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 ملحق
 

 جزءا منه . يمثلال ولكنه ( 35هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم )يرافق 
 

 األلبان( شركة س ص ع لمنتجات 1مثال )
 

 قائمة المركز المالى
  األلبانشركة س ص ع لمنتجات 

 2004ديسمبر  31  2005ديسمبر  31 االيضاحات 
 جنيه  جنيه  األصول

     أصول طويلة االجل
 47730  52060  غير البالغة –األلبان ماشية 

 411840  372990  البالغة –ماشية األلبان 
 459570  425050 (3) مجموعة األصول الحيوية

 1409800  1462650  األصول الثابتة

 1869370  1887700  إجمالى األصول طويلة األجل 
     األصول المتداولة

 70650  82950  المخزون 
 65000  88000  لمدينون المتنوعونالعمالء وا

 10000  10000  النقدية
  _________  ________ 
  180950  145650 

 145650  180950  إجمالى األصول المتداولة
     االلتزامات المتداولة

 150020  165822  الموردون والدائنون المتنوعون
 (4370)  15128  رأس المال العامل

 1865000  1902828  ويمول كاآلتى : ماراالستثإجمالى 
     حقوق الملكية

 1000000  1000000  والمدفوعرأس المال المصدر 
 865000  902828  المرحلة  األرباح

 1865000  1902828  االستثمارو إجمالى  إجمالى حقوق الملكية 
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 س ص ع لمنتجات األلبان 

  قائمة الدخل 
 لية المنتهية فىالسنة الما االيضاحات 

 2005ديسمبر  31
 جنيه

 518240  القيمة العادلة إلنتاج اللبن
الناشئة عن التغيرات فى القيمة العادلة  األرباح
 األلبان  لماشيةتكاليف البيع ناقصًا 

 
(3) 

 
39930 

  558170 
 (137523)  المخزون المستخدم

 (127283)  تكاليف العمالة
 (15250)  مصروف اإلهالك

 (197092)  األخرىمصروفات التشغيل 
  (477148) 

 81022  ربح التشغيل
 (43194)  ضريبة الدخل

 37828  ربح الفترة 
 
 
 

  شركة س ص ع لمنتجات األلبان
   قائمة التغير فى حقوق الملكية 

 2005ديسمبر  31السنة  المالية المنتهية فى  
 رأس المال 

 جنيه
 األرباح المرحلة

 جنيه
 جمإلىاال

 جنيه
 1865000 865000 1000000  2005الرصيد فى أول يناير 

 
 خالل الفترة األرباح

 37828 37828 

 1902828 902828 1000000 2005ديسمبر  31الرصيد فى 
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 شركة س ص ع لمنتجات األلبان 

  قائمة التدفق النقدى 
 السنة المالية المنتهية فى 

 2005ديسمبر  31
 جنيه

  ات النقدية من أنشطة التشغيلالتدفق
 498027 النقدية المستلمة من مبيعات األلبان 
 97913 النقدية المستلمة من مبيعات الماشية
 (460831) النقدية المسددة للموردين والموظفين

 (23815) نقدية مسددة لشراء ماشية
 111294 

 (43194) ضرائب مدفوعه
 68100 التشغيل النقدية من أنشطة التدفقات صافى 

  التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة االستثمار 
 مشتريات أصول ثابتة 

 
(68100) 

_____________ 
 (68100) أنشطة االستثمار  المستخدمة فىصافى التدفقات النقدية 
 - صافى الزيادة فى النقدية

 10000 النقدية فى أول الفترة 
 10000 الفترة آخرالنقدية فى 

 
 
 

 االيضاحات
  شطة الرئيسيةنالعمليات واأل  -1

 لتوريدها للعمالء  المختلفين األلبان إنتاج)الشركة( تعمل فى مجال  األلبانشركة س ص ع لمنتجات  
 137بالغة( و أصولاللبن ) إنتاجبقرة قادرة على  419الشركة تمتلك  كانت 2005ديسمبر  31فى 

تنتج الشركة و لبن فى المستقبل )أصول غير بالغة( ال إنتاجبقرة صغيرة )عجلة( قادرة على 
 نهايةفى  جنيه 518240بمبلغ  كيلو من اللبن بقيمة عادلة ناقصًا تكاليف البيع 157584 
 )تم تحديدها وقت الحليب(.  2005ديسمبر  31السنة فى 
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 السياسات المحاسبية  -2

