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ڈائریکٹرز رپورٹ
کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے  ،ہم  31دسمبر  2020کو ختم ہونے والی سہ ماہی اور نصف سالہ کارکردگی پیش
کر تے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔

بورڈآف ڈائریکٹرز

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرزکی فہرست رپورٹ کی تاریخ کے تحت درج ذیل ہیں۔
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جناب یوٹاکا آرائے ،چیئرمین
جناب فہیم کپاڈیا ،چیف ایگزیکیٹو
جناب حمزہ حبیب
جناب سہیل پی۔ احمد
جناب سلمان برنی
مس عائشہ ٹیمی حق
جناب محمد علی جمیل
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بورڈ آڈٹ کمیٹی
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جناب محمد علی جمیل
جناب سہیل پی۔ احمد
مس عائشہ ٹیمی حق

چیئر مین
رکن
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بورڈ ہیومن ریسورس اور ریمونریشن کمیٹی
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جناب محمد علی جمیل
جناب سلمان برنی
جناب سہیل پی۔احمد
جناب یوٹاکا آرائے
جناب فہیم کپاڈیا
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پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایوارڈ
ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آپکی کمپنی کا نام سال 2019کی 25بہترین
سرفہرست کمپنیونمیں شامل کیا ہے۔

مالیاتی جھلکیاں
مجموعی اکاونٹس
Rs. in million
چھ ماہی(جوالئی سے دسمبرتک)
2020

سیلز
منافع قبل از ٹیکس
*ٹیکس
منافع(/خسارہ)بعدازٹیکس
(خسارہ)فی شیئر(روپے)/آمدنی

سہ ماہی(اکتوبرسے دسمبر تک)

2019

2019

2020

4,578

2,785

2,550

1,335

512
)(74

50
)(52

286
)(5

28
)(27

438
15.21

)(2
)(0.06

281
9.75

1
0.03

* انکم ٹیکس آرڈیننس 2001شِق  113کے تحت 30جون  2020کو ختم ہونے والے مالی سال میں ٹیکس خسارے کی وجہ
سےکمپنی نے کم از کم  78ملین روپے ٹیکس ادا کیا۔چونکہ اس سال کمپنی کو منافع ہواہے اس لئے اس سال کے واجب االدا
ٹیکس میں سے منہا کر دیا گیا ہے۔
 31دسمبر  2020کو ختم ہونے والے چھ ماہ کا مجموعی کاروبار(نیٹ) پچھلے سال کے  2.78بلین روپے سے بڑھ کر 4.58
بلین روپے ہوا ،جو کہ 64فیصد اضافے کی عکاسی کرتاہے۔منافع قبل اذٹیکس پچھلے سال کے 2ملین کے خسارے کے
مقابلے میں 438ملین روپے رہا۔

ڈائریکٹرز رپورٹ
علیحدہ اکاونٹس
Rs. in million

سیلز
منافع قبل از ٹیکس
*ٹیکس
منافع(/خسارہ)بعدازٹیکس
آمدنیفی شیئر(روپے)

چھ ماہی(جوالئی سے دسمبرتک)
2019
2020
2,065
3,153
141
378
)(29
2
112
380
3.89
13.2

سہ ماہی(اکتوبرسے دسمبر تک)
2019
2020
994
1,743
125
271
)(18
33
107
304
3.71
10.55

*ذیلی کمپنی کا 114.4ملین روپے کاعبوری ڈیویڈنڈ بھی شامل ہے۔
زیرنظر چھ ماہی کاروبار(نیٹ) گزشتہ سال کے  2.06بلین روپے کے مقابلے میں 3.15بلین روپے ہوا جوکہ 53فیصد
قبل ازٹیکس میں بھی 168فیصد کا اضافہ ہوا ( 378.17:2020ملین بمقابلہ 141:2019ملین )۔

اضافی ہے۔منافع

منافع
بورڈنے فی شئیر  5حصص کےعبوری نقد ڈیویڈنڈ کی منظوری دے دی ہے جو کہ 30جون 2021کو ختم ہونے والے سال کا  100فیصد
ہے۔

