ကုမ္ပဏီစီမ္ံအုပ်ခ ျုပ်မ္ှုအဖွဲ့၏ ဆ
အ ောက်အ ော်ပြြါ

ွေးဆနွေးမ္ှုမ္ ွေးနှင် ဆလလ

သုံးသြ်ချက်မျောုံးသည်

န်ွေးစစ်ခ က်

မတဟုံး(လ်)ဒင်ုံး မျောုံးနှင်သက်ဆင်အသောကမပဏီ

လီမတက် (“ကမပဏ”ီ )၏ ၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်အ ေ့ (“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောအရုံးနှစ်ဝက်”) တွင်
က ်ဆုံးအသော နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍောနှစ် တွက် ကမပဏ၏
ီ
စောရင်ုံး မစစ် ရအသုံးအသော အြါင်ုံးစည်ုံး
အရုံးဆွွဲထောုံးသည် နှစ်ဝက် ဘဏ္ဍောအရုံးရှငုံး် တမ်ုံးမျောုံး အြေါ်

အပခခထောုံးအသော သုံးသြ်ထတ်ပြ ်

အ ကပငောချက် ပ စ်ြါသပ င် ထဘဏ္ဍောအရုံးရှငုံး် တမ်ုံးမျောုံးနင
ှ ် တူ ယှဉ်တွွဲ

တ်ရှုသငြ
် ါသည်။

ပခောုံး

အငွအ ကုံး အ ပ င် သီုံးပခောုံး အ ော်ပြထောုံးပခင်ုံးမရှလျှင် အငွြမောဏ ောုံးလုံးက ပမ ်မောကျြ်အငွပ င်သော
သုံးသြ်အ ော်ပြထောုံးြါသည်။
၁။ လုပ်ငန်ွေးဆ

င်ရွက်မ္ှု ရလဒ်မ္ ွေး

၂၀၂၀ ခနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နှင် ၂၀၂၁ ခနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အ ေ့တတ
ေ့ ွင် က ်ဆုံးအသော
နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍောအရုံးနှစမ
် ျောုံး တွက် ကျွန်ြ်တလ
ေ့ ြ်င ုံး် စ၏ လြ်င ်ုံးအဆောင်ရွက်မှုဆင်ရော စွမ်ုံးအဆောင်
ချက် မျောုံးက အ ောက်တွင်အ ော်ပြထောုံးြါသည်။
(ပမ ်မောကျြ်အငွ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁
ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

ဆ ပ င်ွေးလမ္ှု %

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

လုပ်ငန််းမှရရောင််းရရရငွေ

၄၂,၃၁၃,၂၄၂

၃,၂၄၈,၂၉၅,၉၅၁

-၉၈.၇%

-

၃,၇၆၀,၄၄၆,၀၆၃

-၁၀၀%

၁၂,၁၃၀,၅၂၁

၁,၄၃၈,၄၀၉,၂၉၉

-၉၉.၂%

အခခော်း

၄၅၀,၇၆၇

၂၀၈,၈၈၂,၃၆၄

-၉၉.၈%

စုစုရပေါင််း

၅၄,၈၉၄,၅၃၀

၈,၆၅၆,၀၃၃,၆၇၆

-၉၉.၄%

၈၀,၉၆၂,၃၂၁

၂,၂၄၄,၅၃၈,၆၆၉

-၉၆.၄%

၄၀,၁၃၆,၆၁၁

၈၅၁,၈၇၀,၄၆၇

-၉၅.၃%

အခခော်း

၄,၄၆၃,၀၀၄

၆၆,၈၂၄,၂၃၃

-၉၃.၃%

စုစုရပေါင််း

၁၂၅,၅၆၁,၉၃၆

၃,၁၆၃,၂၃၃,၃၆၉

-၉၆.၀%

(၇၀,၆၆၇,၄၀၆)

၅,၄၉၂,၈၀၀,၃၀၈

-၁၀၁.၃%

၄,၀၆၅,၂၁၅

၁၃,၇၈၁,၁၁၇

-၇၀.၅%

အခန်း
လူစ်းမ်းပျံ်းပ ျံ
(Passenger Income)
အစော်းအသ

ောကနှင

အသ ောယမကော

ရရောင််းချမှုအတွေကက
် န
ု ်
ကျစရိ တ ်
အခန်းနှငလူစ်းမ်းပျံ်းပ ျံ
အစော်းအသ

ောကနှင

အသ ောယမကော

အကကမ် ်းအမမတ်
အမခော်းဝင်ရငွေ

1

၂,၁၂၅,၀၂၄,၆၁၄

၂,၀၇၁,၄၇၀,၁၈၅

၂.၆%

EBITDA

(၂,၁၉၁,၆၂၆,၈၀၅)