 الماشية واللبن  
 أسعارويتم تحديد القيمة العادلة للماشية بناء على  ،تقاس الماشية بقيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع  

ليًا بقيمته العادلة ناقصأ أو يقاس اللبن  ن ونوع الماشية والصفات الوراثية، السوق لها فى نفس الس
 فى وقت الحلب وتحدد القيمة العادلة للبن  تكاليف  البيع

 السوق فى المناطق المحلية .  أسعار أساسعلى 
 

 الحيوية  األصول -3
 2005 تسوية القيمة الدفترية لماشية األلبان

 جنيه
 459570  2005القيمة الدفترية فى أول يناير 

 26250 الزيادة نتيجة الشراء 
المقدرة البيع  تكلفةالناشئة من التغير فى القيمة العادلة ناقصًا  األرباح

 بالتغيرات الطبيعية    والمرتبطة 
 

15350 
 المقدرة البيع تكلفةاألرباح الناشئة من التغيرات فى القيمة العادلة ناقصًا 

 نتيجة لتغيرات األسعار  
 

24580 
 (100700) نتيجة المبيعات  االنخفاض

 425050 2005ديسمبر  31القيمة الدفترية في 
 
  المالىالخطر  إدارةاستراتيجية  -4

 إنخفاضوال تتوقع الشركة  األلبان أسعارمعرضة للمخاطر المالية الناشئة عن التغيرات فى الشركة  
 إلدارةعقود  أواللبن بصورة مؤثرة فى المستقبل المنظور ولذلك قد ال تدخل فى مشتقات مالية  أسعار
ى اعتبارها ف لبن بصورة منتظمة لتأخذالأسعار تراجع الشركة قوائم ، األلبان أسعارفى  االنخفاضخطر 

 .للمخاطر المالية فعالة  إلدارةمدى احتياجها 
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 التغير الطبيعى والتغير فى السعر (2)مثال 
العادلة ناقصًا ر القيمة ل الفصل فى تغيض. ويفكيفية فصل التغير الطبيعى عن تغير السعرالمثال التالى يوضح 
بالتغيرات فى السعر ولكنها ليست مطلوبة فى  لمتعلقبين الجزء المتعلق بالتغيرات الطبيعية والجزء ا البيعتكاليف 

 هذا المعيار . 
 عامينكان هناك قطيع من عشرة رؤوس عمر سنتان. تم شراء رأس واحدة عمرها  2005فى أول يناير 

 يتم بيع أو إستبعاد. لم  2005جنيه وولدت رأس فى أول يوليو  108بمبلغ   2005ونصف فى أول يوليو 
 كاآلتى:  تكلفة البيعل الفترة وقد كانت  القيمة العادلة للوحدة ناقصًا رؤوس حيوانات خال

 جنيه جنيه 
  100 2005فى أول يناير  سنتينحيوان عمر 

  70  2005مولود جديد فى أول يوليو 
  108 2005ونصف فى أول يوليو  سنتينحيوان عمر 

  72  2005ديسمبر  31مولود جديد فى 
  80  2005ديسمبر  31ى حيوان عمر نصف سنة ف

  105 2005ديسمبر  31فى  سنتينحيوان عمر 
  111 2005ديسمبر  31ونصف فى  سنتينحيوان عمر 

  120  2005ديسمبر  31حيوان عمر ثالث سنوات فى 
 للقطيع  البيع تكلفةالقيمة العادلة ناقصًا 

 ( 100×10) 2005فى  أول يناير 
  

1000 
 108  (108×1) 2005المشتريات فى أول يوليو 

  البيعتكلفة الزيادة فى القيمة العادلة ناقصًا 
 للتغير  فى األسعار  نتيجة 

  

10 ( ×105-100) 50  
1 ( ×111-108) 3  
1 ( ×72-70) 
 

2 55 

  البيعتكلفة الزيادة فى القيمة العادلة ناقصًا 
 للتغير الطبيعى  نتيجة

  

10   (120-105) 150  
1   (120-111) 9  
1   (80-72) 8  
1  ×70 70 237 

 البيع  تكلفةالقيمة العادلة ناقصًا 
 2005ديسمبر  31للقطيع فى 

  

11  ×120 1320  
1  ×80 80 1400 

 


