محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية
المنعقد بتاريخ 2017/8/14

انه فى يوم االثنين الموافق  2017/8/14فى تمام الساعة الثالثة مساءا ً اجتمعت لجنة المراجعة لشركة مينا فارم
لألدوية والصناعات الكيماوية
وبحضور كل من السادة :
الدكتور  /عمرو الشبراويشي

رئيس اللجنة

الدكتور  /انور نصر

عضو اللجنة

األستاذ  /ابراهيم البكرى

عضو اللجنة

األستاذ  /البير سامى

مقرر اللجنة

وذلك لمناقشة جدول االعمال التالى :
 -1اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق بتاريخ 2017/5/24
 -2متابعة تنفيذ التوصيات السابقة
 -3القوائم المالية للشركة فى 2017/6/30

وقد تناولت اللجنة جدول األعمال على النحو التالى :

اوال ً  :التصديق على محضر اجتماع اللجنة بجلستها بتاريخ 2017/5/24

عرض الدكتور  /عمرو الشبراويشي رئيس اللجنة محضر االجتماع السابق بتاريخ  2017/5/24وحيث لم
توجد مالحظات عليه من السادة االعضاء اتخذت اللجنة القرار التالى -:

اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ 2017/5/24
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ثانيا ً  :متابعة تنفيذ التوصيات السابقة
احيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ التوصيات السابقة


لم يتم االخذ بتوصياتنا السابقة والمتكررة في شان تخفيض التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء
التمويل وبالتالي تحسين ربحية الشركة وقد بلغ حجم التسهيالت االئتمانية في  2017/6/30نحو
 400.4مليون جنيه بزيادة قدرها  128.1مليون جنية عن رصيد التسهيالت االئتمانية في
 2017 /3/31والبالغ قدرها  272.3مليون جنيه وقد نتج عن ذلك ان الشركة تحملت اعباء
التمويل بلغ قدرها نحو  26.8مليون جنيه خالل النصف االول من العام  2017ما يزيد عن
صافي ربح الشركة خالل النصف االول من العام و البالغ نحو  24.7مليون جنيه
ولم توضح ادارة الشركة اي مبرر لزيادة تلك التسهيالت علما بان االرصدة النقدية لدي الشركة
بلغت نحو  253.1مليون جنية في 2017/6/30
والزالت لجنة المراجعة توصي ادارة الشركة بتخفيض التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء التمويل
وبالتالي تحسين ربحية الشركة



لم يتم االخذ بعد بالتوصية الخاصة بهيكل حقوق الملكية والتي اوصينا فيها بزيادة راس المال عن
طريق توزيع  2سهم مجاني لكل سهم عن طريق تحويل االحتياطي الراسمالي وجانب من االرباح
المرحلة الي راس المال وحتي يتناسب راس مال الشركة مع حجم نشاطها و استثمارتها فال
يتصور ان تكون حقوق الملكية في  2017/6/30نحو  556.7مليون جنيه بينما راس المال
المدفوع نحو  123مليون جنيه واالحتياطيات واالرباح المرحلة نحو  433.7مليون جنيه و تجدد
لجنة المراجعة توصيتها في هذا الشان

ثالثا :القوائم المالية للشركة فى 2017/6/30
استعرضت اللجنة القوائم المالية للشركة فى  2017/6/30وقد اظهرت تلك القوائم ما يلى
 .1حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها  598مليون جنية خالل النصف االول من عام  2017بزيادة قدرها
176مليون جنية عن قيمة مبيعات نفس الفترة من عام  2016والبالغ قدرها  422مليون جنية و
بنسبة زيادة قدرها  ( %41.7ويرجع جانب من هذه الزيادة الي زيادة سعرية نتيجة زيادة االسعار قي
الفترة االخيرة )
 .2بلغت نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعات  %75خالل النصف االول من عام  2017مقابل %71
لنفس الفترة من عام  2016اي بزيادة نسبتها  %4وهي نسبه زيادة كبيرة ترجع في المقام االول الي
زيادة سعر صرف العمالت االجنبية مقابل الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف اعتبارا من
تاريخ  2016/11/3نظرا العتماد الشركة في المقام االول على استيراد المواد الخام و مستلزمات
االنتاج من الخارج بالعمالت االجنبية
 .3بلغ صافى ربح الفترة خالل النصف االول من عام  2017نحو  24.7مليون جنية مقابل 26.3
مليون جنيه خالل نفس الفترة في  2016اي بنقص  1.6مليون جنية وذلك بالرغم من زيادة قيمة
المبيعات الفترة من عام  2017عن مثيلتها عام  2016كما سبق ان اوضحنا
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و يرجع بصفة اساسية الي :









ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات الي المبيعات خالل الفترة بنسبة %4
انخفاض نسبة المصروفات البيعية والتسويقية بنحو %1.6
انخفاض المخصصات بنحو  4.1مليون جنيه
زيادة االيرادات التمويلية بنحو  8.3مايون جنيه
زيادة في مصروفات البحث و التطوير بنحو  1.6مليون جنية
زيادة في المصروفات التمويلية بنحو  23.4مليون جنية
انخفاض في ضريبة الدخل بنحو  3.7مليون جنيه

هذا وتجدرا االشارة بالذكر بان صافي الربح المحقق خالل الربع االول من عام  2017قد بلغ
نحو  7.7مليون جنية عن قيمة مبيعات بلغت نحو  310مليون حنيه وبنسبة  %2.5بينما صافي
الربح المحقق خالل الربع الثاني من عام  2017قد بلغ  17مليون حنيه عن قيمة مبيعات بلغت
 288مليون جنيه وبنسبو  %5.9معني ذلك ان نتائج الربع الثاني افضل بكثير من نتائج الربع
االول وهذا امر جيد تشكرعليه ادارة الشركة ونتنمني ان يستمرذلك حتي نهايا العام باذن هللا

 .4تنفيذا لسياسة التوسعات التى تنفذها الشركة فقد بلغ ما انفق علي المشروعات تحت التنفيذ خالل
النصف االول من عام  2017نحو  38.4مليون جنية ويضاف اليه رصيد اول المدة نحو 15.3
مليون جنية يخصم منه المحول الى االصول الثابتة 2مليون جنية والمحول الي المصروفات 148
الف جنيه و بالتالي اصبح رصيد المشروعات تحت التنفيذ في  2017/6/30نحو  51.6مليون جنيه
 .5بلغ رصيد العمالء و اوراق القبض فى  2017/6/30نحو  258مليون جنية مقابل  206مليون جنية
في  2016/12/31اي بزيادة قدرها نحو  52مليون جنية معني ذلك ان الشركة حصلت خالل
النصف االول من عام  2017مبلغ  546مليون جنيه من قيمة مبيعاتها البالغة  598مليون جنية
وهذا امر جيد تشكر عليه ادارة الشركة والعاملين علي التحصيل و لجنة المراجعة الزالت توصي
بالعمل علي تنشيط عملية التحصيل و منح الحوافز المالية الالزمة لتحقيق لذلك حيث ان زيادة
المديونية لدي الغير تاثر بالتالي علي السيولة النقدية لدي الشركة مما يدفعها الي االقتراض من البنوك
و تحميل اعباء تمويل تؤثر علي ربحية الشركة

