شركة جي بي أوتو
)شركة مساهمة مصرية(
قائمة الدخل المستقلة الدورية
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014

الستة أشهر المنتهية في  30يونيو

توزيع المصاريف على الشركات التابعة

الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو

إيضاح

2014

2013

2014

2013

رقم

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

()8

مصروفات إدارية
مصروفات البيع والتوزيع
(خسائر) /أرباح النشاط

13 311 748

16 163 724

)( 1 311 839

15 165 510

)( 14 371 492

)( 13 102 772

)( 8 121 368

)( 7 778 992

-

)( 1 121 907

)( 1 059 744

إيرادات توزيعات أرباح
أرباح فروق عملة
فوائد أوراق مالية دائنة
فوائد دائنة

1 939 045

)( 9 433 207

)( 1 121 907
6 264 611

-

10 099 362

-

10 099 362

21 315 834

35 503 226

19 648 434

12 372 799

-

3 482 700

-

1 060 182

175 618

1 122 157

640 512

550

فوائد سندات مدينة

)( 9 646 038

)( 35 401 651

-

)( 16 752 460

فوائد مدينة

)( 10 785 670

)( 2 040 621

)( 10 215 777

)( 1 884 951

-

14 704 218

-

11 800 055

-

-

-

-

14 704 218

-

11 800 055

نصيب السهم األساسي من األرباح

( -18أ)

-

0.11

-

0.09

نصيب السهم المخفض من األرباح

( -18ب)

-

0.11

-

0.09

صافى ربح الفترة قبل الضرائب
ضرائب الدخل

()11 -3

صافى ربح الفترة

اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )20تعتبر جزء ال يتج أز من القوائم المالية المستقلة الدورية وتق أر معها .

-

شركة جي بي أوتو
)شركة مساهمة مصرية(
قائمة التغيرات فى حقوق الملكية المستقلة الدورية
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014

مبالغ مسددة تحت
بيــــــــان

الرصيد في  31ديسمبر 2012

رأس المال

حساب زيادة رأس

اإلجمالى

المدفوع

المال

احتياطي قانوني

احتياطيات أخرى

األرباح المرحلة

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

جنيه مصري

128 892 900

2 257 500

66 666 598

1 092 657 912

توزيعات أرباح

-

-

-

-

صافي ربح الفترة

-

-

-

-

جنيه مصري

839 549 082

2 130 023 992

)( 180 694 268

)( 180 694 268

14 704 218

14 704 218

الرصيد في  30يونيو 2013

128 892 900

2 257 500

66 666 598

1 092 657 912

673 559 032

1 964 033 942

الرصيد في  31ديسمبر 2013

128 892 900

2 257 500

66 666 598

1 092 657 912

1 009 886 792

2 300 361 702

صافي ربح الفترة
الرصيد في  30يونيو 2014

128 892 900

-

-

-

-

-

2 257 500

66 666 598

1 092 657 912

1 009 886 792

2 300 361 702

اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )20تعتبر جزء ال يتج أز من القوائم المالية المستقلة الدورية وتق أر معها .

شركة جي بي أوتو
)شركة مساهمة مصرية(
قائمة التدفقات النقدية المستقلة الدورية
عن فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014
إيضاح

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

رقم

جنيه مصري

جنيه مصري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
-

صافى ربح الفترة قبل الضرائب

14 704 218

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من انشطة التشغيل
فوائد مدينة

19 010 577

36 156 557

استهالك تكلفة اصدار السندات

642 857

1 285 714

استهالك تكاليف تدبير تمويل

778 274
-

أرباح توزيعات

)( 175 618

فوائد دائنة

20 256 090

)(10 099 362
)(1 122 157
40 924 970

التغيرات في رأس المال العامل
مدينون وأرصدة مدينة أخرى

)(8 287 668

المستحق من أطراف ذوي عالقة

)(452 335 877

)(1 289 020
228 186 775

دائنون وأرصدة دائنة األخرى

210 384

7 633 305

التدفقات النقدية (المستخدمة في) /الناتجة من أنشطة التشغيل

)(440 157 071

275 456 030

فوائد مدفوعة

)(19 010 577

صافى التدفقات النقدية (المستخدمة في) /الناتجة من أنشطة التشغيل

)(459 167 648

)(36 156 557
239 299 473

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
متحصالت من فوائد دائنة

175 618

1 122 157

صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار

175 618

1 122 157

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-

45 000 010

بنوك سحب على المكشوف

)(305 764 428

)(153 845 999

توزيعات أرباح مدفوعة

-

)(180 694 268

متحصالت من القروض

746 938 804

-

سندات دائنة

)(3 553 572

تكاليف تدبير تمويل
صافى التدفقات النقدية الناتجة من( /المستخدمة في) أنشطة التمويل

-

437 620 804

)(289 540 257

صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها

)(21 371 226

)(49 118 627

النقدية وما فى حكمها فى أول الفترة

23 929 929

120 025 935

2 558 703

70 907 308

النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة

()9( ، )6-3

اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )20تعتبر جزء ال يتج أز من القوائم المالية المستقلة الدورية وتق أر معها .

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 -0نبذة عن الشركـة


تأسست شركة جى بى أوتـو "شركة مساهمة مصرية" فى  11يوليو  1111طبقا ألحكام القانون  111لسنة  ،1191وتم تسجيلها
بالسجل التجارى تحت رقم  2233القاهرة.



بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  32أبريل  3002تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح جى بى
ً
أوتو بدالً من جى بى كابيتال للتجارة والتأجير التمويلى ،وقد تم التأشير فى السجل التجارى لتعديل اسم الشركة بتاريخ  32مايو
.3002




يقع مقر الشركة الرئيسى فى المنطقة الصناعية ابو رواش ك  39طريق مصر إسكندرية الصحراوى ،جمهورية مصر العربية.

تقوم الشركة بتجارة وتوزيع وتسويق جميع وسائل النقل بما فى ذلك النقل الثقيل والنصف نقل وسيارات الركوب واألتوبيسات والمينى

باص والميكروباص والج اررات الزراعية واألوناش واآلالت الميكانيكية ومعدات إنهاء وتحريك التربة والموتورات بمختلف أشكالها
وأنواعها المصنعة محلياً والمستوردة الجديدة والمستعملة واالتجار فى قطع غيارها ولوازمها المصنعة محلياً والمستوردة واالتجار فى

إطارات وسائل النقل والمعدات بجميع أنواعها المصنعة محليا والمستوردة .واالستيراد والتصدير والوكاالت التجارية وبيع المنتجات
والبضائع المستوردة والمحلية بالنقد أو باألجل أو التأجير التمويلى.




