އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
މިކުންފުނީގެ  2003ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ  29ނޮވެމްބަރ  2004ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 9:00

ގައި ބާއްވާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިޖަލްސާ އޮންނާނީ ނަސަންދުރަޕެލަސްހޮޓެލްގެ ” އަބާރަނަ ހޯލް“
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.

ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ
 .1ޑިރެކްޓަރުން ހޮވުން
ހ .ސަރުކާރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިސްތިޢުފާދެއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބަދަލުގައި
ޢައްޔަނުކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރުން އިޢުލާން ކުރުން.

ށ .ޢާއްމު ޙިއްޞާދާރުން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހޮއްވަވާފައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝީރީން ޢަބުދުﷲ މަޤާމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެމަޤާމަށް އަލުން ޑިރެކްޓަރަކު ހޮވުން.

 2002 .2ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން.
 .3ހ .އޯޑިޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ  2003ވަނަ އަހަރުގެ ބެލެންޝީޓާއި ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި،
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުން.

ށ .ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބަހަންވާ ފައިދާ ކަނޑައެޅުން.
 2005 .4ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރުން ހޮވާ އެމީހުންގެ އުޖޫރަ ހަމަޖެއްސުން.
 .5ޙިއްޞާދާރުންގެ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރެއްވުން.
 .6ޖަލްސާ ނިންމުން.

އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް

 28ރަމަޟާން 1425

 11ނޮވެމްބަރ 2004
ބޯޑުގެ އެންގެވުމާއި އެއްގޮތަށް
ޚާދިމަތުކުމް
ޝީރީން ނަސީމް
ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ފިހުރިސްތު
ސަފްޙާ
އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސް
ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދު އަދި ތަޞައްވަރު
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީސް

ކުންފުނީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގާތަންތަން
ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާގޮތް

ކުންފުނީގެ އޮގަނައިޒޭޝަން

ކުންފުނީގެ އިސްމުވައްޒަފުން
އޮޑިޓަރުން
ލޯޔަރުން

ބޭންކަރުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
މާލީ އުސްއަލިތައް

ޗެއަރޕަރސަންގެ ބަޔާން
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

ކުންފުނީގެ މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް
އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
މާލީ ހިސާބުތައް
ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު
ބެލެންސް ޝީޓް

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުމާލަށް އައި ބަދަލާބެހޭ ހިސާބު
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ހިސާބު
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު
މާލީ ހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

 12އަހަރުގެ މާލީ އުސްއަލިތައް
ހޮވާލެވިފައިވާ ޗާޓްތަކެއް

ޙިއްޞާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޚާޟިރުވުމުގެ ސިޓީ

ފިހުރިސްތު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
:

ޥާދަވެރިކަމުގެތެރޭގައި ވިޔަފާރިއާއި ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ފައިދާ އިތުރުކުރަމުން ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރާއެކު ކުރިއަށް

އަހަރުމެންގެ އުޞޫލުތައް :

ދެވޭޚިދުމަތް

އަހަރުމެންގެ މިޝަން

ދިއުން .

ކަސްޓަމަރުން

ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަކަށް

ވިޔަފާރިއާއި

ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް :

އަހަރުމެންގެ

ޙިއްޞާދާރުންނަށް :

އަހަރުމެންގެ މާލީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ

މުވައްޒަފުންނަށް :

އަހަރުމެންގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލު ރަގަޅުކުރުމާއި އެމީހުންނަށް

ވާދަވެރިންނަށްވުރެ މޮޅަށް އަދި ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ހެޔޮގޮތުގައި

ބޭނުންކޮށް

އެކަށީގެންވާ

ރަނގަޅު

ފައިދާއެއް

ހޯދާދިނުން.

ތަމްރީނުދީ ޤާބިލުބަޔަކަށް ހެދުން.
ވިޔަފާރީގެ

ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނަށް :

އަހަރުމެންގެ

ޤައުމަށް :

އަހަރުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިންކަމުގައިވުން

ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން.

އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ، 20181 ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އޮފީސް :

ޓެލެފޯން 326822 :

އީ-މެއިލް :

ވެބް ސައިޓް :

:

ކުންފުނީގެ ހައިސިއްޔަތު

ބައިވެރިންނާއެކު

ދެފަރާތަންމެ

ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި

ފެކްސް 323221 :

info@mtcc.com.mv
www.mtcc.com.mv

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރ  10/96ގެދަށުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެއްގެ

ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީޒް ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ނަމްބަރާއި ތާރީޚް  18 ،680 :ޑިސެމްބަރ 1980

ވިޔަފާރިކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓްތައް :
މެރިން ޓްރާންސްޕޯރޓް ސަރވިސަސް
ފިލިގަސްމަގު މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު 322025 :

ފެކްސް 322808 :

އީމެއިލް tsd@mtcc.com.mv :

ޔަންމާ ސޭލްސް އެންޑް އާފްޓަރ ސޭލްސް ސަރވިސަސް

ސޭލްސް ސެންޓަރ
ފިލިގަސްމަގު މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު 320045 ،320043 :

ފެކްސް 323022 :

އީމެއިލް salesctr@mtcc.com.mv :

ރެންޓަލްސް

ފިލިގަސްމަގު މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

އެމްޓީސީސީ ޕްލާޒާ ،ބްލޮކް ނަމްބަރ  ،134ބުރުޒު މަގު.

ފެކްސް 322808 :

ފެކްސް 322828 :

ފޯނު 318080 :

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އީމެއިލް yanmar@mtcc.com.mv :

އޮކްޝަން ސެންޓަރ

ފޯނު 317070 :

އީމެއިލް rentals@mtcc.com.mv :

ފެރީ ސަރވިސަސް

އެމްޓީސީސީ ޕްލާޒާ ،ބްލޮކް ނަމްބަރ  ،134ބުރުޒު މަގު.

ކ ،ވިލިގިލި.

ފެކްސް 322828 :

ފެކްސް 398686 :

ފޯނު 322433 :

އީމެއިލް auction@mtcc.com.mv :

ފޯނު 338585 ،398585 :
އީމެއިލް ferry@mtcc.com.mv :

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް
އެމްޓީސީސީ ބިލްޑިންގ ،ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯނު 326822 :

ފެކްސް 323221 :

އީމެއިލް contracting@mtcc.com.mv :

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޙިއްޞާ ބެހިފައިވާގޮތް :
ޙިއްޞާގެ އަދަދު

ޙިއްޞާ ދޫކުރެވިފައިވާގޮތް

ސަތޭކައަކުން

ޙިއްޞާގެ އަގު)ރުފިޔާ(

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ

 50.00ރުފިޔާގެ

131,289

6,564,450

52.5

ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ

 50.00ރުފިޔާގެ

100,000

5,000,000

40.0

އެމް.އެން.އެސް.އެލްގެ

 50.00ރުފިޔާގެ

18,711

935,550

7.5

250,000

12,500,000

100.0

ޖުމްލަ

އޮގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ
ޙިއްޞާދާރުންގެ ޢާއްމު ޖަލްސާ
އޮޑިޓަރުން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ހެޑް އޮފީސް
 -އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 -ހިއުމަން ރިސޯސަސް

 -ޝެއަރ

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް
 -ބިން ހިއްކުން  /ބަނދަރު ހެދުން

 ޝީޓްޕައިލް ކުރުން -އިމާރާތްކުރުން

 -ފައިނޭންސް

 ކޮންޓްރެކްޓިންގ -ޕްރޮކިޔޮމަންޓް

 -އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

ސޭލްސް ސެންޓަރ
 -ހާޑްވެއަރ

 -އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭސް

 -ޕްރޮޓެކްޓިވް އެންޑް ޑެކަރޭޓިވް ޕެއިންޓްސް

 -ވިލިގިލި ފެރީ

 -ހުޅުމާލެ ފެރީ

 -ތިލަފުށީ ފެރީ

ރެންޓަލްސް

ޔަންމާ ސޭލްސް
 -މެރިން އިންޖީން

 -ޖެނެރޭޓަރސް

 -ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޝިނަރީޒް

 -އިކްވިޕްމަންޓްސް

 -ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

އޮކްޝަން

މެރިން ޓްރާންސްޕޯރޓް
 ހައިސްޕީޑް ލޯންޗް -ޝިޕް އޭޖެންސީ

 -ނީލަންކިއުން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 -ލުބްރިކަންޓްސް

ފެރީ ސަރވިސަސް

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ކުންފުނީގެ އިސްމުވައްޒަފުން :
މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އެސިސްޓަންޓް މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް
އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޢަބްދުލް މުޙުސިން ޢަބްދުﷲ

އުޘްމާން ޙަފީޘް
އަހުމަދު ނަޝީދު ޙާމިދު

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޢާބިދާ ރަޝީދު

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ވައްހާބް ސިއްދީޤް

ޗީފް ފައިނޭންސަލް އޮފިސަރ
ހެޑް އޮފީސް
ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް

މޫސާ އަބޫބަކުރު

މެނޭޖަރ

ޢަބްދުﷲ ނައުޝާދު

ސީނިއަރ އިންޖިނިއަރ

ޢާބިދާ ރަޝީދު

ޝެއަރ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ޕާރސަނަލް

ޝީރީން ނަސީމް

މެނޭޖަރ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޚަދީޖާ ޙުސެއިން

މެނޭޖަރ ،ޕާރސަނަލް
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް

އަޙްމަދު އަމްޖަދު

މެނޭޖަރ

ފައިނޭންޝަލް ސެކްޝަން

ޢައިޝަތު އަޙުމަދު

މެނޭޖަރ ،ޕޭޔަބްލް

މުޙައްމަދު ޙުސެއިން

މެނޭޖަރ ،ރެވެނިއު

މެރިން ޓްރާންޕޯރޓް ސެކްޝަން

އާދަމް ޒަކި

މެނޭޖަރ

ސޭލްސް ސެންޓަރ

އަޙްމަދު ޞޯލިހް

މެނޭޖަރ

ރެންޓަލްސް އާއި އޮކްޝަން ސެންޓަރ

އިސްމާޢިލް ފާރިޤް

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ
އެމްޓީސީސީ ފެރީ ސާވިސަސް

އިބްރާހިމް ސިރާޖް

މެނޭޖަރ

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ :

ޝީރީން ނަސީމް

ބޭންކަރުން:

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ،މާލެ.

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ .މާލެ.

އޮޑިޓަރުން:

އިންޓާނަލް  -އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް

އެކްސްޓާނަލް -ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް

ކުންފުނީގެ ލޯޔަރު  :ޝާހުހުސެއިން އެންޑް ކޮމްޕެނީ  -ބެރިސްޓަރސް އެންޑް އެޓަރނީސް.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު

ޢުމަރު ޒާހިރު
ޗެއަރމަން

ޑރ .މުޙައްމަދު މުނައްވަރު

ފާތިމަތު ޝީރީން އަބްދުﷲ

މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

އަސްލަމް ރަޝީދު

އަޙުމަދު ވަޖީހު

ރަޝީދާ އަލީ

އަޙުމަދު ނަސީރު

މުޙައްމަދު އަޙުމަދު

ޙަސަން ރަޝީދު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 31ޑިސެމްބަރ  2003ނިމުނުއަހަރު ޑިރެކަޓަރުންގެ ބޯޑު.

މާލީ އުސްއަލިތައް
ބަޔާން

2003
ރުފިޔާއިން

އައިބަދަލު  %އިން

2002
ރުފިޔާއިން

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

345,625,868

263,621,713

31.11

ސާފު ފައިދާ

39,067,067

26,226,597

48.96

ޖުމްލަ އެސެޓްސް

316,450,424

297,906,922

6.22

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުމާލު

183,484,182

140,720,417

30.38

ޙިއްޞާއަކަށްޖެހުނު ފައިދާ

156.27

104.91

48.96

ޙިއްޞާއަކަށް ބަހަންކަނޑައެޅި

27.00

25.00

8.00

345.63

350
263.62

300
229.61

250
167.53

170.02

200
150
100
50
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0

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި ) މިލިއަން ރުފިޔާއިން (
39.07

40
27.26
26.22

35
30

21.82

25

19.39

20
15

މާލީ އުސްއަލިތައް

10
5
2002

2003

2001

2000

1999

ސާފު ފައިދާ ) މިލިއަން ރުފިޔާއިން (

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

0

ޗެއަރޕަރސަންގެ ބަޔާން
2003ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައީ މާލީގޮތުން ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލު ކުރެވުމާއި އެކުގައެވެ 2003 .ވަނަ އަހަރު 345.63

މިލި އަ ން ރު ފި ޔާ ގެ ވި ޔަ ފާ ރި ކު ރެ ވި  ،ކު ން ފު ނީ ގެ ސާ ފު ފަ އި ދާ ކު ރީ އަ ހަ ރަ ށްވު ރެ  48.96އި ން ސަ އް ތަ މަ ތިވެ ފަ އި ވެ އެ ވެ .

