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 موجز
 

 2)  )ي 27، القسا   12مبوجا  املاادة   األغذية والزراعة )الفااو   واخلدمات ملوظفي منظمة  أنشئ جممع السلع  

 103دال مان القسا     وتت  إدارته مبوج  امللحاق  ،الفاواملقر املوقعة بني حكومة اجلمهورية اإليطالية و من اتفاقية

عداد الكشوف املالية اخلاصة ن إوإ، الفاوويشكل جممع السلع واخلدمات جزءًا من  .من دليل اإلجراءات اإلدارية

 .للفاوالعام  على كاهل إدارته نيابة عن املديربه مسؤولية تقع 
 

 ض احلساابات املراجعاة   عارَ ، وُتسانوياً  للفااو التابع  جممع السلع واخلدمات حساباتاملراجع اخلارجي ع راَجيو

 .مرفقًة برأي غري مشفوع بالتحفظ للمراجع اخلارجي 2014 لعام
 

 إىل جلناة املالياة للموافقاة عليهاا عماالً     واخلدمات التابع للفااو  السنوية املراجعة جملمع السلع  وتقدم احلسابات 

  .1997نوفمرب/تشرين الثاني  يف دورته التاسعة والعشرين يف الفاو الذي اعتمده مؤمتر  16/97بالقرار 
 

 بشاكل ة منخفضا املبيعات كانات  ف .كان عامًا عصيبًا 2014عام  انتباه جلنة املالية إىل أنلفت يف اإلدارة رغ  وت 

اخنفضات  النفقاات التشاليلية    وباالرغ  مان أن   ؛البنازين  قسائ مبيعات  خسارة بعد 2013 عامقياسا إىل  طفيف

 خصا   بعاد  ياورو  39.636بقيماة   صاافية  خساارة  إال أن ذلك أدى إىل ،التوظيف مستويات يفات ريالتليبسب  

وما زال جممع السلع واخلدمات يبحث  .ملوظفنيا رعاية صندوقل اإلمجالية املبيعات عائدات منيف املائة  1 نسبة

 بيعاته وزيادتها.ملعن طرق لتنويع حافظته خبطوط منتجات إضافية مع العمل يف الوقت ذاته على ترشيد أفضل 
 

  مليون يورو مناه  1.8ُأبقي مبلغ ومليون يورو،  3 مبلغ رأس املال العامل جملمع السلع واخلدمات عندصايف أقفل 

س ملياون ياورو مان صاندوق رأ     1.4ا من متوَّل مبجملهمكافئات النقدية يف النقدية و مليون يورو 1.8يف املخزون و

 مليون يورو من اإليرادات احملتجزة.  1.5املال العامل و
 

 لتعزياز الكفااءة التشاليلية     اوالفا لتخطاي  املاوارد يف    اجدياد  انظاما  جممع السالع واخلادمات   طّبق، خالل العامو

 للقطاع الدولية احملاسبية للمعايري ممتثلة حساباتتقدي  لمساعدة على ويصم  هذا النظام ل. اجلردوحتسني إدارة 

 .العام

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  ا، واملوافقة عليه2014الفاو لعام يف من اللجنة استعراض احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات  ُيطل. 
 

 مسودة املشورة
 

 2014الفاو لعام  يفجلنة املالية مبوجبه على احلسابات املراجعة جملمع السلع واخلدمات وافق ت. 
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 مجهورية الفلبني

 مراجعة احلسابات هيئة

Commonwealth Avenueمدينة كيزون، الفلبني ، 

 

 املستقل احلسابات مراجعتقرير 
 

 Dennis Aitkenالسيد 

 العام املدير مساعد

 البشرية واملوارد املؤسسية اخلدمات إدارة

 املالية والشؤون

 والزراعة األغذية نظمةمل الرئيسي املقر

 إيطاليا روما،
 

 املالية الكشوف عن تقرير
 
 األغذية منظمة يف للموظفني واخلدمات السلع جممع صندوقب واملتعلقة املرفقة املالية الكشوف مبراجعة قمنا لقد 

 ،واملصاروفات  اإليارادات  كشوفو ،2014 األول ديسمرب/كانون 31 حتى امليزانية كشوف ذلك يف مبا ،)الفاو  والزراعة

