၂၀၂၀-၂၁ နှစ်တစ်ဝက် - ကုမ္ပဏီစီမ္ံအုပ်ခ ျုပ်မ္ှုအဖွဲ့၏ ဆ

ွေးဆနွေးမ္ှုမ္ ွေး နှင်

န်ွေးစစ်ဆလလ မ္ှု

Ever Flow River Group Public Company Limited ၏ ဘုတ်အဖွဲ သည် တစ်နှစ်တစ်ဝက်ကာလ အတက်
စီမံခန်ခွဲမှုဆုင်ရာ
က

ဆဆွေးဆနွေးမှုမ ာွေး

နှင်

ခ် ပထ ားခ င်ား မရှှိပါလျှင် ကငွေပမ ဏက

ဆန်ွေးစစ်ဆလလာမှုမ ာွေးအ ား

က ြေည အပ်ပါသည်။

အခ

ားကငွေက ြေားအကေနှင့််

်ခပ ျြေ် အ ားလားမှ ခမေ်မ ြေျပ်ကငွေခ စ်ပါသည်။

ဤဆဆွေးဆနွေးဆန်ွေးစစ်မှု အစီရင်ခံစာတင် နှစ်တစ်ဝက်၂၀၂၀ ( ၁ ရက်၊ ဆအာက်တုဘာ ၂၀၁၉ မှ ၃၁ ရက်၊ မတ်လ ၂၀၂၀ ) ၏
အစီရင်ခံစာနှင် နှစ်တစ်ဝက်၂၀၂၁ ( ၁ ရက်၊ ဆအာက်တုဘာ ၂၀၂၀ မှ ၃၁ ရက်၊ မတ်လ ၂၀၂၁ )၏ အစီရင်ခံစာ ဖဖင်
နှုင်ွေးယှဉ်၍သံုွေးသပ်တင်ဖပထာွေးပါသည်။ စီမံခန်ခွဲမှုဆုင်ရာ ဆဆွေးဆနွေးမှုမ ာွေးနှင် ဆန်ွေးစစ်ဆလလာမှုမ ာွေး

၏ အကသားစှိတ် အ ား

ကအ ြေ်ပါ အတှိင်ား ကလ့်လ သှိရှှိနှိင်ပါသည်၊၊
SUMMARY OF GROUP STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

DESCRIPTION

HY 2020

HY 2021

(Oct2019-Mar2020)

(Oct2020-Mar2021)

(Unaudited )

(Unaudited )

Revenue
Cost of goods sold
Gross profit
Gross profit Margin
Administration expenses
Profit before interest and tax
Other income
Finance cost
Profit before tax
Income tax expenses
Profit after tax
Share of associates profit

% CHANGE

8,529,407,952
(6,950,254,607)
1,579,153,345
19%
(1,466,835,390)
112,317,955
21,061,827

11,358,228,281
(10,129,519,788)
1,228,708,492
11%
(1,182,575,830)
46,132,662
3,931,466

33%
46%
-22%
-42%
-19%
-59%
-81%

133,379,782
(52,441,043)
80,938,739
(61,217,875)

50,064,129
(64,703,393)
(14,639,264)
(217,717,774)

-62%
23%
-118%
256%

19,720,864

(232,357,039)

Other comprehensive income for the year

(64,552,916)

89,166,500

-1278%
-238%

Total comprehensive income for the year

(44,832,052)

(143,190,539)

219%

17,619,571
2,101,293
19,720,864

(232,521,516)
164,478
(232,357,039)

-1420%
-92%

(46,933,345)
2,101,293
(44,832,052)

(143,355,016)
164,478
(143,190,539)

19,977,223

19,977,223

Profit for the year

Profit attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total profit of the year
Total comprehensive income attributable to:
Owners of the Parent
Non-Controlling Interest (NCI)
Total Comprehensive income for the year
Weighted no. of ordinary shares
Earnings Per Share

(2)

(7)

