સ્લતંત્ર ઓડડટયનો હેલાર
પ્રતત
ગુજયાત એગ્રો ઈન્ડષરીઝ કોોયે ળન લરતભટેડયના વબાવદો,
નાણાંકીમ નનલેદનો ઉયનો હેલાર
અભે, આ વાથે જોડેરા, ગુજયાત એગ્રો ઈન્ડષરીઝ કોોયે ળનના ૩૧ ભી ભાર્ચ ૨૦૧૪ ના યોજ ુયા થમેરા વયલૈમા તેભજ એજ તાયીખે ુયાાં થમેરાાં લચ
ભાટેના નપા અને નુકવાન ખાતાાંના તનલેદન તથા યોકડ પ્રલાશના તનલેદન અને નોંધાત્ર હશવાફી નીતતઓના વાયાાંળ તથા અન્મ ષશટતા કયતી ભાહશતીનુાં
ઓહડહટિંગ કયુું છે – તાવણી કયી છે .
નાણાંકીમ નનલેદનો ભાટે ભેનેજભેન્ટની જલાફદાયીઓ
૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની કરભ ૨૧૧ ની ેટા કરભ (૩વી) તથા કાંની ધાયા – ૨૦૧૩ ની કરભ – ૧૩૩ અનુવધ
ાં ાને ફશાય ાડેર તા. ૧૩ વપ્ટેમ્ફય –
૨૦૧૩ ના વાભાન્મ વયક્યુરય નાં. ૧૫

/૨૦૧૩ વાથે લાાંર્તા જણામા મુજફના હશવાફી ધોયણો અનુવાય કાંનીની નાણાકીમ હયસ્ષથતત, નાણાકીમ

કાભગીયી અને કાંનીના યોકડ પ્રલાશ અંગે વાચુાં અને લાજફી લર્ત્ર યજુ કયતુાં નાણાાંહકમ તનલેદન તૈમાય કયલા ભાટે ભેનેજભેન્ટ જલાફદાય છે . આ
જલાફદાયીભાાં કાંનીનુાં વાચુાં અને લાજફી લર્ત્ર યજુ કયે અને છે તયીંડી કે ગોટાાના કાયણે કે છી ભ ૂરને કાયણે ભશત્લની ગેયયજુ આતથી મુક્ત શોમ
એલાાં નાણાાંકીમ તનલેદનો તૈમાય કયલા અને યજુ કયલા ભાટે પ્રષતુત એલા આંતહયક તનમાંત્રણની ડીઝાઈન, અભર અને જાલણીનો વભાલેળ થામ છે .
ઓડડટયની જલાફદાયીઓ
અભાયી જલાફદાયી, અભાયી તાવના આધાયે આ નાણાાંકીમ તનલેદનો અંગે અલબપ્રામ મક્ત કયલાની છે . અભે અભારુાં ઓહડટ ઈન્સન્ષટટયુટ ઓપ ર્ાટચ ડચ
એકાઉન્ટન્ટવ ઓપ ઈન્ન્ડ,મા દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલેરા ઓહડહટિંગના ધોયણો અનુવાય શાથ ધયુું શતુ.ાં આ ધોયણો અનુવાય એ જરુાં યી છે કે , આ નાણાાંકીમ
તનલેદનો ભશત્લની ગેયયજુ આતથી મુક્ત છે કે કેભ એ અંગે લાજફી ખાત્રી ભેલલા અભે નૈતતક આલવમકતાઓનુાં ારન કયીએ અને તાવના કાભનુાં
(ઓહડહટિંગ) આમોજન કયીએ અને એ શાથ ધયીએ.
તાવ કે ઓહડટના કાભભાાં, નાણાાંકીમ કાભભાાં, નાણાાંકીમ તનલેદનભાાંના આંકડા અને જાશેયાતો – ખુરાવા તલળે ઓહડટના ુયાલા ભેલલા ભાટેની કામચતલતધ
શાથ ધયલાનો વભાલેળ થામ છે . વાંદ કયામેરી કામચતલતધ કે કામચદ્ધતતઓનો આધાય, ગોટાા અથલા ભ ૂરના કાયણે નાણાાંકીમ તનલેદનભાાં યશેરા,
ભશત્લની ગેયયજુ આત અંગેના જોખભના કમાવ વહશત ઓહડટયની તલલેકબુદ્ધદ્ધ ઉય યશેરો છે . આલાાં જોખભો અંગેનો કમાવ કાઢલા દયમ્માન, ઓહડટય
નાણાાંકીમ તનલેદનો અંગેની કાંનીની તૈમાયીઓ અને એની મોગ્મ યજુ આત વાંફધ
ાં ભાાં