إن المساهمين الرئيسيين فى الشركة هـم د /رؤوف غبور وعائلته وقـد بلغت مساهمتهم مجتمعين .%2001

تم اعتماد القوائم المالية المستقلة الدورية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة فى اجتماعه بتاريخ  2أغسطس .3012

 -4أسس إعداد القوائم المالية المستقلة


أعدت القوائم المالية المستقلة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين ذات العالقة والتى تم تطبيقها بثبات على مدار السنة المالية
إال إذا ذكر خالف ذلك .أعدت القوائم المالية المستقلة على أساس التكلفة التاريخية والتى يتم تعديلها بإعادة التقييم بالنسبة لألصول

وااللتزامات المالية لتظهر بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.


يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية إستخدام تقديرات وافتراضات قد تؤثر على قيم األصول وااللتزامات

واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ،وكذا قد تؤثر على قيم اإليرادات والمصروفات خالل السنة.

وعلى الرغم من أن تلك التقديرات واالفتراضات تعد في ضوء أفضل المعلومات المتاحة لإلدارة حول األحداث والمعامالت الجارية إال

أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.


تم إعداد هذه القوائم المالية المستقلة للشركة طبقاً ألحكام القوانين المحلية .وقد أعدت الشركة أيضاً القوائم المالية المجمعة للشركة

وشركاتها التابعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ،وقد تم تجميع الشركات التابعة تجميعاً كلياً فى القوائم المالية المجمعة وهى الشركة
التى تمتلك فيها الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف حقوق التصويت أو لديها القدرة على السيطرة على السياسات

المالية والتشغيلية للشركة التابعة ،ويمكن الحصول على القوائم المالية المجمعة من إدارة الشركة.



تتطلب معايير المحاسبة المصرية الرجوع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية عندما اليكون هناك معيار محاسبة مصرى أو متطلبات
قانونية توضح كيفية معالجة أرصدة ومعامالت معينة.

1

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 -0السياسات المحاسبية

فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية التي استخدمت في إعداد القوائم المالية المستقلة:

 1-3ترجمة العمالت األجنبية
أ -عملة التعامل والعرض
 يتم عرض القوائم المالية المستقلة بالجنيه المصرى ،والتى تمثل عملة التعامل والعرض للشركة.
ب -المعامالت واألرصدة
 يتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية خالل الفترة إلى عملة التعامل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ

المعامالت .ويدرج في قائمة الدخل أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وكذلك الناتجة عن

إعادة تقييم األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية فى تاريخ الميزانية.


يتم االعتراف بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالية غير النقدية كجزء من أرباح وخسائر القيمة العادلة ،ويتم
االعتراف بفروق ترجمة األصول وااللتزامات المالية غير النقدية مثل أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها بالقيمة العادلة

من خالل األرباح والخسائر كربح أو خسارة كجزء من أرباح وخسائر القيمة العادلة .فى حين يتم االعتراف بفروق

ترجمة األصول وااللتزامات المالية غير النقدية المبوبة كمتاحة للبيع ضمن فروق تقييم االستثمارات المتاحة للبيع ضمن

حقوق الملكية.

 2-3االستثمارات فى شركات تابعة
 يتم المحاسبة عن االستثمارات فى الشركات التابعة باستخدام طريقة التكلفة حيث يتم إثبات االستثمارات فى الشركات التابعة

بتكلفة االقتناء مخصوماً منها االضمحالل فى القيمة .ويتم تقدير االضمحالل لكل استثمار على حده ويتم إثباته فى قائمة

الدخل .والشركات التابعة هى الشركات التى تمتلك فيها أكثر من  %10من حقوق التصويت أو التى للشركة القدرة على
السيطرة على السياسات اإلدارية والتشغيلية.

 3-3اضمحالل قيمة األصول غير المالية
 يتم فحص األصول غير المالية لتحديد قيمة خسائر اضمحالل القيمة عندما يكون هناك أحداث أو تغير في الظروف قد

تعطى مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال يتم استردادها .ويعترف بخسائر اضمحالل القيمة في قائمة الدخل بمبلغ الزيادة

في القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،والتي تمثل صافى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع لألصل أو القيمة

المتوقع استردادها من استخدامه ،أيهما أعلى .وألغراض تقدير قيمة االضمحالل في قيمة األصل ،فإنه يتم تجميع األصول
في أدنى مستوى يكون فيه تدفقات نقدية مستقلة.



يتم إلغاء خسائر اضمحالل القيمة المعترف بها في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر على أن هذه الخسائر لم تعد
موجودة أو انخفضت ،كما يتم إلغاء خسائر اضمحالل القيمة بحيث يتم رد المبلغ المعادل لقيمة إهالك السنة عن رصيد

االضمحالل في القيمة .ويعترف بهذه اإللغاءات في قائمة الدخل.

 4-3اإليجـار
 يتم توزيع اجمالى المدفوعات عن عقود اإليجار التشغيلى ناقصاً آية خصومات تم الحصول عليها من المؤجر على مدار فترة
العقد .ويتم تحميل قائمة الدخل عن الفترة بنصيبها من اإليجار على أساس التوزيع الزمنى طبقاً لمبدأ االستحقاق.

3

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 5-3األصول المالية
أوالً  -التصنيف:


تقوم الشركة بتصنيف أصولها المالية إلى المجموعات التالية على أساس الغرض من اقتناء هذه األصول ويتم هذا التصنيف

عند االعتراف األولى بها :

 -1أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (استثمارات فى أوراق مالية بغرض المتاجرة).
 -3استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.
 -2اإلقراض والمديونيات.

 -2أصول مالية متاحة للبيع.
 -0األصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر :


هى األصول المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة ،ويتم تصنيف األصول المالية فى هذه المجموعة إذا تم اقتنائها



يتم تصنيف المشتقات المالية كأصول بغرض المتاجرة إال إذا كانت مخصصة للتغطية .

بصفة رئيسية بغرض البيع فى المدى القريب.


األصول المصنفة فى هذه المجموعة يتم تبويبها كأصول متداولة.

 -4استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق :


هى األصول المالية غير المشتقة والتى لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى المجموعة



ويستثنى من هذا التصنيف ما تم االعتراف بها أولياً على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو

النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

تصنيفه أولياً على أنه متاح للبيع وما ينطبق عليه تعريف اإلقراض والمديونيات.

