المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY
محاسبون قانونيون ومستشارون

المعزاوى وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية
(شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
وتقرير الفحص المحدود حولها

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021

جدول المحتويات

الصفحة

تقرير الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة

2

قائمة المركز المالي الدوري المستقل المختصرة

3

قائمة األرباح أو الخسائر الدورية المستقلة المختصرة

4

قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة المختصرة

5

قائمة التغير في حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة

6

قائمة التدفقات النقدية الدورية المستقلة المختصرة

7

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
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شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
التغيرات في السياسات المحاسبية (تابع)
معيار المحاسبة المصري رقم " 48اإليرادات من العقود مع العمالء"
يحل معيار المحاسبة المصري رقم ( )48محل معيار المحاسبة المصري رقم (" )8عقود اإلنشاءات"
ومعيار المحاسبة المصري رقم (" )11اإليرادات" يتم تطبيق المعيار في أو بعد  1يﻨايﺮ  .2021واستحدث
معﯿار االيراد الجديد نموذجا مﻜﻮنا مﻦ خﻤﺲ خﻄﻮات قائﻢ على الﻤﺒادئ الﻤﺤاسﺒﯿة بﺸﺄن االعﺘﺮاف بااليراد
عﻨﺪ انﺘقال الﺴﯿﻄﺮة على الﺒﻀاعة إلى أو تقﺪيﻢ الﺨﺪمات للعﻤﯿﻞ تﺘﻤﺜﻞ الﺨﻤﺲ خﻄﻮات هﺬه في اﻵتي :ـ
)1
)2
)3
)4
)5

تﺤﺪيﺪ العقﻮد الﻤﺒﺮمة مع العﻤالء.
تﺤﺪيﺪ الﺘﺰامات األداء في العقﺪ.
تﺤﺪيﺪ سعﺮ الﻤعاملة.
تﺨﺼﯿﺺ سعﺮ الﻤعاملة.
االعﺘﺮاف باإليﺮادات عﻨﺪ اسﺘﯿفاء الﺘﺰامات األداء.

يلزم المعيار المنشآت أن تعد تقديرا محاسبيا ،آخذة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات العالقة عند
ُحد ُد المعيار طريقة المحاسبة عن
تطبيق كل خطوة من النموذج على العقود المبرمة مع عمالئها .كما ي ِّ
التكاليف اإلضافية للحصول على عقد والتكاليف التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد.
قامت الشركة بتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة و فيما يلي تﺄثير التغيرات كنتيجة تطبيق معيار المحاسبة
المصري رقم (" )48اإليرادات من العقود مع العمالء" على األرباح المرحلة:
قائمة المركز المالي في  1يناير 2020
جنيه مصري
التزامات متداولة
6,031,296
مخصص مبيعات مستردة
حقوق الملكية
()6,031,296
األرباح المرحلة في  1يناير 2020
معيار المحاسبة المصري رقم " 49عقود التأجير"
يحل معيار المحاسبة المصري ( )49محل معيار المحاسبة المصري رقم ( - )20القواعد والمعايير
المحاسبية المتعلقة بعمليات التﺄجير التمويلي.
الشركة كمستاجر :يقدم معيار المحاسبة المصري رقم ( )49عقود التﺄجير" نموذج محاسبي واحد بالنسبة
للمستاجر حيث يقوم المستﺄجر باالعتراف بحق االنتفاع باألصل المؤجر ضمن أصول الشركة كما يعترف
بااللتزام والذي يمثل القيمة الحالية لدفعات االيجار غير المدفوعة ضمن التزامات الشركة ،مع األخذ في
االعتبار أنه ال يتم تصنيف عقود االيجار بالنسبة للمستﺄجر عقد تﺄجير تشغيلي أو أنه عقد تﺄجير تمويلي.
وهناك إعفاءات اختيارية لعقود التﺄجير قصيرة األجل وعقود التﺄجير ذات القيمة المنخفضة.
الشركة كمؤجر :يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تﺄجير تشغيلي
أو أنه عقد تﺄجير تمويلي.
• االيجار التمويلي :يجب على المؤجر االعتراف باألصول المحتفظ بها بموجب عقد تﺄجير تمويلي
في قائمة المركز المالي وعرضها على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي لصافي االستثمار
في عقد التﺄجير.
• االيجار التشغيلي :يجب على المؤجر االعتراف بدفعات عقود التﺄجير من عقود التﺄجير التشغيلية
على أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر.
-9-
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أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)