– એને પ્રષતુત એલા આંતહયક તનમાંત્રણની તલર્ાયણા કયે છે , એને

ધ્માનભાાં રે છે અને એના આધાયે વાંજોગોને અનુરુ ઓહડટની કામચદ્ધતતઓ ઘડે છે . ઓહડટ કે તાવના કામચભાાં , અભરભાાં મુકામેરી હશવાફી નીતતઓની
મોગ્મતાનુાં તેભજ ભેનેજભેન્ટ દ્વાયા ફાાંધલાભાાં આલેરા હશવાફી અંદાજોના લાજફીણાનુાં મ ૂલમાાંકન કયલાનો તથા નાણાાંકીમ તનલેદનોની એકાંદય યજુ આતોનુાં
મ ૂલમાાંકન કયલાનો ણ વભાલેળ થામ છે .
અભારુાં ભાનવુાં છે કે, અભે ઓહડટ તાવના જે ુયાલા ભેમા છે એ ઓહડટ વાંફધ
ાં ભાાં અભાયો અલબપ્રામ આલાનો ઈન્કાય કયલા ભાટે આધાય  ૂયો ાડલા
ુયતા અને મોગ્મ છે .
અભબપ્રામ આલાના ઈન્કાયનો આધાય
(એ) રેડ યીવીલેફર, રેડ ેમેફર, ભલા ાત્ર અને ચ ૂકલલા ાત્ર વફવીડી, રોન અને ેળગી, અન્મ ર્ાલુ અને અન્મ નોન કયન્ટ જલાફદાયીઓ
વાંફધ
ાં ભાાં કાંનીને કોઈણ ાટી ાવેથી વભથચન ભળયુાં નથી. તવલામકે નોંધ

– ૨૨.૧૬ભાાં દળાચમા મુજફ

(ફી) કાંનીએ અતતસ ૂક્ષ્ભ, રધુ અને ભધ્મભ ઉદ્યોગ વાશવોના તલકાવ અંગેના ૨૦૦૬ ના કામદા શેઠ આલયી રેલામેરા વપ્રામયો અંગેના ભાશતી
એકઠી નથી કયી.
(વી) કાંનીએ ષથાલય તભરકતોનુાં ત્રક અદ્યતન કયે ર નથી. જેના કાયણે ષથાલય તભરકતો જેભાાં ર્ાલુ મ ૂડી યોકાણોનો વભાલેળ થામ છે તેલી
તભરકતો ર્ોડે નાણાાંકીમ ત્રકભાાં દળાચલેર છે તેલી ફાકી યકભને ટેકો ભતો નથી. લચ દયમ્માન કાંનીઓ પ્રત્મક્ષ ર્કાવણી આ ષથાલય
તભરકતોની કયામેર નથી. આભ ષશટ અને ર્ોક્કવ ુયાલા બૌતતક તાવણી વાંદબે ભતા ન શોલાથી તભરકતોનુાં નુકવાન નક્કી થઈ ળકેર
નથી. જે જોતાાં, તનમાભકોએ હશવાફી ભાનાાંક (એએવ ૨૮) ‘‘ તભરકતોને નુકવાન ‘‘ ની જરૂહયમાતોનુાં ારન કયે ર નથી (હશવાફી ભાનાાંક)
રૂલવ ૨૦૦૬,  ૂયતી અને મોગ્મ ભાહશતીના અબાલે, તેની હશવાફો ય અવર્ નક્કી થઈ ળકી નથી.
અભબપ્રામનો ઈન્કાય
અભાયા અલબપ્રામ અને અભાયી શ્રેશઠ ભાહશતી મુજફ તેભજ અભને અામેરા ખુરાવા અનુવાય અલબપ્રામ આલાના ઈન્કાયના ેયેગ્રાપભાાં
જણાલામેરી ફાફતની વાંબતલત અવય તવલામ, આ નાણાાંકીમ તનલેદનો, કાંની ધાયાભાાં જણાલામેરી યીતે, કામદા મુજફ જરુ યી ભાહશતી ુયી
ાડે છે અને બાયતભાાં વાભાન્મ યીતે ષલીકૃત હશવાફી તવદ્ધાાંતો અનુવાય નીર્ેની ફાફતોનુાં વાચુાં અને લાજફી લર્ત્ર યજુ કયે છે :
(એ) વયલૈમાના હકષવાભાાં, ૩૧ ભી ભાર્ચ ૨૦૧૪ ના યોજની કાંનીની હયસ્ષથતતની
(ફી) નપા અને નુકવાન ખાતાના હકષવાભાાં, એ તાયીખે  ૂયા થમેરા લચ ભાટેના કાંનીના નપાની, અને
(વી) યોકડ પ્રલાશના તનલેદનના હકષવાભાાં, એ તાયીખે  ૂયા થમેરાાં લચ ભાટેના યોકડ પ્રલાશની