 2003ވަނަ އަހަރުގެ ސާފުފައިދާގެ ޢަދަދަކީ  39.07މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

2003ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން ކުންފުންޏަށް ކާމިޔާބު އަހަރަ ކަށްވުމާއިއެކު ޙިއްޞާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް

ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު ން ނި ން މަ ވާ ފަ އި ވަ ނީ ޙި އް ޞާ އަ ކަ ށް  27.00ރު ފި ޔާ އެ ވެ  .އަ ހަ ރު ނި މު ނު އި ރު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ

ރައުސުމާލުގެ ގޮތުގައި ހުރީ  183.48މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީއަހަރަށްވުރެ  30.38އިންސައްތަ މަތީ ޢަދަދެކެވެ.
 2003ވަ ނަ އަހަ ރު ފެ ށު ނު އި ރު ޙި އްޞާ ގެ ބާ ޒާ ރު ގަ އި ކު ންފު ނީގެ ޙި އްޞާ އެ އް  200ރުފިޔާ އަ ށް ވި ކެ މު ންދިޔަ އި ރު  ،އަހަ ރު

ނިމުނުއިރު ޙިއްޞާއެއް ވިކެމުން ދިޔައީ  250ރުފިޔާއަށެވެ.
އެ ހެ ން އަ ހަ ރު ތަ ކެ ކޭ އެ އް ފަ ދަ އި ން  2003ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް ކު ން ފު ނީ ގެ ޢަ މާ ޒަ ކަ ށް ވެ ފަ އި ވަ ނީ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ޙަ ރަ ކާ ތް ތަ އް
ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށްވުރެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށާއި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތައް ފުޅާކޮށް ވިޔަފާރީގެ އައު ދާއިރާތަކަށް

ކުރިމަތިލާ ކާމިޔާބުކުރުމަށެވެ .މިގޮތުން ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަރުދަނާ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދިރާސާކޮށް،

ކު ން ފު ނީ ގެ ދަ ށަ ށް ދާ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ބަ އި ތަ އް ބަ ލަ އި  ،މި ކަ ން ކަ ން އި ޞް ލާ ޙު ކު ރު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރަ މު ން ގެ ން ދެ ވު ނެ ވެ .
އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ،ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީ ،މިގޮތުން

ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ކުރިމަގުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ދިރާސާއެއްކޮށް ،އެދިރާސާގެ

ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފެށުނެވެ .ވިޔަފާރީގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން

އި ތު ރު ކު ރު މުގެ ގޮ ތު ން ވިޔަފާ ރި އަ ށް ބޭ ނު ންވާ ސާ މާ ނު ހޯ ދަ އި  ،ވިޔަފާ ރި އާ އި މަސަ އް ކަ ތް ތަ އް ރާ ވަ އި ހި ންގާ ބެލެހެ އް ޓު މަ ށް

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެވުނެވެ .ކުންފުނި ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މިމަސައްކަތްތަކަކީ ދިގުމުއްދަތުގައި
ކު ރަ ން ޖެ ހޭ މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކަ ކަ ށް ވު މާ އެ ކު  ،މި ހި ނގާ  2004ވަ ނަ އަ ހަ ރު ވެ ސް މި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ އް ކު ރި އަ ށް ގެ ން ދެ ވެ އެ ވެ .
މި މަ ސަ އް ކަ ތް ތަ ކު ގެ ސަ ބަ ބު ން ކު ރި މަ ގު ގަ އި މި ހާ ރަ ށް ވު ރެ ވާ ދަ ވެ ރި އަ ދި ކާ މި ޔާ ބު ކޮ ށް ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ދާ އި ރާ ތަ ކު ގަ އި ކު ން ފު ނި

ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުވާނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ކާމިޔާބީތަކަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ،ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ހީވާގި އަދި މުރާލި

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކެކެވެ .ވުމާއެކު ،ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ކުންފުނީގެ
އެ ން މެ ހަ އި މު ވަ އް ޒަ ފު ން ނަ ށް  ،މި އެ ން މެ ހަ އި ފަ ރާ ތް ތަ ކު ން ކު ން ފު ން ޏަ ށް ދެ އް ވާ ފަ އި ވާ އަ ދި ދެ އް ވަ މު ން ގެ ން ދަ ވާ އަ ގު ހު ރި

ދަ ން ނަ ވަ މެ ވެ  .ކު ން ފު ނި އި ތު ރަ ށް ހަ ރު ދަ ނާ ކޮ ށް ،

ކު ން ފު ނީ ގެ ވި ޔަ ފާ ރީ ގެ ބި ން ގާ ފު ޅާ ކޮ ށް ކު ރި އެ ރު ވު މަ ށް މަ ސަ އް ކަ ތް

ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ .މާތް ﷲ އެމް .ޓީ .ސީ .ސީ .ގެ ތަރައްޤީގެ މިސްރާބު ސީދާކުރައްވައި ކުންފުންޏަށް

ފާގަތި އަހަރުތަކެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ޗެއަރޕަރސަންގެ ބަޔާން

ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް ،ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ .އަދި ،ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުން ދެއްވާ ތަރުހީބާ އިތުބާރަށް ޝުކުރު

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓާއި  31ޑިސެމްބަރ 2003ގައި
ނިމުނު އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި އޯޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނީ  11ނޮވެމްބަރ  2004ގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކުންފުނި ހިންގުމަށް ބަލައިލުމެއް
ކުންފުނި ހިންގުން
ކުންފު ނި ހިންގު މުގެ ސި ޔާސަތާ އި އުޞޫ ލުތައް އެކަށަ އަޅައި  ،ވިޔަ ފާރި ހިން ގުމު ގައި ގެން ގުޅޭ އެ ންމެ ހަރު ދަނާ ގޮ ތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެ ން
ކުންފުނި ހިންގުމަށް މަގު ދައްކައިދެނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ .ކުންފުނި ފުޅާކޮށް ،ކުރިއަރުވާނެ ގޮތްތަކާއި އުކުޅުތައް ރާވާ އެގޮތަށް
ހިނގާ ނުހިނގާތޯ ބަލަނީވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނެވެ.
މީގެ އިތުރަށް ވިޔަފާރީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ގާއިމްކޮށް އެލަނޑުދަނޑި ތަކާ ގުޅޭގޮތުން މާލީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ،އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ
އުޞޫލްތައް ކަނޑައަޅައި ،ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުންވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ
ބޯޑުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ޙިއްޞާދާރުންނަށް

ތެރޭގައި

އެކަށީގެންވާ

ހިމެނެއެވެ.
ފައިދާއެއް

އަދި

ވިޔަފާރީގެ

ހޯދައިދެވޭނެ

ނަފާ

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތްތައް

ރޭވުމަކީ

ގޮތަކަށް

ގެންދިއުމަށް

ޑިރެކްޓަރުންގެ

މަގުދެއްކުމާއި،

ބޯޑުގެ

ކަމެކެވެ.

ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭ  10ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން  9ޑިރެކްޓަރުން ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ސީދާކޮށް
ބައިވެރިނުވިނަމަވެސް މިނިވަންކަމާއި އެކު ކުންފުނި ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބަލާ ބޯޑުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ކުންފުނި ހިންގާނެ މަގު ދައްކަމުން
ގެންދެއެވެ.
ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ޙިއްޞާދާރުންގެ ދައުރަކީ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،އޮޑިޓަރުން ޢައްޔަނުކޮށް ،ކުންފުނި ހިނގަމުންދަނީ އެކަމަށް އެކަށޭނަ
އުޞޫލުތަކެއް އެކަށައެޅިގެންތޯ ބެލުމެވެ.
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު
ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ބޯ ޑު އެ ކު ލެ ވި ގެ ން ވަ ނީ  10ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ މަ އް ޗަ ށެ ވެ  .އެ އީ ކު ން ފު ނީ ގެ އެ ން މެ ބޮ ޑު ޙި އް ޞާ ދާ ރު  ،ސަ ރު ކާ ރު ގެ
 6ޑިރެކްޓަރުންނާއި ޢާންމު ޙިއްޞާދާރުން ތަމްސީލުކުރާ  4ޑިރެކްޓަރުންނެވެ.
ޢާ އް މު ޙި އް ޞާ ދާ ރު ން ގެ ފަ ރާ ތު ން ހޮ އް ވަ ވާ ފަ އި ވާ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ގެ ތެ ރެ އި ން މަ ގާ މު ގެ މު އް ދަ ތު ހަ މަ ވު މު ން މި އަ ހަ ރު އި ސް ތި އު ފާ ދެ އް ވި
އަ ލް ފާ ޟި ލް ޢަ ބް ދު ﷲ ޒަ މީ ރު ގެ ބަ ދަ ލު ގަ އި އަ ލް ފާ ޟި ލް އަ ހު މަ ދު ނަ ސީ ރު ހ.ފެ ވަ އި ޓް ސް  5ނޮ މެ މް ބަ ރ  2003ގަ އި ބޭ އް ވު ނު

އަ ހަ ރީ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

ޢާންމު ޖަލްސާގައި އިންތިޚާބު ކުރެވުނެވެ.
ސަރު ކާރު ން ޢަ އްޔަ ން ކު ރައް ވާފަ އިވާ  6ޑި ރެކް ޓަރު ން ގެ ތެރެ އި ން މުއް ދަ ތު ހަމަ ވެ ގެން އިސް ތިއުފާ ދެ އްވި ޑރ .މުހަ އްމަދު
މުނައްވަރު އަލުން މިއަހަރުވެސް އެމަގާމަށް ސަރުކާރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ  14ޖަލްސާބޭއްވުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ޙަރަކާތްތައް
ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ،
 .1ޢާންމު ވިޔަފާރީ
 .2ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް
 .3ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 .4އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
ޢާންމު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މެޝިނަރީ ސޭލްސް އާއި ،ސްޕެއަރޕާޓްސް ،އަޑީ ތެޔޮ އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސްއެވެ.
ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި ޝީޓް ޕައިލް ކުރުންފަދަ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގައި ހިމެނެނީ ސްޕީޑް ލޯންޗް ފަހަރުގެ ދަތުރުތަކާއި ފެރީގެ ޚިދުމަތެވެ.
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އިކްވިޕްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ،ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޙިދުމަތްތައެް ހިމެނެއެވެ.

ކުންފުނި ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން
ކުރިމަގުގައި

ކުންފުނި

ހަރުދަނާ

ފުޅާކޮށް

ކުރުމުގެގޮތުން

މިހާރުހިނގަމުންދާ

ވިޔަފާރީގެބައިތައްބަލައި

އެބައިތަކަށްގެންނަންޖެހޭ

ބަދަލުތައްގެނެސް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ކުންފުނީގެ ދަށަށްދާވިޔަފާރީގެ ބައިތައްބަލައި
އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ،ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސޮފްޓްވެއަރ އެއްތަޢާރަފްކުރެވި އެފިސިއެންސީ

އިތުރުކުރުމާއި ޚާއްސަކޮށް ހިންގުމުގެދާއިރާއިން މެނޭޖްމަންޓްއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ރިޕޯޓްއެއް ތައްޔާރުކުރެވި ،އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ގެންދެވުނެވެ.
މީހުން ބިނާކުރުން
އިންސާނީ މުއްސަނދިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން މިއަހަރުވެސް
ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ސިވިލްއިންޖިނިއަރިންގ އާއި،
ބިޒްނަސް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ވިތު ހިއުމަން ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް ރޮނގުން ޔޫ.ކޭ އިން ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރުމަށްފަހު  2މުވައްޒަފަކު
މިއަހަރު މާލެއައިސްފައިވެއެވެ.

އަދި މިއަހަރު ނިމުނުއިރު ދިގުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގ ގައި ރާއްޖޭންބޭރުގައި  10މުވައްޒަފަކު ތަޢުލީމް

ހާސިލްކުރާ މުވައްޒަފަކާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް ،މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ނެޓްވާރކް ،ހިއުމަން
ރިސޯސްމެނޭޖްމަންޓް ،ސަރވެއިންގ ،ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ،އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރާ މުވައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ތާޒާކޮށް ހުނަރު
އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރުމުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  206މުވައްޒަފަކަށް މިއަހަރު ހިންގިފައިވެއެވެ .އަދި  2މުވައްޒަފަކު
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގ އަށް ސިންގަރޕޯއަށް ފޮނުވުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

ހާސިލް ކުރަމުންދެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މާސްޓާރޒް ޑިގްރީއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިނޖިނިއަރިންގ މެނޭޖްމަންޓްގެ ރޮނގުން ތައުލީމު

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
ކުންފުނީގެ މާލީ ނަތީޖާ ތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް
.1ޖުމްލަ ވިޔަފާރި
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތް ތަކުން ކުރެވިފައިވަނީ ޖުމްލަ  345.63މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއެވެ .މިއީ ކުރީ އަހަރު ކުރެވުނު
 263.62މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއަށް ވުރެ  31.11އިންސައްތަ މަތީ ޢަދަދެކެވެ .ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ބެހިފައިވަނީ މި ދަންނަވާ

ބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ތާވަލް  2003 - 2002 (1) :ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިހުރިގޮތް

ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް

ޗާޓް (1) :

2002
2003
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ޢާއްމު ވިޔަފާރި

97.66

86.90

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

201.93

134.98

ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދްމަތް

26.71

23.61

އެހެނިހެން ޚިދްމަތް

19.33

18.13

ޖުމްލަ :

345.63

263.62
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 .2ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ފައިދާ
މި އަހަރު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެބައިތަކުން ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީ  143.28މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ  2002ވަނަ އަހަރު
ޖުމްލަ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  120.95މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  18.46އިންސައްތަ މަތީ ޢަދަދެކެވެ .ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ މައްޗަށް
ބަލާއިރު ޖުމްލަ ފައިދާ ލިބިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތާވަލް  2003 - 2002 (2) :ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ބައިތައިތަކުގެ ވިޔަފާރިހިނގިގޮތް.

ވިޔަފާރީގެ ބައިތައް

2002

2003

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

ޢާންމު ވިޔަފާރި

18.66

19.23

ކޮންޓްރެކްޓިންގ

88.99

68.78

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް

20.35

17.17

އެހެނިހެން ޚިދްމަތް

15.28

15.77

ޖުމްލަ ފައިދާ :

143.28

120.95

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
 .3ޖުމްލަ ޚަރަދު

މި އަހަރު ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވަނީ  121.02މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ކުރީ އަހަރު ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
90.01

ބެލެވިފައިވަނީ

ރުފިޔާއެވެ.

މިލިއަން

ޖުމްލަ

ޚަރަދު

އަހަރަށްވުރެ

ކުރީ

34.46

އިންސައްތަ

މަތިވެފައިވެއެވެ.

 .4ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

މި އަހަރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދައިގެ ޖުމްލައަކީ  6.96މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީ އަހަރު ހޭދަކުރެވުނު  4.73މިލިއަން
ރުފިޔާއަށްވުރެ  47.35އިންސައްތަ

މަތީޢަދަދެކެވެ.

