سددداد المبلددغ طبقددا لقددانون  174لسددنة 2018بعددد العددرض علددى مجلددس اإلدارة و موافقتدده
بجلسته رقم  222فى . 2018/9/24
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-

تم االنتهاء من الفحص حتى  2017/6/30وسداد الفروق البالغه  160761.05جنيه

-

السنوات من  2017/7/1وما بعدها لم يتم الفحص.

ثالثا  :ضـريبة كسب العمل :
 السدنوات مددن  2006/1/1حتددى  2012/12/31تددم االعتددراض علددى مددا ورد بددالنموذج  38مرتبددات لكونهدداتقديريه وجارى اعادة الفحص مدن واقدع المسدتندات و تدم سدداد مبلدغ  2مليدون جنيده حتدي 2017/8/28
تحت حساب فروق الفحص لحين انتهاء الفحص والربط النهائي باإلضافة إلي الددفعات الشدهرية و التسدويات
التي تم سدادها فيما يخص كل سنة.
 السنوات مدن2013 /1/1حتدي  2013/12/31تدم اإلعتدراض علدي مدا ورد بدالنموذج ( )38مرتبدات لكوندهتقديري و تم تحويل الموضوع إلي اللجنة الداخلية التدي طالبدت الشدركة بالمسدتندات الالزمدة إلعدادة الفحدص
الفعلي .
 السدددنوات  2014/1/1حتدددى  2017/12/31تدددم االعتدددراض علدددى مدددا ورد بدددالنموذج ( )38مرتبدددات كوندددةتقديرى و تم تحويل الموضوع الى لجنه داخلية العادة الفحص الفعلدى طبقدا للسدجالت و المسدتندات و جدارى
الفحص حتى . 2017
 السنوات  2018ما بعددها تقدوم الشدركه بسدداد دفعدات شدهريه تحدت الحسداب باإلضدافة إلدي عمدل التسدوياتالنهائيه و سداد الضريبة المستحقة لكل سنة علي حدة إنتظارا لعملية الفحص النهائي مع مصلحه الضرائب
ضـريبة القيمة املضافة :
تم االنتهاء من فحص السنوات حتى  2016/6/30وسداد الفروق الضريبيه المستحقه.
السنوات من 2016/7/1حتى  2019/6/30جارى الفحص .
السنوات من  2019/7/1و ما بعدها لم يتم الفحص .

رابعا :
ً
خامسا  :الضريبه العقاريه :
 وردت مطالبة بمبلغ  2018955.75عن الفترة من  2013/7/1حتى  2018/12/31عدن مبدانى المصدنعوتم الطعن عليها  ،ثم اللجوء إلى القضاء وتم سداد مبلغ الضريبه بالكامل لحين صدور حكم القضاء.
 السددنوات 2019تددم سددداد الضددرية المسددتحقة عليهددا و قدددرها  367000الددف جنيدده كمددا ورد مطالبددة بمبلددغ 79440فروق الضريبة العقارية عن المصنع طبقا لقرار لجنة الطعن و التى وفقا لقرارها تم زيادة الضدريبة
السنوية بمبلغ 12000الف جنية لتصبح  379000سنويا ً.
 السددددنة مددددن  2020/1/1حتددددى  2020/12/31تددددم سددددداد الضددددريبة المسددددتحقة عددددن المصددددنع و قدددددرها 379351.40جنية .
 كمدا وردت مطالبده بمبلدغ  658515جنيده بتداريخ 2018/10/17للضدريبة العقاريدة المسدتحقة علدى مبددانىالشركة بفرع الشباب عن السنوات من  2013/7حتى  2018/12/31و االتفاق علدى سدداد المبلدغ المتبقدى
حيث تدم سدداد مبلدغ  221130جنيده عدن سدنوات  2014 ، 2013و  2018و تدم سدداد مبلدغ  220الدف
جنبه عن سنوات  2015و  2019و سداد مبلغ  221130جنية عن السنوات  2016و . 2020
-

مبدددانى الشدددركة باالسدددكندرية تدددم سدددداد الضدددريبة العقاريدددة المسدددتحقة عدددن الفتدددرة مدددن  2013/7/1حتدددى
 2018/12/31بمبلغ  6451.42جنيها وذلك بعد اتخاذ االجراءات الالزمة فى هذا الشان .
تم سداد مبلغ  3138.78جنيها عن السنة من  2019/1/1حتدي 2019/12/31و سدداد مبلدغ 1569.39
جنية عن السنة . 2020
اسيوط تم سداد  19351.90جنيها حتى  2018/12/31بعد اتخاذ االجراءات الالزمة .