–

ભહત્લની ફાફત
(એ) કોોયે ળન દ્વાયા અન્મ કાંનીઓભાાં મ ૂકામેરી આંતય કાંની હડોઝીટો અંગેની નોંધ નાં. ૧૦.૨ અને કોોયે ળનને ભે રી આંતય કાંની હડોઝીટો
અંગેની નોંધ નાં. ૩ તયપ ધ્માન દોયલાભાાં આલે છે .
અન્મ કામદાકીમ અને નનમભનકાયી જરુડયમાતો અંગેનો હેલાર
(૧) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની કરભ ૨૨૭ ની ેટા કરભ (૪એ) ની ળયતો અતનવાય ફશાય ાડલાભાાં આલેરા, કાંનીઓના
(ઓહડટયોના શેલાર) સુધાયે રા હકૂ ભ ૨૦૦૩ અનુવાય, આ હુકભના ેયેગ્રાપ ૪ અને ૫ ભાાં જણાલામેરી ફાફતો અંગે અભે આ વાથેના
હયતળશટભાાં એક તનલેદન જોડ્ુાં છે .
(૨) અભે કાંની કામદાની કરભ ૨૨૭ (૩) મુજફ જણાલીએ છીએ કે ,
(એ) અલબપ્રામ આલાનો ઈન્કાય કયલાના આધાયના ેયેગ્રાપભાાં જણાલામેરી ફાફત તવલામ ઓહડટ ભાટે , અભાયી શ્રેશઠ જાણકાયી અને
ભાન્મતા મુજફ જે કોઈ ભાહશતી અને ષશટતા જરૂયી શતી એ તભાભ ભાહશતી અને ખુરાવાઓ અભે ભેમા છે .
(ફી) અભાયા અલબપ્રામ મુજફ, કાંનીના હશવાફી ર્ોડાની અભાયી તાવ ઉયથી જણામ છે ત્માાં સુધી કાંની દ્વાયા કામદા મુજફ જરૂયી
મોગ્મ હશવાફી ર્ોડા યાખલાભાાં આમા છે .
(વી) આ શેલારભાાં જે વયલૈમા અને નપા

– નુકવાન ખાતાાંનો ઉલરેખ કયામો છે , એ હશવાફી ર્ોડાાં તથા જે ળાખાઓની અભે મુરાકાત

નથી રીધી એલા તયપથી ભે રા યીટન્વચ વાથે ફાંધફેવતાાં છે .
(ડી) અલબપ્રામ આલાના ઈન્કાય કયતાાં આધાયના ેયેગ્રાપભાાં જણાલામેરી ફાફતની વાંબતલત અવયો તવલામ, અભાયા અલબપ્રામ મુજફ,
આ શેલાર વાથેન ુાં વયલૈય,ુાં નપા – નુકવાન ખાતુાં અને યોકડ પ્રલાશનુાં તનલેદન, ૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની ૨૧૧ ભી કરભની ેટા
કરભ (૩વી) ભાાં જે હશવાફી ધોયણોનો ઉલરેખ છે એને અનુવયે છે .
(ઈ) કેન્રીમ કામદા, ન્મામ અને કાંનીની ફાફતોનાાં ભાંત્રારમ દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલેરા ૨૨

