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މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ 02 ،މޭ 2021

އެމްޓީސީސީއިން  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބުތައް ޢާންމުކޮށްފި.
ބސައިޓްގައި
އެމްޓީސީސީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގެ މާލީ ނަތީޖާ މިއަދު މިވަނީ ކުންފުނީގެ ވެ ަ
އާންމުކޮށްފައެވެ .ކުންފުނީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގެ މާލީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން
ބފައެވެ .މިއީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި  72.55މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކުންފުންޏަށް ލި ި
ބލާއިރު  16.40%އިތުރު އަދަދެކެވެ.
ކުއާޓާރގެ ނަތީޖާއާއި އަޅާ ަ
ކުންފުނީގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ،ފުރަތަމަ
ކުއާޓާރގައި ޖުމުލަ  423.12މިލިއަން ރުފިޔާގެ ( 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރ 353.53 :މިލިއަން ރުފިޔާ)
ވިޔަފާރި ކޮށްގެން  82.31މިލިއަން ރުފިޔާ ،ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ( 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރ72.44 :
މިލިއަން ރުފިޔާ) ވަނީ ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކުހައްކެނޑުމަށްފަހު ސާފު
ފައިދާގެ ގޮތުގައި ވަނީ  61.67މިލިއަން ރުފިޔާ ( 2020ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި 52.98 :މިލިއަން ރުފިޔާ)
ރިކޯޑްކުރެވިފައެވެ .މި ނަތީޖާއާއި އެކު ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާވަނީ  7.67ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.
ބލާއިރު ،ރާއްޖޭގެ
 2021ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ކުންފުނިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ަ
ބއިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި ވަނީ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް
ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ަ
ބކަމާއިއެކު ހިންގިފައެވެ .އެގޮތުން  77މަޝްރޫއެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވި  05މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތްތަނީ
ކާމިޔަ ު
ބކަމާއިއެކު ނިންމާލެވިފައެވެ .އަދި  15ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް މި ކުއަރޓާގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ .ކުންފުނީގެ އާންމު
ކަމިޔާ ު
ވިޔަފާރި ދާއިރާއާއި ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތުއެކި މާކެޓިން ހަރަކާތްތަކެއްވެސް މިކުއާޓާރ
ބސްވުމުގައި
ބލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އެއް ަ
ތެރޭގައިވަނީ ހިންގިފައެވެ .އަދި އިންޓެގްރޭޓެޑް ނެޝަނަލް ޕަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއިއެކު ވަނީ ސޮއިކުރެވި މަޝްރޫއުގެ
އަމަލީމަސައްކަތް ފަށައިގަނެވިފައެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ރައްރަށުގެ މުޖުތަމައުތަކައްވެސް ކުންފުނީގެ
އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވާނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެވިފައެވެ.

ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަޏްޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްތިރާޖީ ޕްލޭންތަށް
ބދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުރާޖައާކުރަމުންނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ
މިދަނީ ކުންފުނިން އެކުލަވާލާ ،މާކެޓްގެ ހާލަތު ަ
ބނުންވާ ލަނޑުދަޑިތަކާއި މާލީ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ކުންފުނިން މިދަނީ ކެނޑިނޭޅި
ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ހާސިލްކުރަން ޭ
ބލާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާލަތުގައި ގެންނަންޖެހޭ
މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑް 19-ގެ ހާލަތައް ަ
ބދަލުތަށް ގެނެސް ،ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ ،ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި،
ަ
ބރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ .އީޖާދީ
މިފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވިފައިވާކަމުގެ އުފާވެރި ޚަ ަ
ތަރައްޤީއަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ،ކުންފުނީގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގައި މެދުނުކެނޑި
މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނާއި
ބގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
މުޖުތަމަޢުއަށް ނަފާ ލި ޭ
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