 التفساريية  واملالحظات التاريخ ذلك يف املنتهية للسنة النقدية التدفقات كشوفو ،الصندوق أرصدة يف التليريات وكشوف

 .املؤيدة
 

 املالية الكشوف عن اإلدارة مسؤولية
 
 احملاسابية  للمعاايري  وفقاا  نزيهاة  بصاورة  وعرضاها  املالياة  الكشاوف  هاذه  إعداد عن يةسؤولبامل اإلدارة تضطلع 

 وعرضها املالية الكشوف بإعداد الصلة ذات الداخلية الضواب  وصون وتنفيذ تصمي  املسؤولية: هذه وتشمل عامًة. املقبولة

 حماسبية سياسات وتطبيق اختيار اخلطأ؛ أو اللش عن ناشئة كانت سواء ،اجلوهرية خطاءاأل من وخالية نزيهة بصورة

 .السائدة الظروف يف معقولة تكون حماسبية تقديرات وضع مالئمة؛
 

 املراجع مسؤولية
 
 مبراجعاة  قمناا  وقاد  .مراجعاة  مان  به نقوم ما إىل استنادا املالية الكشوف بشأن رأيال إبداء يف مسؤوليتنا تتمثل 

 ومعاايري  احلساابات  بتادقيق  املعا   الادولي  اجمللا   عان  الصاادرة  احلسابات ملراجعة الدولية للمعايري وفقا احلسابات

 معقاول  تأكيد على للحصول ريهاوجن املراجعة خنط  وأن األخالقية، للمتطلبات منتثل أن املعايري هذه وتقتضي .الضمان

  .اجلوهرية األخطاء من خالية املالية الكشوف كانت إذا ام يبّين
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 .املالياة  البيانات يف الواردة واإلقرارات املبالغ بشأن أدلة على للحصول إجراءاتب القيام املراجعة عملية وتشمل 

 أخطاء على املالية البيانات احتواء  يف املتمثلة خاطرامل يي تق ذلك يف مبا املراجع، تقدير على اإلجراءات اختيار يتوقفو

 الضاواب   احلساابات  مراجع راعيي ،للمخاطر التقييمات تلك إجراء لدىو اخلطأ. أو لشلل نتيجة كانت سواء ،جوهرية

 مراجعاة  إجراءات وضع أجل من نزيهة بصورة رضهاوع املالية لكشوفا إلعداد الكيان يتبعها اليت صلةال ذات الداخلية

 احلسابات مراجعة وتشمل .للكيان الداخلية الضواب  فعالية بشأن رأي إبداء بلرض لي  ولكن القائمة، الظروف تناس 

 إىل باإلضاافة  اإلدارة، مان  املقدماة  احملاسابية  التقديرات ومعقولية املتبعة احملاسبية السياسات مالءمة مدى تقيي  أيضا

 .عموما املالية الكشوف عرض طريقة تقيي 
 
 نعارب  الاذي  لارأي ل األسااس  لتشكل ومالئمة كافية عليها حصلنا اليت احلسابات مراجعة أدّلة أن نعتقد وحنن 

 .عنه
 

 الرأي
 
 لصاندوق  املاالي  الوضاع  املادياة،  اجلوانا   مجياع  من نزيهة، بصورة ُتقدَّم املالية الكشوف هذه نأ نرى حننو 

 يف املنتهاي  العام عن النقدية هوتدفقات عملياته، ونتائج ،2014 األول ديسمرب/كانون 31 حتى الفاو يف واخلدمات السلع

 .عموما املقبولة احملاسبية للمبادئ فقاو تاريخال ذلك
 

 األخرى والتنظيمية القانونية املتطلبات عن تقرير
 
 الايت  أو عليناا  ضات ِرُع الايت  الفااو  يف واخلادمات  السالع  جمماع  صندوق معامالت أن نرى ذلك، على وعالوًة 

 للصاندوق  األساساي  النظاام  ماع  متساقة  ،املهماة  جوانبها مجيع يف ،كانت بها، قمنا اليت املراجعة من كجزء فحصناها

 .التشريعية والسلطة والزراعة األغذية منظمة يف بها املعمول املالية والقواعد والالئحة

 

 

 

 
Lito Q.Martin 

 ة،اة اخلارجيار املراجعامدي

 هيئة املراجعة،

 مجهورية الفلبني،

 مدينة كيزون، الفلبني

 2015 آب/أغسط  7 التاريخ:
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 الفاوصندوق جممع السلع واخلدمات يف 