 -0اإلقراض والمديونيات :


هى أصول مالية وليست مشتقات مالية ولها قيمة محددة أو يمكن تحديدها وغير متداولة فى سوق نشط.



يتم تبويب هذه المجموعة ضمن األصول المتداولة إال إذا كان تاريخ استحقاقها يزيد عن  13شهر من تاريخ



تتضمن هذه المجموعة أرصدة العمالء وأوراق القبض والمدينون والنقدية وما فى حكمها والمستحق من أطراف ذات

الميزانية عندئذ يتم تبويبها ضمن األصول غير المتداولة.
عالقة.

 -2األصول المالية المتاحة للبيع :


هى أصول مالية وليست مشتقات مالية يتم تصنيفها ضمن هذه المجموعة عند االقتناء أو التى ال تتوافر فيها شروط
الزمة لتصنيفها ضمن المجموعات األخرى  ،تبوب هذه المجموعة ضمن األصول غير المتداولة إال إذا كان لدى

اإلدارة النية فى استبعادها خالل  13شهر من تاريخ الميزانية.

ثانياً  -إعادة التبويب:


للشركة االختيار فى إعادة تبويب األصول المالية بخالف المشتقات والتى لم يعد الغرض من االحتفاظ بها هو بيعها أو إعادة

ال من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ما لم تكن
شرائها فى المستقبل القريب نق ً

هذه األداة تم تخصيصها بمعرفة المنشأة عند االعتراف األولى كأداة تقييم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.


يمكن إعادة تبويب األصول المالية بخالف القروض والمديونيات نقالً من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من

خالل األرباح والخسائر فقط فى الحاالت النادرة الغير متكررة .باإلضافة لذلك للشركة اختيار إعادة تبويب األصول المالية

التى تفى بتعريف القروض والمديونيات نقالً من مجموعة األدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
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أو من مجموعة األدوات المالية المتاحة للبيع إذا كان لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول المالية خالل

المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق فى تاريخ إعادة التبويب.


يتم إعادة التبويب بالقيمة العادلة فى تاريخ إعادة التبويب وال يتم رد أى أرباح أو خسائر تم االعتراف بها من قبل فى قائمة

الدخل وتصبح القيمة العادلة لألصل المالى فى تاريخ إعادة تبويبه هى التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة لألصل حسب

األحوال.


يتم تحديد سعر الفائدة الفعلى لألصول المالية المعاد تبويبها للقروض والمديونيات واألصول المالية المحتفظ بها لتاريخ



يتم إثبات شراء وبيع األصول المالية فى تاريخ المعاملة وهو التاريخ الذى تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصل المالى.

االستحقاق على أساس تاريخ إعادة تبويب األصول المالية.



يتم االعتراف األولى القتناء أصل مالى بالقيمة العادلة لذلك األصل باإلضافة إلى التكاليف األخرى المرتبطة بتنفيذ المعاملة

فيما عدا األصول المالية التى تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتى يتم االعتراف األولى لها بالقيمة

العادلة فقط ويتم تحميل التكاليف األخرى المرتبطة بتنفيذ المعاملة على قائمة الدخل.
ثالثاً  -القياس والقياس الالحق:


يتم استبعاد األصول المالية عند انتهاء أو تحويل الحق فى الحصول على تدفقات نقدية من تلك األصول وكانت الشركة قد



فى تاريخ المركز المالى ،يعاد قياس األصول المالية المتاحة للبيع واألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

حولت معظم المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية للغير.

والخسائر بالقيمة العادلة .ويتم قياس االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق واإلقراض والمديونيات بالتكلفة

المستهلكة باستخدام معدل الفائدة الفعلى.


يتم تحميل قائمة الدخل بأرباح (خسائر) التغير فى القيمة العادلة لألصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح

والخسائر وذلك فى السنة المالية التى تحققت فيها  .ويتم تحميل قائمة الدخل بإيرادات التوزيعات من األصول المالية المقيمة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وذلك عندما ينشأ الحق للشركة فى استالم تلك التوزيعات.



يتم تحليل التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات المالية فى أدوات دين (سندات  ،أذون خزانة) ذات الطبيعة النقدية بالعمالت

األجنبية والتى تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع إلى فروق عملة ناتجة من التغير فى التكلفة المستهلكة لالستثمارات

وفروق التغيرات األخرى فى القيمة الدفترية لالستثمارات .ويتم إثبات فروق العملة الناتجة عن االستثمارات المالية ذات
الطبيعة النقدية فى قائمة الدخل .أما فروق العملة الناتجة عن إعادة التقييم بسعر الصرف فى تاريخ الميزانية لالستثمارات

المالية غير ذات الطبيعة النقدية فيتم إثباتها ضمن حقوق الملكية .إن التغيرات األخرى فى القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة

للبيع (ذات طبيعة نقدية أو غير ذات طبيعة نقدية) يتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية.


يتم احتساب الفائدة على االستثمارات فى أدوات دين (سندات  ،أذون خزانة) مصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع

باستخدام معدل الفائدة الفعلى ويتم تحميل تلك الفائدة على قائمة الدخل .كما يتم تحميل قائمة الدخل بإيرادات التوزيعات من

االستثمارات المتاحة للبيع عندما ينشأ الحق للشركة فى استالم تلك التوزيعات.


تقوم الشركة فى تاريخ الميزانية بتقييم ما إذا كان هناك أدلة موضوعية تشير إلى وجود اضمحالل فى قيمة أصل مالى أو



عند بيع أو اضمحالل االستثمارات التى تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع ،يتم االعتراف فى قائمة الدخل بمجمع التغير

مجموعة من األصول المالية.

فى القيمة العادلة والموجود ضمن حقوق الملكية ،وذلك كإيرادات أو خسائر ناتجة من االستثمارات.
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 6-3النقدية وما في حكمها
 يتم عرض أرصدة بنوك سحب على المكشوف ضمن القروض والسلفيات كجزء من االلتزامات المتداولة في الميزانية.


ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية ،تتضمن النقدية وما في حكمها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب لدى البنوك

وأذون الخزانة التى ال تزيد مدة استحقاقها عن ثالث أشهر من تاريخ اإليداع.

 7-3رأس المال
 يتم تصنيف األسهم العادية ضمن حقوق ملكية .وتضاف عالوة اإلصدار ،إن وجدت ،إلى االحتياطي القانوني .وترحل
مصاريف إصدار وتسجيل األسهم والمبالغ المحصلة من المساهمين لتغطية تلك المصاريف إلى حساب االحتياطى القانونى

أوالً ،واذا زادت عن مبلغ عالوة اإلصدار لنفس األسهم فيتم ترحيل مبلغ الزيادة إلى حساب احتياطى خاص ضمن حقوق

الملكية.



