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އެމްޓީސީސީއިން  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމުކޮށްފި.
ބސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައެވެ.
އެމްޓީސީސީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގެ މާލީ ނަތީޖާ އިއްޔެ ކުންފުނީގެ ވެ ް
ގ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ
ކުންފުނީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގެ މާލީ ނަތިޖާ ދައްކާގޮތުން ޓެކުހަށް ކެނޑުމު ެ
ބފައެވެ .މިއީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގެ ނަތީޖާއާއި
ގޮތުގައި  62.34މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލި ި
ބލާއިރު  310.54%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
އަޅާ ަ
ކުންފުނީގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ،ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި
ތމަ ކުއާޓާރ 210.99 :މިލިއަން ރުފިޔާ) ވިޔަފާރި ކޮށްގެން
ޖުމުލަ  353.54މިލިއަން ރުފިޔާގެ ( 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ ަ
 72.45މިލިއަން ރުފިޔާ ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ( 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރ -17.97 :މިލިއަން ރުފިޔާގެ
އރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ
ބލާ ި
ބފައެވެ 2019 .ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރއާއި އަޅާ ަ
ހިންގުމުގެ ގެއްލުމެއް) ވަނީ ލި ި
ގރޮސް ޕްރޮފިޓް) -7.53
ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ކުރެވުނު ވިޔަފާރި  -6.30އިންސައްތައިން އަދި ޖުމުލަ ފައިދާ ( ް
ނ
ބ ް
ބ ު
ބދަލުތަކުގެ ސަ ަ
ރދަނާ ަ
އިންސައްތައިން ދަށްވެފައި ވީނަމަވެސް 2020 ،ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ގެނެވުނު ހަ ު
ނ
އ ކުޑަކުރެވި 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ވަނީ ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރި ް
ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގު ޚަރަދުތަ ް
ލއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް)
މ ި
 62.34މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ( 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރި -29.61 :
ނ
ބ ު
ރިކޯޑް ކުރެވިފައެވެ .މިއަދަދަކީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގައި ރިކޯޑްކުރެވުނު ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެކުރިން ލި ު
ނ ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިނަތީޖާއާއިއެކު 2019
ކ ް
ބލާއިރު  55.17%އިތުރު އަދަދެއް ަ
ސާފު ފައިދާއާއި އަޅާ ަ
ނ
ނ  6.59ރުފިޔާއަށް ވަ ީ
ގއި ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު އާމްދަނީގެ އަދަދު  3.83ރުފިޔާއި ް
ވަނައަހަރު ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރ ަ
އިތުރުވެފައެވެ.
ނ
ބލާއިރު ،ރާއްޖގެ ޢުމްރާ ީ
ށ ަ
ލކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަ ް
 2020ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ކުންފުނިން ހާސި ް
ބކަމާއިއެކު
ބއިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ވަނީ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔަ ު
ތަރައްޤީގެ ަ
ބކަމާއިއެކު
ތން  53މަޝްރޫއެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވި  4މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތްތަނީ ކަމިޔާ ު
ހިންގިފައެވެ .އެގޮ ު
ބލައިޒްކުރެވިފައެވެ.
ށކަށް ވަނީ މިކުއާޓަރގެ ތެރގައި މޮ ި
ނިންމާލެވިފައެވެ .އަދި  11ރަ ަ
ކ މާކެޓިން
ޒކޮށް ތަފާތުއެ ި
ނ ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކަށް އަމާ ު
ނހެ ް
ދއިރާއާއި ކުންފުނީގެ އެހެ ި
މ ވިޔަފާރި ާ
ކުންފުނީގެ އާން ު
ނދާ ރައްރަށުގެ
ހަރަކާތްތަކެއްވެސް މިކުއާޓާރ ތެރގައިވަނީ ހިންގިފައެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމު ް

ކށްދީ ގިނަ މަސައްކްތަކެއް
މުޖުތަމައުތަކައްވެސް ކުންފުނީގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވާނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަންފޯރު ޮ
ކޮށްދެވިފައިއެވެ.
ރމުންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް
ކންފުނީގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ކު ަ
ބން ު
ބ ު
މންދާ ކޮވިޑް 19-ގެ ސަ ަ
ދުނިޔގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެ ު
ށ
ބދަދަލުވަމުންދާ މިންވަރަ ް
އަޅަޏްޖެހ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްތިރާޖީ ޕްލންތަށް މިދަނީ ކުންފުނިން އެކުލަވާލާ ،ހާލަތު ަ
ރިއާޔަތްކޮށް މުރާޖައާކުރަމުންނެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން
ބއިގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް
ހާސިލްކުރަން ބނުންވާ ލަނޑުދަޑިތަކާއި މާލީ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް މިއަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ަ
ތށް ގެނެސް،
ބދަލު ަ
ނންޖެހ ަ
ބލެވެއެވެ .ނަމަވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާލަތުގައި ގެން ަ
ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ެ
ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ ،ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންގެންދާނެ ކަމުގެ
ލތައް ގެނައުމާއި،
ބދަ ު
ށ ގެންނަންޖެހ ަ
ނފުނީގެ އޮނިގަނޑަ ް
ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ .ކު ް
ޞލާޙުކުރުމުގައި މެދުނުކެނޑި
ކންކަން އި ް
ޅކޮށް ،ކުންފުނީގެ ަ
މއި ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަ ު
އީޖާދީ ތަރައްޤީއަށް ހިތްވަރުދިނު ާ
ނމެހާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި
މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ް
މސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
މުޖުތަމަޢުއަށް ނަފާ ލިބގޮތަށް ަ
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ޖެނެރަލް މެނޖަރ – ި
ބއިލް7779339 :
ފޯން 3001234 :މޮ ަ
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