၃,၄၃၅,၁၁၁,၂၃၉

-၁၆၃.၈%

EBIT

(၃,၃၁၁,၄၃၉,၀၁၇)

၂,၂၅၇,၈၃၆,၇၀၉

-၂၄၆.၇%

၇၀၃,၂၀၀,၄၂၅

၇၈၆,၁၂၄,၁၈၄

-၁၀.၅%

(၄,၀၁၄,၆၃၉,၄၄၂)

၁,၄၇၁,၇၁၂,၅၂၆

-၃၇၂.၈%

(၄,၀၁၄,၆၃၉,၄၄၂)

၁,၂၀၉,၅၁၃,၇၆၉

-၄၃၁.၉%

အမခော်းကုန်ကျစရိ တ ်

အတိ်းု စရိ တ ်
အခွေန်မရပ်းမီ အမမတ်
နှစ်တစ်နစ
ှ ်အတွေက်
စုစုရပေါင််း အသော်းတင်
အမမတ်(အရှု ်း(

ြ ်ုံးအပ ဟတယ်မျောုံးနှင်
အဆောင်ရွက်ပခင်ုံးသည်

ကျွန်ြ်တလ
ေ့ ြ်င ်ုံးစ၏

လြ်င ုံး် စ၏ဝင်အငွသည်
ရောခင်နှု ်ုံး

လူစီုံးမီုံးြုံးြျဝ ်အဆောင်မှု

လြ်င ုံး် မျောုံးက

စီမခ ခ
်ေ့ ွွဲပခင်ုံးနှင် လြ်ကင်

ဓကလြ်င ်ုံးမျောုံးပ စ်ြါသည်။

လြ်င ုံး် စ၏လက်အ ောက်ခကမပဏမ
ီ ျောုံးပ စ်အသော

စရှယယ
် ောြင်ဆင်သည်

UIG

ကမပဏန
ီ ှင်

ထူုံးသပ င်

လြ်င ုံး် စမှ

လြ်င ုံး် စမှ

၅၁

၉၉.၉၉

ရောခင်နှု ုံး်

စရှယယ
် ောြင်ဆင်သည် MB ကမပဏမ
ီ ျောုံးမှရရှြါသည်။ ဝင်အငွမျောုံးက ခွွဲပခမ်ုံးစတ်ပ ော ကည်မည်
ဆလျှင် ဟတယ်နှင် လူစီုံးမုံးီ ြုံးြျလြ်င ်ုံး မျောုံးမှရအသောဝင်အငွ၊
(Food & Beverage) မှရအသောဝင်အငွနှင်

စောုံး အသောက်နှင်

အ ျော်ယမကော

ပခောုံး (spa operations, guest laundry, souvenir etc.)

မှရအသော ဝင်အငွမျောုံးဟ၍
ူ ခွွဲပခမ်ုံးစတ်ပ ောနင်ြါသည်။ မတ်လ ၃၁ ရက်အ ေ့တွင် က ်ဆုံးသည် ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ နှစဝ
် က်ဘဏ္ဍောနှစ်

ောုံး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍောနှစ် နှင် နှုငုံး် ယှဥ် ကည်မည်ဆြါက

ကျွန်ြ်တ၏
ေ့ လြ်င ုံး် မှရရှအသောဝင်အငွသည် ၉၉.၄ ရောခင်နှု ုံး် ကျဆင်ုံးခွဲြါသည်။ ဤသေ့ ဝင်အငွကျဆင်ုံး
ရပခင်ုံး၏

ဓက အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော လူစီုံးမီုံးြုံးြျလြ်င ်ုံးမှရရှအသော passenger income ၁၀၀

ရောခင်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲပခင်ုံးနှင် ဟတယ်လြ်င ်ုံးမှရရှသည်