–૩–૨૦૦૨ ના હયત્ર નાં. ૮ /૨૦૦૨

મુજફ, વયકાયી કાંનીઓને, ૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની ૨૭૪ ભી કરભની ેટા કરભ (૧) ના ક્રોઝ (જી) ના અભરભાાંથી, આ
કરભ શેઠ, હડયે ક્ટયોની ગેયરામકાત વાંફધ
ાં ભાાં મુક્તી આલાભાાં આલી છે .
ી. એભ. ટેર એન્ડ કાંની
ર્ાટચ ડચ એકાઉન્ટન્ટવ લતી
ષથ : અભદાલાદ
તા. ૨૯ ભી ડીવેમ્ફય, ૨૦૧૪

(ી.એભ.ટેર)
બાગીદાય
વભ્મદ નાં. ૦૮૮૬૯
ેઢીનુાં યજી. નાં. ૧૦૭૭૪૧ ડફલયુ

કં નીના (ઓડડટયોનો હેલાર) હકૂ ભ, ૨૦૦૩ અંગે નનલેદન
ગુજયાત એગ્રો ઈન્ડસ્રીઝ કોોયે ળન ભરનભટેડના સબાસદો સભક્ષ યજૂ થમેરા
તાયીખ ૨૯ ભી ડીસેમ્ફય ૨૦૧૪ ના ઓડડટયોના હેલારની પુયલણી
કેન્ર વયકાયે , ૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની કરભ ૨૨૭ ની ેટા કરભ (૪એ) ની ળયતો અનુવાય ફશાય ાડેરા કાંનીઓના (ઓહડટયોના શેલાર) હકૂ ભ
૨૦૦૩ શેઠ આલવમક તથા અભનો મોગ્મ જણાઈ એલી ર્કાવણીના આધાયે , અને અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતા તેભજ અભાયી
વભક્ષ જાશેય કયામેરા ભશત્લના તનલેદનો અનુવાય અભે જણાલીએ છીએ કે ,
(૧)

સ્થાલય નભરકતો સંફધ
ં ભાં :
(એ) કાંનીએ ષથાલય તભરકતોનુાં યજીષટય યાખયુાં છે . ગભે એભ ણ અભાયા અલબપ્રામ મુજફ આ યજીષટય વાં ૂણચ અને વલચગ્રાશી નથી,
કાયણકે અગાઉના લે કાંની દ્વાયા બૌતતક ર્કાવણી ભાટે તનભામેરા ફશાયના ર્ાટચ ડચ એકાઉન્ટન્ટને એભાાં તલવાંગતતા જણાઈ શતી.
જેનો બૌતતક ર્કાવણીના શેલારભાાં ઉલરેખ કયામો છે . ઓડીટનાાં લચ દયમ્માન આ કાભગીયી કાંની દ્વાયા યીડ્રેવ કયે ર નથી. જે
પ્રોજેક્ટનાાં અભરીકયણ શેઠ છે તેનાાં પ્રગતતભાાં યશેરા મ ૂડીયોકાણનો યે કોડચ કાંનીએ યાખેર નથી. આથી આ યજીષટયને અડેટ
કયલાની તેભજ એભાાં જરુ યી સુધાયા કયલાની આલવમકતા છે .
(ફી) અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતા અનવાય, બૌતતક ર્કાવણીના શેલારભાાં ર્ોક્કવ તલવાંગતતાઓ અને રામકાતો
વાંફધ
ાં ભાાં ઉલરેખ કયામો શતો અને એના આધાયે કાંનીએ ર્કાવણી શેલારના વાંદબચભાાં ગરાાં બયલા એવેટ ભેનેજભેન્ટ કતભટીની
યર્ના કયી છે . જો કે , આ શેલારની તાયીખ સુધીભાાં કોઈ પ્રત્મક્ષ ર્કાવણી એવેટ ભેનેજભેન્ટ કભીટી કે ફોડચ ઓપ ડામયે ક્ટય દ્વાયા
શાથ ધયામેર નથી. ર્કાવણીના શેલાર ઉયથી ધ્માનભાાં આલેરી તલવાંગતતા તનમતભત કયલાની શજી ફાકી છે .
(વી) લચ દયમ્માન કાંનીએ ષથાલય તભરકતોના કોઈ નોંધાત્ર હશષવાનો તનકાર નથી કમો. આથી એક ર્ાલુ શારતભાાંની કાંની તયીકેના
કાંનીના દયજ્જજા ઉય કોઈ ભાઠી અવય નથી થઈ.

