
  
  ڈائريکٹرز کی رپورٹ 

  
کو ختم ہونے والی مالی سال کے ليے ٓاڈٹ شدہ مالياتی گوشواروں  2016جون  30ہم تمام ڈائريکٹرز 

  کے ساته بائيسويں ساالنہ رپورٹ پيش کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتے ہيں 
  

 ادارے کی کارکردگی  
  

ملين روپے اور ان  480.8گزرتے ہوئے سال کے دوران کمپنی نے ڈيفرڈ ٹيکس ايسيٹس کی مد ميں 
ابسوربڈ ٹيکس ڈيپريسی ايشن کے کهاتے ميں رقوم مختص کرکے ان يوزڈ ٹيکس السز کو ٓاگے بڑهايا۔ 

ی ملين روپے کا منافع يقين 500.27ريکوری کی کامياب کوشش ميں ڈيفرڈ ٹيکس ايسيٹس کی مدد سے 
 182.03ملين روپے تها۔ کمپنی کی حقيقی ماليت بهی اب  6.51بنانے ميں مدد ملی۔ گزشتہ برس منافع 

  ملين روپے ہوگئی ہے۔  676.06ملين روپے سے بڑه کر 
ميں اسٹاک مارکيٹ کے بحران کے باعث اين بی ايف سی، مضاربہ اور چهوٹے تجارتی بينکوں  2008

ی ادارے اس قدر متاثر ہوئے کہ معاملہ ان کے ناپيد ہونے پر ختم ہوا۔ کی کارکردگی شديد متاثر ہوئی۔ کئ
سے ہر سال کی ساالنہ رپورٹ ميں اين بی  2009روزہ بندش کے نتيجے ميں  109اسٹاک مارکيٹ کی 

  ايف سی سيکٹر کے زوال پذير ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ 
 114کے اسٹاک مارکيٹ بحران پر 2008 نے) ايس ای سی پی(ن پاکستاسيکيورٹياينڈايکسچينجکميشنٓاف

صفحات کی رپورٹ جاری کرکے تسليم کيا ہے کہ ديگر بہت سے اداروں کی طرح ٓاپ کا ادارہ ايف ڈی 
ٓائی بی بهی اس بحران کی زد ميں تها۔ اس بحران کے نتيجے ميں اسٹاک مارکيٹ ميں ديگر اداروں کی 

رمائے ميں کمی واقع ہوئی اور لونز کی ايف ڈی ٓائی بی کے شيئرز کی ويليو بهی متاثر ہوئی۔ س
فائنانسنگ ميں بهی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ بحالی ميں کئی سال لگے۔ اور بعض صورتوں ميں تو 
ادارے مکمل ناکامی سے دوچار رہے۔ ايف ڈی ٓائی بی نے اس بحران کا پامردی سے سامنا کيا اور اس 

  کی کارکردگی بہتر ہی رہی۔ 
توجہ غير منافع بخش سرگرميوں سے دور رہنے اور کيش فلو يقينی بنائے رکهنے  ايف ڈی ٓائی بی کی

پر مرکوز رہی ہے۔ الگت کم سے کم سطح پر رکهنے کے ساته ساته اوور ہيڈ اخراجات کو بهی قابو ميں 
رکهنے پر خاص توجہ دی جاتی رہی ہے۔ کمپنی کا لون پورٹ فوليو بهی متاثر ہوا۔ مارکيٹ کے کرونک 

رز سے ہمارے ليگل ڈپارٹمنٹ نے بات چيت کی تاکہ نان پرفارمنگ لونز کی بہتر سيٹلمنٹ ڈيفالٹ
ہوسکے۔ اس حوالے سے کی جانے والی کوششيں مجموعی طور پر خاصی کارگر اور سودمند ثابت 
ہوئی ہيں۔ چند ايک کيسز ميں سيٹلمنٹ يقينی بنائی جاسکی اور اب ريکوری ہو رہی ہے۔ اميد ہے کہ 