ခ ုံး် ငောှ ုံးရမ်ုံးခဝင်အငွ ရောနှု ်ုံးပြည် ီုံးြါုံး

ကျဆင်ုံးခွဲမှုမျောုံးအ ကောင် ပ စ်ြါသည်။ ၎င်ုံးဝင်အငွမျောုံးနင
ှ ်ဆက်စြ်အသော တက်ရက်က ်ကျစရတ်မျောုံး
(Cost of Sales) ၉၆ ရောခင်နှု ုံး် ခ ေ့် ကျဆင်ုံးခွဲအသော်လည်ုံး
ကမ်ုံး ရှုုံးရရှအသော

ကမ်ုံး ပမတ်ရရှအသော အပခ အ မှ

အပခ အ သေ့ အပြောင်ုံးလအ
ွဲ ရောက်ရခွဲ
ှ ြါသည်။ ဆလသည်မှော ယခလက်ရှ

အပခောက်လတောကောလတွင် ကမပဏ၏
ီ စစအြါင်ုံး

ကမ်ုံး ပမတ်မောှ ယခင်နှစ် ကောလတူဘဏ္ဍောနှစန
် ှင်

နှုင်ုံးယှဉ် ကည်ြါကလည်ုံး ၁၀၀ ရောခင်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲပခင်ုံးပ စ်ြါသည်။
ကျွန်ြ်တေ့

AMATA

၏

လြ်င ုံး် လြ်ကင်အဆောင်ရွက်မှုမျောုံး အြေါ်

ကျျုုံးသက်အရောက်မှုမျောုံးနှင်

ကျွန်ြ်တထ
ေ့
်ုံးချျုြ်၍မရနင်အသော

COVID-19

၏ဆုံးဝါုံးအသော

အပခ အ မျောုံးက

ကကီုံးမောုံးစွော

ထခက်အစခွဲြါသည်။ ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစဝ
် က်နှင်ကောလတူ ယခ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ်
နှစ်ဝက်တင
ွ ်

ကျွန်ြ်တေ့လြ်င ုံး် စ၏

ြမဆုံးရွောုံးခွဲရြါသည်။

လြ်င ုံး် အဆောင်ရွကန
် င်မန
ှု ှင်

ပမတ် စွ ်ုံးရရှမှုတမ
ေ့ ှော

ပခောုံးက ်ကျစရတ်မျောုံးပ စ်အသော Sales & Marketing က ်ကျစရတ်မျောုံး၊

စီမအရုံးရောနှင် အထွအထွက ်ကျစရတ်မျောုံးနှင် နင်ငပခောုံးအငွအ ကုံးလလ
ွဲ ှယ်မှုမှ ပ စ်အြေါ်လောသည်
(Foreign Currency Exchange Loss) မျောုံး

ရှုုံး

ထူုံး ောုံးပ င် နင်ငပခောုံးအငွအ ကုံးလွဲလှယမ
် ှု ရှုုံး သည်

ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစဝ
် က်နှငန
် ှုငုံး် ယှဉ်ြါက ယခ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ် နှစ်ဝက်တင
ွ ်
2

သသသောသောပမင်တက်လောခွဲြါသည်။ ရလဒ် အ ပ င် ယခ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ် နှစ်ဝက်တွင်
ဝင်အငွမျောုံးနှင်

ယင်ုံးနင
ှ ်ဆက်စြ်အသောတက်ရက်က ်ကျစရတ်မျောုံး

ကျဆင်ုံးခွဲအသော်လည်ုံး

ပခောုံးက ်ကျစရတ်မျောုံးမှော

၂.၆

(Cost

ရောခင်နှု ုံး်

of

Sales)

မျောုံးမောှ

ပမင်တက်လောခွဲြါသည်။

တုံး တွက်က ်ကျစရတ် (Interest Expense) မှော နင်ငပခောုံးအချုံးအငွအ ကောင်ပ စ်ြါသည်။ ကမပဏ၏
ီ
စစအြါင်ုံး

ကမ်ုံး ပမတ် ည်ုံးတူ ကမပဏ၏
ီ
စစအြါင်ုံးဝင်အငွ လုံးစ (Total Comprehensive

Income) မှောလည်ုံး ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစဝ
် က်တွင် ကျြ်အငွ ၁.၂ ဘီလီယ ပမတ်
ရရှခွဲအသော်လည်ုံး ယခ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ် ကောလတူ နှစဝ
် က်တွင် ကျြ် ၄ ဘီလယ
ရှုုံးအြေါ်ခွဲြါသည်။

