
    وزارة قطاع االعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

وبنزيون (هانو  )شركة بيوت االزياء الراقية 

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

االصول  

االصول غير المتداولة

31871.2193446.6186796.0أصول ثابتـــــة

104533.9120584.190002.9مشروعات تحت التنفيذ

00.000.000.0استثمار عقارى

760.0500.011670.4اصول غير ملموسة

00.000.01250.0استثمارت فى شركات شقيقة وذات سيطرة

20450.820450.758801.9استثمارات مالية متاحة

00.000.000.0اقراض وأرصدة مدينة غير متداولة

00.000.0250.0نفقات مرسملة

27721.025720.916460.5اصول ضريبية مؤجلة

1185336.83606912.33652211.8مجموع االصول غير المتداولة 

االصول المتداولة 

00.000.000.0اصول محتفظ بها بغرض البيع

104823.9112553.8170305.5مخزون

17956466.318249362.122675673.1عمالء واوراق قبض ومدينون أخرون

189687.0189686.5189686.1حسابات مدينة مع الشركة القابضة والشقيقة

1220.0740.01100.0دفعات مقدمة

00.03646412.400.0استثمارات مالية 

6599924.4247398.47147423.1نقدية وارصدة لدى البنوك

2275135101.527399393.3334338107.8مجموع االصول المتداولة 

2293668108.4310062105.6370860119.6+1اجمالى االصول 

حقوق الملكية

21750080.321750074.15700018.4رأس المال المدفوع

22490.822490.835721.2االحتياطيات 

00.000.000.0المدفوعات المبنية على اسهم

2.2-6731-66.1-194170-69.8-189040-المرحلة (خسائر  )االرباح  00.03271511.13155710.2الفترة (خسائر)ربح  

00.000.000.0(-)أسهم خزينة 

00.000.000.0فرووق التقييم

3070911.35829419.98539827.5مجموع حقوق الملكية

االلتزامات غيرالمتداولة

00.000.000.0سندات مصدرة

00.000.000.0قروض من البنوك

00.000.000.0قروض 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

00.000.000.0مجموع االلتزامت الغير متداولة

االلتزامات المتداولة

230438.5230427.8192676.2مخصصات   

00.000.000.0بنوك سحب على المكشوف

23070885.121914174.625542082.4موردون واوراق دفع ودائنون اخرون

92083.495853.3107753.5حسابات 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

26295997.025176885.728546292.1مجموع االلتزامات المتداولة

293668108.4310062105.6370860119.6مجموع حقوق الملكية وااللتزامات

 لتعديالت الجهاز609                  قائمة المركز المالى  طبقا لقرار 

القيمة بااللف جنيه



    وزارة قطاع األعمال العام

مركز معلومات قطاع االعمال العام

القيمة بااللف جنيهوبنزيون (هانو  )شركة بيوت االزياء الراقية 

%2022/2021%2021/2020%2020/2019بيان

289159100.0285574100.0263890100.0صافى ايرادات النشاط 

65.6-173213-67.7-193199-69.5-200947-(تكلفة انتاج أو شراء الوحدات )تكلفة ايرادات النشاط 

00.000.000.0منح واعانات 

8821230.5069237532.3479067734.4او الخسارة / مجمل الربح 

00.000.000.0وشقيقة/ ايرادات استثمارت مالية من شركات قابضة 

710.0720.0720.0ايرادات استثمارات مالية اخرى 

136064.7234608.2239899.1ايرادات وأرباح متنوعة

66672.349881.786493.3فوائد دائنة

19.8-52211-19.1-54645-20.4-58871-مصروفات بيع وتوزيع

19.0-50135-16.1-46066-15.4-44665-مصروفات ادارية وعمومية

0.2-405-0.100.0-344-(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

0.1-387-0.5-1408-0.2-517-اعباء وخسائر متنوعة

00.000.000.0مصروفات تمويلية

3274711.3139394.9189227.2ايرادات غير عادية 

00.000.000.0مصروفات غير عادية

3690612.7633271511.53917114.8االرباح قبل الضريبة

00.000.055642.1 ضريبة الدخل

0.3-726-00.000.0ضريبة مؤجلة

3690612.7633271511.53288112.5ربح السنة من العمليات المستمرة

00.000.000.0السنة من العمليات غير المستمرة (خسائر  )ربح 

3690612.7633271511.53288112.5ربح السنة  

الشركة القابضة للسياحة والفنادق

609قائمة الدخل  طبقا لقرار 