1-2

أسس إعداد القوائم المالية
معايير أصدرت ولم تطبق بعد
معيار المحاسبة المصري  :47األدوات المالية- :
معيار المحاسبة المصري " 47األدوات المالية" والذي حل محل معيار المحاسبة المصري  26األدوات
المالية :االعتراف والقياس .تم إصدار معيار المحاسبة المصري  47في أبريل  2019ويبدأ تطبيق المعيار
للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2021في مصر ،مع امكانية التطبيق المبكر .باستثناء محاسبة
التغطية ،يجب التطبيق بأثر رجعي ولكن تعديل معلومات المقارنة ليس إلزامي .بالنسبة لمحاسبة التغطية،
يتم تطبيق المتطلبات بشكل مستقبلي ،مع بعض االستثناءات المحدودة .اختارت الشركة عدم التطبيق
المبكر لمعيار المحاسبة المصري .47
األصول المالية للشركة تفي بشروط التصنيف إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر.
يتطلب نموذج االضمحالل الجديد االعتراف بمخصصات االضمحالل في القيمة بنا ًء على الخسائر
االئتمانية المتوقعة بدالً من الخسائر االئتمانية المتكبدة كما هو الحال في معيار المحاسبة المصري .26
وهو ينطبق على األصول المالية المصنفة بالتكلفة المستهلكة وأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،أصول العقود بموجب معيار المحاسبة المصري  :48اإليراد من العقود مع
العمالء ،واإليجار مستحق التحصيل ،وارتباطات القروض وبعض عقود الضمان المالي.
ضا ايضاحات أكثر وتغييرات في طريقة العرض .من المتوقع أن يغير ذلك طبيعة
يتطلب المعيار الجديد أي ً
ومدى إفصاحات الشركة عن أدواتها المالية.
يتطلب المعيار الجديد مراجعة الشركة لإلجراءات المحاسبية والضوابط الداخلية المتعلقة باألدوات المالية
التي يتم إصدار التقارير بشأنها .لم يتم االنتهاء من هذه التغييرات بعد.
 2-2أحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد هذه القوائم المالية قيام اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات تؤثر على قيم اإليرادات،
والمصروفات ،واألصول ،وااللتزامات المدرجة بالقوائم المالية وما يصاحبها من افصاحات وكذا اإلفصاح
عن االلتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية .وقد ينشأ عن عدم التأكد المحيط بهذه االفتراضات
والتقديرات نتائج تتطلب إدخال تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لدصول وااللتزامات المتأثرة في
الفترات المستقبلية.
ويتم مراجعة التقديرات وما يصاحبها من افتراضات بشكل مستمر .ويتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ
على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يجري خاللها مراجعة التقديرات.
وفيما يلي األحكام والتقديرات الرئيسية التي تؤثرتأثيرا جوهريا ً على القوائم المالية للشركة:
 1-2-2األحكام
االعتراف باإليراد الناشئ عن بيع المنتجات
عند اتخاذ األحكام الخاصة بها ،وضعت اإلدارة في االعتبار المتطلبات التفصيلية لالعتراف باإليراد الناشئ
عن بيع البضائع على النحوالمبين في المعيار المحاسبي المصري رقم ( " )48االيراد من العقود مع العمالء
" .بما في ذلك الحكم حول:
 توقيت الوفاء بالتزامات األداء. سعر المعاملة والمبالغ المخصصة اللتزامات األداء.- 10 -
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 2-2أحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (تابع)
 2-2-2التقديرات
انخفاض قيمة ارصدة العمالء والمتحصالت االخرى
يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل من أرصدة العمالء والمتحصالت األخرى عندما يكون تحصيل المبلغ
بالكامل لم يعد متوقعا ً .بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي ،يجري التقدير على أساس فردي .أما المبالغ
التي ال تعد جوهرية بشكل فردي ،ولكنها تعدت تاريخ استحقاقها ،فيجري تقييمها اجماليا ويوضع لها
مخصص وفقا للمدة الزمنية التي انقضت منذ تاريخ استحقاقها استنادا إلى معدالت االسترداد التاريخية.
مخصص مردودات مبيعات البضائع
تقوم إدارة الشركة بتحديد تقديرات مخصص مردودات المبيعات .يتم تحديد ذلك التقدير بعد االخذ في
االعتبار الخبرة السابقة لمردودات المبيعات وحجم االيرادات وحجم المبيعات وتواريخ انتهاء صالحيه
البضائع المباعة ،وتقوم اإلدارة دوريا" بمراجعة قيمة المخصص المقدرة للتأكد من أن المخصص كاف
لتغطية مردودات المبيعات.
العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة
تحدد إدارة الشركة العمر اإلنتاجي المقدر لدصول الثابتة بغرض حساب اإلهالك .ومن شأن هذا التقدير
أن يُحدد عقب النظر في العمر اإلنتاجي المتوقع لدصل أو اإلهالك المادي لدصول .وتراجع اإلدارة بشكل
دوري العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلهالك من أجل ضمان أن طريقة ومدة اإلهالك تتسق مع النمط
المتوقع للمنافع االقتصادية الناشئة عن هذه األصول.
العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة
يتم تقييم العمر اإلنتاجي لدصول غير الملموسة إما كمحددة أوغير محددة العمر.
يتم مراجعة تقييم العمر غير المحدد سنويًا لتحديد ما إذا كان العمر غير المحدد مازال مؤيدا .إذا لم يكن
األمر كذلك ،فإن التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي.
تقوم االدارة بشكل دوري بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك لضمان اتساق الطريقة
وفترة االستهالك مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه األصول.
الضرائب
تخضع الشركة لضريبة الدخل المفروضة في مصر .ويتحتم اتخاذ أحكام هامة من أجل تحديد إجمالي
مخصصات الضرائب الحالية والضرائب المؤجلة .ولقد وضعت الشركة المخصصات ،استنادا إلى تقديرات
معقولة ،واضعة في االعتبار العواقب المحتملة لعمليات الفحص التي تجريها السلطات الضريبية في مصر.
ويستند مبلغ هذا المخصص إلى عوامل عدة منها الخبرة بالفحوصات الضريبية السابقة والتفسيرات المتباينة
للوائح الضريبية من قبل الشركة ومصلحة الضرائب المسؤولة .وقد تنشأ مثل هذه االختالفات في التفسير
في مواضيع عدة وفقا للظروف السائدة في مصر في ذلك الحين.
ويجري االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة عن خسائر الضريبة غير المستخدمة والمرحلة بحيث يكون
من المحتمل أن يقابلها أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدام هذه الخسائر لتغطيتها .ويتحتم أن تحدد أحكام
اإلدارة الجوهرية مبلغ األصول الضريبية المؤجلة التي يمكن االعتراف بها ،وذلك استنادا إلى التوقيت
المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة إلى جانب استراتيجيات التخطيط الضريبي
المستقبلية.
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شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
 -2أهم السياسات المحاسبية المطبقة (تابع)
 2-2أحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (تابع)
انخفاض قيمة األصول غير المالية
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية في كل فترة من
فترات إعداد التقرير .ويجري اختبار األصول غير المالية لتقييم انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات
على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .وعند احتساب القيمة االستخدامية ،تقدر اإلدارة التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو من الوحدة المولدة للنقد وتختار معدل الخصم المناسب من أجل
احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 3-2المعلومات القطاعية
يتمثل قطاع األعمال الرئيسي للشركة في إنتاج وبيع األدوية ،وقد جرى التقرير عن جميع إيرادات الشركة
للفترة المنتهية في  30سبتمبر  2021على أساس وجود قطاع تشغيلي منفرد في القوائم المالية المستقلة
المختصرة.
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شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
-3