နုင်ငံ ခ ွေးဆငဆ ကွေးလလှယ်မ္ှုအ မ္တ်/အရံှုွေး (Foreign Currency Exchange Gain/Loss)
ကျွန်ြ်တလ
ေ့ ြ်င ်ုံးစသည် Hotel industry ထွဲတွင် လြ်ကင်အ အသော လြ်င ုံး် တစ်ခပ စ်သည်
ောုံးအလျော်စွော အယဘယျ ောုံးပ င် အငွအ ကုံးလွဲလှယ်မှုဆုံးရုံးှု နင်အပခ (exchange rate risk) နှင်
ရင်ဆင်ရအလရှြါသည်။ ယခလက်ရှပ စ်အြေါ်အ အသော စီုံးြောွ ုံးအရုံး အပခ အ
ကျွန်ြ်တထ
ေ့
ုံး် ချျုြ်၍မရနင်အသော

အပခ အ မျောုံးအ ကောင်

လွဲလှယ်နှု ုံး် မျောုံးသည် မထင်မှတ်ထောုံးြွဲ
ကကီုံးမောုံးအသော

ပ စ်အြေါ်လောမည်

နင်ငပခောုံးအငွအ ကုံး

ပမင်တက်လောခွဲပခင်ုံးသည် ကျွန်ြ်တေ့လြ်င ်ုံးစ တွက်

နင်ငပခောုံးအငွအ ကုံးလွဲလှယ်မှု ရှုုံး

ပ စ်လောြါသည်။

သက်အရောက်မှုမျောုံးနှင် ကျွန်ြ်တထ
ေ့
ုံး် ချျုြ်၍မရနင်အသော
ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်၏

မတည်ငငမ်မှုမျောုံးနင
ှ ်

ဘဏ္ဍောအရုံးရှငုံး် တမ်ုံးမျောုံးနှင်

၄င်ုံး ောုံး

COVID-19

၏

အပခ အ မျောုံးမရှခွဲအသော ယခင်ကောလတူ

နှုင်ုံးယှဉ် ကည်ြါက

အတွွေ့ပမင်နင်ြါသည်။

အ ောက်အ ော်ပြြါ ယခနှစ် နှစ်၀က်ဘဏ္ဍောအရုံး ရှင်ုံးတမ်ုံးမှ အကောက်နှုတအ
် ော်ပြထောုံးအသော ဇယောုံးက
ကည်မည်ဆြါက အငွလွဲလှယ်မှုအစျုံးနှု ုံး် အပြောင်ုံးလွဲမန
ှု ှင်
အြေါ်အြါက်လောသည်
ဘီလီယ သည်

ညီလက်၍ပြ ်လည်တ ် ုံးသင်ရောမှ

ရှုုံး (Exchange Loss Unrealized) ၁.၆ ဘီလီယတွင် နင်ငပခောုံးအချုံးအငွ ၁.၄

ဓက ောုံးပ င်ြါ၀င်အ ြါသည်။

(ပမ ်မောကျြ်အငွ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ဆ ပ င်ွေးလမ္ှု %

Exchange Rate

ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

Differential

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

Exchange Rate
Differential Realized
Exchange Rate
Differential Unrealized
စုစုရပေါင််း

ံုွေးဆ

ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

(၄,၂၆၇,၈၇၄)

၁၈,၉၈၅,၁၅၀

-၁၂၂.၅%

၁,၆၇၈,၄၉၇,၇၅၁

၁၂၁,၉၉၈,၆၆၉

၁၂၇၅.၈%

၁,၆၇၄,၂၂၉,၈၇၇

၁၄၀,၉၈၃,၈၁၈

၁၀၈၇.၅%
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၂။ ဘဏ္ဍ ဆရွေးအဆ ခအဆန
လက်ငင်ွေးမ္ဟုတ်ဆ

ရပင
ု ်ခင်မ္ ွေး (Non-Current Assets)

ကျွန်ြ်တလ
ေ့ ြ်င ်ုံးစ၏ လက်ငင်ုံးမဟတ်အသောရြင်ခွင်မျောုံးတွင် ဟတယ်နှင် လူစီုံးမီုံးြုံးြျဝ ်အဆောင်မှု
လြ်င ုံး် မျောုံးတင
ွ ်

