PAKISTAN PVC LIMITED
DIRECTOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS
On behalf of my colleagues on the Board, I present the unaudited accounts for the
1st quarter ended September 30, 2020.
As in the rest of the world, COVID-19 adversely affected lifestyles and business
operations in Pakistan. The Company complied with the Standard Operating
Procedures (SOPs) prescribed by Federal and Provincial Governments. Sales and
production activities were affected during lockdowns, however, the factory reopened
after necessary permissions to produce orders for exports and essential services.
The Company remained up to date in all its financial commitments. The
Management believes that the going concern assumption of the Company remains
valid.
The financial position of your company during the quarter ended September 30,
2020 further deteriorated due to financial charges, idle cost and depreciation. As
reported previously, Gharo Plant remains closed and there was no production during
the period under review. Your management hopes that all old disputes can be
resolved amicably.
The lower production of PVC Pipes & Fittings at Islamabad is due to shortage of fund
and the prevailing economic conditions in the country. Sales during the period under
review increased to Rs. 0.754 million as compared to Rs. 2.613 million of the same
period last year. During the period under review your company sustained a loss of
Rs. 2.217 million as compared to net loss of Rs. 3.530 million for the same period
last year.
I want to repeat my words that unless and until your Gharo Plant goes into
production no fruitful result can be achieved.

Karachi: October 29, 2020

(ARIF SHAFFI)
Chief Executive

پاکستان پی وی سی لمیٹڈ
شیئر ہولڈرز کے لیے ڈائریکٹرز کی رپورٹ
بورڈ میں اپنے ساتھیوں کی جانب سے ،میں آپ کے سامنے 30ستمبر 2020کو اختتام پذیر ہونے والی پہلی سہ
ماہی کے لیے غیر آڈٹ شدہ اکاؤنٹس پیش کر رہا ہوں۔
باقی دنیا کی طرح  COVID-19 ،نے پاکستان میں طرز زندگی اور کاروباری کاموں کو بری طرح متاثر کیا۔
کمپنی نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ذریعہ تجویز کردہ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار ( )SOPsکی تعمیل
کی۔ الک ڈاؤن کے دوران فروخت اور پیداواری سرگرمیاں متاثر ہوئیں  ،تاہم  ،برآمدات اور ضروری خدمات کے
آرڈر تیار کرنے کے لئے ضروری اجازت نامے کے بعد فیکٹری دوبارہ کھولی۔ کمپنی اپنے تمام مالی وعدوں میں
تازہ ترین رہی۔ مینجمنٹ کا خیال ہے کہ کمپنی کی جاری تشویش کا مفروضہ درست ہے۔
30ستمبر 2020کو اختتام پذیر ہونے والی سہ ماہی کے دوران آپ کی کمپنی کی مالی حالت مزید خراب ہوئی جس
کی وجہ مالیاتی چارجز ،غیرفعالیت اورقدرمیں کمی جیسے عناصر بنے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ،گھارو
پالنٹ بند رہا تھا جس کی وجہ سے زیر جائزہ مدت کے دوران کسی قسم کی پیداوار نہیں ہوئی۔آپ کی کمپنی
انتظامیہ پر امید ہے کہ تمام تر پرانے تنازعات دوستانہ انداز میں حل کیے جا سکتے ہیں۔
فنڈز کی قلت اور ملک میں جاری موجودہ معاشی صورتحال کی وجہ سے اسالم آباد میں پی وی سی پائپوں اور
فٹنگز کی کم پیداوارہوئی۔ زیر جائزہ مدت کے دوران فروخت کا حجم گذشتہ سال اسی مدت کے دوران ہونے
والی2.613ملین روپے کی نسبت امسال0.754ملین روپے رہا۔ زیر جائزہ مدت کے دوران آپ کی کمپنی کو
2.217ملین روپے کا نقصان ہوا جو کہ گذشتہ سال اسی عرصے کے دوران خالص 3.530ملین روپے تھا۔
میں اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کا گھارو پالنٹ پیداوار نہیں شروع کرے گا تب تک
کوئی بارآور نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔

(عارف شفیع)
چیف ایگزیکٹو
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