أصول ثابتة

التكلفة
في  1يناير 2021
المحول من المشروعات تحت التنفيذ
إضافات
استبعادات
في  30سبتمبر 2021
مجمع اإلهالك
في  1يناير 2021
إهالك الفترة
إهالك االستبعادات
في  30سبتمبر 2021
صافى القيمة الدفترية فى
في  30سبتمبر 2021

أراضي
جنيه مصري

مباني وإنشاءات
جنيه مصري

آالت ومعدات
جنيه مصري

وسائل نقل وانتقال
جنيه مصري

أجهزة حاسب ألي
جنيه مصري

أثاث ومعدات مكاتب
جنيه مصري

ادوات ومعدات
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

11,201,599
11,201,599

75,614,963
5.513.625
81.128.588

311.163.247
8.165.565
7.402.674
()2.194.989
324.536.497

12,154,399
1.518.990
()350.902
13.322.487

14.094.505
1.135.444
()66.063
15.163.886

18.893.026
776.324
()13.199
19.656.151

26.267.167
467.108
5.569.287
32.303.562

469.388.906
14.146.298
16.402.719
()2.625.153
497.312.770

-

()60.349.432
()2.253.574
()62.603.006

()11.149.994( )274.496.966
()492.527
()12.063.437
350.898
2.194.983
()11.291.623( )284.365.420

()9.050.915
()1.319.786
46.663
()10.324.038

()12.459.409
()1.745.471
13.196
()14.191.684

()387.818.824( )20.312.108
()20.109.060
()2.234.265
2.605.740
()405.322.144( )22.546.373

11,201,599

18.525.582

4.839.848

5.464.467

40.171.077

2.030.864

9.757.189

 إهالك الفترة تم تحميله على قائمة االرباح او الخسائر على النحو التالي: 30سبتمبر 2021
جنيه مصري
جنيه مصري

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري
تكلفة المبيعات
مصروفات البحث والتطوير
مصروفات ببيعة وتسويقية
مصروفات عمومية وإدارية

16.203.840
2.167.947
584.985
1.152.288
20.109.060

تكلفة األصول الثابتة المستبعدة
مجمع إهالك األصول الثابتة المستبعدة
صافي القيمة الدفترية لدصول المستبعدة
متحصالت من بيع األصول الثابتة
ارباح استبعاد أصول ثابتة (إيضاح )20
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2.625.153
()2.605.740
()19.413
482.000
462.587

91.990.626

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
- 3

أصول ثابتة ( مقارن)

التكلفة
في  1يناير 2020
المحول من المشروعات تحت التنفيذ
إضافات
استبعادات
في  31ديسمبر 2020
مجمع اإلهالك
في  1يناير 2020
إهالك السنة
إهالك االستبعادات
في  31ديسمبر2020
صافى القيمة الدفترية فى
في  31ديسمبر2020

أراضي
جنيه مصري

مباني وإنشاءات
جنيه مصري

آالت ومعدات
جنيه مصري

وسائل نقل وانتقال
جنيه مصري

أجهزة حاسب ألي
جنيه مصري

أثاث ومعدات مكاتب
جنيه مصري

ادوات ومعدات
جنيه مصري

اإلجمالي
جنيه مصري

11,201,599
11,201,599

75,614,963
75,614,963

307,027,149
3.167.712
1.770.157
()801.771
311.163.247

12,155,399
()1.000
12,154,399

12,505,672
1.696.422
()107.589
14.094.505

18,025,395
1.150.653
()283.022
18.893.026

24,908,667
2.127.055
()768.555
26.267.167

461,438,844
3.167.712
6.744.287
()1.961.937
469.388.906

-

()57,589,717
()2.759.715
()60.349.432

()10,270,582( )256,465,948
()880.412
()18.832.778
1.000
801.760
()11.150.994( )274.495.966

()7,457,603
()1.695.322
102.010
()9.050.915

()10,374,159
()2.367.868
282.618
()12.459.409

()18,440,695
()2.539.319
667.906
()20.312.108

()360,598,704
()29.075.414
1.855.294
()387.818.824

11,201,599

15.265.531

5.043.590

6.433.617

5.955.059

81.570.082

36.666.281

1.004.405

 إهالك الفترة تم تحميله على قائمة االرباح او الخسائر على النحو التالي: 31ديسمبر2020
جنيه مصري
تكلفة المبيعات
مصروفات البحث والتطوير
مصروفات ببيعة وتسويقية
مصروفات عمومية وإدارية

22.256.374
2.856.890
533.988
3.428.162
29.075.414

جنيه مصري
تكلفة األصول الثابتة المستبعدة
مجمع إهالك األصول الثابتة المستبعدة
صافي القيمة الدفترية لدصول المستبعدة
متحصالت من بيع األصول الثابتة
خسائر استبعاد أصول ثابتة
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جنيه مصري

1.961.937
()1.855.294
()106.643
()106.643

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
-4

المشروعات تحت التنفيذ

مشروع منطقة االقراص الصلبة
مشروع المصنع الجديد واالنتاج الحيوي
مشروع المخازن الجديدة
مشروع المبني االداري بالقاهرة
مشروعات اخري

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

6.445.165
434.649.344
7.417.406
60.714.222
4.757.135
513.983.272

6.445.165
273.805.510
2.048.045
60,661,181
13.304.804
356.264.705

الحركة على المشروعات تحت التنفيذ خالل الفترة علي النحو التالي:

رصيد أول الفترة  /السنة
إضافات خالل الفترة  /السنة
محول الى األصول غير ملموسة خالل السنة
محول الى األصول الثابتة خالل السنة
محول الى المصروفات خالل السنة
رصيد أخر الفترة  /السنة

-5

استثمارات في شركات تابعة

شركة مينا فارم بروبيوجين – ش.م.م
شركة مينا فارم للتجارة والتوزيع – ش.م.م
شركة بروبيوجين ايه جي – ألمانيا