م اکاؤنٹس بهی جلد ہی سيٹل کرليے جائيں گے اور ادارے کی منافع کمانے کی صالحيت ميں ديگر تما
  غير معمولی اضافہ ممکن بنايا جاسکے گا۔ 

  
  مالياتی کارکردگی 

پوری ليزنگ انڈسٹری مشکل  حاالت سے دوچار ہے۔ چند ايک چهوٹے ادارے محض اس ليے بچے 
ہوئے ہيں کہ انہيں بڑے صنعتی گروپوں کی سرپرستی اور مدد حاصل ہے۔ ايس ای سی پی نے نيا روڈ 
ميپ ديا ہے۔ ريگيوليٹری معامالت ميں لچک پيدا کی گئی ہے۔ ايس ای سی پی نے اسٹاک مارکيٹ ميں 

نے والے بحران کے حوالے سے تاحال کوئی معاوضہ دينے کی بات نہيں کی۔ اميد ہے کہ بہت جلد اس ٓا
  معاملے پر بهی توجہ دی جائے گی۔ 



امن و امان کا مسئلہ درپيش ہونے سے کاروباری شعبہ شديد مشکالت سے دوچار تها۔ اب خير سے 
ارکردگی دکهانے کا موقع مال ہے۔ سيکيورٹی کی صورت حال بہتر ہے۔ اس سے انڈسٹری کو بہتر ک

کے بحران کے باوجود ادارے کی کارکردگی اچهی رہی۔ ايف ڈی ٓائی بی مارکيٹ ميں پورے دم  2008
خم کے ساته موجود ہے۔ ان ٓاٹه نو برس ميں ادارے نے بيرونی مالياتی امداد لينے سے گريز کيا جو اس 

 کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ 
 

  ) مالياتی گوشوارے(
  

 مستقبل کے امکانات 
  

ملين روپے کی ريکوری ہوئی۔ مزيد اکاؤنٹس  36.788 نانپرفارمنگلونزاورايڈوانسزپورٹفوليوزکيمدميں
سے بهی جلد ريکوری کی اميد ہے۔ اب بارہ سے اٹهارہ ماہ تک کيش فلو کا مسئلہ پيدا نہ ہونے کی اميد 
ہے۔ مستقبل قريب ميں پريشانی کی کوئی بات نہيں ہوگی۔ ريکوری کی صورت ميں کيش فلو ہی بہتر نہ 

ی بہتر ہوگی اور ادارے کی مجموعی قدر و قيمت ميں اضافہ ہوگا بلکہ منافع کمانے کی صالحيت به
  ہوگا۔ 

ايف ڈی ٓائی بی نے مختلف شعبوں کی ساخت تبديل کرکے پے رول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی 
ہے۔ اخراجات ميں بهی کمی کی راہ ہموار کی گئی تاکہ منافع کمانے کی صالحيت بہتر اور ايکويٹی کا 

يں ادارے کی ايکويٹی ميں شراکت کے حوالے سے بيرونی شخصيات يا گراف بلند ہو۔ اس صورت م
ادارے بهی دلچسپی ظاہر کرسکتے ہيں اور شيئر ہولڈرز کو بهی ادارے کے ساته مزيد اشتراک عمل کی 
تحريک ملے گی۔ اميد ہے کہ الئسنس کی بحالی کے بعد ڈيفرڈ ٹيکس کی مدد سے ادارہ نئی ليز دينے 

  گا۔  کی پوزيشن ميں ٓاجائے
  

 انٹرنل کنٹرول اور ٓاڈٹ 
  

کے پنج سالہ منصوبے  کے مطابق تمام مطلوبہ نتائج  2017تا  2013ادارے کو پورا اعتماد ہے کہ 
حاصل کرليے جائيں گے۔ بزنس پالن ميں مستقبل کے ليے ٹيکسيبل پروفٹس اور نئی ايکويٹی بهی شامل 