عند قيام الشركة بشراء أسهمها ،يتم خصم القيمة المدفوعة ،بما في ذلك أي مصروفات خارجية إضافية تتعلق بعملية الشراء،
من إجمالي حقوق المساهمين كأسهم خزينة حتى يتم إلغاءها أو بيعها أو إعادة إصدارها وذلك فى خالل عام من تاريخ

الشراء .إذا تم بيع هذه األسهم أو أعيد إصدارها الحقاً ،فإن القيمة المقبوضة يتم إضافتها إلى حقوق المساهمين.

 8-3المدفوعات المبنية على أسهم
 لدى الشركة نظام لمزايا العاملين على أساس المدفوعات المبنية على أسهم ومسددة فى شكل أسهم ويتم قياسه بالقيمة العادلة

فى تاريخ منح المزايا ويتم االعتراف بالقيمة العادلة للنظام فى قوائم الدخل على مدار فترة الحظر طبقا لتقديرات اإلدارة لما

سيتم تنفيذه خالل فترة المنح.

 9-3المخصصات
 يتم االعتراف بالمخصص عندما يكون هناك التزام قانوني أو استداللي حالي كنتيجة ألحداث سابقة ويكون من المرجح أن
يتطلب ذلك استخدام للموارد لتسوية هذه االلتزامات ،مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .ويتم

مراجعة المخصصات فى تاريخ كل ميزانية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالى .وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقد
جوهرياً ،فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية للمصروفات المتوقعة المطلوبة لتسوية االلتزام.

 11-3تحقق اإليـراد
 تتمثل اإليرادات فى القيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم متضمناً النقدية وأرصدة المدينون التجاريون وأوراق

القبض الناشئة عن بيع بضائع أو تأدية خدمة من خالل النشاط االعتيادى للشركة وغير متضمنة ضرائب المبيعات أو

الخصومات أو التخفيضات.


يتم االعتراف باإليراد عندما يمكن قياسه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة

بتحقيق اإليراد إلى الشركة ،وعندما تتحقق شروط أخرى خاصة بكل نشاط من أنشطة الشركة على النحو الموضح الحقاً .ال
يعتبر قيمة اإليراد قابلة للقياس بدقه إال إذا كانت كافة االلتزامات المحتملة قد تم حلها .وتبنى الشركة تقديراتها على أساس

النتائج التاريخية أخذه فى االعتبار نوعية المعامالت والترتيبات الخاصة بها.

أ -إيرادات الفوائد
 تثبت إيرادات الفوائد على أساس التوزيع الزمنى باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال وعند وجود اضمحالل فى الرصيد
المدين الناتج عن االعتراف بالفائدة فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة المتوقع تحصيلها.
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ب -إيراد التوزيعات
 تثبت إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق فى استالمها.
 11-3ضرائب الدخل الجارية والمؤجلة
 يتم احتساب ضرائب الدخل عن العام طبقاً لقانون الضرائب السارى فى تاريخ الميزانية ،تقوم اإلدارة سنوياً بتقييم الموقف
الضريبى من خالل اإلق اررات الضريبية مع األخذ فى االعتبار االختالفات التى قد تنشأ عن بعض التفسيرات الصادرة من

الجهات اإلدارية أو التنظيمية ويكون المخصص المناسب لها على أساس المبالغ المتوقع أن تسدد لمصلحة الضرائب.



يتم تسجيل ضرائب الدخل المؤجلة بالكامل باستخدام طريقة االلتزامات على الفروق المؤقتة بين كل من القيمة الضريبية



ال يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة الناتجة عن االعتراف األولى ألصل أو التزام بخالف الناتجة عن اندماج األعمال والتى



يتم تحديد ضرائب الدخل المؤجلة باستخدام السعر الضريبى وطبقاً للقانون السائد فى تاريخ الميزانية والمتوقع أن يكون مساوياً



يتم االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة إلى المدى الذى من المتوقع أن يكون هناك أرباح ضريبية مستقبلية يمكن معها

لألصول وااللتزامات وبين قيمتها الدفترية فى القوائم المالية.

فى تاريخ المعاملة ال تؤثر على الربح المحاسبى أو الربح الضريبى.

عند استخدام األصول الضريبية المؤجلة أو تسوية االلتزامات الضريبية المؤجلة.
استخدام الفروق المؤقتة التى نشأت عنها األصول الضريبية المؤجلة.

 12-3توزيعـات األرباح
 تثبت توزيعات األرباح في القوائم المالية المستقلة في السنة التي تقر فيها الجمعية العامة للمساهمين هذه التوزيعات.
 13-3األرقام المقارنة
 يعاد تبويب األرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورياً لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في الفترة الحالية.
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 -2إدارة المخاطر المالية
 1-4عناصر المخاطر المالية
 تتعرض الشركة نتيجة ألنشطتهاالمعتادة إلى مخاطر مالية متنوعة.وتتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق (بما فى ذلك

مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر تأثير أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة) ،وأيضاً

مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.




تهدف إدارة الشركة إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالى للشركة.
ال تستخدم الشركة أى من األدوات المالية المشتقة لتغطية أخطار محددة.

أ-

مخاطر السوق
 -1مخاطر أسعار العمالت األجنبية
 تتعرض الشركة لمخاطر التغيرات فى أسعار الصرف نتيجة أنشطتها المختلفة وبصفة رئيسية الدوالر األمريكى.
وينتج خطر أسعار العمالت األجنبية من التعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات بالعمالت األجنبية

القائمة فى تاريخ الميزانية وكذلك صافى االستثمارات فى كيان أجنبى.


الجدول التالى يوضح مراكز العمالت فى تاريخ الميزانية والموضحة بالجنيه المصرى كما يلى :



أصول
 30يونيو 2014
دوالر أمريكي

995 257 721

 31ديسمبر 2013
613 679 550

 -2مخاطر األسعار
 ال يوجد لدى الشركة استثمارات فى أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين مسجلة ومتداولة فى أسواق المال وبالتالى
فهى غير معرضة لخطر التغير فى القيمة العادلة لالستثمارات نتيجة تغير األسعار.

 -3مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة
 تتعرض الشركة لمخاطر القيمة العادلة الناتجة من تقييم سندات دائنة طويلة األجل والتى تستحق بفائدة ثابتة.
ب -مخاطر االئتمان
 ينشأ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك مخاطر االئتمان المرتبطة بالموزعين وتجار الجملة
واألفراد المتمثلة فى حسابات العمالء وأوراق القبض ،ويتم إدارة مخاطر االئتمان للشركة ككل.



