














 كة مساهمة مصرية( ( )شر اسكومركة اسيك للتعدين )ش
 
 2020  يونيو  30المنتهية في  ة الماليةترالف عن  – ة قلست الم ئمة التدفقات النقدية قا

- 6 - 

 

 2019 يونيو  30  2020 و نيوي 30  ضاح يإ )جميع المبالغ بالجنيه المصري( 
      

      ل غي التش من أنشطة التدفقات النقدية

 2.826.489  (44.324.909)   الربح قبل الضرائب  ( الخسارة)  ىفاص

      تسويات لمطابقة صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 4.127.179  3.776.422  23 العامإهالك 

 1.343.816  54.711.204  24 ة مكون  مخصصات

 (841.805)  (578.830)  25 مخصصات انتفى الغرض منها

 (3.599.383)  (74.561)   أرباح رأسمالية 

 10.121.019  8.966.008  27 فوائد مدينة 

 (9.398.179)  (4.308.007)  27 فوائد دائنة 

 4.579.136  18.167.327   عامل رأس المال ال قبل التغير في تشغيل ال  ربح

      مل: ل العاام لاس في رأ  اتيرالتغ

 (127.326)  1.528.969   مخزون ال

 4.329.118  (747.917)   العمالء وأوراق القبض 

 (14.238.650)  (2.768.538)   المدينون واألرصدة المدينة األخرى 

 2.868.484  (2.194.885)   ت عالقة  ذا  أطراف  المستحق من

 6.788.076  (24.181.877)   الدفع   وراقأالموردون و

 88.499.399  2.105.064   قة الإلى أطراف ذات عتحق المس

 24.177.189  17.233.348   الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى 

 (3.602.861)  (1.260.650)   صافى إلتزامات ضرائب الدخل الجارية

 -     (4.124.985)   مخصصات مستخدمة 

 113.272.565  3.755.856   األنشطة التشغيلية   الناتجة من  النقدية تدفقات صافى ال

      

      ة ألنشطة االستثماريفقات النقدية من ا تدال

 (420.284)  (243.423)   تنفيذت الح ت  تعاومشرو تةاب ث  شراء أصول عات لفومد

 -     (160.649)   مدفوعات القتناء استثمارات

 9.159.944   74.561   ل ثابتة متحصالت من بيع أصو 

 8.739.660  ( 329.511)   نشطة االستثماريةألا ن ة ماتجالن ( المستخدمة فى) صافى التدفقات النقدية 

      

      تمويلية لا ة شطمن األن يةقدالتدفقات الن

 (110.370.998)  -      وعة  دف قروض م

 (10.101.557)  (2.298.571)   تسهيالت ائتمانية )بالصافى( 

 (4.241.141)  -      مدفوعة  –فوائد مدينة 

 -     (484.972)   تمويلى التأجير ال التزامات

 ( 124.713.696)  ( 2.783.543)   يلية تمو ال طةنشاأل مة فيالمستخد التدفقات النقدية  فى صا

      

 ( 2.701.471)  642.802   خالل العام  فى النقدية وما فى حكمها  التغير 

 7.789.389  1.579.225  14 العام  في بدايةوما فى حكمها دية النق

 5.087.918  2.222.027  14 العام في نهاية ها فى حكمالنقدية وما 

 

 لمالية  مم للقوائم امت تمثل جزء  43لى صفحة إ 7حة صف من  ة فقلمرت ا ضاحااإلي

 

 












































