သုံးပြျုအသော ြအသြင်ြစစည်ုံးမျောုံး (Property, plant and equipment) မျောုံး

ဓကြါဝင်ြါသည်။

လက်ငင်ုံးမဟတ်အသောရြင်ခွငမ
် ျောုံး

ဟတယ်နှင် လူစုံးီ မုံးီ ြုံးြျဝ အ
် ဆောင်မှုလြ်င ုံး် မျောုံးတွင်

၄.၄

ရောခင်နှု ုံး်

ကျဆင်ုံးရပခင်ုံးမှော

သုံးပြျုသည် ထအတွွေ့နင်အသောြစစည်ုံးမျောုံး

(tangible assets) နှင် မထအတွွေ့နင်အသောြစစည်ုံးမျောုံး (intangible assets)၏ တ ် ုံးအလျောစရတ်
(depreciation & amortization) တအ
ေ့ ကောင်ပ စ်ြါသည်။
(ပမ ်မောကျြ်အငွ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ဆ ပ င်ွေးလမ္ှု %
ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ်(၆ လ)
လက်ငင််းမဟုတရ
် သော
ရရန်ပိုငခ
် ွေငမ
် ျော်း

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

၅၀,၂၇၁,၁၀၅,၅၆၃

၅၂,၅၇၉,၉၁၅,၈၈၈

-၄.၄%

လက်ငင်ွေးရပုင်ခင်မ္ ွေး (Current Assets)
ကျွန်ြ်တလ
ေ့ ြ်င ်ုံးစ၏

လက်ငင်ုံးရြင်ခွင်မျောုံးထွဲတင
ွ ်

က ်ြစစည်ုံးလက်ကျ မ
် ျောုံး၊

ရရ ်ရှမျောုံး၊

ကကျုတင်အြုံးထောုံးအငွမျောုံး၊ ြတ်သက်ဆက်နယ
ွ ်သူမျောုံးထမှရရ ်ရှမျောုံး (amount due from related
parties) နှင် အငွသောုံးနင
ှ ်အငွသောုံးကွဲသအ
ေ့ သော ရော (cash and cash equivalents) မျောုံးြါဝင်သည်။
လက်ငင်ုံးရြင်ခွင်မျောုံးသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစဝ
် က်နှင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ် တွင်ုံး ၁၆.၉
ရောခင်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲငြီုံး

ဓက အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော ရရ ်ရမျောုံး
ှ
၈၈ ရောခင်နှု ုံး် ကျဆင်ုံးခွဲပခင်ုံးနှင်

ကကျုတင်အြုံးထောုံးအငွမျောုံး ၅၃ ရောခင်နှု ်ုံး ကျဆင်ုံးခွဲပခင်ုံးတအ
ေ့ ကောင်ပ စ်ြါသည်။
(ပမ ်မောကျြ်အငွ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ဆ ပ င်ွေးလမ္ှု %
ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)
လက်ငင််းရရန်ပိုငခ
် ွေငမ
် ျော်း

၃,၅၈၂,၄၉၈,၆၁၅

ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)
၄,၃၁၂,၀၈၆,၃၇၀

-၁၆.၉%

လက်ငင်ွေးဆပွေးရန်တ ဝန်မ္ ွေး (Current Liabilities)
လြ်င ုံး် စ၏

ဓကကျအသော လက်ငင်ုံးအြုံးရ ်တောဝ ်မျောုံးတွင် ကောလရှည်အချုံးအငွမျောုံးမှ လက်ရှ

အြုံးရ ်ရှသည်မျောုံး၊
တောဝ ်မျောုံး၊

အြုံးရ ်တောဝ ်ရမျောုံး
ှ ၊

အြုံးအချရနင်အသော ခွ ်၊

ကကျုတင်အတောင်ုံးခထောုံးအသောစရအငွ နှင်

ကကျုတင် သုံးပြျုထောုံးအသောစရတ်မျောုံး တွက်
လျောထောုံး သုံးစရတ်မျောုံး တွက်

အြုံးရ ်

အြုံးရ တ
် ောဝ ်နှင်

ပခောုံး အြုံးရ ်တောဝ မ
် ျောုံး၊ ယင်ုံးတင
ွ ် အကော်မရှင် နှင်
4

ပခောုံး အထွအထွ ရြ်ရြ်မျောုံး ြါဝင်ြါသည်။ ယခ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်တင
ွ ် လက်ငင်ုံး
အြုံးရ တ
် ောဝ ်မောှ ၃၉.၂ ရောခင်နှု ်ုံး ပမင်တက်ခွဲငြီုံး ယင်ုံးသပေ့ စ်ရသည်