 .5ޢާންމުވިޔަފާރިއާ ނުގުޅޭގޮތުން ލިބުނު
މިބައިގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިއްފުށި ރިސޯޓްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ރައިޓްސް ވިއްކާލުމުން ލިބުނު  23.77މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

 .6ސާފު ފައިދާ
މި އަހަރު ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  39.07މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ލިބުނު  26.22މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  48.96އިންސައްތަ މަތީ ޢަދަދެކެވެ.
ތާވަލް  2003 - 2002 (3) :ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ބައިތަކުގެ ފައިދާ.

ބަޔާން

2002
2003
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ކުންފުނީގެ ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ )ޖުމްލަ ފައިދާ(

143.28

120.96

ކަނޑަން :ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

121.02

90.01

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ

22.26

30.95

ކަނޑަން  :ފައިސާހޯދުމަށް ކުރެވުނުހޭދަ

6.96

4.73

15.30

26.22

އެއްކުރަން  :ޢާންމު ވިޔަފާރިއާ ނުގުޅޭގޮތުން ލިބުނު

23.77

-

ސާފުފައިދާ :

39.07

26.22

39.07

40
35

30.85
27.26

26.22

30
21.52

19.39

20
15
9.16

10

7.3
3.72

2003
ޗާޓް (2) :

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1.82

1994

 2003– 1992އަށް ކުންފުނީގެ ސާފުފައިދާ )މިލިއަށް ރުފިޔާއިން(.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

1993

2.04

1992

5
0

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

21.82

25

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
 .7ބަހަން ހުށަހަޅާ ފައިދާ

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ބަހަން ހުށަހަޅަނީ ޙިއްޞާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި  27.00ރުފިޔާގެ މަގުން  6.75މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ
ކުރީއަހަރަށްވުރެ  8އިންސައްތަ މަތީޢަދަދެކެވެ.

 .8ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާ
މި އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހުރީ  183.48މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީ އަހަރު ހުރި  140.72މިލިއަން
ރުފިޔާއަށްވުރެ  30.38އިންސައްތަ މަތީ ޢަދަދެކެވެ .ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވަނީ:
ތާވަލް  2003 - 2002 (4) :ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާގެ ޙާލަތު.

ބަޔާން

2003

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

2002

ވިއްކި އަދި އަގުލިބިފައިވާ ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު

12.50

12.50

އަލުން އަގުކުރުމާއި ޢާންމު ރިޒާރވްސް

87.67

68.35

ނުބަހާ ބެހެއްޓުނު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހުރި

83.31

59.87

ޖުމްލަ:

183.48

140.72

 .9ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ

ޙިއްޞާގެ ބާޒާރުގައި ކުންފުނީގެ  1006ޙިއްޞާ  2003ވަނައަހަރު ވިކިފައިވެއެވެ .އެވްރެޖްކޮށް ޙިއްޞާ އަކަށްޖެހިފައިވަނީ

ރުފިޔާއެވެ.

238.53

 2003ވަނައަހަރު ފެށުނުއިރު ޙިއްޞާއެއްގެ އަގަކީ  202ރުފިޔާއެވެ .އަހަރު ނިމުނުއިރު ޙިއްޞާއެއްގެ އަގަކީ 250

ރުފިޔާއެވެ 2003 .ވަނައަހަރު ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާ ވިކިފައިވަނީ  190ރުފިޔާ އާއި  370ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ .ޙިއްޞާއެއްގެ
މޫނުމަތީ އަގަކީ  50ރުފިޔާއެވެ.

 .10ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރީ

 47.99މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .ކުރީ އަހަރު ހުރީ  40.17މިލިއަން

ރުފިޔާއެވެ.މިބައި އިތުރުވެފައިވަނީ ސަރަޙައްދީ ވައިގެބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތަށާއި ،އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ލޯނުނަގައިފައިވާތީއެވެ.

 .11ކުންފުނީގެ ހަރުމުދާ

މިއަހަރު ކުންފުނީގެ ހަރު މުދަލުގެ ގޮތުގައި ހުރީ  180.09މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީއަހަރު ހުރި  157.64މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ

 14.23އިންސައްތަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ .މިހެން ދިމާވީ މި އަހަރު ކުންފުނީގެ މަސައްކަތައް އިތުރު އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

 .12ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އެސެޓްސް

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

ހ.

މިއަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އެސެޓްސްގެ ގޮތުގައި ހުރީ  316.45މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީއަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި

 297.91މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  6.22އިންސައްތަ މަތީ ޢަދަދެކެވެ.

ށ.

ކުންފުނީގެ އިންވެންޓްރީގައި ހިމެނޭ  47.29މިލިއަން ރުފިޔާގެ އައިޓަމްތަކުގެ އުމުރުދައްކައިދޭ މަޢުލޫމާތުތައް

ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓްގައި އެކަންފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .ވީމާ ،ކުންފުނިން އެމަޢުލޫމާތުތައް

އެނގޭގޮތަށް ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ،އޮޑިޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ މިމަޢުލޫމާތު ލަސްވެގެން 2005
ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ލިބެންހުންނަގޮތަށް ނިންމިފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
 .13ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
މިއަހަރު ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
ޕްލާންޓް

އަދި

 46.98މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ .މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ
ޑްރެޖިންގ

މެޝިނަރީ،

އިކްވިޕްމަންޓް،

ފަރުނީޗަރާއި

އުޅަނދުފަހަރު

ހޯދުމަށެވެ.

 .14ހިނގަހިނގާ ހުންނާނެ ވިޔަފާރިއެއް
ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހިނގަހިނގާ ހުންނާނެ ވިޔަފާރިއެއްކަމަށް ބަލައިގެން އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 .15ކުރިމަގު
ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިމަގުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަބަދުވެސް ދަނީ ރާވަމުންނެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި
ހިންގޭ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަދަ ޤާބިލުކަން ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި އަދި ކުރިމަގުގައިކުރުމަށް
ރޭވިފައިވެއެވެ .އެންމެ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެވިފައިވަނީ އިންސާނީ މުއްސަނދިކަން އިތުރު ކުރުމަށާއި ،ޖިސްމާނީ ފުދުން
ތެރިކަންހޯދުމަށެވެ.

 .16ޝުކުރު
ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރަކީ
ކުރިޔަށްއޮތް

ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާސިލް ކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމުގައި ލެއްވެވި ﷲ ގެ ހަޟުރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި

އަހަރުތަކަކީވެސް

ކުންފުންޏަށް

ފާގަތި

އަހަރުތަކެއްކަމުގައި

ލެއްވުން

އެދި

ދުޢާކުރަމެވެ.

ކުންފުނީގެ ކާމިޔާބީއަކީ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ،ކުންފުނީގެ ޙިއްސާދާރުންކަމަށްވާތީ އެފަރާތްތަކުން ދެއްވާ
ތާޢީދަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ .ހަމަ އެހެންމެ އެކި ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތް ތެރިވާ ހީވާގިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނީގެ
ލޮބުވެތި މުވައްޒަފުން މިޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

 11ނޮވެމްބަރ 2004

ކުންފުނީގެ މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް

ކުންފނީގެ މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް

ށ .ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމާއި ތޮށިލުމުގެ މަޝްރޫޢު.

އެމްޓީސީސީގެ ފްލީޓްއަށް އިތުރުކުރެވެނު  68ޕަސިންޖަރުންގެ ގިއުޅު ލޯންޗް.

ހުޅުމާލެ ރިވެޓްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

ޔަންމާ ހައިސްޕީޑް އިންޖީނާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން.

ގއ.ދެއްވަދޫ ބަނދަރު ކޮނުމާއި ތޮށިލުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެތެރެއިން.

ވިލިގިލި ފެރީ ޓާރމިނަލްގެ ބޮޑުކުރެވުނު ސަރަޙައްދު.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ކުންފުނީގެ މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް

ރީތިރަށް ރިސޯޓްގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން.

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ތެރެއިން

ޅ.ނައިފަރުގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު  15ޖޫން  2003ގައި ފެށުނެވެ .ޑްރެޖަރުގެ
އެހީގައި ކުރިއަށްދާ މިމަޝްރޫޢުގެ  34%ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ
ނިމިފައެވެ.
އދ .ދިގުރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  25އޮގަސްޓް  2003ގައި ފެށި އަދި
ނިމިފައިވަނީ  18ނޮވެމްބަރ  2003ގައެވެ.

ޅ .ކުރެންދޫ ގެ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  14އޮކްޓޯބަރގައި ފެށި
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ވަނީ  23ނޮވެމްބަރގައި ނިމިފައެވެ.
ތ .ތިމަރަފުށީގެ ބަނދަރުގެ  18470.15ކޮޑި މީޓަރ ސަރަޙައްދު ފުންކުރުމުގެ
މަސައްކަތް  20ޑިސެމްބަރ  2003ގައިފެށުނެވެ.
ކުރުނބާވިލެޖް ޓްއަރިސްޓް ރިސޯޓްގައި ކުރެވުނު ކެޕިންބީމް މަސައްކަތާއި އަދި ތިލަތަންތަން
ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
.

ކާސްޓްރޯލް ތެލާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކަށް ކާސްޓްރޯލް ސިންގަޕޯރގެ
ދެބޭފުޅުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.
ރާއްޖޭގެ  14އަތޮޅަކަށް ސޭލްސް ޕްރޮމޯޝަން އަދި އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށް

 1އެޕްރީލް  2003ދުވަހު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ފެރީ ދަތުރުތައް
ރަސްމީކޮށް ފެށުނެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ހުރިހާ އޮފީސްތައް ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އަކުން ގުޅާލެވުނެވެ .އަދި
 31ޖުލައި  2003ގައި އެޗް.އާރ ސޮޕްޓްވެއަރއެއް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ.

2002ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ތެރެއިން.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ކުންފނީގެ މުހިންމު ޙަރަކާތްތައް

ދަތުރުތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް
.1

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ  31ޑިސެމްބަރ  2003ގައި ނިމުނު އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓް

އާއި އެއާގުޅޭ ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވިގޮތުގެ ހިސާބާއި އެކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލާއި ހިސާބުކުރުމުގެ

ސިޔާސަތާއި

ހިސާބުތަކާގުޅޭ

މާލީ

)

ނޯޓްތައް

1 9

ޞަފްޙާ

އިން

އަށް

2 2

ބަލައިފީމެވެ.

(

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އޮޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 .2ޞަފްހާ  3އިން  24އަށް ހިމެނިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަޅުގަޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މިދެންނެވި މާލީ ހިސާބުތަކާބެހޭ ބަޔާންތައް އޯޑިޓްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަޑުމެންނަށް
ފެންނައެއްޗެއް ފެންނަގޮތަކަށް ބުނުމެވެ.
ނިންމުން ބިނާކުރިގޮތް
 .3މިރިޕޯޓްގެ 4ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްފިޔަވައި އަޅުގަނޑުމެން އޯޑިޓްކުރީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގޮތުން އޯޑިޓްކުރުމުގެ

ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮވާގޮތުގެމަތިންނެވެ .މިދެންނެވި މިންގަނޑުގެތަކުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން އޯޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައި

ތަންފީޛުކުރުމުގައި

ހިސާބުތަކާބެހޭ

މާލީ

އޮޅުވާލުމެއް

ބަޔާންތަކުގައި

ނުވާކަމަށް

ޔަޤީންކަމާއެކު

މަޢުލޫމާތު

ބުނެވޭވަރަށް

ހޯދުމަށް

ލާޒިމްކުރެއެވެ .އޯޑިޓްކުރުމުގައި މާލީހިސާބުތަކާއިބެހޭ ބަޔާންތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތަކަކީ ހަޤީޤީ ޢަދަދުތަކެއްކަން ސާބިތުކުރެވޭ ވަރަށް

ހެކިހޯދުން ހިމެނެއެވެ .އެހެންވެ އޯޑިޓްކުރުމުގައި ހިސާބުބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރެއް ބެލުމާއި މެނޭޖްމަންޓުން އެކިއެކި

އަންދާޒާތައްކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ހަރުދަނާކަމަށް ބެލުމުގެ އިތުރުށް މާލީހިސާބުތައް ހުށަހަޅާފައިވާގޮތްވެސް ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ޔަޤީންކުރާ

ގޮތުގައި

އަޅުގަޑުމެން

މިދެންނެވި

ކުރިއޯޑިޓްގައި

ކަންތައްތަކުގެ

މައްޗަށް

އެއްޗެއް

ބިނާކޮށް

ބުނެވޭވަރުވެއެވެ.

މަސައްކަތުގެ ޙުދޫދު
.4

އިންވެންޓްރީގައި

ކުންފުނީގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަކެތީގެ

ދައްކައިދޭ

ޢުމުރު

މަޢުލޫމާތު

ކުންފުނިން

ތައްޔާރުކޮށްފައި

ނެތުމުގެ ސަބަބުން އޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބޭނުންހިފޭ އެއްޗެތީގެ އިތުރަށް ހުރި އެއްޗިއްސާއި މަދުން ހިނގާ އެއްޗިއްސާ  ،ބޭނުން

ނުހިފޭއެއްޗެތި ވަކިކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭގުނެވެ .އެހެންކަމުން މީގެ ދަށުން ޕްރޮވިޜަނެއް ހަދަން ލާޒިމުކުރިނަމަވެސް އެވަރެއް

ކަނޑައެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި މިހެންވުމުން ،ބެލެންސް ޝީޓްގައި އިންވެންޓްރީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ

47,164,754

ރުފިޔާއަކީ

އެއްޗިއްސަށް

ޖެހުނު

އަގު

ނުވަތަ

ވިއްކައިގެން

ލިބޭނެ

އަގުގެ

ތެރެއިން

ކުޑައަގުކަމެއް

ނޭގެއެވެ.