 كش: امليزانية

 2014ديسمرب/كانون األول  31

  2013)مع األرقام املطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو 

 

 3201  4201  مالحظات 

      األصول

      تداولةاملصول األ
 478 074 2  435 792 1  3 النقدية واملكافئات النقدية

4 )د ،2 املخزونات  
 1 788 176  1 406 563 

 060 1  096 1  5 املدفوعات املسبقة

 443 25  579 32  6 حسابات قيد التحصيل 

   3 614 286  3 507 544 

 األصول غري املتداولة 
     

7)ج ، 2 املمتلكات واملنشآت واملعدات بعد خص  اإلهالك التجميعي  
 48 474  35 281 

 جمموع األصول
  3 662 760  3 542 825 

      

 اخلصوم وأرصدة الصندوق
     

      املتداولة اخلصوم

 457 224  961 404  8 حسابات جتارية مستحقة الدفع

 240 70  869 68  9 حسابات أخرى مستحقة الدفع

 263 35  102 34  10 املستحقات لصندوق رعاية املوظفني

 055 65  654 46  11 حساب جممع السلع واخلدمات يف منظمة الفاو

 560 9  560 9  12 تأمني اإليداع

   564 146  404 575 

 13  216 926  166 356 

 931 570  072 781   االحتياطي ملدفوعات نهاية اخلدمة

      

      أرصدة الصندوق

 899 620 1  848 359 1  14 صندوق رأس املال العامل

 995 350 1  840 521 1   العائدات احملتجزة

   2 881 688  2 971 894 

 اخلصوم واألرصدة املالية جمموع
  3 662 760  3 542 825 

 ُتعّد املالحظات املصاحبة جزءًا أساسيًا من الكشوف املالية 

 

 

BERNARD SOY ROBERTO BONAFEDE 

واخلدمات السلع جممعمراجع احلسابات يف                                                                                                  مدير جممع السلع واخلدمات 
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 الفاو ملوظفيصندوق جممع السلع واخلدمات 

 كش: اإليرادات واملصروفات

 2014ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

 
  2013)مع أرقام مطابقة لعام 

 باليورو )حمسوبة 

      

 
 2013  2014  مالحظات

      اإليرادات

 458 468 12  578 464 10  16 املبيعات

15، 4 تكلفة السلع املباعة  
 8 064 345  9 821 948 

 510 646 2  233 400 2   إمجالي فائض املتاجرة

 077 10  255 35  17 إيرادات أخرى

 (196 27)  (693 46)   املكس / )اخلسارة  يف سعر الصرف

   2 388 795  2 629 391 

      

      

 املصروفات
     

 058 495 1  746 376 1  18 املوظفون

 455 889  869 861  19 مصروفات التشليل العامة 

 324 66  324 66  20 اسرتداد الفاو لتكاليف الدع 

7)ج ، 2 اإلهالك  
 18 888  25 500 

   2 323 827  2 476 337 

      

 إيرادات التشغيل
  64 968  153 054 

 (685 124)  (604 104)  10 صندوق رعاية املوظفني املساهمة يف

 صايف اإليرادات
  (39 636)  28 369 

      

      

      

 املالية الكشوف من يتجزأ ال جزءا لتشك املرفقة املالحظات
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 الفاوصندوق جممع السلع واخلدمات ملوظفي 

 كش: التغيريات يف أرصدة الصندوق

 2014ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

  2013)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو 

      

 3201  4201  مالحظات 

      صندوق رأس املال العامل
 486 773 1  899 620 1   الرصيد يف بداية السنة

 (587 152)  (051 261)  14 يف املائة 13التسوية إىل مستوى 

 899 620 1  848 359 1   الرصيد يف نهاية السنة

      

      

 العائدات احملتجزة
     

 196 103 1  995 350 1   الرصيد يف بداية السنة

 (369 28)  (636 39)   صايف اإليرادات

 843 66  (570 50)  13 التسوية يف االحتياطي ملدفوعات نهاية اخلدمة

 587 152  051 261  14 التحويل من/ )إىل  صندوق رأس املال العامل

 995 350 1  840 521 1   الرصيد يف نهاية السنة

 رصيد الصندوق يف نهاية السنة
  2 881 688  2 971 894 

      

 

