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FINANCIAL
HIGHLIGHTS
2010

2009

2008

2007

Rf

Rf

Rf

Rf

OPERATIONS
Revenue
Operating profit margin
Profit for the year
Earnings per share
Dividend per share

220,311,264

248,137,890

270,513,591

19,158,605

26%

35%

44%

27%

56,302,967

86,331,997

121,948,837

7,653,448

29.70

45.60

67.47

4.58

-

20

-

90

11%

17%

34%

4%

233,443,308

353,248,127

433,654,065

345,894,590

1,841,337,079

1,949,412,155

1,762,313,665

1,392,219,646

204

204

195

101

Closing price

119

162

250

205

Year high

199

360

490

400

Year low

119

160

175

135

374,132,549

539,999,946

661,302,500

534,332,420

Return on equity (%)

FINANCIAL POSITION
Cash & Bank balances
Total assets
Net assets per share

MARKET PERFORMANCE

Market Capitalisation

ABOUT THE
COMPANY
VISION

CORE VALUES

MTDC envisions becoming the most efficient Public

The Core Values of MTDC which are vehemently

Limited Company in the Maldives, by leveraging its

held on by all staff and executives alike, which form

core competencies and financial strength to achieve

the foundation on which the company conducts its

the expectations of shareholders and stakeholders to

business, are:-

enhance the macro and micro economic potentials of

•

Protecting the interest of shareholders at all times

•

Being open minded and transparent

MISSION

•

Challenging the status-quo

MTDC’s Mission is to source diverse investments

•

Caring, respecting and recognizing individual

the tourism industry.

ability

and efficiently deploy its resources to ensure that
the investment yields the highest returns which will
maximize the wealth of its shareholders.

•

Being candid as a way of life

Today MTDC is actively engaged in the tourism industry.
It is engaged in developing resort islands and aspires
to turn the green islands into green resorts that would
invite foreigners to relax, enjoy and create lasting
memories.
The core business of MTDC is coined in its mission
statement without reference to any specific industry.
Rather, it embraces and empowers MTDC to pursue the
development of diverse investments.

CORE PURPOSE
The Core Purpose of MTDC is to give every Maldivian
the chance to invest in things that will be rewarding.
Armed with this conviction every staff of MTDC come
to work every morning, and engage in dialogue with
other counterparts. It is this belief that sparks debates
and contests, and at the end of the day every staff wins
out with a smile of reassurance that the Core Purpose
of why they come to work every day will never be
compromised.
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BUSINESS PRINCIPLES AND
STRATEGIES
•

Create an above market average dividend yield
for shareholders to allow them to access the
direct benefit of tourism quickly.

•

Ensure that dividend policy and plans are
sustainable in the long term while allowing for
gradual growth.

•

Build the organization around principles of
getting the benefits of centralized knowledge
flow and the efficiencies of decentralized
operations.

•

Monitor the market forces effectively to grasp
changes in the market beforehand to create
competitive advantages.

•

Strategize business and asset development to
diversify the risks related to the business.

•

Diversify into horizontal unrelated markets to
shelter the Company from any potential disasters
in the industry.

•

Diversify horizontally and vertically into related
industries to attain higher efficiencies and reduce
the cost of operation of core business.

•

Create and sustain a knowledge based workforce
with an innovation inductive environment to
attain higher efficiencies.

•

Challenge the norms of the industry to attain
higher benefit both economically and socially.

•

Always strive to attain the highest ethical
standards in governance of the Company.

•

Conform to the Corporate Governance Code of
CMDA and listing rules and other relevant laws
and regulations of Maldives.

CORPORATE
INFORMATION
NAME OF THE COMPANY:
Maldives Tourism Development Corporation Plc

REGISTERED ADDRESS:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
MEMBERS
Name

Position

Hussain Thoufeeq Ali

Non Executive Director

Ismail Yasir

Non Executive Director

First Floor, G. Fathuru Vehi

Mohamed Saeed

Non Executive Director

Buruzu Magu

Ahmed Shamheed

Non Executive Director

Male’ , Republic of Maldives.

Ismail Hameed

Non Executive Director

COMPANY SECRETARY

CONTACT DETAILS:
Phone : + 960 334 7766

Fax : + 960 334 7733

Ms. Fathmath Thahany Shihab

Email : info@mtdc.com.mv Website : www.mtdc.com.mv

APPOINTED AUDITORS OF THE COMPANY
COMPANY REGISTRATION NO

Ernst and Young

C - 280/2006

Chartered Accountants
1st Floor, G. Soasanee, Rahdhebai Magu,

LEGAL FORM

Male, Maldives

Public Limited Liability Company, Incorporated in Maldives
at the Ministry of Economic Development under the

COMPANY LAWYERS
Premier Chambers

Company Law no. 10/96.

M. Lux Lodge

STOCK EXCHANGE LISTING

Male’

Ordinary Shares listed on the Maldives Stock Exchange.
Board of directors as at 31st December 2010
Name

Position

Representation

Ibrahim Saleem

Chairman

Non Executive

Mohamed Mihad

Managing Director

Executive

Ismail Yasir

Director

Non Executive

Hussain Thoufeeq

Director

Non Executive

Ahmed Shamheed

Director

Non Executive

Mohamed Saeed

Director

Non Executive

Mohamed Azmath

Director

Non Executive

Ali

Ismail Hameed

Director

Non Executive

Ahmed Shameem

Director

Non Executive

AUDIT COMMITTEE MEMBERS

SHARE HOLDING STRUCTURE AS AT 31ST
DECEMBER 2010
No of Shares

@Rf.100/-

%

Public

1,673,987

167,398,700

53

Government

1,469,984

146,998,400

47

Total

3,143,971

314,397,100

100

Authorized

10,000,000

1,000,000,000

Capital
Paid-up capital

254,572,300

Share Premium

29,868,972

DETAILS OF ANY SUBSIDIARY, JOINT VENTURE &
ASSOCIATE COMPANIES
Company Name :

ENA Hotel Holding Company
Pvt Ltd

Name

Position

Ismail Hameed

Non Executive Director

Hussain Thoufeeq Ali

Non Executive Director

Boduthakurufaanu Magu, Male’,

Ahmed Shamheed

Non Executive Director

Maldives

Mohamed Azmath

Non Executive Director

Address :

2nd floor, H. Aage,

Ownership nature : Joint Venture
% of ownership :

20%
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A MESSAGE FROM
THE CHAIRMAN
The tourism business showed resilience and moved
towards expansion and growth during 2010. The
opportunities for MTDC to grow its businesses and
to contribute to the shareholders and stakeholders
registered positively through the business year. The
company capitalized on the opportunities and managed
the inherent risks of the business well.
I wish to thank our valuable shareholders for their
support, confidence and contribution made to the
management and development of the company. I also
wish to unequivocally thank the immense contribution
made by the Directors past and present, for the
development of MTDC businesses. Things would not be
what it is today, without their involvement and advice.
I am pleased that from December 2010, Herethera is
under the management of Amari Group and we hope
to see the refurbishments completed and Herethera reopening as one of the prime properties of the group.

Mr. Ibrahim Saleem
Chairman of MTDC

Early this year, AnantaraKihavah opened for business.
By the second quarter of 2011 we are targeting

We will continue to work towards increasing local

for financial closure of Vodamulla with East Coast

participation in the businesses we operate in.

Investment of India.
MTDC strives to increase public participation in the
By the fourth quarter of 2011, we expect Maguduva to

tourism industry of Maldives and to spread out the

be operational.

benefits to all people in all strata of life. That is a goal
that never moves from our focus. And that is something

We continue to work towards finding a partner to work

we work on delivering everyday.

with us on the Uligamu development, while at the same
time continuously working with sub-lease holders of

May Allah bless us all in our endeavors.

our properties to commence work and open up the
properties in the shortest time possible.
All the above will positively contribute to our corporate

Mr. Ibrahim Saleem

strategic aim of creating the highest return on

Chairman of MTDC

investment for our shareholders. It will also contribute
immensely to create the employment opportunities in
the areas our businesses operate, to the energetic and
deserving young people of our nation.

A MESSAGE FROM THE
MANAGING DIRECTOR
Fiscal year ended December 31, 2010, was a difficult
year for MTDC, marked by the sustained effects of
the global financial crisis that hindered the availability
of much needed investment finance for resort
development. However, as MTDC challenged this
difficult business environment, we made structural
reforms that will ride out MTDC from the difficult path
and prepare for a growth phase. I take this opportunity
to thank partners and shareholders of MTDC for their
support over the past year, and to share the company’s
current position and prospects for the future.

REVIEW OF 2010
At the start of 2010, MTDC began the process of
seeking a management partner to operate Herathera
Island Resort. Before the end of the year we
successfully entered a management agreement with
Onyx Hospitality Group of Thailand. Onyx took over

Mr. Mohamed Mihad
Managing Director & CEO

the management of Herathera from December 1st,
2010. We are confident that under the professional

Kihavahhuravalhi, subleased to Minor International has

management team of Onyx, Herathera Island Resort

opened the resort in February 2011. G.Dh Magudhuva

will be managed successfully. In February 2011 we

subleased to Ahmet Aydeniz is expected to open in

began the process of seeking a partner to complete the

Quarter 4 of 2011 while the first phase of Dh. Embudhu

ongoing development of H.A. Uligamu City Hotel.

Olhuveli developed by our subleased partner O plus E,
is planned to open in Quarter 4 of 2011. H.Dh Naagoshi

Fathuru Maldives, sublessee of GA. Vodamulaa, was

developed by ThreeK International is expected to open

unsuccessful in developing the Island. As a result, in the

in Quarter 4 of 2012.

early part of 2010 we began the process of dissolving
Fathuru Maldives. In consultation with the promoters

We are currently in negotiation with Resonance Pvt Ltd,

of Fathuru, we amicably solved the issue and have

our subleased partner of GA. Kondeymatheelaabadhu to

successfully completed the process of dissolving

find a way to move forward in developing the island. We

the company. In this process MTDC took back GA.

expect to complete the process before the end of 2nd

Vodamulaa and entered a Joint Venture Agreement with

Quarter 2011. Similar negotiation is being carried out

Coast East Pvt Ltd of Singapore to develop the island.

with MTDC Joint Venture partners of ENA holdings for

It is expected the construction will begin in the 3rd

the development of N. Ekulhivaru.

Quarter of 2011.
Due to the business conditions described above, total
The opening dates of the four subleased islands have

revenue for the year declined 11.2% to Rf. 220.3 million.

been pushed back due to the delays in development.

Operating profit declined 25.1% to Rf. 76.1 million. As a

With the difficult business climate, our valuable partners

result, net profit for the period declined 34.8% to Rf. 56.3

worked hard towards completion of the projects. B.

million.
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In effect the decline in net profit of Rf. 30 million is as a
result of Rf. 37.1 million provisions made on account of
GA.Vodamulaa.

OUTLOOK FOR THE FUTURE
MTDC is considering on re-strategizing its current
business model to adapt to the changing business
environment. The need for re-strategizing is essential
after the recent changes to the Maldives Tourism Law.
I consider it crucial to recompense the trust and
confidence invested in MTDC by its shareholders
by anticipating and responding to the changing
environment. I believe that business conditions in the
year 2011 will be considerably better than the year
ended. On behalf of the entire MTDC management
team, I want to assure stakeholders that we will carefully
consider all the risks and possibilities, and try to chart a
course for a greater success in the future.

CLOSING THOUGHTS
We will continue to strongly focus on completing the
ongoing development projects.
During 2010, despite the difficult business environment,
MTDC and its development partners strived hard to
accelerate the property development phase. We are
confident that we will be able to pull through this
difficult period successfully.
I want to thank MTDC’s partners and shareholders for
their understanding, and welcome their continuing
support as we move towards a brighter future.

Mohamed Mihad
Managing Director & CEO

PROFILE OF BOARD
OF DIRECTORS
Mr. Ibrahim Saleem – Chairman of the Board

Mr. Hussain Thoufeeq Ali - Hussain Thoufeeq Ali,

Mr. Ibrahim Saleem was appointed as the Chairman of

(Maldivian ID No. A-044422) holds a first degree in

MTDC on 13 January 2009. Mr. Saleem is considered

Political Science in Malaysia and a postgraduate diploma

a veteran in the tourism industry with over

from Oxford University in Diplomatic

20 years of experience in the field. He

Studies. He served in the Ministry of

has vast experience in managing large

Foreign of Affairs for 13 years till he left

tourist attractions in Maldives and has
participated in countless travel related
seminars and fairs overseas. He is

the Government Service in 2008. He
is currently the Managing Director
of Silver Sands Pvt. Ltd., which is

one of the founders of Liveaboard

engaged in in-bound travel and

Association of Maldives. He also

also managing and operating dive

served on the Board of Maldives

and water sports facilities in the

Association of Tourism Industry

Maldives.

(MATI). Mr. Saleem holds a
diploma in hotel management
(Italy).

Mr. Mohamed Saeed –
Independent/Non- Executive Director
Mr. Mohamed Saeed was elected as an independent

Mr. Mohamed Mihad – Managing Director & CEO

Director of MTDC effective 16 July 2009. Mr Saeed’s

Mr Mohammed Mihad was first elected to the board

academic merits include MSc. and BA (Hon) Hospitality

of MTDC in December 2008 and was subsequently

and Tourism Management from the University of

appointed by the Government to MTDC Board on 13

Birmingham UK, and Master of Hotel Management

January 2009, and was appointed as the Managing

from International School of Tourism Science, Italy.

Director. He holds over 15 years experience in the

He also holds a Diploma in Tourism and Hospitality

finance and public sector, and has served as the

Institutions. Mr Saeed possesses 14 years of experience

Director General of the Ministry of Finance & Treasury.

in the tourism industry. He

During his tenure at the Ministry of

has vast experience at

Finance he also served on the Boards

senior management level

of several state owned enterprises

at large operations. In

including the Maldives Tourism

addition to his Deanship

Development Corporation Plc,

at the Faculty of

Island Aviation Services Ltd, and

Hospitality Management

Maldives Airports Company Ltd.

and Tourism Studies at

Mr Mihad holds Masters Degree

Villa College he is also a

in Business Administration

member of the advisory

(Australia).

council of the Maldives
Institute of Vocational
Education and Training
(MIVET).
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Mr. Ismail Yasir – Independent/Non-Executive Director
Ismail Yasir was appointed by the

Dr. Ahmed Shamheed – Independent/
Non- Executive Director

Government to the Board on 13

Dr Ahmed Shamheed was elected as an

January 2009. He is the Deputy

independent director of MTDC effective

Minister of the Ministry of Tourism,

17 July 2009. Dr Shamheed’s

Arts and Culture. He is also a Board

academic merits include BA in

Director of the Bank of Maldives

Civil Engineering (2001) and

Plc. Mr Yasir holds Bachelor of

PhD in Civil Engineering (2007)

Laws (Hons) from University of

from University of Leeds, UK. He

West of England, Bristol, UK.

has over 3 years of experience in
project management and design.
He works as a Director at Villa
Shipping and Trade.

Mr. Ismail Hameed - Independent/Non- Executive

Mr. Mohamed Azmath -

Director

Independent/Non- Executive Director

Mr Ismail Hameed was elected as an independent

Mohamed Azmath was elected as an independent

Director representing the ordinary shareholders with

director of MTDC effective 23rd September 2010.

effect from 23rd September 2010. Mr. Hameed holds

Mohamed Azmath holds a BA in Business Administration

Bachelor of Science (Honors) in Accounting and

(Marketing Management) from Anglia Ruskin University,

Finance (2006) from the University of London, UK and

UK. He worked in Public Enterprises Monitoring and

ACCA Qualification (2008) from the
Association on Chartered Certified

Evaluation Board (PEMEB) of Ministry
of Finance and Treasury from

Accountants, UK. He currently works

1995-2004. Since then he has been

full time as the Internal Auditor of

working as the Deputy Managing

Fuel Supplies Maldives Private
Limited. He is an active member

Director of CD Services Maldives
Pvt Ltd. He is also a Director of

of the Association of Chartered

Aries Enterprises Pvt. Ltd. and the

Certified Accountants of UK, and

General Manager of Eighteen.

the Institute of Internal Auditors -

He has vast experience in senior

United States of America.

management, being in charge
of two reputed establishments
mainly in the business of F&B
trading.

Mr. Ahmed Shameem Independent/ Non-Executive
Director: Ahmed Shameem was elected as an
independent Director of MTDC effective from 23rd
September 2010. Mr. Shameem has 20 years experience
in the Educational field.

PROFILE OF SENIOR
MANAGEMENT
Mr. Mohamed Mihad – Managing Director & CEO
Mr. Mohammed Mihad was first elected to the board

He has wide experience in Finance, Accounts, Audit,

of MTDC in December 2008 and was subsequently

Banking, Financial analysis, Project financing, Strategy

appointed by the Government to MTDC Board on 13

& Planning, Corporate governance, Compliance,

January 2009, and was appointed as the Managing

Negotiations and Business Management, He has joined

Director. He holds over 15 years experience in the

MTDC on August 02, 2010 as Chief Financial Officer.

finance and public sector, and has served as the

Before joining, MTDC, he was General Manager & CFO

Director General of the Ministry of Finance & Treasury.

of Concept Pharmaceuticals Ltd, in India. He has also

During his tenure at the Ministry of Finance he also

been associated with Institute of Banking Personnel and

served on the Boards of several state owned enterprises

Selection as Expert Consultant for recruitment of senior

including the Maldives Tourism Development

specialist officials in Public sector banks in India.

Corporation Plc, Island Aviation Services Ltd, and
Maldives Airports Company Ltd. Mr. Mihad holds Masters

Mr. Islah Shareef – Manager, Corporate Affairs

Degree in Business Administration (Australia).

Mr. Shareef holds a Diploma and a Bachelor’s Degree in
Business Studies. He has worked in the field of general

Mr. Rakesh Chopra - Chief Financial Officer

administration for the past 8 years. Mr. Shareef first

Rakesh Chopra is a qualified & accomplished Finance,

joined MTDC on 14 May 2006 as an Administrator.

Accounting & Management professional. He is an

Mr. Shareef was the first senior staff to be recruited by

Associate member of Indian Institute of Banking

MTDC upon inception of the company and was closely

and finance and also has Postgraduate Diploma in

involved in the initial setup of the MTDC head office and

Management from Indian Institute of Management &

its operations and the very first share issuance to the

Technology. Additionally, He has double Masters in

public.

Human rights and Sociology and Diploma in Financial
& Business management. Mr. Chopra has long all

Mr. Ahmed Niyaz – Manager, Resort Operation and

round rich work experience of over 25 years, for having

Development

worked in many senior and top level positions in

Mr. Niyaz has his first Degree majoring in Economics,

Banking (Foreign banks as well as top class Indian banks)

Political Science and Sociology. He has gained

& Corporate sector.

practical experience by working in different areas of

Mr. Mohamed Mihad

Mr. Rakesh Chopra

Mr. Islah Shareef

Mr. Ahmed Niyaz

Managing Director & CEO

Chief Financial Officer

Manager, Corporate Affairs

Manager, Resort Operation and
Development
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the Government for the past 8 years. Mr. Niyaz joined

Mr. Hassan Shameem – Project Director

MTDC on 5 November 2007.

Mr. Hassan Shameem joined MTDC in October 2009.
He has over 14 years of project management and

Ms. Fathmath Thahany Shihab – Manager, Business

contract administration experience. Mr. Hassan worked

Development

for various companies in New Zealand for eight years

Ms. Shihab completed her Bachelor’s Degree in

including the Fletcher Construction Company, the

International Business and Marketing. Ms. Shihab

largest contractor in New Zealand. Mr. Hassan held the

joined MTDC on 1st April 2007 and has been with the

position of the Head of Tender Board at the Ministry

company for the past four years.

of Construction and Public Works in 2001. He also
served at various committees of the government

Mr. Arif Abdul Samad – Manager, Investor and Public

including Strategic planning committee at the Ministry

Relations

of Construction and Steering Committee of the World

Mr. Samad holds a Master’s Degree in Tourism

Bank’s Third Education Project. Mr. Hassan holds a

Management from University of Westminster, UK. He

Master of Science in Environmental Engineering and

has worked at various Government offices for over 9

Project Management from the UK and Bachelor of

years after the completion of his Bachelor’s Degree.

Construction Management and Economics (Hon) from

Prior to joining MTDC on 2 March 2008, he was the

Australia. He is a Registered Quantity Surveyor of New

Deputy Director at Foreign Investment Services Bureau.

Zealand Institute of Quantity Surveyors and an associate

Currently he serves on the board of State Trading

member of Australian Quantity Surveyors.

Organization Plc.

Mr. Abdulla Leeman Zahir – Mr. Zahir holds a
Bachelor’s Degree in Accounting and Finance. He also is
a Certified Accounting Technician, from the Association
of Chartered Certified Accountants-UK. Mr. Zahir has
over 8 years of experience in the field of Accounting,
Financial Management and Auditing. He joined MTDC
on 1st September 2006 as an Assistant Accountant.

Ms. Fathmath Thahany
Shihab
Manager, Business
Development

Mr. Arif Abdul Samad
Manager, Investor and Public
Relations

Mr. Abdulla Leeman Zahir
Manager, Finance

Mr. Hassan Shameem
Project Director

2010 YEAR IN
REVIEW
DIRECTORS’ REPORT
BUSINESS ENVIRONMENT

2010 saw important changes to tourism legislation.
The second amendment to Tourism Act was ratified
in 2010, which changed the structure of tourism lease

After the slump experienced by the tourism industry in

rent, which has put a ceiling on lease rent payable based

2009 brought about by the global economic crisis of

on land area of resort islands. The Tourism Goods and

2008, tourist arrivals rebounded in 2010.

Services Tax Act introduced a goods and services tax
charged on the price of goods and services sold to

In fact, Maldives witnessed the highest number of tourist

tourists by tourism operators.

arrivals ever into the country in 2010, when the number
rose by a sharp 20.7 percent compared to 2009.A total

Future outlook of the tourism industry is promising;

of 791,917 tourists visited the Maldives from January to

the government expects the tourist arrivals to cross the

December 2010 as against the 685,852 tourist arrivals in

900,000 target in 2011.

2009.

COMPANY PERFORMANCE

Tourism statistics shows that China had emerged, for

OVERVIEW

the first time, as the biggest market for Maldives tourism

Despite many hurdles faced by the company during the

in 2010, beating the European markets.Traditionally, the

year, MTDC managed to increase its shareholders equity

United Kingdom and Italy had always claimed the top

by 5% to Rf519 million by the end of the year.

two markets but with 118,961 Chinese tourists arriving
in Maldives in 2010, China now holds the record for the

Fathuru Maldives Plc liquidation process, which began

highest number of tourist arrivals in Maldives during a

at the end of 2009, was completed and finalized at

one-year period.China market accounted for 15 percent

the beginning of 2010. As a result MTDC balance

of the total arrival, with UK following closely at 14.4

sheet was restructured to reflect this change. Due to

percent.

the liquidation of Fathuru Maldives Plc, the Board of
Directors of MTDC resolved to terminate the sub-lease

Maldivian resorts operated 20,195 beds on average

agreement in respect of the island of “Vodamulla”.

in 2010 while the average occupancy stayed at 76.7

Thus the investment was written off against the

percent. In 2009, an average of 18,962 beds was

corresponding payables and is reflected in the Balance

operated with an average occupancy level of 72.5

Sheet of the Company.

percent. Tourist bed-nights increased by 16.3 percent to
5.98 million nights in 2010.

Primarily due to the effects of the above transactions,
the profitability of the company declined by 35% to

Resort development projects throughout the country

Rf56.3m, and total assets reduced by 6%. However, it is

virtually grinded to a halt in 2009 as investment finance

important to note that the major impact on the income

dried up following the 2008 financial crisis. 2010 saw

statement and balance sheet due to these transactions

little improvement in terms of credit availability for resort

are short term and once Vodamulla is sub-leased again

developers. In fact, only one additional resort came into

the situation will improve dramatically in the coming

operation out of over sixty resorts under various stages

year.

of development. In order to ease up the situation, the
government extended resort construction period for all
resorts under development.

12 - 13

CAPITAL EXPENSES

Other income, which constitute primarily of revenue

Rf 20.3 million worth of capital investments were

from resort operations increased significantly during the

made in 2010 towards property development works in

year Rf29.5 million in 2010 (2009: Rf0.6 million). The

progress.

major reason for this was the significant contribution of
revenue from Herathera Island Resort during the year.

FINANCIAL POSITION
Total assets of the company decreased by 6% to
Rf1,841 million by the end of 2010 primarily due to

Revenue

disinvestment in subsidiary. In spite of this, net assets of
the company increased from Rf494 to Rf519 during the
same period. Current assets increased by 2% to Rf 871
million during the year.
Share capital increased by Rf11.6 million to Rf255million
by end of 2010 (2009: Rf243 million).

Total Equity

Due to the large impairment of receivable from Fathuru,
company’s administrative expenses increased by 32%
from Rf82.9 million in 2009 to Rf109.5 million in 2010.
This provision amounted to over Rf37.1 million for the
year. Excluding the provision, other administration
expenses reduced by about 10%. Marketing and selling
expenditure reduced by 20% from Rf0.4 in 2009 to Rf0.3
in 2010.
The main contributors to the administrative expenses in

LIQUIDITY

2010 were the impairment of receivable which was 33%

Company’s liquidity remains strong with Rf 233 million

of expenses. Other major contributors were operating

in cash and cash equivalent in bank. The current ratio of

expenses of Herathera (17%, Rf27.1million) staff expenses

the company improved to 0.8 : 1 inclusive of the Rf 667

(12%, Rf18.8), and travel and transportation (4%,

million advance from sublease (2009: 0.7:1). Excluding

Rf4.1million).

the advance from sublease, the ratio improves to 2.0 : 1.
The operating profit of the company for the year ended

PROFITABILITY

31 December 2010 was Rf76.1 million, while achieving

MTDC’s prime source of revenue is sublease income.

an operating profit margin of over 35%.

In 2010 revenue fell by 11% to Rf220million (2009:
Rf248 million). As a result gross profit fell by 15%

Finance cost increased minimally by 3% from Rf35.9m in

compared to 2009. The primary reason for the decline

2010 to Rf35.0m in 2009.

is due to terminating the lease agreement in respect
of Vodamulla subsequent to the liquidation of Fathuru

As a result, the net profit achieved for the year 2010 was

Maldives Plc.

Rf56.3 (2009: Rf86.3m), with a net profit margin of 34%.

selection process. In order to motivate staff to become

Gross Profit

better performers and align their aspirations towards
organizational goals, staff performance is monitored and
rewarded through annual and interim staff appraisals.
No. of Staff

MTDC head office

2008

2009

2010

23

22

21

82
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Resort
Development
Projects
(Uligamu)

MTDC considers staff training and development as an

EARNINGS PER SHARE (EPS)
Due to the reduction in net profit, coupled with the new
issue of shares during the year, the EPS of the company
reduced from Rf45.60 in 2009 to Rf29.70 in 2010.

MARKETING INITIATIVES

integral pillar of proper human resource management
and as in previous years gave opportunities for staff to
participate in long-term training programs.

SHARE PERFORMANCE
The Company had a market capitalization of
Rf374,132,549 as at 31st December 2010. Weighted

MTDC implements a two pronged marketing strategy

average market share price for the year ended 31st

– one, to attract investment and management partners

December 2010 was Rf175.74. The highest traded

for the development and management of the resorts,

price and lowest traded price during the year was

and two, to market the properties under operations or

Rf199 and Rf119 respectively. The share price of the

approaching operations to tour operators and potential

company remained fairly consistent throughout the

tourists.

year, reflecting the inactive share market situation in
the country as well as relatively strong shareholder

In order to market the company and its properties,

confidence in the company. The graph below depicts

MTDC participates in the leading international travel

the share price movement during the year 2010.

and tourism fairs. In 2010 MTDC took part in the World
Travel Market exhibition held in England, Professional
Diving, Resort & Travel Expo, Hong Kong from 16th-

Share Price Movement
for the period 1st Jan 2010 to 31st Dec 2010

18th July 2010, DRT SHOW in International Diving,
Beach Resort and Travel Expo which is believed to be
the largest and most successful Dive Expo for diving,
water sport, beach resort and travel in Asia. MTDC also
had a number of meetings with local and international
tour operators to boost marketing of Herathera Resort
during the year.

HUMAN RESOURCES
MTDC strives to acquire and retain the most talented
and skilled personal through its recruitment and
14 - 15

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Sustainability of the country’s tourism industry
hinges upon its ability to protect its ecology and the
environment.
In developing each and every resort island of MTDC,
it carries out a full environmental impact assessment,
and the findings are incorporated into the design,
development and operation with the ultimate
objective of protecting and promoting the island’s
fragile ecology and environment.

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Corporate Social Responsibility or CSR is the
inclusion of public interest into corporate decision
making. CSR is essential for businesses looking
beyond the short-term gains. MTDC’s business
model embraces the philosophy of CSR and gives
due consideration to the environment and the
community it operates within.
In fact, one of the founding pillars of MTDC is to
extend the benefits of tourism to the wider public
through provision of ownership, employment and
livelihood.

DEVELOPMENT OF
RESORTS
MTDC was incorporated as the first public company for
tourism development in Maldives by the Government of
Maldives on 9th April 2006. As of today the Government
has designated and leased nine islands to MTDC.
Resort development entails massive capital investment,
hence, MTDC has chosen to use a mix of development
methods in order to raise the necessary investment
finance and bring the islands to operation in the shortest
time.
Due to the constraints created by 2009’s global credit
downturn, much of the initial planning has had to be
revised, although the strategies we have set in place still
remain intact.
Each of the 9 leased islands is unique not only in size,
shape, natural features, and beauty but also in terms of
development.

Estimated Development

Expected opening

Budget (USD)

date

Wholly Owned

53.0 million

Opened

Wholly Owned

16.5 million

Q2 2013

Ga. Vodamulaa

Joint Venture

35.5 million

Q2 2013

N. Ekulhivaru

Joint Venture

120.0 million

Q2 2013

B. Kihavah Huravalhi

Sublease

45.4 million

Opened

Ga. Kondeymatheelaabadhu

Sublease

18.0 million

Q2 2013

GDh. Magudhuvaa

Sublease

31.3 million

Q4 2011

HDh. Naagoashi

Sublease

110 million

Q4 2012

Dh. Embudhufushi & Olhuveli

Sublease

45.0 million

Q4 2011

Name of Property

Development Mode

S. Herathera
Ha. Uligamu
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HERATHERA

Location: Seenu Atoll; 10-minute speedboat ride from Gan International Airport
Status: Open
Development Mode: Wholly owned
Details: 4-star, 546 beds spread over 4km stretch
Herathera, a 4-star 546 bed resort, became operational on 23 December 2007. The resort marks a milestone for
the Corporation as the first of the MTDC developed resorts to open.
Herathera is currently operating as a white label Amari Product, which falls under the Onyx Hospitality Group
of Thailand. Management of Herathera Resort was handed over to Onyx on 1st December 2010. The resort is
expected to re-launch as an Amari Brand in the last Quarter of 2011.