بالنسبة للبنوك فإنه يتم التعامل مع البنوك ذات التصنيف االئتمانى العالى والبنوك ذات المالءة االئتمانية العالية فى

حالة عدم وجود تصنيف ائتمانى مستقل.

ج -مخاطر السيولة
 تتطلب اإلدارة الحذرة لمخاطر السيولة االحتفاظ بمستوى كافي من النقدية واتاحة تمويل من خالل مبالغ كافية من
التسهيالت االئتمانية المتاحة .ونظ اًر للطبيعة الديناميكية لألنشطة األساسية ،فإن إدارة الشركة تهدف إلى االحتفاظ

بمرونة في التمويل من خالل االحتفاظ بخطوط ائتمانية معززة متاحة.
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 2-4إدارة مخاطر رأس المال
 تهدف إدارة الشركة من إدارة رأس المال إلى الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار بما يحقق عائد للمساهمين وتقديم
المنافع ألصحاب المصالح األخرى التى تستخدم القوائم المالية .وتوفير والحفاظ على أفضل هيكل لرأس المال بغرض

تخفيض تكلفة رأس المال.


للمحافظة على أفضل هيكل لرأس المال تقوم اإلدارة بتغيير قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو تخفيض رأس المال أو



تقوم إدارة الشركة بمراقبة هيكل رأس المال باستخدام نسبة صافى القروض إلى إجمالى رأس المال ويتمثل صافى القروض فى

إصدار أسهم جديدة لرأس المال أو تخفيض الديون المستحقة على الشركة.

إجمالى الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى واإلقتراض مخصوماً منها النقدية وما فى حكمها .ويتمثل إجمالى رأس المال فى
إجمالى حقوق الملكية بالشركة كما هو موضح فى الميزانية المستقلة باإلضافة إلى صافى القروض.



وفيما يلى نسبة صافـى االقتراض إلى إجمالى رأس المال فى  20يونيو  3012و 21ديسمبر : 3012
 30يونيو 2014

 31ديسمبر 2013

إقتراض

744 163 506

305 121 571

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

3 442 678

3 232 294

يخصم :النقدية وما في حكمها

)( 2 558 703

)( 23 929 929

صافي االقتراض

745 047 481

284 423 936

حقوق الملكية

2 300 361 702

2 300 361 702

إجمالي رأس المال

3 045 409 183

2 584 785 638

%24.46

نسبة صافـى االقتراض إلى إجمالى رأس المال

%11

 3-4تقدير القيمة العادلة
 يفترض أن تقارب القيمة العادلة القيمة االسمية ناقصاً أى تسويات ائتمانية مقدرة لألصول المالية وااللتزامات المالية ذات
تواريخ االستحقاق ألقل من سنة .وألغراض اإلفصاح ،يتم استخدام أسعار الفائدة المتاحة للشركة لألدوات المالية المشابهة

وذلك لخصم التدفقات النقدية المستقبلية التعاقدية لتقدير القيمة العادلة لاللتزامات المالية.


لتقدير القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة ،فإن الشركة تستخدم العديد من الطرق وتضع االفتراضات المبنية على
أحوال السوق في تاريخ كل ميزانية .تستخدم أسعار السوق وأسعار المتعاملين لألداة المالية أو ألداة مشابهه وذلك للديون
طويلة األجل .تستخدم األساليب األخرى ،مثال لقيمة الحالية المقدرة للتدفقات النقدية المستقبلية ،وذلك لتحديد القيمة العادلة

لباقي األدوات المالية وفى نهاية السنة كانت القيمة العادلة لاللتزامات غير المتداولة ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية
لها.

9

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)



القيمة العادلة للسندات الدائنة

يتم تحديد القيمة العادلة للسندات الدائنة المقيدة فى أسواق نشطة عن طريق الحصول على القيمة العادلة من األسعار السوقية
المعلنة فى هذه األسواق النشطة أو المعامالت السوقية الحديثة فى تاريخ إعداد القوائم المالية المستقلة.

 -5التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام الشخصية
التقديرات والفروض المحاسبية الهامة
 يتم تقييم التقديرات والفروض المحاسبية بناء على الخبرة السابقة وبعض العناصر األخرى ،بما فيها األحداث المستقبلية المنتظر
حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.



وتقوم الشركة بعمل تقديرات وفروض تتعلق بالمستقبل وقد ال تتساوي نتائج التقديرات المحاسبية مع النتائج الفعلية.

 -6استثمارات فى شركات تابعة
 30يونيو 2014
جنيه مصري

 31ديسمبر 2013
جنيه مصري

نسبة المساهمة

نسبة المساهمة

شركة آر جي إنفستمنت

994 263 000

%100

994 263 000

%100

الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية "إيتامكو"

211 931 568

%9

211 931 568

%9

شركة المو ار

60 000

%100

60 000

%100

شركة جي بي جلوبال

124 513

%100

124 513

%100

1 206 379 081



1 206 379 081

تم تبويب االستثمارات فى الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية "ايتامكو" ضمن االستثمارات فى شركات تابعة حيث

أن هذه الشركة مملوكة مباشرة بنسبة  %1لشركة جى بى أوتو وبنسبة  %10بطريق غير مباشر عن طريق الشركات التابعة.
 -7مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 30يونيو 2014

 31ديسمبر 2013

دفعات مقدمة للموردين

1 660 000

650 000

ضرائب خصم من المنبع

2 280 893

2 280 893

سلف وعهد للعاملين

223 842

92 242

مصروفات مدفوعة مقدما

6 204 514

46 459

أرصدة مدينة أخرى

988 013

3 069 594

11 357 262

1

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 -8المعامالت مع أطراف ذات عالقة

أرصدة األطراف ذات العالقة موضحة بالبيان التالي :
 30يونيو 2014

 31ديسمبر 2013

المستحق من أطراف ذات عالقة
شركة آر جي إنفستمنت

1 784 452 297

2 017 845 180

شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة  -اإلسكندرية

221 865 091

384 003 042

شركة جي بي جلوبال

773 392 630

229 676 508

شركة جي بي كابيتال لالستشارات

-

5 175

شركة جي بي قلم

-

36 145

شركة جي بي للتأجير التمويلي

4 502

14 995

شركة هرم للنقل السياحي

696

696

شركة خدمات استشارات الميكرو تمويل "مشروعي"

20 706
2 779 735 922

2 631 581 741

يخصم:
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية "إيتامكو"