نسبة
المساهمة
%
75,01
95,00
96,79

- 15 -

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

356.264.705
172.632.929
()14.146.298
()768.064
513.983.272

261,576,206
101.164.670
()928.785
()3.167.712
()2.379.674
356.264.705

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر 2020
جنيه مصري

117,878,857
950,000
181,159,701
299,988,558

117,878,857
950,000
181,159,701
299,988,558

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
-6

أصول غير ملموسة

حقوق المعرفة
 31ديسمبر2020
 30سبتمبر 2021
جنيه مصري
جنيه مصري

التكلفة
في  1يناير 2021
محول من مشروعات تحت التنفيذ خالل السنة
في  30سبتمبر 2021

17.220.496
17.220.496

االستهالك
في  1يناير 2021
استهالك الفترة  /السنة
في  30سبتمبر 2021
صافي القيمة الدفترية
في  30سبتمبر 2021

-7

16,291,711
928.785
17.220.496

()11.408.891
()934.843
()12.343.734

()10,348,212
()1.060.679
()11.408.891

4.876.762

5.811.605

يتم استهالك حقوق المعرفة بطريقة القسط الثابت طبقا للعمر االفتراضي لها ( 5سنوات).
إسستهالك الفترة تم تحميله على قائمة االرباح او الخسسائر الدورية المسستقلة المختصسرة ضسمن بند تكلفة
المبيعات.

مخزون

مواد خام
إنتاج تام
إنتاج تحت التشغيل
مواد تعبئة وتغليف
قطع غيار ومهمات
بضاعة أمانة
االنخفاض في قيمة المخزون

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

272.048.456
126.988.947
40.768.205
103.811.212
44.774.308
554.691
588.945.819
()23.325.022
565.620.797

238.252.023
104.230.379
51.418.130
89.643.279
36.490.868
446.101
520.480.780
()8.625.764
511.855.016

حركة االنخفاض في قيمة المخزون على النحو التالي:

رصيد أول الفترة  /السنة
مكون خالل الفترة  /السنة
انتفى الغرض منه خالل الفترة  /السنة
مستخدم خالل الفترة  /السنة
رصيد أخر الفترة  /السنة
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 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

8.625.764
32.350.467
()17.651.209
23.325.022

13,966,242
18.178.843
()20.812.679
()2.706.642
8.625.764

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
-8

عمالء وأوراق القبض

عمالء
أوراق القبض
االضمحالل في قيمة العمالء

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

335.098.366
38.364.210
373.462.576
()26.552.938
346.909.638

309.395.652
20.949.288
330.344.940
()28.934.535
301.410.405

تتمثل أعمار الديون ألرصدة العمالء في  30سبتمبر  2021و 31ديسمبر  2020في التالي:
اإلجمالي
2021
2020

335.098.366
309.395.652

أرصدة لم يحل تاريخ
استحقاقها ولم
تضمحل قيمتها
جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

274.548.069
232.724.408

33.799.973
39.129.928

10.048.886
11.609.220

971.758
10.289.380

15.729.680
15.642.716

بين  90و 180يوم

بين 180و 270يوم

بين 270و360يوم أكثر من 360يوم

 كما في  30سبتمبر  2021بلغ االضمحالل في أرصدة العمالء وأوراق القبض  26.552.938جنيهمصري (كما في  31ديسمبر  28.934.535 :2020جنيه مصري).
 تجدر اإلشارة إلى إيضاح رقم (28أ) مخاطر االئتمان للعمالء والتي توضح كيفية إدارة وقياس الشركةلجودة الموقف االئتماني ألرصدة العمالء المستحقة والتي لم تضمحل قيمتها.
حركة االضمحالل في قيمة العمالء على النحو التالي:

رصيد أول الفترة  /السنة
المكون خالل الفترة  /السنة (إيضاح )21
انتفي الغرض منة خالل الفترة  /السنة (إيضاح )21
رصيد أخر الفترة  /السنة

-9

مصروفات مدفوعة مقدما ومتحصالت أخرى

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

28.934.535
12.127.655
()14.509.252
26.552.938

21,160,220
7.774.315

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

مصروفات مدفوعة مقدما ً
520.470
315.212.275
دفعات مقدمة للموردين (محليين وخارجيين)
17.892.607
مصلحة الضرائب – ضرائب دفعات مقدمة
17.166.564
مصلحة الضرائب – ضرائب خصم من المنبع
907.897
تأمينات لدى الغير
9.229.937
اعتمادات مستنديه
توزيعات أرباح مستحقة
2.768.125
متحصالت أخرى
363.697.875
االضمحالل في قيمة المتحصالت األخرى (تأمينات لدى الغير) ()430,000
363.267.875
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-

28.934.535

 31ديسمبر2020
جنيه مصري
1.964.927
154.693.183
11.726.881
18.021.097
445.673
9.519.445
1.873.201
198.244.407
()430,000
197.814.407

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
 -10نقدية بالصندوق ولدى البنوك
 30سبتمبر 2021
جنيه مصري
أ-

جنيه مصري
نقدية
ودائع قصيرة االجل (تستحق خالل ثالثة أشهر)
حسابات جارية

ب  -عملة أجنبية
حسابات جارية
ودائع قصيرة االجل (تستحق خالل ثالثة أشهر)

4.701
2.987.254
2.991.955
19.225.195
233.199.300
252.424.495
255.416.450

 31ديسمبر2020
جنيه مصري
2.000.000
6.095.442
8.095.442
16.025.517
255.080.800
271.106.317
279.201.759

أرصدة النقدية بالصندوق و لدى البنوك تتمثل في العمالت األتية:

جنيه مصري
دوالر أمريكي
يورو
كرونة دانماركي
فرنك سويسري
جنية إسترليني
درهم إماراتي

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر 2020
جنيه مصري

2.991.955
109.491.063
142.610.935
1.958
320.539
255.416.450

8.095.442
139.312.946
131.782.727
2.239
8.352
53
279.201.759

 -11رأس المال
بلغ رأس مال الشسسسسركة المرخص به  500مليون جنيه مصسسسسري ،كما بلغ رأس مال الشسسسسركة المصسسسسدر
والمدفوع  123.661.100جنيه مصسري موزع على  12366110سسهم القيمة االسسمية للسسهم  10جنيه
مصري.
قررت الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ  29ديسسمبر  2012تخفيض رأس مال الشسركة بأسسهم الخزينة
البسالغ مقسدارهسا  726.700جنيسة مصسسسسسري وبسالتسالي أصسسسسسبح رأس مسال الشسسسسسركسة المصسسسسسدر والمسدفوع
 122.934.400جنيه مصري موزع على  12293440سهم القيمة االسمية للسهم  10جنيه مصري.
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شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
 -12القروض طويلة االجل
 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر 2020
جنيه مصري