جامع ہے۔ اس کے نتيجے ميں معامالت بہتری کے ہے۔ انٹرنل کنٹرول معياری ہے۔ نگرانی کا نظام بهی 
ساته نمٹائے جارہے ہيں۔ انٹرنل ٓاڈٹ کے ليے جے اے ايس بی ايسوسی ايٹس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی 

  خدمات حاصل کی گئی ہيں۔ يہ کمپنی ٓاڈٹ کميٹی کو براہ راست رپورٹ کرے گی۔ 
  

 اکاؤنٹنگ پاليسيز اور تخمينے 
  

انزيکشنز کا درست ترين ريکارڈ رکهنے کے ليے عالمی سطح پر تسليم شدہ ايف ڈی ٓائی بی نے تمام ٹر
ميں صراحت  3اصولوں کے تحت اکاؤنٹنگ پروسيجرز اپنائے ہيں۔ مالياتی گوشواروں کے نوٹ نمبر 

 کی گئی ہے۔ اکاؤنٹنگکےتمامتخمينےمعقوالوردانشمندانہفيصلےکيروشنيميںتيارکيےگئےہيں۔
 

 ايکسٹرنل ٓاڈيٹرز 
  

ٓاڈيٹرز ہارون زکريا اينڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سے معاہدے کی ميعاد ختم ہوچکی ہے۔ انہوں نے 
  دوبارہ تقرر کے ليے درخواست کی ہے۔ 



  
 ريليٹيڈ پارٹی ٹرانزيکشن 

  
تمام ريليٹيڈ پارٹی ٹرانزيکشنز ٓاڈٹ کميٹی کے سامنے پيش کيے جاتے ہيں۔ اور اس کے بعد وہ کميٹی 
کی تجاويز کے ساته بورڈ ٓاف ڈائريکٹرز کے سامنے نظر ثانی اور منظوری کے ليے پيش کيے جاتے 

  ہيں۔ 
  

 کارپوريٹ گورننس 
  

کارپوريٹ گورننس پر بهرپور عمل  کو ختم ہونے والے سال کے ليے طے شدہ کوڈ ٓاف 2016جون  30
کيا گيا ہے۔ اس حوالے سے ٓاڈيٹرز کی رپورٹ منسلک ہے۔ ايس ای سی پی اور کراچی اسٹاک 

 ايکسچينج کی ہدايات کے مطابق درج ذيل امور کو يقينی بنانے کی کوشش کی گئی ہے ۔ 
  
  ۔ تمام مالياتی گوشوارے  ادارے کی درست پوزيشن ظاہر کريں۔ 1
  الياتی کتب بہترين معيار کے ساته اپ ڈيٹيڈ رکهی جائيں۔ ۔ تمام م2
  ۔ موزوں اور متعلق اکاؤنٹنگ پريکٹس اور طريق کار اپنا جائے۔ 3
۔ انٹر نيشنل فائنانشل رپورٹنگ اسٹينڈرڈز اپنائے جائيں اور اگر کہيں نہ اپنائے جائيں تو تصريح کردی 4

  جائے۔ 
  ۔ انٹرنل کنٹرول کا معياری نظام اپنايا گيا ہے۔ اس حوالے سے موثر نگراں نظام بهی موجود ہے۔ 5
  

 ٓاپريٹنگ نتائج ميں اہم تبديلياں 
  

ملين روپے مختص  37.89ادارے نے گزرے ہوئے سال ميں نان پرفارمنگ ايسيٹس کے ليے مزيد 
ملين روپے اور  12.04کيے۔ النگ ٹرم فائنانس اور ليز فائنانس فيسيليٹيز کے ليے مختص رقوم بالترتيب 

  ملين روپے رہيں۔ واجبات کی سيٹلمنٹ اور ری اسٹرکچرنگ کے ليے بهی بات چيت کی گئی۔  0.75
  