ဓက

နင်ငပခောုံးအငွပ င်အချုံးယူထောုံးအသော အချုံးအငွ တွက် အြုံးဆြ်ရမည်

အ ကောင်ုံး

ရင်ုံးမှော

တုံး ၁.၉ဘီလီယ အ ကောင်

ပ စ်ြါသည်။
(ပမ ်မောကျြ်အငွ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ဆ ပ င်ွေးလမ္ှု %
ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)
လက်ငင််းရပ်းရန်တောဝန်မျော်း

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

၇,၄၆၆,၂၁၉,၈၃၅

လက်ကျ ်ရှင်ုံးတမ်ုံးတင
ွ ်ရှအသော အြုံးဆြ်ရမည်

ံုွေးဆ

တုံး

၃၉.၂%

၅,၃၆၂,၁၁၇,၁၉၀

( စီ ရင်ခအသောအ ေ့တွင်ရှအသော အြုံးရ ်

ရှသည်မျောုံးက ဆလသည်) သည် ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်နင
ှ ် နှုငုံး် ယှဉ် ကည်ြါက ယခ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်တင
ွ ် ကျြ်အငွ ၁.၉ ဘီလီယအကျော်ပမင်တက်လောခွဲြါသည်။
အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော

နင်ငပခောုံးအငွပ င်အချုံးယူထောုံးအသော

အချုံးအငွ တွက်

ဓက

အြုံးဆြ်ရမည် တုံးက

၂၀၁၉ ခနှစ် ဒီဇင်ဘော ၁၆ ရက်မှ ၂၀၂၁ ခနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်သေ့ အရွေ့ဆင်ုံးခွဲပခင်ုံးအ ကောင်ပ စ်ြါသည်။
ယင်ုံးသအ
ေ့ ရွေ့ဆင်ုံးခွဲရသည်
ကူုံးစက်အရောဂါ

အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော

၂၀၁၉

စတင်ြျွေ့နပှေ့ စ်ြောွ ုံးခွဲသည် တွက်

ခနှစ်

က ်ဆုံးခါ ုံးီ တင
ွ ်

ပမ ်မောခရီုံးသောွ ုံးလြ်င ုံး်

Covid-19

အနှုံးအကွုံး

ကျဆင်ုံး

လောခွဲပခင်ုံးအ ကောင် ပ စ်ြါသည်။
လြ်င ုံး် စသည်
အဆွုံးအနွုံးအ ငြီုံး

မ ကောအသုံးမီက

အချုံးအငွအချုံးအြုံးသူနှင်

၎င်ုံးနင
ှ ်ြတ်သက်သည်

ပ စ်ြါသည်။ လြ်င ်ုံးစသည်
ပမ ်မောခရီုံးသွောုံးလြ်င ုံး်

အြုံးရ ်ရအသော
ှ

အ ောက်ဆုံး အပခ အ မျောုံးက

တုံး တွက်အြုံးရ ်ရှသည်မျောုံးက

တုံးကစစ တွက်

ထြ်မ သအြုံးသွောုံးမည်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍောနှစတ
် ွင်

ြမှ ် အပခ အ ပြ ်အရောက်လောအသော ခါ

အချုံးအငွအချုံးအြုံးသူ ောုံး

အြုံးဆြ်နင်ရ ် ရည်ရွယ်ထောုံးြါသည်။
လက်ငင်ွေးမ္ဟုတ်ဆ

ဆပွေးရန်ရှတ ဝန်မ္ ွေး (Non-Current Liabilities)

လက်ငင်ုံးမဟတ်အသောအြုံးရ ်ရှတောဝ ်မျောုံးတင
ွ ် ကောလရှည်အချုံးအငွမျောုံး၊

ပခောုံးလက်ငင်ုံးမဟတ်အသော

အြုံးရ ်ရတောဝ
ှ
်မျောုံး ပြင် အပမနှင် အဆောက်ဦုံး ငှောုံးရမ်ုံးမှု တွက်အြုံးရ ်တော၀ ် (finance lease
obligation ) မျောုံးြါဝင်ြါသည်။

