
HITZ Training Academy

شركة أ ب ج

20102009
39.00035.500اإليرادات/ المبيعات 

2.0661.130إيرادات أخرى 
(10.790)(11.510)التغيرات فى المخزون التام وغير التام

1.6001.500أعمال تمت من قبل المنشأة وتم رسملتها
(9.200)(9.600)مواد خام ومهمات مستخدمة

(4.300)(4.500)تكلفة مزايا العاملين 
(1.700)(1.900)اإلهالك واإلستهالك

-(400)أضمحالل قيمة األصول الثابتة وغير الملموسة
(550)(600) (مع تحليلها تحلياًل مناسبًا باإليضاحات )مصروفات أخرى 
(1.800)(1.500)مصروفات تمويلية

3.5103.010إيرادات استثمارات فى شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
16.16612.800األرباح قبل الضريبة 

(3.200)(4.041)مصروف ضريبة الدخل
12.1259.600ربح السنة من العمليات المستمرة 

(3.050)-(بعد خصم ضريبة الدخل)السنة من العمليات غير المستمرة  (خسائر)ربح
12.1256.550ربح السنة 

0.0460.030نصيب السهم األساسى والمخفض فى األرباح 

المنفردة  (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل 
2010 ديسمبر 31 عن السنة المنتهية فى 

(تبويب المصروفات طبقًا لطبيعتها  )
باأللف جنيه مصرى

5-1ملحق 



HITZ Training Academy

20102009
12.1256.550ربح السنة

 الدخل الشامل اآلخر
5331.067فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية 

2.666(2.400)االستثمارات المالية المتاحة للبيع
(400)(67)تغطية التدفق النقدى 

133(66)اإلكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات (الخسائر)األرباح 
133267نصيب المنشأة من  الدخل الشامل اآلخر فى الشركات الشقيقة 

(933)467ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 
2.800(1.400)مجموع  الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة

10.7259.350إجمالى الدخل الشامل عن السنة

شركة أ ب ج

قائمة الدخل  الشامل المنفردة 
2010 ديسمبر 31عن السنة المنتهية فى 

باأللف جنيه مصرى

6-1ملحق 



HITZ Training Academy

: الجزء الرابع 

20102009
 الدخل الشامل اآلخر

5.33410.667(و)فروق العملة الناجتة عن ترمجة العمليات األجنبية 
:االستثمارات املالية املتاحة للبيع 

1.33330.667املكاسب الناجتة خالل السنة

(25.333)(4.000)
(24.000)26.667

:تغطية التدفق النقدى 

(4.000)(4.667)الناشئة خالل السنة (اخلسائر)املكاسب 

3.333

667(667)(4.000)
(667)1.333

13332667نصيب املنشأة من  الدخل الشامل اآلخر ىف الشركات الشقيقة
37.334(18.667) الدخل الشامل اآلخر 

(9.334)4.667(ز)ضريبة الدخل املتعلقة ببنود الدخل الشامل األخرى 
28.000(14.000)إجمالى الدخل الشامل اآلخر عن السنة 

.احلقوق غري املسيطرة اخلاصة بالشركات الشقيقة / نصيب مالكى الشركة األم من الدخل الشامل اآلخر ىف الشركات الشقيقة يكون بعد خصم الضريبة ونصيب حقوق األقلية  (و)

. يتم اإلفصاح باإليضاحات عن ضريبة الدخل املتعلقة بكل مكون من الدخل الشامل اآلخر  (ز)

شركة أ ب ج
اإلفصاح عن  الدخل الشامل اآلخر 

تسويات إعادة التبويب للمكاسب املثبتة ىف : خيصم
األرباح أو اخلسائر

 (اخلسائر)تسويات إعادة التبويب للمكاسب : خيصم 
املثبتة ىف األرباح أو اخلسائر

تسويات املبالغ احملولة إىل الرصيد الدفرتى األوىل للبنود املغطاه: خيصم 

اإلكتوارية من نظم املزايا احملددة للمعاشات (اخلسائر)األرباح 

13-1ملحق 



HITZ Training Academy

المبلغ 
قبل 

الضريبة

مزايا 
(مصروفات)

ضريبية

صافى 
المبلغ

بعد الضريبة

المبلغ 
قبل 

الضريبة

مزايا 
(مصروفات)

ضريبية

صافى 
المبلغ

بعد الضريبة

8.000(2.667)4.00010.667(1.334)5.334فروق العملة الناجتة عن ترمجة العمليات األجنبية 
20.000(6.667)26.667(18.000)6.000(24.000)االستثمارات املالية املتاحة للبيع

(3.000)1.000(4.000)(500)167(667)تغطية التدفق النقدى
1.000(333)1.333(500)167(667)اإلكتوارية عن نظم املزايا احملددة للمعاشات (اخلسائر)األرباح 