 اہم مالياتی امور 
  
ادارے کی مالی پوزيشن ديکهتے ہوئے بورڈ ٓاف گورنرز نے طے کيا ہے کہ ڈويڈنڈ ) : مقسوم(۔ ڈويڈنڈ 1

  يا بونس شيئرز کے اجرا کا اعالن نہ کيا جائے۔ 
مالياتی گوشواروں ميں بيان کردہ رقوم کے سوا کوئی بهی رقم ادارے : ۔ ٹيکس، ڈيوٹيز، ليويز، چارجز 2

کا ٹيکس ڈپارٹمنٹ خدمات پر سيلز ٹيکس عائد کرنے اور ٹيکس ريگيوليشنز پر واجب االدا نہيں۔ ادارے 
  ميں تبديليوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ 

جون  30مالزمين کے ليے ادارے نے پراويڈنٹ فنڈ کا اہتمام کر رکها ہے۔ اس مد ميں : ۔ پراويڈنٹ فنڈ 3
  ملين روپے موجود تهے۔  105.76کے مطابق  2016

سال بهر ميں بورڈ ٓاف ڈائريکٹرز اور کميٹيز کی ميٹنگز : کی ميٹنگ کميٹيز رز اور ۔ بورڈ ٓاف ڈائريکٹ4
  کی حاضری حسب ذيل رہی۔ 

  
 ڈائريکٹرز کی ميٹنگز 

  



ميٹنگ  اٹينڈ   عہدہ   نام   سيرل نمبر 
 کرنے کی اہليت 

 حاضری 

   4 4  چيئرمين   جناب رفيق داؤد  1

   4 4  ڈائريکٹر   جناب اياز داؤد   2

ڈائريکٹر اور  خورشيد عارفابو   3
مجوزہ سی ای 

  او

4 4   

جناب اسد حسين   4
  بخاری 

   4 4  ڈائريکٹر 

جناب خورشيد   5
  ابوالخير 

   4 4  ڈائريکٹر 

           

  
  ٓاڈٹ کميٹی کی ميٹنگز  

ميٹنگ اٹينڈ کرنے کی   عہدہ   نام   سيريل نمبر 
  اہليت 

  حاضری 

جناب اسد حسين  1
  بخاری 

  4 4  چيئرمين 

جناب خورشيد   2
  ابوالخير 

  4 4  رکن 

جناب خورشيد ايم   3
  عارف 

  4 4  رکن 

 
  گزرے ہوئے سال ميں ہيومن ريسورسز اينڈ ريميونريشن کميٹی کی کوئی ميٹنگ نہ ہوئی۔ 

  
 ڈائريکٹرز 

  
کے ساالنہ عام اجالس ميں منتخب ہونے والے ڈائريکٹرز کی فہرست اب بهی ايس ای  2013اکتوبر  24

سی پی کے پاس منظوری کے ليے پڑی ہے۔ کمپنی نے منظوری کے عمل کو اسالم ٓاباد ہائی کورٹ 
  ميں چيلنج کر رکها ہے۔ فاضل عدالت نے معامالت کو جوں کا توں رکهنے کی ہدايت کی ہے۔ 

کے تحت ايس ای سی پی  2کی شق نمبر  ixکے شيڈول  2008ين ای ريگيوليشنز ايس ای سی پی اور ا
ڈائريکٹرز ہی کام ) يعنی موجودہ(کی منظوری تک ڈائريکٹرز چارج نہيں سنبهال سکتے۔ تب تک سابق 

 کرتے رہيں گے۔ دو کيزيوئل ٓاسامياں بهی عدالتی احکام کے باعث اب تک ُپر نہيں کی جاسکی ہيں۔ 
  