 املالية الكشوف من يتجزأ ال جزءا لتشك املرفقة املالحظات
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 لفاواصندوق جممع السلع واخلدمات ملوظفي 

 فقات النقديةدكش: الت

 2014ديسمرب/كانون األول  31للسنة املنتهية يف 

  2013)مع أرقام مطابقة لعام 

 )حمسوبة باليورو 

    

 2014  2013 

    التدفقات النقدية يف األنشطة التشغيلية 
 369 28  (636 39) صايف اإليرادات

  ملطابقة اإليرادات الصافية مع النقدية الصافية املقّدمة من األنشطة التشغيلية تعديالت
   

 500 25  888 18 إضافة: اإلهالك

   919 12 إضافة: خسارة التصّرف باألصول غري املتداولة

 057 865  (613 381) نقصان )زيادة  يف املخزونات

 (103)  (36) نقصان )زيادة  يف املدفوعات املسبقة

 820 13  (135 7) نقصان )زيادة  يف احلسابات مستحقة القبض 

 (362 133)  504 180 نقصان )زيادة  يف احلسابات املتنوعة قيد التحصيل

 (305 835)  (362 133)   يف احلسابات التجارية املستحقة الدفعنقصان)زيادة 

 (209 26)  (372 1) يف حسابات أخرى مستحقة الدفع زيادة )نقصان 

 (265 2)  (161 1) صندوق رعاية املوظفني يف مستحقات زيادة )نقصان 

 (000 25)  -   يف تأمني اإليداع زيادة )نقصان 

 752 107  (401 18) يف حساب جممع السلع واخلدمات يف منظمة الفاو زيادة )نقصان 

                                              

 املستخدمة يف األنشطة التشغيلية النقدية الصافية
(237 043)  853 559 

    

 التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار 
   

 (261 12)  (000 45) شراء معدات

 (261 12)  (000 45) املستخدمة يف أنشطة استثمار النقدية الصافية

    

 التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة متويل 
   

 -  - األرباح املدفوعة 

 -  - املستخدمة يف أنشطة التمويل النقدية الصافية

    

 )نقصان( يف النقدية ومكافئات النقدية زيادة
(282 043)  841 298 

 النقدية يف بداية السنة
2 074 478  1 233 180 

 النقدية يف نهاية السنة
1 792 435  2 074 478 
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 ملوظفي الفاوندوق جممع السلع واخلدمات ص

 مالحظات على الكشوف املالية

 2014ديسمرب/كانون األول  31

 مقدمة -1

 

 دفاع  دون السالع  استرياد تسهيل بلية 1951 عام يف الفاو ملوظفي واخلدمات السلع جممع صندوق أنشئ

 مان  دال وامللحاق  ، 2)  )ي 27 القسا   ،12 املاادة  مبوجا   الدوليني املوظفني جان  من مجركية رسوم

 جمماع  إىل الادخول  حاق  نحُما  قاد و. الفااو و اإليطالية اجلمهورية حكومة بني املوقعة الرئيسي املقر اتفاقية

 املراساالت  مبوج  ،1971 األول ديسمرب/كانون 1 من اعتبارا الفاو يف املوظفني جلميع واخلدمات السلع

 إىل قياسااً  اساتريادها  علاى  املتفق السلع كميات حتديد على نصت واليت اإليطالية، احلكومة مع املتبادلة

 .الفاو ملوظفي اإلمجالي العدد

 

 علاى  تقاع  مسؤولية به اخلاصة املالية الكشوف إعداد إنو ،الفاو من ًاجزء واخلدمات السلع جممع يعتربو

 .للمنظمة العام املدير عن نيابة إدارته عاتق

 

 املالية الكشوف إلعداد إليه املستند األساس -2
 

 احملاسيب األسلوب )أ 

 أسااس  علاى  للمحاسبة وفقا الفاو ملوظفي واخلدمات السلع جممع بصندوق اخلاصة املالية كشوفال تعدَُّأ

 .تباع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاموا  التارخيية التكلفة تفاقيةبا االستعانةب االستحقاق
 

 .واالف يف واخلدمات السلع جملمع الوظيفية العملة وهي ،باليورو املالية الكشوف يف احلسابات عن يعّبر )ب 
 

 واملعدات واملنشآت املمتلكات )ج 

 الايت  الثابت القس  لطريقة طبقًا اإلهالك حس وُي .التارخيية كلفةتال إىل استنادًا املعدات تكاليف حس ُت