ကမပဏတ
ီ ွင် နင်ငပခောုံးအငွပ င် အချုံးယူထောုံးအသော ကောလရှည်

အချုံးအငွမောှ ယခ မတ်လ ၃၁ ရက်အ ေ့ နှစ်ဝက်ဘဏ္ဍောနှစ်တွင် ကျြ်အငွ ၁၄.၅၈ ဘီလီယနှင်ညီမျှအသော
ြမောဏပ စ်ြါသည်။ ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစဝ
် က်နှင် နှုင်ုံးယှဉ် ကည်ြါက ယခ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်တင
ွ ်

လက်ငင်ုံးမဟတ်အသောအြုံးရ ်ရတောဝ
ှ
်မောှ

ယင်ုံးသပေ့ စ်ရသည် အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော

United

၇.၆

International

ရောခင်နှု ်ုံး

Group

၏လက်အ ောက်ခကမပဏီ) မှ Amata International Company (AIC) သေ့
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ကျဆင်ုံးခွဲငြီုံး

Limited

(AMATA

င်ုံးအလုံးဟတယ်၏

ြင်ဆင်မှုမျောုံးလွဲအပြောင်ုံးပခင်ုံး တွက် အြုံးရ ရ
် ှအသော ကျြ် ၁ ဘီလီယက စောရင်ုံးအချမှု (written off)
ပြျုလြ်ခွဲပခင်ုံးအ ကောင်ပ စ်ြါသည်။
(ပမ ်မောကျြ်အငွ)

၂၀၂၁

ခုနှစ်

ရက်ဆနေ့တင်

မ္တ်လ
ကုန်

၃၁ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ဆ ပ င်ွေးလမ္ှု %

ံုွေးဆ

ရက်ဆနေ့တင်

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)
လက်ငင််းမဟုတရ
် သော

ရှယ်ယ ရှင်မ္ ွေး၏ စုစုဆပေါင်ွေးပင
ု ်

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

၁၇,၂၉၉,၄၀၉,၁၃၅

ရပ်းရန်တောဝန်ရှိမှုမျော်း

ကုန်

၁၈,၇၁၃,၇၁၄,၇၀၈

-၇.၆%

ုင်ခင်မ္ ွေး (Total Equity)

ရှယ်ယောရှင်မျောုံး၏ စစအြါင်ုံးြင်ဆင်ခွငမ
် ျောုံး

(Total Equity)တွင်

စရှယယ
် ောမတည်ရင်ုံးနုံးှီ အငွ၊

ပမတ်အငွလက်ကျ ် (retained earnings) နှင် Non-Controlling Interest (NCI) တြ
ေ့ ါဝင်သည်။
ရှယ်ယောရှင်မျောုံး၏

စစအြါင်ုံးြင်ဆင်မှုသည်

ယခင်

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်နင
ှ ်

နှုင်ုံးယှဉ် ကည်ြါက ယခ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍောနှစဝ
် က်တွင် ၁၁.၄ ရောခင်နှု ုံး် ကျဆင်ုံးခွဲြါသည်။
ထသက
ေ့ ျဆင်ုံးရပခင်ုံး၏
ကမပဏသ
ီ ည်

ဓက အ ကောင်ုံး ရင်ုံးမှော

ယခလက်ရှ

ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်ကောလတွင်

ရှုုံးအြေါ်အြါက်၍ ယခင်လက်ကျ ် ပမတ်မှ ကျြ် ၃.၃ ဘီလီယ ကျဆင်ုံးခွဲပခင်ုံးအ ကောင်

ပ စ်ြါသည်။
(ပမ ်မောကျြ်အငွ)

၂၀၂၁ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ဆ ပ င်ွေးလမ္ှု %
ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)
ရှ ယယ
် ောရှ ငမ
် ျော်း၏
စုစုရပေါင််းပိုငဆ
် င
ုိ ခ
် ွေငမ
် ျော်း

ရက်ဆနေ့တင် ကုန်

ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)

၂၉,၀၈၇,၉၇၅,၂၀၈

၃၂,၈၁၆,၁၇၀,၃၆၀

-၁၁.၄%

၃။ ဘဏ္ဍ ဆရွေးဆင ဖစ်လယ်မ္ှု
လြ်င ုံး် စ၏ ဘဏ္ဍောအရုံးအငွပ စ်လွယ်မှုက တင်ုံးတောထောုံးအသော

ဓက ချျုုံး (key ratios) မျောုံးက

အ ောက်ြါဇယောုံးတွင် အ ော်ပြထောုံးြါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ရက်ဆနေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မ္တ်လ ၃၁ ရက်ဆနေ့
တင်ကုန်