2000(667)10002667(333)1333نصيب املنشأة من  الدخل الشامل اآلخر ىف الشركات الشقيقة 
28.000(9.334)37.334(14.000)4.667(18.667) الدخل الشامل اآلخر 

20102009

شركة أ ب ج
اإلفصاح عن  آثار الضريبة المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى

إيضاحات 
2010 ديسمبر 31للسنة المنتهية فى 

14-1ملحق 



HITZ Training Academy

: الجزء الخامس 

األرباح المرحلةاالحتياطياترأس المال
ترجمة العمالت 

األجنبية
االستثمارات المالية 

المجموع(أسهم خزينة)فائض إعادة التقييمتغطية التدفق النقدىالمتاحة للبيع

/  األقليةحقوق 

الحقوق غير 

المسيطرة

إجمالى حقوق 
الملكية

717.70029.800747.500__1.6002.000(4.000)118.100-2009600.000 يناير 1الرصيد فى 
400100500_____400-_التغريات ىف السياسة احملاسبية 

718.10029.900748.000__1.6002.000(4.000)118.500-600.000الرصيد املعاد عرضه
2009التغيرات فى حقوق الملكية خالل 

(10.000)-(10.000)-----(10.000)--توزيعات
74.80018.70093.500-1.600(2.400)53.2006.40016.000--(ح)إمجاىل الدخل الشامل عن السنة

782.90048.600831.500_1.600(400)161.7002.40017.600-2009600.000 ديسمبر 31الرصيد فى 
-2010التغيرات فى حقوق الملكية خالل 

50.000-50.000-------50.000إصدار رأس مال أسهم
(15.000)-(15.000)-----(15.000)--توزيعات 

85.80021.450107.250-800(400.)(14.400)96.6003.200--(ط)إمجاىل الدخل الشامل عن السنة
----(200)---200--التحويل إىل األرباح املرحلة 

903.70070.050973.750_2.200(800)243.5005.6003.200-2010650.000 ديسمبر 31الرصيد فى 

احلقوق غري املسيطرة ، على سبيل املثال الدخل الشامل اآلخر املتعلق برتمجة العمليات االجنبيه / القيمة املدرجة ضمن كل من ترمجة العمليات االجنبيه، و االستثمارات املاليه املتاحه للبيع و تغطية التدفق النقدى متثل الدخل الشامل اآلخر لكل بند بعد خصم الضريبه و حقوق األقلية 
 .800احلقوق غري املسيطرة /  ، و حقوق األقلية 1 334 خيصم منه الضريبه 5 334 ناتج من 3 200 والبالغ 2010لعام 

. ( 200احلقوق غري املسيطرة  / ، خيصم منها حقوق األقلية 333 خيصم منها ضريبه 933عباره عن  ) 400 باالضافه إىل مكاسب إعادة تقييم االصول الثابته بقيمة 400 تتمثل ىف نصيب املنشأة من الدخل الشامل اآلخر ىف الشركات الشقيقة بقيمة 800القيمة املدرجة ضمن فائض إعادة التقييم مببلغ 
.الدخل الشامل اآلخر من الشركات الشقيقه يتعلق فقط مبكاسب أو خسائر إعادة تقييم األصول الثابته

شركة أ ب ج

قائمة التغيرات فى حقوق الملكية 
2010 ديسمبر 31عن السنة المنتهية فى 

15-1ملحق 

احلقوق غري /  و حقوق األقلية 333 خمصوم منها ضرائب مببلغ 1 333عباره عن  ) 800 باالضافه إىل األرباح اإلكتوارية من نظم املزايا احملددة للمعاشات مببلغ 52 400 جنيه تتمثل ىف االرباح اخلاصة مبالكى الشركة األم مببلغ 53 200 مببلغ 2009القيمة املدرجة ضمن االرباح املرحله لعام  (ح)
.( 200املسيطرة  مببلغ 

احلقوق غري املسيطرة ، على سبيل املثال الدخل الشامل اآلخر املتعلق باالستثمارات املاليه / القيمة املدرجة ضمن كل من ترمجة العمليات األجنبية، و االستثمارات املاليه املتاحه للبيع و تغطية التدفق النقدى متثل الدخل الشامل اآلخر لكل بند بعد خصم الضريبه و نصيب حقوق األقلية 
.4 000احلقوق غري املسيطرة  /  ، و نصيب حقوق األقلية 6 667 خيصم منه الضريبه 26 667 ناتج من 16 000 والبالغ 2009املتاحه للبيع لعام 