 ويساتند  .سانوات  مخ  وهي الستخدامها التقديرية الفرتة مدى على الثابتة األصول تكلفة بشط  تقضي

 هاذه  فيهاا  اساتخدمت  الايت  للشاهور  الفعلاي  العادد  إىل األوىل السانة  يف اجلديادة  األصاول  هالكإ حساب

 .األصول
 

 معدات مجيع إهالك جرى فقد ،سنوات بأربع احلاسوب معدات مجيع استخدام فرتة تقدر الفاو أن إىل ونظرًا

 .2014 عام يف سنوات أربع مدتها اليت الثابت القس  طريقة باستخدام اجملمع يف احلاسوب
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 املخزونات  د)

 يصارف  أواًل "الاوارد  ألسالوب  وفقااً  املخزوناات  تكلفاة  وحتدد .التسلي  تكلفة حبس  املخزونات إىل شارُي

 علاى  للمخزوناات  ختفايض  أي مبلاغ  ويساجل  .الصاافية  احملققاة  والقيمة ىدناأل لفةبالتك وحتس  أواًل"

 االخنفااض  فيهاا  حيدث اليت الفرتة يف إنفاق أنها على املخزونات خسائر ومجيع الصافية احملققة القيمة

 .اخلسارة أو
 

 األجنبية العمالت  اه)

 يف املتحدة األم  يف به املعمول الصرف سعر أساس على اليورو غري بعمالت واخلصوم األصول قيمة ُحسبت

 املعماول  الصرف سعر حس  واملصروفات اإليرادات بنود مجيع لتجِّوُس .2014 األول ديسمرب/كانون 31

 .واملصروفات اإليرادات بيان حتت الدفع عند تنشأ نهائية فروق أية وتظهر .املعاملة إجراء وقت به
 

 النقدية كافئاتوم النقدية  و)

 املصاارف  يف الطل  عند واإليداعات الصندوق، يف املتوفرة النقدية املبالغ النقدية ومكافئات النقدية تتضمن

 االستحقاق. منعام واحد وب العالية السيولة ذات األجل ةقصري واالستثمارات
 

 النقدية مكافئاتو النقدية -3
 

 املبالغ النقدية يف املصارف ويف الصندوق هي على النحو التالي: 
 

  4201 3201 

 يورو يورو  

 744 565 1 393 783  املبالغ النقدية يف املصارف 

 900 6 500 6  صالة املبيعات يف الفاو -املبالغ النثرية

 534 242 1  مدير اجملمع  -املبالغ النثرية

 300 1 300 1  صالة املبيعات يف برنامج األغذية العاملي -املبالغ النثرية

 000 500 000 000 1  اإليداعات القصرية األجل

   478 074 2 435 792 1 يورو ديسمرب/كانون األول 31الرصيد يف 

 
 ة بمرّحاال مبااردود تكلفااة بنساا  Banca Popolare di Sondrio مصاارف يفعااام واحااد إيااداع اسااتحقاق ل

 .يف املائة 1.75
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 املخزونات -4
 

     تتألف املخزونات مّما يلي:

 
 قيمة "الوارد أواًل  2014

 ُيصَرف أواَل" 

 القيمة احملققة

 الصافية 

اخلسارة بسبب تدني 

 القيمة احملققة الصافية

 160    التبغ

814 

160 814  

  598 90 598 90  املشروبات الروحية واملشروبات الكحولية

  054 263 054 263  والشمبانيا النبيذالبرية و

  449 92 449 92  غري الروحية اتشروبامل

  221 486 221 486  مستحضرات التجميل والعطور

  040 695 040 695  املواد اللذائية والبقالة وتشكيالت املنتجات

     

  176 788 1 176 788 1 يورو  ديسمرب/كانون األول 31الرصيد يف 

     

 قيمة "الوارد أواًل  3201

 ُيصَرف أواَل" 

 القيمة احملققة

 الصافية 

اخلسارة بسبب تدني 

 القيمة احملققة الصافية

 195   يورو التبغ

325 

195 325  

  887 85 887 85  املشروبات الروحية واملشروبات الكحولية

  776 141 776 141  والشمبانيا النبيذالبرية و

  828 47 828 47  غري الروحية اتشروبامل

 430 898 415 898 415  مستحضرات التجميل والعطور

 037 4 316 524 316 524  املواد اللذائية والبقالة وتشكيالت املنتجات

      

