
31 ديسمبر، 2015رقم االيضاحالبيـــــانالتكلفةمجمع االهالكالصافى

ــه ـهج ــهج ـــــهاألصـول طويـــلة األجـــــلج ج
(1 ، 14 )األصول الثابتــــة

ـــى10924670010924670 11083670أراضـ
افــ15474766476814920242915 اءات وم انى ون 15950782م

ـع العـلف000 ات م ه ات وت 1مع
ـخ17128424282102141052 ف ل ال ات مع ه ات وت 1926947مع
ات األمهات30966889750639284731 ات م ه ات وت 495464مع
ارات ووسائل نقـل105795230688414126793 824268س

عــة1018599381859948 ات م هــ 10ادوات وت
ة8571370571378 ات م 8أثاث ومعـ

29479916196715714915148730281150
912396مشروعات تحت التنفيذ2299503

استثمارات طويلة األجل فى شركات شقيقة

واج98595037560000 ازر  ال ة ل ف ة ال 8400000(6 ، 15 )ش
39593546(1)مجمـوع األصول طويلة األجـل39339419

األصـــول المتــــداولة

المخـــزون

ارع24558992 ال جاج  عان ال لفة ق 15853578(2 ، 16 )ت
3398075خامــات1865963
ـ تام3042940 اج غ 3421500إن

ـاج  تام8258 63535إن
2947615322736688
4437194(17)المدينــــون7625488

27173882بعــــــــــده3933941937101641

قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر سنة 2016

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية



31 ديسمبر، 2015

جنيـــه

27173882ما قبــــــــله3933941937101641
(18)النقديــــــة

ك2000000 ال 38058416ودائع ألجل 
ات جارة1424304 ا ك ح 1313896ب
ــــــة47474 110138ال

انة38375240 3848964اذون خ

70505296مجمـوع األصـــــــــول المتداولة78948659

االلتزامـات المتداولــة

ات113697 ال ائ وم 1152197(19)م ض
(21،20)الدائنـــون وأوراق الدفــــــــــــــــع

ة0 ك دائ 3297867ب
ردون 965808 508460مـــ
2141810أوراق دفـع3407762
ل االدارة41876 اء م ة ألع ات دائ ا 118843ح

ة اخ 106170046201558 ات دائ ـا 16527249ح
23746426مجمـــــــوع االلتزامـــــات المتداولة10730701

46758870(2) رأس المـــال العامــــل68217958

86352416(2+1)اجمـــــــالى االستثمار107557377
الى: له على ال ال ي ت

بعـــــــــده

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية

تابع قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر سنة 2016

رقم االيضاح

41847018

البيــــــــــــــانجنيـــــهجنيــــهجنيــــه



31 ديسمبر، 2015

جنيـــه

 حقوق المســــــــــــاهمين

ع57900000 ف ر وال ال ال 57900000(22)رأس ال

نـــى10802018 ــــى قان ا 10143800(13)إح

ــــى عام945565 ا 945565إح

حلة عام 19861032015 376684اراح  م

16986367(23)اراح عام 37909794359236912016

86352416إجمالى حقوق المســــــــــــاهمين107557377

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية

تابع قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر سنة 2016

                                          زميل جمعية الضرائب المصرية

                                                س0م0م0رقم 3775

يرجع إلى تقريرنا المرفق بنفس التاريخ 0

                                                أحمد انس محمد حتاتة

                                            محاسب قانونى

البيــــــــــــــانجنيـــــهجنيــــه

ل اإلدارة ب            رئ م ل اإلدارة والع ال الى                  نائ رئ م ي ال       ال

رقم االيضاح

10755737786352416 إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول

رضا عبدالعزيز الزكى                       محمد محفوظ فريد                     عبدالرازق محمد عبدالغنى

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزا من هذه القوائم وتقرأ معها 0



31 ديسمبر، 2015

جنيـــه

ا 70766760 ادات ال 63887306إيـــــ

ا56532513 ال ال 55528394ــ : ت

8358912مجمل الربح14234247
يخصــــــم

ة وادارة3179046 م ار ع 1767717م

ة71306 ل ار ت 411007م

61016اهالكات62181

ل881604 اء ال ر اع الت ح عة و 1113933روات مق

3353673اجمالى المصروفات4194137
يضـــــــــاف

ادات اخ 570851 276392اي

ة 22298298 ال 9544575اراح رأس

ة3014432 ائ دائ 2160161ف

16986367صافى ربح العام35923691

16986367صافى رح العام35923691

خل8082830 ة ال 3822000 : ض

ة27840861 ع ال ح  13164367صافى ال
قة1986103 ات سا 376684اف : اراح س

ح29826964 13541051صافى ال

ح2.06 ه م ال 2.34ن ال
ل اإلدارة ب            رئ م ل اإلدارة والع ال الى                  نائ رئ م ي ال       ال

رضا عبدالعزيز الزكى                       محمد محفوظ فريد                     عبدالرازق محمد عبدالغنى

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية

قائمة الدخل فى 31 ديسمبر سنة 2016

البيــــــــــــــانجنيـــــهجنيــــه