170.349.843
28.974.052
125.833.841
33.806.280
358.964.016

125.645.659
3.112.107
128.757.766

جنيه مصري
قرض البنك األهلي المتحد *
قرض التجاري وفا بنك **
قرض بنك قطر الوطني األهلي ***
قرض التجاري الدولي ****
اإلجمالي

* خالل سسسنة  2020قامت شسسركة مينا فارم لددوية والصسسناعات الكيماوية بإبرام عقد قرض لمدة  6سسسنوات
مع البنك األهلي المتحد بقيمة  200مليون جنيه مصسسسري بضسسسمان سسسسند ألمر لتمويل تكلفة االالت واألدوات
المحلية والمسستوردة وفقا ً لمبادرة البنك المركزي المصسري بسسعر فائدة ( )%8علي ان يتم سسداد القرض علي
 48قسسسسط شسسسهريا ً بعد مرور سسسسنتين من تاريخ سسسسحب أول دفعة من القرض وتتمثل تلك الفترة ،فترة أتاحة
القرض التي يمكن للشسسسركة سسسسحب القرض خاللها واليمكن للشسسسركة سسسسحب أي مبالغ من القرض بعد هذا
التاريخ حتي وان لم تقم بسسحب كامل قيمة القرض مع االخذ في االعتبار انه يتم أحتسساب الفوائد علي المبالغ
المسسحوبة من القرض بد ًء من اليوم التالي للسسحب ويتم رسسملة تلك الفوائد مباشسرة علي األصسل المؤهل وفقا ً
للغرض الممنوح من أجله القرض وهو مشسروع مصسنع اإلنتاج الحيوي بالمشسروعات تحت التنفيذ وقد بلغت
قيمة الفوائد المرسملة منذ بداية القرض حتي االن مبلغ  11,082,673جنيه مصري .
** في  28يوليو  2020قامت شسسسركة مينا فارم لددوية والصسسسناعات الكيماوية بإبرام عقد قرض لمدة 2.5
سسسسنوات مع البنك التجاري وفا بقيمة  15مليون جنيه مصسسسري بضسسسمان سسسسند ألمر لتمويل المصسسسروفات
الرأسسسمالية للشسسركة بموجب تحويالت أو مدفوعات للمورديين وفقا ً لمبادرة البنك المركزي المصسسري بسسسعر
فائدة ( )%8علي ان يتم سداد القرض في خالل سنة ونصف من تاريخ سحب الدفعات من القرض وذلك بفترة
أتاحة للقرض  12شسسهرأ يمكن للشسسركة سسسحب القرض خاللها واليمكن للشسسركة سسسحب أي مبالغ من القرض
بعد هذا التاريخ حتي وان لم تقم بسسحب كامل قيمة القرض ويصسبح القرض مسستحقا ً بالكامل عند مرور سسنة
ونصف من تاريخ أخر يوم في فترة األتاحة.
** تم أبرام عقد جديد ألتاحة تمويل أخر في بنك التجاري وفا بقيمة 100,000,000جنيه مصسسري مع االخذ
في االعتبار انه يتم أحتسسسسساب الفوائد علي المبالغ المسسسسسحوبة من القرض بد ًء من اليوم التالي للسسسسسحب ويتم
رسسملة تلك الفوائد مباشسرة علي األصسل المؤهل وفقا ً للغرض الممنوح من أجله القرض وهو مشسروع مصسنع
اإلنتاج الحيوي بالمشسسروعات تحت التنفيذ وقد بلغت قيمة الفوائد المرسسسملة منذ بداية القرض حتي االن مبلغ
 451,283جنيه مصري.
*** فى  5يناير  2021تم التوقيع على عقد قرض متوسسسط االجل مع بنك قطر الوطنى االهلى باجمالى مبلغ
 150مليون جنيه مصسسري لتمويل مشسسروع مبنى االنتاج الحيوى  Xpand Cمن شسسراء االالت والمعدات
والتجهيزات واالبحاث والتجارب الخاصسسسة بالمسسسستحضسسسرات الجديدة وبسسسسعر فائدة  %8طبقا لمبادرة لبنك
المركزى و بفترة سسحب وسسماح لمدة سسنتين على ان يتم السسداد على اقسساط ربع سسنوية لمدة اربع سسنوات من
انتهاء فترة السسسسحب والسسسسماح وفي  23سسسسبتمبر  2021تم التوقيع علي ملحق للعقد لزيادة القرض متوسسسسط
االجل بمبلغ  200مليون جنيه مصسسري ليصسسبح  350مليون جنيه مصسسري ( بدال من  150مليون ) وبنفس
الشسسروط السسسابقة وإلضسسافة غرض جديد وهو أتاحة االسسستخدام من هذا القرض بهدف تمويل شسسراء المعدات
المرتبطة بتجهيز المصسنع الممول إنشساؤه من خالل هذا القرض مع االخذ في االعتبار انه يتم أحتسساب الفوائد
علي المبالغ المسسحوبة من القرض بد ًء من اليوم التالي للسسحب ويتم رسسملة تلك الفوائد مباشسرة علي األصسل
المؤهل وفقا ً للغرض الممنوح من أجله القرض وهو مشسسسروع مصسسسنع اإلنتاج الحيوي بالمشسسسروعات تحت
التنفيذ وقد بلغت قيمة الفوائد المرسملة منذ بداية القرض حتي االن مبلغ  4,471,214جنيه مصري.
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شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
 -12القروض طويلة االجل (تابع)
**** فى  28فبراير  2021تم ابرام عقد قرض متوسسط االجل مع البنك التجاري الدولي باجمالى مبلغ 517
مليون جنيسه مصسسسسسري لتمويسل مشسسسسسروع مبنى االنتساج الحيوى  Xpand Cمن شسسسسسراء االالت والمعسدات
والتجهيزات واالبحاث والتجارب الخاصسسسة بالمسسسستحضسسسرات الجديدة وبسسسسعر فائدة  %8طبقا لمبادرة لبنك
المركزى و بفترة سسحب وسسماح لمدة سسنتين على ان يتم السسداد على اقسساط شسهرية لمدة اربع سسنوات من
انتهاء فترة السسسحب والسسسماح علي ان يتم سسسداد القرض علي  48قسسسط شسسهريا ً مع االخذ في االعتبار انه يتم
أحتسسسساب الفوائد علي المبالغ المسسسسحوبة من القرض بد ًء من اليوم التالي للسسسسحب ويتم رسسسسملة تلك الفوائد
مباشسسرة علي األصسسل المؤهل وفقا ً للغرض الممنوح من أجله القرض وهو مشسسروع مصسسنع اإلنتاج الحيوي
بالمشسروعات تحت التنفيذ وقد بلغت قيمة الفوائد المرسسملة منذ بداية القرض حتي االن مبلغ  458,433جنيه
مصري.
 -13ضرائب الدخل
ضريبة الدخل الجارية
ضريبة الدخل المؤجلة
ضرائب الدخل