 467 4 563 406 1 030 411 1 يورو  ديسمرب/كانون األول 31الرصيد يف 

 
الصاافية مباشارة يف    اخلسارة املتكبدة يف اخنفاض املخزونات البطيئة التصريف بالنسابة إىل القيماة احملققاة    مت استيعاب

نهاياة العاام باإلضاافة إىل الفروقاات التشاليلية      فروقاات حسااب اجلارد يف    كما بلغ جمموع تكلفة  .تكلفة السلع املباعة

ياورو مّت تساديدها مان املاوّردين      973 42منهاا   ؛يورو 880 108لمخزونات املكسورة/ املفقودة/ املنتهية مدة صالحيتها ل

كلفاة املبيعاات   تيورو كجزء مان   663 23وقد مّت تسجيل مبلغ صايف قدره   سيتّ  اسرتدادها من املتعاقد.  يورو 702 38و

 .15ظر املالحظة نأ يورو ناتج عن فروقات السنة السابقة . 542 3)ويشمل ذلك اسرتجاع ملبلغ إضايف قدره 
 

 يورو                                        ملخص

 800 108    -   الفروقات التشليلية ويف نهاية العام

 ((973 42    -   : السداد الفعلي من قبل املوّردًاناقص

 (702 38)    -     ُيطال  به املتعاقدون

 205 27    -   صايف الفروقات

 ((542 3   -   : االسرتداد الفعلي للسنةًاناقص

 663 23    -   ُيدفع من كلفة املبيعات
 



FC 160/4 12 

 احلسابات مستحقة القبض -6
  

 مما يلي:   تتألف احلسابات مستحقة القبض

  4201 3201 

 051 19 552 5  مبيعات لالحتفاالت الرمسية

 300   السلع املباعة للمنظمة

 832 4 594  املدير العاممبيعات الحتفاالت 

  853 11  مستحقات جتارية

 260 1 580 14  املصرفية الفوائد

 443 25 579 32 يورو ديسمرب/كانون األول 31الرصيد يف 

 
 

 املمتلكات واملنشآت واملعدات -7
 
 ،مبحارك ركباات املازودة   وامل تكنولوجياا املعلوماات   معادات و واألثااث التربياد   غرفاة مان   يتكون هذا احلساب 

 :التالي النحوامللخصة على 
 

 الربجميات 
 األثاث التربيد غرفة

معدات تكنولوجيا 

 املعلومات

املزودة املركبات 

 مبحرك
 اجملموع

       كلفةتال

 981 700 255 106 711 120 075 404 940 69  2014يناير/كانون الثاني  1

 000 45     000 45 اإلضافات

 (842 59)  (957 2) (949 35) (936 20)   عمليات التصرف باألصول

 139 686 298 103 762 84 139 383 940 69 000 45 2014ديسمرب/كانون األول  31

       اإلهالك املرتاكم

 700 665 548 99 981 100 231 395 940 69  2014يناير/كانون الثاني  1

 414 2  500 7 رسوم السنة

(14 668) 

5 474 

(29 298) 

3 500 

(2 957) 

18 888 

 عمليات التصرف باألصول (923 46)

 665 637 091 100 157 77 977 382 940 69 500 7 2014ديسمرب/كانون األول  31

       صايف القيمة الدفرتية

 2014ديسمرب/كانون األول  31
37 500 - 162 7 605 3 207 48 474 

      

 281 35 707 6 730 19 844 8 -  2013ديسمرب/كانون األول  31

 

 احلسابات التجارية املستحقة الدفع -8

  املدفوعات املسبقة -5

 املدفوعات املسبقة هي على النحو التالي:

  4201 3201 

 060 1 096 1  مبحرك زّودةامل املركبات - التأمني

 060 1 096 1 يورو ديسمرب/كانون األول 31الرصيد يف 
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 .ديسمرب/كانون األول 31األرصدة املستحقة الدفع ملختلف دائ  اجملمع يف  ميثل هذا احلساب 
 

   احلسابات األخرى املستحقة الدفع -9
 

 تتألف احلسابات األخرى املستحقة الدفع مّما يلي:  
 

