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New Delhi: The govern-
ment will amend the cost
audit rules under the
companies law in order
to ensure parity between
financial and cost re-
cords.

The amendments have
been mooted pursuant to
implementation of the In-
dian Accounting Stan-
dards (Ind AS), which is
converged with global ac-
counting norms.

The corporate affairs
ministry, which is imple-
menting the Companies
Act, has come out with a
draft of the proposed
amendments to the cost
records and audit rules.

Various existing provi-
sions under these rules,
including some related
to intangible assets, wo-

uld be done away with
while Ind AS complian-
ce would be required for
certain other aspects.

“Pursuant to imple-
mentation of Ind AS, the
Companies (Cost Re-
cords and Audit) Rules,
2014 are to be amended to
bring parity between fi-
nancial records and cost
records,” the ministry
said in a communica-
tion.

Ind AS is applicable for
certain class companies
from the current finan-
cial year (2017-18).

With respect to emplo-
yee cost, the ministry
has proposed that the
same should be ascerta-
ined after taking into
consideration “the cost
of retirement benefits
charged in the financial
statements in an acco-
unting period”.

Govt to Amend Cost
Audit Rules Under
Companies Law
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New Delhi: No-frills Indian carrier Spice-
Jet will use the ‘sale and leaseback’ route
to induct about a sixth of the 275 aircraft it
has ordered, sticking to its goal of staying
asset-light until the fleet expansion sched-
uled over the next three years is complete.

“Our strategy is to keep the airline asset-
light in the period until 2020. As part of
that, we will induct about 48 aircraft on
sale and leaseback mode. We expect to
fetch good deals on the sale and leaseback,
as the market is conducive for it,” Spicejet
Chief Financial Officer Kiran Koteshwar
told ET.

The model to be followed for further or-
ders would be decided only in 2020, he add-
ed. In the three years till 2020, the airline
has a firm schedule to induct 30 Boeing
737s and 18 Bombardier Q400s out of the or-
dered 275 aircraft – 225 Boeing 737s and 50
Bombardier Q400s.

In the sale and leaseback model, the air-
line sells the aircraft at the time of deliv-
ery to a lessor at a premium from the or-
dered price and then inducts it on lease.

Analysts say this would be the most feasi-
ble option for SpiceJet now. “Sale and lea-
seback is the most feasible option at this
stage, given the complexities and chal-
lenges that include financing and those re-
lated to ownership structures,” said Kapil
Kaul, chief executive officer at CAPA
South Asia. He added that investor appe-
tite for short-term sale and leaseback (six
years like IndiGo) is extremely limited
and SpiceJet may go for longer term lease
tenures. “GST, higher US interest rates
that could impact rental P&L, taxation
and changes in accounting due to the new
Indian accounting standard, however,
would bring new dynamics to the sale and
leaseback market,” he further said.

SpiceJet's decision to induct aircraft on
sale and lease back comes amid IndiGo’s
announcement to buy outright some fu-
ture planes. SpiceJet has, for the first time
since its inception, placed a big order for
aircraft unlike IndiGo, which launched
the airline with a 100-aircraft order with
Airbus. IndiGo’s chief financial officer
Rohit Philip said the airline will shift to a
model of outright purchase. 

SpiceJet to Fly
Light with Sale
& Leaseback
Fleet Additions
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Q1મા કપનીઓનુ વેચાણ વ યુ: 
માિજન, નફો ભીંસમા
ઓ ટોબર- ડસે બર ૨૦૧૫ વાટરમા ૩૦ ટકાના ઘટાડા પછી 
વેચાણની તુલનામા કાચા માલના ખચનો રેિશયો ૩૧ ટકાની 
આસપાસ ર ો છ.એિ લ-જૂન વાટરમા વેચાણના માણમા ટાફ 
ખચ ૧૪.૭ ટકા ર ો છ, જે અગાઉના વષના સમાન ગાળામા 
૧૪.૯ ટકા ર ો છ. ણ વષ અગાઉના ૧૧.૮ ટકાની તુલનામા 
તેમા ન ધપા  ઉછાળો થયો છ. ઓટો, કિપટલ ગૂ ઝ, િસમે ટ, 
ક શન, ક યુ ગૂ ઝ અને ટ સટાઇ સ સે ટરે ચો ખા નફામા 
અગાઉના વષના સમાન ગાળાની તુલનામા િ  દશાવી છ. ýક, 
ફામા, પાવર, રય ટી, રટલ, ટીલ અને ટિલકોમ સે ટરના 
ચો ખા નફામા ઘટાડો ન ધાયો છ. 