ނިންމުން

އޮޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

 .5ޕެރެގްރާފް  4ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތަކާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ޖެހިދާނެ ބަދަލެއް ފިޔަވައި ،މީގައިމިވާ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތަކުން
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ މާލީ ޙާލަތު  31ޑިސެމްބަރ  2003ގައި އޮތްގޮތް ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް

ދައްކައިދޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނެއެވެ .އަދި އެހެންމެ އެދުވަހު ނިމުނު އަހަރު ކުންފުނި ހިނގާފައިވާގޮތާއި އެކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލާއި

ފައިސާ

ލިބުނުގޮތާއި

ހޭދަވިގޮތުގެ

ހިސާބު

ބަލަހައްޓާފައި

އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނެއެވެ.

ހުރީ

ހިސާބު

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ބައިނަލް

އަޤްވާމީ

ޕްރައިސްވޯޓަރހައުސްކޫޕަރސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ހަމަތަކާއި

މިންގަޑުތަކާ

ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު
ބަޔާން

 31ޑިސެމްބަރުގައި

ނޯޓް

2002
ރުފިޔާއިން

2003
ރުފިޔާއިން

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

2

345,625,868

263,621,713

ވިއްކިމުދަލަށް ޖެހުނު ހަމައަގު

3

)(202,342,906

)(142,662,320

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

143,282,962

120,959,393

މުދާވިއްކުމާއި ގެނެސްދިނުމުގެ ޚަރަދު

)(6,538,403

)(4,057,033

އިދާރީ ޚަރަދުތައް

)(31,240,626

)(24,116,352

އެހެނިހެން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

)(83,245,814

)(61,833,479

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ

5

22,258,119

30,952,529

ފައިސާ ހޯދުމަށްކުރެވުނުހޭދަ

7

)(6,963,552

)(4,725,932

15,294,567

26,226,597

23,772,500

-

39,067,067

26,226,597

ޙިއްޞާ އަކަށްޖެހޭ ފައިދާ

10

156,27

104.91

ޙިއްޞާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ ވިޔަފާރިއާނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނުބައި ނުހިމަނާ

10

61.18

104.91

ފައިދާ ޢާންމު ވިޔަފާރިންލިބުނު
ވިޔަފާރިއާ ނުގުޅޭގޮތަށްލިބުނު

9

ސާފު ފައިދާ

މާލީ ހިސާބު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ބެލެންސް ޝީޓް

 31ޑިސެމްބަރުގައި
ނޯޓް

ބަޔާން

2003
ރުފިޔާއިން

2002
ރުފިޔާއިން

އެސެޓްސް
ނޮން-ކަރަންޓް އެސެޓްސް
ޢިމާރާތް ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންޓް

12

134,936,848

119,814,709

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތިމަސައްކަތްތައް

13

374,249

1,469,790

ގަނެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްސް

14

15,723,500

12,026,802

އަރަނި  :ދިގުމުއްދަތުގެ

15

29,060,712

24,337,624

180,095,309

157,648,925

ކަރަންޓް އެސެޓްސް
ސްޓޮކް

16

47,290,479

61,686,554

ކުރެވެމުންދާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް

17

-

835,601

އަންނަންހުރި ފައިސާއާއި ޕްރީޕޭމަންޓްސް

18

64,323,499

65,915,840

ފައިސާއާއި ފައިސާއާއިއެއްގޮތް ތަކެތި

19

24,741,137

11,820,002

136,355,115

140,257,997

316,450,424

297,906,922

ޖުމްލަ  :އެސެޓްސް
ރައުސުމާލާއި ދާންހުރި
ރައުސުމާލާއި ރިޒާވްސް
އާދައިގެ ޙިއްޞާ

12,500,000

12,500,000

24

އަލަށް އަގުކުރުމާއި ޢާއްމު ރިޒާވްސް

87,671,168

68,347,643

ފައިދާގެ ތެރެއިންނުބަހާ ބެހެއްޓި

83,313,014

59,872,774

183,484,182

140,720,417

ދަރަނި ދިގުމުއްދަތުގެ
ލޯނުގެގޮތުގައި

21

47,990,930

40,167,464

ދަރަނި ކުރުމުއްދަތުގެ
ވިޔަފާރިއަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ

20

39,693,339

61,256,174

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު

21

45,281,973

55,762,867

84,975,312

117,019,041

ޖުމްލަ ދާންހުރި

132,966,242

157,186,505

ޖުމްލަ ރައުސުމާލާއި ދާންހުރި

316,450,424

297,906,922

މާލީ ހިސާބު

މިހިސާބުތައް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން  11ނޮވެމްބަރ  2004ގައިވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުމާލަށް އައިބަދަލާބެހޭ
ރުފިޔާއިން

ނޯޓް

 1ޖެނުއަރީ  2002ގެ ބާކީ

ޙިއްސާގެ
ކެޕިޓަލް

12,500,000

ފެއަރވެލިއު އާއި

ފައިދާގެތެރެއިން

އެހެން ރިޒަރވްސް

ޖުމްލަ

ނުބަހާ ބެހެއްޓި

57,857,004

-

50,386,816

120,743,820

-

-

26,226,597

26,226,597

-

10,490,639

-

)- (10,490,639

ސާފު ފައިދާ
ޢާއްމު ރިޒާވްގައި ބެހެއްޓިފައި

ޢާންމު ރިޒާވްސް

 31ޑިސެމްބަރ 2003

-

-

-

)(6,250,000

)(6,250,000

 31ޑިސެމްބަރ  2002ގެނިޔަލަށް ބާކީ

12,500,000

68,347,643

-

59,872,774

140,720,417

 1ޖެނުއަރީ  2003ގެ ބާކީ

12,500,000

68,347,643

-

59,872,774

140,720,417

-

-

3,696,698

-

3,696,698

ސާފު ފައިދާ

-

-

-

39,067,067

39,067,067

ޢާންމު ރިޒާވްގައި ބެހެއްޓިފައި

-

15,626,827

-

)- (15,626,827

 31ޑިސެމްބަރ  2003ގެނިޔަލަށް ބާކީ

12,500,000

83,974,470

3,696,698

 2002ވަނައަހަރުގެ ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި

އަލުން އަގުކުރުމުން ލިބުނު ފައިދާ

11

14

83,313,014

183,484,182

މާލީ ހިސާބު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ފައިސާލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ހިސާބު
ނޯޓް

ބަޔާން

 31ޑިސެމްބަރގައި

2002
ރުފިޔާއިން

2003
ރުފިޔާއިން

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެންލިބުނު :
ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާ

26

54,367,224

59,754,773

އިންޓަރެސްޓަށް ދެއްކި

7

)(9,391,360

)(5,731,100

އިންޓަރެސްޓަށް ލިބުނު

7

1,910,498

487,858

46,886,362

54,511,531

ޢާއްމު ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު/ހޭދަވި
އިމާރާތް ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް

12

)(44,044,453

)(38,092,490

ކުރެވެމުންދާ ބޮޑެތިމަސައްކަތްތަކަށް ހޭދަވި

13

)(1,843,434

)(4,225,974

ގަނެވިފައިވާ މާލީ އެސެޓްސް

14

-

)(9,637,500

އިމާރާތް ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބުނު

469,300

418,864

އިންވެސްޓްމަންޓް ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުމުން ލިބުނު

23,772,500

-

517,310

517,310

)(21,128,777

)(51,019,790

ފައިދާގެގޮތުގައި ލިބުނު

7

އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭކަންކަމުން ލިބުނު ސާފު ޖުމްލަ

ފައިސާހޯދުމާބެހޭކަންކަމަށް ލިބުނު :
ލޯނުގެގޮތުގައި ލިބުނު

21

42,291,814

35,792,804

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް

21

)(20,842,918

)(8,114,679

ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަންޏަށް އިތުރުވި

15

)(4,723,088

)(24,337,624

އަހަރުތެރޭގައި ފައިދާގެގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު

11

)(5,455,933

)(5,441,712

ފައިސާހޯދުމާބެހޭ ކަންކަމަށް ލިބުނު/ހޭދަވި

11,269,875

)(2,101,211

ފައިސާއާއި ،ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތިން އިތުރުވި

37,027,460

1,390,530

ފައިސާއާއި ،ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެއްޗަށްއައި ބަދަލު

މާލީ ހިސާބު

އަހަރު ފެށުނުއިރު

)(24,766,143

)(26,156,673

އިތުރުވި

37,027,460

1,390,530

12,261,317

)(24,766,143

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިގޮތް

19

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު
މާލީ

ބަޔާންތައް

އެވަނީއެވެ.

ބޭނުންކޮށްފައިވާ

ތައްޔާރުކުރުމުގައި

ބެލެހެއްޓުމުގެ

ހިސާބު

މައިގަޑު

ތިރީގައި

ސިޔާސަތުތައް

ބަޔާންކޮށްފައި

 .1ތައްޔާރުކޮށްފައިވާގޮތް
މާލީ ބަޔާންތައް

ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ .މާލީބަޔާންތައް

ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ”ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން“ އާ އެއްގޮތްވާގޮތުން މުޢާމަލާތެއް ހިނގި އިރުގެ އަގު

ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ .މިގޮތުން އެސެޓް އާއި ލައިބިލިޓީޒް އާއި ރައުސުމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ.
 .2ބޭރުފައިސާ
ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ .ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚްގައި

ބޭރުފައިސާއިން ހުރި އެސެޓް އާއި ލައިބިލިޓީޒް ހިސާބަށް ވައްދާފައިވަނީ އެތާރީޚްގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ .ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް
ލިބުނު

ހިންގުމުން

ފައިދާ

ގެއްލުން،

ނުވަތަ

ފައިދާ

ގެއްލުމުގެ

އާއި

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ހިސާބުގައި

 .3މާލީ އިންސްޓްރުމެންޓްތައް
މާލީ

އިންސްޓްރުމަންޓްތަކުގެ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި

އައިޓަމެއްފާހަގަކުރުމުގައި

ގޮތުގައި

ލިބެންހުރި

ބެލެންސްޝީޓްގައި

ފައިސާއާއި

ބޭނުންކުރިގޮތް

ހިމެނިފައިވަނީ

ވިޔަފާރިވެރިން

އެއައިޓަމަކާ

އަދާކުރަން

ދިމާގައި

ނަގުދު

ފައިސާ

ހުރިފައިސާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އާއި

އާއި

ބޭންކްތަކުގެ

ކުއްޔާއި

ވަކިސިޔާސަތުގައި

ހުރި

ނަގާފައިވާ

ބާކީ

އާއި

ފައިސާއެވެ.

ހާމަކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 .4އިންވެސްޓްމަންޓްތައް
ގްރޫޕުން ،ގްރޫޕްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ގޮތުގައި ހުރި ދަރަންޏާއި އެކުއިޓީ ގެ ސެކިއުރިޓީތައް ބަހާފައިވަނީ އަންނަނިވިގޮތަށެވެ .ވިޔަފާރީގައި
އަދި ވިއްކާލެވެން ހުރި މިބައިތަކުގެ މައްޗަށެވެ .އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕުން އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް

އާއި ތަޞައްރަފް ފުދެންދެންހުރި

ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައެއް ނުވެއެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް ވަކިބަޔަކަށް ވެއްދުމުގައި ބަލަނީ އެއިންވެސްޓްމަންޓެއް ހޯދުނު ބޭނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

މެނެޖްމަންޓްގެ

ކަނޑައަޅައެވެ.

ފަރާތުން

އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ހަދާވަގުތު

ނުވަތަ

ވަގުތު

ގަންނަ

އެ

އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ވައްދާނެ

ވަކިބައެއް

އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެއަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ ބަލައެވެ .ކުރުމުއްދަތެއްގައި އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާއެކު ފައިދާއެއް

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ބަޔާންކުރުމުގައި ކުރުމުއްދަތުކަމަށް ބަލާފައިވަނީ  3މަސްދުވަހެވެ.
ކަނޑައެޅޭ

ވަކިމުއްދަތެއް

ވުމުން

ތަޞައްޜަފު

ފުދޭގޮތަށް

މެނެޖްމަންޓްގެ

ފަރާތުން

ޤަސްދުކޮށް

ހަދާ

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ވައްދަނީ

ތަޞައްރަފް ފުދެންދެން ބަހައްޓާބައިގައެވެ .އަދި މިބައި ބަޔާންކުރަނީ ކަރަންޓް އެސެޓުގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ .އެކަމަކު ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚުން
ފެށިގެން  12މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ތަޞައްރަފް ފުދޭނަމަ ،ކަރަންޓް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވެއެވެ .އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން

މިބަޔަށް ފެތޭ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ .ވަކިމުއްދަތެއްނެތް ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ފައިސާބޭނުންވެގެން ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓް

ރޭޓަށް ބަދަލު އައިސްގެން ނަމަވެސް ވިއްކާލަން ހަދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވައްދަނީ ވިއްކާލެވެން ހުރިކަމަށް އޮންނަ ބަޔަށެވެ .އަދި މިފަދަ

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބަޔާންކުރަނީ ކަރަންޓް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ .އެހެންނަމަވެސް  ،މެނެޖްމަންޓްގެ ނަޒަރުގައި ބެލެންޝީޓްގެ

ތާރީޚުންފެށިގެން  12މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ރައުސުމާލު އިތުރުކުރުމަށް އެއިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލަން ޤަސްދުކުރާނަމަ
ބަޔާންކުރަނީ ކަރަންޓް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު

ހޯދުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމުގައި ހޯދޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ވައްދަނީ ވިޔަފާރީގެ ބަޔަށެވެ .އަދި އެ ބަޔާންކުރަނީ ކަރަންޓް އެސެޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު
އިންވެސްޓްމަންޓް ގަތުމާއި ވިއްކުމުގައި ތާރީޚްބަލަނީ އެކަމެއް ހިނގިދުވަހަށެވެ .އެއީ ގްރޫޕުން އެސެޓްގަތުމަށް ނުވަތަ ވިއްކާލުމަށް ނިންމާ ދުވަހެވެ .ގަތުމުގެ
އަގުގެތެރޭގައި މުޢާމަލާތުގެ އަގު ހިމެނެއެވެ .ވިޔަފާރިއާއި ވިއްކާލެވެން ހުންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ބަޔާން ކުރަނީ ”ފެއަރ ވެލިއު“ އިންނެވެ .ތަޞައްރަފް