  4201 3201 

 240 70 869 68  مستحقة مصروفات

 240 70 869 68 يورو ديسمرب/كانون األول 31الرصيد حتى 

 

 ملوظفنيا رعايةاملبالغ املستحقة الدفع لصندوق  -10
 

، 1992األول  ديسامرب/كانون  31الذي أصبح نافذًا اعتبارًا من السنة املنتهياة يف   18/93املؤمتر رق   وفقًا لقرار

 ملادير العاام ماا إذا كاان    ايقارر  ملاوظفني، و ا رعاياة يف املائة من جمموع املبيعات إىل صاندوق   1ل ما يعادل حّوُي

 رعاياة إىل صاندوق   حتويلاها السالع واخلادمات إىل السانة التالياة أم      جملماع صاافية  أرباح  ةيينبلي ترحيل أ

 .ملوظفنيا
 

 2014األول  ديسامرب/كانون  31ملاوظفني حتاى   ا رعاياة املباالغ املساتحقة الادفع لصاندوق      عناصار قد كانات  و

 :على النحو التالي املنتهية ةوحركاتها يف السن
 

  4201 3201 

 528 37 263 35 يورو يناير/ كانون الثاني 1الرصيد حتى 

 685 124 604 104  املساهمة يف صندوق رعاية املوظفني )واحد يف املائة 

    

  139 867 162 213 

 950 126 765 105  املبلغ املدفوع خالل السنة

 263 35 102 34 يورو ديسمرب/كانون األول 31الرصيد حتى 

 

 فاوللجممع السلع واخلدمات حساب  -11
 

 اتالشركبني عامالت املوغريها من  لدفع إىل الفاو السرتداد تكاليف الدع ّثل هذا احلساب الرصيد املستحق امي 

 مع الفاو من قبيل تكاليف املوظفني، واإلمدادات، واألصول الثابتة. 
 

 تأمني اإليداع -12
 

 .بودائع أصحاب االمتيازات املستحقة السداد عند انتهاء العقود هذا احلساب يتعلق 
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 اخلدمة نهاية مدفوعات حتياطيا -13
 

غري املساتخدمة ملاوظفي الفئاة     النفقات احملسوبة ملنح العودة إىل الوطن ولإلجازات السنوية هذا احلسابميثل  

قاررت  ويوماًا.   50، على أن يكون احلّد األقصى لعدد أيام اإلجازات املدفوعة هاو  الفنية وفئة اخلدمات العامة

االلتزاماات املعروفاة    حتصيل إجراء، 1992والسبعني املعقودة يف سبتمرب/أيلول  الرابعة تهايف دورجلنة املالية، 

أن اجملماع  إىل املعرتف بها بصفة عامة واملطبقة يف املساائل التجارياة، نظارًا     بأكملها وفقا للمبادئ احملاسبية

 .الفاو بالنسبة إىل رتت  على ذلك أي تكاليف يذاتي يطل  منها أن تعمل دون أن ذات متويل  يعد وحدة
 

 :دفوعات نهاية اخلدمة خالل السنتني على النحو التاليماحتياطي  كانت التحركات يفقد و
 

  4201 2013 

 199 233 356 166 يورو يناير/كانون الثاني 1الرصيد حتى 

 (843 66) 570 50  تسوية فائض اعتماد مدفوعات نهاية اخلدمة

 356 166 926 216 يورو ديسمرب/كانون األول 31الرصيد حتى 

 

 املال العاملصندوق رأس  -14
 

ديسامرب/كانون   6نوفمرب/تشارين الثااني إىل    19يف الفارتة مان   عقودة السادسة امل تهخالل دور ،الفاومؤمتر قرر 

املخزوناات علاى أن يسادد حسااب هاذا       ، أن يقوم جممع السلع واخلدمات بإنشاء صندوق لشراء1951األول 

 .الصندوق من عائدات بيع تلك املخزونات
 

صاندوق   االحتفاظ مبساتوى  ،1987نوفمرب/تشرين الثاني يف عقودة املدورته الثانية والتسعني  يف ،وقرر اجملل 

الثانياة  تهاا  يف دور ت جلناة املالياة،  ث  قارر  .السنوياملبيعات يف املائة من رق   12رأس املال العامل يف حدود 

 زيادة مستوى صندوق رأس املال العامال مان   ،1991سبتمرب/أيلول  26إىل  16الفرتة من يف املعقودة والسبعني 