( )15مصــــروفات االبــــحاث والتطــوير :

يتم إثبات تكاليف األبحاث كمصروفات فى الفترة التى تم تحمل التكاليف خاللهـــا وقد بلغت  4.125مليون جنيـــه
كمــا يتم ادراجهــــــا بالحســـاب النوعى المختص مــع تصنيف هذة المصروفات وفقــا للتوزيع الوظيفي بمركز
تكلفة األبحـاث المخصص لحصر مصـــــروفات مركز االبحـــاث والرقــــــــــابة .

( )16تقييــــــم االستثمــــارات (االدوات املاليه):

يتم تقييم االستثمـــــارات الماليــــــــه فى القوائم المــــــــاليه بالتكلفه الدفتريه وفقا لمتطلبات المعيار رقم ()26
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من معايير المحاسبه المصريه وذلك نظرا الن هذة االستثمارات غير متداوله بالبورصه (عدم وجود سوق نشط).
( )17توزيعــــــــــات االربـــــــــــــــــــاح:

تثبت توزيعات االرباح فى القوائم الماليه فى الفترة التى تقر فيها الجمعيه العامه للشركه هذة التوزيعات.
( )18املعامالت مع االطراف ذوى العالقة:

تتمثل طبيعه المعامالت مع االطراف ذوى العالقه فيما يلى :

 الشركه القابضة لألدويه وتمتلك عدد  8960625سهم والقيمه االسميه للسهم  10جنيهاتوتمثل  %60من رأس مال الشركه .
وأما عن الشركات الشقيقه وهى شركات (االسكندريه لألدويه -سيد لالدويه -النيل لألدويه -ممفيس لألدويه-
مصر للمستحضرات الطبيه -العربيه لألدويه -النصر للكيماويات الدوائيه -العبوات الدوائية -المصريه لتجارة
االدويه )  ،يتم التعامل معهم لبيع الخامات والمستلزمات باسعار التكلفه  +هامش ربح ،
وكذا تسويق جزء من االنتاج التام باسعار بيع المصنع .
-

بلغ حجم التعامل الدائن مع شركة الجمهورية لالدوية مبلغ 35.521مليون جنيه .

 بلغ حجم التعامل الدائن مع شركة العبوات الدوائية مبلغ  1.186مليون جنية . بلغ حجم التعامل الدائن مع شركة النصر للكيماويات مبلغ  10.787مليون جنية . بلغ حجم التعامل مع الشركة المصرية لتجارة األدوية مبلغ  22.606مليون جنيه. -فى حين بلغ الرصيد المدين للشركة القابضة بدفاترنا

 17.596مليون جنيه .

( )19بيـــــانات اخــــــرى.....

( )19/1يتم حساب نصيب السهم فى االرباح وفقا لطريقه (المتوسط المرجح )
( )19/2اجمالى ما تم صرفه على البيئه من  2020/7/1حتى  2020/9/30مبلغ  0.019مليون جنيه
وتتمثل فى :
مكافحـــــه القـــوارض 0.004

مليون جنيه

رســـــــــوم نظافــــــة 00000

مليون جنية

صيانه مرافق وشبكــات 0000

مليون جنيه

و م .ازاله المواد الصلـبــه
السالمه والصحه المهنيه  0.007مليون جنيه
تكلفة تنفيذ عقد أيزو البيئة  0.008مليون جنيه
تقوم ايزو البيئه بمراجعه الشركه من جهه خارجيه سنويا وال توجد ايه مالحظات
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( )19/3المصروفات اإلدارية األخرى بمبلغ 13.495مليون جنيه وتتمثل فى:
0.286

مليون جنيه -خامات ومواد ووقود

12.325

مليون جنيه -اجــــــــــــــــــــور

0.798

مليون جنيه -خـــــــــدمات مشتراة

0.079

مليون جنيه  -اهــــــــــــــــــــــــــالك

 0.007مليون جنيه  -ضرائب غير مباشرة على النشاط
( )19/4كما بلغت المصروفات األخرى (أعباء وخسائر) مبلغ 2.205جنيه وتتمثل فى -:
0.495

مليون جنيه تعويضات وغرامات

0.151

مليون جنيه تبرعات واعانــات

0.722

مليون جنيه مساهمة تكافلية

0.758

مليون جنية خسائر فروق عملة

0.001
0.078

مليون جنيه خسائر راسمــالية
مليون جنية خسائر غير عادية

( )19/5بلغت االيرادات االخرى مبلغ  0.575مليون جنيه وتتمثل فى :
 0.137مليون جنيه  -ارباح بيع مخلفــات
 0.066مليون جنيه  -تعويضات وغرامات
0.304