ފުދެންދެން ބަހައްޓަން ހަދާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު ބަޔާންކުރަނީ ”އެމޯރޓައިޒްޑް“ އަގުގެ އުޞޫލުން އެންމެ މަތީފައިދާއެއް ލިބޭނެގޮތް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ވިޔަފާރީގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ”ފެއަރ ވެލިއު“ އުޞޫލުން ހެދުމުން ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ބައިތަކާއި ލިބެންހުރިބައިތައް އެބައިތައް
ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ވިއްކާލެވެންހުރި ސެކިއުރިޓީ ”ފެއަރ ވެލިއު“ އުޞޫލުން އަގުކުރުމުށް ނުލިބި ހުރި ގެއްލުމާއި
ފައިދާ އެކުއިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ”ފެއަރ ވެލިއު“ ބަޔާންކުރަނީ ބިޑްކޮށްފައި ހުންނަ އަގަށް ނުވަތަ ފައިސާލިބޭގޮތަށް ބަޔާންކުރާ މޮޑަލްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .ބަޔާންނުކޮށް
އެކުއިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސެކިއުރިޓީގެ ”ފެއަރ ވެލިއު“ އަންދާސާކުރަނީ ޖެހޭ އަގު ނުވަތަ ލިބޭނެވަރު ނުވަތަ އަގު ނުވަތަ އިޝޫކުރާ ފަރާތުގެ ވަކި ޙާލަތަކަށް

ބަލައި ފައިސާ ލިބޭނެގޮތުގެ ރޭޝިއޯތަކަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ .އެކުއިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސެކިއުރިޓީގެ ”ފެއަރ ވެލިއު“ ސީދާގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅަން ދަތިވެއްޖެނަމަ

އޭގެ އަގުކަމަށް ބަލަނީ އޭގެ އަގުން ގެއްލުން ކެނޑުމުން އޮންނަވަރެވެ .ވިއްކާލެވެން ހުރި ސެކިއުރިޓީ ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ގެއްލުމުން އެކަމުން ”ފެއަރ ވެލިއު“
އަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އިންވެސްޓްމަންޓް ސެކިއުރިޓީއިން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 .5ޕްރޮޕަރޓީ  ،ޕްލާންޓްއާއި އިކްވިޕްމެންޓް.
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމެންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ގަތްއަގުން ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ.
ބަލަށްކެނޑުން ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ އެސެޓެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް ބަލައިގެން ”ތެދު ރޮނގު“ އުޞޫލުންނެވެ .ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ އެކިބާވަތުގެ އެސެޓް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތެވެ.

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު

ޢިމާރާތްތައް ) އެމްޓީސީސީޓަވަރ ފިޔަވައި(

 10އަހަރު

އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ

 25އަހަރު

ޕްލާންޓާއި މެޝިނަރީ

 5އަހަރު

ޑްރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މޮޓަރ ވެހިކަލް

 5އަހަރު

ޑެރެޖިންގ ވެހިކަލްތައް

 5އަހަރު

އެކްސްކަވޭޓަރތައް

 5އަހަރު

ޑަމްޕް ޓްރަކްތައް

 3އަހަރު

ވީލް ލޯޑަރ

 3އަހަރު

ކްރޭން

 3އަހަރު

ފަރްނީޗަރ އާއި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަތަކެތި

 6.67އަހަރު

އޮފީސްއިކްއިޕްމެންޓް

 5އަހަރު

ކަނޑުގައި ދުއްވާއުޅަނދުފަހަރު ) ޓަގުފިޔަވައި(

 10އަހަރު

ޓަގު

 7އަހަރު

ހިފާގެންގުޅޭ އާލާތް

 3އަހަރު

”ސަންޑްރީ“ އެސެޓް

 5އަހަރު

ބަލަން ކަނޑަން ފަށަނީ އެއެސެޓެއްގެ ބޭނުންކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެންނެވެ.
އެސެޓެއްގެ ބަޔާންކުރެވޭއަގު އެއިން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަގަށްވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ ،ވަގުތުން އެއިން ލިބޭނެއަގު ބަޔާންކުރެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު
ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމެންޓް ވިއްކާލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން ނުވަތަ ފައިދާ ބަލަނީ އެއެއްޗެއްގެ ބަޔާންކުރެވޭ އަގަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަދި
އެއިން ލިބޭއެއްޗެއް ފައިދާގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކުރެވެއެވެ.

 .6ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން .ކުންފުންޏަކީ ކުއްޔަށް ދޭފަރާތްކަމުގައި އޮވެގެން
ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ކުއްޔަށްދިނުން.

ކުއްޔަށްދީފައި ހުރި ތަންތަން ބެލެންސް ޝީޓްގައި ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އާއި އިކްއިޕްމެންޓްގެ ބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އެހެނިހެން ހަރުމުދަލެކޭ

އެއްގޮތަށް ،ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި އެތަނެއް ނުވަތަ އެއެއްޗެއް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މުއްދަތަށް ބަލައިގެން ބަލަށ
ކަނޑައިފައިވާނެއެވެ .ކުއްޔަށްލިބޭ އާމްދަނީ ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ބަލަނީ ”ތެދު ރޮނގު އުޞޫލުން“ ނެވެ.
 .7ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ހިސާބުބެލެހެއްޓުން .ކުންފުންޏަކީ ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތްކަމުގައި އޮވެގެން.
އެސެޓް

ކުއްޔަށް

އޭގައި

ދިނުމުގައި

ހިމެނޭ

ހުރިހާ

ގެއްލުމަކާއި

މިލްކުވެރިކަން

ފައިދާއެއްގެ

ކުއްޔަށްދޭ

ފަރާތުގައިވާ

ކުއްޔަށްދިނުންތައް ބަޔާންކުރެވެނީ ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ކުއްޔަށްދިނުންކަމުގައެވެ .ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅިގެން ދައްކާ ފައިސާ ކުއްޔަށްދީފައިވާ
މުއްދަތުތެރޭގައި ”ތެދުރޮނގު“ އުޞޫލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކުރެވެއެވެ.

ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުމެއް ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރީގައި އުވާލެވިއްޖެނަމަ ،ޖުރުމަނާގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޭފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކުރަނީ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 .8އިންވެންޓްރީ
އިންވެންޓްރީ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއްޗިއްސަށް ޖެހުނު އަގު ނުވަތަ ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އަގުގެ ތެރެއިން ކުޑައަގުކަމުގައެވެ .ތަކެތި އަގުކޮށްފައިވަނީ

”ފުރަތަމަ ވަންނަ އެއްޗެތި ފުރަތަމަ ނުކުންނަ“ އުޞޫލަށް ބަލައިގެންނެވެ .ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭނެ އަގުކަމަށް ބަލަނީ އާދައިގެ ވިޔަފާރީގައި
ވިއްކޭނެކަމަށް ލަފާކުރާއަގުން ވިޔަފާރި ނިމި ވިއްކުމަށް ހިނގި ޚަރަދު ކެނޑުމަުން އޮންނަވަރަށެވެ.

މާލީ

ބަޔާންތަކުގައި

ހަދާފައިވެއެވެ.

ބޭނުންނުހިފޭ

އެއެއްޗެއްގެ

ނުވަތަ

ލަހުން

ހިނގާ

ނުވަތަ

ހަލާކުވެފައިވާ

ސްޓޮކާގުޅިގެން

ބެނުންވާ

ޕްރޮވިޜަން

 .9ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް

ލިބޭނެވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ނިމޭ އިންސައްތަ ބަޔާންކުރުމުގެ އުޞޫލެވެ .ނިމޭވަރު ވަޒަންކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން މުޅިޖުމްލަ

ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ކުރެވުނު މަސައްކަތާ އަޅައިބަލައިގެންނެވެ .ގެއްލުމެއް ވާންއުޅޭކަން އެނގޭއިރަށް އެގެއްލުމެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މުޅިޖުމްލަ

ގެއްލުންވާނެވަރު

ކުރިއަށް

މުއްދަތުގައި ބަޔާންކުރެވެއެވެ.

އަހަރު

ނިމޭއިރު

ހިނގި

އޮތްތަނުގައި

ޚަރަދު

ކޮންޓްރެކްޓްގެދަށުން

ބަޔާންކުރާއިރު

ކުރަންހުރި

ކޮންޓްރެކްޓްގެ

ދަށުން

މަސައްކަތާއެކު

ކުރިއަށް

ފާހަގަކޮށް

ގެންދަންހުރި

ގެއްލުން

މަސައްކަތްތަކާއި

ފާހަގަކުރެވުނު

ޙަރަކާތްތައް

އަހަރުނިމޭ ހިސާބަށް ވަކިކޮށް ދެންހުރިބައި ހިނގަހިނގާހުރި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން ހިނގި
ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާވަރުން ހެދިފައިވާ ބިލާ އަޅައިބަލައިގެން ހިމެނޭނެވެ .ޖުމްލަ ޚަރަދާއި
ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ޖުމްލަ ކުރިއަށް ދާމިންވަރަށް ހެދިފައިވާ ބިލަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،ބާކީ ބައި ހިމަނަނީ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން
ކަސްޓަމަރު ދޭންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ކުރިއަށްދީފައިވާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ފައިދާ ބަރާބަރަށް އަންދާސާ ކުރެވޭ ހިސާބުން ބަޔާންކޮށްލެވެއެވެ .ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަކިމުއްދަތެއްގައި

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު
 .10ވިޔަފާރިން ލިބެންހުރި
ވިޔަފާރިން ލިބެންހުރިބައި ދައްކަނީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަގުންނެވެ .އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބެންހުރި ޢަދަދަށް ބަލައި ނުލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ
މިންވަރެއް އަންދާސާކުރަނީއެވެ .ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވާ ދަރަނި އެކަން ފާހަގަކުރެވުމުން އަހަރުގެތެރޭގައި ހިމަނައި ކަނޑައިލެވިފައިވެއެވެ.

 .11ފައިސާ އާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި
ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވިގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަތުގައިހުރި

ފައިސާ އާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ

ނަޤުދު ފައިސާއާއި ނެގޭގޮތަށް ބޭންކްތަކުގައި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި ބޭންކް އޯވަރޑްރާފްޓްގެ ސާފުބާކީއެވެ .ބެލެންސް ޝީޓްގައި ބޭންކް
އޯވަރޑްރާފްޓް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ބައިގައެވެ.
 .12ޕްރޮވިޜަންތައް

ޕްރޮވިޜަނެއް ފާހަގަކުރަނީ ޤާނޫނީގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާކުރަނިވި ގޮތެއްގައި ،ކުރިން ހިނގާދިޔަ ޙާދިޘާއަކާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް
ލިބޭ ވަސީލަތެއް ބޭރުވެގެންދާއިރު ،އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާތީ ،އެލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ އަންދާސާއެއްކޮށް އެމިންވަރެއް
ބަޔާންކުރުމަށެވެ.

 .13ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމުގެ ޕްލޭން
ކުންފުނީގެ

ފަރާތުން

މުވައްޒަފުންގެ

ޕްރޮވިޑެންޓް

ފަންޑުގައި

ބައިވެރިވެފައިވާ

މެމްބަރުންނަށް

ދައްކައިދީފައިވާ

ފައިސާ

ނުވަތަ

މިއާ ދާދި އެއްގޮތަށް ހިނގާ ،މުވައްޒަފުން މުސްކުޅިކުރުމުގެ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ހިލޭ ސާބަހަށް ނުވަތަ މަޖުބޫރުން ކުންފުނިން ލައިދޭ މިންވަރަކީ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭބައެކެވެ.

 .14އާމްދަނީ ފާހަގަކުރުން
ސޭލްސްގެ

ގޮތުގައި

ފާހަގަކުރެވެނީ

ކަސްޓަމަރަކަށް

ދެވޭ

ޚިދުމަތެއް ކުރުމުން ދެވޭ ޑިސްކައުންޓް އުނިކޮށް އޮންނައެއްޗެކެވެ.

މުދަލެއް

އެކަސްޓަމަރަކު

ޤަބޫލުކުރުން

ފަދަކަމެއް

ހިނގުމުން

ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު

ކުންފުންޏަށް ލިބޭއެހެނިހެން އާމްދަނީ ފާހަގަކުރަނީ އަންނަނިވި އަސާސަށް ބަލައިގެންނެވެ.
އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

-

ބަހާލެވޭފައިދާގެ އާމްދަނީ -

އެލިބުމުން

ޙިއްޞާދާރަށް ފައިސާލިބުމުގެ ޙައްޤު ޤާއިމްވުމުން

 .15އަޅާބެލުން
މިއަހަރުގެ ހިސާބްތައް ބަޔާންކުރުމުގައި އަޅައިބެލޭ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ނުވަތަ

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
)މިނޯޓުތަކުގައި އެހެންގޮތަކަށް ނުބުނާހާ ހިނދަކު ޢަދަދުތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ( .

