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એક મફ
ું ઇ આધારયત એનફીએપવી કુંની છે જે

રયઝલવ ફેન્કભાું યજજસ્ટડવ નોન રડોલઝટ કુંની છે . કુંની ાવે ભજબ ૂત એવએભઈ પધયાણ વ્મલવામો છે અને કર
એનીએ અને ચોખ્ખી એનીએના નીચા દય વાથે ઉચ્ચ ગણલત્તાની રોન ોટવ પોલરમો ધયાલે છે . ઇનશાઉવ
વેલ્વ ટીભ તયીકે કુંનીની એકદભ વાયી યીતે વ્મલસ્થાપત રડસ્ટ્સ્િબ્યળન પવસ્ટભ 1/4 છે જ્માયે અન્મ 3/4 એ ત્રીજા
ક્ષની લેચાણ ટીભ દ્વાયા વ્મસ્ત યશેરા લેચાણકતાવ ઓ છે .
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Customers Segments:
કુંની મફ
ું ઇ, રદલ્શી, ચેન્નાઇ, ફેંગ્રોય, શૈદયાફાદ, જમપય, સયત, અભદાલાદ, પ ૂણે અને ઇન્દોયથી વભગ્ર બાયતભાું

5MTFGF ગ્રાશકો ને lAhG[;, લાશન અને શાઉપવિંગ રોન્વ ઓપય કયે છે .
k>pn) d[Sni (v(vF Sh[ri[mi> 10 b\i>c Friv[ C[ an[ aRyir s&F) B>Di[Lni[ mi[Ti[ (hAsi[ (v(vF srkir) b[>k,
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Strengths1. ભજબ ૂત એવએભઈ પધયાણ વ્મલવામો
2. ગ્રોવ એનીએ અને નેટ એનીએના નીચા દય વાથે ઉચ્ચ ગણલત્તાલાા રોન ોટવ પોલરમો.
3. પલતરયત રયણાભના વાલફત િેક યે કોડવ . નાણાકીમ લવ 2013 અને 2017 લચ્ચે, કુંનીના કર ક્રેરડટ
એક્વોઝય અને કર આલક અનક્રભે 30.0% અને 31.4% ના વીએજીઆયભાું લધાયો થમો શતો.
4. વુંસ્થાકીમ પ્રભોટવવને કાયણે શ્રેષ્ઠ ઔદ્યોલગક વ્મલશાયો અને આંતયયાષ્િીમ કોોયે ટ ગલનવન્વ ધોયણોની
ઍક્વેવ.

Financial of the Company
Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)
31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

Total Assets

54,853.65

46,922.73

39,916.86

31,608.02

22,070.85

Total Revenue

7,155.42

6,413.79

5,280.56

3,969.05

2,415.77

Profit After Tax

2,090.38

1,910.16

1,490.65

1,121.36

900.94
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Disclaimer: We do not represent that information provided by us is accurate or
complete and it should not be relied upon as such. The advice provided here is
just for knowledge purpose only. The user assumes the entire risk of any use
made or not made of this information. INVESTMENT IN EQUITY, MUTUALFUND,
EQUITY, CURRENCY& COMMODITY DERIVATIVES IS SUBJECT TO RISK. WE ARE
DISTRIBUTOR OF MUTUAL FUND. Client should read the Risk Disclosure
Document (RDD) & Do’s and Don’ts issued by SEBI & relevant exchanges before
investing.