مليون جنية  -ايجارات دائنة

 0.068مليون جنيه  -ايرادات اخرى وتتمثل فى  ( :م تحليل -م اداريه من بيع المخلفات – بيع كراسات شروط)

 بلغ صافى الربح قبل الضرائب مبلغ  43.899مليون جنيه فى  2020/9/30مقابل مبلغ 33.386مليون جنية فى .2019/9/30

 كما بلغ صافى الربح بعد ضرائب الدخل فى قائمة الدخل الشامل مبلغ  33.859مليون جنيهفى 2020/9/30مقابل  25.733مليون جنيه فى .2019/9/30
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( )19/6بلغ عدد العاملين فى  2345 -2020/9/30عامل مقابل 2386عامل فى2020/6/30
طبقا لما يلى-:
بيــــــــــــــــــان

2020/9/30

2020/6/30

عمالة دائمة

2324

2292

عقود

21

94

( )19/7بلغت االستثمارات المنفذة خالل الفترة من  2020/7/1حتى  2020/9/30مبلغ  1.516مليون جنيه وفقا ً
للجدول التالى :
(المبلغ بالمليون جنية)

بيــــــــــــــان

2020/9/30

المعتمد
2021/2020

اراضــــــــــــــــــى
مبانى وانشــاءات
آالت ومــعــــــدات
وسائل نقل وانتقال
عـــــــــــدد وأدوات
اثاث ومعدات مكاتب
اصول غير ملموسة

.......
.......
0.090
......
......
0.018
1.408

......
.......
14.660
.......
.......
4.500
6.000

اجمــــــــــــالى

1.516

25.160
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( )19/8بلغت صافى قيمة المبيعات فى  2020/9/30مبلغ  287.013مليون جنيه مقابل  247.808مليون
جنيه فى  2019 /9/30بزيادة نحو 39.205مليون جنية علما ً بان تم تخفيض اجمالى المبيعات بقيمة الفواتير التى
لم تسلم حتى تاريخ اعداد المركز المالى بقيمة قدرها  18.899مليون جنية .
 بلغـــت قيمـــة البــونص الممنــوحة للعمــالء مبلــغ  2.626مليــون جنيــه بالتكلفة كما بلغت 8.073مليونجنيه بسعر البيع حتى . 2020/9/30
( )19/9بلغت قيمة مبيعات التصدير فى  2020/9/30نحو  15.865مليون جنيه مقابل  16.007فى
. 2019/9/30
كما بلغت قيمة إيرادات تشغيل للغير مبلغ  0.818مليون جنيه فى .2020/9/30
( )19/10بلغت قيمة االنتاج بسعر بيع المصنع فى  2020/9/30نحو  303.819مليون جنيه مقابل
 282.119مليون جنية فى . 2019/9/30
( )19/11بلغت قيمة األجور المنصرفة فى  2020/9/30نحو 55.177مليون جنيه مقابل 53.077
مليون جنيه فى . 2019/9/30
( )19/12بلغت قيمة مصروفات البيع و التوزيع فى  2020/9/30مبلغ  10.407مليون جنيه وتتمثل فى:
0.843

مليون جنيه -خامات ومواد ووقود

8.660

مليون جنيه -اجــــــــــــــــــــور

0.672

مليون جنيه -خـــــــــدمات مشتراة

0.050

مليون جنيه  -اهــــــــــــــــــــــــــالك

0.060

مليون جنيه – إيجارات عقارات

0.020

مليون جنيه  -ضرائب غير مباشرة على النشاط

0.102

مليون جنيه  -هدايا و عينات

ال يــــوجـــــــــد

( )20األحداث الالحقة لتاريخ المركز المالى.
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 – 22السياسات المحاسبية
يتم أعداد القوائم المالية والحسابات التحليلية لقائمة الدخــــل وفقـــا الحكام النظــام المحاسبى الموحد والمعدل
بقرار رئيس الجهـــاز المركزي للمحاسبات رقم  204لسنــــة  2001وطبقـــا لمعايير المحاسبية المصرية
الصادرة كإطــار مكمل للنظــام المحاسبي الموحــد بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 609لسنة . 2016

رئيس مجلس االدارة و العضو المنتدب

رئيس قطـــاع الشئـــون المــــاليه

(دكتورة  /عفاف المعتز باهلل مبارك )

(محاسب /أحمد حسن صبرى)

16

17