 ڈائريکٹرز ٹريننگ پروگرام 
  



ميں ڈائريکٹرز کا تربيتی کورس مکمل کرليا ہے۔  2015ايگزيکٹيو ڈائريکٹر اياز داؤد نے دسمبر 
کے تحت وہ  xiچيئرمين رفيق داؤد تربيت سے مستثنٰی ہيں کيونکہ کوڈ ٓاف کارپوريٹ گورننس کی شق 

  مطلوبہ معيار پر پورے اترتےہيں۔ 
 

 نگ ف شيئر ہولڈ�پيٹرن ٓا
  

پيٹرن ٓاف شيئر ہولڈنگ اور اس سے متعلق اضافی معلومات مالياتی گوشواروں سے منسلک صفحہ نمبر 
  ۔۔۔۔ پر دی گئی ہيں۔ 

  
 ٓاڈيٹرز رپورٹ 

  
کو ختم ہونے والے مالی سال کے حوالے سے رپورٹ ميں درج ذيل ٓارا دی  2016جون  30ٓاڈيٹرز نے 

  ہيں۔ 
  ملين روپے ہے۔  679.69۔ ڈيفرڈ ايسيٹس 1
  ملين روپے کی سطح پر ہيں۔  274.51ملين روپے ہے اور واجبات  1233.41۔ مجموعی خسارہ 2
  ملين روپے ہيں جن  کے حوالے سے عدالتی کارروائی کی جارہی ہے۔  1088۔ کالڈ گارنٹيز 3
ز پر کے مطابق کمپنی نے بعض امور ميں اين بی ايف سی کے بعض ريگيوليشن 10.5۔ نوٹ نمبر 4

سے مطابقت  (2)6کے ريگيوليشن  2012مکمل عمل نہيں کيا۔ اور ڈيٹ سيکيورٹيز ٹرسٹيز ريگيوليشنز 
  پيدا نہيں کی۔ 

۔ فروخت کے ليے کالسيفائی کيے جانے والے اثاثوں کا نان ٹرانسفر نوٹ کيا گيا ہے۔ اور يہ اثاثے 5
  ريکوريبل اماؤنٹ يا پهر سب سے کم ويليو پر درج کيے گئے ہيں۔

  
  ٓاڈيٹرز کی رپورٹ پر کمپنی کی ٓابزرويشن درج ذيل ہے۔ 

۔ ڈيفرڈ ٹيکس کی مناسبت سے بزنس پالن ترتيب دينے کے ليے ادارے نے ايک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم 1
کی خدمات حاصل کيں تاکہ مستقبل کے ٹيکسيبل پروفٹ کا اندازہ لگايا جاسکے۔ يہ بزنس پالن ادارے 
ے کی حکمت عملی کے مطابق ہے اور اميد ہے کہ سب کچه اس پالن کے مطابق درست انداز سے ط

  پاتا جائے گا۔ 
۔ ادارے نے اپنے رکے ہوئے قرضوں کی ريکوری کے حوالے سے اقدامات کيے ہيں اور ساته ہی 2

ساته اپنے واجبات کی ادائيگی کے ليے بهی سيٹلمنٹ کا مرحلہ گزر چکا ہے۔ ان دونوں اقدامات کے 
ادارے کو اپنے نتيجے ميں ادارے کی منافع کمانے کی صالحيت ميں اضافہ متوقع ہے۔ ايک طرف 

قرضوں کی وصولی ہو رہی ہے اور دوسری طرف واجبات کی ادائيگی کے ليے بهی معامالت طے 
  کرليے گئے ہيں۔ يہ تمام معامالت ادارے کے ليے مثبت اشارے ہيں۔ 

ملين روپے کی کالڈ گارنٹيز کے ليے ادارے کے وکالء قانونی کارروائی کر رہے ہيں۔ ادارے  1088۔ 3
ہ تمام مقدمات کسی نہ کسی ٹيکنيکل خامی يا قانون کی کمزوری کی بنياد پر ختم ہوجائيں کو يقين ہے ک