ULIGAMU

Location: Haa Alifu Atoll; 45-minute speedboat ride from HDh Hanimaadhoo Regional Airport
Status: approx. 40% complete
Development Mode: Wholly owned
Details: 4-star, 100 beds over 36 hectares plot of land in HDh. Uligamu island
Expected date of completion: Second Quarter of 2013
Leased to MTDC by the Government on 27th February 2007 to be developed as a 50-room tourist city hotel,
40% of the infrastructure on the plot of land is already complete. MTDC is currently in the process of finding a
development partner to complete the remaining development works on the city hotel, jointly with MTDC. Uligamu
City Hotel was initially designed for a 50 room resort, but due to the amendments brought to the Maldives Tourism
Act concerning the tourism tax, the project needs to be examined and strategized to make it viable financially.
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VODAMULAA

Location: Gaafu Alifu Atoll; 50-minute speedboat ride from GDh Kaadedhoo Regional Airport
Status: Under development
Development Mode: Joint Venture Partnership with between MTDC and Coasteast Investments Pte Ltd
Details: 4-star, 300 beds over 50 hectares
Expected date of completion: Second Quarter of 2013
Vodamulaa is situated in Gaafu Alifu Atoll with a surrounding beach that stretches on for 3km, with an average width
of 15m on the northeast side and 20m on the southeast side. The island was leased to MTDC by the Government
of the Maldives for 25 years on 27th March 2008, to develop as a 150-room tourist resort. Environmental Impact
Assessment (EIA) and the resort concept of the island have been approved by the authorities.
In the first quarter of 2011, MTDC finalized a Joint Venture Partnership to develop Vodamulaa with a Singapore
based company, Coast East Investments Pvt. Ltd. Resort Development works is expected to commence in the third
quarter of 2011, and completed by second quarter 2013.

EKULHIVARU

Location: Noonu Atoll
Status: Under development
Development Mode: Joint venture Partnership between MTDC and Ritz Carlton Group
Details: Deluxe, 180 beds
Expected date of completion: Second Quarter of 2013
Ekulhivaru will be developed by ENA Hotel Holding Company Pvt. Ltd, a Joint Venture Partnership between MTDC
and Ritz Carlton Group. According to the terms of the Joint Venture Agreement, Ritz Carlton will finance MTDC’s
20% equity contribution to develop Ekulhivaru and MTDC will receive a fixed dividend and lease rent every year.
The remaining 80% of the joint venture belongs to Ritz Carlton. All the required drawings of the island has been
completed and approved by the authorities. The resort is expected to start operations in the second quarter of
2013.
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KIHIVAH
HURAVALHI

Location: Baa Atoll
Status: Open
Development Mode: Sublease
Details: 5-star deluxe, 156 beds
Kihavah Huravalhi has been subleased to Minor International Labuan Limited, a Thailand based company on 23rd
October 2007 to develop the island as a 5-star deluxe tourist resort. The resort has already commenced operations.

KONDEYMATHEELAABADHU

Location: Gaafu Alifu Atoll
Status: Conceptual development complete
Development Mode: Sublease
Details: 100 beds
Expected date of completion: Second Quarter of 2013
MTDC Subleased the island to local company Resonance Pvt. Ltd on 23rd October 2007. The design of the resort
has been completed and the Ministry of Tourism has granted approval of the detailed drawings. Development on
the island is yet to commence.
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MAGUDHUVAA

Location: Gaafu Dhaalu Atoll
Status: Under development, 90% complete
Development Mode: Sublease
Available Details: 5-star, 200 beds
Expected date of completion: Fourth Quarter of 2011
Magudhuvaa was subleased to a Turkey based international company, Ahmet Aydeniz Instaat on 24th October
2007. Construction works are under progress as scheduled and over 90% of capital investments have already been
made.

NAAGOASHI

Location: Haa Dhaalu Atoll
Status: Under development, 50% complete
Development Mode: Sublease
Available Details: 5-star, 600 beds
Expected date of completion: Fourth Quarter of 2012
Three K International Private Ltd signed the sublease agreement with MTDC on 5th December 2007 to develop
Naagoashi. Concrete works on the majority of the buildings have been completed.
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EMBUDHUFUSHI
AND OLHUVELI

Location: Dhaalu Atoll
Status: Under development, 35% complete
Development Mode: Sublease
Available Details: 5-star deluxe, 220 beds
Expected date of completion: Fourth Quarter of 2011
Embudhufushi and Olhuveli in Dhaalu Atoll is being developed by O Plus E Holdings Pvt. Ltd under a sublease
agreement signed on 17th April 2008.
As of today, 85% of the work on back of house area buildings has been completed, and overall physical progress
with inclusion of the guest areas has reached 35%.

A WORD ON CORPORATE
GOVERNANCE
Compliance to the Corporate Governance Code

DIRECTORS’ SHAREHOLDING

MTDC strives to adhere to the highest principles of

Directors’ shareholding as at 31 December 2010 is as

corporate governance by establishing standards and

follows:

systems that promote transparency, accountability,
integrity and fairness at all levels and in all spheres of its

Name

No. of Shares

operations.

Ibrahim Saleem

50

Mohamed Mihad

800

Ismail Yasir

350

Hussein Thoufeeq Ali

50

Ahmed Shamheed

52

MTDC fully complies with the principles of the
Corporate Governance Code (CGC) except the
composition of the Board. The Board is assisted by the

Mohamed Saeed

100

Audit Committee in ensuring effective internal controls,

Mohamed Azmath

55

and appointing external auditors, and assisted by the

Ismail Hameed

50

Nomination and Remuneration Committee monitoring

Ahmed Shameem

50

performance of the board and staff and setting human
resource policies.

AUDITORS
The external auditors of the company for the financial

During the year several members of the Board and

year ended 31 December 2010 was Ernst & Young.

executive team have participated in training programs
on corporate governance and directors’ responsibilities.

DECLARATION OF INTEREST

SYSTEM OF INTERNAL CONTROLS
The internal control system of MTDC is designed to
manage risk of failure to achieve company policies,

The Directors and the executives have declared

aims and objectives. The system of internal control is

conflicting interests and signed the disclosure

based on an ongoing process designed to identify and

statements which are available for inspection by

prioritize the risks to achieve its objectives, the likelihood

regulatory authorities.

of being realized, the impact of being realized, and an
efficient management of such risks.

DIRECTORS’ AND SENIOR MANAGEMENT
REMUNERATION

The Internal Audit Department regularly reviews the

Directors’ remuneration is set by the Board in

effectiveness of the system of internal controls and

consultation with the Nomination and Remuneration

independently reports to the Audit Committee. An

Committee. The total remuneration for the Board and

adequate system of internal control has been in place in

senior management for the financial year ended 31

MTDC for the year ended 31 December 2010.

December 2010 is Rf 4,864,899.20 (four million eight
hundred and sixty four thousand, eight hundred and

SYSTEM TO RAISE CONCERNS

ninety nine rufiyaa & twenty laari).

A new employee handbook has been compiled
during the year which outlines, among other things,
procedures for staff to raise concerns and report
grievances. In addition, the Audit Committee and the
Board of Directors are always approachable by staff to
voice their concerns.
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DIRECTORS ATTENDANCE
The board held 37 meetings during the financial year 2010.
Attendance in

Percentage

2010

Attended

36/37

97%

13th Jan 2009 - till date

30/37

81%

23 Sept 2010 - till date

06/09

66%

Name

Position

Appointments and Resignations

Ibrahim Saleem

Chairman

13 Jan 2009 - till date

Mohamed Mihad

Managing

Hussain Thoufeeq Ali

Director

Director
Ismail Yasir

Director

13 Jan 2009 - till date

30/37

81%

Ahmed Shamheed

Director

16 July 2009 - till date

34/37

91%

Mohamed Saeed

Director

16 July 2009 - till date

20/37

54%

Mohamed Azmath

Director

23 Sept 2010 - till date

07/09

77%

Ismail Hameed

Director

23 Sept 2010 - till date

09/09

100%

Ahmed Shameem

Director

23 Sept 2010 - till date

05/09

55%

Nuha Nizam

Director

16 July 2009 - 30 June 2010

14/27

51%

Thoriq Ibrahim

Director

16 July 2008 - 23 Sept 2010

27/28

96%

Ahmed Shareef

Director

16 July 2008 - 23 Sept 2010

25/28

89%

Hassan Zareer

Director

16 July 2008 - 2 Aug 2010

17/27

62%

A STATEMENT FROM
AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee is a sub-committee of the Board

COMPOSITION OF THE AUDIT
COMMITTEE

whose responsibilities include:

The Audit Committee comprises all independent non-

ROLE OF THE AUDIT COMMITTEE

executive directors. The Committee is paid a fee of
Monitoring the integrity of the Financial Statements

Rf1000 per sitting. The Company’s Chairman, Managing

and reports and reviewing the effectiveness of the

Director, Chief Financial Officer, Manager-Finance,

company’s internal control system in protecting the

Chief Accountant, Internal Auditor and External Auditors

rights of the shareholders;

(Ernst and Young) and others, as required, attend Audit
Committee meetings by invitation. The Committee

Facilitating effective communication between the

also meets separately with the Internal Auditor and

Company’s internal auditors, external auditor and the

with the External Auditors without management being

management;

present. The Manager-Finance is secretary to the Audit
Committee.

Reviewing the adequacy of the Internal Auditors and the
External Auditors of the Company;
Scrutinizing exposure to risks and monitoring
compliance with regulations and laws.
The full Charter of the Audit Committee is available on
the Company’s website.

MAIN ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee met 15 times during the financial year ended 31st December 2010.
Name

Position

Attendance

Ismail Hameed

Chairman – from 4th October 2010 to date

2/2

%
100

Dr. Ahmed Shamheed

Member – from 9th August 2010 to date

3/3

100

Mohamed Azmath

Member - from 4th October 2010 to date

2/2

100

Ahmed Shameem

Member - from 4th October 2010 to date

1/2

50

Hassan Zareer

Chairman – till 2nd August 2010

8/8

100

Thoriq Ibrahim

Member – till 23rd Sep 2010

9/9

100

Ahmed Shareef

Member – till 23rd Sep 2010

8/9

88

Nuha Nizam

Member – till 30th June 2010

5/7

71

The major activities of the Committee included the following:

•

Reviewing of 2009 financial statements

•

Reviewing of 2010 interim financial statements

•

Appointment of an Internal Auditor and setting of audit fees

•

Counseling the Board on appointment of the External Auditor

•

Reviewing of quarterly financial statements and reports
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INTERNAL AUDIT
The Internal Auditor of the company is
PricewaterhouseCoopers (PWC).
During the year the Audit Committee reviewed the
findings of the internal audit reports completed during
the year. The Committee also approved the internal
audit plan for the year ending 31st December 2010.
Internal audit independently reviews the risks and
control processes operated by management. It carries
out independent audits in accordance with an internal
audit plan which is agreed with the Audit Committee
before the start of the financial year.
Internal audit reports include recommendations
to improve internal controls together with agreed
management action plans to resolve the issues
raised. Internal audit follows up the implementation
of recommendations and reports progress to senior
management and the Audit Committee.
The Audit Committee receives reports from the Internal
Auditor on their work and findings.

On behalf of the Audit Committee:

Ismail Hameed
Chairman of the Audit Committee

A STATEMENT FROM NOMINATION
& REMUNERATION COMMITTEE
ROLE OF THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

COMPOSITION OF THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

The Nomination and Remuneration Committee is a sub-

The Nomination and Remuneration Committee

committee of the board whose purpose is to advise the

comprises all the independent non-executive directors.

board on the following matters:

The Chairman of the Committee was Mr. Ismail Yasir

•

Reviewing of the applications of the candidates
for Board Directorship to ascertain their capability
to undertake the responsibilities of the post;

•

•

2010 onwards Mr. Hussain Thoufeeq has appointed as
Chairman of the Committee. The quorum necessary for
the transaction of business is three. The Committee is

Advising the Government on the requirements

paid a fee of Rf1000 per sitting. The Manager, Corporate

for the Directors to be nominated by the

Affairs is secretary to the Nomination and Remuneration

Government to the Board;

Committee.

Ensuring that the Board composition is in
compliance with the requirements of Articles of
Association and reviewing the performance of
the Board biannually;

•

for the period Jan to sept 2010 and form October

MAIN ACTIVITIES OF THE NOMINATION
AND REMUNERATION COMMITTEE
The Nomination and Remuneration Committee met five
times during the financial year ended 31st December

Appointing the Chief Executive Officer, Chief

2010. The attendance and membership of the

Financial Officer and other senior positions as

Committee is as follows.

outlined in the Organization Chart;

•

•

Developing guidelines for employment contracts,

Position

Attendance

Director

4

Jan - Sept 2010 ( 4 meetings held )

process of recruitment and termination of

Mr. Ahmed Shareef

employees, and ensuring compliance to the

Mr. Mohamed Saeed

Director

2

Employment Act and relevant regulations;

Dr. Ahmed Shamheed

Director

3

Mr. Ismail Yasir

Chairman

3

Determining remuneration for the Chief

Oct - Dec 2010 ( 2 meetings held )

Executive Officer, Chief Financial Officer

Mr. Hussain Thoufeeq

Chairman

2

and other senior positions as outlined in the

Mr. Ismail Yasir

Director

1

Mr. Ismail Hameed

Director

2

Mr. Mohamed Azmath

Director

2

Organization Chart;

•

Name

Determining compensations for employees,
termination and retirement pay packages;

•

Determining bonus and other incentive payment
schemes

•

Reviewing compliance to the human resource
policies of the Company.

The full Charter of the Nomination and Remuneration
Committee is available on the Company’s website.
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The main activities undertaken by the Committee during
the year are as follows:

•

Revising of MTDC Organizational Structure for
the year 2010

•

Appointment of the Chief Financial Officer

•

Reviewing of Staff Remuneration & Training
Component of MTDC Head Budget for 2010

•

Reviewing of Board Directors’ remuneration

On behalf of the Nomination and Remuneration
Committee:

Hussain Thoufeeq
Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee

AUDITORS REPORT
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF MALDIVES TOURISM DEVELOPMENT
CORPORATION PLC
We have audited the accompanying financial statements of Maldives Tourism Development Corporation Plc which comprises the
statement of the financial position as at 31 December 2010 and the income statement, statement of changes in equity and cash flow
statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

This report is made solely to the company’s members, as a body, in accordance with section 71 of the Companies Act No. 10 of 1996.
Our audit work has been undertaken so that we might state to the company’s members those matters we are required to state to them
in an auditors’ report and for no other purpose. Therefore, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the company
and the company’s members as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

MANAGEMENT’S RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International
Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the
preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting
and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

AUDITORS’ RESPONSIBILITY
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with
International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.
The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant
to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate
for the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unqualified audit opinion.

UNQUALIFIED OPINION
In our opinion the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31st December
2010, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting
Standards.

EMPHASIS OF MATTER
Without qualifying we draw attention to notes 4.1& 4.2 to the financial statements.

15 May 2011
Male’
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FINANCIAL STATEMENTS
MALDIVES TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PLC
INCOME STATEMENT

Audited financial statements

Year ended 31 December 2010
								

Note

Year ended

Year ended

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Revenue

3

220,311,264

248,137,890

Cost of sales

7

(63,858,300)

(63,858,300)

156,452,964

184,279,590

Gross profit
Other income

4

29,514,984

644,912

Selling and distribution costs

9

(348,588)

(435,257)

Administrative expenses

8

(109,551,847)

(82,932,625)

Operating profit

6

76,067,512

101,556,620

Finance revenue

5

16,158,903

19,793,577

Finance cost

10

(35,923,447)

(35,018,200)

56,302,967

86,331,997

29.70

45.60

Profit for the year

Earnings per share

11

								
								
The accounting policies and notes on pages 38 through 55 form an integral part of the financial statements.		
						
								
								
15 May 2011
Male’								

MALDIVES TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PLC
STATEMENT OF THE FINANCIAL POSITION

Audited financial statements

Year ended 31 December 2010
As at

As at

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Note
Assets
Non-current assets
Property, plant and equipment

12

96,380,732

77,550,933

Intangible assets

13

1,866

33,232

Investment property

14

873,800,000

912,695,575

Investments in subsidiary

15

-

102,000,000

970,182,598

1,092,279,740

Current assets
Trade and other receivables

16

629,721,937

501,529,304

Inventories

17

7,989,235

2,354,984

Cash and bank balances

22

233,443,308

353,248,127

871,154,481

857,132,415

1,841,337,079

1,949,412,155

254,571,983

242,947,230

Revaluation reserve

155,776,213

198,805,825

Share premium

29,868,972

29,868,972

Total assets
Equity and liabilities
Equity attributable to equity-holders of the parent
Share capital

18

Accumulated losses

79,157,465

22,854,498

519,374,632

494,476,525

19

242,568,788

250,410,708

Interest bearing borrowings

19

7,085,439

33,095,151

Total equity
Non-current liabilities
Interest bearing borrowings
Current liabilities
Trade and other payables

20

891,641,287

899,748,508

Amount due to related parties

21

-

102,000,000

Bank overdraft

22

Total equity and liabilities

180,666,933

169,681,263

1,079,393,658

1,204,524,922

1,841,337,079

1,949,412,155

The Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these financial statements. Signed for and on behalf of
the Board by,
Name of the Director

Signature

1) Ibrahim Saleem (Chairman)

2) Mohamed Mihad (Managing Director)

3) Ismail Hameed (Audit Committee Chairman)

4)Rakesh Chopra (Chief Financial Officer)

The accounting policies and notes on pages 38 through 55 form an integral part of the financial statements.
15 May 2011
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155,776,213

-

-

(43,029,612)

-

198,805,825

198,805,825

Male’

15 May 2011

-

29,868,972

-

-

-

-

29,868,972

29,868,972

-

-

32,419,465

(2,550,493)

-

79,157,465

56,302,967

-

-

-

22,854,498

22,854,498

86,331,997

(36,774,620)

-

-

(26,702,879)

Rf

profits/(Losses)

premium
Rf

Accumulated

519,374,632

56,302,967

-

(43,029,612)

11,624,753

494,476,525

494,476,525

86,331,997

(36,774,620)

32,419,465

(2,550,493)

62,196,680

352,853,496

Rf

Total

Audited financial statements

Share

The accounting policies and notes on pages 38 through 55 form an integral part of the financial statements.

254,571,983

Net profit for the year

Balance as at 31 December 2010

-

Impairment of investment property

Dividend

11,624,753

242,947,230

Balance as at 01 January 2010

Issuance of share capital

242,947,230

Balance as at 31 December 2009

-

-

Dividend

Net profit for the year

-

-

-

-

-

-

198,805,825

Issuance of share capital at premium

62,196,680

Share issue expenses

180,750,550

Rf

Rf

Issuance of share capital

Revaluation reserve

Share capital

Balance as at 01 January 2009

Year ended 31 December 2010

MALDIVES TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PLC
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

MALDIVES TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PLC
CASH FLOW STATEMENT

Audited financial statements

Year ended 31 December 2010
Restated
As at

As at

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Operating activities
Profit for the year

56,302,967

86,331,997

297,911

327,195

Adjustments to reconcile profit to net cash flows
Non-Cash
Depreciation
Amortization of intangible assets
Provision for impairments of receivable
Impairment of Herathara receivable

31,366

63,935

37,102,165

676,866

-

17,269,680

(16,158,903)

(19,793,577)

Finance cost

35,923,447

35,018,200

Capitalisation of lease rent

11,624,753

12,320,580

(5,634,251)

(2,354,984)

(165,294,799)

(190,194,571)

(996,381)

18,012,833

(46,801,725)

(42,321,846)

(20,350,400)

(55,554,214)

(2,911,347)

(1,169,899)

-

(1,627,098)

Payment of dividend

(7,110,840)

(34,863,610)

Interest received

16,158,903

19,793,577

(14,213,684)

(73,421,244)

-

82,295,565

Interest income

Working capital adjustments
Decrease/(Increase) in inventories
Increase in trade and other receivable
(Decrease)/Increase trade and other payable
Net cash (used)/from operating activities
Investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Addition for investment property
Share issue expenses

Net cash used in investing activities
Financing activities
Proceeds from issuance of share capital
Repayment of interest bearing borrowings

(33,851,633)

(37,744,141)

Interest paid

(35,923,447)

(40,831,516)

Net cash from/(used) financing activities

(69,775,080)

3,719,908

Net (Decrease)/ increase in cash and cash equivalents

(130,790,489)

(112,023,182)

183,566,864

295,590,046

52,776,375

183,566,864

Cash and cash equivalents at 1 January
Cash and cash equivalents at 31 December (Note 22)

The accounting policies and notes on pages 38 through 55 form an integral part of the financial statements.
15 May 2011
Male’
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1

Corporate information
General
Maldives Tourism Development Corporation Plc is limited liability Company incorporated and domiciled in Republic of Maldives.
The registered office of the Company is located at First Floor, G. Fathuruvehi, Buruzu Magu, Male’, Republic of Maldives.

Principal activities and nature of operations
The company is engaged in managing the operations of “Herathera” Island Resort and carrying out the construction of “Uligamu”
Resorts in Addu and Haa Alifu Atolls respectively and to source joint venture options for development of other islands, being
allotted to the Company by the Government.

Going concern
The Directors have made an assessment of its subsidiaries ability to continue as going concern and has been resolved to
liquidate its subsidiary “Fathuru Maldives Plc”.

Number of employees
The number of employees at the end of the year was 21 (2009 - 22)

Date of authorization for issue
The financial statements of Maldives Tourism Development Corporation Plc. for the year ended 31st December 2010 were
authorized for issue on 15 May 2011

Subsidiary
Fathuru Maldives Plc, is a Subsidiary of the Group which is a limited liability company incorporated and domiciled in the Republic
of Maldives on 05th June 2007. The registered office of the Subsidiary is located at 04th Floor, H-Aage, Boduthakurifaanu Magu,
Male’, Republic of Maldives. However during the year it has been resolved to liquidate the company.

Basis of preparation
The balance sheet, statements of income, cash flows and changes in equity together with accounting policies and notes,
(“financial statements”) of the Company and its Subsidiary as at 31 December 2010 and for the year then ended; comply with the
International Financial Reporting Standards.
These financial statements presented in Maldivian Rufiyaa have been prepared on a historical cost basis.

2

Summary of significant accounting polices
Comparative information
The accounting policies have been consistently applied by the group and are consistent with those used in the previous year.

Foreign currency translation
Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the group’s entities are measured using the currency of the primary
economic environment in which the entity operates (“the functional currency”). The consolidated financial statements are
presented in Maldivian rufiyaa which is the group’s functional and presentation currency.

Transactions and balances
Foreign currency transactions are converted to functional currency using the exchange rates prevailing at the time the
transactions were effected. Foreign exchange gain and losses resulting from the settlement of such transactions and from the
translation at year-end exchange rates of monitory assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the
income statement, except where hedge accounting is applied.

Financial assets
Financial assets include cash and bank and receivables. The accounting policies for each financial asset are stated separately.

Financial liabilities
Financial liabilities are classified according to the substance of the contractual arrangements entered in to. Financial liabilities
include bank over draft and trade and other payables including payables to related parties. The accounting policies for each
financial liability are stated separately.
Inventories
Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value, after making due allowances for obsolete and slow moving
items. Cost of inventory includes purchases, transport and handling costs. Net realisable value is the price at which inventories
can be sold in the ordinary course of the business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to
make the sale.

The value of each category of inventory is determined on weighted average basis.

Trade receivables
Trade receivables, which generally have 30-90 days’ terms, are recognised and carried at original invoice amount less impairment
losses on any uncollectible amounts. Provision is made when there is objective evidence that the group will not be able to collect
the debts. Bad debts are written off when identified. Other receivables and dues from related parties are recognized and carried at
cost less impairment losses on any uncollectible amounts.
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Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents in the balance sheet comprise of cash at banks and cash in hand.
For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents consist of cash and cash equivalents as defined above, net of
outstanding bank overdrafts.
Cash flow statement is prepared in “indirect method”.

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment is stated at cost, excluding the costs of day-to-day servicing, less accumulated depreciation and
accumulated impairment in value. Such cost includes the cost of replacing part of such plant and equipment when that cost is
incurred if the recognition criteria are met.

The cost of the self-constructed assets includes the cost of materials, direct labour cost and appropriate proportion of production
overheads. The cost of property, plant and equipment acquired by the Group includes cost of acquisition together with any
incidental expenses incurred in bringing the assets to its working condition for the intended use.

When a major inspection of plant and machinery is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the plant and
equipment as a replacement if the recognition criteria are met.

Depreciation on property plant and equipment of the group is charged on a straight-line basis to write off the cost over the
estimated useful life of the assets, commencing from the month in which the assets were purchased up to the date of disposal,
as follows:

Building
Machineries

23 years
05-10 years

Office equipment

05 years

Other equipment

05 years

Furniture, fittings and equipment

05 years

Motor vehicle

10 years

Vessels

10 years

Computer equipment

03 years

Communication equipment

05 years

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from
its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal
proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement in the year the asset is derecognised.

Investment properties
Investment properties are measured initial at cost, including transaction costs. The carrying amount includes the cost of replacing
part of an existing investment property at the time cost is incurred if the recognition criteria are met; and excludes the costs of
day to day servicing of an investment property. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are
included in the statement of changes in equity in the year in which they arise.

Investment properties are derecognised when either they have been disposal of or when the investment property is permanently
withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the retirement or
disposal of an investment property are recorgnised in profit or loss in the year of retirement or disposal.

Transfers are made to or from investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property
to owner occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner
occupied property becomes an investment property, the group accounts for such property in accordance with the policy stated
under property, plant and equipment up to the date of change in use.

No assets held under operating lease have been classified as investment properties.
Intangible assets
Intangible assets acquired are capitalized at cost as at the date of acquisition. The cost of intangible assets acquired by the group
includes cost of acquisition together with any incidental expenses incurred in bringing the assets to its working condition for the
intended use. The cost of the self-constructed assets includes the cost of materials, direct labour cost, and appropriate proportion
of production overheads.

The intangible assets include computer software.

Subsequent to the initial recognition all intangible assets are stated at cost less accumulated amotisation and impairment losses.
Amotisation on intangible assets of the Group is charged on a straight-line basis to write off the cost over the estimated useful life
of the assets, commencing from the month in which the assets were purchased up to the date of disposal, as follows:
•

Computer software

03 years
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Impairment of assets
The carrying amounts of the group’s assets, other than inventories, are reviewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Whenever the carrying amount of an asset
exceeds its recoverable amount, an impairment loss is recognised in the profit and loss account. asset’s recoverable amount is
the higher of an asset’s or cash-generating unit’s fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual
asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using discount rates that reflects
current market assessments of the time value of money and the risks specific to the assets.

If there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased, the
recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the
estimates used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case the
carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The increased amount cannot exceed the carrying amount
that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the assets in prior years.
Liabilities and provisions
All known liabilities have been accounted for in preparing the financial statements.
The materiality of the events occurring after the balance sheet date have been considered and appropriate adjustments and
provisions have been made in the financial statements where necessary.
Provisions
Provisions are recognised when the group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable
that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be
made of the amount of the obligation. Provisions are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best
estimate.
Liabilities
Liabilities classified as current liabilities in the balance sheet are those, which fall due for payment on demand or within one
year from the balance sheet date. Non-current liabilities are those balances, which fall due for payment after one year from the
balance sheet date.
Trade and other payables
Liabilities for trade and other amounts payable, which are normally settled on 30-90 day terms, are carried at cost.
Payables to related parties are also carried at cost.

Deposits collected against joint venture proposal have been included as amounts due to related parties.

Interest-bearing loans and borrowings
All loans and borrowings are initially recognised at the fair value of the consideration received less directly attributable transaction
costs.

After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently stated at amortised cost with any difference
between cost and redemption value being recognised in the income statement over the period of the borrowings.
When borrowings are repurchased or settled before maturity, any difference between the amount repaid and the carrying amount
is recognised immediately in the income statement.
Borrowing costs
Borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred, except to the extent where borrowing
costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of an asset that takes a substantial period of time
to get ready for its intended use or sale, are capitalised as part of that asset.

Leases
a) The company is the lessee
Leases where the lessor retains substantially all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases. Payments
made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to the income statement on a straightline basis over the period of the lease.

b) The company is the lessor
Assets leased to third parties under operating leases will be recognized over their stipulated lease terms. Thus rental income
derived (net of any incentives given to lessees) is recognized on a straight-line basis over the lease term.

Revenue recognition
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the group and the revenue can be
reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable net of trade discounts and
sales taxes.
Interest
Interest Income is recognised as the interest accrues unless collection is in doubt.

Others
Other revenues earned are recognised on an accrual basis in the year in which they are earned.
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Expenditure recognition
Expenses are recognised in the income statement on the basis of a direct association between the cost incurred and the earning
of specific items of income. All expenditure incurred in the running of the business and in maintaining the property, plant and
equipment in a state of efficiency has been charged to income in arriving at the profit for the year.

Expenditure incurred for the purpose of acquiring, expanding or improving assets of a permanent nature by means of which
to carry on the business or for the purpose of increasing the earning capacity of the business has been treated as capital
expenditure.
Dividend distribution
Dividend distribution to the company’s shareholders is recognised as a liability in the group’s financial statements in the period in
which the dividends are approved by the company’s shareholders. Dividend is payable only for shares which have been fully paid.

Financial risk management
The company’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk), credit risk and
liquidity risk. The company’s overall risk management programme focuses on the unpredictably of financial markets and seeks to
minimise potential adverse effects on the company’s financial performance.

Risk management is carried out by the board of directors on specific areas, such as foreign exchange risk, credit risk and the
investment of excess liquidity.

Market risk
Foreign exchange risk
The Company operates internationally and is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures. Foreign
exchange risk arises from future commercial transactions, recognized assets and liabilities.

Price risk
The company is exposed to equity securities price risk because of the investment held by the company and classified on the
balance sheet as available-for-sale.

Credit risk
The company has no significant concentrations of credit risk. It has policies in place to ensure that sales of goods and services are
made to customers with an appropriate credit history.

Interest rate risk
The company’s exposure to interest rate risk relates to its bank and other borrowings which are on fixed and floating rate terms,
and this risk is reviewed on an ongoing basis. At the balance sheet the company did not have in place any instruments to hedge
its exposure to interest rate risk.

Liquidity risk
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and marketable securities, the availability of funding through
an adequate amount of committed credit facilities and the ability to close out market positions. The company and the group did
not have committed credit facilities at the end of the year.

Capital risk management
The group’s objectives when managing capital are to safeguard the group’s ability to continue as a going concern in order to
provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the
cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the group may adjust the amount of dividends payable to shareholders, issue
new shares or sell assets to reduce debt.

The Group monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is
calculated as total borrowings excluding trade and other payables, as shown in the balance sheet less cash and cash equivalents.
Total capital is calculated as equity, as shown in the balance sheet, plus net debt.

Fair value estimation
The nominal value less impairment provision of trade receivables and payables are assumed to approximate their fair values. The
fair value of financial liabilities for disclosure purposes is estimated by discounting the future contractual cash flows at the current
market interest rate that is available to the company for similar financial instruments.