932 036 755

1 238 112 913

شركة المو ار

10 642 214

10 642 214

شركة هرم للنقل

1 012 112

1 012 112

الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر"

8 338 561

6 467 305

شركة خدمات استشارات الميكرو تمويل "مشروعي"
شركة جي بي كابيتال لالستشارات
الصافي


33 440

10 234
-

952 063 082

1 256 244 778

1 827 672 840

1 375 336 963

قامت الشركة بإبرام عقد بتاريخ  32ديسمبر  3002بين الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة فى مجموعة شركات غبور على أساس أن
جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من المساهمين كما أن بينهم معامالت تجارية متعددة .وقد أتفق جميع أطراف العقد المتمثلة

فى كافة الشركات التابعة والشقيقة على أن يتم فى نهاية كل سنة مالية إجراء تسوية للحسابات المشتركة بينهم والناتجة عن تعامالتهم

عن طريق المقاصة بين إجمالي المبالغ المستحقة لكل طرف لدى األطراف األخرى واجمالي المبالغ المستحقة عليه لصالح كافة

األطراف األخرى ،على أن يتم أظهار الرصيد الناتج عن المقاصة بميزانية كل طرف سواء كان الرصيد دائن أو مدين على أن يتم

اتخاذ المركز المالي فى كل فترة كأساس إلجراء المقاصة والتسوية بين كافة الشركات.

10

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)


وبناء على ما سبق قامت الشركة بإجراء مقاصة بين المبالغ المدينة المستحقة من الشركات التابعة والشقيقة فى  20يونيو 3012

والمبالغ الدائنة المستحقة على الشركات التابعة والشقيقـة فى ذات التاريخ وكانت نتيجة المقاصة رصيد مدين بمبلغ

 1 932 223 920جنيه مصري مستحق من باقى شركات المجموعة.


قامت الشركة خالل الفترة بإجراء بعض المعامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل فى تحويالت نقدية وخدمات أخرى مرتبطة بالنشاط،



وفيما يلى بيان وطبيعة وقيمة أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة:

كما قامت الشركة خالل الفترة بسداد مبلغ  10 012 202جنيه مصرى ألعضاء اإلدارة العليا بالشركة.

نوع العالقة

قيمة المعامالت

طبيعة المعاملة

المستحق من أطراف ذات عالقة :
شركة آر جي إنفستمنت

شركة تابعة

تحويالت نقدية

233 392 883

الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر"

شركة تابعة

تحويالت نقدية

1 871 257

شركة جي بي جلوبال

شركة تابعة

تحويالت نقدية

523 432 762

المستحق إلى أطراف ذات عالقة :
الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية "إيتامكو"

شركة تابعة

تحويالت نقدية

306 076 158

أخـرى
تقوم الشركة بتحميل شركة ار جى انفستمنت وشركاتها التابعة بجزء من مصروفاتها اإلدارية والبيعية والتسويقية وقد بلغ ذلك الجزء الذى تم
تحميله خالل الفترة مبلغ  12 211 229جنيه مصرى.

 -9نقدية وأرصدة بالبنوك
 30يونيو 2014

 31ديسمبر 2013

نقدية بالصندوق

1 000

1 013

حسابات جارية لدى البنوك

2 557 703

23 928 916

2 558 703

23 929 929

 -03القروض


بتاريخ  32مارس  3012تم توقيع عقد تمويل متوسط األجل بحد أقصى  310مليون جنيه مصري بين شركة جي بي أوتو ش.م.م
وبنك مصر وككفيل متضامن كل مما يلي:







شركة أر جي انفستمنت ش.م.م.

الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيالت التجارية (ايتامكو) ش.م.م.

الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر) ش.م.م.

شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م.

شركة هرم للنقل السياحي ش.م.م.

شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة – اإلسكندرية ش.م.م.
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شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)



وذلك بغرض سداد الرصيد القائم من السندات وأية فوائد مستحقة عليها في تاريخ السداد و /أو اعادة تمويل كل أو جزء من قيمة



وبفائدة تساوي سعر عائد الكوريدور اقراض المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ التسعير مضافا إليه نسبة إضافية سنويا



ويتم سداد رصيد التمويل للبنك على أحد عشر ( )11قسطا ربع سنوي متساوية ،يستحق قسط السداد األول منها في 3012/1/20

قسط واحد من أقساط السندات التي قام المقترض بسدادها قبل تاريخ اإلقفال المالي.

على رصيد التمويل.

ويستحق قسط السداد األخير منها في 3012/2/21

رصيد القرض
 30يونيو 2014



رصيد القرض

250 000 000

يخصم :الجزء قصير األجل

)( 90 909 091

يخصم :رصيد تدبير التمويل

)( 2 775 298

الجزء طويل األجل بعد خصم تكلفة الحصول عليه

156 315 611

إجمالي الحد األدنى للسدادات المستقبلية للقرض كالتالي -:

السنة

األرقام باأللف

( 2014الستة أشهر المتبقية)

45 455

2015

90 909

2016

90 909

2017

22 727

اإلجمالي

250 000
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شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 -00قروض من المساهم الرئيسي


بتاريخ  3يونيو  3012وافقت الجمعية العامة العادية للشركة باإلجماع بعد امتناع الدكتور  /رؤف كمال حنا غبور ( المساهم
الرئيسي ) عن التصويت علي توقيع عقدي القرض الممنوحين من المساهم الرئيسي للشركة هذا وقد تم توقيع عقدي القرضين بتاريخ

 2يونيو  3012وفيما يلي ملخص بأهم شروط العقدين

القرض

القرض (أ)

الحد األقصى للقرض

فترة السداد

في حدود  322مليون

 20يوم تجدد تلقائيا

جنية مصري

الطرف اآلخر برغبتة
في حدود  20مليون

القرض (ب)

دوالر امريكي

الفائدة

شروط السداد

في انهاء القرض كتابيا

قبل

انتهاء

الثالثون

4302

السنوية

بالجنيه المصري

%10010

لمدة مماثلة ما لم يقم
احد االطراف بابالغ

الرصيد في  03يونيو

322 112 232

يسدد القرض مع

 20 121 291دوالر

الفائدة في نهاية

مدة التسهيل

امريكي ( ما يعادل

%2031

 333 291 191جنية

يوما (مدة التسهيل)

مصري)

بثالثة ايام


يتضمن رصيد قروض قصيرة االجل من المساهم الرئيسي في  20يونيو  3012الفوائد المحملة علي أصل القرضين من تاريخ بداية



و بتاريخ  31يونيو  3012قام المساهم الرئيسي باخطار الشركة برغبتة في انهاء القرضين و علية اصبح الرصيد حق (دين) نقدي

السحب .