ઊભરતા બýરોમા વેચવાલીની 
આશકા
રોકાણકારોના ગભરાટનો માપદડ ગણાતો CBOE VIX ૪૪ ટકા 
ઊછ યો છ, જે પના સ ા સભા યા પછીની સૌથી ચી સપાટી 
છ. તાજેતરની વેચવાલી પહલા CBOE VIX રેકોડ નીચા તરે 
ગબ ો હતો. આગામી સમયમા ઊભરતા બýરોમા ઘટાડાના 
કટલાક કારણો છ. તાજેતરના ઉછાળાને કારણે તેમનુ વે યુએશન 
૨૦૦૯ પછી સૌથી મ ઘુ થયુ છ. EV/EBITDA રેિશયો ૯.૮ના 
તરે છ, જે લાબા ગાળાની સરેરાશ કરતા ૩૫ ટકા વધુ છ. એનો 
અથ એ થયો ક, કપનીઓની નફા િ  બýરની તેø સાથે સુસગત 
રહી નથી. PIMCO અને ટી રોવ ાઇસ ૂપ જેવા ઘણા વૈિ ક 
રોકાણકારો વે યુએશનની િચતાએ ઊભરતા બýરોના શેરો અને 

બો સમાથી રોકાણ ઘટાડી ર ા છ. ઉપરાત, ૨૦૧૭ના થમ 
સાત મિહનામા ઊભરતા બýરોના ચલણમા ૧૧ ટકા વધારો 
ન ધાયો છ. ઉ લેખનીય છ ક, છ લા બે દાયકાના દરેક કલે ડર 
વષમા MSCI ઇમિજગ માકટ ઇ ડ સમા ૧૦ ટકા કરે શન 
ન ધાયુ છ અને ૨૦૧૭મા પણ તેની શ યતા છ.

FPIsની તેøની પોિઝશન ઘટી: 
િન ટી 9,550 થવાની શ યતા

ડ રવે ટવ એનાિલ સે જણા યુ હતુ ક, 
“િન ટીમા ટકા ગાળામા વધુ ૧.૫-૨ 

ટકા ઘટાડાની શ યતા છ.” મોતીલાલ ઓ વાલ ફાઇના શયલ 
સિવિસસના ડ રવે ટવ એનાિલ ટ ચદન તાપ રયાએ જણા યુ હતુ 
ક, “FPIsએ પુટ ઓ શ સ ખરી ા છ અને કોલ વે યા છ. યુચસ 
સેગમે ટમા તેમની પોિઝશન મદી તરફી છ. 

PSU બે કોની NPA ગે ઓ ડટસ 
અને RBIની ગણતરીમા તફાવત
મોટા ભાગના ઓ ડટસ નાના ક મ યમ કદના હોય છ અને તે 
ઘણી ા ચનુ ઓ ડટ કરતા હોય છ. ET ઇ ટિલજ સ ૂપના 
ડટા માણે કલ ૧૧૫ ઓ ડટસ ૨૭ PSU બે કોનુ ઓ ડટ કરે 
છ. સૂ ોના જણા યા અનુસાર SBI, PNB, BoB, કનરા બે ક, 
અ હાબાદ બે ક અને  BoIના ઓ ડટસને બે સ તાહ પહલા 
કારણદશક નો ટસ મોકલાવવામા આવી હતી.

અરિવદનુ ‘શોિપગ’: એ ક 
ટકનોલોø હ તગત કરી
મુબઈની ઇ વે ટમે ટ બે ક િસઘી એ વાઇઝસ સોદાના એકમા  
સલાહકાર અને ા ઝે શનના ોસેસ રનર છ.સૂ ોના જણા યા 
અનુસાર અ ય િબઝનેસમા અરિવદના ડાઇવિસ ફકશન માટ આ 
ા ઝે શન મોટ પગલુ છ. એ ક યુિનફાઇડ કો યુિનકશ સના 
એ ટર ાઇઝ સેગમે ટ અને કોલોબરેશન સો યુશ સ િબઝનેસમા 
સૌથી મોટો િહ સો ધરાવે છ.

