
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

القيمة بااللف جنيهشركة مصر للصوت والضوء

%2022/2021%2021/2020%2020/2019البيــــــــــــــــان

االصول  

االصول غير المتداولة

1061011.5911118.41209721.5أصول ثابتـــــة

960410.4970019.6979017.4مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.0استثمار عقارى

00.000.000.0اصول غير ملموسة

3210.33200.63200.6استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

7320.87321.57321.3استثمارات مالية متاحة

00.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

00.000.000.0نفقات مرسملة

00.000.000.0اصول ضريبية مؤجلة

12126723.01986340.02293940.7مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

44344.8494110.047098.4مخزون

4027943.51494330.11764031.3عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

00.000.000.0حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

600.1670.1550.1دفعات مقدمة

00.000.000.0استثمارات مالية 

2654828.7980219.81104319.6نقدية وارصدة لدى البنوك

27132177.02975360.03344759.3مجموع االصول المتداولة 

292588100.049616100.056386100.0+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

5400058.354000108.85400095.8رأس المال المدفوع

22562.422564.528595.1االحتياطيات 

00.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

77.6-43741-9.4-4650-5.0-4649-المرحلة (خسائر  )االرباح 

00.000.000.0(-)أسهم خزينة 

00.000.000.0فرووق التقييم

5160755.71251525.21429425.4مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.0سندات مصدرة

00.000.000.0قروض من البنوك

61056.6650013.11250022.2قروض من شركات قابضة او شقيقة

00.000.000.0التزامات مالية عن المدفوعات المبنية على اسهم

00.000.000.0التزامات نظام العاملين المحدد

00.000.000.0مخصصات طويلة االجل

00.000.000.0التزامات ضريبة مؤجلة

00.000.000.0التزامات اخرى

61056.6650013.11250022.2مجموع االلتزامت الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

66747.2704914.2725112.9مخصصات   

8790.948139.700.0بنوك سحب على المكشوف

2732329.51873937.82234139.6موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

00.000.000.0حسابات دائنة للشركة القابضة والشفيفة

00.000.000.0قروض وتسهيالت قصيرة االجل

00.000.000.0الجزء المستحق خالل السنة من القروض طويلة االجل

00.000.000.0ضريبة الدخل المستحقة

00.000.000.0التزمات محتفظ بها بغرض البيع

3487637.73060161.72959252.5مجموع االلتزامات المتداولة

92588100.049616100.056386100.0مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 



    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيهشركة مصر للصوت والضوء

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

111032100.09270100.045783100.0صافى ايرادات النشاط 

60.3-27600-281.4-26086-63.7-70687-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.000.000.0منح واعانات 

181.41818339.7-16816-4034536.3او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

290.000.0290.1ايرادات استثمارات مالية اخرى 

6640.610538113.737038.1ايرادات وأرباح متنوعة

23222.100.04050.9فوائد دائنة

2.9-1311-19.4-1796-2.4-2699-مصروفات بيع وتوزيع

50.8-23279-228.0-21133-20.5-22783-مصروفات ادارية وعمومية

0.8-350-5.4-500-1.4-1500-(مخصصات بخالف االهالك  )مخصصات مكونة 

00.000.000.0مخصصات انتفى الغرض منها

00.000.000.0خسائر االضمحالل فى قيمة االصول الثابتة واالصول غير الملموسة

00.000.000.0ديون معدومة

0.1-49-1.2-108-00.0اعباء وخسائر متنوعة

00.000.000.0مصروفات تمويلية

470.000.044789.8ايرادات غير عادية 

1.4-633-100.1-9276-0.9-993-مصروفات غير عادية

421.711762.6-39091-1543213.9االرباح قبل الضريبة

00.000.000.0 ضريبة الدخل

00.000.000.0ضريبة مؤجلة

421.711762.6-39091-1543213.9ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

421.711762.6-39091-1543213.9ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

 609قائمة الدخل  طبقا لقرار 