 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر2020

جنيه مصري
()74.342.046
)(920.171
()75.262.217

جنيه مصري

تسوية مصروف ضريبة الدخل الجارية المسجل في قائمة األرباح أو الخسائر الدورية
ضرائب الدخل
رد مصروف زائد عن ضرائب الدخل الجارية المستحقة عن عام 2019
ضرائب الدخل كما في قائمة االرباح أو الخسائر الدورية المستقلة

()36.498.181
()161.327
()36.595.508
()36.595.508
31.340
()36.628.169

تسوية ضريبة الدخل على أساس العائد الفعلي للضريبة
 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر2020

صافي الربح قبل ضرائب الدخل

جنيه مصري
300.900.585

جنيه مصري

إهالك األصول الثابتة واستهالك أألصول غير الملموسة
االنخفاض في قيمة المخزون
رد االنخفاض في قيمة المخزون
المستخدم من قيمة المخزون
االضمحالل في قيمة العمالء
رد االضمحالل في قيمة العمالء
مخصصات مكونه
مخصصات انتفي الغرض منها
المكون من مخصص عن مردودات مبيعات*
ارباح بيع اصول ثابتة
ايرادات توزيع أرباح
مصروفات غير قابلة للخصم
الوعاء الضريبي
ضريبة الدخل الجارية على أساس %22.5
ضريبة الدخل الجارية طبقا للسعر الفعلي للضريبة %25.42

()595.603
32.350.467
()17.651.209
12.127.655
)(14.509.252
14.810.462
1.157.450
)(462.587
)(5.215.725
7.496.852
330.409.095
74.342.046
74.342.046

ضرائب الدخل المؤجلة

إهالك أألصول الثابتة واستهالك أألصول غير الملموسة
ضريبة الدخل المؤجلة أصل (إلتزام)

قائمة المركز المالي
 30سبتمبر  31 2021ديسمبر 2020
جنيه مصري
جنيه مصري
)(105.375
)(105.375
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814.796
814.796

132.724.135
5.893.229
12.871.255
()18.624.658
11.926.658

%27.50

16.000.000
()757.302
()3.546.693
5.727.513
162.214.137
36.498.182
36.498.182

قائمة االرباح او الخسائر
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2021
جنيه مصري
جنيه مصري
920.171
920.171

()161.327
()161.327

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
مخصصات

-14

مخصص مطالبات متوقعة
مخصص مردودات مبيعات*

مكون خالل الفترة

مستخدم خالل الفترة
جنيه مصري

الرصيد في
30سبتمبر 2021
جنيه مصري

الرصيد في
 1يناير 2021
جنيه مصري

تسويات معيار
المحاسبة ()48
جنيه مصري

جنيه مصري

()1.899.087
()1.899.087

69.171.970
7,188,746
76.360.716

56.260.595
56.260.595

6,031,296
6,031,296

14.810.462
1.157.450
15.967.912

*تم تكوين مخصص مردودات للمبيعات تطبيقا ً لمعيار المحاسبي المصري الجديد رقم ( )48االيراد من العقود مع
العمالء.

مخصص مطالبات متوقعة

-

-15

أنتفى الغرض منه

الرصيد في
 31ديسمبر 2020
جنيه مصري

الرصيد في
 1يناير 2020
جنيه مصري

مكون خالل السنة
جنيه مصري

مستخدم خالل
السنة
جنيه مصري

جنيه مصري

56.260.595
56.260.595

53,057,681
53,057,681

27,774.648
27,774.648

()23.814.433
()23.814.433

()757.301
()757.301

من المتوقع أن يستخدم رصيد  30سبتمبر 2021خالل األعوام القادمة ،وبناءا ً على رأي الشركة وبعد
أخذ المشورة الفنية المناسبة ،فإن نتائج هذه المطالبات لن تؤدي الى أي خسارة تتجاوز المبالغ المكونة
في نهاية السنة.
تسهيالت ائتمانية

حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية متعددة األغراض من البنك التجاري الدولي والبنك األهلي المتحد
وبنك تجاري وفا والبنك األهلي المصري والبنك االهلي الكويتي وقطر الوطني قدرها  1.3مليار جنية
مصري بضمان سندات المر.
وقد بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية في  30سبتمبر  2021مبلغ  659.049.274جنيها مصريا متضمنة
مبلغ  256.902.036مليون جنية مصري تسهيالت بضمان ودائع بالعملة االجنبية وتتراوح متوسط الفائدة
السنوية للتسهيالت االئتمانية بالعملة المصرية بين  % 8.25و .% 9.50وتتراوح متوسط الفائدة السنوية
للتسهيالت االئتمانية بالعملة االجنبية في حدود .% 2.5
تتمثل حركة التسهيالت االئتمانية خالل الفترة فيما يلي:

رصيد أول الفترة  /السنة
مسحوبات خالل الفترة  /السنة
مسدد خالل الفترة  /السنة
رصيد اخر الفترة  /السنة