احلقوق غري املسيطرة /  وخيصم منها حقوق األقلية 667 خيصم منها ضريبه 3 367عباره عن  ) 2 300باالضافه إىل مكاسب إعادة تقييم االصول الثابته بقيمة  (700) تتمثل ىف نصيب املنشأة من الدخل الشامل اآلخر ىف الشركات الشقيقة بقيمة 1 600القيمة املدرجة ضمن فائض إعادة التقييم مببلغ 
.الدخل الشامل اآلخر من الشركات الشقيقه يتعلق فقط مبكاسب أو خسائر إعادة تقييم األصول الثابته. (400

.( 100احلقوق غري املسيطرة  مببلغ /  وحقوق األقلية 167 خمصوم منها ضريبه مببلغ 667عباره عن  ) 400 باالضافه إىل اخلسائر اإلكتوارية من نظم املزايا احملددة للمعاشات مببلغ 97 000 تتمثل ىف االرباح اخلاصة مبالكى الشركة األم مببلغ 96 600 مببلغ 2010القيمة املدرجة باالرباح املرحله لعام  (ط)



HITZ Training Academy

20102009
390.000355.000اإليرادات/ المبيعات 

20.66711.300إيرادات أخرى 
(107.900)(115.100)التغيرات فى مخزون البضاعة التامة وغير التامة

16.00015.000أعمال تمت من قبل المنشأة وتم رسملتها
(92.000)(96.000)مواد خام ومهمات مستخدمة

(43.000)(45.000)تكلفة مزايا العاملين 
(17.000)(19.000)اإلهالك واإلستهالك

-(4.000)أضمحالل قيمة األصول الثابتة وغير الملموسة
(5.500)(6.000) (مع تحليلها تحلياًل مناسبًا باإليضاحات )مصروفات أخرى 
(18.000)(15.000)مصروفات تمويلية

35.10030.100(هـ)إيرادات استثمارات ىف شركات شقيقة 
161.667128.000األرباح قبل الضريبة 

(32.000)(40.417)مصروف ضريبة الدخل
121.25096.000ربح السنة من العمليات المستمرة 

(30.500)-(بعد خصم ضريبة الدخل)السنة من العمليات غير المستمرة  (خسائر)ربح
121.25065.500ربح السنة 

:الربح الخاص بكل من 
97.00052.400مالكى الشركة األم

24.25013.100الحقوق غير المسيطرة/  األقليةحقوق 
121.25065.500

0.460.30نصيب السهم األساسى والمخفض فى األرباح 

شركة أ ب ج

المجمعة   (األرباح أو الخسائر)قائمة الدخل 
2010 ديسمبر 31عن السنة المنتهية فى 

(تبويب المصروفات طبقًا لطبيعتها  )
باأللف جنيه مصرى

10-1ملحق 

الحقوق غير المسيطرة الخاصة بالشركات / نصيب مالكى الشركة األم من األرباح فى الشركات الشقيقة يكون بعد خصم الضربية ونصيب حقوق األقلية  (هـ)
.الشقيقة 



HITZ Training Academy

20102009

121.25065.500ربح السنة
 الدخل الشامل اآلخر

فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية
(ب) 

5.33410.667
26.667(24.000)األصول المالية المتاحة للبيع

تغطية التدفق النقدى 
(ب)

(667)(4.000)
1.333(667)اإلكتوارية من نظم المزايا المحددة للمعاشات (الخسائر)األرباح 

نصيب المنشأة من  الدخل الشامل اآلخر فى الشركات الشقيقة 
(ج)

13332667
ضريبة الدخل المتعلقة بعناصر الدخل الشامل األخرى 

(د)

4.667(9.334)
28.000(14.000)مجموع  الدخل الشامل اآلخر عن السنة بعد خصم الضريبة

107.25093.500إجمالى الدخل الشامل عن السنة

:إجمالى الدخل الشامل الخاص بكل من 

85.80074.800مالكى الشركة األم
21.45018.700الحقوق غير المسيطرة/  األقليةحقوق 

107.25093.500

.العرض الموضح أعاله  عرض تجميعى مع اإلفصاح عن أرباح أو خسائر العام والتسويات المتعلقة  بإعادة التبويب باإليضاحات ، وبطريقة بديلة يمكن استخدام عرضاً إجمالياً (ب)

.الحقوق غير المسيطرة  الخاصة بالشركات الشقيقة / نصيب مالكى الشركة األم من الدخل الشامل اآلخر فى الشركات الشقيقة يكون  بعد خصم الضريبة ونصيب حقوق األقلية  (ج)

يتم اإلفصاح باإليضاحات عن ضريبة الدخل المتعلقة بكل مكون من الدخل الشامل اآلخر (د)

شركة أ ب ج

قائمة الدخل  الشامل المجمعة 

2010 ديسمبر 31عن السنة المنتهية فى 

باأللف جنيه مصرى

11-1ملحق 