  گے۔ 
شيئرز کی فروخت يا ٹرانسفر کا معاملہ ايس ای سی پی ميں منظوری کا منتظر ہے۔ اين بی  BRRI۔ 4

ڈيٹ سيکيورٹيز ٹرسٹی ريگيوليشنز کے ايف سی ريگيوليشنز کے تحت يہ منظوری ناگزير ہے۔ 
 کےتحت الئسنس کی تجديد کا معاملہ بهی ايس ای سی پی ميں زير التواء ہے۔  (2)6گيوليشن ري



۔ ادارے نے جو زمين فروخت کے ليے کالسيفائی کی ہے اس کے بارے ميں الہور ہائی کورٹ نے 5
بهی ہدايت کی ہے اسے کمپنی کے نام ٹرانسفر کرديا جائے۔ يہ معاملہ زمين کے قبضے تک زير التواء 

  ہے۔ 
رہ ميں ادارے سے منسلک ايک کمپنی نے ای ايس سی پی کی اجازت سے کام دوبا 2015۔ جنوری 6

شروع کيا اور الئسنس کی تجديد کے ليے درخواست بهی دی ہے تاکہ ايسيٹ مينيجمنٹ کے حوالے سے 
ايس ای سی پی اپيليٹ بينچ نے ادارے کے خالف حکم غير قانونی ہونے خدمات جاری رکهی جاسکيں۔ 

ادارے کو اپنی ادارے کو پورا يقين ہے کہ ايسوسی ايٹيڈ کمپنی کی بحالی سے کی بنياد پر مسترد کرديا۔ 
سرمايا واپس لينے ميں کوئی دشواری پيش نہيں ٓائے گی کيونکہ وہ اسپانسر ہے اور اس کمپنی ميں 
کنٹرولنگ اختيار رکهتا ہے۔ ساته ہی بهی اميد ہے کہ بريک اپ ويليو سے زيادہ وصولی ممکن بنائی 

  جاسکے گی۔ 
  

 ڈيلنگ / کمپنی کے شيئرز ميں ٹريڈنگ  
  

سال بهر کے دوران ڈائريکٹرز، سی ای او، سی ايف او، کمپنی سيکريٹری، انٹرنل ٓاڈيٹر، ديگر مالزمين 
  اور اہل خانہ ميں سے کسی نے بهی کمپنی کے شيئرز کے حوالے سے کوئی لين دين نہيں کيا۔ 

يں ہوا جسے بيلنس شيٹ کے اجرا کے بعد ايسا کوئی بهی مالياتی لين دين يا کوئی اور واقعہ رونما نہ
  بيلنس شيٹ ميں شامل کرنا ضروری سمجها جائے۔ 

  
 اظہار تشکر 

  
بورڈ ٓاف ڈائريکٹرز مشکالت حاالت ميں بهی پوری محنت، لگن اور عزم کے ساته کام کرنے پر 
انتظاميہ سميت تمام مالزمين کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے ديکهتا ہے۔ شديد بحرانی کيفيت ميں ادارے 

ار سے مستحکم رکهنے ميں انتظاميہ نے قابل رشک کردار ادا کيا۔ ہم ادارے پر بهرپور کو مالی اعتب
اعتماد کا اظہار کرنے پر اپنے معزز کرم فرماؤں، بينکرز، ايکسٹرنل ٓاڈيٹرز، بزنس پارٹنرز اور اسٹيک 

نبرد يئر ہولڈرز کے بهی شکر گزار ہيں۔ايف ڈی ٓائی بی کو مشکالت سے بہتر طور پر ہولڈرز اور ش
ايس ای ) رياستی ريگيوليٹر(ٓازما ہونے کے قابل بنانے ميں بروقت رہنما کردار ادا کرنے پر ہم اپنے 

 سی پی کے بهی احسان مند ہيں۔ 
  

  بورڈ ٓاف ڈائريکٹرز کی طرف سے 
  

  چيئرمين 
  