1

ރިޕޯޓް ކުރެވޭ ކުންފުނި
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އުފެދުނީ  18ޑިސެމްބަރ  1980ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލޭގައި ޤާނުނު ނަންބަރ  4/81ގެ ދަށުންނެވެ .މި ކުންފުނި 12

ފެބްރުއަރީ 1990ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީގައި އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ޙަރަކާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޢާންމު ވިޔަފާރިއާއި
ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތާއި ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތާއި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި އިކްވިޕްމަންޓާއި މެޝިނަރީ ކުއްޔަށް ދިނުން އަދި ނީލަން ކިޔުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

2

ސޭލްސް
2003

2002

ނީލަން ކިޔުން

572,852

545,528

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުން

16,164,638

15,013,359

ފެރީ ޚިދުމަތް

10,543,551

8,600,834

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް

201,928,736

134,983,886

މެޓީރިއަލްސް

42,530,528

43,594,299

ޔަންމާ އިންޖިންސް އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

54,327,828

42,894,034

ފިލްޓަރޒް އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

802,447

408,332

ކުއްޔަށް ދިނުން

7,067,917

6,572,572

އެހެނިހެން

11,687,371

11,008,869

ޖުމްލަ :

345,625,868

263,621,713

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ފަޅުފުން ކުރުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު  56,231,032ރުފިޔާ ) 2002ވަނަ އަހަރު  29,887,549ރުފިޔާ( އާއި ތޮށި
ލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތާ އި ޝީ ޓް ޕަ އި ލް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ލި ބު ނު  44,671,149ރުި ފޔާ )  2002ވަ ނަ އަ ހަ ރު  33,960,779ރު ފި ޔާ ( އާ އި އެ އަ ރޕޯ ރޓް ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ގެ ރީ ސަ ރފަ ސި ން އާ އި

އެއަރޕޯރޓް ދިއްލުމުގެ މަސައްކަތާއި އިލެކްޓްރިކް ޖެނެރޭޓަރ ބެހެއްޓުމާއި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުން ލިބުނު  42,543,207ރުފިޔާ )2002ވަނަ އަހަރު  45,661,106ރުފިޔާ( އާއި ،ހުޅުމާލެ

ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި )2002ވަނަ އަހަރު  14,583,758ރުފިޔާ( އާއި ހުޅުމާލެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުން ލިބުނު  58,483,348ރުފިޔާ ) 2002ވަނަ އަހަރު
 10,890,694ރުފިޔާ( ހިމެނެއެވެ.

3

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހުނު އަގު

ފެރީ ޚިދުމަތް

6,362,450

6,443,351

ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތް

112,934,415

66,200,559

އަޑީ ތެލާއި ދަވާދާއި އަދި ކުލަ

31,234,709

32,323,423

ޔަންމާ އިންޖިންސް އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

46,923,394

35,006,741

ފިލްޓާރސް އަދި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް

840,511

331,538

އެހެނިހެން

4,047,427

2,356,708

202,342,906

142,662,320

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ވިއްކި މުދަލަށްޖެހުނު ހަމައަގުކަމުގައި ބަލާފައިވަނީ ފަޅުފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް  28,265,217ރުފިޔާ ) 2002ވަނަ އަހަރު  23,045,786ރުފިޔާ( އާއި ތޮށިލުމާއި ޝީޓް

ޕަ އިލް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތުން  2,565,713ރުފި ޔާ )  2002ވަ ނަ އަހަ ރު  974,280ރުފި ޔާ(އެ އަ ރޕޯ ރޓް ޕް ރޮ ޖެ ކް ޓް ގެ ރީ ސަ ރފަ ސިން  ،އެ އަ ރޕޯ ރޓް ދި އްލު މު ގެ މަ ސަ އް ކަތާ އި ޕަ ވަ ރ ޖެނެ ރޭޓަ ރ ބެހެ އްޓު މާ އި މަ ގު ހެދު މު ގެ

މަ ސަ އް ކަ ތު ން  24,889,805ރު ފި ޔާ ) 2002ވަ ނަ އަ ހަ ރު  25,859,158ރު ފި ޔާ ( އާ އި  ،ހު ޅު މާ ލެ ބި ން ހި އް ކު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތަ ށް ) 2002ވަ ނަ އަ ހަ ރު  5,687,505ރު ފި ޔާ ( އާ އި ހު ޅު މާ ލެ ޢި މާ ރާ ތް ކު ރު މު ގެ މަ ސަ އް ކަ ތު ން

57,213,680ރުފިޔާ ) 2002ވަނަ އަހަރު  10,633,830ރުފިޔާ( އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

2003

2002

ޖުމްލަ
345,625,868

އެހެނިހެން
19,328,140

ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރު
26,708,189
20,345,739

ކޮންޓްރެކްޓިންގ
201,928,736
88,994,321

ވިޔަފާރި
97,660,803
18,662,189

ވިޔަފާރި

ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

ވަކި ބަޔެއްގައި ނުހިމެނޭ ޚަރަދުތައް

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ

ފައިސާ ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހިނގި ޚަރަދު

15,280,713

)(121,024,843
22,258,119
)(6,963,552

ބައިތަކުގެ އެސެޓްސް

ފައިދާ -ވިޔަފާރީގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު

50,621,556

ބައިތަކުގެ ދަރަނި

15,294,567

125,632,699

)(8,560,935

ޢާއްމު ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު

24,328,110

)(53,167,880

23,772,500

115,868,059

)(20,351

ސާފު ފައިދާ

316,450,424

)(29,071,922

22,583,124

872,392
984,742

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ބަލަށްކެނޑުން

ވަކި ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ ދަރަނި

10,504,251

18,088,636

)(42,145,154

13,023,661

3,934,880

ޖުމްލަ ދަރަނި

46,983,428

7,859,304

)(132,966,242

)(90,821,088

39,067,067

143,282,962

 31ޑިސެމްބަރ 2003ގެ ނިޔަލަށް

 4ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

30,867,562

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

4

ވިޔަފާރީގެ ބައިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

އެހެނިހެން
18,126,969

ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރު
23,614,193
17,170,842

ކޮންޓްރެކްޓިންގ
134,983,886
68,783,327

ވިޔަފާރި
86,896,665
19,234,963

ވިޔަފާރި

ބައިތަކުގެ ނަތީޖާ

 31ޑިސެމްބަރ 2002ގެ ނިޔަލަށް

ޖުމްލަ
263,621,713
15,770,261

ވަކި ބަޔެއްގައި ނުހިމެނޭ ޚަރަދުތައް

120,959,393
)(90,006,864

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ

ބައިތަކުގެ އެސެޓްސް

ބައިތަކުގެ ދަރަނި

30,952,529

73,640,635
5,661,301

ފައިސާ ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހިނގި ޚަރަދު

105,855,492
58,141,990

)(4,725,932

22,508,981
75,928

ސާފު ފައިދާ

95,901,814
26,928,210

26,226,597

297,906,922
)(90,807,429

2,767,452

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ބަލަށްކެނޑުން

ވަކި ބައެއްގައި ނުހިމެނޭ ދަރަނި

30,440,475

853,633

)(66,379,076

5,598,503

11,574,411

ޖުމްލަ ދަރަނި
2,656,923

3,088,240

)(157,186,505
41,463,353

8,076,556

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

23,592,840

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
5

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ

ވިޔަފާރި ހިންގައިގެން ލިބުނު ފައިދާ ބެލެވިފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ އައިޓަމްތައް ހިމެނުމަށްފަހުގައެވެ.
2003

2002

ބަލަށް ކެނޑުނު ޢިމާރާތާއި ޕްލާންޓް އަދި އިކުވިޕްމަންޓް )ނޯޓް (12

30,867,562

23,592,840

ގެއްލުން )ފައިދާ( އެސެޓް ނައްތާލުމުން

524,427

)(398,456

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހއްޓުމުގެ ޚަރަދު

13,098,458

9,213,196

ހިނގަ ހިނގާ ހުންނަ ކުލީގެ ޚަރަދު

6

 -ޕްލާންޓް އަދި މެޝިނަރީ

6,019,672

29,032

 -ބިމު ކުލި

830,779

818,405

 -އެހެނިހެން ކުލި

2,777,773

2,202,939

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަފު )ނޯޓު (6

7,564,754

5,214,416

ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ

66,000

38,500

އޮޑިޓަރުންގެ ފީ

25,700

27,250

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރުންގެ ފީ

95,004

71,640

ޝައްކުވާ ދަރނީގެ ޕްރޮވިޒަން

4,847,283

1,594,194

ނުހިނގާ ސްޓޮކްތަކުގެ ޕްރޮވިޒަން

-

286,037

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް

2003

2002

މުސާރަ ،އުޖޫރަ އަދި ބޯނަސް

3,402,120

4,026,472

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

89,493

37,717

މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ

2,683,695

111,627

މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ޚަރަދު

2,325

96,127

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތު

569,857

50,576

އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް

817,264

891,897

7,654,754

5,214,416

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

އެވްރެޖްކޮށް ކުންފުނީގައި އަހަރުތެރޭގައި ތިބި މުވައްޒަފުން
ފުލް ޓައިމް މުވައްޒަފުން

829

659

ދިވެހި މުވައްޒަފުން

580

461

ބޭރު މުވައްޒަފުން

249

198

829

659

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
 -7ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ
2003
އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

2002
487,858

1,910,498

ވިއްކާ ލެވޭގޮތަށް ހުރި ސެކިޔުރިޓީޒް:
 -ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

517,310

517,310

އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު:
 -ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ލޯނަށް

)(9,391,360

)(5,731,100

)(6,963,552

)(4,725,932

 -8ޓެކްސް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ ކުންފުނި ތަކުން ފައިދާ ނުވަތަ ޢާމްދަނީއިން ޓެކްސްދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް
ނުވެއެވެ .ވުމާއި އެކު ކުންފުނިން ފައިދާއިން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

 -9ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު

ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު ބައިގައި ހިމެނެނީ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިޒޯޓްގެ ލީޒް ރައިޓްސް ވިއެްކާލުމުން ލިބުނު
ފައިސާއެވެ.
 -10ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ

ޙިއްޞާއަކަށް ޖެހޭ ފައިދާ ބަލާފައިވަނީ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްސާދާރުންނަށް ބެހެން ހުރި ފައިދާ ކުންފުނިން ވިއްކާފައިވާ

އާދައިގެ ޙިއްޞާގެ އެވްރެޖް ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބަހާލުމުން ލިބޭ ޢަދަދެވެ.
2003

2002

ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހެންހުރި

39,067,067

26,226,597

ވިއްކާފައިވާ އާދައިގެ ޙިއްޞާގެ އެވްރެޖް ޢަދަދު.

250,000

250,000

ޙިއްޞާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ

156.27

104.91

ޙިއްޞާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ  -ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު ފައިސާ ނުހިމަނައި

ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނު )ނޯޓް (9

)(23,772,500

-

ސާފު ފައިދާ ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނުބައި ނުހިމަނައި

15,294,567

26,226,597

ޙިއްޞާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭގޮތަށް ލިބުނުބައި ނުހިމަނައި

61.18

104.91

 -11ޙިއްޞާ ބަހަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު

ްނވެއެވެ .ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްޞާއަކަށްދިނުމަށް 2003ވަނައަހަރު ހުށައެޅުނީ
ފައިދާގެގޮތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދެވޭބައި އަހަރީޖަލްސާގައި ނުނިންމާހާހިނދު ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއްގެގޮތުގައި ހިސާބުގައި ހިމަނާފައެއ ު

 27.00ރުފިޔާ )  2002ވަނަ އަހަރު ޙިއްސާއަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދޭންނިންމާފައިވަނީ  25.00ރުފިޔާ( މަގުން ޖުމްލަ  6,750,000ރުފިޔާ )  2002ވަނަ އަހަރު  6,250,000ރުިފޔާ( އެވެ.

ފައިސާއާއި ބެހޭ ހިސާބު ތަކުގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ބައިގައި މި ބައި ހިމެނިފައެއްނުވެއެވެ .މި ބައި ހިމެނެނީ ޙިއްޞާދާރުންގެ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ފައިދާގެ ތެރެއިން ނުބަހާ ބެހެއްޓި

ބައިގައެވެ .މި ގޮތުން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް  2002ވަނަ އަހަރު ހުށައެޅުނު  6,250,000ރުފިޔާ ،ޙިއްސާދާރުންގެ ރައުސުމާލަށް އައި ބަދަލާއި ބެހޭ ހިސާބުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