અનુસધાન: પેજ ૧ 

માિલક: બેનેટ, કોલમેન 
એ ડ કપની િલિમટડ વતી 
િહતેશ બુ ભ ીએ વધમાન 
પ લશસ િલિમટડ, વેજલપુર, 
અમદાવાદ ખાતે છાપી, આ મ 
રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ 
ખાતેથી િસ  કયુ. 
ટિલ.ન. (૦૭૯) ૬૭૭૭૩૩૦૦ 
ફ સ : (૦૭૯) ૨૬૫૭૪૪૮૫ 
RNI રિજ. નબર : GU-
JBIL/2007/19282 રિજ. 
ઓ ફસ : ડો. ડી. એન. 
રોડ, મુબઈ-૧  ત ી: 
અિ ન વાળજકર (પીઆરબી 
એ ટ હઠળ સમાચારોની 
પસદગી માટ જવાબદાર). 
© તમામ હ ો અનામત 
કાશકની લેિખત પૂવમજૂરી 

વગર કોઈપણ વ પે સપૂણ 
ક િશક પુન: કાશન 
િતબિધત છ.

વષ : ૧૧ ક: ૧૫૯
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Q1મા કપનીઓનુ વેચાણ વ યુ: 
માિજન, નફો ભીંસમા
ઓ ટોબર- ડસે બર ૨૦૧૫ વાટરમા ૩૦ ટકાના ઘટાડા પછી 
વેચાણની તુલનામા કાચા માલના ખચનો રેિશયો ૩૧ ટકાની 
આસપાસ ર ો છ. એિ લ-જૂન વાટરમા વેચાણના માણમા 
ટાફ ખચ ૧૪.૭ ટકા ર ો છ, જે અગાઉના વષના સમાન 
ગાળામા ૧૪.૯ ટકા ર ો છ. ણ વષ અગાઉના ૧૧.૮ ટકાની 
તુલનામા તેમા ન ધપા  ઉછાળો થયો છ. ઓટો, કિપટલ ગૂ ઝ, 
િસમે ટ, ક શન, ક યુ ગૂ ઝ અને ટ સટાઇ સ સે ટરે 
ચો ખા નફામા અગાઉના વષના સમાન ગાળાની તુલનામા 
િ  દશાવી છ. ýક, ફામા, પાવર, રય ટી, રટલ, ટીલ 

અને ટિલકોમ સે ટરના ચો ખા નફામા ઘટાડો ન ધાયો છ. 

દેશના ઘણા ભાગોમા સતોષકારક ચોમાસુ વાવેતરમા િ ને 
કારણે આગામી સમયમા ામીણ ખચ વધશે. સ ટ બરમા 
તહવારોને કારણે માગ સારી રહશે અને ડસે બર વાટર 
વપરાશ આધા રત માગને વધુ વેગ આપશે. ýક, મૂડીખચ 
વધવાના સકત નહીં હોવાને કારણે ઔ ોિગક માગ ઠડી રહશે.

ઊભરતા બýરોમા વેચવાલીની 
આશકા
રોકાણકારોના ગભરાટનો માપદડ ગણાતો CBOE VIX ૪૪ ટકા 
ઊછ યો છ, જે પના સ ા સભા યા પછીની સૌથી ચી સપાટી 
છ. તાજેતરની વેચવાલી પહલા CBOE VIX રેકોડ નીચા તરે 
ગબ ો હતો. આગામી સમયમા ઊભરતા બýરોમા ઘટાડાના 
કટલાક કારણો છ. તાજેતરના ઉછાળાને કારણે તેમનુ વે યુએશન 
૨૦૦૯ પછી સૌથી મ ઘુ થયુ છ. EV/EBITDA રેિશયો ૯.૮ના 
તરે છ, જે લાબા ગાળાની સરેરાશ કરતા ૩૫ ટકા વધુ છ. 
એનો અથ એ થયો ક, કપનીઓની નફા િ  બýરની તેø સાથે 
સુસગત રહી નથી. PIMCO અને ટી રોવ ાઇસ ૂપ જેવા ઘણા 
વૈિ ક રોકાણકારો વે યુએશનની િચતાએ ઊભરતા બýરોના 
શેરો અને બો સમાથી રોકાણ ઘટાડી ર ા છ. ઉપરાત, ૨૦૧૭ના 
થમ સાત મિહનામા ઊભરતા બýરોના ચલણમા ૧૧ ટકા 

વધારો ન ધાયો છ. ઉ લેખનીય છ ક, છ લા બે દાયકાના દરેક 
કલે ડર વષમા MSCI ઇમિજગ માકટ ઇ ડ સમા ૧૦ ટકા કરે શન 
ન ધાયુ છ અને ૨૦૧૭મા પણ તેની શ યતા છ.