مستحق االداء قبل الشركة .
 -04دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 30يونيو 2014

 31ديسمبر 2013

دائنو توزيعات أرباح

1 613 770

1 613 770

مصلحة الضرائب

6 000

6 300

دائنون

220 064

147 409

مصروفات مستحقة

347 302

237 364

أرصدة دائنة أخرى

1 255 542

927 451

-

300 000

أوراق دفع

3 442 678

12

3 232 294

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 -00التزامات سندات دائنة
 30يونيو 2014
الجزء الجاري
سندات

الجزء طويل األجل

-

-

 31ديسمبر 2013
اإلجمالي
-

الجزء الجاري

الجزء طويل األجل

307 693 000

اإلجمالي
307 693 000

-

يخصم:
تكلفة إصدار السندات

-

-

-

)( 2 571 429

-

)( 2 571 429

الصافي

-

-

-

305 121 571

-

305 121 571



قامت الشركة بفتح باب االكتتاب فى سندات تبلغ قيمتها  1مليار جنيه مصرى فى  12ابريل  3010وقد تم االكتتاب فى مبلغ 1022

مليار جنيه مصرى وقد تم انهاء اجراءات التخصيص وبلغ سعر الفائدة على السندات  %13على أن تستحق أول فائدة فى  1يوليو

 .3010ويتم سداد السندات على  12قسط ربع سنوى على أن تبدأ بعد فترة السماح ليكون تاريخ أول قسط فى  1يناير  3011وقد
بلغت تكاليف اإلصدار  13مليون جنيه مصرى وقد تـم سدادها وسوف يتم اهالكها على مدار عمر السندات.



قامت الشركةخالل شهر مارس  3012بعمل اإلستهالك الكلي المعجل بقيمة القسط العاشر واألخير والذي يمثل كامل الرصيد القائم

لهذا اإلصدار من السندات.
 -02رأس المال المدفوع

 30يونيو 2014

 31ديسمبر 2013

رأس المال المرخص به (400 000 000سهم بقيمة اسمية  1جنيه للسهم)

400 000 000

400 000 000

رأس المال المصدر (129 000 000سهم بقيمة اسمية  1جنيه للسهم)

129 000 000

129 000 000

إعدام اسهم خزينة (107 100سهم بقيمة اسمية  1جنيه للسهم)

)( 107 100

)( 107 100

رأس المال المصدر والمدفوع

128 892 900

128 892 900



بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى  39يناير  3002تم تجزئة أسهم رأسمال الشركة بتعديل القيمة االسمية للسهم



بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى  30مايو  3002تم تجزئة أسهم رأسمال الشركة بتعديل القيمة االسمية للسهم



بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى  1مارس  3002تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح

لتصبح  1جنيه مصرى بدالً من  100جنيه مصرى.
لتصبح  1جنيه مصرى بدالً من  1جنيه مصرى.

 200 000 000جنيه مصرى وتفويض مجلس اإلدارة فى تحديد زيادة رأس المال المصدر ،وقد تم زيادة رأس المال المصدر على
النحو التالى :



زيادة رأس المال المصدر بمبلغ  91 922 000جنيه مصرى ليصبح  11 922 000جنيه مصرى وتم التأشير فى السجل التجارى



تم زيادة رأس المال المصدر بمبلغ  22 122 000جنيه مصرى (القيمة االسمية للسهم  1جنيه مصرى) عن طريق اكتتابات عامة

للشركة بتاريخ  32مايو .3002

وخاصة (نقدية وغير نقدية) بلغت قيمتها  1 309 912 220جنيه مصرى منها  22 122 000جنيه مصرى قيمة اسمية ومبلغ
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شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 1 121 211 220جنيه مصرى عالوة إصدار ،ليصبح رأس المال المصدر والمسدد  131 000 000جنيه مصرى وقد تم

تخصيص أسهم زيادة رأس مال الشركة بتاريخ  1يوليو  3002وتم التأشير فى السجل التجارى للشركة بتاريخ  10يوليو ،3002
وفيما يلى تفاصيل كل من االكتتاب العام والطرح الخاص :

أ -اكتتاب عام
 تم فتح باب االكتتاب بتاريخ  3يوليو  3002وأغلق فى نهاية يوم عمل 33سبتمبر  ،3002وبلغ عدد األسهم  201مليون
سهم بإجمالى مبلغ  322 100 000جنيه مصرى وتم تلقى االكتتاب فى عدد

 31 202 122سهم بإجمالى مبلغ

 1 011 020 231جنيه مصرى (فقط مليار وتسعة وتسعون مليون وثالثون ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيهاً مصرياً
الغير) ،وبلغت نسبة التغطية ما يقرب من  2،12مرة من عدد األسهم المعروضة لالكتتاب ،وقد تم التخصيص األول على

منح كل مكتتب عـدد  110سهم والتخصيص الثانى على أساس نسبة باقى عـدد األسهم المكتتب فيها من قبل المكتتب (بعد
خصم  110سهم) إلى إجمالى األسهم المكتتب فيها بعـد خصم إجمالى األسهم التى تـم تخصيصها من خالل التخصيص
األول وذلك مـع مراعاة جبر الكسور لصالح صغارى المساهمين ،وبلغت نسبة التخصيص الثانى .%30022

ب -طرح خاص
 تم االكتتاب فى عدد  12 213 212سهم (ستة عشر مليون وسبعمائة واثنى عشر آلف وثالثمائة وست وخمسون سهم)
بإجمالى قيمة  219 212 123جنيه مصرى (فقط ستمائة وثمانية عشر مليون وثالثمائة وسبع وخمسون ألف ومائة واثنان
وسبعون جنيهاً مصرياً الغير) وبسعر اكتتاب بلغ  22جنيه مصرى للسهم (سبعة وثالثون جنيهاً مصرياً للسهم).

ج -طرح خاص (مساهمى شركة القاهرة لصناعات النقل الشخصى "سيتى")
 تم االكتتاب فى عدد  1 221 202سهم (خمسة ماليين وستمائة وخمسة وسبعون الف وستمائة وثالثة سهم) بإجمالى قيمة
 301 112 229جنيه مصرى (مائتان وتسعة مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وأربعمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً
الغير) وبسعر اكتتاب  22جنيه مصرى للسهم (سبعة وثالثون جنيهاً مصرياً للسهم).