 .6نظرا العتماد الشركة على استيراد المواد الخام و مستلزمات االنتااج مان الخاارج فاان الشاركة تتحاوط
دائمااا باالحتفاااظ بقاادر مناسااب ماان العمااالت االجنبيااة ضاامن ارصاادتها النقديااة وقااد بلااغ نحااو مااا يعااادل
245مليااون جنيااة فااى  2017/6/30واذا مااا علمنااا بااان الرصاايد كااان يعااادل  275.6مليااون جنيااه فااي
 2017/3/31معني ذلك ان الشركة اخذت بتوصيتنا في تقريرنا السابق بتااريخ  2017/5/24بتخفايض
حجم العمالت االجنبية المحتفظ بها نظرا الن سياسة البنك المركزي بعد تحريار ساعر الصارف بتااريخ
 2016/11/3تساامح بتااوفير العمااالت االجنبيااة الالزمااة السااتيراد الخامااات و مسااتلزمات االنتاااج ماان
الخارج بسعر الصرف في تاريخ فتح االعتمادات او التحويالت للشركات التي يتم منها االستيراد
هااذا و تكاارر لجنااة المراجعااة توصاايتها السااابقة لاالدارة التنفيذيااة بالعماال علااى زيااادة اسااتخدام الخامااات
ومستلزمات االنتاج المحلية ما امكن ذلك والعمل على زيادة نسبة التصدير للخارج
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 .7بلااغ رصاايد التسااهيالت االئتمانيااة فااى  2017/6/30نحااو  400.4مليااون جنيااة بزيااادة قاادرها 128.1
مليااون جنيااة عاان رصاايدها فااي  2017/3/31وذلااك بااالرغم ماان تكاارار توصااياتنا السااابقه بتخفاايض
التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء التمويل والتي بلغات خاالل النصاف االول مان عاام  2017نحاو
 26.8مليون جنيه ما يزيد عن صافي ربح الشركة خالل تلك الفترة والبالغ قادرها  24.7ملياون جنياه
ولاام نوضااح ادارة الشااركة اي مباارر لزيااادة تلااك التسااهيالت علمااا بااان االرصاادة النقديااة بلغاات 253.1
مليون جنيه في 2017/6/30
وهااذا وتبلااغ نساابة اعباااء التموياال التااي تتحملهااا الشااركة مااا بااين  %18.25الااي  %19.25بينمااا نساابة
العائد علي الودائع بالعمالت االجنبية التي تحتفظ بها الشركة ال يتجاوز%2
والزالاات لجنااة المراجعااة توصااي بالعماال علااي تخفاايض التسااهيالت االئتمانيااة وبالتااالي تخفاايض اعباااء
التمويل وتحسين ربحية الشركة
هذا و قد تأكدت اللجنة من سالمة االجراءات التى اتبعت فى اعداد القوائم المالية للشركة وانها متماشية
مع معاييرالمحاسبة المصرية و تشكر لجنة المراجعة الجهد المبذول والنتائج التى حققتها الشركة خاالل
النصف االول من عام  2017وتوصى اللجناة بعارض القاوائم المالياة للشاركة فاى  2017/6/30علاى
مجلس االدارة لالعتماد

ملخص توصيات اللجنة :
 -1عرض القوائم المالية للشركة فى  2017/6/30على مجلس االدارة لالعتماد
 -2العمل على تخفيض حجم التسهيالت االئتمانية لتخفيض اعباء التمويل التى تتحملها الشركة
 -3العمل على زيادة استخدام خامات و مستلزمات انتاج محلية ما امكن ذلك
 -4العمل على زيادة تصديرمنتجات الشركة للخارج
 -5النظر في هيكل حقوق الملكية وتعلية جانب من االحتياطاات واالربااح المرحلاة علاي راس الماال فاي
صورة اسهم مجانية توزع علي المساهمين كل بقدر حصته فاي راس الماال كماا سابق بياناه فاي البناد
ثانيا
 -6تقديم تقرير عن اثر تخفيض سعر صرف الجنية المصري مقابل العمالت االجنبية علي تكلفة االنتااج
وبالتالي ربحية الشركة وهل سيتم التوقف غن انتاج بعض المنتجات في حالة زيادة تكلفتها عان ساعر
البيع وماهي خطة الشركة في هذا الشان

وبعد االنتهاء من مناقشة جدول االعمال توجه السيد رئيس اللجنه بالشكر للسادة الحضور ورفعت الجلسة

البير سامى

عمرو الشبراويشى

مقرر اللجنة

رئيس اللجنة
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