تسهيالت ائتمانية تستحق خالل  12شهر
تسهيالت ائتمانية تستحق خالل أكثر من  12شهر
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 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر 2020
جنيه مصري

687.605.100
1.933.089.580
()1.961.645.406
659.049.274

736,001,034
1.710.038.901
()1.758.434.835
687.605.100

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر 2020
جنيه مصري

659.049.274
659.049.274

687.605.100
687.605.100

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
-16

موردون وأوراق دفع
موردون
أوراق دفع

-17

مصروفات مستحقة ومدفوعات أخرى

أجور مستحقة
تأمينات من الغير
مصلحة الضرائب – المساهمة التكافلية
مصلحة الضرائب – ضرائب خصم من المنبع
أمتيازات حقوق التصنيع
الهيئة القومية للتأمين االجتماعي
دمغة طبية
مؤسسة جوساب
أخري

-18

294.637.304
4.927.671
299.564.975

279.843.809
11.502.975
291.346.784

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

575.726
982.902
27.202.601
1.591.839
10.398.255
7.222.425
12.075.599
60.049.347

854.960
388.852
4.226.311
917.250
36.389.120
1.483.500
8.244.338
7.222.425
11,319,064
71,045,820

مصروفات بيعية وتسويقية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

مكاتب علمية
مرتبات
مؤتمرات وندوات
دعاية وعالقات عامة
أخري (م .سيارات ،صيانة،
رسوم ،اهالكات)،،،
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 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

28.900.875
6.078.551
4.173.027
1.722.079
13.861.989

20.059.008
4.698.905
3.004.300
1.662.986
6.563.583

86.386.600
17.610.236
9.921.610
5.698.887
25.124.728

71.099.744
13.270.160
7.017.194
5.449.880
11.992.942

54.736.521

35.988.782

144.742.061

108.829.920

مصروفات عمومية وادارية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

مرتبات
أتعاب مهنية واستشارية
التبرعات
أخري (م .سيارات ،صيانة،
رسوم ،اهالكات)،،،

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

7.506.716
287.736
93.145
3.305.189

6.407.153
1.538.536
6.782
3.819.372

22.764.295
3.744.247
261.362
9.170.004

18.883.135
2.137.248
62.958
11.992.368

11.192.786

11.771.843

35.939.908

33.075.709
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شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
-20

إيرادات تمويلية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

فوائد دائنة
ارباح راسمالية (أيضاح)3
توزيعات ارباح من شركات
تابعة

()140.806
92.829
-

324.327
-

548.041
462.587
5.795.250

575.097
3.940.770

أرباح فروق تقييم عملة

2.307.562
2.259.585

()237.784
86.543

10.010.316
16.816.194

2.412.366
6.928.233

-21

مصروفات تمويلية

فوائد التسهيالت االئتمانية
اضمحالل في قيمة العمالء (إيضاح )8
اضمحالل في قيمة العمالء انتفي
الغرض منها خالل الفترة  /السنة
(إيضاح )8

-22

ايرادات اخري

إيرادات متنوعة

-23

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري

10.916.904
-

16.586.855
8.533.030

34.173.952
12.127.655

49.322.495
11.926.658

()7.764.998

-

()14.509.252

-

3.151.906

25.119.885

31.792.355

61.249.153

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري
300.000
300.000

-

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
جنيه مصري
جنيه مصري
1.079.407
1.079.407

579.180
579.180

االلتزامات العرضية
بلغ رصسسسسيد خطابات الضسسسسمان الصسسسسادرة بناء على طلب الشسسسسركة من قبل البنوك لصسسسسالح الغير في
 30سبتمبر  2021مبلغ  8.598.865مليون جنيه مصري.

 -24نصيب السهم في االرباح
تم حسساب نصسيب السسهم في األرباح بقسسمة صسافي أرباح الفترة على عدد األسسهم القائمة في  30سسبتمبر
.2021
 30سبتمبر 2021

 30سبتمبر 2020

225.638.368

96.095.966
12.293.440
7.82

جنيه مصري

أرباح الفترة  /السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
نصيب السهم في األرباح

- 23 -

12.293.440
18.35

جنيه مصري

شركة مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
كما في  30سبتمبر 2021
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الموقف الضريبي
أ  -ضرائب شركات األموال
 الشركة منتظمة في تقديم االقرارات الضريبية السنوية وفقا ً لدوضاع والمواعيد القانونية وذلكحتى إقرار سنة .2019
 تم فحص دفاتر الشركة حتى عام  1999وتم أخطار الشركة بوعاء ضريبة أرباح شركاتأموال معفاة.
 تم فحص دفاتر الشركة من عام  2000حتى عام  2007وتم االتفاق بين الشركة ومصلحةالضرائب على فروق ضرائب شركات األموال والقيم المنقولة وفقا ً لقرار لجنة فض المنازعات
وتم سداد الفروق كما تم االتفاق بين الشركة ومركز كبار الممولين على فروق ضريبة أرباح
شركات األموال علي مبالغ األتاوات المحولة للخارج وتم سداد الفروق وغرامات التأخير
بالكامل طبقا ً لقرار اللجنة الداخلية بمركز كبار الممولين.
 السنوات  2009 -2008صدر قرار لجنة طعن وجارى نظر الخالف أمام المحكمة المختصةمع العلم بأنه تم دفع قيمة الضريبة تجنبا ً لزيادة الغرامات.
 السنوات  2012 -2010تم الفحص الفعلى لدفاتر ومستندات الشركة وتم االخطار بنموذج 19ضرائب وتم االعتراض وجارى نظر الخالف باللجنة الداخلية المختصة وأظهرت نتيجة اللجنة
عن فروق ضريبية بقيمة  21,035,869جنيه مع إحالة بنود فرق السعر المحايد – فرق
اإلهالك الضريبى – الوعاء المستقل م 56إلى لجنة الطعن للفصل فيها.
 وأصدرت لجنة الطعن قرارها بإعادة فحص األصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ .معارجاء البت فى السعر المحايد والوعاء المستقل بعد إعادة فحص األصول الثابتة.
 السنوات  2015-2013تم استالم نموذج  19تقديرى وتم الطعن عليه وجارى تجهيزالمستندات للفحص الفعلي.
 السنوات  2019 – 2016لم يتم الفحص ولم تستلم الشركة أي طلبات للفحص.ب  -ضرائب كسب العمل
 السسنوات من بداية النشساط حتى  2007تم فحص دفاتر ومسستندات الشسركة من قبل المأموريةالمختصة والتسوية والسداد.
 السسسسنوات من  2008حتى االن جاري فحص دفاتر ومسسسستندات الشسسسركة من قبل المأموريةالمختصة.
ج  -ضرائب القيمة المضافة (المبيعات سابقا)
 السسنوات من بداية النشساط حتى  2012تم فحص دفاتر ومسستندات الشسركة من قبل المأموريةالمختصة وجاري تسوية النزاع بالمحكمة.
 السسسسسنوات من  2015 – 2013لم يتم فحص دفاتر ومسسسسستندات الشسسسسركة من قبل المأموريةالمختصة حيث لم تتسلم الشركة نماذج للفحص.
 السنوات من  2019 -2016لم يتم الفحص ولم تستلم الشركة أي طلبات للفحص.د-

