
کٹرز رپورٹیڈائر  
 

مالیاتی پوزیشن آپ کی کمپنی کی سہ ماہی میں  پہلیکو ختم ہونے کے  ۸۳۰۲،  ۰۳آپکی کمپنی کے ڈائریکٹرز ستمبر 

 .ہیں شی محسوس کرتے خومیں   کرنے  پیش اور کارکردگی پر رپورٹ
 

 مالیاتی نتائج کا خالصہ

standalone 

000روپے '  

  برائے ختم شدہ سہ ماہی

30 Sep 2018 30 Sep 2017  

 سیلز 1,437,719 1,675,194

 کل منافع 289,133 256,354

 ٹیکسیشن قبل منافع 202,215 167,974

 ٹیکسیشن (60,356) (47,691)

 ٹیکسیشن بعد منافع 141,659 120,283

 فی شیئر آمدنی)روپے( 4.92 4.18
 

 ۔ملین روپے( 5102:8057رہی) ملین روپے71,5.اِضافے کے ساتھ  5.61 %پہلی سہ ماہی کی سیل

 کم ہے۔57%ملین روپےکا قبل از ٹیکس منافع  5.761   ماہی کا موجودہ سہ
 

منافع میں کمی کی  بنیادی وجہ امریکی ڈالر اور جاپانی ین کے مقابلے میں   پاکستانی کرنسی میں ازٹیکس  قبل 

 ۔ میں کمیبنیادی طور پر بہت بڑا موجودہ اکاؤنٹ خسارہ اور غیر ملکی کرنسی کے ذخائر  ،نمایاں کمی ہے

یا نہیں ک کو مکمل طور پر منتقل کسٹمرز  ہ مدت میںکی وجہ سےذیِرجائزاضافے  درآمد شدہ مواد کی الگت میں

 ۔جا سکتا

روپے  1618 کی کمی کے ساتھ   %17مقابلے میں   فی  شیئر منافع پچھلے سال کے مندرجہ بالہ وجوہات کی بناء پر

 ۔ ہو گیاروپے1652   سے گر کر 
 

consolidated 
000روپے '  

  برائے ختم شدہ سہ ماہی

30 Sep 2018 30 Sep 2017  

 سیلز 1,929,877 2,304,514

 کل منافع 406,674 358,737

 ٹیکسیشن قبل منافع 307,398 262,425

 ٹیکسیشن (60,578) (50,427)

 ٹیکسیشن بعد منافع 246,820 211,998

 فی شیئر آمدنی)روپے( 8.57 7.36
 

کے مقابلےمیں  ملین  100,5گزشتہ سال  کہ جورہی  ملین 001,8موجودہ سال کی پہلی سہ ماہی کی  مجمو عی سیل

ملین(  ، جسکی بنیادی وجہ 007:8057)رہا ملین  8.8کمی کی وجہ سے  51 %زیادہ ہے۔ قبل از ٹیکس منافع 19%

 ۔کا اثر ہے جو  کمپنی کے کسٹمروں سے کچھ وقت کی تاخیر کے بعد مل جائگا غیر ملکی زر مبادلہ
  

روپےفی شیئر کے 8.57 پچھلے سال کے منافع  فی شیئرموجودہ  سہ ماہی کا    مندرجہ بالہ وجوہات کی بناء پر

 ہے۔ روپے 7.36ی کے ساتھ کم کی 51 %مقابلے میں



 

ان انڈسٹری کو نقصبھی اسٹیل مصنوعات پر ریگولیٹری ڈیوٹی )آر ڈی(  گراوٹ کے عالوہ، مسلسل روپے کی 

وں ٹ میں اسٹیل کی قیمتبین االقوامی مارکیکے عالوہ  ( ی اور اضافی کسٹم ڈیوٹی )اے سی ڈیپہنچا رہی ہے6 آر ڈ

قی ا6 انڈسٹری اور وفہیںبنا رہی    ا کو زیادہ مہنگ پیداوارمقامی  ہ اور   زر مبادلہ کی شرح میں کمی میں اضاف

آٹو سےفاذنت کی تھی کہ وہ آر ڈی کے کے ساتھ ہماری کئی میٹنگوں میں، ہم نے ان سے درخواس ریوینیئوبورڈ آف 

 ۔نکالکوئی مناسب نتیجہ نہیں کااست کو چھوٹ دیں6 تاہم، ابھی تک ہمارے درخو  پارٹ میکرز
 