3

4.1

Year ended

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Revenue
Sub lease income

4

Year ended

220,311,264

Other income

248,137,890
Restated

Year ended

Year ended

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Revenue from Herethera Island Resort

32,490,245

-

Cost of sales

(4,824,834)

-

27,665,410

-

Miscellaneous income

(1,909,716)

-

25,755,695

-

3,759,289

644,912

29,514,984

644,912

Classification of the expenses including cost of sales of “Herathera Island Resort” stated in this financial statement are not
presented accurately.
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4.2

The operating revenue stated above have been subjected to manual intervention due to IT system ineffectiveness those prevailed
during the financial year.

5

Finance revenue
16,158,903

19,793,577

Impairment of trade and other receivables

37,102,165

676,866

Yacht Tour Maldives settlement expenses

-

23,321,260

Impairment of Herathara receivable

-

17,269,680

1,997,110

1,212,122

297,911

327,195

Interest income
6

Profit from operating activities Stated after charging,

Professional fees
Depreciation of property, plant and equipment
Amortisation of intangible assets
Directors’ remuneration
Advertising expenses
Compensation to tour operators
Staff costs (Note 6.1)
6.1

63,936
1,529,483

348,588

435,257

-

15,070,046

18,828,409

6,033,171

17,642,864

5,688,314

Staff costs
Salaries and wages
Staff welfare

91,007

880

Staff training

3,480

83,094

Ramazan allowances

505,785

89,285

Work permit and visa

177,397

1,550

Recruitment expenses

7

31,366
1,674,374

75,062

58,567

Personal insurance and other benefits

198,352

111,481

Uniform allowance

134,463

-

18,828,409

6,033,171

63,858,300

63,858,300

63,858,300

63,858,300

Cost of sales
Operating lease rent

MALDIVES TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PLC
DETAILED STATEMENT OF EXPENSES

Audited financial statements

Year ended 31 December 2010

8

Directors’ remuneration
Impairment of Herathera receivable
Staff costs

31.12.2009

Rf

Rf

1,674,374

1,529,483

-

23,321,260

-

17,269,680

18,828,409

6,033,172

Bank charges

190,896

181,171

Electricity charges

186,613

199,727

Secretary fees
Insurance
Board meeting expenses

50,000

44,000

1,076,447

1,377,552

38,634

13,864

Telephone and communication

1,313,581

379,439

Office rent

480,000

480,000

237,740

125,727

1,997,110

1,212,122

6,416

7,466

Printing and stationery
Professional fees
Water charges
Postage
Repair and maintenance
Cleaning supplies
Amortization of intangible assets
Depreciation

4,406

6,401

9,148,765

6,885,634

336,188

74,202

31,366

63,936

297,911

327,195

4,082,699

873,273

334,256

512,632

42,032

20,000

Subscription fee

101,287

293,280

Office expenses

572,728

43,783

25,189,341

5,324,386

278,471

188,129

Travelling and transport
Legal fees
License and registration fees

Other operating expenses
Annual general meeting expenses
Compensation to tour operators
Sundry expenses
Impairment of trade and other receivable
Corporate social responsibility
Impairment of investment in subsidiary

-

15,070,046

123,397

355,577

37,102,165

676,866

-

42,623

5,826,614

-

109,551,847

82,932,625

Selling and marketing expense
Marketing expenses

10

Year ended

31.12.2010
Administrative expenses
Yacht Tour Maldives settlement expenses

9

Year ended

348,588

435,257

348,588

435,257

35,923,447

35,018,200

Finance cost
Interest on loan
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11

Earnings per share

11.1

Earnings per share is calculated by dividing the net profit for the year attributable to ordinary shareholders by the weighted
average number of ordinary shares outstanding during the year. The weighted average number of ordinary shares outstanding
during the year are adjusted for events that have changed the number of ordinary shares outstanding, without a corresponding
change in the resources.

11.2

The following reflects the income and share data used in the earnings per share computation.
31.12.2010

31.12.2009

Amount used as the numerator:

Rf

Rf

Net profit for the year

56,302,967

86,331,997

Number of ordinary shares used as denominator:

Number

Number

Weighted average number of ordinary shares in issue applicable to earnings per
share			

12

Property, plant and equipment

12.1

At cost

Balance

1,893,270

29.70

45.60

Disposals/

Balance

as at

transfers

transfers

as at

01.01.2010

during the year

during the year

31.12.2010

Rf

Rf

Rf

Office equipment

211,715

Other equipment

Rf

3,150

-

214,865

54,232

-

-

54,232

Furniture, fittings and equipment

395,554

18,231

-

413,785

Computer equipment

635,945

45,981

-

681,926

Communication equipment

124,254

-

-

124,254

Motor vehicle
Total cost
12.2

Additions/

1,895,477

Depreciation

151,000

-

151,000

-

1,572,700

67,362

151,000

1,489,062

Balance

Additions

Disposals

as at

during the year

during the year

Balance
as at

01.01.2010

31.12.2010

Rf
Office equipment
Other equipment

Rf
94,093

Rf
42,911

Rf
-

137,004

10,267

10,846

-

21,113

Furniture, fittings and equipment

194,256

81,990

-

276,246

Computer equipment

488,141

137,313

-

625,454

49,798

24,851

-

74,649

Communication equipment
Motor vehicle

-

-

-

-

Total Depreciation

836,555

297,911

-

1,134,466

Net book value

736,145

354,596

12.3

In the course of construction

Balance

Incurred during

as at

the year

01.01.2010

Reclassified/

Balance

Transferred

as at

during the year

31.12.2010

Rf

Rf

Restated
Rf
Civil work in progress

Rf

76,814,788

19,769,727

(1,071,690)

95,512,825

-

513,311

-

513,311

76,814,788

20,283,038

(1,071,690)

96,026,136

Assets transferred-from Fathuru Maldives

12.4

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Net book value
At cost

354,596

736,145

96,026,136

76,814,788

96,380,732

77,550,933

In the course of construction

13

Intangible assets

13.1

Gross carrying value - At cost

Computer software

13.2

Accumulated amortisation and impairment

Balance

Additions

Balance

as at

during the

as at

01.01.2010

year

31.12.2010

Rf

Rf

209,371

Rf
-

209,371

Balance

Charge for

Balance

as at

the year

as at

01.01.2010

year

31.12.2010

Rf

Rf

Rf

Computer software

176,139

Net carrying value

33,232

31,366

207,505
1,866
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14

Investment property

As at 01 January 2010

31.12.2009

Rf

Rf

912,695,575

867,974,483

1,071,690

24,252,437

151,000

-

2,911,347

3,763,655

Land enhancement (14.1)

-

3,855,000

Beach enhancement

-

12,850,000

(43,029,612)

-

873,800,000

912,695,575

Transferred from capital work in progress
Transferred from corporate office
Addition during the year

Impairment of investment properties
As at 31 December 2010
14.1

31.12.2010

Investment properties are stated at fair value, which has been determined based on valuations performed by Maldives Valuers
Private Limited. An accredited independent valuer, as at 31st December 2010. The Maldives Valuers Private Limited is an industry
specialist in valuing theses types of investment properties. The fair value represents the amount at which the assets could be
exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm’s length transaction at the
date of valuation, in accordance with International Valuation Committee standards. The difference between the carrying value
and fair value of investment properties has been impaired and have been transferred to the equity statement and settled against
the revaluation surplus.

14.2

Yacht Tour Maldives Pvt Ltd has carried out a land enhancement on Herathera Island Resort amounting to Rf. 3,855,000, and the
cost of the above project has been independently assessed and confirmed by Tropical Landscape Pvt Ltd on 15th September
2009.

15

Investment in subsidiary

Fathuru Maldives PLC

%

31.12.2010

Holding

Rf

94.80%

31.12.2009
Rf
-

102,000,000

Maldives Tourism Development Corporation Plc is expected to settle this amount against future sublease rent receivables from
Fathuru Maldives Plc.
However, due to the liquidation of Fathuru Maldives Plc, the Board of Directors of Maldives Tourism Development Corporation
Plc has resolved to terminate the lease agreement in respect of the island of “Vodamulla”. Thus the investment has been written
off against the corresponding payables.

16

Trade and other receivables

Trade receivables

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

583,181,759

Less: Provision for Impairment of receivable

(1,110,667)

Impairment of receivable
Advances for head lease rent
Deposits and prepayments
Other receivables - Related parties

(37,102,165)

-

546,079,594

403,250,367

82,834,417

97,889,857

586,496

287,240

42,101

42,102

179,329

59,738

629,721,937

501,529,304

1,659,781

-

Liquor stock

2,584,776

2,354,984

Fuel stock

2,608,598

-

Stationeries stock

359,359

-

Chemicals stock

776,721

-

7,989,235

2,354,984

- Others

17

404,361,034

Inventories
Food stock

18

Share capital

18.1

Authorised share capital
The authorised share capital comprises 10,000,000 ordinary shares at a par value of Rf 100/- each.

18.2

Issued and fully paid share capital

As at

As at

31.12.2010

31.12.2009

Rf
2,645,210 Ordinary shares of Rf 100/- each - As at 01 January

Rf

314,397,100

264,521,000

-

49,876,100

(59,825,118)

(71,449,870)

254,571,983

242,947,230

Shares issued during the year
( 498,761 Ordinary shares of Rf 100/- each)
Uncalled share capital
(2009-714,499 and 2008- 837,705 Ordinary shares of Rf 100/- each )
Issued and fully paid share capital - As at 31 December (Number of shares 2,429,472)
18.3

Voting power
The holders of ordinary shares confer their rights to receive dividends as declared from time to time and are entitled to one vote
per share at meetings of the Company.
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19.1

Interest bearing borrowings

Bank of Maldives - Term loan
Total borrowings of the company

Amount

Amount

Total

Total

repayable

repayable

As at

As at

within 1 Year

after 1 Year

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Rf

Rf

242,568,788

249,654,226

283,505,859

242,568,788

249,654,226

283,505,859

7,085,439
7,085,439

50 - 51

Balance as at

Loans

Loans

Balance
as at

19.2

Term Loan - BML (19.3)
Total borrowings of the company

19.3

31.12.2009

obtained

repayments

31.12.2010

Rf

Rf

Rf

Rf

283,505,859
283,505,859

-

33,851,633

249,654,226

-

33,851,633

249,654,226

Bank of Maldives PLC
This term loan facility agreement has been entered into with Bank of Maldives Plc by Maldives Tourism Development
Corporation amounting to US$ 25,000,000/-. The interest agreed for the facility is 3.5% per annum plus 3 months LIBOR with
a minimum of 8.5% p.a. By 31 December 2007, the Company has withdrawn full amount of this loan. The repayment period
of this loan is 10 year including 2 years grace, starting from December 2008 and the loan has to be repaid in 32 equal quarterly
instalments as per the following manner:
Months 1 to 24 (2 years) - Quarterly payments equivalent to the total accrued interest for the preceding period.

Months 25 to 120 (8 years) - Quarterly payments of US$ 1,100,000/- (Rf 14,080,000)

Properties mortgaged (among other properties) in respect of the above loan are as follows:
Leasehold rights of the Borrower over the “Land” at Herathera, Addu Atoll and all immovable assets form time to time situated
on or forming part of the Resort, and, all the movable assets of the Resort amounting to USD 67,546,652/-. (Rf.864,597,146/-)
Affirmative covenant:
Until the project is completed and achieves debt service coverage of 1.5:1 for two consecutive six month period, there shall
be no change of the Chairman and Managing Director of the Borrower at its next AGM and following AGM. In case there is a
change of the borrower’s Chairman or Managing Director before project completion, there shall be no further disbursement of
loan and the bank will have the right to request for a letter of undertaking from the government shareholder to ensure the on
going operations of the resort so that the borrower will be able to meet its obligations under the sanction letter.
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Trade and other payables

Restated
Year ended

Year ended

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Trade payables
- Lease rent payables
-Other trade payables
Other Payables
Accruals
Staff payables

102,553,424

92,421,050

10,634,197

8,807,056

18,466,734

45,084,597

5,263,477

9,699,898

7,552

7,552

666,952,112

700,253,726

Dividend payable

36,363,790

43,474,630

Commitment fee received in advance

51,400,000

-

891,641,287

899,748,509

Advance from sublease
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Amount due to related parties

Year ended

Year ended

31.12.2010

31.12.2009

Rf

Rf

Relationship
Fathuru Maldives Plc

Subsidiary

-

102,000,000

Maldives Tourism Development Corporation Plc is expected to settle this amount against future sublease rent receivables from
Fathuru Maldives Plc.
However due to the liquidation of Fathuru Maldives Plc ,The Board of directors of Maldives Tourism Development Corporation
Plc has resolved to terminate the lease agreement in respect of the island of “Vodamulla”. Thus this amount has been written
back against the corresponding amount written off.
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Cash and cash equivalents
In cash flow statement
Cash in hand

77,850

229,866

Cash at bank

2,523,039

12,002,626

Fixed deposit
Bank overdraft
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230,842,419

341,015,635

233,443,308

353,248,127

(180,666,933)

(169,681,263)

52,776,375

183,566,864

Capital commitment
There were no material contingent assets and liabilities as at the reporting date.
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Dividend per share
Dividends payable are not accounted for until they have been ratified at the annual general meeting. There has been no
dividend declarations for the year 2010.

25

Contingent assets and liabilities
There were no material contingent assets and liabilities as at the reporting date.

26

Financial instrument

26.1

Fair value of financial assets and financial liabilities
Financial assets and liabilities (Short - term)
The fair value of short-term financial assets and liabilities approximate their carrying value because of their immediate or shortterm maturity.
Long - term financial assets and liabilities
Directors believe that the fair value of long-term financial assets and liabilities would not differ significantly from their carrying
amount recorded in the balance sheet.
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26.2

The following table sets out the carrying amount, by maturity of the Group’s financial instruments that are exposed to interest
rate risk:
2010
Effective

Total

Interest
Rate

Rf

Term Loan - BML-

249,654,226

Within

1 to 2

2 to 3

3 to 4

4 to 5

After 5

1 Year

Years

Years

Years

Years

Years

Rf

Rf

Rf

Rf

Rf

Rf

7,085,439

18,080,503

49,129,954

53,559,214

69,085,760

52,713,363

7,085,439

18,080,503

49,129,954

53,559,214

69,085,760

52,713,363

-8.50% or 3.5%+LIBOR
Bank Overdraft

8.50%

180,666,933
430,321,160
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Capital management
Capital includes the equity share capital and accumulated reserves. The Company’s objective is to maintain a healthy capital
ratio in order to support the business and maximise the shareholder value.
The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in Company’s operations. To
manage capital structure Company may use dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or raise new
capital.
The Company monitors capital using a gearing ratio which is net debt divided by total capital plus net debt. The Company’s
policy is to keep the gearing ratio between the levels set on a periodic basis. The Company includes within the net debt, interest
bearing loans and borrowings trade and other payables and less cash and cash equivalents. Total capital includes share capital
plus reserves.
The gearing ratios at 31 December are as follows:
2010

2009

Rf
Bank overdraft

Rf

180,666,933

169,681,263

Trade and other payables

891,641,287

899,748,508

Interest bearing borrowing

249,654,226

283,505,859

-

102,000,000

Less: Cash and cash equivalents

Amount due to related parties

(233,443,308)

353,248,127)

Net debt

1,088,519,138

1,101,687,503

519,374,632

494,476,525

67.70

70.60

Total equity capital
Gearing
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Events occurring subsequent to reporting date

28.1

In accordance with the Chapter 3, section 13 of MMA Act 1981, on 10 April 2011, The President of The Republic of Maldives in
consultation with the Board of Directors of MMA has announced that the exchange rate of Maldivian Rufiyaa against USD is
permitted to fluctuate within a ±20% band of Rf. 12.85 per USD, effective from 11 April 2011.

28.2

As per the amendments to the tourism act ( act number 2/99 ) commencing 1st January 2011 the island lease rents would be
calculated based on the land area registered at the Ministry of Tourism Arts and Culture. The revised lease rent structure shall
replace the existing island lease rents which was calculated based on number of beds.
There have been no material events, other than that discussed in note 29.1 and 29.2 above, occurring after the reporting date
that require adjustments to or disclosure in the financial statements.

29

Taxation
There is no incidence of taxation on profits and income for companies in the Republic of Maldives. Accordingly, the company
is not liable to income tax on profits earned in the Republic of Maldives. However the Government of Maldives has enacted the
business profit tax act on 18 January 2011 and profits earned from 18 July 2011 onward will be subjected to the taxation.
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 2010ވަނަ އަހަރުގެ މުރާޖަޢާ
13
13
14
15
15
15
15

ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯ ްޓ
ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން
ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް
ހިއްސާގެ އަގަށް އައިބަދަލު
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން
ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ

01 - PB

މާލީ އުސްއަލިތައް
2007

2008

2009

2010

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ޮއޕަރޭޝަންސް
އާމްދަނީ

19,158,605

270,513,591

248,137,890

220,311,264

ރފިޓް މާޖިން
ޮއޕަރޭޓިން ޕް ޮ

27%

44%

35%

26%

މުޅިއަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ

7,653,448

121,948,837

86,331,997

56,302,967

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

4.58

67.47

45.60

29.70

ހިއްސާއަކަށް ބެހިފައިދާ

90

-

20

-

ރިޓާން ޮއން އިކުއިޓީ

4%

34%

17%

11%

މާލީ ހާލަތު
ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންކް ބެލެންސް

345,894,590

433,654,065

353,248,127

233,443,308

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް

1,392,219,646

1,762,313,665

1,949,412,155

1,841,337,079

ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ އެސެޓްގެ ޖުމްލަ

101

195

204

204

ހިއްސާގެ މާރކެޓް ޕާރ ޮފމޭންސް
އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރިވަރު

205

250

162

119

އަހަރުތެރޭ އެންމެ މަތިވީވަރު

400

490

360

199

އަހަރުތެރޭ އެންމެ ދަށްވީވަރު

135

175

160

119

މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން

534,332,420

661,302,500

539,999,946

374,132,549

ކުންފުންޏާއި ބެހޭގޮތުން
ތަސައްޥުރު

ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

އެމްޓީޑީސީގެ ތަސައްޥުރަކީ އެމްޓީޑީސީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ

އެމްޓީޑީސީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވެ ކުންފުނީގެ މަޤްޞަދު

ހިންގުންތެރި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަށް ވުމަށްޓަކައި ،ކުންފުނީގެ ޙިކްމަތު ޢަމަލީއާއި

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ހިތުގެއަޑިން

މާލިއްޔަތުގެ މުއްސަދިކަން ބޭނުންކޮށްގެން މާލީ އަދި ޢަމަލީ ހިއްސާދާރުންގެ

ޤަބޫލުކުރާ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކަކީ:

އުންމީދަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މައިކްރޯ
އަދި މެކްރޯ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތައް ހޯދުމެވެ.

● ●ހިއްސާދާރުންގެ މަސްލަހަތު އަބަދުމެ ރައްކާތެރިކުރުން
● ●ހުޅުވިގެންވާ ސިކުނޑިއަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން

މިޝަން

● ●އާ ކަންތައްތަކާއި ގޮތްތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

އެމްޓީޑީސީގެ މިޝަނަކީ ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް

● ●އެކަކު އަނެކެއްގެ ތަފާތުތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތައް އިޚްތިރާމްކުރުން

ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން
އެއިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ހޯދެންއޮތް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދާ އެކަމުގެ ސަބަބުން

● ●ތެދުނިޔަތާއިއެކު އަމިއްލަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފަސްނުޖެހުން

ހިއްސާދާރުންގެ ތަނަވަސްކަން ވީ އެންމެ މަތީދަރަޖައަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމެވެ.
މިއަދު އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.
އެމްޓީޑީސީން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެހި ރަށްތައް ފެހި ރިސޯޓްތަކެއްގެ
ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އެރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުންނަށް ހަނދާނުން
ފޮހެނުލެވޭހައި ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
އެމްޓީޑީސީގެ ވިޔަފާރި މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓްގައި އެމްޓީޑީސީ އަކީ ތާއަބަދު ވަކި
ސިނާއަތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރިއަށްދާނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިފައެއް
ނުވެއެވެ .އެއާއި ޚިލާފަށް އެމްޓީޑީސީ ސިފަކުރެވިފައި ވަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި
އިންވެސްޓްކޮށް ކުރިއަށްދާނޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މިވިސްނުމުގައިވާ މުރާދަކީ
ހިއްސާދާރުންގެ ފައިދާ އެންމެ އިތުރުކުރެވޭނެ ހުރިހައި މަގުތަކެއް އެމްޓީޑީސީން
ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެވެ.

މާނަވީ މަޤުޞަދު
އެމްޓީޑީސީގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް
މަންފާކުރަނިވި ކަންކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމެވެ.
އެމްޓީސީގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު އޮފީހަށް
ނިކުންނަކީ މިމަޤްޞަދުގައެވެ .އަދި އެމުވައްޒަފުން ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިންނާއިއެކު
ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި މުޢާމަލާތު ހިންގަނީ މިމަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށެވެ .އަދި
މިކަން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބަހުސްތަކަކާއި ދެބަސްވުންތަކަށް ކުރިމަތިލާ،
ހިނިތުންވުމާއިއެކު ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލަނީ
މިމަތިވެރި މަޤްޞަދަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށެވެ.

03 - 02

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތައް
● ●އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާގެ އަގު މައްޗަށް ދާނެގޮތައް ކުންފުނީގެ
މަސައްކަތްތައް ރާވާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއެކު އެމްޓީޑީސީގެ
ހިއްސާދާރުންނަށް އެވްރެޖަށްވުރެ މަތީ ހިއްސާގެ ފައިދާއާއި
އަގުމަތިވުމުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ މަގުފަހިކުރުން
● ●ކުންފުނީގެ ދެމިއޮތުމާއި ކުރިއެރުމަށް ބުރުނާރާ ގޮތަށް ހިއްސާގެ
ފައިދާ ބަހަމުން ގެންދިއުން ،އަދި މިފައިދާއަކީ އަހަރުން އަހަރަށް
އިތުރުވަމުން އަންނާނެ އެއްޗަކަށް ހެދުން
● ●ކުންފުނި ރޭވުމުގައި މަރުކަޒީކޮށް މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ފައިދާ
ލިބިގަނެ ލާމަރުކަޒީކޮށް މަސައްކަތް ހިންގުމުގެ އެފިޝަންސީ
ލިބިގަތުން
● ●މާކެޓް ހަރަކާތްތަކާއި މާކެޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފުރިހަމައަށް
ދިރާސާކޮށް ހޯދެން އޮތް ކޮންމެ ފުރުޞަތަކުން ކޮމްޕެޓިޓިވް
އެޑްވާންޓޭޖް ހޯދުން
● ●ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓެޖީ ރޭވުމާއި އެސެޓް ތަރައްޤީކުރުމުގައި
ރިސްކް ޑައިވާސިފައިކުރުން
● ●ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކުން ކުންފުނި
ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅިފައިވާ އަދި ގުޅުންނެތް
ސިނާއަތްތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުން
● ●ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އިތުރުން
ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ
ދާއިރާތަކުގައި ކުންފުނި ހިއްސާވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން
● ●ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ނޮލެޖް ބޭސްޑް
ވޯކްފޯސްއެއް އުފައްދާ ދެމެހެއްޓުމާއި ،އުފެއްދުންތެރިކަމަށް
މަގުފަހިކުރުވާފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުން
● ●އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކުރިއެރުމަށްޓަކައި
ވިޔަފާރީގެ ޒަމާންވީ އުސޫލުތަކަށް ގޮންޖެހުން
● ●އިންޑަސްޓްރީގެ އިނެފިޝެންސީސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ވާދަވެރި
މިނިވަން ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުން
● ●ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހިތްވަރުދީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އެފަދަ އެހެނިހެން
ސިނާއަތުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން
● ●ކުންފުނީގެ އޯވަރހެޑްސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ހިދުމަތާއި ބައެއް
މަސައްކަތްތައް ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން
އައުޓްސޯސްކުރުން

● ●ކުންފުނި ހިންގުމުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ މަތީ އެތިކަލް
މިންގަޑުތައް ގެންގުޅުން
● ●ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑާއި ލިސްޓިން ގަވާއިދުތަކާއި އެހެނިހެން
ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް ބޯލެބުން

ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު
ކުންފުނީގެ ނަން:
އަލްފާޞިލު މުހައްމަދު އަޒުމަތު

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

ރަޖިސްޓްރީ

މެމްބަރ

ނމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިޔުނެރޭޝަން ކޮމިޓީ
ޮ

ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:

ގ .ފަތުރުވެހި  1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ބުރުޒުމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނަން

މަޤާމް

އަލްފާޞިލު ހުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

ޗެއަރމަން

ކުންފުންޏާ ގުޅޭނެ ޮގތްތައް:

އަލްފާޞިލު އިސްމާއީލް ޔާސިރު

މެމްބަރ

ފޯން960 334 7766 :

އަލްފާޞިލު އިސްމާއީލް ހަމީދު

މެމްބަރ

ފެކްސް960 334 7733 :

ޮޑކްޓަރު އަހުމަދު ޝަމްހީދު

މެމްބަރ

އީމެއިލްinfo@mtdc.com.mv :

އަލްފާޞިލު މުހައްމަދު ސައީދު

މެމްބަރ

ޔޫ.އާރް.އެލްwww.mtdc.com.mv :

ޮކމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ
އަލްފާޞިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
C - 280/2006

ޮއޑިޓަރުން

ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު

އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގް

ކުންފުނިތަކުގެ ގާނޫނު ނަމްބަރު  10/96ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް

ޗާޓަޑް އެކައުންޓަންޓްސް

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުންޏެކެވެ.

ގ .ސޯސަނީ  1ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ރައްދެބައިމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ލިސްޓުކުރުން

ކުންފުނީގެ ޯލޔާރސް

ކުންފުނީގެ އާއްމު ހިއްސާވަނީ މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް

ޕްރީމިއަރ ޗޭމްބަރސް

ކުރެވިފައެވެ.

މ .ލަކްސް ލޮޖް
މާލެ

ބޯޑް ޑިރެކްޓަރުން ( 31ޑިސެމްބަރ )2010
ނަން

މަޤާމް

ހައިސިއްޔަތު

އަލްފާޞިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

ޗެއަރމަން

އިންޑެޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ހިއްސާބެހިފައިވާ ގޮތް
ހިއްސާގެ އަދަދު

 100ރ ގެ ރޭޓުން

%

އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު މިހާދު

ޑިރެކްޓަރ/އެމްޑީ

އެގްޒެކެޓިވް

އާއްމު ހިއްސާދާރުން

1,673,987

167,398,700

53

އަލްއުސްތާޒު އިސްމާއީލް ޔާސިރު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ސަރުކާރު

1,469,984

146,998,400

47

އަލްފާޞިލް ހުސެއިން ތައުފީޤް އަލީ

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ޖުމުލަ

3,143,971

314,397,100

100

ޑޮކްޓަރ އަހުމަދު ޝަމްހީދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ

10,000,000

1,000,000,000

އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު ސައީދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ރައުސުލްމާލު

އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު އަޒުމަތު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

އަގު އަދާކުރެވިފައިވާ

އަލްފާޞިލް އިސްމާއީލް ހަމީދު

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ރައުސުލްމާލް

އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ޝަމީމް

ޑިރެކްޓަރ

އިންޑިޕެންޑެންޓް/ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް

ހިއްސާގެ ޕްރީމިއަމް

29,868,972

ސސިއޭޓުން
ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުނިތަކާއިޮ ،ޖއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި ތަކާއި އެ ޯ

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީގެ މެމްބަރުން
ނަން

254,572,300

މަޤާމް

އަލްފާޞިލު އިސްމާއީލް ހަމީދު

ޗެއަރމަން

އަލްފާޞިލު ހުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

މެމްބަރ

ޮޑކްޓަރު އަހުމަދު ޝަމްހީދު

މެމްބަރ

އަލްފާޞިލު މުހައްމަދު ސައީދު

މެމްބަރ

ކުންފުނީގެ ނަން

އީ އެން އޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިން ކޮމްޕެނީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެޑްރެސް

 2ވަނަ ފަންގިފިލާ،ހ .އާގެ .ބޮޑުތަކުރުފާނު
މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ހިއްސާވާ ގޮތް

ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ

05 - 04

ޗެއާމަންގެ މެސެޖް
 2010ވަނަ އަހަރު ފެނިފާވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ދަށްވިޔަނުދީ އިތުރަށް
ފުޅާވެ ކުރިއަރަމުންދިޔަ ތަނެވެ .އެމްޓީޑީސީއަށް މިވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރަނގަޅު
ކުރިއެރުމެއްހޯދައި ހިއްސާދާރުންނަށާއި ބައިވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަގަޅު
ފުރުޞަތުތަކެއް ވިޔަފާރި އަހަރުތެރޭގައި ލިބުނެވެ.
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ކުންފުނި ތަރައްގީކުރެއްވުމަށާއި ހިންގުމަށްޓަކައި
ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށާއި އިތުބާރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.
އަދި އެމްޓީޑީސީ ތަރައްގީކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރީގެ އަދި މިހާރުގެ ޑިރެކްޓަރުން
ކުރައްވާފައިވާ މިންނެއް މަސައްކަތްތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި
ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ .އެބޭފުޅުންގެ އެހީއާއި ލަފައާއި ނުލާ ކަންތައްތައް މިހާރު
މިއޮތްގޮތަކަށް ނުދިޔައީސްއެވެ.
ޑިސެމްބަރ  2010އަކުން ފެށިގެން ހެރެތެރެ އަމާރީ ގްރޫޕް އާއި ހަވާލު
ކުރެވިފައިވާތީ އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަޖެހެއެވެ .އަދި ހެރެތެރެ އަލުންމަރާމާތުކޮށް
ނިންމުމަށްފަހު އެ ގުރޫޕްގެ ޕްރައިމް ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ހުޅުވޭނެ ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ކުރަމެވެ.
މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި އަނަންތަރާ ކިހަވަށް ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ  2011ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރް އާއި
ހަމައަށް ވޮޑަމުލާގެ ފައިނޭންޝިއަލް ކްލޯޝަރ ސިންގަޕޫރުގެ ކޯސްޓް އީސްޓް
އިންވެސްޓްމަންޓްސްއާއި އެކު ހެދުމަށެވެ.
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރގަ މަގުއްދުވާ ހިންގަންފެށޭނެ ކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން
އިތުރުކުރުމަށް އެމްޓީޑީސީއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ
މިއަމާޒަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ .އަދި މިކަންކުރުމަށްޓަކާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ
ދުވަހަކުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަމެވެ.
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާމަސައްކަތުގައި ހެޔޮރަހްމަތްލައްވާށި.