ံုွေးဆ

တင်ကုန်

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)
ကောလတသပ်းရနတော၀န အခ ်း
သ က်းမမ နှင ရှယယောရှငမ ော်း၏
ပငဆငခွငအခ ်း
သ က်းမမနှငရရနပငခွငအခ ်း
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ံုွေးဆ

ဘဏ္ဍ ဆရွေးနစ
ှ ် (၆ လ)
၀.၄၆

၀.၇၇

၀.၈၅

၀.၇၃

၀.၄၆

၀.၄၂

လြ်င ုံး် စ၏

ဘဏ္ဍောအရုံးအငွပ စ်လွယ်မှု ချျုုံးမျောုံးက ကည်လျှင်

အြုံးဆြ်ရ ရ
် ှအသော

မျောုံး ောုံးပ င်

လြ်င ်ုံးစတွင်

အ ကွုံးမျောုံး ောုံး အြုံးဆြ်ရ ် လအလောက်အသော ရြင်ခင
ွ ်မျောုံးနင
ှ ် ြင်ဆင်မှုမျောုံး

် ော၀ ် ချျုုံးသည် မတ်လ ၃၁
ရှသည်ဟ အပြော၍ရအသော်လည်ုံး ချွင်ုံးချက် အ ပ င် ကောလတအြုံးရ တ
ရက်အ ေ့တွင်က ်ဆုံးအသော ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်နှင် နင
ှု ်ုံးယှဉ် ကည်ြါက ယခ ၂၀၂၀၂၀၂၁

ဘဏ္ဍောနှစ်ဝက်တွင်

ည်ငယ်အလျော ည်ုံးခွဲသည်က

အတွွေ့ရြါသည်။

လြ်င ုံး် ချွဲွေ့ထွင်ရ ် တွက် လအလောက်အသော အငွအ ကုံး ရင်ုံး ပမစ်မျောုံးရှငြီုံး
ြင်ဆင်မှု

(Shareholders’

Equity)၊

လက်အ ောက်ခကမပဏမ
ီ ျောုံး၏

လြ်င ုံး် စတွင်

စရှယယ
် ောရှင်မျောုံး၏

ြင်ဆင်မှုနင
ှ ်

လက်ကျ ်

ပမတ်မျောုံးမှလည်ုံး ဘဏ္ဍောအငွပ ညတ
် င်ုံးနင်ြါသည်။ လြ်င ုံး် စ၌ ဟတယ်လြ်င ုံး် မျောုံး ချွဲွေ့ထွင်ရ ်
တွက်

အချုံးအငွပ င်

အချုံးအငွရှြါသည်။

ဘဏ္ဍောအငွပ ည်တင်ုံးထောုံးသည်

သအ
ေ့ သော်ပငောုံးလည်ုံး

၎င်ုံးအချုံးအငွမောှ

နင်ငပခောုံးအငွပ င်အချုံးယူထောုံးအသော

ကောလရှည်ပ စ်ငြီုံး

လြ်င ုံး် စ အ ပ င်

အချုံးအငွပြ ်လည် အြုံးဆြ်မှု ချ ်ဇယောုံး ောုံး ပြ ်လည်ပြင်ဆင်ရ ် အချုံးအငွအြုံးသူနှင် သအဘောတူညမ
ီ ှု
ရရှထောုံးငြီုံးပ စ်သည်။

အ ောက်ဆုံးတင်သင
ွ ်ုံးသည်အ ေ့စွွဲ ရ

လြ်င ုံး် စီ စဉ်မျောုံးနှင်

လြ်င ်ုံးစ၏

လြ်င ုံး် ကကီုံးထွောုံးလောမှု အြေါ်မူတည်၍

ကောလတနှင် ကောလရှည်အချုံးအငွမျောုံးက သတ်မှတ်ထောုံးအသော

စီမ ြ်ချျုြမ
် ှု

လြ်င ုံး် စ၌

ွွဲွေ့သည်

အြုံးရ ်ရှအသော

ချ ်ဇယောုံး တင်ုံး အြုံးဆြ်နင်မည်ဟ

ယ ကည်ြါသည်။

ဒါရက်တောဘတ်

ွွဲွေ့ ကယ်စောုံး

ဦုံးဝင်ုံးအ ောင်
ဥကကဌ
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