(૨)

ભારસાભાન લગેયેની માદીઓ (ઈન્લેન્ટયીઝ) સંફધ
ં ભાં :
(એ) કાંનીની ભેનેજભેન્ટે ભારવાભાન લગેયેની માદીઓ

– ઈન્લેન્ટયીઝની લચ દયમ્માન આંતહયક ઓહડટયો દ્વાયા બૌતતક ર્કાવણી કયાલી

છે . અભાયા ભત મુજફ, ર્કાવણીની વાંખમા લાજફી છે .
(ફી) અભાયા અલબપ્રામ અનુવાય તેભજ અભને અામેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ મુજફ, ભેનેજભેન્ટ દ્વાયા ઈન્લેન્ટયીઝની બૌતતક
ર્કાવણી ભાટે અનુવયલાભાાં આલતી કામચદ્ધતતઓ, કાંનીના કદ અને એના માાયના પ્રકાયના વાંફધ
ાં ભાાં લાજફી છે .
(વી) અભાયા અલબપ્રામ અનુવાય તેભજ અભને અામેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ મુજફ, કાંની ઈન્લેન્ટયીઝનો મોગ્મ યે કોડચ જાલે છે .
બૌતતક ર્કાવણી દયમ્માન ધ્માન ઉય આલેરી ક્ષતતઓ, જે ખાવ ભશત્લની નશોતી, એના અંગે હશવાફી ર્ોડાભાાં મોગ્મ યીતે નોંધ
રેલાઈ છે .
(૩)

૧૯૫૬ ના કં ની ધાયાની કરભ ૩૦૧ હેઠ યાખલાભાં આલતાં યજીસ્ટયભાં આલયી રેલામેરી ાટીઓને કં નીએ ભંજૂય કયે રી રોન સંફધ
ં ભાં :
(એ) અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય, ૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની કરભ ૩૦૧ શેઠ યાખલાભાાં આલતાાં
યજીષટયભાાં નોંધામેરી કાંનીઓ, ેઢીઓ કે અન્મ ાટીઓને આ કાંનીએ જાભીનગીયીલાી અથલા જાભીનગીયી લગયની કોઈણ
રોન ભાંજૂય કયી નથી. આથી આ હકૂ ભના કરોઝ (૩) ના ેટાક્રોઝ (ફી), (વી), (ડી), (ઈ), (એપ) અને (જી) ની આલવમકતા આ
કાંનીને રાગુ ડતી નથી.

(૪)

આંતડયક નનમંત્રણો સંફધ
ં ભાં :
અભાયા અલબપ્રામ મુજફ તેભજ અભરભાાં મ ૂકામેરી આંતહયક તનમાંત્રણની વીષટભની એકાંદય તાવ અનુવાય તથા અભને  ૂયી ાડલાભાાં
આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ પ્રભાણે તેભજ ઓહડટ દયમ્માન ધ્માનભાાં આલેરી કેટરીક ફાફતો શલે છી નીર્ે ર્ર્ાચ થમા મુજફ નાણાાંકીમ
નોંધભાાં  ૂયી ાડેર તલગતોના આધાયે આંતહયક તનમાંત્રણની તવષટભને સુદ્દઢ કયલાની તેભજ એભાાં સુધાયા કયલાની આલવમકતા છે .
(એ) કુ ર ફાકી દે લાદાયોભાં ળંકાસ્દ દે લાનું ભોટું પ્રભાણ
તલગત

:

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૪ ની સ્ષથતતઓ

કુ ર ફાકી દે લાદાયો
તનમાભકોએ ળાંકાષદ ગણેર દે લાદાયો
પ્રભાણ
(ફી) સંભતી ત્ર નથી ભતા તેલા

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૫ ની સ્ષથતતઓ

૨૪,૪૯,૭૬,૧૬૪

૨૪,૬૪,૩૩,૪૪૯

૭,૪૮,૮૭,૧૮૨

૭,૪૭,૧૧,૦૦૫

૩૦.૫૭%

૩૦.૩૨%

:

કાંની ાવે દે લાદાયો, રેણદાયો, જલાફદાયીઓ, ેળગીઓ ફાફતે વાંભતી ત્ર ભેલલાની ભજબુત તવષટભ નથી. નીર્ે ટેફરભાાં
કુ ર ફાકીની વાભે વાંભતી ત્ર ભે ર ફાકીની તલગતો દળાચલેર છે .
તલગત
ભલાાત્ર ફાકી

કુ ર ફાકી યકભ રૂ.