ضريبة الدمغة
 السسنوات من بداية النشساط حتى  2013تم فحص دفاتر ومسستندات الشسركة من قبل المأموريةالمختصة والتسوية والسداد.
 السنوات من  2014حتى  2015تم فحص دفاتر ومستندات الشركة من قبل المأمورية المختصةوجاري تسوية النزاع باللجنة الداخلية.
 السسسنوات من  2017-2016تم الفحص الفعلي وتم الطعن على النماذج وجاري التسسسوية باللجنةالداخلية.
 -السنوات من  2018حتى األن لم يتم الفحص ولم تسلم الشركة أي طلبات للفحص.
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الموقف الضريبي (تابع)
هـ  -نظام الخصم واإلضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة
 من بداية النشاط حتى عام  2012تم الفحص والسداد والتسوية. السنوات من  2015-2013تم الفحص والسداد والتسوية الشسركة منتظمة في أسستقطاع الضسريبة طبقا ً ألحكام المادة  59من القانون رقم  91لسسنة 2005والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وتوريدها في المواعيد القانونية
 -السنوات من  2016حتى االن لم يتم فحص الشركة من بداية النشاط حتي تاريخه.
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 -26األطراف ذات العالقة
لغرض إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة ،يعد الطرف ذو عالقة للشركة إذا كان للشركة
القدرة على السيطرة أو لها نفوذ مؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية
أو العكس أو إذا كانت الشركة وهذا الطرف تحت سيطرة مشتركة من أفراد أو شركات أخري.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة والتي نتجت عن العمليات المعتادة طبقا
للبنود المبرمة بين األطراف.
مستحق من أطراف ذات عالقة:

 30سبتمبر 2021
سدادات
جنيه مصري

تمويل
جنيه مصري
شركة مينا فارم للتجارة
والتوزيع -مصر

-

3.562.797

اخري
جنيه مصري
-

 31ديسمبر 2020
اخري
سدادات
تمويل
جنيه مصري
جنيه مصري
جنيه مصري
6.700.000

((3,275,880

189.880

نتج عن المعامالت الموضحة عالية األرصدة التالية:
شركة مينا فارم للتجارة والتوزيع (شركة تابعة)  -رصيد مدين

 30سبتمبر 2021
جنيه مصري

 31ديسمبر 2020
جنيه مصري

7.176.797
7,176,797

3.614.000
3,614,000

مستحق الي أطراف ذات عالقة:
 30سبتمبر 2021

شركة مينا
فارم
بروبيوجين-
مصر
شركة
بروبيجين
اية جى-
المانيا

 31ديسمبر2020

ضرائب

سدادات

مشتريات

فروق عملة

ضرائب

سدادات

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

مشتريات

فروق
عملة

)(523.131

)(59.579.165

63.826.420

21.717

)(719.951

)(70.141.779

81.455.242

-

-

)(5.472.824

-

-

-

-

-

400.692

نتج عن المعامالت الموضحة عالية األرصدة التالية:
 30سبتمبر 2021

 31ديسمبر2020
جنيه مصري

96.090.896
96.090.896

92.345.055
5.472.824
97.817.879

جنيه مصري
شركة مينا فارم بروبيوجين (شركة تابعة) -رصيد دائن
شركة بروبيوجين اية جي (شركة تابعة)  -رصيد دائن
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االرتباطات الرأسمالية

يوجد ارتباطات رأسمالية للشركة تمت خالل الربع الثالث من عام  2021بقيمة  25.201.909جنيه مصري
مع شركة كونسوقرة للتوكيالت التجارية واالستشارات الفنية نظير اجراء اعمال التشطيبات الداخلية لمبني
اإلنتاج الحيوي بالمشروعات تحت التنفيذ.
-28

أحداث هامة
حدثت بعض األحداث الجوهرية العالمية والتي شملت جمهورية مصر العربية حيث حدث تفشي لفيروس
كورونا ،وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وصف تفشي الفيروس بأنه وباء عالمي ،وقد أدخلت
الحكومة تدابير مختلفة لمكافحة تفشي المرض ،بما في ذلك قيود السفر والحجر الصحي وإغالق األعمال
وأماكن أخرى وال تزال هذه االستجابات الحكومية وآثارها المقابلة تتطور والتي من المتوقع أنها سوف
تؤثر على المناخ االقتصادي والذي بالتبعية يمكن أن يعرض الشركة ألخطار مختلفة متضمنة انخفاض
جوهري لإليرادات ،وتقييم  /اضمحالل األصول ومخاطر أخرى.
هذه األحداث لم تؤثر على القوائم المالية للشركة في  30سبتمبر  ،2021ولكنها قد تؤثر على القوائم
المالية للفترات المالية المستقبلية .وإن كان من الصعب تحديد مقدار هذا التأثير في الوقت الحالي ،فإن
هذا التأثير سوف يظهر في القوائم المالية المستقبلية .ويختلف حجم التأثير وفقا ً للمدى المتوقع والفترة
الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء تلك األحداث وتأثيرها.
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