އުލިގަމު ކުރިއެވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެއްބައިވާނެ ބަޔަކު
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަޑުމެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދަމެވެ .ހަމައެއާއި އެކު
މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެންތަންތަން ވީއެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ހުޅުވުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެން ގެ އެހެން ސަބްލީސް ހޯލްޑަރުންނާއި އެކު
މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
ހިއްސާދާރުންގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދުމަކީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޓް ސްޓްރެޓެޖިކް އެއިމް ކަމުގައި ވާހިނދު ކުރިން
ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައްތަކުން މިކަމަށް ފައިދާ ކުރާނެއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ގައުމުގައިވާ ހީވާގި ޒުވާނުންނަށް މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަޑުމެން ވިޔަފާރިކުރާ
ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ އަޅުގަނޑުމެން ހިންގަމުންދާ
ވިޔަފާރިތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ފުޅާކޮށް އޭގެ ފައިދާ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ
ފަރުދުންނަށް ލިއްބައިދީ އާއްމު ރައްޔިތުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް
ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން

މެނޭޖިންގެ ޑިރެކްޓަރގެ މެސެޖް
 31ޑިސެމްބަރު 2010ގެ މާލީ އަހަރު ނިމިފައިވަނީ އެމްޓީޑީސީ އަށް ދަތި
އުނދަގޫ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މި އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވެނީ މާލީ ގޮތުން ދުނިޔެއަށް
ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިޘާގެ ސަބަބުން ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު މަދު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެހެންނަމަވެސް
ވިޔަފާރިއަށް ދިމާވެފައިވާ މި ނުތަނަވަސް މާޙައުލުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި
އެމްޓީޑީސީއިން މަސައްކަތްކޮށް ،މި ދަތިކަމުގެ ތެރެއިން ނުކުމެ ވިޔަފާރި
ފުޅާ ކުރުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙީ
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ .މި ފުރުޞަތުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ޕާޓްނަރުންނަށާއި،
އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހުސްވިއަހަރުގައި ލިބިފައިވާ އެއްބާރުލުމަށް
އަޅުގަނޑު ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ،ކުރިއަށް
ރޭވިފައިވާ ކަންކަން ހިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

 2010ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިލުން.
 2010ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ،އެމްޓީޑީސީއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ،
ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިޒޯޓު ހިންގާނެ މެނޭޖްމަންޓް ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމަށެވެ .މިގޮތުން
 2010ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ،ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އޮނިކްސް
ހޮސްޕިޓަލިޓީ ގްރޫޕްއާއެކު މެނޭޖްމަންޓް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހެރެތެރެ ހިންގުމާ އޮނިކްސްގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވަނީ  1ޑިސެމްބަރު 2010
ގައެވެ .އޮނިކްސްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓީމުން ހެރެތެރެ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގާނެކަމުގެ
ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތެވެ .ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ހއ .އުލިގަމު
ސިޓީ ހޮޓެލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ
ޕާޓްނަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްސިޑިއަރީ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ފަތުރު މޯލްޑިވްސްއަށް
ސަބްލީޒްކޮށްފައިވާ ގއ .ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ
ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  2010ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފަތުރު
މޯލްޑިވްސް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައިވާނެއެވެ .ފަތުރު
މޯލްޑިވްސް ގެ ޕްރޮމޯޓަރުންނާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ
ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ޙައްލުކޮށް ،އެ ކުންފުނި އުވާލައި ނިމިފައެވެ .މި މަސައްކަތުގެ
ތެރޭގައި އެމްޓީޑީސީއިން ގއ .ވޮޑަމުލާއާ ޙަވާލުވެ ،އެރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި،
ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ ކޯސްޓް އީސްޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާއެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ2011 .
ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައި އެރަށް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފެށޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ.
ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ސަބްލީޒްކުރެވިފައިވާ 4
ރަށެއް ހުޅުވުމަށް އޮތް ތާރީޚް ފަސްކުރެވިފައިވެއެވެ .ވިޔަފާރިއަށް ފަހިކަން ކުޑަ
މި މާޙައުލުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަގުހުރި ޕާޓްނަރުން ވަނީ މި މަސައްކަތްތައް
ނިންމުމަށް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .ބ .ކިހަވައްހުރަވަޅި ސަބްލީޒްގެ
އުޞޫލުން ނަގާފައިވާ މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ވަނީ އެރަށް ފެބްރުއަރީ
 2011ގައި ހުޅުވާފައެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްލީޒް ޕާޓްނަރެއްކަމަށްވާ އޯ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ

ޕްލަސް އީއިން ސަބްލީޒްކޮށްފައިވާ ދ .އެނބޫދޫ އޮޅުވެލި 2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ
 4ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ،އަހްމަޓް އައިޑެނިޒްއަށް
ސަބްލީޒްކޮށްފައިވާ ގދ .މަގުދުވާ  2011ވަނަ އަހަރުގެ  4ވަނަ ކުއާޓަރގައި
ހުޅުވޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ތްރީ ކޭ އިންޓަރނެޝަނަލްއިން ތަރައްޤީ ކުރާ ހދ.
ނާގޯށި  2012ވަނައަހަރުގެ  4ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހުޅުވޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ .ގއ.
ކޮނޑޭމަތީލާބަދު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަބްލީޒް ޕާޓްނަރެއްކަމަށްވާ
ރެޒަނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު މިހާރު ވާހަކަދެކެވެމުންދަނީ އެރަށް ތަރައްޤީ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިޔަށްދާނެ މަގެއް ހޯދުމާބެހޭ ގޮތުންނެވެ2011 .
ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރ ނިމުމުގެ ކުރިން މި މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް
އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަމެވެ .ނ.އެކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން
އެމްޓީޑީސީގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕާޓްނަރެއްކަމަށްވާ އީ އެން އޭ ހޯލްޑިންގްސް
އާއެކުވެސް ހަމަ މިފަދަ މަޝްވަރާތަކެއްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
އިސްވެ ދެންނެވި ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލުގައި  2010ގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަށް
ޖެހިފައިވަނީ  220.3މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީއަހަރަށްވުރެ %11.2
އިންސައްތަ ދަށް މިންވަރެކެވެ .މި މުއްދަތުގެ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓަކީ 76.1
މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ކުރީއަހަރަށްވުރެ  %25.1އިންސައްތަ ދަށް މިންވަރެކެވެ.
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާއަށްވާ  56.3މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ
ފާއިތުވި އަހަރަށްވުރެ  %34.8އިންސައްތަ މަދު ޢަދަދެކެވެ .ކުރީއަހަރާ އަޅާބަލާއިރު
ޖުމްލަ ފައިދާވަނީ  30މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށްވެފައެވެ .މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ގއ.
ވޮޑަމުލާއިން ފާއިތުވިއަހަރު ލިބެންވާ  37.1މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭނެ އެއްޗެއްގެ
ގޮތުގައި ބަލަންޖެހުމުން އާމްދަނީއަށް އައިސްފައިވާ އުނިކަމެކެވެ.
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ކުރިމަގުގެ ތަޞައްވުރު.
ބަދަލުވަމުންދާ ވިޔަފާރީގެ ވެށީގައި ޤާބިލުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި
އެމްޓީޑީސީން މިހާރު ގެންގުޅޭ ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަލުން އެކުލަވާލުމަށް
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިދަނީ ވިސްނަމުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް ފަހުން
އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާގުޅިގެން ސްޓްރެޓަޖީ އަލުން އެކުލަވާލުމަކީ ކޮންމެހެން
ބޭނުންވެފައިވާކަމެކެވެ.
އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް ކުރާ އިތުބާރާއި އޮންނަ ޔަޤީންކަމުގެ
އަގުއަދާކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ،
އެބަދަލުތަކަށް އެކަށީގެންވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުމަކީ
ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ .އަޅުގަނޑު
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  2011ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އަހަރު ފާއިތުވި އަހަރަށްވުރެ
ރަނގަޅުވާނެއެވެ .އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމުގެ ނަމުގައި އެމްޓީޑީސީގެ
އެންމެހައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މި ޔަޤީންކަން އަރުވަނީ އަޅުގަނޑުމެން
ވިޔަފާރީގެ އެންމެހައި ރިސްކުތަކާއި ފުރުޞަތުތަކަށް ވިސްނުމަށްފަހު ،ކުރިމަގުގައި
އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ލިބޭނެ މަގެއް ހޯދާނެކަމުގައެވެ.

ނިންމުން
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރަށްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުކުރާނަމެވެ.
2010ވަނަ އަހަރުގައި ދިމާވި ދަތި އުނދަގޫ ކަންތައްތަކާއެކުވެސް އެމްޓީޑީސީއާއި
އެމްޓީޑީސީގެ ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިން ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
އަވަސްކުރުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ .ވުމާއި އެކު މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ
ދަތިކަމުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިކުމެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އެބައޮތެވެ.
އެމްޓީޑީސީގެ ޕާޓްނަރުންނާއި ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް
އަޅުގަނޑު އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .އަދި އުޖާލާ ކުރިމަގަކާ
ދިމާއަށް އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު އެފަރާތްތަކުން މެދުނުކެނޑި ލިބެމުންދާ
އެހީތެރިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.

އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު މިހާދު
މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ.

ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތަޢާރަފް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް – ބޯޑުގެ ޗެއަރމަން މުސްތަގިއްލު  /ނޮން-
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް އެމްޓީޑީސީގެ ޗެއަރމަން ކަމަށް އިސްކުރެވުނީ
 13ޖެނުއަރީ  2009ގައެވެ .ސަލީމަކީ އިޓަލީ އިން ހޮޓެލް
މެނޭޖްމެންޓްއިން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލުކުރައްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދާޢިރާގައި  20އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖްރިބާ
ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް
ރިޒޯޓްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓަވާފައިވުމުގެ އިތުރުން
ސަލީމަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ވަރަށްގިނަ
ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ސެމިނާތަކުގައި ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އަދި ސަލީމަކީ

އަލްފާޟިލް ހުސައިން ތައުފީޤު އަލީ  -ޑިރެކްޓަރެއް  /މުސްތަގިއްލު  /ނޮން-
އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެއް
ހުސައިން ތައުފީޤު އަލީ ވަނީ މެލޭޝިޔާ ގައި ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް އިން ޑިގްރީ
ހާސިލުކުރަށްވާފައިވާ އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވާރސިޓީގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް
ސްޓަޑީޒް އިން ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާފައެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތުން ވަކިވުމާ
ހަމައަށް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންއެފެއާރޒްގައި  13އަހަރު
ޚިދުމަތް ކުރަށްވާފައިވެއެވެ .ތައުފީގަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޑައިވް އަދި ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސް ގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގާ
ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސިލްވަރ ސޭންޑް ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް ގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރެވެ.

މޯލްޑިވްސް ލިވްއެބޯޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ
ފައުންޑާ މެމްބަރެވެ .މީގެ އިތުރުން ސަލީމްވަނީ
މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް
އިންޑަސްޓްރީގެ ބޯޑުގައިވެސް މަސައްކަތް
ކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު – މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު މުސްތަގިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީ
ގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ  16ޖުލައި  2009ގައެވެ .އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ސައީދު އަކީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ބާމިންހަމް ޔުނިވަރސިޓީއިން ހޮސްޕިޓަލިޓީ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު – މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު ފުރަތަމަ އެމްޓީޑީސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނީ
 2006ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އޭގެފަހުން  13ޖަނަވަރީ  2009ގައި ސަރުކާރުން
އެމްޓީޑީސީ ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަންކުރެއްވިއެވެ .ހަމަ އެއާއެކު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނެވެ .ޕަބްލިކް
ސެކްޓަރގައި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން  15އަހަރަށްވުރެ
ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ މިހާދު ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމްވެސް
ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވިއިރު މިހާދު
ވަނީ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ
ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް
ހިމެނެއެވެ .މިހާދަކީ ވިޔަފާރީގެ ރޮގުން

އެންޑް ޓޫރިޒަމް މެނޭގްމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލާސް އާއި މާސްޓާސް ޑިގްރީ
ހާސިލުކުރައްވާ ،އިޓަލީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް އޮފް ޓޫރިޒަމް ސައިންސްއިން
މާރސްޓަރ އޮފް ހޮޓެލް މެނޭޖެމެންޓް ހާޞިލްކުރައްވާ ،މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް
އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ޑިޕްލޮމާ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ
ބޭފުޅެކެވެ .ސަޢީދަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ދާއިރާގައި ހޭދަކުރެއްވި  15އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ސީނިއާ
މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައިމަސައްކަތްކުރަ
އްވާފައިވެއެވެ .ވިލާ ކޮލެޖްގެ ޓޫރިޒަމް
ފެކަލްޓީގެ ޑީންގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި
ސައީދަކީ މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް
އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން
އެންޑް ޓްރޭނިންގެ އެޑްވައިޒަރީ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްވެސް މެއެވެ.

މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވައިގެން
ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްއުސްތާޒު އިސްމާޢިލް ޔާސިރު -
މުސްތަޤިއްލު  /ނޮން-އެކްޒެކެޓިވް
ޑިރެކްޓަރ
09 - 08
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ޑރ .އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު މުސްތަޤިއްލު ޑިރެކްޓަރެއްގެ

ޖެނުއަރީ  2009ގައެވެ .ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިސްމާއިލް

ގޮތުގައި އެމްޓީޑީސީ ގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ

ޔާސިރަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމް ފުރުއްވަމުން

 16ޖުލައި  2009ގައެވެ .ޝަމްހީދު ވަނީ

ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ .ޔާސިރު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ
ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ވެސްޓް އިންގްލެންޑުން ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން
ބެޗެލާސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލީޑްސް އިން
ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލާރސް
ޑިގްރީއާއި ޕީ.އެޗް.ޑީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ .ވިލާ
ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑް ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމް
ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ ޝަމްޙީދު ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން  4އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ
ޙާޞިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު އަޒުމަތު – މުސްތަޤިއްލު /
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އާއްމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކުރަށްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މުހައްމަދު އަޒުމަތު
އަލްފާޞިލް އިސްމާއީލް ހަމީދު – މުސްތަޤިއްލު /
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އެމްޓީޑީސީ ގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ  23ސެޕްޓެމްބަރ  2010ގައެވެ.
އަޒުމަތު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވާރސިޓީ އޮފް އެންގްލިއާ ރަޝްކިން

އާއްމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކުރަށްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އިސްމާއީލް

އިން ބިޒިނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (މާކެޓިން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް) އިން

ހަމީދު އެމްޓީޑީސީ ގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ  23ސެޕްޓެމްބަރ 2010

ޑިގްރީ ހައްދަވާފައެވެ 1995 .އިން  2004ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަޒުމަތު

ގައެވެ .ހަމީދު ވަނީ  2006ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ

މަސައްކަތް ކުރަށްވާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން އިން އެކައުންޓިން އެންޑް

ޓްރެޒަރީގެ ޕަބްލިކް އެންޓަޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގް

ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ބެޗެލަރ ޑިގްރީ (އޮނާރސް)

އެންޑް އިވަލުއޭޝަން ބޯޑް ގައެވެ .އަޒުމަތު ފަހުން

ހައްދަވާފައެވެ .އަދި  2008ވަނަ އަހަރު ޔޫކޭ ގެ

މަސައްކަތް ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާފައިވަނީ ސީޑީ

އެސޯސިއޭޝަން އޮން ޗާރޓާރޑް ސަރޓިފައިޑް

ސާރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެކައުންޓަންޓްސް ( އޭސީސީއޭ ) ގެ ސަރޓިފައިޑް

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައެވެ.

އެކައުންޓެންޓެކެވެ .ހަމީދު މިހާރު މަސައްކަތް

އަދި އަޒުމަތަކީ އޭރީޒް އެންޓަރޕްރައިސަސް

ކުރަށްވަމުން ގެންދަނީ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް

ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން އެއިޓީން ގެ

ގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ މަޤާމުގައެވެ .ހަމީދު

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ވެސް މެއެވެ .ރެޕިއުޓެޑް ދެ

އަކީ އޭސީސީއޭ ގެ ހަރަކާތްތެރި މެމްބަރެއްގެ

ކުންފުނީގެ އިސް މަޤާމުތައް އަދާކުރަށްވަމުން

އިތުރުން ،އެމެރިކާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް

ގެންދެވުމާއެކެ ،އަޒުމަތަކީ މެނޭޖްމަންޓް އަދި

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓަރސް ގެވެސް މެމްބަރެކެވެ.

ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖަސް ދާއިރާގެ ތަޖްރިބާކާރު

އެންޑް

ބޭފުޅެކެވެ.

ޮޑކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު – މުސްތަޤިއްލު /
ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ޝަމީމު  -މުސްތަޤިއްލު /
ނޮން އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ
އާއްމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަހުމަދު ޝަމީމު
އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ހޮވިވަޑައިގެންފާވަނީ  23ސެޕްޓެމްބަރ  2010ގައެވެ.
އަހުމަދު ޝަމީމް އަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި  20އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
ބޭފުޅެކެވެ.

އިސް ވެރިންގެ ތަޢާރަފް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު  /މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު ފުރަތަމަ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެވުނީ
 2006ވަނަ އަހަރުގައެވެ .އޭގެފަހުން  13ޖަނަވަރީ  2009ގައި ސަރުކާރުން
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އައްޔަންކުރެއްވިއެވެ .ހަމަ އެއާއެކު
ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް އައްޔަންކުރެވުނެވެ .ޕަބްލިކް
ސެކްޓަރގައި ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން  15އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ
ހޯއްދަވާފައިވާ މިހާދު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމްވެސް
ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވިއިރު މިހާދު ވަނީ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ
ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް
ހިމެނެއެވެ .މިހާދަކީ ވިޔަފާރީގެ ރޮގުން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވައިގެން
ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

ޗޕްރާ -ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ
މރ .ރާކޭޝް ޯ
ރާކޭޝް ޗޯޕްރާ އަކީ ފައިނޭންސް ،އެކައުންޓިން އަދި މެނޭޖެމަންޓް ދާއިރާގެ
ކޮލިފައިޑް އަދި ތަޖްރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ .ޗޯޕްރާ އަކީ އިންޑިއާގެ އިންސްޓިޓިއުޓް
އޮފް ބޭންކިންގް އެންޑް ފައިނޭންސް ގެ އެސޯސިއޭޓް މެމްބަރެކެވެ .އިންޑިއާގެ
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން މެނޭޖްމަންޓް
ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ހާސިލު ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން،
ރާކޭސް ވަނީ ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ސޯސިއޮލޮޖީ އިން މާސްޓާރޒް ހައްދަވާ
އަދި ފައިނޭންޝަލް އެންޑް ބިޒިނަސް މެނޭޖްމަންޓް އިން ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާފައެވެ.
ބޭންކިން އަދި ކޯޕޮރޭޓް ދާއިރާގެ ( އިންޑިއާ އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް) މަތީ ވަޒީފާތައް
އަދާ ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ،ޗޯޕްރާ ވަނީ އެދާއިރާތަކުގައި  25އަހަރަށްވުރެ ދިގު
މުއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށް ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން،
އެބޭފުޅާއަކީ ،ފައިނޭންސް ،އެކައުންޓިން ،އޮޑިޓް ،ބޭންކިން ،ފައިނޭންޝަލް
އެނަލިސިސް ،ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސިންގް ،ސްޓްރެޓެޖީ އެންޑް ޕްލޭނިންގް،
ކޯޕްރޭޓް ގަވާރނަންސް އާއި ބިޒިނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާގެ ވެސް ތަޖްރިބާކާރު
ބޭފުޅެކެވެ .ޗޯޕްރާ އެމްޓީޑީސީ އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  2އޯގަސްޓް  2010ގައެވެ.
އޭގެ ކުރިން އެބެފުޅާ ހުންނެވީ އިންޑިޔާގެ ކޮންސެޕްޓް ފާމަސިއުޓިކަލް ލިމިޓެޑް ގެ
މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީޕް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު ގެ މަޤާމުގައެވެ.
އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފް  /މެނޭޖަރ ،ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އަދި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ
އަލްފާޟިލް އިސްލާޙް ޝަރީފަކީ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާޢިރާއިން
 8އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .އިސްލާޙް އެމްޓީޑީސީ
އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ  16މެއި  2006ގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އެމްޓީޑީސީ އުފެދުމާއި ގުޅިގެން އިސް ވެރިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ
ވަޒީފާދެވުނު ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އިސްލާހު ޝަރީފަކީ އެމްޓީޑީސީ ހެޑްއޮފީސް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މިހާދު
މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ އަދި ސީއީއޯ

ޗޕްރާ
މރ .ރާކޭޝް ޯ
ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

އަލްފާޟި ްލ އިސްލާ ްޙ ޝަރީފް
ރޓް އެފެއަރޒް
މެނޭޖަރ ،ކޯޕަ ޭ

އަލްފާޟިލް އަޙުމަ ުދ ނިޔާޒު
ޒޓް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް
މެނޭޖަރ ،ރި ޯ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް
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ސެޓަޕްކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިތުރުން ޢާއްމުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިއްސާ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު  /މެނޭޖަރ ،ފައިނޭންސް

ވިއްކުމުގައި ވެސް ވަރަށް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރަކީ އެކައުންޓިން އެންޑް ފައިނޭންސް އިން
ބެޗެލަރޒް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރެއްވުމާއި އެކު އެކައުންޓިންއާއި ފައިނޭންޝިއަލް

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޔާޒު  /މެނޭޖަރ ،ރިޒޯޓް އޮޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މެނޭޖްމެންޓް އަދި އޯޑިޓިންގެ ދާއިރާއިން  8އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަހުގެ

އަލްފާޟިލް ނިޔާޒަކީ އިކޮނޮމިކްސް ،ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އަދި ސޮސިއޮލޮޖީގެ

ތަޖްރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ލީމާން ޒާހިރު އެމްޓީޑީސީ އާއި އެންމެ

މޭޖަރއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނަންގަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ .ސަރުކާރުގެ ގިނަ

ފުރަތަމަ ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  1ސެޕްޓެމްބަރ  2006ގައި އެސިސްޓެންޓް

މުއައްސަސާތަކެއްގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި  7އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް

އެކައުންޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކުރައްވާ ކަމާއިބެހޭ ތަޖްރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ނިޔާޒު އެމްޓީޑީސީ އާއި
ގުޅިވަޑައިގެންފައިވަނީ  5ނޮވެމްބަރ  2007ގައެވެ.

އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމް  /ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ
ޕޮރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން 14

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު  /މެނޭޖަރ ބިޒިނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ އަލްފާޟިލް ހަސަން ޝަމީމް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒިނަސްއިން ބެޗެލާރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ

އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ އޮކްޓޯބަރ  2009ގައެވެ .ޝަމީމް ނިޔުޒިލޭންޑްގެ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ 1

ތަފާތު ކުންފުނިތަކުގައި  9އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން

އޭޕްރީލް  2007ގައެވެ .އޭގެފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ  4އަހަރު ތަހާނީ ކުންފުންޔަށް

ނިޔުޒިލޭންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓްރެކްޓަރު ކަމަށްވާ ފްލެޗަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކޮމްޕެނީގައި މަސައްކަތްކުރައްވަވާފައިވެއެވެ 2001 .ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ޓެންޑަރބޯޑުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ

އަލްފާޟިލް އާރިފް ޢަބްދުއްސަމަދު  /މެނޭޖަރ ،އިންވެސްޓަރ އެންޑް ޕަބްލިކް

މަގާމް ފުރުއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ

ރިލޭޝަންސް

ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭނިންގ ކޮމިޓީ އަދި ވާލްޑް ބޭންކްގެ ތާރޑް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސަމަދުވަނީ އިގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އިގިރޭސިވިލާތުގައި

ވެސްޓްމިނިސްޓަރގައި ޓުއަރިޒަމް މެނޭޖްމެންޓްއިން މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ

މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެންވަޔަރމެންޓަލް އިނޖިނިއަރިން އެންޑް

ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ .އާރިފް ބެޗެލާރޒް ޑިގްރީ ނިންމެވުމަށްފަހު ،ސަރުކާރުގެ

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޙާޞިލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އޮސްޓްރޭލިޔާއިން

އެކި އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި  9އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް

ބެޗެލަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އިކޮނޮމިކްސް ޙާޞިލް

ކުރައްވާފައިވެއެވެ 2 .މާރޗް  2008ގައި އެމްޓީޑީސީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ

ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ޝަމީމަކީ ނިއުޒީލެންޑާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކްއަންޓިޓީ ސާވޭއިން

ކުރިން އާރިފް ހުންނެވީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓް ސަރވިސަސް ބިޔުރޯގެ ޑެޕިޔުޓީ

އިންސްޓްޓިއުޓްގެ ރެޖިސްޓާޑް މެމްބަރެކެވެ.

ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތަހާނީ ޝިހާބު
މެނޭޖަރ ބިޒިނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަލްފާޟިލް އާރިފް ޢަބްދުއްސަމަދު
މެނޭޖަރ ،އިންވެސްޓަރ އެންޑް ޕަބްލިކް
ރިލޭޝަންސް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު
މެނޭޖަރ ،ފައިނޭންސް

އަލްފާޟި ްލ ހަސަން ޝަމީމް
ކޓް ޑިރެކްޓަރ
ޕްރޮޖެ ް

 2010ވަނަ އަހަރުގެ މުރާޖަޢާ
ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސާވިސަސް ޓެކްސްގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކޭ
ތަކެތިން ސަރުކާރަށް ޓެކްސްއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު

ފަތުރުވެރިކަން ހަލުވިކަމާއިއެކު ކުރިއަރަމުން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން

ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމާއި ގުޅިގެން  2009ވަނަ އަހަރު

 2011ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ނުވަ ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް  2010ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކުރެއެވެ.

ސިނާއަތު ވަނީ ކުރިއަށްޖެހިފައެވެ.
މިގޮތުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު  2009ވަނަ އަހަށްވުރެ

ކުންފުނީގެ ހިންގުންތެރިކަން

 20.7އިންސައްތަ މައްޗަށްޖެހި ،މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

ޚުލާސާ

ޒިޔާރަތްކުރި އަހަރަކަށް  2010ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ 2009 .ވަނަ

ކުންފުންޏަށް ދިމާވި ގިނަ ގޮންޖެހިންތަކާއިއެކު ވެސް ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ

އަހަރު ރާއްޖެއަށް  685852ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިއިރު  2010ވަނަ އަހަރު

ރައުސްމާލު  2010ވަނަ އަހަރު  5%މައްޗަށްޖެހި  519މިލިޔަން ރުފިޔާރަށް ވަނީ

 791917ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

އަރާފައެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ

ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް  2010ވަނަ އަހަރުތެރޭ ވަނީ

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ގައުމަކަށް ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތައް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި

ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ .ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާ ވަނީ ވެފައެވެ .މާޒީވި އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ

މިބަދަލާއިއެކުގައެވެ .ފަތުރު މޯލްޑިވްސް އުވާލުމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީޑީސީގެ

ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވަނީ އިގިރޭސި ވިލާތާއި އިޓަލީއިންނެވެ2010 .

ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ އެކުންފުންނާއިއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ވޮޑަމުލާގެ

ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި  118961ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު

ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓް އުވާލާ ރަށް އަނބުރާ އެމްޓީޑީސީއަށް ނަގާފައެވެ .އަދި މި

ޗައިނާއިން ވަނީ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރި ހޯދާފައެވެ 2010 .ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަދަދު ވަނީ ބެލެންސް ޝީޓުން އުނިކުރެވިފައެވެ.

ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  15އިންސައްތަ ޗައިނާއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު،
ދެވަނާގައިވާ އިގިރޭސިވިލާތުން  14.4އިންސައްތަ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

މިމުއާމަލާތުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ފައިދާ  35%ދަށްވެ  56.3މިލިޔަން

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި  2010ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  20195އެނދު

ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ .އަދި ޖުމްލަ އެސެޓްސް ވަނީ  6%ދަށްވެފައެވެ.

ވިއްކުމަށް ހުރިއިރު އޮކިއުޕަންސީ ރޭޓް އެވްރެޖްކޮށް  76.7އިންސައްތައިގާ

ވޮޑަމުލާގެ ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓް ބާތިލްކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ފައިދާއަށާއި

ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ 2009 .ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  18962އެނދު

އެސެޓްސްއަށް އައިސްފައިވާ އުނިކަމަކީ ވަގުތީ އުނިކަމެކެވެ .ވޮޑަމުލާ އެހެން

ރިސޯޓްތަކުން ވިއްކުމަށް ހުރިއިރު އެވްރެޖް އޮކިއުޕަންސީ ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ 72.5

ފަރާތަކަށް ސަބްލީސްކުރެވުމާއިއެކު މިއުނިކަން ފޫބެދޭނެއެވެ.

އިންސައްތައިގައެވެ 2009 .ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2010ވަނައަރު ފަތުވެރިން
ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ބެޑްނައިޓްސްގެ އަދަދު ވަނީ  16.3އިންސައްތަ މައްޗަށްޖެހި
 5.98މިލިޔަނަށް އަރާފައެވެ.

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ރިސޯޓް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމަށް  2010ވަނަ އަހަރު
 20.3މިލިޔަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2008ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ކުރިމަތިވި މާލީ ހީނަރުކަމާއި ވިދިގެން ރިސޯޓް
ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް އަދިވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިފައެވެ2010 .
ވަނަ އަހަރުގެރޭގައިވެސް ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެޑިޓް ލިބުމުގެ ދަތިކަމަށް
އެދެވޭ ހައްލެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ފަސްދޮޅަހަށް ވުރެ ގިނަ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން  2010ވަނަ އަހަރު އޮޕަރޭޝަނަށް
އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ރިސޯޓެކެވެ .ރިސޯޓްތަރައްގީކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ
ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ސަރުކާރުން ވަނީ
ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށްވެސް އިތުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.
 2010ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

މާލީ ޙާލަތް
ކުންފުނީގެ ޖުމްލަ އެސެޓްސް ވަނީ  2010ގައި  6%ދަށްވެ  1841މިލިޔަން
ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ .އެހެންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ސާފުއެސެޓްސް ވަނީ
 494މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  519މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ .އަދި ކަރަންޓް
އެސެޓްސްވަނީ  2%އިތުރުވެ  871މިލިޔަން ރުފިޔާއަށްއަރާފައެވެ.
ހިއްސާގެ ރައުސުލްމާލް  243މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  255މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް
 2010ވަނައަހަރު އިތުރުވެފައިވެއެވެ.

ގެނެސްފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ދެވަނަ އިސްލާހާއިއެކު
ރިސޯޓް ރައްތަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކާ ލީސްރެންޓްގެ އަދަދު ރަށުގެ އޭރިއާއަށް
ނިސްބަތްކޮށް ނަގާގޮތަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން އަލަށް ތައާރަފުކުރެވުނު
13 - 12

އިދާރީ ހަރަދުތައް ހަގީގަތުގައި ވަނީ  10%ދަށަށްގޮސްފައެވެ .އަދި މާކެޓްކުރުމާއި

ޖުމްލަ އިކުއިޓީ

ވިއްކުމުގެ ހަރަދުތައް  0.4މިލިޔަން ރުފިޔާއިން  0.3މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް
ދަށްވެފައިވެއެވެ.
ފަތުރު މޯލްޑިވްސް އިން ނުލިބޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު އާމްދަނީ އިދާރީ ހަރަދުގެ
 33%ތަމްސީލުކުރެއެވެ .އެހެނިހެން އިދާރީ ހަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ހެރެތެރެ ހިންގުމުގެ ހަރަދު ( 27.1މިލިޔަން ރުފިޔާ ،)17% ،މުވައްޒަފުންނާއި
ގުޅޭ ހަރަދުތައް ( 18.8މިލިޔަން ރުފިޔާ )12% ،އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ހަރަދުތައް
( 4.1މިލޔަން ރުފިޔާ )4% ،އެވެ.

ލިކުއިޑިޓީ

 2010ވަނައަހަރުކުންފުނިހިންގުމުގެފައިދާ  76.1މިލިޔަންރުފިޔާކަމުގައި ވީހިނދު،

އަހަރު ނިމުނުއިރު  233މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭންކުއެކައުންޓުގައި ހުރުމާއިއެކު

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާގެ މާޖިން  35%އަށްވުރެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ ރަގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކަރަންޓްރޭޝިއޯ 0.8:1

 2010ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސް ހަރަދަކީ  35.9މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ

ގައިދެމެހެއްޓިފައިވާއިރު ،އެޑްވާންސް ސަބްލީޒް ނުހިމަނާ ހިސާބުކުރާނަމަ ރޭޝިއޯ

 2009ވަނަ އަހަރަށްވުރެ  3%އިތުރު އަދަދެކެވެ.

 2:1އަށްއަރައެވެ.
 2010ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާގެ އަދަދަކީ  56.3މިލިޔަން ރުފިޔާ
( 2009ގައި  86.3މިލިޔަން ރުފިޔާ) އެވެ .އަދި ސާފު ފައިދާގެ ނިސްބަތަކީ

އާމްދަނީ
އެމްޓީޑީސީގެ އާމްދަނީގެ އަސާސަކީ ސަބްލީޒް އާމްދަނީއެވެ 2009 .ވަނަ އަހަރާއި

 34%އެވެ.

އަޅާބަލާއިރު  2010ވަނައަހަރުގެއާމްދަނީ  248މިލިޔަން ރުފިޔާއިން 220

ޖުމްލަ ފައިދާ

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް  11%ދަށްވެފައިވެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޖުމްލަ ފައިދާ
 15%ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .އާމްދަނީ ދަށަށް ދިއުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ
ފަތުރު މޯލްޑިވްސް އާއިއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ވޮޑަމުލާގެ ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓް
ބާތިލްކުރަންޖެހުމެވެ.
އެހެނިހެން އާމްދަނީވަނީ  29.5މިލިޔަންރުފިޔާއަށް މަތިވެފައެވެ (0.6 :2009
މިލިއަން ރުފިޔާ) .އެހެނިހެން އާމްދަނީ އެހައި މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބަކީ
ހެރެތެރެއިން ލިބުނު އާމްދަނީ  2010ވަނަ އަހަރު އިތުރުވެފައިވުމެވެ.

އާމްދަނީ

ހިއްސާއަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ
ކުންފުނީގެސާފުފައިދާކުރީ އަހަރަށްވުރެ ދަށްވުމާއި،އަހަރުތެރޭގައި އާހިއްސާދޫކުރުމާއި
ގުޅިގެން 2010 ،ވަނަ އަހަރު ހިއްސާއަކަށްޖެހުނުފައިދާ ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާއި
އަޅާބަލާއިރު  45.60ރުފިޔާއިން  29.70ރުފިޔާއަށްދަށްވެފައެވެ.

މާކެޓު ޯހދުމުގެ ހަރަކާތްތައް
އެމްޓީޑީސީގެމާކެޓިންގސްޓްރެޓެޖީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެ
މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށެވެ .އެއްމަޤްޞަދަކީ އެމްޓީޑީސީއަށްލިބިފައިވާ ރަށްތައް
ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް އިންވެސްޓްކުރާނޭ ފަރާތްތައްހޯދުމެވެ .ދެވަނަމަޤްޞަދަކީ
ފަތުރު މޯލްޑިވްސް އިން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބޭނެކަމަށް ކަޑައެޅަންޖެހުމުން

ކުންފުނީގެފަރާތުން ހިންގަންފަށާ ރިސޯޓްތަކަށް ޓުއަރއޮޕަރޭޓަރުންނާއި

 2010ވަނަ އަހަރުގެ އިދާރީ ހަރަދުތައް  82.9މިލިޔަން ރުފިޔާއިން 109.5

ފަތުރުވެރިންގެމާކެޓް ހޯދުމެވެ.

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް  32%އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮވިޒަން ގެ
އަދަދު  37.1މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވެއެވެ .މިޕްރޮވިޒަން ނުހިމަނާނަމަ

އެމްޓީޑީސީން ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓްތައް މާކެޓްކުރުމަށްޓަކައި 2010
ވަނައަހަރުކުންފުނީގެ ފަރާތުންވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްހޫރު ބޭރުގެ މައުރަޒުތަކުގަ
އިބައިވެރިވެފައެވެ .މިގޮތުން އިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ބޭއްވޭވޯލްޑްޓްރެވަލްމާކެ
ޓްއެގްޒިބިޝަން އާއި އޭޝިޔާގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑޮ ޑައިވިން އެކްސްޕޯކަމުގައިވާ
ހޮންކޮންގ ގައި ބޭއްވުނު ޑީއާރުޓީ ޝޯ އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޑައިވިން ،ބީޗް
ރިސޯޓް އެންޑް ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ ގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކުތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ދެމިއޮތުމާއި ގުޅި
ފައިވާކަމެކެވެ .އެމްޓީޑީސީގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީކުރާ ކޮންމ ެރިސޯޓްރަށެއްގެ
މަސައްކަތް ފެށުމުގެކުރިން އެކަމުގެސަބަބުން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓައް އެއްވެސްނޭދެވޭ
އަސަރެއްކުރޭތޯ ދިރާސާކުރެވެއެވެ .ރަށުގެތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އެންމެ
އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން މިދިރާސާގެ ހޯދުންތަކާއި އިރުޝާދުގެދަށުން ރަށް

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް

ފަރުމާކުރުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެވިގެންދެއެވެ.

އެމްޓީޑީސީން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހުނަރުވެރި ޤާބިލް މުވައް

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާ

ކުންފުނީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެޝައުޤުވެރިކަން

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާޢީޒިންމާއުފުލުމަކީ ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ކަންކަން

ޒަފުންޝައުގުވެރިކުރުވުމަށެވެ .އަދިމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުރަގަޅުކޮށް
އިތުރުކުރުމަށްމަސައްކަތުގެ ފެންވަރުގަވާއިދުން ވަޒަންކޮށް އިނާޔަތްތައްކަނޑައެޅެއެވެ.

ސްޓާފުންގެއަދަދު

ރާވައިހިންގުމުގައި ކުންފުނިނިސްބަތްވާ މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާކުރާނޭހެން
ވިސްނައިގެން ކަންކަންކުރުމެވެ .ހަމައެކަނި ކުންފުނީގެ ވަގުތީ ފައިދާއަކަށް

2008

2009

2010

ބަލައިގެން ކަންކަންނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް

23

22

21

އުފުލާކުން ފުންޏަކުންމުޅިވިޔަފާރި ބައްޓަންކުރާނީ ކުންފުނީގެ ފައިދާގެ އިތުރުން

82

26

އެކުންފުންޏެއްނިސްބަތްވާ މުޖްތަމަޢަކަށާއި މާހައުލެއްގެ ފައިދާވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

އެމްޓީޑީސީހެޑްއޮފީސް
ހަދަމުންދާރިސޯޓްތައް (އުލިގަމު)

އެމްޓީޑީސީ ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެމުހިއްމު ބޭނުމެއްކަމުގައި

އެމްޓީޑީސީންދެކެނީ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންސާނީވަޞީލަތްތައް

ވެފައިވަނީވެސްފަތުރުވެރިކަމުގެ ފައިދާގައި ހިއްސާވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި އެންމެހާ

ބިނާކުރުމުގައި ދެވަނައެއްނެތްހާ މުހިއްމު ކަމެއްގެގޮތުގައެވެ .އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ

ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ .އެމްޓީޑީސީގައި ހިއްސާވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި

ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި،

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ހުޅުވައިލުމުގެ އިތުރުން،ކުންފުނީގެ ސަބަބުންވަޒީފާގެ

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ތަކާއި ސެމިނާރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ފުރުޞަތުތައް އިތުރުވެ އާއްމު ދިރިއުޅުންތަނަވަސް ވެގެންދިއުމެވެ.

އަހަރުތެރޭގައި ހޯދައިދެވުނެވެ.

ހިއްސާގެ އަގަށް އައިބަދަލު
 2010ވަނައަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  31ގައި ކުންފުނީގެ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަނަކީ
 374132549ރުފިޔާއެވެ .މުޅިއަހަރުތެރޭގެ އެވަރެޖު ހިއްސާގެއަގަކީ 175.74
ރުފިޔާއެވެ 2010 .ވަނައަހަރު ހިއްސާއެއް ވިކިފައިވާ އެންމެ މަތީއަގަކީ 199
ރުފިޔާއެވެ .އަދި އެންމެ ދަށްއަގަކީ  119ރުފިޔާއެވެ .އަހަރުތެރޭގައި ހިއްސާގެ
އަގުހުރީ އާއްމުގޮތެއްގައި އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބެއްކަމުގައި
ބެލެވެނީ ހިއްސާގެބާޒާރުގެ މުއާމަލާތްތައް މަދުވެފައިވުމާއި ކުންފުނީގެ ކުރިމަގާއިމެދު
ހިއްސާދާރުން ކުރާއިތުބާރަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިނުވުމެވެ .ހިއްސާގެ އަގަށް އަހަރު
ތެރޭގައި އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ތިރީގައިވާ ގުރާފުންދައްކުވައިދެއެވެ.
ހިއްސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލު
 1ޖެނުއަރީ އިން  31ޑިސެމްބަރ 2010
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ސޓުތައް ތަރައްގީ ކުރުން
ރި ޯ
އެމްޓީޑީސީ އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި
ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  9އޭޕްރިލް  2006ގައި ސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕަބްލިކް
ކުންފުންޏެކެވެ .މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީއަށް  9ރަށެއްވަނީ ކުއްޔަށް
ދޫކުރަށްވާފައެވެ.
ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ނުހަނުގިނަ ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން ،އެމްޓީޑީސީއަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ
ރިސޯޓެއް ކުންފުންޏަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނޭހެން ވީހާވެސް ކުރު މުއްދައެއްގައި
ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަފާތު މޮޑަލްތަކެއެގެ
ދަށުން ރިސޯޓުތައް އަންނަނީ ތަރައްގީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ  9ރަށުގެ ތެރެއިން  7ރަށެއް ވަނީ ތަރައްޤީ
ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރޭގައެވެ .މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ސ .ހެރެތެރެ އާއި
ބ.ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ2009 .
ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ
ކުރެވުނު ޕްލޭންތައް އަލުން މުތާލިޢާ ކުރަންޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ކަމުގެ މައިގަނޑު
ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އަމާޒުތައް އަދިވެސް ހުރިގޮތަށް ވާނެއެވެ.
މި  9ރަށުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކީ ،ޖާގައިގެ ގޮތުންނާއި ،ބައްޓަމުން ،ގުދުރަތީ
ވަސީލަތްތަކާއި އަދި ރީތިކަމުން ތަފާތު ތަންތަނަށް ވީއިރު ،ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތްވެސް
އެއްތަނުން އަނެއްތަނާއި ތަފާތުވާނެއެވެ.

ރަށުގެ ނަން

ތަރައްގީކުރާ ޮމޑެލް

ލަފާކުރާ ތަރައްގީގެ ބަޖެޓް

ނިންމޭނޭކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީހް

ސ .ހެރެތެރެ

ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން

މިލިއަން ޑޮލަރު 53

ހުޅުވިފައި

ހއ .އުލިގަމު

ކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލުން

މިލިއަން ޑޮލަރު 16.5

ކުއާޓާރ 2013 2

ގއ .ވޮޑަމުލާ

ޮޖއިންޓް ވެންޗަރ

މިލިއަން ޑޮލަރު 35.5

ކުއާޓާރ 2013 2

ނ .އެކުޅިވަރު

ޮޖއިންޓް ވެންޗަރ

މިލިއަން ޑޮލަރު 120

ކުއާޓާރ 2013 2

ބ .ކިހަވަށް ހުރަވަޅި

ސަބްލީޒް

މިލިއަން ޑޮލަރު 45.4

ހުޅުވިފައި

ގއ .ކޮނޑޭމަތީލާބަދޫ

ސަބްލީޒް

މިލިއަން ޑޮލަރު 18

ކުއާޓާރ 2013 2

ގދ .މަގުއްދުވާ

ސަބްލީޒް

މިލިއަން ޑޮލަރު 31.3

ކުއާޓާރ 2011 4

ހދ .ނާ ޯގށި

ސަބްލީޒް

މިލިއަން ޑޮލަރު 110

ކުއާޓާރ 2012 4

ދ .އެނބޫޑޫފުށި އަދި އޮޅުވެލި

ސަބްލީޒް

މިލިއަން ޑޮލަރު 45

ކުއާޓާރ 2011 4

ހެރެތެރެ

ޮއންނަތަން :ސ .އަތޮޅު (ގަން އިންޓަނޭށަނަލް ވައިގެ ބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި  10މިނިޓްއިން ދެވޭ ހިސާބުގައި)
ހާލަތު :ހުޅުވިފައި
ތަރައްގީ ކުރެވުނުގޮތް :މުޅިން އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ހިންގާގޮތް :މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓް އެއްގެ ދަށުން ތައިލެންޑްގެ އޮނިކްސް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ގްރޫޕްއާއި ހަވާލު ކޮށްގެން
ތަފްސީލު 4 :ސްޓާރ 546 ،އެނދު 4 ،ކިލޯމީޓާރ ދިގުމިނުގެ ރަށެއް
ހެރެތެރޭގައި  4ތަރީގެ ފެންވަރަށް  546އެނދުގެ ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކޮށް  23ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ވަނީ ހުޅުވިފައެވެ .މިއީ އެމްޓީޑީސީ އިން ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވުނު
ފުރަތަމަ ރިސޯޓެވެ.
ހެރެތެރެ މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދަނީ ތައިލެންޑް ގެ އޮނިކްސް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ގްރޫޕުގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމުގައިވާ އަމާރީ ބްރޭންޑްސްގެ ވައިޓް ލޭބަލް ޕްރޮޑަކްޓް އެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .ހެރެތެރެ ރިސޯޓުގެ ހިންގުން އޮނިކްސް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ ގްރޫޕްއާއި ހަވާލު ކުރެވިފައިވަނީ  1ޑިސެމްބަރ  2010ގައެވެ .އަދި ރިސޯޓު އަމާރީ ބްރޭންޑް އެއް
ގޮތުގައި ރީލޯންޗް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2011ގެ ފަހު ކުއާޓާރ ގައެވެ.
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އުލިމަގު

ޮއންނަތަން :ހއ .އަތޮޅު (ހދ .ހަނިމާދޫ ސަރަހައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި  45މިނިޓްެއިން ދެވޭ ހިސާބުގައި)
ހާލަތު :ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގެ ގާތްގަނޑަކަށް  40އިންސައްތަ ނިމިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާގޮތް :މުޅިން އަމިއްލަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި
ތަފްސީލު 4 :ސްޓަރ 100 ،އެނދު 36 ،ހެކްޓަރ ތެރޭގައި
ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2013 :ގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރގެ ތަރޭގައި
 27ފެބްރުއަރީ  2007ގައި ސަރުކާރުން އެމްޓީޑީސީ އަށް މިރަށް ކުއްޔަށް ދެއްވާފައިވަނީ  50ކޮޓަރީގެ ތަނެއް ހެދުމަށެވެ .މިތަނުގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ 40
އިންސައްތަ ވަނީ މިހާރު ނިމިފައެވެ .އެމްޓީޑީސީއިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ،އެމްޓީޑީސީއާއި އެކު އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޕާޓްނަރެއް
ހޯދުމަށެވެ .އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  50އެނދުގެ ރިސޯޓެއް ގޮތުގައެވެ .ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަށް އައި ބަދަލާއި
ގުޅިގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވަޔަބިލިޓީ ވަނީ އަލުން ދިރާސާ ކޮށް މާލީގޮތުން ވަޔަބަލް ޕުރޮޖެކްޓް އަކަށް ހަދަން ޖެހިފައެވެ.

ޮވޑަމުލާ

ޮއންނަތަން :ގއ .އަތޮޅު (ގދ ކާޑެއްދޫ ސަރަހައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުން ލޯންޗެއްގައި  50މިނިޓްެއިން ދެވޭ ހިސާބުގައި)
ހާލަތު :ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް :ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ ޕާޓްނާޝިޕް އެއްގެ ދަށުން
ތަފްސީލު 4 :ސްޓަރ 300 ،އެނދު 50 ،ހެކްޓަރ ތެރޭގައި
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2013 :ގެ ދެވަނަކުއަރޓަރ ތެރޭގައި
ވޮޑާމުލާ ވަށައިގެންވާ ގޮނޑުދޮށުގައި ދިގުމިނުން  3ކިލޯމީޓަރު ވެއެވެ .އަދި ފުޅާމިނުގައި އުތުރު ފަރާތުގައި  15މީޓަރު އަދި ދެކުނު ފަރާތުގައި  20މީޓަރު އެވްރެޖްކޮށް
ވެއެވެ.
 27މާޗް  2008ގައި މިރަށްވަނީ  150ކޮޓަރީގެ ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް  25އަހަރަށް އެމްޓީޑީސީ އަށް ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދެއްވާފައެވެ .އަދި މިރަށުގެ އެންވައިރަމަންޓް
އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް އާއި ރިސޯޓު ފަރުމާކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ވަނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހުއްދަދީފައެވެ 2011 .ގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި300 ،
އެނދުގެ ރިސޯޓަކަށް ވޮޑަމުލާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ކޯސްޓް އީސްޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިއެކު އެމްޓީޑީސީ އިން
ވަނީ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕާޓްނާޝިޕް އެއް ގާއިމް ކޮށްފައެވެ.
މިރަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު  2011ގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާރގެ ތެރޭގައި ފެށި 2013 ،ގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރގައި ނިމޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
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އެކުޅިވަރު

ޮއންނަތަން :ނ .އަތޮޅު
ހާލަތު :ތަރައްގީގެ މަރުހަލާގައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް :އެމްޓީޑީސީ އާއި ރިޓްޒް ކާލްޓަން ހޮޓެލްސް އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ އެގްރިމަންޓްއެއްގެ ދަށުން
ތަފްސީލު :ޑިލަކްސް 180 ،އެނދު
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2013 :ގެ ދެވަނަކުއަރޓަރ ތެރޭގައި
އެކުޅިވަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އީ .އެން .އޭ ހޮޓްލް ހޯލްޑިންގް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ އެމްޓީޑީސީ އާއި ރިޓްޒް ކާލްޓަން ހޮޓެލްސް
ހިއްސާވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗާރ ކުންފުންޏަކުން ނެވެ .މި ޖޮއިންޓް ވެންޗާރގެ ދަށުން އެމްޓީޑީސީގެ  20އިންސައްތަ އެކުއިޓީ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދައްކާނީ ރިޓްޒް ކާރލްޓަން
އިންނެވެ .އަދި އެމްޓީޑީސީ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިވިޑަންޓްއަކާއި ރަށުގެ ކުލި ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭނެއެވެ .ތަނުގެ ބާކީ  80އިންސައްތަ ލިބޭނީ ރިޓްޒް ކާލްޓަން އަށެވެ.
މިރަށުގެ ރިސޯޓު ފަރުމާކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ވަނީ ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ހުއްދަދީ ،ރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ހުއްދަވެސްވަނީ ލިބިފައެވެ.
މިރަށް  2013ގެ ދެވަނަ ކުއާޓާރގައި ނިމޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކިހަވަށް ހުރަވަޅި

ޮއންނަތަން :ބ .އަތޮޅު
ހާލަތު :ހުޅުވިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް :ސަބްލީސް
ތަފްސީލު 5 :ތަރި ޑިލަކްސް 156 ،އެނދު
ކިހަވަށް ހުރަވަޅި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މައިނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ލަބުއަން ލިމިޓަޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ތައިލެންޑްގެ ކުންފުންޏަކަށް ރަށް
ސަބްލީޒް ކޮށްގެންނެވެ .ސްބަލީސް އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރ  2007ގައިއެވެ .ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިހާރުވަނީ ނިމި5 ،
ތަރީގެ ޑިލަކްސް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވިފައެވެ.
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ކޮނޑޭމަތީލާބަދު

ޮއންނަތަން :ގއ .އަތޮޅު
ހާލަތު :ކޮންސެޕްޓް ހެދުމުގެ ބައި ނިމިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް :ސަބްލީސް
ތަފްސީލު 100 :އެނދު
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2013 :ގެ ދެވަނަކުއަރޓަރ ތެރޭގައި
ކޮނޑޭމަތީލާބަދު ތަރައްޤީ ކުރެވެނީ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރެސޮނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ރަށް ސަބްލީޒް ކޮށްގެންނެވެ .ސްބަލީސް އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއި
ކުރެވިފައިވަނީ  23އޮކްޓޯބަރ  2007ގައިއެވެ .ރިސޯޓުގެ ފަރުމާ ވަނީ ނިމިފައެވެ .އަދި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިންވަނީ ތަފްސީލީ ކުރެހުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާފައެވެ.
ރެސޮނަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިވަގުތު ދަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓްއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މަގުދުވާ

ޮއންނަތަން :ގދ .އަތޮޅު
ހާލަތު :ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި 90 ،އިންސައްތަ ނިމިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް :ސަބްލީސް
ތަފްސީލު 5 :ތަރި 200 ،އެނދު
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2011 :ގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގެ ތަރޭގައި
މަގުދުވާ ތަރައްގީ ކުރުމަށްވަނީ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އަހްމަޓް އައިޑެނީޒް އިންސާޓް ނަމަކަށްކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް  24އޮކްޓޯބަރ  2007ގައި ސަބްލީޒް
ކުރެވިފައެވެ .މިތަނުގެ ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތް ހެދިފައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގޮސް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ  90އިންސައްތަ ވަނީ މިހާރު
ކުރެވިފައެވެ.
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ނާގޯޝި

ޮއންނަތަން :ހދ .އަތޮޅު
ހާލަތު :ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި 50 ،އިންސައްތަ ނިމިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް :ސަބްލީސް
ތަފްސީލް 5 :ސްޓަރ 600 ،އެނދު
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2012 :ގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގެ ތަރޭގައި
ނާގޯޝި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  5ޑިސެމްބަރ  2007ގައި ވަނީ ތްރީކޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެކު ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ.
މިތާގެ އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައިވަނީ ނިމިފައެވެ.

އެނބޫދޫފުށި އަދި ޮއޅުވެލި

ޮއންނަތަން :ދ .އަތޮޅު
ހާލަތު :ތަރައްޤީގެ މަރުހަލާގައި 35 ،އިންސައްތަ ނިމިފައި
ތަރައްޤީ ކުރެވޭގޮތް :ސަބްލީސް
ތަފްސީލު 5 :ސްޓަރ 220 ،އެނދު
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް 2011 :ގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގެ ތަރޭގައި
އެނބޫދޫފުށިއާއި އޮޅުވެލި ތަރައްޤީ ކުރެވެނީ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އޯ ޕްލަސް އީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއި އެކު 17
އޭޕްރިލް  2008ގައި ވެފައިވާ ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
މިހާތަނަށް ވަނީ ރިސޯޓުގެ ބެކް އޮފް ހައުސްގެ  85އިންސައްތަ ނިމި ،ގެސްޓް ސަރަހައްދާއި މުޅި އަމަލީ މަސައްކަތުގެ  35އިންސައްތަ ނިމިފައެވެ.
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ޯކޕަރޭޓް ގަވަނަންސާއިމެދު ބަހެއް
ޯކޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ޯކޑަށް ތަބާވުން

ކުންފުނީގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާ

އެމްޓީޑީސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ މަތިވެރި

 2010ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ހިއްސާގެ ތަފްޞީލް

އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ،އެގޮތުގެ މަތީން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި އިތުބާރުހުރި،

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޒިންމާދާރު ،ދެފުށް ފެންނަ ،ހަމަހަމަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމްތައް ކަނޑައަޅައި

ހިއްސާދާރު

ހިއްސާގެ އަދަދު

ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ހަރަކާތްތައް ބައްޓަންކުރުމަށެވެ.

އިބްރާޙިމް ސަލީމް

50

މުޙައްމަދު މިޙާދު

800

އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

350

ހުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

50

އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު

52

މުޙައްމަދު ސަޢީދު

100

މުހައްމަދު އަޒުމަތު

55

އިސްމާއީލް ހަމީދު

50

އަހުމަދު ޝަމީމު

50

ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ބޯޑުގައި މަދުވެގެން ދެ އެގްޒެކިޓިވް
ޑިރެކްޓަރުން ތިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގައި
ލިޔެވިފައިވީނަމަވެސް ،އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑުގައި މިވަގުތު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ
އެއް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރެވެ .މިކަންތައް ފިޔަވައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ކޯޑުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހައި އުސޫލުތަކަށް އެމްޓީޑީސީން ފުރިހަމައަށް ތަބާވެއެވެ.
މިއުސޫލުތަކުގެ މަތީން ކުންފުނި ހިންގުމަށްޓަކައި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއް
އެކުލަވާލައި އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ
އެހީތެރިކަން ބޯޑަށް ލިބެއެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީ
އެކުލަވާލުމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގައި ނޮމިނޭޝަން
އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަން ބޯޑަށް ލިބެއެވެ.
ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްސަ ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އިސް މުވައްޒަފުން މިއަހަރު
ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ޯއޑިޓަރުން
ކުންފުނީގެ އެކްސްޓާނަލް އޯޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި

 2010ވަނަ މާލީ އަހަރު

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އާރންސްޓް އެންޑް ޔަންގްއެވެ.

ރލްގެ ނިޒާމް
އިންޓާނަލް ޮކންޓް ޯ
އެމްޓީޑީސީގެ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ ރިސްކް

ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްލަހަތުގެ ބަޔާން
ކުންފުނީގެ އެންމެހައި ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިން އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ
މަސްލަހަތުގެ ބަޔާނާއި މަސްލަހަތުފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ
އިޤްރާރުގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ .މިއިޤްރާރުތައް ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން
އެދިލައްވައިފި ހިނދެއްގައި ބެލޭނޭހެން ވަނީ ރައްކާކުރެވިފައެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނީގެ އެންމެ އިސްވެރިންނަށް ލިބިދެވޭ އިނާޔަތްތައް
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެހެނިހެން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގައި ދެވޭ
އުސޫލުތަކާއި ހަމަވާގޮތެއްގެ މަތީން ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ
ލަފަޔާއެކު ބޯޑުންނެވެ 2010.ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި ކުންފުނީގެ
އެންމެ އިސްވެރިންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ
ޖުމްލަ އަދަދަކީ  4,864,899.20މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ.

ކުޑަވާނޭ ގޮތްތަކުގެ މަތީން ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ކަނޑައެޅުމާއި ލަނޑުދަޑިތައް
ހާސިލުކުރުމެވެ .އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ބޭނުމަކީ ކެނޑިނޭޅި ރިސްކްތައް
ދެނެގަތުމާ ،އެފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަކޮށް ،ލިބިދާނޭ
ގެއްލުން ވަޒަންކޮށް އެފަދަ ރިސްކްތައް އެކަށޭނެ ގޮތެއްގައި ހައްލުކުރެވޭނެ
ނިޒާމެއް ގެންގުޅުމެވެ .ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގަވައިދުން
ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމްތައް މުރާޖަޢާކޮށް ސީދާ އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.
ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަށޭނަގޮތެއްގައި އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްގެ ނިޒާމް
ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމް
ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތީފޮތެއް އެކުލަވާލެވި،
އެފޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ
ކަންތައްތައް ރިޕޯޓްކުރާނޭ ގޮތްތައް ހާމަކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް
މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ނުވަތަ
ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސީދާ ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް
ހުޅުވިފައިވެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ ހާޒިރީ
 210ވަނަ އަހަރު ބޯޑުގެ ޖުމްލަ  37ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
ނަން

މަޤާމް

ޓާރމް

ހާޒިރީ

%

އަލްފާޞިލް އިބްރާހިމް ސަލީމް

ޗެއަރމަން

 13ޖެނުއަރީ  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

30/37

97

އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު މިހާދު

ޑިރެކްޓަރ/އެމް.ޑީ

 13ޖެނުއަރީ  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

30/37

81

އަލްފާޞިލް ހުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

ޑިރެކްޓަރ

 23ސެޕްޓެމްބަރ –  2010މިއަދާ ހަމައަށް

6/9

66

އަލްއުސްތާޒު އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

ޑިރެކްޓަރ

 13ޖެނުއަރީ –  2009މިއަދާ ހަމައަށް

30/37

81

ޮޑކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަމްހީދު

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

34/37

91

އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު ސައީދު

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2009މިއަދާ ހަމައަށް

20/37

54

އަލްފާޞިލް މުހައްމަދު އަޒުމަތު

ޑިރެކްޓަރ

 23ސެޕްޓެމްބަރ –  2010މިއަދާ ހަމައަށް

7/9

77

އަލްފާޞިލް އިސްމާއީލް ހަމީދު

ޑިރެކްޓަރ

 23ސެޕްޓެމްބަރ –  2010މިއަދާ ހަމައަށް

9/9

100

އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ޝަމީމު

ޑިރެކްޓަރ

 23ސެޕްޓެމްބަރ –  2010މިއަދާ ހަމައަށް

5/9

55

އަލްފާޞިލް ނުހާ ނިޒާމް

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި  – 2009އިން  30ޖޫން 2010

14/27

51

އަލްފާޞިލް ޯތރިގް އިބްރާހީމް

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި – 2008

އިން  23ސެޕްޓެމްބަރ 2010

27/28

96

އަލްފާޞިލް އަހުމަދު ޝަރީފް

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި – 2008

އިން  23ސެޕްޓެމްބަރ 2010

25/28

89

އަލްފާޞިލް ހަސަން ޒަރީރު

ޑިރެކްޓަރ

 16ޖުލައި – 2008

އިން  2އޯގަސްޓް 2010

17/21

62

27 - 26

ޮއޑިޓް ޮކމެޓީގެ ބަޔާން
ޮއޑިޓް ޮކމެޓީގެ ބޭނުން
އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަކީ ބޯޑުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގައި ބޯޑަށް
އެހީތެރިވެދިނުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ .އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ
މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
● ●ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓުތައް އަދި އިންޓާނަލް
ކޮންޓްރޯލްތައް ،ހިއްސާދާރުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ
ގޮތެއްގެމަތިން ،އިތުބާރުހުރި ގޮތެއްގައި ހިންގާ ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދޭތޯ ބެލުން

ޮއޑިޓް ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
އޮޑިޓް ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ އެންމެހައި ނޮންއެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުންގެ
މައްޗަށެވެ .ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިޓިންފީގެ ގޮތުގައި
1000/ރ ދެވެއެވެ .އަދި ސެކްރެޓަރީއަކީ މެނޭޖަރ ފައިނޭންސްއެވެ .ކޮމެޓީގެބައެއް މީޓިންތަކަށް ކޮމްޕެނީ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަނާއި،
މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ،ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް އޮފިސަރ ،މެނޭޖަރ ފައިނޭންސް ،ޗީފް
އެކައުންޓެންޓް ،އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ ،އަދި އެކްސްޓާނަލް އޯޑިޓަރ (އާރންސްޓް

● ●ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި

އެންޑް ޔަނގް) ގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވުމަށް

އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެދުގައި

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެންނެވެއެވެ .މިފަދަ މީޓިންތަކުގެ އިތުރުންވެސް

މުއާމަލާތުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން

ކޮމެޓީއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ އަދި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރާއި

● ●ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުންނާއި އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުންގެ

މެނޭޖްމަންޓްގެ ޣައިރުހާޒިރުގައިވެސް ބައްދަލުކުރެއެވެ.