વાંભતી ફાકી રૂ.
૧૬,૯૨,૨૧,૪૮૩

૨૮,૨૨,૮૧૪

ચ ૂકલલાત્ર ફાકી

૨૧,૮૦,૦૦,૬૮૫

૦

રોન અને ેળગી

૧,૯૫,૪૫,૯૧,૬૧૩

૧,૫૨,૦૦,૦૦,૦૦૦

૨૦,૦૦,૦૦,૦૦૦

૦

૧૦,૧૧,૨૪,૪૪૧

૬,૧૧,૫૯,૦૯૬

૧,૮૭,૩૮,૪૬,૪૩૬

૦

રોન અને જલાફદાયીઓ
અન્મ ર્ાલુ તભરકતો
અન્મ ર્ાલુ જલાફદાયીઓ
(સી) સ્થાલય નભરકતોની પ્રત્મક્ષ ચકાસણીનાં નળનથરતા

:

ઓડીટના લચ દયમ્માન એવેટ ભેનેજભેન્ટ કભીટી કે ફોડચ ઓપ ડીયે ક્ટવે પ્રત્મક્ષ ર્કાવણી કયે ર નથી. તેવ ુાં અભોને જણાલેર છે .
લધુભાાં એવુાં નોંધેર છે કે ાછરા લચભાાં ફશાયની એજન્વી ાવે પ્રત્મક્ષ ર્કાવણી કયામેર તેના યીોટચ ય કોઈ ગરાાં રેલાભાાં
આલતાાં નથી. આભ ષથાલય તભરકત યજીષટય જે કાંની ાવે છે તે અડેટ નથી કયે ર અને જરૂયી તલગતો દળાચલલી જોઈએ તે
કાંની તભરકતો ખાવ કયીને મ ૂડીનાાં ર્ાલુ કાભો દયમ્માન ઉબી થમેર અષકમાભતો ફાફતભાાં દળાચલતા નથી.
(૫) ૧૯૫૬ ના કં ની ધાયાની કરભ ૩૦૧ હેઠ યાખલાભાં આલતા યજીસ્ટયભાં જેની નોંધ રેલી જરુયી છે એલા સોદાઓ (વ્મલહાયો) સંફધ
ં ભાં

:

કાંની ધાયાની કરભ ૩૦૧ અનુવાય યજીષટયભાાં જેની નોંધ કયલી જરુ યી શોમ એલા કોઈ વોદા થમા નથી. આથી આ હકૂ ભના ક્રોઝ (૫) ના
ેટા ક્રોઝ (એ) અને (ફી) ની આલવમકતાઓ આ કાંનીને રાગુ ડતી નથી.
(૬) જાહેય પ્રજા ાસેથી, રેલામેરી ડીોઝીટ સંફધ
ં ભાં

:

અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય કાંનીએ ૧૯૫૬ ના કાંની કામદાની કરભ, ૫૮એ, ૫૮એએ અને અન્મ કોઈ
વાંફધ
ાં કતાચ જોગલાઈઓના અથચઘટન અને એની શેઠ ઘડામેરા તનમભો અંતગચત જાશેય પ્રજા ાવેથી કોઈ ડીોઝીટો ષલીકાયી નથી.
(૭) આંતડયક ઓડડટની સીસ્ટભ સંફધ
ં ભાં

:

આંતહયક ઓહડટ દ્ધતત – વીષટભની પ્રાથતભક વભીક્ષા ઉયથી એવુાં જણાલાયુાં શતુાં કે , ફશાયના ર્ાટચ ડચ એકાઉન્ટન્ટ ભાયપત આંતહયક ઓહડટ દ્વાયા
આ અંગેની મલષથા કાંનીભાાં અભરભાાં છે , યાં ત ુ કાંનીના માાય

– કાભકાજના પ્રકાય અને કદને ધ્માનભાાં રેતાાં અને અભરભાાં મ ૂકામેરી

આંતહયક તનમાંત્રણની વીષટભને રક્ષભાાં રેતાાં, અભે એલો દ્દઢ અલબપ્રામ ધયાલીએ છીએ કે , વીષટભ શેઠ તલતલધ તનમભો લગેયેના ારન તથા
એના કામચક્ષેત્રના વાંદબચભાાં, આંતહયક તનમાંત્રણ વીષટભની અવયકાયકતાને લધુ ભજબુત કયલાની જરુ ય છે .
(૮) કોસ્ટ યે કોડડ ની જાલણી સંફધ
ં ભાં

