التقرير المالى للجهاز عن العام المالى 4102-4102

اولا ..اليـرادات :
بلغت إجمالي اإليرادات خالل الفترة من 1/2/0102وحتي  1/260500/حوالي مبلغ  2121/0مليون
جنيه بيانها كالتالي :
البيان

فعلى1/2601/2/

ربط

نسبة التنفيذ

فعلى 1/2/01/20

ايرادات النشاط :
خدمات مباعة
فوائد واستثمارات
ايرادات وارباح اخرى

جملة االيرادات

00055111
2111111
251111
09515111

02662290720
1
()590225720

%62701
%1
(%)20575

02259065759
569999792

02259100

%00752

0292615972

ثانيا ا ..المصروفات:
أ -األجور:
بلغ إجمالي المنصرف على األجور خالل العام المالى 1/2601/2/مبلغ 88/521/228جنيه بنسبة تنفيذ
 %2/202وبيانها كالتالي:
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البيان

الربط بعد التعديل

فعلي

نسبة التنفيذ

أجور نقدية

9592111

925209672

%2072

أجور عينية
مزايا تأمينية
إعتماد إجمالي لم يوزع

220111
921111
55111

212225725
955596715

%0979
%9970

االجمالي

200////

88/521/228

%2/202

تحليل الجور:
بلغت اجمالى االجور المنصرفه خالل العام
المالى1/2601/2/مبلغا وقدره 828/5مليون
جنيه توزيعه كالتالى-:

مايخص الدائمين  57/16مليون جنيه بنسبة %1/
المكافات الشاملة  2,/08مليون جنيه بنسبة %25
0/5الف جنيه بنسبة % /
المعارين
مزايا عينية وتأمينية  6/8الف جنيه بنسبة % 5

ب – التكاليف والمصروفات :
بلغت إجمالى مصروفات النشاط خالل العام
المالى 1/2601/2/مبلغ /1252/52/جنيه
بنسبة تنفيذ  % 26216وبيانها كالتالى:

البيان

الربط بعد التعديل

فعلى

نسبة التنفيذ

خامات ومواد وقطع غيار
المصروفات
اعباء وخسائر

950111
9926111
051111

291995759
9519020756
590565791

%05795
%96795
%996760

االجمالى

///0///

/1252/52/

%26216

ثالثا ا ..فائض العـــام :

بلغت خسائر العام بعد الضريبة خالل العام المالى 1/2601/2/مبلغ  112256268جنيها
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البيـــــان

الربط

فعلى1/2601/2/

فعلى1/2/01/20

الفائض قبل الضريبة

0108///

()112256268

12/821210

()-
20////

ضرائب الدخل ()%1/

268212266

-

(=)
18/////

أرباح (خسائر) العام

501128228

()112256268

رابعا ا ..الصول:
بلغت إجمالى االصول فى
ميزانية 1/2601/2/مبلغا وقدره
0208/116218جنيه وبيانها كالتالى

 .0االصول طويلة االجل
البيـــان

القيمة

صافى االصول الثابتة

2/11181262

مشروعات تحت التنفيذ

/5/16

اصول غير ملموسة (الصافى)

6212/202

االجمالى

0561012721

 .2االصول المتداولة
البيـــان
البنك المركزى
المخزون
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القيمة
18110//5222
22055211

ارصدة مدينة

12/5/6228

أخرى

85216/201

االجمالى

22901062799

خامسا ا ..اإللتزامات:

بلغت جملة اإللتزامات فى ميزانية1/2601/2/مبلغ وقدره 0208/116218جنيه بيانها كالتالى:
البيان

القيمة

إحتياطيات
فائض مرحل
خسائر العام

01881102/6
118026/2255
()112256268

االجمالى

0/002861260

االلتزامات قصيرة االجل
موردين
دائنون متنوعون (ضرائب العام  -تامينات للغير)
عمالء شاذ
ارصدة دائنة
مصروف مستحق

2800206
/61662255
15/212
6181/1252
0/5628/

إجمالى االلتزامات قصيرة االجل

2///221216

جملة اإللتزامات

90991665729

سادسا ا..اإلستخدامات الستثمارية:
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ربط العام1/2601/2/

فعلى

نسبة التنفيذ

6/////

116285

%66222

