
31 ديسمبر، 2014رقم االيضاحالبيـــــانالتكلفةمجمع االهالكالصافى

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

ــى11083670011083670 11083670أراضــ
افــ15950782495384820904630 اءات وم انى ون 16518718م

ـع العـلف114870031487004 ات م ه ات وت 1مع
ـخ19269472141052141052 ف ل ال ات مع ه ات وت 2141052مع
ات األمهات4954641101333911508803 ات م ه ات وت 681264مع
ارات ووسائل نقـل82426828320353656303 557724س

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

30281150229316385321278830982447
مشروعات تحت التنفيذ912396

استثمارات طويلة األجل فى شركات شقيقة

واج93123968400000 ازر  ال ة ل ف ة ال 8400000(6 ، 15 )ش
39382447(1)مجمـوع األصول طويلة األجـل39593546

األصـــول المتــــداولة

المخـــزون

ارع15853578 ال جاج  عان ال لفة ق 16787025(2 ، 16 )ت
1887556خامــات3398075
ـ تام3421500 اج غ 1885800إن

ـاج  تام63535 54436إن
2273668820614817
25697033(17)المدينــــون4437194

46311850بعــــــــــده3959354627173882

قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر سنة 2015

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية



31 ديسمبر، 2014

جنيـــه

46311850ما قبــــــــله3959354627173882
(18)النقديــــــة

ك38058416 ال 15343822ودائع ألجل 
ات جارة1313896 ا ك ح 132564ب
ــــة110138 ــ 192604ال

ار0 ادي االس 11032700ص
انة3848964 4860936اذون خ

77874476مجمـوع األصـــــــــول المتداولة70505296

االلتزامـات المتداولــة

ات1152197 ال ائ وم 1191350(19)م ض
(21،20)الدائنـــون وأوراق الدفــــــــــــــــع

ة3297867 ك دائ 4986251ب
ردون 508460 1015513مـــ
2108126أوراق دفـع2141810
ل االدارة118843 اء م ة ألع ات دائ ا 77747ح

ة اخ 2259422916527249 ات دائ ـا 10170254ح
19549241مجمـــــــوع االلتزامـــــات المتداولة23746426

58325235(2) رأس المـــال العامــــل46758870

97707682(2+1)اجمـــــــالى االستثمار86352416
الى: له على ال ال ي ت
بعـــــــــده

تابع قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر سنة 2015

رقم االيضاح

43331414

البيــــــــــــــانجنيـــــهجنيــــهجنيــــه

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية



31 ديسمبر، 2014

جنيـــه

 حقوق المســــــــــــاهمين

ع57900000 ف ر وال ال ال 49458070(22)رأس ال

نـــى10143800 ــــى قان ا 8831002(13)إح

ــــى عام945565 ا 0إح

حلة عام 3766842014 630696اراح  م

38787914(23)اراح عام 17363051169863672015

97707682إجمالى حقوق المســــــــــــاهمين86352416

رضا عبدالعزيز الزكى                   محمد محفوظ فريد              عبدالرازق محمدعبدالغنى

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

البيــــــــــــــانجنيـــــهجنيــــه

ل اإلدارة ب               رئ م ل اإلدارة ال الى                          ع م ي ال ال

رقم االيضاح

8635241697707682 إجمالى تمويل رأس المال العامل واألصول

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية

تابع قائمة المركز المالى فى 31 ديسمبر سنة 2015

                                          زميل جمعية الضرائب المصرية

                                                س0م0م0رقم 3775

يرجع إلى تقريرنا المرفق بنفس التاريخ 0

                                                أحمد انس محمد حتاتة

                                            محاسب قانونى



31 ديسمبر، 2014

جنيـــه

ا 63887306 ادات ال 53253430إيـــــ

ا55528394 ال ال 47656055ــ : ت

5597375مجمل الربح8358912
يخصــــــم

ة وادارة1767717 م ار ع 2091755م

ة411007 ل ار ت 678168م

45640اهالكات61016

ل1113933 اء ال ر اع الت ح عة و 1862561روات مق

4678124اجمالى المصروفات3353673
يضـــــــــاف

ادات اخ 276392 51498اي

ة 9544575 ال 35743521اراح رأس

ة2160161 ائ دائ 2073644ف

38787914صافى ربح العام16986367

38787914صافى رح العام16986367

خل3822000 ة ال 11586374 : ض

ة13164367 ع ال ح  27201540صافى ال
قة376684 ات سا 630696اف : اراح س

ح13541051 27832236صافى ال

ح2.34 ه م ال 5.6274ن ال

شركة المنصورة للدواجن

شركة مساهمة مصرية

قائمة الدخل فى 31 ديسمبر سنة 2015

البيــــــــــــــانجنيـــــهجنيــــه

ل اإلدارة ب            رئ م ل اإلدارة ال الى                  ع م ي ال       ال
رضا عبدالعزيز الزكى                       محمد محفوظ فريد                 عبدالرازق محمد عبدالغنى