شرط کی  ہونے کی فائلر رجسٹریشن کے لئے ٹیکس کی   وںگاڑی ئی ن کے مطابقپریس میں   آنے والی  اطالعات 

 ں آنےنتیجے می ، جس کےکمی واقع ہوئی ہےخاطر خواہ وجہ سے آٹو انڈسٹری میں نئی گاڈیوں کے آرڈر میں 

 ۔میں کمی متوقع ہےکے حجم سیلز  والے وقت میں
 

 (ASC) کمپنی )پرائیویٹ( لمیٹڈایگری ٓاٹو اسٹیمپنگ 
 

 8  ےٹن ک 100اور  200 پریس پارٹس کی ممکنہ طلب کے پیش نظر نےز کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر ماتحت

 منظوری کی کاری سرمایہ کی روپےملین  376کے لئے  ویلڈنگ الئن کی توسیع  کی خریداری اور  پریس  ےنئ

کئے  کے آخر تک نصب ی تیسری سہ ماہیک 8052-51 سال،گے یںجائ ےچین سے درآمد کی جو نئے پریس یہ دی۔

د کی مدپریس  نئے  مکمل طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، ان کو چونکہ موجودہ پیداواری صالحیت جائیں گے۔

 ہے۔ کرنے کی توقع طریقے سے پورا اضافی پیداوار کے حجم کو منظم  آنے والے وقت میں سے
 

 حاصلتربیت  ڈائی ڈیزائن اور ڈیویلپمنٹ کی )تھائی لینڈ( میں Ogiharaنے جس  کمپنی کے انجینئرز کی ایک ٹیم

  ۔ہیںمیں مصروف   ز کی ڈائی ڈیویلپمنٹ کے ماڈل وںگاڑی آنے والی  فی الحال نئی ،ہے  کی 
 

 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل
 

 ہ کی جگجن اور  ہو گئے تعفی مسحسینی بورڈ سے الڈائریکٹر، جناب عباس  ایکزیر جائزہ سہ ماہی کے دوران،

ٹر کے بعد، ایک اور ڈائریکہونےسہ ماہی ختم  ۔کیا نتخبم کوحق  ٹیمیمحترمہ عائشہ کے لئے  قیہ میعادب نے بورڈ 

ان کی جگہ  ۔سالہ طویل وابستگی کے بعد بورڈ سے استعفی دے دیا 80 کے ساتھ کمپنی نے مصطفی الجناب اویس 

 ۔جناب حمزہ حبیب مقرر کیاکے لئے  قیہ میعادب نے بورڈ 
 

ر  ورڈ بکو خدمات گئی سے مہیا کی جانب کی مصطفی جناب اویس السبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز، خاص طور پر 

ت اقواخاص طور پر مشکل میں ، ان سالوں ۔ بورڈ  اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہے کہ ہے قدر کی نگاہ سے دیکھتا 

اور اپنے علم،  ادا کیا ئی فراہم کرنے میں اہم کردار کمپنی کو مؤثر رہنمانے مصطفی جناب اویس الکے دوران 

ے لیے کمیں کامیابی مستقبل کی کوششوں کی بورڈ ان  ۔خدمت کی گراں قدر تجربے اور عزم کے ذریعے کمپنی کی 

کہ بورڈ  ہےکرتا اور امید کرتا ہے استقبال  ا بھی آنے والے ڈائریکٹرز ک نئے بورڈ ۔نیک خواہشات کا  اظہار کرتا ھے

 ۔ے تجربے اور مہارت سے مستفیذ ہوگاان ک
 

آخر میں ، ہم اپنے تمام صارفین،ڈیلرز، بنکرز اور غیر ملکی تکنیکی شراکت داروں کی قدردانی کے شکر گزار 

کیا اور کمپنی پہ اعتماد کیا۔ ہم اپنی ٹیم کے ارکان کے بھی ہیں جنہوں نے بال روک ٹوک کمپنی کے ساتھ تعاون 

 مشکور ہیں جنہوں نے تند ہی کے ساتھ کمپنی کی ترقی کے لئے کام کیا۔

 منجانِب بورڈ آف ڈائریکٹرز۔

 

 فہیم کپاڈیہ

 چیف ایگزیکٹِو

 بتاریخ:  ۔8052اکتوبر  81

 