:

અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય, ૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની કરભ ૨૦૯ ની ેટા કરભ (૧) ના કરોઝ (ડી)
ની ળયતો મુજફ, કાંનીને કોષટ યે કોડચ વ યાખલાની આલવમકતા છે , ણ કાંની દ્વાયા આલો કોઈ યે કોડચ યાખલાભાાં નથી આલતો. કાંનીએ કોષટ
યે કોડચ તૈમાય કયલાનુાં કાભ ફશાયના કોષટ એકાઉન્ટન્ટને વોંપ્યુાં શોલાનુાં જણામ છે , જો કે આ શેલારની તાયીખ સુધીભાાં આલો કોઈ યે કોડચ યજુ
કયામો નશોતો.
(૯) કામદે સયનાં દે લા સંફધ
ં ભાં

:

(એ) કાંનીના યે કોડચ મુજફ, લફનતલલાદાષદ કામદે વય ચ ૂકલલાની થતી યકભ જેલી કે , પ્રોલીડાંડ પાંડ, કભચર્ાયીઓની યાજ્મ લીભા
મોજનાભાાં બયલાની યકભ, આલકલેયો, આફકાયી જકાત, લેટ, વતલિવ ટેક્ષ લગેયે હડોઝીટ કયાલલાભાાં કાંની વાભાન્મ યીતે
તનમતભત છે .
(ફી) તકયાય

– તલલાદના કાયણ જભા ન કયાલેરા આલકલેયા અને લેર્ાણલેયાની તલગતો નીર્ે મુજફ છે .
દે લાનો પ્રકાય

યકભ આલલાની ફાકી શોમ એ પોયભ

લેટ – લેલયુ એડેડ ટેક્ષ

૨,૭૨,૦૦૦

આલક લેયો (આકાયણી લચ ૦૫-

૯૩,૫૬,૦૦૦

જ્માાં તકયાય – તલલાદનો ઉકેર
કોભળીમર ટેક્વ એેરટ હરબ્યુનર
નાભદાય ગુજયાત શાઈકોટચ

૦૬)
આલક લેયો (આકાયણી લચ ૮૪-

૧,૩૦,૦૦૦

આલક લેયા એેરેટ રીબ્યુનર

૮૫)
ઉયના આંકડા કાંનીએ આેરી ભાહશતીના આધાયે રેલામા છે અને એનાાં હયણાભે જો કોઈ માજ અને દાં ડ બયલાના થમા શોમ
તો, એની શેલારની તાયીખ સુધીભાાં કોઈ જાણ ન કયાતાાં એના તલળે કોઈ જોગલાઈ નથી થઈ. લધુભાાં કેટરીક તભરકતો ફાફતનો
મ્યુ. ટેક્ષ વભમવય બયે ર નથી. ફાકી મ્યુ. ટેક્ષની તલગતો અભોને  ૂયી ાડી નથી. તેથી યીોટચ કયી ળકતાાં નથી.
(૧૦) એકઠી થમેરી ખોટ અને યોકડ ખોટ સંફધ
ં ભાં

:

કાંની છે લરાાં ાાંર્ લચથી યજીષટડચ થમેરી છે અને એ ભ ૂતકાની એકઠી થમેરી કોઈ ખોટ ધયાલતી નથી. કાંનીએ ઓહડટ શેઠનાાં લચ
દયમ્માન અને એની અગાઉના નાણાાંકીમ લચ દયમ્માન કોઈ યોકડ ખોટ નથી કયી.
(૧૧) નાણાંકીમ સંસ્થાઓ

/ ફેંકો / ડીફેન્ચયોનાં રેણાં સંફધ
ં ભાં :

અભાયા ભત મુજફ, કાંનીએ ઓહડટ શેઠના વભમગાા દયમ્માન ફેંકો અને નાણાાંકીમ વાંષથાઓને એનાાં રેણાાંની યત ચ ૂકલણીભાાં કોઈ ચ ૂક
નથી કયી.
(૧૨) જાભીનગીયીના આધાયે ભંજૂય કયામેરી રોન અને ેળગી સંફધ
ં ભાં

:

કાંનીના કાભકાજના પ્રકાયને રક્ષભાાં રેતાાં, હકૂ ભના ેયેગ્રાપ (૪) નો ક્રોઝ (૧૨) રાગુ ડતો નથી.
(૧૩) ભચટ પં ડ