 .السنوي املبيعات رق يف املائة من  13يف املائة إىل   12
 

 تكلفة السلع املباعة -15
 

  4201 3201 

 620 271 2 563 406 1 يورو يناير/كانون الثاني  1املخزونات حتى 

 520 967 8 295 422 8  املشرتيات

 140 239 11 858 828 9  املخزونات املتاحة للبيع

ديساامرب/كانون األول )القيمااة  31: املخزونااات حتااى ًاناقصاا

 احملققة  الصافية
 

1 788 176 1 406 563 

 577 832 9 682 040 8  تكلفة السلع املباعة

    : فروق اجلردَازائد

 (629 10) 663 23  )السداد        

 948 821 9 8,064,345 يورو ديسمرب/كانون األول  31تكلفة السلع املباعة حتى 
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 إيرادات املبيعات -16

 حساب املبيعات مّما يلي: أّلفيت

   2014  2013 

    

 البيع النقدي

 البيع باألجل

 وائزواجلالعروض الرتوجيية 

 10 411 739 

48 626 

4 213 

12 415 629 

52 829 

 458 468 12 578 464 10  اجملموع

 
  املنتجات الرتوجيية القابلة للبيع اليت يوّفرها الباعة مع قيمة جتارية.وهي  -العروض الرتوجيية    *

 

 اإليرادات األخرى -17
 

 احلساب مّما يلي: هذايتألف 
 

  4201 3201 

    

 أصحاب االمتيازرسوم إدارة 

 اإلعالن والدعاية

 على الودائع القصرية األجلالفوائد 

 

11 946 

7 221 

16 088 

 

 

9 447 

*األخرى املختلفة اإليرادات
   630 

 077 10 255 35 يورو  اجملموع

 
 .املنتجات واخلدمات االعتيادية هي تلك اإليرادات احملققة اليت ال ترتب  مباشرة ببيع املختلفةاإليرادات األخرى     *

 

 املوظفون -18
 

التعويضاات  املاوظفني   وتشامل رواتا    .الفااو  تسابه  ماا حت تكاليف روات  املوظفني على حناو   تبّين احلسابات

مان فئاة اخلادمات العاماة، علماًا أن موظفاًا واحادًا مان فئاة           ًاألربعة موظفني فنيني وستة عشار موظفا  املقدمة 

 .  2014اخلدمات العامة قد تعاقد يف منتصف عام 
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 تكالي: التشغيل العامة -19
 
 يتألف هذا احلساب مّما يلي: 
 

  4201 3201 

 152 724 296 678  املتعاقدون 

 070 40 783 37  الرسوم املصرفية

 968 3 370 2  اإلمدادات

 177 20 189 15  التأمني

 796 10 692 6  االتصاالت

 124 2 703 4  السفر

 623 18 304 19  صيانة الشاحنات والوقود

 033 8 125 1  األدوات املكتبية

 787 14 860 50  الربجمياتاخلاص ب رتخيصال

 937 13 856 11  جتهيزات البيانات تأجري

 *عمليات التجديد

 اإلعالن والدعاية
 

12 214 

7 968 

32 788 

  919 12  األصول غري املرمسلة اليت تعترب كمصروفات

  590  الفروقات النقدية

 455 889  يورو ديسمرب/كانون األول 31الرصيد حتى 

 
 إدخاهلا على صالة عرض العطور وأجواء اإلضاءةهي التحسينات اليت يتّ   -عمليات التجديد   *
   

 

 

 اسرتداد الفاو لتكالي: الدعم -20
 

الثااني   نوفمرب/تشارين  30إىل  11، يف دورتاه اخلامساة والعشارين الايت عقادت يف الفارتة مان        الفاو مؤمتر قرر

يتحمل اجملماع   له، وأن من جممع السلع واخلدمات تكاليف مجيع اخلدمات املقدمة الفاو، أن تسرتد 1989

لتكااليف الادع     الفااو وكاان اسارتداد    .فصااعداً  التكاليف الفعلية هلذه اخلدمات على أساس تقديري مان انن 

 :يلي يتألف مما
 

  2014 2013 

 870 30 870 30  املرافق والصيانة

 214 25 214 25  املراجعة الداخلية

 240 10 240 10  املراجعة اخلارجية

 324 66 324 66 يورو 

 
 


