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 ز رپورٹکٹریڈائر

 ریغ کے یکمپن لئے کے یماہ سہ یپہل یوال ہونے ختم کو 2018 ،30 ستمبر زکٹریڈائر کے ٹڈیلم ورہم الطہ
 .ںیہ ےتکر شیپ کو اکاؤنٹس شدہ آڈٹ

 اپنےنے  یکمپن .تک اضافہ ہوا ہے صدیف ۲۱میں  یآمدن ی کیکمپن باوجود کے حاالت یمعاش مشکل
یہ اضافہ زیادہ کاروباری الگت ، توانائی کے اخراجات  ۔ہے ایک کارڈیر اضافہ صدیف 75 ںیم مارجن منافع ٹنگیآپر

میں اضافے، ملکی کرنسی کی ویلیو میں کمی کی وجہ سے خام مال کی قیمت میں اضافے کے باوجود 
 ہوا ہے۔

 :ہے یگئ ید ںیم لیذ یکارکردگ یاتیمال لئے کے یماہ سہ یپہل یوال ہونے ختم کو 2018 ستمبر 30

 (YOY) ی لیتبد 201۷ ستمبر 30 201۸ ستمبر 30 لین روپےم

 یآمدن
 مارجن منافع یمجموع
 فیصد کا فروخت

 مارجن منافع ٹنگیآپر
 فیصد کا فروخت

 منافعخالص  پہلے سے کسیٹ
 فیصد کا فروخت

 منافع خالص بعد کے کسیٹ
 فیصد کا فروخت

 یآمدن یادیبنشیئر  یف

338.54 

182.42 

53.9% 

54.29 

16.0% 

43.12 

12.7% 

38.84 

11.5% 

0.26 

279.28 

133.27 

47.7% 

30.95 

11.1% 

28.91 

10.4% 

54.04 

19.3% 

0.49 

21% 

37% 

 

75% 

 

14.21 

 

-28% 

 

-46% 

 سیلز

رہی جو کہ کاروبار کے حجم  صدیف 21 مجموعی بڑھوتری ہوا، اضافہ روپے نیمل 59.26 ںیم یآمدن لزیس
 فی لیٹر قیمت میں اضافہ کی وجہ سے ہوئی۔  یک دودھ مایپر اور آغاز کے مصنوعات ینئمیں 

 منافع مجموعی

 داواریپ یک دودھ یک گائے ،جس کی وجہ سیل میں اضافہ . رہا صدیف 53.9منافع  یمجموع کا نوںیمہ نیت
 رہا۔ اضافہ ںیم یآمدن یوال ہونے دایپ سے یلیتبد ںیم متوںیق یک یکرنس یملک ریغ اور اضافہ ںیم

 :منافع ٹنگیآپر

 .ہے ہاضاف ںیم منافع یمجموعجس کی وجہ . رہا صدیف 16 منافع ٹنگیآپر کا ماہ نیت

 منافع خالص بعد کے کسیٹ

فیصد رہی۔ جس کی بنیادی  وجہ ڈیفرڈ ٹیکس اثاثہ جات ہیں۔ پچھلے عرصہ میں  ۲۸میں کمی  منافع خالص
 ملین کے ڈیفرڈ طے ٹیکس اثاثہ جات درج کیے تھے۔ 28.7کمپنی نے 

 رنظپر  مستقبل

 ویفول پورٹ لئے کے بنانے ینیقی کو یترق بخش منافع داریپائ یکمپن باوجود کے حاالت یمعاش ینیقی ریغ
 یرہ کر مرکوز توجہ پر کرنے پورا کو اتیضرور یک کسٹمر عےیذر کے سلسلہ یسپالئ /منسلک  متیق اور
 بڑھانے پر کام کر رہی ہے۔اور نئے عالقوں میں مارکیٹنگ کے ذریعے اپنی آمدن  مصنوعات ینئ یکمپن .ہے

 یپورہم  اوراستعمال جاری رکھے ہوئے ہے،  اک مصنوعات یہماروہ  کہ ںیہ گزاروں شکر کے گاہکوں اپنے ہم
 یکاروبار تمام اور لرزیڈ نڈرز،یو عملے، ہمارے بشمول ں،یہ تےکر میتسل کو کوششوں یک میٹ لطہورا

شکر گزار ہیں اور مستقبل میں اسی  لئے کے کوششوں یانتہائاور ت یحما مسلسلکی  داروں شراکت
 طرح کے تعاون کی امید کرتے ہیں۔

  سے جانب یک کٹرزیڈائر آف بورڈ
 راسخ الہی

 کٹریڈائر       ٹویکیگزیا فیچ
 الہور

 




