کاروباری جائزہ
بعد از COVID-19الک ڈاون گاڑیوں کی مالی اعانت کے لئے شرح سود میں کمی اور نسبتا مستحکم ذرمبادلہ کی وجہ سے آٹو سیکٹر
کی کارکردگی اچھی جا رہی ہے ۔ مالی سال  21-2020کی دوسری سہ ماہی میں پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں مسافر بردار گاڑیوں کے
حجم میں  39فیصد اضافہ ہوا جبکہ 1300سی سی اور اس سے اوپر کی گاڑیوں حجم میں138فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ موٹر سائیکل اور
ٹریکٹر کے شعبوں کے حجم میں بھی بالترتیب 16فیصد اور 69فیصد کا اضافہ ہوا۔ تاہم ،آٹوسازوں اور آٹو پارٹس تیار کرنےوالی
کمپنیوں کو دنیابھر کی بڑی ٹرانزٹ بندرگا ہوں پر کنٹینرز اور بندرگاہوں پہ رش کی وجہ سے پارٹس کی قلت کا سامنا کرناپڑرہاہے۔
عمومی طور پر ،کیلنڈر سال کے آغاز میں نئی گاڑیوں کی طلب ذیادو ہوتی ہے اور ہم مالی سال کے نصف حصے کو خوش آئند دیکھتے
ہیں۔تاہم ،درآمدی مواد کی فراہمی کی قلت کے ساتھ ساتھ غیر یقینی صور تحال اور متوقع COVIDصورتحال کی وجہ سے یہ رفتار متاثر
ہو سکتی ہے۔

ایگری آٹو اسٹیمپنگ کمپنی (پرائیویٹ)لمیٹڈ
ایگری آٹو اسٹیمپنگ کمپنی نے حال ہی میں اپنے پالنٹ کی توسیع کا منصوبہ شروع کیا ہے جس کے نتیجے میں پیداواری عمل
میں بہتری ہوگی اور مستقبل میں اضافی پریس کی تنصیب میں آسانی ہوگی۔ بورڈ نے  195ملین روپے کے سرمایہ کاری کی
منظوری دے دی ہے۔ کمپنی گذشتہ سال حاصل کردہ نئی مصنوعات کی ڈیویلپمنٹ پر بھی عمل پیراہے جو کاروبار میں
استحکام الئےگی اور منافع کو آگے بڑھائےگی۔
کمپنی نے گذشتہ سہ ماہی میں بنیادی کمپنی کو 10فیصد عبوری منافع یعنی  1.0روپےفی شیئر ڈیویڈنڈ اداکیا تھاجو مالیاتی
گوشوارے میں شامل کیا گیاہے۔
آخر میں  ،ہم اپنے تمام صارفین،ڈیلرز ،بنکرز اور غیر ملکی تکنیکی شراکت داروں کی قدردانی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے
کمپنی کے ساتھ تعاون کیا اور کمپنی پہ اعتماد کیا۔ ہم اپنی ٹیم کے ارکان کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے تند ہی کے ساتھ کمپنی
کی ترقی کے لئے کام کیا۔

منجا ِنب بورڈ آف ڈائریکٹرز۔

فہیم کپاڈیہ
چیف ایگزیکٹِو
بتاریخFebruary 11, 2021 :

سلمان برنی
نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر
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INDEPENDENT AUDITOR'S REVIEW REPORT
To the members of Agriauto Industries Limited
Report on review of Interim Financial Statements
Introduction

We have reviewed the accompanying unconsolidated condensed interim statement of financial position
of Agriauto Industries Limited (the Company) as at 31 December 2020 and the related
unconsolidated condensed interim statement of profit or loss, unconsolidated condensed interim
statement of comprehensive income, unconsolidated condensed interim statement of changes in
equity, unconsolidated condensed interim statement of cash flows, and notes to the unconsolidated
condensed interim financial statements for the half year then ended (here-in-after referred to as the
"interim financial statements"). Management is responsible for the preparation and presentation of
this interim financial statements in accordance with accounting and reporting standards as applicable
in Pakistan for interim financial reporting. Our responsibility is to express a conclusion on these interim
financial statements based on our review.
The figures of the unconsolidated condensed interim statement of profit or loss, unconsolidated
condensed interim statement of comprehensive income and the notes forming part thereof for the
quarters ended 31 December 2020 and 2019 have not been reviewed, as we are required to review
only the cumulative figures for the half year ended 31 December 2020.
Scope of Review

We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410,
"Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". A
review of interim financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for
financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is
substantially less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on
Auditing and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all
significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit
opinion.
Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
accompanying interim financial statements is not prepared, in all material respects, in accordance with
the accounting and reporting standards as applicable in Pakistan for interim financial reporting.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is Tariq Feroz Khan.

Chartered Accountants
Place: Karachi
Date: 22 February 2021
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