މަސައްކަތް ގެންދާ ގޮތާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި
މުސްތަޤިއްލުކަން ބަލާ ޔަގީންކުރުން
● ●ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ދާއިރާތައް
ބަލާ މުރާޖަޢާ ކުރުމާއި ،ކުންފުނިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކާއި
ގަވާއިދުތަކަށް ބަރާބަރަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބެލުން
އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން
ހުންނާނެއެވެ.

ޮއޑިޓް ޮކމެޓީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް
އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ  11ބައްދަލުވުމެއް  2010ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ .ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނާއި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނަން

މަޤާމް

ހާޒިރީ

%

އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ހަމީދު

ޓބަރ އިން ފެށިގެން
ޗެއަރމަން  4އޮކް ޯ

2/2

100

ޮޑކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމްހީދު

މެމްބަރ ޮ 9އގަސްޓް އިން ފެށިގެން

3/3

100

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޒުމަތު

ޓބަރ އިން ފެށިގެން
މެމްބަރ  4އޮކް ޯ

2/2

100

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަމީމް

ޓބަރ އިން ފެށިގެން
މެމްބަރ  4އޮކް ޯ

2/1

50

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒަރީރް

ޗެއަރމަން  2އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް

8/8

100

އަލްފާޟީލް ޯތރިޤް އިބްރާޙިމް

މެމްބަރ  23ސެޕޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް

9/9

100

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް

މެމްބަރ  23ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް

9/8

88

އަލްފާޟިލާ ނުހާ ނިޒާމް

މެމްބަރ  30ޖޫންގެ ނިޔަލަށް

7/5

71

 2010ވަނަ އަހަރު ހިންގިފައިވާ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކަކީ-:
● ● 2009ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން
● ● 2010ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް މާލީ ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާކުރުން
● ●އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އެފަރާތަށް ދޭނެ އުޖޫރަ
ކަނޑައެޅުން
● ●އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅާނެ
ފަރާތަކާއި މެދު ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުން
● ●ކޮންމެ ކުއާޓަރެއްގައި ހަދާ އިންޓާނަލް މާލީ ހިސާބުތަކާއި
ރިޕޯޓްތައް މުރާޖަޢާކުރުން

●●

އިންޓާނަލް ޮއޑިޓް
ކުންފުނީގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓިންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޕީ.ޑަބްލިއު.
ސީ އާއިއެވެ .އަހަރުތެރޭގައި އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
އޮޑިޓް ކޮމެޓީން މުރާޖަޢާ ކުރިއެވެ .އަދި  2010ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭންވެސް ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރިއެވެ .ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށާއި
އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް
މުސްތަޤިއްލުކޮށް އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުން ގެންދެއެވެ .މިހަރަކާތްތައް
އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުން ގެންދަނީ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން އެކުލަވާލާ އޮޓިޑް
ކޮމެޓީން ފާސްކުރާ އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ޕްލޭނުގެ ދަށުންނެވެ.
އިންޓާނަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭނީ އިންޓާނަލް ކޮންޓްރޯލްސް ހަރުދަނާކުރާނެ
ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި އެނޫންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި
މެނޭޖްމަންޓާއެކު އެއްބަސްވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ އިރުޝާދުތައް
ތަންފީޒުކުރަމުންގެންދާ މިންވަރު އިންޓާނަލް އޮޑިޓުން ބަލަމުންދާނެއެވެ.
އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ރިޕޯޓްތައް ގަވާއިދުން އޮޑިޓް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅަމުން
ގެންދަން ޖެހޭނެއެވެ.
އޮޑިޓް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން

އަލްފާޞިލް އިސްމާއިލް ޙަމީދު
ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން

29 - 28

ނމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ޮކމިޓީގެ ބަޔާން
ޮ
ޮކމެޓީގެ ބޭނުން
● ●ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީއަކީ އަންނަނިވި
ކަންކަމުގައި ބޯޑަށް ލަފާއެރުވުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ
ސަބްކޮމެޓީއެކެވެ.
● ●ޑިރެކްޓަރުން ޢައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި ،ޑިރެކްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިލާ
ފަރާތްތަކުގެ ތަޖްރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި ޓްރެކް
ރެކޯޑް ވަޒަންކުރުމާއި އިވަލުއޭޓް ކުރުމާއި ،ޤާބިލު ފަރާތްތައް
ކަނޑައެޅުން
● ●ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުން

ޮކމިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް
މިކޮމެޓީގައި ހިމެނެނީ ބޯޑުގެ އެންމެހައި މުސްތަޤިއްލު ނޮންއެގްޒެކިޓިވް
ޑިރެކްޓަރުންނެވެ .ޖެނުއަރީ  2010އިން އޮކްޓޫބަރ  2010އަށް ކޮމެޓީގެ
ޗެއާމަނަކީ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ޔާސިރެވެ .އޮކްޓާބަރ  2010އިން މިއަދާ
ހަމައަށް ކޮމިޓީގެ ޗެއާރމަން އަކީ އަލްފާޞިލު ހުސައިން ތައުފީޤް އަލީ އެވެ .އަދި
ސެކްރެޓަރީއަކީ މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްއެވެ .ކޮމެޓީގެ ކޯރަމްއަކީ ތިނެކެވެ.
ކޮމެޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް 1000/-ރ ސިޓިންފީގެ ގޮތުގައި މެންބަރުންނަށް
ދެވެއެވެ.

ޮކމެޓީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް

އައްޔަންކުރުމުގައި ،ކުންފުންޏައް ބޭނުންވާނެ ތަޖްރިބާއާއި ،ހުނަރު

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ  5ބައްދަލުވުމެއް 2010

އެކުލެވޭނެ ގޮތައް ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވިފައިވެއެވެ .ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންނާއި ކޮމެޓީގެ

ލަފާއެރުވުން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާޒިރީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

● ●ކުންފުނީގެ ބޯޑް އެކުލެވިގެންވަނީ ކުންފުނީގެ އާޓިކަލްސް އާ
އެއްގޮތައްތޯބަލާ ،އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ކުންފުންޏައް

ނަން

ލިބެންވާ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާވަރަށް ލިބޭތޯ ބަލާ ކޮންމެ

( 2010ޖެނުއަރީ އިން ސެޕްޓެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް)  4މީޓިންގ

އަހަރަކު ދެފަހަރު މުރާޖަޢާކުރުން
● ●ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ
ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްވެރިން
އައްޔަންކުރުމުގައި އުސޫލުތަކާއި މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅުން

ނަން

ހާޒިރީ

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޝަރީފް

ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ޑިރެކްޓަރ

2

ޮޑކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމްޙީދު

ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

ޗެއަރމަން

3

ޓބަރ އިން ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް)  2މީޓިންގ
( 2010އޮކް ޯ
އަލްފާޞިލް ހުސައިން ތައުފީޤް އަލީ

ޗެއަރމަން

2

މަގާމުން ދުރުކުރާނަމަ އެކަމާގުޅިގެން އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތައް،

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް ޔާސިރު

ޑިރެކްޓަރ

1

ޤާނޫނުން ލިބިދޭހައްގުތަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނަގޮތަށް ކަނޑައެޅުން

އަލްފާޞިލް އިސްމާއީލް ހަމީދު

ޑިރެކްޓަރ

2

އަލްފާޞިލު މުހައްމަދު އަޒުމަތު

ޑިރެކްޓަރ

2

● ●ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތާއި،

● ●ޑިރެކްޓަރުންނާއި ،ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރާއި ޗީފް
ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރާއި ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންނަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއިބެހޭ
މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުން
● ●ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތާއި،
މަގާމުން ދުރުކުރާނަމަ އެކަމާގުޅިގެން އެމީހަކަށް ދެވޭނެ ފައިސާގެ
މިންވަރު ކަނޑައެޅުން
● ●ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޕޮލިސީއަށް އަމަލުކުރުމަށް

 2010ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކަކީ:
● ●ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކުރުން
● ●ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ އަތްޔަން ކުރުން
● ● 2010ކުންފުނީގެ މުވައްޒިފުންގެ ރެމިއުނަރޭޝަން އާއި
ޓްރެއިނިންގް ބަޖެޓް މުރާޖިއާކުރުން
● ●ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާކުރުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިރެކްޝަނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން

ނޮމިނޭޝަން އެންޑް ރެމިއުނެރޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފުރިހަމަ ޗާޓަރު ކުންފުނީގެ
ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

އަލްފާޞިލް ހުސައިން ތައުފީޤް އަލީ
ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަނ

ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
ޯމލްޑިވްސް ޓޫރިޒްމް ޑިވެ ޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހަޅާ މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިޓަރުންގެ ރިޕޯޓް
ލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ  31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގެ އެއްކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ހިސާބާއި ،ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބާއި ،ހިއްސާގެ އަގުތަކަށް
ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮ
ނޓްތައް އެކުލެވިގެންވާ މާލީ
އައި ބަދަލުތަކާއި ލިބުނު ފައިދާއާއި ،ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަ ޮގތުގެ ހިސާބުތަކާއި ،ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުން ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާއާއި އެހެނިހެން ބަޔާންކުރުވަނިވި ޯ
ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އަޅުގަނޑުމެން ޮއޑިޓްކުރުމަށްފަހު މިލިޔުމާއެކު ހިމަނައި ހުށަހެޅީމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 96/10ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ،މި ރި ޯޕޓަކީ ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޖަމާޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ރި ޯޕޓެކެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮއޑިޓްކުރުމުގެ މިމަސައްކަތް
ޮކށްފައިވަނީ ޮއޑިޓަރުންގެ ރި ޯޕޓެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުންފުނީގެ މެންބަރުންނަށް ބަޔާންކުރުން ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކަށް ބަޔާން ޮކށްދެވޭނެ ޮގތް މެދުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށާއި ،އަދި މިނޫން އެހެން އެއްވެސް
މަޤްޞަދެއްގައި ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ .ވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮއޑިޓް މަސައްކަތަށް ،މި ރި ޯޕޓަށް ،ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުންތަކަށް ކުންފުންޏާއި ކުންފުނީގެ މެންބަރުންގެ ޖަމާޢަތަށް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާވާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަމެވެ.

މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމުގައި ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ކުންފުނި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހިސާބުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއް ޮގތަށް މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށައެޅުމާއި އިންޞާފުވެރި ޮގތެއްގައި ހުށަހެޅުމެވެ .މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިޮ ،އޅިގެން ނުވަތަ
ޮއޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ނަމަވެސް ،ހިސާބުތަކަށް އަސަރު ޮކށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ނުހުންނާނެފަދަ އެއްޗެއްގެ ޮގތުގައި އެތަކެތި ހެދުމަށްޓަކައި ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކެއް އެކަށައެޅުމަށާއި އިންޞާފުވެރި
ރލްތައް ފަރުމާކުރުމާއި ،ތަންފީޒުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން؛ ހިސާބުކުރުމުގެ އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތައް ޚިޔާރު ޮކށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން؛ އަދި އެޙާލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ
ޮގތެއްގައި ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓް ޯ
ހިސާބުކުރުމުގެ އަންދާޒީ ހިސާބުތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ޮއޑިޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ޮއޑިޓަށް ބަލާފައި ،މި މާލީ ބަޔާންތަކާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ޮގތް ހުށަހެޅުމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮއޑިޓް ހިންގާފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޮއޑިޓިންގ ސްޓެންޑަރޑްސް
(ހިސާބުކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑު) ތަކާ އެއް ޮގތަށެވެ .މި ދެންނެވި މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުންޮ ،އޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސުލޫކީ ހަމަތަކަށް ތަބާވުމާއި ،މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް
ހިސާބުތަކަށް އަސަރު ޮކށްފާނޭ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތުން އެއްކިބާވެފައިވާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ޔަޤީންކަމެއް ޯހދޭނެ ޮގތަކަށް ޮއޑިޓް ރާވައި ހިންގުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.

ޮއޑިޓެއްގައި އެކުލެވިގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ޮއޑިޓްކުރެވޭ ހިސާބުތަކުގައިވާ ޢަދަދުތަކާއި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާ ބެހޭ ޮގތުން އޮޑިޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި ޯހދުމެވެ .ހިސާބުތަކަށް
އަސަރު ޮކށްފާނެފަދަ ތެދުނޫން މަޢުލޫމާތު ،އެއީ ޮއޅިގެން ނުވަތަ ޮއޅުވައިލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ނަމަވެސް ،ހިސާބުތަކުގައި ހުންނާނޭފަދަ ނުވަތަ ހުރެދާނެފަދަ ޙާލަތްތައް ބަލައި ޯހދުމަށް (ރިސްކް އެސެސްމަންޓް) އަދި
އެނޫންވެސް ޮއޑިޓާބެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ޮގތްތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާނޭ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރެވެ .މި ޮގތުން ރިސްކް އެސެސްކުރެވޭނޭ އުޞޫލު ޮއޑިޓަރ ކަނޑައަޅާނީ ،މާލީ ހިސާބުތަކާއި
ރލްސްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ފެންނަ އެންމެ އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ޮއޑިޓްކުރުމުގެ
ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ޮކށް އެކުލަވާލައި ހުށަހެޅުމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލައި ޢަމަލު ޮކށްފައިވާ އިންޓަރނަލް ޮކންޓް ޯ
ރލްސްގެ ޤާބިލުކަމާމެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ބެލޭ ބެލުމެއްނޫނެވެ .މީގެ އިތުރުންވެސް ޮއޑިޓްކުރުމުގައި ބެލޭ
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ .ނަމަވެސް މި ޮގތަށް ބެލޭ ބެލުމަކީ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ޮކންޓް ޯ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި ،ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ އަންދާޒާތަކުގައިވަނީ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޢަދަދުތަކެއް ޯތ ބެލުމުގެ އިތުރުން،
ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ޮގތުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުން ހިމެނެއެވެ.

ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާ ބެހޭ ޮގތުން އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިމަޢުލޫމާތައް ބިނާ ޮކށް ޮއޑިޓަރުންގެ ޙައިޡިއްޔަތުން ދެކޭ ޮގތެއް ބުނުމަށް ފުދޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ދެކޭގޮތް
އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި  31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް ،އަދި އެތާރީހަށް ހުސްވި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތާއި މާލީ ޙަރަކާތްތެރިކަމާއި ފައިސާ ދައުރުވެގެން ދިޔަ ޮގތުގެ ޙަޤީޤީ ތަޞައްވުރެއް
އެއްކުރެވިފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތަކުން އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރި ޯޕޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (ހިސާބުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތައް) އާއި އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ދައްކުވައިދޭކަމަށް ފެނެއެވެ.

މައުލޫމާތަށްޓަކައި
ނޓް ނަމްބަރު  4.1އަދި  4.2ސަމާލުކަމަށް ގެންނަމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް ޮކލިފައިނޮ ޮކށް ،މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ޯ
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މާލީ ހިސާބުތައް
ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ
އާމްދަނީގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ކުންފުނި
އަހަރު ނިމުނު

އަހަރު ނިމުނު

31.12.2009

31.12.2010

ރ.

ރ.

ނޯޓް
އާމްދަނީ

3

248،137،890

220،311،264

ކޮސްޓް އޮފް ސޭލްސް

7

()63،858،300

-63,858,300

184،279،590

156،452،964

އެހެނިހެން އާމްދަނީ

4

644،912

29،514،984

ވިއްކުމާއި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޚަރަދުތައް

9

()435،257

()348،588

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް

8

()82،932،625

()109،551،847

ހިންގުމުން ލިބުނު ފައިދާ ( /ގެއްލުން)

6

101،556،620

76،067،512

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ

5

19,793,577

16،158،903

ފައިސާ ޯހދުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ

10

()35,018,200

()35،923،447

86,331,997

56،302،967

45.60

29.7

ޖުމުލަ ފައިދާ

މުޅި އަހަރު/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ
ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ

11

ނޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
ޞ 37.ން ފެށިގެން ޞ 55.ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޯ
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ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ
ބެލެންސް ޝީޓް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ކުންފުނި
31.12.2009

 31.12.2010ގައި

ރ.

ރ.

ނޯޓް
އެސެޓްތައް
ދިގު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް
ޕް ޮ

12

77،550،933

96,380,732

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް

13

33،232

1,866

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ

14

912،695،575

873,800,000

ސަބްސިޑިއަރީއަށް ޮކށްފައިވާ އިންވެސްމަންޓްތައް

15

102,000,000
1,092,279,740

970,182,598

ކުރު މުއްދަތުގެ އެސެޓްތައް
ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން އަންނަންހުރި

16

501,529,304

629,721,937

އިންވެންޓްރީތައް

17

2,354,984

7,989,235

ނަގުދު ފައިސާ އަދި ބޭންކް ބެލެންސްތައް

22

353,248,127

233,443,308

857,132,415

871,154,481

1,949,412,155

1,841,337,079

ޖުމްލަ އެސެޓްތައް
ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީއާއި ލައިބިލިޓީޒް
ހިއްސާދާރުންގެ އިކުއިޓީ (މައި ކުންފުނި)

242,947,230

254,571,983

ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

198,805,825

155,776,213

ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމް

29,868,972

29,868,972

ޖުމްލަ ފައިދާ

22,854,498

79,157,465

ޖުމުލަ އިކުއިޓީ

494,476,525

519,374,632

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

18

33 - 32

ކުންފުނި
31.12.2009

 31.12.2010ގައި

ރ.

ރ.

ނޯޓް
ދިގު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒް
19

އިންޓްރަސްޓް ދައްކަންޖެހޭ އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

250,410,708

242,568,788

ކުރު މުއްދަތުގެ ލައިބިލިޓީޒް
އިންޓްރަސްޓް ދައްކަންޖެހޭ އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

19

33,095,151

7,085,439

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދައްކަންހުރި

20

899,748,508

891,641,287

ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުތައް

21

102,000,000

ބޭންކް ޯއވަރޑްރާފްޓް

22

169,681,263

180,666,933

1,204,524,922

1,079,393,658

1,949,412,155

1,841,337,079

ޖުމްލަ އިކުއިޓީއާއި ލައިބިލިޓީޒް

ސއި ޮކށްފައިވަނީ،
ބޑުގެ ނަމުގައި ޮ
ބޑުގެ ފަރާތުން އަދި ޯ
ބޑް ޮއފް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެޯ .
މިހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް އެކަށައަޅައި ހުށަހެޅުމަކީ ޯ
ޑިރެކްޓަރުގެ ނަން

)1

އިބްރާހިމް ސަލީމް (ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން)

)2

މުޙައްމަދު މިހާދު (މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް އޮފިސަރ)

)3

އިސްމާއިލް ހަމީދު (އޮޑިޓް ޮކމިޓީގެ ޗެއާރމަން)

)4

ޗޕްރާ (ޗީފް ފައިނޭންސިއަލް އޮފިސަރ)
ރާކޭޝް ޯ

ސޮއި

ނޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
ޞ .ޞ 37.ން ފެށިގެން ޞ 55.ގެ ( ޮއރިޖިނަލްރި ޯޕޓުގެ) ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޯ
 15މެއި 2011
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ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ކުންފުނި
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

ރިވެލުއޭޝަން ރިޒާވް

ރ.

ރ.

ހިއްސާގެ ޕްރިމިއަމް ޖުމްލަ ފައިދާ ( /ގެއްލުން)
ރ.

ޖުމްލަ

ރ.

ރ.

ބެލެންސް  1ޖެނުއަރީ 2009

180،750،550

198،805،825

-

()26،702،879

352،853،496

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

62،196،680

-

-

-

62،196،680

ހިއްސާ ދޫކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

-

-

()2،550،493

-

()2،550،493

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލުން ޕްރީމިއަމް ދޫކުރުން

-

-

32،419،465

-

32،419،465

ޑިވިޑެންޑް

-

-

-

()36،774،620

()36،774،620

މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިދާ

-

-

-

86،331،997

86،331،997

ބެލެންސް  31ޑިސެމްބަރ 2009

242،947،230

198,805,825

29،868،972

22،854،498

494،476،525

ބެލެންސް  1ޖެނުއަރީ 2010

242،947،230

198,805,825

29،868،972

22،854،498

494،476،525

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ދޫކުރުން

11،624،753

-

-

-

11،624،753

އިމްޕެއަރމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ \

-

()43،029،612

-

-

()43،029،612

ޑިވިޑެންޑް

-

-

-

-

-

މުޅި އަހަރަށް ސާފު ފައިދާ

-

-

-

56،302،967

56،302،967

ބެލެންސް  31ޑިސެމްބަރ 2010

254،571،983

155،776،213

29،868،972

79،157،465

519،374،632

ނޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
ޞ 37.ން ފެށިގެން ޞ 55.ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޯ
 15މެއި 2011

މާލެ
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ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ
ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަވި ޮގތުގެ ހިސާބުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
ކުންފުނި
31.12.2009

 31.12.2010ގައި

ރ.

ރ.

ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތައް
އަހަރު/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ(/ގެއްލުން)

86,331,997

56,302,967

އެޖަސްމެންޓް ގެނެވުނު,
ނން ކޭޝް
ޮ
ބަލަށްކެނޑުން

327,195

297,911

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތަކުގެ އެމޯރޓައިޒޭޝަން

63,935

31,366

އަންނަންހުރި އާމްދަނީގެ އެމޯރޓައިޒޭޝަން

676,866

37,102,165

ހެރެތެރިން ލިބެންހުރި އާމްދަނީގެ އިމްޕެއަރމަންޓް

17,269,680

-

އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ

()19,793,577

()16,158,903

ފައިސާ ޯހދަން ކުރިހޭދަ

35,018,200

35,923,447

ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން ޮއފް ލީސް ރެންޓް

12,320,580

11,624,753

ވަރކިންގ ކެޕިޓަލަށް އައި ބަދަލުތައް
އިންވެންޓްރީތައް (އިތުރުވުން)/މަދުވުން

()2,354,984

()5,634,251

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން އަންނަންހުރި (އިތުރުވުން)/މަދުވުން

()190,194,571

()165,294,799

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދާންހުރި އިތުރުވުން(/މަދުވުން)

18,012,833

996,381

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު(/މަދުވި) ފައިސާ

()42,321,846

()46,801,725

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ޯހދުމާއި އިމާރާތްކުރުން
ޕް ޮ

()55,554,214

()20,350,400

އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް ޯހދުމަށް

()1,169,899

()2,911,347

ހިއްސާ ފައިދާބެހުމަށް ދިޔަޚަރަދު

()1,627,098

-

ޑިވިޑެންޑް ފައިސާ

()34,863,610

()7,110,840

ލިބުނު އިންޓްރެސްޓް

19,793,577

16,158,903

އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ސާފު ފައިސާ

()73,421,244

()14,213,684

ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޙަރަކާތްތައް

-

ހިއްސާ ވިއްކުމުން ލިބުނު ފައިސާ

82,295,565

()33,851,633

ރވިންގއިން ލިބުނު
ބ ޮ
އިންޓްރެސްޓް ބެއަރިންގ ޮ

()37,744,141

()35,923,447

ރވިންގތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުން
އިންޓްރެސްޓް ބެއަރިންގ ބޮ ޮ

()40,831,516

()69,775,080

ފައިސާހޯދަން ކުރިހޭދައިން ލިބުނު ސާފު ފައިސާ

3,719,908

ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ސާފު އިތުރުވުން ) /މަދުވުން)

()112,023,182

183,566,864

އަހަރު ފެށުނުއިރު ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި

295,590,046

52,776,375

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި (ނޯޓް )22

183,566,864

183,566,864

()130,790,489

ނޓްތަކަކީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ.
ޞ 37.ން ފެށިގެން ޞ 55.ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ޞަފްޙާތަކުގައި ހިމެނޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޯ
 15މެއި 2011

މާލެ

ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ
މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓް
 31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރު
.1

ކުންފުންޏާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޢާއްމު
ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮ
ލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ޮކށް ހިންގަމުންގެންދާ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.
ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ޮއފީސް ހުންނަނީ ގ .ފަތުރުވެހި (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ) ،ބުރުޒު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ.
މައިގަނޑު ހަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ބާވަތް
ކުންފުނިން ޮކށްފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ “ހެރަތެރަ” ރި ޯ
ސޓު އިމާރާތްކުރުމާއި ،ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކުރާ
ސޓް ހިންގުމާއި ،ހއ .އަ ޮތޅުގައި “އުލިގަމު” ރި ޯ
އެހެން ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޮޖއިންޓް ވެންޗަރ ފުރުޞަތުތައް ޯހދައި ދިނުމެވެ.
ކުންފުނި ހިނގަމުން ދިއުން
ބޑުން ކަނޑައެޅިއެވެ.
ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ކަމުގައިވާ “ފަތުރު ޯމލްޑިވްސް ޕލކ” ގެ ކުރިމަގު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކުންފުނި އުވާލުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ
މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަކީ  )22 :2009( 21އެވެ.
މާލީ ހިސާބުތައް އާއްމުކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނު ތާރީހް
ޯމލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕލކ ގެ  31ޑިސެމްބަރ  2010ގެ ނިޔަލައް ތައްޔާރުކުރެވުނު އަހަރީ މާލީ ހިސާބުތައް އާއްމުކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނު ތާރީހަކީ  15މެއި  2011އެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީ
ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ އަކީ  05ޖޫން  2007ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ޮކށް ހިންގަމުންގެންދާ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.
ބޑުތަކުރުފާނު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައެވެ .ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑިއަރީއެއް ކަމުގައިވާ “ފަތުރު
ސަބްސިޑިއަރީގެ ރެޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ޮއފީސް ހުންނަނީ ހ .އާގެ (4ވަނަ ފަންގެފިލާ)ޮ ،
ބޑުން ކަނޑައެޅިއެވެ.
ޯމލްޑިވްސް ޕލކ” ގެ ކުރިމަގު ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކުންފުނި އުވާލުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކުގެ ޚުލާޞާ
ކުންފުނީގެ  31ޑިސެމްބަރ  2010ގައި އަދި އޭގެ ނިޔަލަށް ހުސްވި އަހަރުގެ ބެލެންސް ޝީޓާއި ،އާމްދަނީގެ ހިސާބުތަކާއި ،ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަވި ޮގތުގެ ހިސާބުތަކާއި ،އަހަރު
ނޓްތައް (“މާލީ ބަޔާންތައް”) އިންޓަރނެޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ
ނިމިގެން ދިޔައިރު އިކުއިޓީއަށް އައި ބަދަލުތަކާއި އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާ ޯ
ސްޓޭންޑަރޑްސްގެ

މިންގަނޑުތަކަށް ފެތެއެވެ.

ދިވެހި ރުފިޔާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ޮކށްފައިވަނީ “ހިސްޓޮރިކަލް ޯކސްޓް ބޭސިސް” އުޞޫލުންނެވެ.
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މުހިއްމު އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަކުގެ ޚުލާސާ
އަޅާކިޔޭ މަޢުލޫމާތު
ގްރޫޕްއިން ގެންދަނީ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އެއް އުޞޫލަކުން ބޭނުންކުރަމުންނެވެ .އަދި އެއީ ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ބޭނުން ޮކށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއް އުޞޫލަކުން
ބޭނުން ޮކށްފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެކެވެޮ .ކންމެހެން ބޭނުންވާ ތަންތަނުގައި ،އަޅާކިޔޭ މަޢުލޫމާތު ތަކުރާރު ޮކށް ބަޔާން ޮކށްފައި ހުންނާނެއެވެ.
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ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުން
ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ
ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ޮކންމެ ވަކި ޝަޚްޞެއްގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް އަގު ޮކށް ބަޔާންކުރެވެނީ އެޝަޚްޞެއް ހިނގާ އިޤްތިޞާދީ ވެށީގެ ފައިސާ (ޢަމަލުކުރެވޭ
ފައިސާ) އިންނެވެ .މި އެއްކުރެވިފައިވާ މާލީ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ޢަމަލީ އަދި ބަޔާންކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
މުޢާމަލާތްތަކާ ބާކީތައް
ބޭރު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިސާބު ޮކށްފައިވަނީ އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ .ބޭރު ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމާއި ބޭރު ފައިސާއިން
ހުރި އެސެޓްއާއި ލައިބިލިޓީޒް އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާނެއެވެ .މިފަދަ ބާކީތައް ބަޔާން ޮކށްފައިވަނީ އަހަރު ނިމޭ ތާރީޚުގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުގައެވެ .މިނޫން ޮގތަކަށް
ހިސާބު ޮކށްފައިވަނީ އެކަމެއް ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހި އެ ޮގތަށް ޢަމަލުކުރެވިގެންނެވެ.
މާލީ އެސެޓްތައް
މާލީ އެސެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަގުދު ފައިސާ އާއި ބެންކްގައިވާ ފައިސާ އަދި އަންނަންހުރި ފައިސާ ހިމެނެއެވެޮ .ކންމެ މާލީ އެސެޓަކަށްވާ ހިސާބުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ވަކިވަކިން
ބަޔާން ޮކށްފައިވާނެއެވެ.
މާލީ ލައިބިލިޓީޒް
މާލީ ލައިބިލިޓީޒް ބަހާލެވިފައިވަނީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ބާވަތުންނެވެ .މާލީ ލައިބިލިޓީޒްގެ ތެރޭގައި ބޭންކް ޯއވަރޑްރާފްޓާއި ،ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދާންހުރި ފައިސާ،
ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދާންހުރި ފައިސާއާއެކު ،ހިމެނެއެވެ .މާލީ ޮކންމެ ލައިބިލިޓީއެއްގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތު ވަކިން ބަޔާން ޮކށްފައިވާނެއެވެ.