ސާފުފައިދާގެ ގޮތުގައި ޙިއްޞާދާރުންނަށް ބެހެންހުރި

39,067,067

26,226,597

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
ސާފު އަގު

ބަލަށް ކެނޑުނު ޖުމްލަ

ހަމަ އަގު

 31ޑިސެމްބަރ  2003ގައި

ނިމުނު ސާފު ބާކީ

ބަލަށް ކަނޑުނު ޚަރަދު )ނޯޓް (5

ވިއްކާލެވުނު

ކެޕިޓަލް ވޯކް އިން ޕރޮގްރެސްއިން ބަދަލު ކުރެވުނު

އިތުރު ކުރެވުނު

ފެށުނު ސާފު ބާކީ

 31ޑިސެމްބަރ 2003ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު

ސާފު އަގު

ބަލަށް ކެނޑުނު ޖުމްލަ

ހަމަ އަގު

 31ޑިސެމްބަރ 2002ގައި

ނިމުނު ސާފު ބާކީ

ބަލަށް ކަނޑުނު ޚަރަދު )ނޯޓް (5

ވިއްކާލެވުނު

ކެޕިޓަލް ވޯކް އިން ޕރޮގްރެސްއިން ބަދަލު ކުރެވުނު

އިތުރު ކުރެވުނު

ފެށުނު ސާފު ބާކީ

 31ޑިސެމްބަރ 2002ގައި އަހަރު ނިމުނު އިރު

52,661,019

)(22,208,791

74,869,810

52,661,019

)(3,249,726

802,507

55,108,238

55,108,238

)(18,959,065

74,067,303

55,108,238

)(3,426,531

)(12,961

1,627,990

321,975

56,597,765

ޢިމާރާތް

 -12އިމާރާތް ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންޓް

9,889,294

)(23,667,095

33,556,389

9,889,294

)(3,891,060

)(120,215

4,283,652

9,616,917

9,616,917

)(19,804,439

29,421,356

9,616,917

)(3,789,885

-

1,183,296

1,382,487

10,841,019

ޕްލާންޓް އާއި މެޝިނަރީ

2,882,405

)(4,890,184

7,772,589

2,882,405

)(683,448

2,504,234

1,061,619

1,061,619

)(4,206,736

5,268,355

1,061,619

)(488,984

-

267,177

285,525

997,901

މޮޓޯ ވެހިކަލްސް

އެކްސްކަވޭޓަރޒް ،ވީލް

37,628,774

)(78,794,754

116,423,528

37,628,774

)(18,088,636

22,583,124

33,134,286

33,134,286

)(60,706,118

93,840,404

33,134,286

)(11,574,411

-

30,440,479

14,268,218

އާއި ޑްރެޖަރ

4,409,789

)(10,472,345

14,882,134

4,409,789

)(1,680,143

4,965

1,670,315

4,414,652

4,414,652

)(8,792,202

13,206,854

4,414,652

)(1,593,894

)(7,447

140,305

1,881,494

3,994,194

އިކުވިޕްމެންޓްސް

ލޯޑަރޒް ،ޑަމްޕް ޓްރަކްސް މުވާޞަލާތީ ޙިދުމަތްދޭ

ފަރނީޗަރ އާއި އޮފީސް/

419,566

1,640,716

1,640,716

)(4,804,636

6,445,352

1,640,716

)(690,140

44,044,453

119,814,709

119,814,709

)(127,184,916

246,999,625

119,814,709

)(23,592,840

26,005,837

)(12,445,261

38,451,098

26,005,837

)(2,684,386

)(590,163

134,936,848

)(157,868,618

292,805,466

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

1,459,730

)(5,390,188

6,849,918

1,459,730

134,936,848

)(10,389

)(993,727

)(30,867,562

)(863,123

2,131,503

2,938,975

12,583,562

14,838,281

14,838,281

)(9,911,720

24,750,001

14,838,281

)(2,028,995

-

-

)(20,408

38,092,490

152,095

366,645

1,964,211

101,964,604

3,370,863

3,413,885

13,301,296

އުޅަނދު ފަހަރު

އެހެނިހެން އެސެޓްސް

ޖުމްލަ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
 -12އިމާރާތް ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންޓް
)ހ( ޢިމާރާތް ހެދިފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބިންތަކުގައެވެ .ބިންތަކުގެ ކުއްޔަށް  830,779ރުފިޔާ ) 2002ވަނަ އަހަރު  818,405ރުިފޔާ(

ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.

)ށ ( ބަ ލަ ށް ކަ ނ ޑަ އި މު ޅި ން ނި މި ފަ އި ވާ ޢި މާ ރާ ތް  ،ޕް ލާ ން ޓް އަ ދި އި ކް ވި ޕް މަ ން ޓް ގެ އަ ގަ ކީ  92,724,906ރު ފި ޔާ )  2002ވަ ނަ އަ ހަ ރު
 90,536,656ރުފިޔާ( އެވެ.

)ނ( ބޭ ން ކް އި ން ނަ ގާ ފަ އި ވާ ލޯ ނު ގެ ރަ ހު ނު ގެ ގޮ ތު ގަ އި ދެ އް ކި ފަ އި ވަ ނީ ޢި މާ ރާ ތް ތަ ކެ ވެ  ) .އެ މް .ޓީ .ސީ .ސީ ބި ލް ޑި ން ގއާ އި އެ މް .ޓީ .ސީ .ސީ

ޓަވަރެވެ) (.ނޯޓް (21

 -13ކެޕިޓަލް ވޯކް އިން ޕްރޮގްރެސް
2003

2002

1,469,790

614,679

އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގި ޚަރަދު

1,843,660

4,225,974

ފެށުނުއިރުގެ ސާފު ފައިސާ
ޢިމާރާތް ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންޓް ބަދަލުކުރުން

)(2,938,975

ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބެލުނު

)(226

-

ނިމުނު އިރު ސާފު ބާކީ

374,249

1,469,790

)(3,370,863

ކެޕިޓަލް ވާރކް އިން ޕްރޮގްރެސް ގައި ހިމެނޭ ބައިތައް
މާލެ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާރމިނަލް

374,249

-

ކުރިމަގު  - 4ބާޖް

-

1,464,599

ފަރުނީޗަރ

-

5,191

374,249

1,469,790

 -14ވިއްކާލެވޭ ގޮތަށް ހުރި މާލީ އެސެޓްތައް
އަހަރު ފެށުނު އިރު

2003

2002

12,026,802

2,389,302

އިތުރުކުރެވުނު

9,637,500

އަލުން އަގުކުރުމުން އިތުރުވެގެން އިކުއިޓީއަށް ބަދަލުކުރެވުނު )ނޯޓް (25

3,696,698

އަހަރު ނިމުނު އިރު

15,723,500

12,026,802

ވިއް ކާ ލެ ވޭ ގޮ ތަ ށް ހު ރި އި ން ވެ ސް ޓްމަ ން ޓް ތަ އް އަ ގު ކު ރެ ވިފަ އި ވަ ނީ އަ ހަ ރު ތެ ރޭ ގައި ހު ރި ’ފެއަ ރ ވެ ލި ޔު ‘ އަ ށް ބަ ލަ އި ގެ ން  31ޑި ސެ މް ބަ ރގަ އި

ވިޔަފާރި ނިމުނު އިރުއެވެ .ބާޒާރުގައި ވިކޭ ގޮތަށް ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ”ފެއަރ ވެލިޔު“ ބެލިފައިވަނީ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ އަގުތަކަށް

ބަލައި ގެން ނެ ވެ 2003 .ވަނަ އަ ހަރާއި  2002ވަ ނަ އަހަރު މިފަދަ އެ ސެ ޓެއް ވިއްކާލެ ވިފައެއް ނު ވެއެ ވެ .އެ ހެ ން އިން ވެ ސްޓްމަ ންޓްތައް ބަޔާ ން

ކުރެވިފައިވަނީ އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި ’ފެއަރ ވެލިޔު‘ އަގު ނުކުރެވޭނެތީ ހަމަ އަގުގައެވެ.

މަ ސް ދު ވަ ހު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވި އް ކާ ލަ އި ގެ ން ރި އަ ލަ އި ޒް ވާ ނެ އެ ސެ ޓާ އި ވި ޔަ ފާ ރި ހި ން ގު މަ ށް ފަ އި ސާ ހޯ ދު މަ ށް ވި އް ކާ ލަ ން ބޭ ނު ން ވާ ނެ އެ ސެ ޓް

މި ބައިގައި ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވި އް ކާ ލު މަ ށް ހު ރި އި ން ވެ ސް ޓް މަ ން ޓް ތަ ކު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި މާ ކެ ޓް ގަ އި ވި އް ކާ ލެ ވެ ން ހު ރި ބޭ ން ކް އޮ ފް މޯ ލް ޑި ވް ސް ޕ ލ ކ ގެ ސެ ކި ޔު ރި ޓީ

ބާޒާރުގެ އަގުން  6،086،000ރުފިޔާ ) 2002ގައި  2,389,302ރުފިޔާ( އާއި ،އެމް.އެފް.އެލް.ސީގެ ޙިއްޞާގައި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ހަމަ އަގު

 9,637,500ރުފިޔާ ) 2002ގައި  9,637,500ރުފިޔާ( ހިމެނެއެވެ .އެމް.އެފް.އެލް.ސީގެ ޙިއްޞާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައި

ނުވާތީ އެ ޙިއްޞާގެ ”ފެއަރ ވެލިޔު“ އިތުބާރު ހުރި ގޮތެއްގައި ކަނޑަ އެޅޭކަށް ނެތެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ނަން ކަރަންޓް އެސެޓްގެ ތެރޭގައެވެ .ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚުން ފެށިގެން 12

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
 -15އަންނަން ހުރި ދިގު މުއްދަތުގެ ފައިސާ
2002

2003
ލޯން އެމް.އޭ.ސީ.އެލް އަށް
ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓް

19,465,567

19,527,424

ލިބެންހުރި
ފުއައްމުލަކު މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

2,833,947

ރިޓެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބެން ހުރި
 -ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރު ޕްރޮޖެކްޓް

4,466,762

6,699,341

 -ހުޅުމާލެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

405,295
24,337,624

29,060,712

މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބައިތަކުން ކުރު މުއްދަތުގައި ލިބެން ހުރި ފައިސާ ނޯޓް ނަންބަރ 18ގައި ދެއްކިފައިވެއެވެ .ދިގު މުއްދަތުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާއަކީ

 31ޑިސެމްބަރ  2004ގެ ފަހުން ލިބޭގޮތަށް ހުރި ފައިސާއެވެ .މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓް ކޮމްޕެނީ އަށް ،ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިހުރި ބައިގައި ހިމެނެނީ
ދިގުމުއްދަތުގައި

ލިބެން

ހުރި

އަހަރަކު

ފައިސާއެވެ.

7%

ގެ

އިންޓަރެސްޓް

ނުދެއްކި

ބާކީ

ހުންނަ

ނަގާ

ބަޔަށް

ގޮތަށެވެ.

މި ފައިސާ  24މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  24އިންސްޓޯލްމަންޓް އިން  12މަހު  593,105.14ރުފިޔާ މަގުން ދެންއަންނަ  12މަހު މަހަކު 1,034,180.21
ރުފިޔާ

މަގުން

31

ޑިސެމްބަރ

ފަހުން

2004ގެ

ލިބޭގޮތަށް

އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

މި

ލޯނު

ދެވިފައިވަނީ

ސެކިޔުރިޓީއެއް

ނެތިއެވެ.

 -16ސްޓޮކް އާއި އެސެޓް ވިއްކާލަން ހުރި
ސްޓޮކް

2003

2002

ފެރީ ޓިކެޓް -ހަމައަގު

57,322

72,536

މެޓީރިއަލްސް -ކޮންޓްރެކްޓިންގ ޑިޕާޓްމެންޓް  -ހަމައަގު

11,695,662

19,188,984

އަޑީ ތެޔޮ ،ދަވާދު ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް  -ހަމައަގު

6,286,499

7,496,803

ޔަންމާ އިންޖިންސް ޖެނެރޭޓަރޒް އާއި ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް  -ހަމައަގު

28,918,188

31,599,790

ބޭނުން ކުރެވޭ އައިޓަމްތައް  -ހަމައަގު

10,083

8,425

ރެފްރިޖެރޭޓެޑް ސީ ވޯޓަރ ޕްލާންޓް  -ހަމައަގު

197,000

401,177

އަންނަން ހުރި މުދާ  -ހަމައަގު

-

2,793,114

47,164,754

61,560,829

ވިއްކާލަން ހުރި ޢިމާރާތް ،ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަންޓް

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

ސްޕީޑް ލޯންޗް ”ގުރުވާ“ ގެ ހަލް
ޖުމްލަ ވިއްކާލަން ހުރި އެސެޓްސްއާއި މުދަލުގެ

2003

2002

125,725

125,725

47,290,479

61,686,554

ގުރުވަ ލޯންޗް އެނދުމާއި ގުޅިގެން އެ ލޯންޗް މަސައްކަތަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެ .ލޯންޗްގެ ހަމަ އެކަނި ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވަނީ ލޯންޗްގެ
ހަލްއެވެ.

ހަލް

ވިއްކާލައިގެން

ލިބޭނެ

ކަމަށް

ބެލެވިފައިވާ

125,725

ރުފިޔާއާއި

ހަމައަށް

އޭގެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

އަގު

ދަށްކުރެވިފައިވެއެވެ.

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
 -17ހިިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް
2003

2002

ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް
އަހަރު ފެށުނުއިރު

835,601

އަހަރު ތެރޭގައި ހިނގި ޚަރަދު

2,563,288

މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގައި ބެލުން

)(3,398,889

ބާކީ އަހަރު ނިމުނުއިރު

-

835,601

835,601

 -18އަންނަންހުރި އަދި ކުރިޔަށްދެއްކުނު
2003

2002

ވިޔަފާރިން އަންނަން ހުރި

34,707,356

17,555,562

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުން އަންނަން ހުރި

27,050,266

45,777,978

ކުރިޔަށް ދެއްކުނު

1,712,295

1,758,452

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަން ހުރި

853,582

823,849

64,323,499

65,915,841

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަން ހުރި ބައިގައި ހިމެނެނީ އެޑްވާންސް ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ހުރި  542,349ރުފިޔާ ) 2002ގައި  576,917ރުފިޔާ(
އާއި އެލް،ސީގެ މާޖިންގެ ގޮތުގައި ހުރި  311,233ރުފިޔާ )2002ގައި  246,932ރުފިޔާ( އެވެ.