د-

طرح خاص (شركة )Almora Resources
 تم االكتتاب فى عدد  2 321 020سهم (ثالثة ماليين ومئتان وخمسة وسبعون الف وأربعون سهم) بإجمالى قيمة

 102 000 000جنيه مصرى (مائة وثالثة ماليين جنيه مصرى الغير) وبسعر اكتتاب  21،21جنيه مصرى للسهم
(واحد وثالثون جنيه مصرى وخمسة وأربعون قرش للسهم).

 -05مدفوعات تحت حساب زيادة رأس المال

تتمثل في قيمة المدفوع تحت حساب زيادة رأس المال لعدد  3 312 100سهم بالقيمة اإلسمية وذلك لصالح نظام اإلثابة والتحفيز

المعتمد في الجمعية العامة غير العادية للشركة.
 -06احتياطى قانونى

 30يونيو 2014

 31ديسمبر 2013

الرصيد في  1يناير

66 666 598

66 666 598

الرصيد في  30يونيو

66 666 598

66 666 598
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شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
طبقا لقانون الشركات رقم  111لسنة  1191والنظام األساسي للشركة يتم تجنيب نسبة  %1من صافى أرباح العام لحساب



االحتياطي القانوني .ويجوز بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وقف تجنيب جزء من األرباح لحساب االحتياطي القانوني إذا ما بلغ

االحتياطي القانوني  %10من رأس المال المصدر .االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على المساهمين.



بناء
تم ترحيل عالوة اإلصدار إلى كل من االحتياطى القانونى واالحتياطى الخـاص طبقـاً لمتطلبات القانون رقم  111لسنة ً 1191
على اعتماد الجمعية العامة العادية فى  31مارس .3009
أ -عالوة إصدار األسهم
 تتمثل عالوة إصدار االسهم فى الفرق بين المبلغ المدفوع ورأس المال المصدر كالتالى :

المبلغ المدفوع

القيمة اإلسمية

عدد األسهم

رأس المال المصدر

عالوة إصدار األسهم

اكتتاب عام

277 500 000

7 500 000

 1جنيه

7 500 000

270 000 000

طرح خاص

618 357 172

16 712 357

 1جنيه

16 712 357

601 644 815

5 675 603

 1جنيه

5 675 603

204 321 865

طرح خاص (مساهمي شركة القاهرة لصناعات 209 997 468
النقل الشخصي) "سيتي"
طرح خاص (شركة 103 000 000 )Almora Resources
1 208 854 640

اإلجمالي

3 275 040

 1جنيه

3 275 040

99 724 960

33 163 000

-

33 163 000

1 175 691 640

ب -مصروفات إصدار األسهم
 تتمثل مصروفات إصدار األسهم البالغ قيمتها  21 922 212جنيه مصرى فى قيمة مصروفات طرح أسهم زيادة رأس مال
الشركة (طرح عام وخاص) والتى تمثل مصروفات التسجيل والترويج والمصروفات القانونية والمهنية األخرى.

 -07احتياطيات أخرى


تتمثل االحتياطيات األخرى فى ما تم تحويله من عالوة اإلصدار طبقاً لمتطلبات القانون رقم  111لسنة .1191
القيمة العادلة ألسهم
احتياطي خاص

1 075 414 227

ح وافز العضو المنتدب
22 348 258

إعدام  /بيع أسهم
الخزينة
)( 5 104 573
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 30يونيو 2014
1 092 657 912

 31ديسمبر 2013
1 092 657 912

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)
 -08نصيب السهم األساسى من الربح
أ -األساسى
 حيث أنه ال يوجد حساب توزيع مقترح ،فقد تم تحديد صافى الربح على أساس صافى ربح الفترة بدون خصم حصة العاملين
ومكافآت أعضاء مجلس االدارة فى توزيعات األرباح.



يحتسب نصيب السهم األساسى فى الربح بقسمة صافى ربح الفترة (كما هو موضح بالفقرة السابقة) على المتوسط المرجح

لألسهم العادية المصدرة خالل الفترة.

 30يونيو 2014
-

صافي ربح الفترة

128 892 900

متوسط عدد األسهم المصدرة



14 704 218
128 892 900

-

نصيب السهم األساسي من الربح

ب-

 30يونيو 2013

0.11

المخفض
يحتسب النصيب المخفض للسهم فى األرباح بتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية باآلثار الناتجة عن كل األسهم
العادية المحتملة المسببة لهذا االنخفاض.

 30يونيو 2014
-

صافي ربح الفترة

128 892 900

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

 30يونيو 2013
14 704 218
128 892 900

تم تعديله:
أسهم حوافز العضو المنتدب

2 257 500

2 257 500

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

131 150 400

131 150 400

-

نصيب السهم المخفض في األرباح

 -09الموقف الضريبى
أوال – الضريبة على أرباح األشخاص االعتيادية:
 الشركة خاضعة ألحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  11لسنة  3001والئحته التنفيذية.



تقوم الشركة بتقديم االق اررات الضريبية فى مواعيدها القانونية.

تم فحص الشركة حتى عام  3001وتم الطعن.

ثانيا – ضريبة كسب العمل:
 يتم خصم الضريبة شهريا ويتم توريدها لمصلحة الضرائب وتم الفحص حتى عام .3001
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0.11

شركة جـى بـى أوتـو (شركة مساهمة مصرية)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية  -عن الفترة المالية المنتهية فى  03يونيو 4302
(جميع المبالغ الواردة باإليضاحات بالجنيه المصري إال إذا ذكر خالف ذلك)

ثالثا – ضريبة المبيعات:
 تم فحص الشركة حتى عام  3002وتم السداد.


لم يتم الفحص من قبل مصلحة الضرائب بالنسبة للسنوات من  3009وحتى .3012

 -43قائمة الدخل حسب طبيعة المصروف
 30يونيو 2014
-

توزيعات أرباح

 30يونيو 2013
10 099 362

توزيع المصروفات على الشركات التابعة

13 311 748

16 163 724

صافي أرباح فروق إعادة تقييم عمالت أجنبية

21 315 834

35 503 226

-

3 482 700

فوائد دائنة

175 618

1 122 157

فوائد سندات مدينة

)( 9 646 038

)( 35 401 651

فوائد مدينة

)( 10 785 670

)( 2 040 621

مرتبات وأجور ومزايا عاملين

)( 12 716 060

)( 12 756 497

استشارات

)( 1 184 474

)( 368 783

مصروفات أخرى

)( 470 958

)( 1 099 399

فوائد أوراق مالية دائنة

-

صافي ربح الفترة قبل الضرائب
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14 704 218