FPIsની તેøની પોિઝશન ઘટી: 
િન ટી 9,550 થવાની શ યતા
ડ રવે ટવ એનાિલ સે જણા યુ હતુ ક, “િન ટીમા ટકા ગાળામા 
વધુ ૧.૫-૨ ટકા ઘટાડાની શ યતા છ.” મોતીલાલ ઓ વાલ 
ફાઇના શયલ સિવિસસના ડ રવે ટવ એનાિલ ટ ચદન તાપ રયાએ 
જણા યુ હતુ ક, “FPIsએ પુટ ઓ શ સ ખરી ા છ અને કોલ 
વે યા છ. યુચસ સેગમે ટમા તેમની પોિઝશન મદી તરફી છ. 
અમારા દાજ મુજબ િન ટી ૯,૫૫૦ સુધી ઘટી શક.” ઓ શ સ 
સેગમે ટમા ૯,૫૦૦ની ાઇક ાઇસના પુટમા સૌથી વધુ ઓપન 
ઇ ટરે ટ છ, જે અગાઉ ૯,૮૦૦ની ાઇક ાઇસમા હતો. એ જલ 
ો કગના સેઠના જણા યા અનુસાર ૯,૫૦૦ની મહ વની ટકાની 

સપાટી તૂટશે તો િન ટીમા ૯,૨૦૦-૯,૩૦૦ સુધીના ઘટાડાની 
શ યતા છ.

PSU બે કોની NPA ગે ઓ ડટસ 
અને RBIની ગણતરીમા તફાવત

મોટા ભાગના ઓ ડટસ નાના 
ક મ યમ કદના હોય છ અને 
તે ઘણી ા ચનુ ઓ ડટ કરતા 
હોય છ. ET ઇ ટિલજ સ 

ૂપના ડટા માણે કલ ૧૧૫ ઓ ડટસ ૨૭ PSU બે કોનુ ઓ ડટ 
કરે છ. સૂ ોના જણા યા અનુસાર SBI, PNB, BoB, કનરા 
બે ક, અ હાબાદ બે ક અને  BoIના ઓ ડટસને બે સ તાહ પહલા 
કારણદશક નો ટસ મોકલાવવામા આવી હતી. એક મોટી બે કના 
ઓ ડટરે જણા યુ હતુ ક, “બે મૂ યાકન (RBIના અિધકારી 
અને ઓ ડટસ) વ ેના તફાવતમા કઈ નવુ નથી. RBI પાસે જે 
બાબતની ýણકારી હોય તે ઓ ડટર પાસે ન હોય એવુ બની શક. 
ઉપરાત, X બે કની લોન NPA થઈ હોય તેની માિહતી Y બે કના 
ઓ ડટર પાસે ન હોય એવુ પણ બને. ઉપરાત, ઓ ડટસ ારા 
તૈયાર થયેલા એકાઉ ટ અને RBIની તપાસ વ ે સમયનો તફાવત 
હોવાની શ યતા છ. વા તવમા તફાવતને કારણે નફા-નુકસાન 
ખાતા પરની અસરને યાનમા લેવી ýઈએ.

અરિવદનુ ‘શોિપગ’: એ ક ટ ્નોલોø 
હ તગત કરી
મુબઈની ઇ વે ટમે ટ બે ક િસઘી એ વાઇઝસ સોદાના એકમા  
સલાહકાર અને ા ઝે શનના ોસેસ રનર છ. સૂ ોના જણા યા 
અનુસાર અ ય િબઝનેસમા અરિવદના ડાઇવિસ ફકશન માટ આ 
ા ઝે શન મોટ પગલુ છ. ટ સટાઇલ સે ટરમા લાબા સમય સુધી 
સિ ય રહનારી અરિવદે હવે બીý સે ટોરમા પણ તેની પાખો 
સારતા વૈિવ યીકરણને વેગ આપવા મા ો છ. એ ક યુિનફાઇડ 

કો યુિનકશ સના એ ટર ાઇઝ સેગમે ટ અને કોલોબરેશન 
સો યુશ સ િબઝનેસમા સૌથી મોટો િહ સો ધરાવે છ. કપની 
સેગમે ટમા લીડર છ અને ભારતના હો પટાિલટી સેગમે ટની 
પસદગીની િબઝનેસ પાટનર છ.
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