


ر  یکررپورٹرررانڈائریکٹ 

 

ز عبوری   کو ختم ہونی وایل پہیل سہ مایہ ےک غٹر آڈٹ شدہ 2022 مارچ 31آپ یک کمپنی ےک ڈائریکٹر

۔  مایل  گوشوارے پیش کرنے ہونے خوشی محسوس کرنے ہیر

 

رمایلرجھلکیاںر

 17  میر  فارماسوٹیکل یک سیلز فیصد بڑیھ۔ 19 پچھےل سال یک اش مدت ےک مقابےل میر  سیلزمجمویع 

۔ مستحکماضافہ ہوا جس یک وجہ ےس  فیصد  ہے
ی

نیوٹریشنل )غذائے   جبکہ برانڈز یک مسلسل کارکردیک

یک غذائے مصنوعات کا   بالغوںفیصد اضافہ ہوا جس میر بنیادی حصہ 19 مصنوعات( یک فروخت میر 

  COVIDطور پر یک صحت مند نمو درج یک جس میر بنیادی  فیصد36  نی  سیگمنٹ  ڈائیگناسٹک تھا۔

۔ ٹیسٹنگ ےک ذریےع تعاون  ہے

 

پ یک کمپنی ےک
ٓ
ح خام منافع  ( Gross profit margin)  ا  ۔تیھ  فیصد 35 اس مدت میر  یک شی

ح منافع  مجمویع یکفارماسیوٹیکل    یکنیوٹریشنل  جبکہ  گنے ہو   فیصد  34ےس کم ہو کر   فیصد  36 یک شی

ح منافع  مجمویع رونے یک قدر  وجہبنیادی   یک جس گنے  ہو  فیصد  40ےس کم ہو کر  فیصد  49 یک شی

۔ ردو بد ل میر  میر کیم، افراط زر اور مصنوعات یک الگت  ہے

  

 وجہ یک فروخت میر اضافی  پچھےل سال یک اش مدت ےک مقابےل میر  فروخت اور تقسیم ےک اخراجات میر 

 فیصد اضافہ ہوا جس یک بنیادی وجہ افراط زر،  22انتظایم اخراجات میر ۔ فیصد اضافہ ہوا  9 ےس

۔ ا ضا فہ میر  نخو ا یو ںت  اور پنشن چارج ہے

 

گیا۔ اس مدت ےک  دیگر چارجز میر خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا  پاکستائی رونے یک قدر میر کیم یک وجہ ےس 

ی رونے تھا۔  1,441.8 لیر خالص منافع  ملیر

 



رمستقبلرکارمنظرنامہر

۔ ہمیر  پاکستائی کمپنی کو  رونے یک قدر میر کیم یک وجہ ےس اخراجات میر اضافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے

اقدامات امید ہے کہ حکومت ملک میر معاشی اور سیاش استحکام کو یقینی بنانی ےک لیر خاطر خواہ 

۔ ہم حکومت یک جانب ےس سیلز ٹیکس ریفنڈز پراسیسنگ 
ی

ی رفتار عمل درآمد ےک  نظا مکرے یک ےک تٹر

۔   بیھ منتظر ہیر

اپنی اور پیداواری صالحیت کو بہٹے بنانی ےک لیے  دشواریوں ےس آگاہ ہے درپیش یک کمپنی   آپ اس ےک باوجود

۔    حکمت عمیل کا ازشنو جائزہ ےل ریہ ہے

 

 

 

 

 :   ڈائریکٹر            چیف ایگزیکٹو     ء  2022اپریل 28کراچی
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