/ નનધ / મ્યુચ્યુઅર ફેનીડપટ પં ડ /સોસામટીઓને રાગુ ડતી જોગલાઈઓ સંફધ
ં ભાં :

કાંનીના કાભકાજના પ્રકાયને રક્ષભાાં રેતાાં, હકૂ ભના ેયેગ્રાપ (૪) નો ક્રોઝ (૧૩) રાગુ ડતો નથી.
(૧૪) ળેય, સીક્યોડયટી, ડીફેન્ચય અને અન્મ યોકાણોના સોદા અથલા વ્માાય

– રેડીંગ સંફધ
ં ભાં :

કાંનીના કાભકાજના પ્રકાયને રક્ષભાાં રેતાાં, હકૂ ભના ેયેગ્રાપ (૪) નો ક્રોઝ (૧૪) રાગુ ડતો નથી.
(૧૫) અન્મ ાટીએ રીધેરી રોન ભાટે આેરી ગેયંટી સંફધ
ં ભાં

:

અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય લચ દયમ્માન કાંનીએ, અન્મ રોકો દ્વાયા ફેંકો અથલા નાણાાંકીમ વાંષથાઓ
ાવેથી રેલામેરી રોન વાંફધ
ાં ભાાં કોઈ ગેયાંટી આી નથી.
(૧૬) મુદ્દતી રોનના ઉમોગ સંફધ
ં ભાં

:

અભાયા અલબપ્રામ મુજફ અને અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય કાંનીએ લચ દયમ્માન અન્મ કોઈ નલી મુદ્દતી
રોન ભેલી નથી અને એથી હકૂ ભના ેયેગ્રાપ (૪) નો ક્રોઝ (૧૬) રાગુ ડતો નથી.
(૧૭) લાયલાભાં આલેરા પં ડ સંફધ
ં ભાં

:

અભાયા ભત મુજફ અને અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય, કાંનીએ ટૂાંકા ગાાના ધોયણે ઉબા કયામેરા પાંડનો
રાાંફા ગાાનો યોકાણ ભાટેં ઉમોગ નથી કમો.
(૧૮) ળેયોની અગ્રતાક્રભના ધોયણે પાલણી સંફધ
ં ભાં

:

અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ મુજફ, કાંનીએ ૧૯૫૬ ના કાંની ધાયાની કરભ ૩૦૧ શેઠ યાખલાભાાં આલતાાં
યજીષટયભાાં આલયી રેલામેરી ાટીઓ અને કાંનીઓને અગ્રતાક્રભના ધોયણે ળયોની પાલણી નથી કયી.
(૧૯) ડીફેન્ચયો ભાટે ઉબી કયામેરી જાભીનગીયી સંફધ
ં ભાં

:

અભાયા ભત મુજફ અને અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય, કાંનીએ કોઈ ડીફેન્ર્ય ફશાય નથી
ાડયા અને એથી હક
ુ ભના ેયેગ્રાપ (૪) નો ક્રોઝ (૧૯) રાગુ ડતો નથી.
(૨૦) બ્લરક ઈસ્યુઝ દ્વાયા ઉબા કયામેરા નાણાંના અંનતભ ઉમોગ સંફધ
ં ભ
ં ાં

:

અભાયા ભત મુજફ અને અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય, કાંનીએ બ્બ્રક ઈષયુ દ્વાયા કોઈ નાણાાં
ઉબા કમાચ નથી અને એથી હક
ુ ભના ેયેગ્રાપ (૪) નો ક્રોઝ (૨૦) રાગુ ડતો નથી.
(૨૧) છે તયીંડી સંફધ
ં ભાં

:

અભને  ૂયી ાડલાભાાં આલેરી ભાહશતી અને ષશટતાઓ અનુવાય, લચ દયમ્માન કોઈ છે તીંડી કાંનીના ધ્માન ઉય નથી આલી.

ી. એભ. ટેર એન્ડ કાંની
ર્ાટચ ડચ એકાઉન્ટન્ટવ લતી
ષથ : અભદાલાદ
તા. ૨૯ ભી ડીવેમ્ફય, ૨૦૧૪

(ી.એભ.ટેર)
બાગીદાય
વભ્મદ નાં. ૦૮૮૬૯
ેઢીનુાં યજી. નાં. ૧૦૭૭૪૧ ડફલયુ