އިންވެންޓްރީތައް
އިންވެންޓްރީތައް އަގު ޮކށްފައިވަނީ ،ލަހުން ވިކެމުންދާ ތަކެއްޗަށާއި ޒަމާނަށް ނުފެތޭ ތަކެއްޗަށް އެކަށޭނެ ވަރެއް ދޫކުރުމަށްފަހު ،އިންވެންޓްރީކުރުމުގެ ޚަރަދާއި ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު
އަގުގެ ދަށް މިންވަރަށެވެ .އިންވެންޓްރީގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ،ތަކެތި ގަތުމާއި ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި ހެންޑްލިންގ ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ .ވިއްކާލުމުން ލިބޭނެ ސާފު އަގަކީ
ޢާންމު ޮކށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތެރެއިން އިންވެންޓްރީތައް ވިއްކާލެވޭނެ އަގުން ،ވިއްކާލުމަށް މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ޢަދަދެވެ.
އިންވެންޓްރީގެ ޮކންމެ ގިންތިއެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ “ވެއިޓަޑް އެވަރޭޖް” އުޞޫލުންނެވެ.
ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި
ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި ބައި ،އެއީ ޢާއްމު ޮގތެއްގައި  30ދުވަހާއި  90ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަންހުރި ބައެއް ،ފުރަތަމަ އެކުލަވާލަނީ ހަމަ އަގުގައެވެ .ދަރަނި ފައިސާ
ރވިޜަން ހަދާފައިވާނެއެވެ .ޚަލާސްނުކުރާނެ ދަރަނި ފާހަގަވުމުން އެދަރަނިތައް އެއްކިބާ ޮކށްފައި (ރައިޓް އޮފް) ވާނެއެވެ.
ނުލިބޭނެކަމުގެ ( ޮއބްޖެކްޓިވް) ހެކި ހުރިނަމަ ،އެ ދަރަންޏަށް ޕް ޮ
ނަގުދު ފައިސާ އާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި
ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭންކަތަކުގައި ޖަމާ ޮކށްފައިވާ ފައިސާއާއި އަތުގައި ހުރި ފައިސާއެވެ.
ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ (ކޭޝްފްލޯ) ބަޔާނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ބޭންކް ޯއވަރޑްރާފްޓްތައް
ފިޔަވައި މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.
ފައިސާ ލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ޮގތުގެ ބަޔާން ތައްޔާރު ޮކށްފައިވަނީ “އިންޑައިރެކްޓް މެތަޑް” ގެ އުސޫލުންނެވެ.

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަޔާން ޮކށްފައިވަނީ ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު އަދި އަގަށް އަންނަ އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށްފަހު އެ
ޕް ޮ
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ އަގުގައެވެ .ބުނެވިދިޔަ އަގުގެ ތެރޭގައި ،ރެ ޮކގްނައިޒްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއް ބަދަލުކުރަން
ޕް ޮ
ޖެހިފައިވާނަމަ އެ ހިނގި ބަދަލުކުރުމުގެ ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.
ރޑަކްޝަން ޯއވަރހެޑްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް
އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ،އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި މަސައްކަތުގެ ކަރަދު ،އަދި ޕް ޮ
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ގަތުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެ އެސެޓްތައް ހޯދި
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ،އެ ޕް ޮ
ހިމެނެއެވެ .ގްރޫޕްއިން ގަނެފައިވާ ޕް ޮ
މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ.
ޕްލާންޓް އަދި މެޝީނަރީގެ މުހިންމު އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރާނަމަ ،އަދި ރެ ޮކގްނައިޒްކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެއީ އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ ބައެއް ބަދަލުކުރުމުގެ
ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައި އެޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްއާއެކު އިތުރުވާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި އެ

މުހިންމު އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނެއެވެ.

ގްރޫޕްގެ ޕް ޮ
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ބަލަށް ކެނޑުމުގައި “ތެދު-ރޮނގު އުޞޫލު” ބޭނުން ޮކށްގެން ،އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ މަހުން ފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް
އެސެޓްތަކުގެ އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ:

އިމާރާތް

 23އަހަރު

މެޝިނަރީސް

 05-10އަހަރު

ޮއފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

 05-10އަހަރު

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު

ފަރުނީޗަރާއި ،ފިޓިންގ އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

 10އަހަރު

އުޅަނދުފަހަރު

 10އަހަރު

ޮކމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

 03އަހަރު

އެލެކްޓްރިކަލް އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު

މުވާސަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

 05އަހަރު
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ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓްގެ އައިޓަމެއް ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ،އެ އައިޓަމްގެ ބޭނުންކުރުމުން ނުވަތަ ވިއްކާލުމުން އިތުރު އިޤްތިޞާދީ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދު ނުކުރެވޭ
ޕް ޮ
ޙާލު މެދުވެރިވުމުން ،އެއައިޓަމް ޑީރެ ޮކގްނައިޒްކުރެވޭނެއެވެ .އެސެޓެއް ޑީރެ ޮކގްނައިޒްކުރުމުން ކުރާ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ލިބޭ ގެއްލުމެއް (އެސެޓާއެކު އިތުރުވާ ޢަދަދާ ވިއްކާލުމުން ޖުމްލަކޮށް ލިބޭ
ޢަދަދާ ދެމެދު ހުރި ތަފާތުގެ ޮގތުގައި ހިސާބުކުރުމުން) ހިމަނާނީ އެ އެސެޓް ޑީރެ ޮކގްނައިޒްކުރެވުނު އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައެވެ.
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީސް
ރޕަޓީއެއްގެ އެއިރެއްގެ އަގު ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ
ރޕަޓީޒް ފުރަތަމަ އަގު ކުރެވެނީ ގަތް އަނގާއި ގަންނަންކުރެވުނު އިތުރު ހޭދައަށް ބަލާފައެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ރޕާޓީއެއްގެ ބައެއް ބަދަލު ޮކއްފިނަމަ އެބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު ހޭދަ ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ބެލި އޭގެ އަގަށް އިތުރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އާންމު ޮކށްކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ
އެފަދަ ޕް ޮ
ރޕަޓީއެއްގެ ހަމަ އަގު ބަދަލުވާ ހިނދެއްގައި އޭގެން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން ވެއްދިފައިވަނީ އަހަރުގެ
ޙަރަދު އޭގެ އަގަށް އިތުރު ކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެ .މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ހިއްސާގެ ރައުސްމާލަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.
ރޕަޓީއެއް ބޭނުން ކުރަން ހުއްޓާލާދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި
ރޕަޓީއެއް ވިއްކާލުމުން ،ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގުމުން އެޕް ޮ
ރޕަޓީއެއް ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވޭނީ އެޕް ޮ
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ރޕަޓީއެއް ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުމުން އޭގެއިން ލިބުނު ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުން
އިތުރު ނަފާއެއް އޭގެއިން ނުލިބޭކަމަށް ފެނުމުންނެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ވެއްދިފައިވަނީ އަހަރުގެ ފައިދާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ތެރެއަށެވެ.
ރޕަޓީއެއް ކުންފުޏިގެ ބޭނުމަށް ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ އޭގެ އަގު
ރޕަޓީއެއް ޓްރާންފަރ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭތި ބޭނުންކުރެވޭ ޮގތް ބަދަލުވުމުންނެވެ .އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ރޕަޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އޭތި ބަދަލުވީ ތާރީޚަކާއި
ރޕަޓީއެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ހިސާބުކުރުމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ބަދަލެއް އައި ތާރީހްގައި އޭގެ ހަމަ އަގެށެވެ .ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް ހުރި ޕް ޮ
ރޕަޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓް އުސޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.
ހަމައަށް އޭތި އެކައުންޓްކުރާނީ ގްރޫޕްގެ ޕް ޮ
ޮއޕަރޭޓީންގ ލީޒްގެ ދަށުން ޯހދިފައިވާ އެއްވެސް މުދަލެއް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީއެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ.
އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް
އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓެއް ގަނެފައިވާނަމަ ،ގަތް އަގުގައި އަދި ގަތް ތާރީޚުގައި ކެޕިޓަލައިޒް ޮކށްފައިވާނެއެވެ .ގްރޫޕްއިން ގަނެފައިވާ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ،އެ
އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓް ގަތުމުގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން އެ އެސެޓްތައް ޯހދި މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ މިންވަރަށް އެ އެސެޓްތައް މަސައްކަތްކުރާ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ހިނގާފައިވާ އެހެނިހެން
ރޑަކްޝަން އޯވަރހެޑްތަކުގެ
ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ .އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އެސެޓްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ،އުފެއްދުމަށް ސީދާ ހިނގި މަސައްކަތުގެ ކަރަދު ،އަދި ޕް ޮ
އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއް ހިމެނެއެވެ.
ސފްޓްވެއަރ ހިމެނެއެވެ.
އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްގެ ތެރޭގައި ޮކމްޕިއުޓަރ ޮ
ފުރަތަމަ ހިމެނުމަށްފަހު ،ހުރިހާ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތަކެއް ބަޔާން ޮކށްފައިވާނީ ހަމައަގުން އެ ޯމޓައިޒޭޝަން ޚަރަދާއި އަގަށް އަންނަ އުނިކަމަށް ކެނޑުމަށްފަހުގައެވެ.
ގްރޫޕްގެ އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް އެ ޯމޓައިޒްކުރުމުގައި “ސްޓްރައިޓްލައިން” އުޞޫލު ބޭނުން ޮކށްގެން ،އެސެޓްތައް ގަނެފައިވާ މަހުން ފެށިގެން ވިއްކާލާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އެސެޓްތަކުގެ
އެކަށީގެންވާ ޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ޮގތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ:
ސފްޓްވެއަރ  03އަހަރު
ޮކމްޕިއުޓަރ ޮ
އެސެޓްތަކުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު
ހާދިޡާއެއް ހިނގައިގެން ނުވަތަ ހާލަތައް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ އިޝަރާތެއްވެއްޖެނަމަ ،ގްރޫޕްގެ އެސެޓްތައް ،އިންވެންޓަރީތައް
ފިޔަވައި ،ކުރިއަށް ގެންދާއަގުތަކަށް އަންނަ އުނިކަން މުރާޖަޢާ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ .އެސެޓެއްގެ ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގު އެއެސްޓުން ލިބޭނެއަގަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،ފައިދާ އާއި ގެއްލުމުގެ
ހިސާބުގައި އެ ގެއްލުން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

އެސެޓެއްގެ ލިބޭނެ އަގުކަމުގައި ބަލަނީ އެއެސްޓް ނުވަތަ ފައިސާ ލިބޭޔުނިޓެއްގެ ފެއަރ ވެލިއުއިން އެއެސެޓް ވިއްކުމުގެ އަގު އުނިކުރުމުން އަންނަ އަގާއި ބޭނުން ކުރުމުގެ އަގުގެ ތެރެއިން
މަތީ އަގެކެވެ .އެސެޓްގެ ލިބޭނެ އަގު ވަޒަންކުރަނީ ،މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި އެހެން އެސެޓް ނުވަތަ އެސެޓްތަކާއި ވަކިން ފައިސާ އެއަށް ނުލިބޭ އެސެޓެއްފިޔަވައި ،ވަކިވަކިންނެވެ .ބޭނުން
ކުރުމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަނީ ،މުސްތަޤުބަލުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާ މިހާރުގެ އަގަށް ޑިސްކައުންޓް ޮކށްގެންނެވެ .އެއީ ފައިސާގެ މިހާރުގެ އަގާއި އެއެސެޓްގެ ރިސްކްތަކަށް
ބެލުމަށްފަހު މިހާރުގެ މާކެޓަށް ނިސްބަތްވާ ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުތަކަކުންނެވެ.
ކުރިން ހިމެނިފައިވާ އުނިކަމުގެ ގެއްލުން ނެތިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ދަށަށް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،ލިބިދާނެ އަގު އަންދާޒާކުރަނީއެވެ .ކުރިން ހިމެނިފައިވާ
އުނިކަމުގެ ގެއްލުން ބަދަލުކުރަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ފަހުން އުނިކަމުގެ ގެއްލުން ހިމެނުނުފަހުން އެއެސެޓަށް ލިބޭނެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އަންދާޒާއަށް ބަދަލު އައިސްފާވާނަމައެވެ.
އިތުރުކުރެވޭ އަދަދަކީ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި އުނިކުރުމުގެ އަގު ހިމެނިފައިނުވިނަމަ ،ކުރިޔަށް ގެންދާ އަގުން ބަލަށްކެނޑުމަށްފަހު އަންނަ ޢަދަދަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ލައިބިލިޓީޒްއާއި ޕްރޮވިޜަންތައް
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެނގެންހުރި އެންމެހައި ލައިބިލިޓީޒްތައް ހިސާބުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚަށް ފަހު މިއަށް އަސަރު ޮކށްފާނެ ހާދިސާތަކެއް މެދުވެރިވެދާނެކަން ދެނެގަނެ ،މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ޙައްލުތަކާއި ބަދަލުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ޕްރޮވިޜަންތައް
ޕް ޮ
ރވިޜަނެއް ފާހަގަކުރަނީ ކުންފުންޏަށް ޤާނޫނީ ޮގތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބިނާކުރަނިވި ޮގތެއްގައި ،ކުރީގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ،އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ލިބޭ ވަޞީލަތެއް ބޭރުވެގެންދާއިރު،
ރވިޜަންތައް
އޭގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާތީ ،އެލާޒިމުކުރާ ކުރުން ފޫބެއްދުމަށް އެކަށީގެންވާ އަންދާޒާއެއް ޮކށް އެމިންވަރެއް ބަޔާންކުރުމަށެވެ .ބެލެންސް ޝީޓްގެ ޮކންމެ ތާރީޚެއްގައި ޕް ޮ
މުރާޖާ ޮކށް އެއިރެއްގެ އެންމެ ރަނގަޅު އަންދާޒާއާ އެއް ޮގތަށް ބަދަލު ޮކށް ހަދައެވެ.
ލައިބިލިޓީޒްތައް
ބެލެންސް ޝީޓްގައި ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ޮކށްފައިވަނީ ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުމުން ނުވަތަ ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ލައިބިލިޓީޒްއެވެޮ .
ނން-ކަރަންޓް ލައިބިލިޓީޒްއަކީ ބެލެންސް ޝީޓްގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން  1އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ
ލައިބިލިޓީޒްއެވެ.
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި
ޢާއްމު އުޞޫލެއްގެ ޮގތުން  30ދުވަހާއި  90ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާދައްކަންޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ ޮގތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް
ހިމަނާފައިވަނީ އޭގެ އަގުގައެވެ.
ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތައް ހިމަނާފައިވަނީވެސް އޭގެ އަގުގައެވެ.
ޮޖއިންޓް ވެންޗަރ ހުށަހެޅުމަށް އެއް ޮކށްފައިވާ ޑެ ޮޕސިޓްތައްވެސް ހިމަނާފައިވަނީ ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އިންޓަރެސްޓް ދައްކާގޮތަށް އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާފައިވާ ފައިސާ
އެންމެހައި ޯލންތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރަނީ އޭގެ ހަމަ އަގުން މުޢާމަލާތުގެ އަގު އުނި ޮކށްގެން އޭގެ ސާފު ޢަދަދު ޮއންނަ ގޮތަށެވެ.
ފުރަތަމަ ހިމެނުމަށްފަހު ،އިންޓްރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ ޯލންތަކާއި އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ފަހުން ބަޔާންކުރަނީ އެމޯރޓައިޒް ޮކށްފައިވާ އަގުގައެވެ .އެއަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި އެ ޯހދުމަށް
ހިނގާ ޚަރަދަކާ ދޭތީގެ ތަފާތު ގެންދަނީ އެފައިސާއެއް ނަގާފައިވާ މުއްދަތުގައި އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރަމުންނެއެވެ.
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އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާތައް ރީޕަރޗޭސްކުރުމުން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ދެއްކުމުން ،އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ ޢަދަދާއި އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޢަދަދާ ދެމެދު ޮއންނަ
ތަފާތު ވަގުތުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ.
އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދުތައް
އަނބުރާ ދައްކަން ނަގާ ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދަކީ އެސެޓެއް ބޭނުން ޮކށްގެން ހާސިލުކުރަން ގަސްތުކުރާ މަޤްޞަދަށް ވާސިލުވާން ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާ އެސެޓެއް ޯހދުމަށް ނުވަތަ
އިމާރާތްކުރުމަށް ނުވަތަ އުފެއްދުމަށް ސީދާ ޮގތުން ނިސްބަތްވާ ޚަރަދަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން އެ އެސެޓްގެ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ކެޕިޓަލައިޒްކުރެވިފައިވާ ޚަރަދަކަށް ނުވާނަމަ ،އެޚަރަދަކީ އެޚަރަދެއް
ހިނގާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.
ލީސް
ހ .ކުންފުނި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ޮގތުގައި
ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެތަނެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާއި އެކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ގެއްލުންތަކަކަށް

ޒިންމާވާނަމަ ،އެބަޔާންކުރެވެނީ ހިފައިފާވާ ބައިގައެވެ .މިފަދަ ކުއްޔަށް ހިފުނތަކާ

ގުލިގެން ދައްކާފައިސާ( އެއާ ގުޅިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ކެނޑުމަށްފަހު) ކުއްޔައްދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި “ސްޓްރައިޓްލައިން” އުސޫލުން އާމްދަނީ ބަޔާނުގައި ބަޔާން ކުރެވެއެވެ.
ށ .ކުންފުނި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ޮގތުގައި
ރޕެޓީ ،ޕުލާންޓް ،އިކުއިޕްމަންޓް ތެރޭގައި ބެލެންސް ޝީޓުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ .އެއްޗެތިއެކަށީގެން ވާ ޮގތެއްގައި ބޭނުން
ތިންވަނަ ފަރާތަކައްކުއްޔަށް ދީފައިވާ ދިނުންތައް ޮޕ ޮ

ކުރެވޭނެ

ރޕެޓީ ،ޕުލާންޓް ،އިކުއިޕްމަންޓާ އެއް ޮގތަކަށެވެ .ކުއްޔަށް ލިބިދޭ އާމުދަނީ ( އެއާ ގުޅިގެން ލިބޭ
މުއްދަތައް ބަލައި ބަލަށް ކަނޑައިފައި ވަނީ ކުންފުއަޔަށް މިލުކުވެގެންވާ އެފަދަ ޮޕ ޮ
ހުރިހާފައިދާއެއް ކެނޑުމަށްފަހު ) ކުއްޔަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި “ސްޓްރައިޓްލައިން” އުސޫލުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އާމްދަނީ ހިމެނުން
އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭނީ އިގްތިޞާދީ ފައިދާ ގްރޫޕަށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަދު ޮއތުމާއިއެކު އެ ފައިދާއެއް އިތުބާރުހުރި ޮގތެއްގައި ވަޒަންކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައެވެ .އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި
ހިމެނިފައިވަނީ މުދަލާއި ޚިދްމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ސޭލްސް ޓެކްސްއާއި ޑިސްކައުންޓް ކެނޑުމަށްފަހު ޮއންނަ ސާފު ޢަދަދެވެ .އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި އަންނަނިވި ވަކި ޝަރުޠުތައް ބޭނުންކުރެއެވެ:
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެރެތެރެ ރިސޯޓުގެ ސަބްލީޒްގެ ޮގތުގައި ލިބޭނެ އާމްދަނީ ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އޭގެ ޖުމްލަ އަދަދު ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ސަބްލީޒްކުރިފަރާތް ކަމަށްވާ ޔޮޓް ޓްއާސް ޯމލްޑިވްސް އާއި މެދުވެވިފައިވާ އެއްބަސްފުން އުވާލުމާއިގުޅިގެން އަހަރުގެ ފަހުހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވުނު
ސަބްލީޒް އާމްދަނީ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ.
އިންޓްރެސްޓް
އިންޓްރެސްޓް އާމްދަނީ ހިމެނިފައިވަނީ ،އިންޓްރެސްޓް ލިބުމާމެދު ޝައްކު ނުއުފެދޭނަމަ ،އެއިންޓްރެސްޓް ޖަމާވަމުންދާ ވަރަކުންނެވެ.
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން ޮގތް ޮގތުން ލިބޭ އާމްދަނީތައް ހިމެނިފައިވަނީ އެއާމްދަނީއެއް ލިބޭ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ މިންވަރަކުންނެވެ.
ޚަރަދުތައް ހިމެނުން
އާމްދަނީގެ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވަނީ އެޚަރަދަކާއި އާމްދަނީގެ ވަކި އައިޓަމަކާ ހުރި ސީދާގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮކށެވެ .އަހަރުގެ ފައިދާ ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ،ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި
ރޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް ހަލުވި ޮކށް ހިންގުމަށްޓަކައި ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާފައިވާ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް އާމްދަނީއަށް ޗާޖް ޮކށްފައިވެއެވެ.
ޕް ޮ
ވިޔަފާރި ހިންގުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވިޔަފާރިން އާމްދަނީ ޯހދުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ދާއިމީ ބާވަތެއްގެ އެސެޓެއް ގަތުމަށް ނުވަތަ އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ފެންވަރު
މަތިކުރުމަށް ޮކށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ބަލާފައިވާނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ.
ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ ފައިދާ
ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭ ފައިދާ ގްރޫޕްގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ލައިބިލިޓީއެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރަނީ އެފައިދާ ބަހާލުމަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން ފާސްކުރާ ހިސާބު
ބަލަހައްޓާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ .ބަހާލެވޭ ފައިދާ ބެހޭނީ ހަމައެކަނި ފުރިހަމައަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ހިއްސާތަކަށެވެ.

މާލީ ރިސްކުތައް މެނޭޖްކުރުން
ކުންފުނިގެ ހަރަކަތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ މާލީ ރިސްކަށް ހުށަހެޅެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި މާރކެޓް ރިސްކް (ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ގެއްލުމައެކު) އާއި ދަރަނިގެ ގެއްލުމާއި ފައިސަނެތުމުގެ
ރގްރާމްތަކުން ޯފކަސްކުރަނީ ވިހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ޮގތެއްގެ މަތިން
ގެއްލުން ހިމެނެއެވެ .މާލީ މާރުކޭޓްގައި ލަފަކުރަން ދަތި ރިސްކްތަކެއް ހުރުމާއިއެކު ،ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕް ޮ
ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ބެލެހެއްޓޭތޯއެވެ.
މިފަދަ ގެއަލުންތަށް ހާއްސަދާއިރާ ތަކުގައި ބަލަހައްޓަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ގެއްލުމާއި ދަރަނީގެ ރިސްކާއި އިތުރުވާ ފައިސާ
އިންވެސްޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މާކެޓް ރިސްކް
ބޭރު ފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކް
ކުންފުންޏަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިވެސް މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ ތަނަކަށްވުމާއެކު ،ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކު އެކި ފައިސާ އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެއެވެ .ކުރިޔަށް ކުރާ
ވިޔަފާރިގެ މުއާމަލަތްތަކާ ގުޅިގެން ބޭރުފައިސާ މާރުކުރުމުގެ ރިސްކައް ހުށަހެޅި އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒްގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ޕްރައިސް ރިސްކް
ކުންފުނިވަނީ އިކްއިޓީ ސެކިއުރިޓީޒް ގެ ޕްރއިސް ރިސްކް އަށް ހުޅުވިފައެވެ .ސަބަކީ ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ވިއްކާލެވިދާނެ
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއްކަމަށް ބަޔާން ޮކށްފައިވާތީއެވެ.
ދަރަނީގެ ރިސްކް
ކުންފުންޏަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޮބޑު ދަރަނީގެ ރިސްކެއްނެތެވެ .ކުންފުނިން ދަރަނި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދަރަންޏަށް ޚިދުމަތާއި މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ކުންފުންޏަށް
އިތުބާރުކުރެވޭ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ.
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް
ކުންފުންޏަށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދިމާވަނީ ބޭންކުތަކާއި އެހެންފަރާތްތަކުން އަނބުރާދައްކާ ޮގތަށް ފައިސާނެގުމުގެތެރޭގައިއެވެ .މި ޮގތަށް ފައިސާ ނަގާފައިވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓެއްގައި ނުވަތަ
ބަދަލުވަމުންދާ ރޭޓެއްގައިއެވެ .އަދި މިރޭޓްތައް އަބަދުމެ މުތާލިޢާ ކުރަމުންދެވެއެވެ .ކުންފުނީގެ ބެލެންސް ޝީޓްގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް ކުޑަކުރެވޭނެ ވަޞީލަތައް ހިމެނިފައެއް
ނުވެއެވެ.
ފައިސާ ނެތުމުގެ ރިސްކް
ފައިސާ ނެތުމުގެ ހައްލެއްކަމުގައިވަނީ ފުދޭ މިންވަރެއްގައި ފައިސާއާއި ވިއްކާލެވޭނެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމެވެ .އެހެންމެ ފަންޑުކުރަން ބޭންނުންވާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ފައިސާ ދަރަނީގެ
ގޮތުގައި ލިބޭނޭ ޮގތް ހަމަޖެހިފައިވުމުވެ .އަދި މާކެޓް ޮޕޒިޝަންސް ކް ޯލޒް އައުޓްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަންހުރުމެވެ .އަހަރު ނިމުނުއިރު ކުންފުނި އަދި ގުރޫފް ޮކމިޓްވެފައިވާ ކުރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް
ނެތެވެ.
ކެޕިޓަލް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް
ކެޕިޓަލް މެނޭޖުކުރުމުގެ ގުރޫޕްގެ ބޭނުމަކަށް ބަލާފައިވަނީ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުންފުނި ދެމެހެއްޓުމާއި ހިއްސާދާރުންނާއި ސްޓޭކް ޯހލްޑަރުންނަށް ފައިދާ ޯހދުމާއި ކޮސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލް
ކުޑަކުރަމަށްޓަކައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރއެއް ދެމެހެއްޓުމެވެ .މިކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑިވިޑެންޑް ދޭވަރު ،ހިއްސާދޫކުރާވަރު އަދި ދަރަނި މަދުކުރުމަށް
ގުރޫޕުންނިންމިދާނެއެވެ.
ގުރޫޕުން ކެޕިޓަލް ޮމނިޓަރ ކުރަނީ ގިއަރިންގް ރޭސި ޯއއަށް ބަލައިގެންނެވެ .މިރޭޝި ޯއއަކީ ސާފުދަރަނި ޖުމްލަ ކެޕިޓަލްއިން ގެއްލައިގެން ބަލާމިންގަނޑެކެވެ .ސާފުދަރަންޏަކީ ޖުމްލަދަރަނިން
ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ އަދަދާއި ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއް ޮގތް ތަކެތިއުނިކުރުމުން ލިބޭމިންވަރެވެ .ޖުމްލަ ކެޕިޓަލްއަކީ ބެލެންސް ޝީޓް ތާރިހުގައި އެކުއިޓީއާއި
ސާފުދަރަނި ހުރި މިންވަރު އެއްކުރުމުން ލިބޭ އަދަދެވެ.
ހަމަ އަގު އަންދާޒާކުރުން
ނމިނަލް އަގުން ޓްރޭޑް ރިސީވެބަލްސް އާއި ޕޭޔަބަލްސްގެ އިންޕެއަރމަންޓަށް ކެނޑުމުން ލިބޭ އަދަދީ ގާތްގަނޑަކަށް އޭގެ ހަމައަގު ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .ފައިނޭންޝަލް ލަޔަބިލިޓީޒް ގެ
ޮ
ލ މިއަދުގެ މާރކެޓްރޭޓަށް ޑިސްކައުންޓް ޮކށްގެންނެވެ.
ފެއަރ ވެލިއު އެސްޓިމޭޓް ޮކށްފައިވަނީ އެބާވަތުގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓްރޫމަންޓަށް ލިބިފައިވާ މުސްތަޤްބަލުގެ ކޭޝް ފް ޯ
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އަހަރު ނިމުނު

220,311,264

248,137,890

އެހެނިހެން އާމްދަނީ
ސޓް ހިންގައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ
ރި ޯ

32,490,245

ކޯސްޓް އޮފް ސޭލްސް

()4,824,834

-

27,665,410

-

()1,909,716

-

25,755,695

-

3,759,289

644,912

29,514,984

644,912

ބެޑް ޓެކްސް
އެހެނިހެން އާމްދަނީ

4.1

މާލީ ހިސާބުތަކުގައިވާ ޙަރަދުތައް ،ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ކޮސްޓް ޮއފް ސޭލްސްވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް ،އެކައުންޓްތަކަށް ބަހާފައިވާވަނީ އެއްމެ ފުރިހަމަ ޮކށެއް ނޫނެވެ.