 -19ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތްތަކެތި
ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާއާއި އަތުގައި ހުރި ފައިސާ

2003

2002

24,741,137

11,820,001

ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ހިސާބުގައި ފައިސާއާއި ފައިސާއާއި އެއްގޮތް ތަކެތި ކަމުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ :
2003

2002

އަތުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ބޭންކްގައި ހުރި

24,741,137

11,820,001

ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް )ނޯޓް (21

)(12,479,820

)(36,586,144

12,261,317

)(24,766,143

 -20ދަރަނި ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން
ވިޔަފާރީގެ ދަރަނި

26,463,546

26,170,659

ނުދެވި ހުރި ޚަރަދު

3,446,196

3,045,644

އެހެނިހެން ދަރަނި

9,783,597

32,039,871

39,693,339

61,256,174

އެހެނިހެން ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނުދެވި ހުރި ފައިދާގެ  4,346,620ރުފިޔާ )2002ގައި  3,992,968ރުފިޔާ( އާއި ފައިދާގެ

ތެރޭގައި ނުގެންގޮސްހުރި  3,283,003ރުފިޔާ )2002ގައި  2,844,588ރުފިޔާ( އާއި ބޯނަސްގެ ޕްރޮވިޒަންގެ ގޮތުގައި ހުރި

) 2002ގައި  3,933,990ރުފިޔާ( އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓްެ ތަކުން ލިބުނު  1,427,813ރުފިޔާ ) 2002ގައި
 14,303,186ރުފިޔާ( އެކި ގޮތްގޮތުން ދާންހުރި  724,161ރުފިޔާ ) 2002ގައި  6,965,139ރުފިޔާ ،ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދޭން
ހުރި ބައި ހިމަނައިގެން( އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

2003

2002

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
 -21ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު
2002

2003

ކުރުމުއްދަތުގެ
ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް )ނޯޓް (19

12,479,820

36,586,144

ކުރުމުއްދަތުގެ އިމްޕޯރޓް ލޯން

11,074,294

5,467,581

ބޭންކް ލޯން

21,727,859

13,709,142

45,281,973

55,762,867

ދިގުމުއްދަތުގެ
ބޭންކް ލޯން

47,990,930

40,167,464

ޖުމްލަ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގުނު

93,272,903

95,930,331

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފައިވާ އޯވަރ ޑްރާފްޓްއާއި ޓާރމް ލޯންގެ ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ބިލްޑިންގ އާއި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓަވަރެވެ) .ނޯޓް ނަންބަރ  (12ޕީޕަލްސް ބޭންކްއިން ނަގާފައިވާ ލޯންގެ ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް

މޯލްޑިވްސްއިން ދީފައިވާ ”އަން ކޮންޑިޝަނަލް ގެރެންޓީ“އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީއިން ދީފައިވާ ”ލެޓަރ އޮފް ކޮމްފާރޓް“ އެވެ.
ސޭލަން

ބޭންކްއިން

ނަގާފައިވާ

ލޯނުގެ

ސެކިޔުރިޓީގެ

ގޮތުގައި

ހުށައަޅާފައިވަނީ

ދިވެހި

ސަރުކާރުން

ދީފައިވާ

ސަވަރިން

ގެރެންޓީއެވެ.

ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހެނީ ތިރީގައިވާގޮތަށެވެ.

2003

2002

ޖުމްލަ  :ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގާފައި ހުރި
 -ބަދަލުނުވާ ރޭޓް އަށް

28,188,301

40,043,038

 -ބަދަލު ވަމުންދާ ރޭޓަށް

54,010,308

50,419,712

82,198,609

90,462,750

އެވްރެޖް އިންޓަރެސްޓް ނަގާ ރޭޓް:
ބޭންކް އޯވަރ ޑްރާފްޓް

13%

13%

ބޭންކް ލޯން
)ލިބޯ (0.5%+

ޕީޕަލްސް ބޭންކް
ސޭލަން ބޭންކް

)ލިބޯ (0.5%+

)ނިޔުޔޯކް ޕްރައިމް ރޭޓް  +%2.5ނޫނީ  7.5%އަހަރަކު(

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ކެޓަޕިލަރ

13%
3.42 %

3.42 %

ދިގު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތް

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

2003

2002

1އަހަރާއި 2އަހަރާއި ދެމެދު

18,095,429

12,275,652

2އަހަރާއި 5އަހަރާއި ދެމެދު

29,292,674

27,891,812

 5އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ

602,827

-

47,990,930

40,167,464

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

 12އަހަރުގެ މާލީ އުސްއަލިތައް ) ( 2003 - 1992

ރުފިޔާ މިލިއަން

1998

1999

2000

2001

2002

2003

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

165.76

170.02

167.53

229.62

264.62

345.62

76.11

81.17

77.21

104.66

124.13

202.34

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

89.65

88.85

90.32

124.95

140.50

143.28

ޖުމްލަ ޚަރަދު

42.01

42.34

46.08

69.34

85.35

121.02

ފައިދާ

47.64

46.51

44.24

55.61

55.15

22.26

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

0.83

0.96

4.15

6.46

5.73

6.96

ފައިދާ )ބަލަށް ކެނޑުން ނުހިމަނައި(

46.81

45.55

40.09

49.15

49.42

15.29

ބަލަށް ކެނޑުން

15.68

18.29

20.70

22.54

23.59

-

ބަލަށް ކެނޑުމަށް ފަހު ވީ ފައިދާ

31.13

27.26

19.39

26.61

25.83

15.29

އެސެޓް ވިއްކުމުން ވީ ގެއްލުން

0.28

0.12

0.40

23.77

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހޭ ހަމަ އަގު

ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދައްވުމާއި ގުޅިގެން ވީ ގެއްލުން

-

4.68

ސާފު ފައިދާ

30.85

27.26

19.39

21.82

26.22

39.06

ސާފު ފިކްސްޑް އެސެޓްސް

51.26

75.28

113.74

105.09

157.77

180.09

ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްސް

43.50

81.09

76.30

107.54

140.13

136.36

ޖުމްލަ ކަރަންޓް ލަޔަބލިޓީޒް

24.34

56.01

55.74

65.73

116.88

84.97

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް

19.06

16.01

20.56

41.81

23.26

51.39

ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ކަނޑައި(

70.32

91.29

134.30

146.90

181.03

231.48

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސްމާލް

69.53

91.29

105.18

120.74

140.72

183.48

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް

70.32

91.29

134.30

146.90

181.03

231.48

ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދޭން ކަނޑައެޅުނު

5.00

5.50

5.50

6.25

6.25

6.75

ރިޒާވްސް އާއި ނުބަހާ ބެހެއްޓި

25.85

21.76

13.89

15.57

19.97

32.31

ޙިއްސާއަކަށް ދެވުނު ފައިދާ )ރުފިޔާ(

20.00

22.00

22.00

25.00

25.00

27.00

މުޙިއްމު ރޭޝިއޯތައް
އެވްރެޖް -ޙިއްސާދާރުންގެ
ރައުސްމާލަށް ލިބުނު ފައިދާގެ %

54.50

33.90

19.74

19.32

20.06

24.10

އެވްރެޖް -ޖުމްލަ އެސެޓަށް
ލިބުނު ފައިދާގެ %
ޙިއްޞާގެ ކެޕިޓަލް '

53.35

33.73

17.19

15.52

16.00

18.94

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

މާލީ އުސްއަލިތައް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް
 -22ކޮންޓިންޖެންސީޒް

ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް

އެލް.ސީ ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނީގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީޒްގެ ގޮތުގައި ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚްގައި  9,056,722ރުފިޔާ ހިމެނެއެވެ.

ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓްސް

ބެލެންސް ޝީޓް ތާރީޚްގައި އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓްސްގެ ގޮތުގައި ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 -23ކޮމިޓްމެންޓްސް

ރައުސުމާލްގެ ކޮމިޓްމެންޓްސް

ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚުގައި ރައުސުމާލް ކޮމިޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހިފައިވާ އެއްޗެއްނެތެވެ.

 - 24އާދައިގެ ޙިއްޞާ
ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު

ރުފިޔާ

 31ޑިސެމްބަރ 2002ގައި

250,000

12,500,000

 31ޑިސެމްބަރ 2003

250,000

12,500,000

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ ޖުމްލަ ޙިއްޞާއަކީ  250,000އެވެ 2002) .ގައި  .(250,000ޙިއްޞާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ  50ރުފިޔާ )2002
ގައި  (50އެވެ .ވިއްކި ހުރިހާ ޙިއްޞާއަކަށް ވަނީ ފައިސާ ދައްކާފައެވެ.

 -25ފެއަރ ވެލިޔު އާއި އެހެނިހެން ރިޒާވްސް

ވިއްކާލެވޭގޮތަށް ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

2003

ބާކީ ޖެނުއަރީ  1ގައި

2002
-

އަލުން އަގުކުރެވުނު )ނޯޓް (14

3,696,698

-

ބާކީ  31ޑިސެމްބަރ ގައި

3,696,698

-

 -26ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާ

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާ ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭ ގޮތަށް ލިބުނު ބައި ހިމެނުމުގެ ކުރިން:
ފައިދާ ވިޔަފާރިއާއި ނުގުޅޭ ގޮތަށް ލިބުނު ބައިގެ ކުރިން

2003

2002

15,294,567

26,226,597

އެޖަސްޓްމެންޓްތައް:

ގެއްލުން)ފައިދާ( އެސެޓް ވިއްކުމުން

524,427

)(398,456

އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބުނު )ނޯޓް (7

)(2,427,808

)(1,005,168

9,391,360

5,731,100

އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު )ނޯޓް (7

ވާކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލު
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބެން ހުރި

1,592,342

)(2,984,285

ސްޓޮކް

14,396,075

)(22,740,965

ދާންހުރި

)(16,106,902

31,333,110

ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތައް

835,601

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިސާ

54,367,224

59,754,773

 -27ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚްގެ ފަހުގެ ޙާދިޘާތައް

ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚްގެ ފަހުން ،މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ނުވަތަ އެކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައެއްނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

މާލީހިސާބާގުޅޭ ނޯޓްތައް

ބަލަށްކެނޑުން )ނޯޓް (12

30,867,562

23,592,840

 12އަހަރުގެ މާލީ އުސްއަލިތައް ) ( 2003 - 1992

ރުފިޔާ މިލިއަން

1997

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި

1992
30.53

1993
36.18

1994
36.44

1995
71.58

1996
83.90

122.09

ވިއްކި މުދަލަށް ޖެހޭ ހަމަ އަގު

15.34

18.71

17.40

42.11

41.07

57.92

ވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ ފައިދާ

15.19

17.47

19.04

29.47

42.83

64.17

ޖުމްލަ ޚަރަދު

9.59

12.77

11.95

17.46

26.28

31.24

ފައިދާ

5.60

4.70

7.09

12.01

16.55

32.93

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު

0.33

0.19

0.30

0.78

0.84

0.84

ފައިދާ )ބަލަށް ކެނޑުން ނުހިމަނައި(

5.27

4.51

6.79

11.23

15.71

32.09

ބަލަށް ކެނޑުން

3.23

2.69

3.07

3.93

ބަލަށް ކެނޑުމަށް ފަހު ވީ ފައިދާ

2.04

1.82

3.72

7.30

6.55
9.16

10.57
21.52

އެސެޓް ވިއްކުމުން ވީ ގެއްލުން
ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ދައްވުމާއި ގުޅިގެން ވީ ގެއްލުން
ސާފު ފައިދާ

2.04

1.82

3.72

7.30

9.16

21.52

ސާފު ފިކްސްޑް އެސެޓްސް

15.61

13.08

16.23

18.88

26.47

40.49

ޖުމްލަ ކަރަންޓް އެސެޓްސް

21.20

24.38

17.54

24.38

25.46

35.14

ޖުމްލަ ކަރަންޓް ލަޔަބލިޓީޒް

15.90

17.72

14.51

21.50

24.51

30.30

ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް

5.30

6.66

3.03

2.88

0.95

4.84

ޖުމްލަ އެސެޓްސް )ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނި ކަނޑައި(

20.91

19.74

19.26

21.76

27.42

45.33

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސްމާލް

16.30

14.94

16.20

20.50

26.17

43.68

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު ކެޕިޓަލް

20.91

19.74

19.26

21.76

27.42

45.33

ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދޭން ކަނޑައެޅުނު

1.75

2.00

2.25

3.00

3.50

4.00

ރިޒާވްސް އާއި ނުބަހާ ބެހެއްޓި

0.29

0.18

1.47

4.30

5.66

17.52

ޙިއްސާއަކަށް ދެވުނު ފައިދާ )ރުފިޔާ(

7.00

8.00

9.00

12.00

14.00

16.00

މުޙިއްމު ރޭޝިއޯތައް
އެވްރެޖް -ޙިއްޞާދާރުންގެ
ރައުސްމާލަށް ލިބުނު ފައިދާގެ %

12.77

11.65

23.89

39.78

39.25

61.61

އެވްރެޖް -ޖުމްލަ އެސެޓަށް
ލިބުނު ފައިދާގެ %
ޙިއްޞާގެ ކެޕިޓަލް '

7.84

8.95

19.08

35.59

37.25

59.16

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

މާލީ އުސްއަލިތައް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

ހޮވާލެވިފައިވާ ޗާޓްތައް

39.07

ސާފު ފައިދާ ) މިލިއަން ރުފިޔާއިން (

26.22

21.82

19.39

21.52

27.26

30.85

345.63

263.62

229.62

9.16

7.30

3.72

167.53

170.02

165.76

122.09

231.48

146.90

134.30

181.03

183.48

140.72

120.74

105.18

27.42

21.76

19.26

45.33

70.32

91.29

91.29

69.53

43.68

ޖުމްލަ އެސެޓަށް ލިބުނު ނަފާ )އިންސައްތައިން(

27.00

ހޮވާލެވިފައިވާ ޗާޓްތަކެއް

25.00

25.00

22.00

22.00

14.00

9.00

18.94

16.00

15.52

17.19

12.00

33.73

16.00

20.00

53.35

59.16
37.25

95

94

03

02

01

00

35.59

97

96

96

95

94

96

95

19.08

03

02

00

99

98

02

01

00

99

98

97

16.17

ޙިއްޞާއަކަށް ދޫކުރި ފައިދާ ) ރުފިޔާއިން(

01

ޙިއްޞާދާރުންގެ ރައުސުމާލު )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(

20.50

02

01

00

99

98

97

96

95

94

03

83.90

ޖުމްލަ އެސެޓް )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(

71.58

94

03

02

01

94

16.20

03

98

97

96

95

00

99

98

97

96

95

36.44

03

02

01

00

99

ކުރެވުނު ވިޔަފާރި ) މިލިއަން ރުފިޔާއިން (

99

98

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2003

97

94

ޙިއްޞާދާރެއްގެ ބަދަލުގައި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ސިޓީ
) މިސިޓީ  27ނޮވެމްބަރ  2004ވަނަ ދުވަހުގެ  2100ގެ  48ގަޑިއިރުކުރިން އެމްޓީސީސީ ހެޑް އޮފީހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ( .

ޙިއްޞާގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:

ނަން:

ޙިއްޞާގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރ:

ގޭގެ ނަން:

ޙިއްޞާގެ ޢަދަދު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް،

ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ.
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