4.2

ސޓްގެ އައިޓީ ސިސްޓްމް ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްފަހަރަށް މެނުއަލް ޮކށްވެސް އާމްދަނީ ބަލަހައްޓާފައި ވެއެވެ.
ހެރެތެރެ އައިލެންޑް ރި ޯ

5

މާލީ އާމްދަނީ
އިންޓަރެސްޓް އާމްދަނީ

6

16,158,903

19,793,577

ހިންގުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުން ފައިދާ  /ގެއްލުން
ޗާރޖިންގއަށްފަހު ބަޔާންކުރެވިފައި
ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން އަންނަންހުރި މިންވަރުގެ އިމްޕަޔަރމަންޓް 37,102,165

676,866

ޔޮޓް ޓްއާ ޯމލްޑިވްސްގެ ސެޓްލްމަންޓް ޚަރަދު

-

23,321,260

ހެރެތެރެއިން އަންނަހުރި މިންވަރުގެ އިމްޕަޔަރމަންޓް

-

17,269,680

ރފެޞަނަލް ފީ
ޕް ޮ

1,997,110

1,212,122

ބަލަށްކެނޑުން (ޕްރޮޕަޓީ ޕްލާންޓް އިކްއިޕްމަންޓް)

297,911

327,195

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްސްގެ އެ ޮމޓައިޒޭޝަން

31,366

63,936

ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,674,374

1,529,483

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް

348,588

435,257

ޓުއަރ ޮއޕެރޭޓަރުންނަށް ދެވުނު ބަދަލު

-

15,070,046

މަރާތުކުރުމަށް ދެވުނު ބަދަލު
މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު (ނޯޓ)6.1c

18,828,409

6,033,171

6.1

7

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު
މުސާރައާއި އުޖޫރަ

17,642,864

5,688,314

މުވައްޒަފުންގެ ކެއުމާ އެކޮ ޮމޑޭޝަން

-

-

މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ

91,007

880

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

3,480

83,094

ރަމަޟާން އެލަވަންސް

505,785

89,285

ވަރކް ޕަރމިޓް އަދި ވީސާ

177,397

1,550

ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ޯހދުމަށް ހޭދަވި

75,062

58,567

ޕާޒަނަލް އިންޝްއަރަންސް

198,352

111,481

ޔުނީ ޯފމް އެލަވަންސް

134,463

-

18,828,409

6,033,171

ވިއްކުމުގެ ޚަރަދު
ޮއޕަރޭޓިންގ ލީސް ރެންޓް

8

63,858,300

63,858,300

63,858,300

63,858,300

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް
ޑިރެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ

1,674,374

1,529,483

ޔޮޓް ޓްއާ މޯލްޑިވްސް ސެޓްލްމަންޓް

-

23,321,260

ހެރެތެރެއިން އަންނަހުރި މިންވަރުގެ އިމްޕަޔަރމަންޓް

-

17,269,680

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު

18,828,409

6,033,172

ބޭންކް ޚަރަދުތައް

190,896

181,171

ކަރަންޓު ޚަރަދުތައް

186,613

199,727

ސެކްރެޓަރީ ފީސް

50,000

44,000

އިންޝުއަރެންސް

1,076,447

1,377,552

ބޯރޑް މީޓިންގ ޚަރަދުތައް

38,634

13,864

ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދުތައް

-

-

ޓެލެ ޯފނާއި މުވާޞަލާތް

1,313,581

379,439

އޮފީސް ކުލި

480,000

480,000

ޕްރިންޓިންގ އެންޑް ސްޓޭޝަނަރީ

237,740

125,727

ރފެޝަނަލް ފީ
ޕް ޮ

1,997,110

1,212,122

ފެނުގެ ޚަރަދުތައް

6,416

7,466

ޕޯސްޓޭޖް

4,406

6,401

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

9,148,765

6,885,634

ކްލީނިންގ ސަޕްލައިސް

336,188

74,202

އިންޓޭންޖިބަލް އެސެޓްގެ އެ ޮމޓައިޒޭޝަން

31,366

63,936

ބަލަށްކެނޑުން

297,911

327,195

ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި މުދާ އުފުލުން

4,082,699

873,273

ލީގަލް ޚަރަދުތައް

334,256

512,632

ލައިސަންސް އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

42,032

20,000

ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ

101,287

293,280

45 - 44

9

ޮއފީސް ޚަރަދުތައް

572,728

43,783

ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް – ހެރަތެރަ

25,189,341

5,324,386

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

278,471

188,129

ޓްއަރ ޮއޕަރޭޓަރުނަށް ދިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

-

15,070,046

މަރާމާތުކުރުމަށްދިން ބަދަލު

-

-

އެހެނިހެން ޚަރަދު

123,397

355,577

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން އަންނަންހުރި މިންވަރުގެ އިމްޕަޔަރމަންޓް

37,102,165

676,866

ކުންފުނީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާ

-

42,623

އިމްޕަޔަރމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ސަބްސިޑިއަރީ

5,826,614

-

109,551,847

82,932,625

ވިއްކުމާއި މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދުތައް
މާރކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު

10

348,588

435,257

މާލީ ޚަރަދު
35,923,447

ލން އިންޓެރެސްޓް
ކުރުމުއްދަތުގެ ޯ
11

348,588

435,257

35,018,200

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ
ސސަސް އާއި
ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރަނީ އާންމު ހިއްސާދާރުންނަށް ނިސްބަތްވާ ސާފު ފައިދާ އާންމު ހިއްސާގެ ޢަދަދުގެ ވެއިޓަޑް އެވްރެޖުން ގެއްލައިގެންނެވެ .ރި ޯ

11.1

އެކު އާންމު ހިއްސާގެ އަދަދު ބަދަލުނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އާންމު ހިއްސާގެ މިންވަރު ބަދަލުވާ މިންވަރުން ވެއިޓެޑް އެވެރެޖް ހިއްސާގެ އަދަދު އެޖަސްޓްކުރެވެއެވެ.

11.2

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުން ޮކށްފައިވާ އާމްދަނީއާއި ހިއްސާގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
ކުންފުނި

ނިއުމަރޭޓަރ ޮގތުގައި ބޭނުން ޮކށްފައިވާ ޢަދަދު

31.12.2010

31.12.2009

ރ.

ރ.

މުޅި އަހަރު/މުއްދަތުގެ ސާފު ފައިދާ ( /ގެއްލުން)
ޑިނޯމިނޭޓަރގެ ޮގތުގައި ބޭނުން ޮކށްފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ 56,302,967

86,331,997

ޢަދަދު

އަދަދު

އަދަދު

ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު ފައިދާ ހިސާބުކުރުމުގައި

1,895,477

1,893,270

ބޭނުން ޮކށްފައިވާ އާދައިގެ ހިއްސާގެ ވެއިޓަޑް އެވްރެޖް
ނަމްބަރު

29.70

45.60

12

ޕްރޮޕަރޓީ ،ޕްލާންޓް އެންޑް އެކުއިޕްމަންޓް

12.1

ގަތް އަގުގައި

ކޮމްޕެނީ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި

 31.12.2010ގައި

 01.01.2010ގައި
ބެލެންސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވި

ޑިސްޕޯސަލްތައް

ބެލެންސް

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ޮއފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

211,715

3,150

-

214,865

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

54,323

-

-

54,232

ފަރުނީޗަރ ،ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

395,554

18,231

-

413,785

ޮކމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

635,945

45,981

-

681,926

މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

124,254

-

-

124,254

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

151,000

-

151,000

-

1,572,700

67,362

151,000

1,489,062

އަހަރުގެ ތެރޭގައި
 01.01.2010ގައި
12.2

ބަލަށްކެނޑުން

ރިކްލެސިފިކޭޝަނާއި

 31.12.2010ގައި

ބެލެންސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވި

ޑިސްޕޯސަލްތައް

ބެލެންސް

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ޮއފީސް އެކުއިޕްމަންޓް

94,093

42,911

-

137,004

އެހެނިހެން އެކުއިޕްމަންޓް

10,267

10,846

-

21,113

ފަރުނީޗަރ ،ފިޓިންގސް އަދި އެކުއިޕްމަންޓް

194,256

81,990

-

276,246

ޮކމްޕިއުޓަރ އެކުއިޕްމަންޓް

488,141

137,313

-

625,454

މުވާޞަލާތީ އެކުއިޕްމަންޓް

49,798

24,851

-

74,649

އިންޖީނުލީ ތަކެތި

-

-

-

-

ޖުމްލަ ބަލަށްކެނޑި އަދަދު

836,555

297,911

ސާފު އަގު

736,145

1,134,466
354,596

 01.01.2010ގައި
12.3

12.4

ބެލެންސް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރިކްލެސިފައި

31.12.2010

ކުރެވުނު  /ބަދަލުކުރެވުނު

ގައި ބެލެންސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވި

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް

76,814,788

19,769,727

()1,071,690

95,512,825

ފަތުރު ޯމލްޑިވްސް އިން ލިބުނު ހަރުމުދާ

-

513,311

-

513,311

76,814,788

20,283,038

()1,071,690

96,026,136

ސާފު އަގު

31.12.2010

31.12.2009

ރ.

ރ.

ގަތް އަގުގައި

354,596

736,145

އިމާރަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައި

96,026,136

76,814,788

96,380,732

77,550,933

47 - 46
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އިންޓެންޖިބްލް އެސެޓްތައް

13.1

ކުރިއަށް ގެންދާ ޖުމްލަ ޢަދަދު  -ގަތްއަގުގައި

 01.01.2010ގައި ބެލެންސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވި

 31.12.2010ގައި ބެލެންސް

ރ.

ރ.

ރ.

ޮކމްޕެނީ

13.2

ސފްޓްވެއަރ
ޮކމްޕިއުޓަރ ޮ

209,371

-

209,371

ޖުމްލަ – ކުންފުނި

209,371

-

209,371

އެކިއުމަލޭޓެޑް އެމޯރޓައިޒޭޝަނާއި އިމްޕެއަރމަންޓް

 01.01.2010ގައި ބެލެންސް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުވި

 31.12.2010ގައި ބެލެންސް

ރ.

ރ.

ރ.

ޮކމްpނީ
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ސފްޓްވެއަރ
ޮކމްޕިއުޓަރ ޮ

176,139

ނެޓް ކެރީން ވެލިއު

33,232

207,505

31,366

1,866

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ
ކޮމްޕެނީ
31.12.2010

31.12.2009

ރ.

ރ.

 1ޖެނުއަރީ ގައި

912,695,575

867,974,483

ހިގަމުންދާ ކެޕިޓަލް މަސައްކަތުން ޓްރާންސްފާ ކުރެވުނު

1,071,690

24,252,437

ކޯޕަރޭޓް ޮއފީހުން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނު

151,000

-

އަރުތެރޭގައި އިތުރުވި

2,911,347

3,763,655

ބިން ރަގަޅުކުރުން ()14.1

-

3,855,000

ދށް ރަގަޅުކުރުން
ގޮނޑު ޮ

-

12,850,000

އިމްޕަޔަރމަންޓް ޮއފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޕަޓީ

()43,029,612

-

 31ޑިސެމްބަރ ގައި

873,800,000

912,695,575

ރޕަޓީޒް ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ފެއާރ ވެލިއު އަށެވެ .ފެއަރ ވެލިއު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޯމލްޑިވްސް ވެލުއާރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ވެލުއޭޝަން އަށް
އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ
ބަލާފައެވެ .މިއީ  31ޑިސެމަބަރ  2010އާހަމައަށް އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ މިނިވަން ވެލުއާރ އެކެވެޯ .މލްޑިވްސް ވެލުއާރޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މިސިނާއަތުގެ ތަކެތި އަގު
ކުރުމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ބައެކެވެ .ފެއާރ ވެލިއު އަންގައިދެނީ ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު ލިބެގެން މި އެސެޓްސް ތައް ގަންނަން ބޭނުންވާބަޔަކަށް ،ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު ލިބެގެން މި
އެސެޓްސް ތައް ވިއްކަން ހުށަހަޅާބަޔަކު ،އެސެޓްތައް އަގު ޮކށްފާވާތާރީޙުގައި ،ބައިނަލް އަޤުވާމީ ވެލުއޭޝަން ޮކމިޓީގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއް ޮގތަށް ،ވިއްކަން ކަނޑައަޅާނެ އަދަދެވެ.
14.1

ޔޓް ޓްއާސް ޕވޓ ލޓޑ އިންވަނީ ހެރެތެރޭގައި ބިން ރަގަޅުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގާފައެވެ .ޓްރޮޕިކަލް ލޭންޑްސްކޭޕް ޕވޓ ލޓޑ އިން  15ސެޕްޓެމްބަރ  2009ގައި
ޮ
މުސްތަޤިއްލު ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ފަހު މިމަޝްރޫއުގެ އަގެއް ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ  3،855،000ރުފިޔާއެވެ.

ސަބްސިޑިއަރީއަށް ކުރެވިފައިވާ
15

އިންވެސްމަންޓް

ފަތުރު މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 %ހޯލްޑިންގ

94.80%

ކޮމްޕެނީ

-

31.12.2010

31.12.2009

ރ.

ރ.
102،000،000

ލޕްމަންޓް ކޯ ޮޕރޭޝަނަށް ފަތުރު ޯމލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ފަރާތުން މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނަންހުރި ސަބްލީސް ރެންޓްގެ ޢަދަދުތަކުން އުނި ޮކށްގެން
ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޑެވެ ޮ
އިންވެސްމަންޓްގެ އަދަދު ޚަލާސްކުރާށެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ފަތުރު ޯމލްޑިވްސް އުވާލަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ޮވޑަމުލާ އެކުންފުންޏަށް ސަބްލީޒްކުރމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން
އުވާލުމަށް ޯމލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑެވެ ޮ
ލޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން ޕލކ ޯބޑުން ވަނީ ނިންމާފެއެވެ .އެހެންކަމުން އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ސަބަބުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ވާނީ
އިންވެސްޓްމަންޓް އުނިކުރެވިފައެވެ.

49 - 48

ކޮމްޕެނީ
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31.12.2010

31.12.2009

ރ.

ރ.

ވިޔަފާރިންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަންނަންހުރި
ވިޔަފާރިން އަންނަންހުރި

583,181,759

404,361,034

ރވިސަން
ކަނޑަން އިމްޕެއަރމަންޓް ޕް ޮ

()37,102,165

()1,110,667

546,079,594

403,250,367

ސަޕްލަޔަރުންނަށް ދައްކާފައިހުރި އެޑްވާންސް

82,834,417

97,889,857

ޑި ޮޕސިޓްތަކާއި ޕްރީޕޭމަންޓްތައް

586,496

287,240

އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން އަންނަންހުރި – ގުޅިފައިހުރި

17

ފަރާތްތައް

42,101

42,102

އެހެނިހެން

179,329

59,738

ރވިސަން
ކަނޑަން އިމްޕެއަރމަންޓް ޕް ޮ

-

-

629,721,937

501,529,304

އިންވެންޓްރީތައް
ކޮމްޕެނީ
31.12.2009

31.12.2010

ފޫޑް ސްޓޮކް

1,659,781

-

ލިކާ ސްޓޮކް

2,584,776

2,354,984

ފިޔުލް ސްޓޮކް

2,608,598

-

ސްޓޭޝަނަރީސް ސްޓޮކް

359,359

-

ކެމިކަލް ސްޓޮކް

776,721

-

7,989,235

2,354,984

18

ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

18.1

ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު އެކުލެވިގެންވަނީ ހިއްސާއެއްގެ އަގަށް -/100ރ .ޖެހޭ  10,000,000އާދައިގެ ހިއްސާގެ މައްޗަށެވެ.

18.2

ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުދައްކާނިމިފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު

 31.12.2010ގައި

 31.12.2009ގައި

ރ.

ރ.

 1ޖެނުއަރީގައި -/100ރ .ގެ  971،143،3އާއްމު ހިއްސާ

314,397,100

264,521,000

އަހަރު ތެރޭގައި ދޫ ޮކށްފައިވާ ހިއްސW (100ރ ގެ  761،498އާއްމު ހިއްސާ)

-

49,876,100

އަގުދައްކަން އަންގާފައިނުވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލް (2010ގައި 100ރ ގެ  251،598އަދި  2009ގައި 100ރ
ގެ  499،714އާއްމު ހިއްސާ)

()59,825,118

()71,449,870

 31ޑިސެމްބަރ އާއި ހަމައަށް ދޫކުރެވިފައިވާ އަދި އަގުދައްކާފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލު ( 720،545،2އާއްމު
ހިއްސާ)

254,571,983

242,947,230

18.3

ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު
އެކި ފަހަރުފަހަރު މަތިން އިޢުލާނުކުރެވޭ ހިއްސާއަކަށްޖެހޭ ފައިދާ ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ކުންފުނީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ޮކންމެ ހިއްސާއަކަށް އެއް ޯވޓު ލިބުމުގެ ޙައްޤު އާއްމު ޮކންމެ
ހިއްސާއެއްގެ ވެރިފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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19.1

އިންޓްރަސްޓް ދައްކަންޖެހޭ އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް – ޓަރމް ލޯން

 1އަހަރު ތެރޭގައި އަނބުރާ

 1އަހަރު ފަހުން އަނބުރާ

 31.12.2010އާހަމައަށް  31.12.2009އާހަމައަށް އޮތް

ދައްކަންޖެހޭ

ދައްކަންޖެހޭ

އޮތް ޖުމްލަ

ޖުމްލަ

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

242,568,788

7,085,439

249,654,226

283,505,859

އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ
ޖުމްލަ ފައިސާ

242,568,788

7,085,439

249,654,226

 31.12.2009އާހަމައަށް އޮތް

19.2

ޓަރމް ލޯން – ބީ.އެމް.އެލް ()19.3

283,505,859

 31.12.2010އާހަމައަށް އޮތް

ބެލެންސް

ހޯދާފައިވާ ލޯނުތައް

ލޯން ރިޕޭމަންޓްތައް

ބެލެންސް

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

283,505,859

-

33,851,633

249,654,226

އަނބުރާ ދައްކާ ޮގތަށް ކުންފުނިން ނަގާފައިވާ
ޖުމްލަ ފައިސާ
19.3

283,505,859

-

33,851,633

249,654,226

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ
ރ ޯމޝަން ކޯ ޮޕރޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ
ލން ފެސިލިޓީ އަކީ ބޭންކް ޮއފް ޯމލްޑިވްސް ޕލކ އާ ޯމލްޑިވްސް ޓުއަރިޒްމް ޕް ޮ
މި ޓަރމް ޯ

25,000,000ޑޮލަރުގެ

ފެސިލިޓީއެކެވެ .މިފެސިލިޓީއަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އިންޓްރެސްޓަކީ  3މަސްހުގެ ލައި ޯ
ބ އަށް  3.5%އެއްކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން އަހަރަކު  8.5%ވާ ޮގތަށެށެވެ 31 .ޑިސެމްބަރ
ލނުގެ ފުރިހަމަ ޢަދަދު ނަގާފައެވެ .މި ޯ
 2007އާހަމައަށް އައިއިރު ،ކުންފުނިން ވަނީ މި ޯ
ލނުގެ ރިޕޭމަންޓް ޕީރިއަޑަކީ  2އަހަރުގެ ގްރޭސް މުއްދަތަކާއެކު ،ޑިސެމްބަރ  2008އިން
ޓލްމަންޓުންނެވެ:
ލނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހެނީ ،ތިރީގައިވާ ޮގތުގެމަތިން އެއްވަރުގެ  32ކުއޯރޓަރލީ އިންސް ޯ
ފެށިގެން  10އަހަރެވެ .އަދި ޯ
މަސް  1އިން  24އަށް ( 2އަހަރު) :ވިދިގެންދިޔަ މުއްދަތުގައި އަރާފައިވާ ޖުމްލަ އިންޓްރެސްޓް އާ އެއްވަރުގެ ކުއޯރޓަރލީ ޕޭމަންޓްތަކެއް
މަސް  25އިން  120އަށް ( 8އަހަރު) 1,100,000 :ޑޮލަރުގެ ކުއޯރޓަރލީ ޕޭމަންޓްތަކެއް ( 14,080,000ރ).

ލނާ ގުޅިގެން (އެހެނިހެން ބައެއް މުދަލާއެކު) ރަހުނު ޮކށްފައިވާ މުދަލެވެ:
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވޭ މުދާތަކަކީ މަތީގައިވާ ޯ
އައްޑޫ އަ ޮތޅު ހެރަތެރައިގެ “ބިން” މައްޗަށް ޯލނު ނެގި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތަކާއި ،އެކި ފަހަރުފަހަރުމަތިން ރިސޯޓުގެ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނޭ،
ސޓުގައި ހުންނަ ހިފައިގެން ނުގެންދެވޭ އެސެޓްތަކާއި ،ރި ޯ
ނުވަތަ ރި ޯ
ސޓުގެ އެންމެހައި ހިފައިގެން ގެންދެވޭ އެސެޓްތަކުގެ އަގައްވާ  67,546,652ޑޮލަރެވެ.
އެފަރމެޓިވް ޮކވެނަންޓް
ޕް ޮ
ލނުނެގި ފަރާތުގެ ދެންއަންނަ އޭ.ޖީ.
ރޖެކްޓް ފުރިހަމަވެ އަދި  6މަސްދުވަހުގެ ދެ ޕީރިއަޑަށް ވިދިވިދިގެން  1.5:1ގެ ޑެބޓް ސަރވިސް ކަވަރޭޖް ދެމެހެއްޓުމުން މެނުވީ ޯ
ރޖެކްޓް ފުރިހަމަވުމުގެ ކުރިން ޗެއަރމަން ނުވަތަ މަނޭޖިންގ
އެމް އާއި ޖެހިގެންއަންނަ އޭ.ޖީ.އެމްގައި އެފަރާތުގެ ޗެއަރމަނާއި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބަދަލު ޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ .ޕް ޮ
ލނުނެގި ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނެގޮތް
ނންނާނެއެވެ .އަދި ސެންކްޝަން ސިޓީގެ ދަށުން ޯ
ލނުގެ ފައިސާ އިތުރަށް ދޫކުރުމެއް ޯ
ޑިރެކްޓަރ ބަދަލުވެއްޖެނަމަޯ ،
މެދުވެރިކުރުމަށް ރިސޯޓުގެ ޮއޕަރޭޝަންތައް ހިނގަމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުގެ ޮގތުން ލެޓަރ ޮއފް އަންޑަރޓޭކިންގއެއް ސަރުކާރު ހިއްސާދާރު ގާތުން އެދުމުގެ ޙައްޤު
ބޭންކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

51 - 50

20

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ
ކުންފުނި
އަހަރު ނިމުނު

އަހަރު ނިމުނު

31.12.2010

31.12.2009

ރ.

ރ.

ވިޔަފާރީގެ ޮގތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ –

21

ދައްކަންހުރި ލީޒްރެންޓް

102,553,424

92,421,050

އެހެނިހެން ފަރާތްތައް

10,634,197

8,807,056

އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދައްކަންހުރި ފައިސާ

18,466,734

45,084,597

އެކްރުއަލްސް

5,263,477

9,699,898

މުވައްޒަފުންނަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާ

7,552

7,552

ސަބްލީޒް ރަށްތަކަށް ކުރިޔަށް ލިބުނު ފައިސާ

666,952,112

700,253,727

ބަހަންޖެހޭ ޑިވިޑެންޑް

36,363,790

43,474,630

އެޑްވާންސަށްލިބުނު ޮކމިޓްމަންޓް ފީ

51,400,000

-

891,641,287

899,748,509

ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންހުރި ޢަދަދުތައް
ފަތުރު ޯމލްޑިވްސް ޕލކ (ގުޅުން:

22

ސަބްސިޑިއަރީ) -

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަވި ގޮތުގެ ހިސާބުތަކުގެ ބަޔާނުގައި ފައިސާއާއި ފައިސާއާ އެއްފަދަ ތަކެތި
އަތުގައިހުރި ފައިސާ

77,850

229,866

ބޭންކްގައި ހުރި ފައިސާ

2,523,039

12,002,626

ފިކްސްޑް ޑެޕޮސިޓް

230,842,419

341,015,635

233,443,308

353,248,127

()180,666,933

()169,681,263

52,776,375

183,566,864

ބޭންކް ޯއވަރޑްރާފްޓް
23

102،000،000

ކެޕިޓަލް ކޮމިޓްމަންޓްސް
މިހިސާބު ތައް ހެދިތާރީޚާހަމައަށް މެޓީރިއަލް ޮކންޓިންޖެންޓް އެސެޓެއް އަދި ލައިބިލިޓީ އެއްވެސް ނެތެވެ.
ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ޑިވިޑެންޑް

24

ޑިވިޑެންޑަށް ބަހަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރެވޭނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއިން ޑިވިޑެންޑް ބަހަންވީވަރު ފާސްވުމުންނެވެ .މިހިސާބު ތައް ހެދިތާރީޚާހަމައަށް  2010ވަނަ އަހަރަށް
ޑިވިޑެންޑް އެއް ކަނޑަ އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
ޮކންޓިންޖަންޓް އެސެޓްތަކާއި ލައިބިލިޓީޒް

25

މިހިސާބު ތައް ހެދިތާރީޚާހަމައަށް މެޓީރިއަލް ޮކންޓިންޖެންޓް އެސެޓެއް އަދި ލައިބިލިޓީ އެއްވެސް ނެތެވެ.
މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް

26

މާލީ އެސެޓްތަކާއި މާލީ ލަޔަބިލިޓީ ތަކުގެ ހަމަ އަގު
މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތައް (ކުރު މުއްދަތުގައި)
ކުރު މުއްދަތުގައި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީ ތަކުގެ ހަމަ އަގު އޭގެ ކެރީއިން ވެލިއުއާއި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރެވެ .އެއީ ދާދި އަވަހަށް ނުވަތަ ކުރު މުއްދަތެއްގައި އޭގެ
މުއްދަތު ހަމަވާތީއެވެ.

26.1

ދިގު މުއްދަތުގެ މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީތައް
ިޑރެކްޓަރުން ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ދިގު މުއްދަތުގައި މާލީ އެސެޓްތަކާއި ލަޔަބިލިޓީ ތަކުގެ ފެއަރ ވެލިއު ބެލެންސް ޝީޓްގައި އޭގެ ކެރީއިން ވެލިއު ކަމުގައި ބަޔާން ޮކށްފައިވާ އަގާ
ބޑު ތަފާތެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
މާ ޮ

26.2

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކަށް އެކްސް ޯޕޒްވެފައިވާ ގްރޫޕްގެ މާލީ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް މުއްދަތުހަމަވާ ތަރުތީބުން ،ކެރީއިން ވެލިއު ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
2010

އެފެކްޓިވް

 1އަހަރު

 1އަހަރާއި 2

 2އަހަރާއި 3

 3އަހަރާއި 4

 4އަހަރާ 5

 5އަހަރު

ދެމެދު

އަހަރު ދެމެދު

އަހުރު ދެމެދު

އަހަރު ދެމެދު

އަހަރު ދެމެދު

ފަހުން

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

ރ.

249,654,226

7,085,439

49,129,954

53,559,214

69,085,760

52,713,363

ޖުމްލަ

އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް
ލން ބީ.އެމް.އެލް
ޓަރމް ޯ

 8.50%ނުވަތަ

18,080,503

 + 3.5%ލައިބޯ
ބޭންކް ޯއވަރޑްރާފްޓް

8.50%

180,666,933
430,321,160
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7,085,439

18,080,503

49,129,954

53,559,214

9,085,760

52,713,363

ރައުސްމާލު ބެލެހެއްޓުން
ރައުސްމާލުގައި ހިމެނެނީ އިކުއިޓީ ރައުސުލްމާލާއި އެކިއުމުލޭޓެޑް ރިސާވްއެވެ .ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށާއި ހިއްސާދާރުންގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދުޅަހެޔޮ ކެޕިޓަލް
ރޭޝި ޯއއެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.
ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ އަލީގައި ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލުގެނެސް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެއެވެ .ކެޕިޓަލް ސްޓްރަކްޗަރ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިވިޑެންޑް ދޫކުރުން ނުވަތަ ހިއްސާދާރުންގެ ރައުސްމާލު އަބުރާ ދިނުން ނުވަތަ
ކުންފުނިން ރައުސްމާލު ބަލަހައްޓަނީ ގިއަރިން ރޭޝި ޯއ ބޭނުން ޮކށްގެންނެވެ .ގިއަރިން ރޭޝި ޯއއަކީ ޖުމްލަ ރައުސްމާލާއި އަނބުރާދައްކަންޖެހޭ ސާފު އަދަދު އެއްކުރުމަށްފަހު
އަނބުރާދައްކަންޖެހޭ ސާފު އަދަދުން ގެއްލުމުން ނިކުންނަ އަދަދެވެ .ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތަކީ ޕީރިއަޑިކް ޮކށް ކަނޑައަޅާ މިންގަޑެއްގެ ތެރޭގައި ގިއަރިން ރޭޝިއޯ ބެހެއްޓުމެވެ.
ލނާއި ،ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އިން ފައިސާ އާއި
އަނބުރާދައްކަންޖެހޭ ސާފު އަދަދުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިން ހިމަނާފައި ވަނީ އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ ޯ
ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި އުނިކުރުމުން ލިބޭ އަދަދެވެ .ޖުމްލަ ރައުސްމާލަކީ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލާއި ރިޒާވް ގެ ޖުމްލައެވެ.
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ގިއަރިން ރޭޝިއޯ  31ޑިސެމްބަރުގައި ހުރި މިންވަރު:
ކުންފުނި
2010

2009

ރ.

ރ.

ބޭންކް ޯއވަރޑްރާފްޓް

180,681,263

169,681,263

ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ

891,641,287

899,748,508

އިންޓަރެސްޓް ދައްކަންޖެހޭ އަބުރާދައްކާ ޮގތަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ

249,654,226

283,505,859

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

-

102,000,000

ކަނޑަން ފައިސާ އާއި ފައިސާއާއި އެއްފަދަ ތަކެތި

()233,443,308

()353,248,127

ސާފު ދަރަނި

1,088,519,138

1,101,687,503

ޖުމްލަ އިކުއިޓީ ރައުސްމާލު

519,374,632

494,476,525

ގިއަރިން

67.70

70.60
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ރިޕޯރޓިން ޑޭޓް ގެ ފަހުން ހިނގި ކަންތައްތައް

28.1

އެމްއެމްއޭ ގާނޫނު  ،1981ޗެޕްޓަރ ، 3ސެކްޝަން  13އާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތީން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ 10 ،އޭޕްރިލް  2011ގައި ،އެމްއެމްއޭ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާ
މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު 10 ،އޭޕްރިލް  2011ދުވަހުން ފެށިގެން ،ޔޫއެސް ޮޑލަރ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މާރުކުރާ ބޭންޑަކީ 12.85ރ ގެ  20އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތި ނުވާނެ އަދަދަކަށާއި
އަދި  20އިންސައްތައަށް ވުރެ ދަށް ނޫން އަދަދަކަށްކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.

28.2

ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް (ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ  )99/2ގެނައި ބަދަލާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން 1 ،ޖެނުއަރީ  2011އިން ފެށިގެން ރިޒޯރޓްތަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި
ބޑުމިނަށް ބަލާފައެވެ .ކުރިން އެނދުގެ ނިސްބަތުން ކުލި
ކަލްކިއުލޭޓް ކުރާނީ ،މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް ،އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ގައި ،އެރަށެއް ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ ބިމުގެ ކުޑަ ޮ
ދައްކަމުން އައި އުސޫލު ގެ ބަދަލުގައި ،މިހާރު ކުލިދައްކަންޖެހޭނީ ފަހުން މިގެނާ ބަދަލާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިންނެވެ.

29

ޓެކްސޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއާއި އާމްދަނީއިން ޓެކްސްއެއް ނުނަގައެވެ .އެހެންކަމުން ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭފައިދާއިން ޓެކްސް ދައްކާކަށް ނުޖެހެއެވެ.
ނަމަވެސް ،ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނޫ ވަނީ  18ޖެނުއަރީ  2011ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއު ކުރައްވަވާފައެވެ .މިހެންކަމުން
 18ޖުލައި  2011ފެށިގެން ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭ ފައިދާއިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
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