-1278%
205%
-92%
219%
0%
219%

ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ စစကပါင်ား၀င်ကငွေသည်ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် အရံှုွေး က ပ် ၄၄,၈၃၂,၀၅၂ ရရှရာမှ ၂၁၉% ဆလ ာက ခွဲပပီွေး ယခုနှစ်
ဝက်၂၀၂၁ တင် အရံှုွေး က ပ် ၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉ သာ ရရှဆဆာင်ရွက် နုင်ခွဲပါသည်။ ယခုကွဲသု အရံှုွေးပုခွဲရ ဖခင်ွေးမှာ Covid-19
ြေပ်ကရ ဂါအ ြေပ်အတည်ား နှင့်် အခက်ခွဲမ ာွေးကကာွေး ကက ွေးစာွေးခွဲရဆသာဆကကာင် ဖဖစ်ပါသည်၊၊
1

BREAKDOWN OF GROUP REVENUE
HY 2020
DESCRIPTION

HY 2021

(Oct2019-Mar2020) % OF TOTAL (Oct2020-Mar2021) % OF TOTAL % CHANGE
(Unaudited )

EFR (Stand Alone)
MRTW Logistics
MULTIPACK
UCS
EFR GLE
MRTW Manufacturing
Gold Shipping
EFR Trading
LDC Mandalay
A Logistics
Total Revenue

189,000,000
632,080,283
658,754,473
1,294,973,939
779,086,993
460,215,865
4,069,807,233
733,116,900
8,817,035,687

Intercompany transaction

(Unaudited )
2%
7%
0%
7%
15%
9%
5%
46%
8%
0%
100%

99,000,000
1,150,218,319
236,469,429
2,834,370,123
431,268,240
502,930,773
6,052,327,618
269,526,634
434,657,333
12,010,768,469

(287,627,735)

Total Revenue

1%
10%
0%
2%
24%
4%
4%
50%
2%
4%
100%

-48%
82%
-64%
119%
-45%
9%
49%
-63%
36%

(652,540,189)

8,529,407,952

11,358,228,281

33%

ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ စစကပါင်ား၀င်ကငွေသည် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် ၈,၅၂၉,၄၀၇,၉၅၂ က ပ် ရရှရာမှ ၃၃% ခန် တုွေးလာပပီွေး ယခုနှစ်
ဝက်၂၀၂၁ တင် ၁၁,၃၅၈,၂၂၈,၂၈၁ က ပ် ဆဆာင်ရွက်နုင်ခွဲပါသည်။ ထုသု တုွေးလာရဖခင်ွေးသည်လက်ဆအာက်ခံကုမပဏီခွဲမ ာွေး
အနက်မှ အဓက ဆထာက်ပံ ပုဆဆာင်ဆရွေး လုပ်ငန်ွေးခွဲမ ာွေး ဖဖစ်ဆသာ MRTW Logistics, EFR GLE and Gold Shipping
တု၏ စမ်ွေးဆဆာင် မှုမ ာွေးမှာ ယခုနှစ် ဝက်၂၀၂၁ တင် ၈၂%, ၁၁၉% နှင် ၉% အသီွေးသွေးီ ပုမု ဆဆာင်ရွက်နုင်ခွဲကကပါသည်၊၊
ထအ
ု ဖပင် EFR Trading Company Limited ၏ ဝင်ဆငမှာ စုစုဆပါင်ွေးဝင်ဆင၏ ၅၀% ဖဖစ်ပပီွေး ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင်
ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ ဖဖင် ယှဉ်လ င်လည်ွေး ၄၉% ပုမုတုွေးတက်လာခွဲပါသည်။
BREAKDOWN OF GROSS PROFIT
HY 2020
DESCRIPTION

HY 2021

(Oct2019-Mar2020) % OF TOTAL
(Unaudited )

EFR (Stand Alone)
MRTW Logistics
MULTIPACK
UCS
EFR GLE
MRTW Manufacturing
Gold Shipping
EFR Trading
LDC Mandalay
A Logistics
Total Gross Profit
Intercompany transaction
Total Gross Profit

(Oct2020-Mar2021)

% OF TOTAL % CHANGE

(Unaudited )

189,000,000
114,250,534
103,758,950
346,235,039
263,437,223
223,164,948
174,404,360
164,902,290
-

6%
6%
0%
4%
20%
7%
19%
9%
7%
3%

99,000,000
95,163,251
58,208,894
320,176,463
103,380,139
305,567,116
148,673,447
107,064,404
47,760,055

1,579,153,345

81%

1,284,993,768

-

8%
7%
0%
5%
25%
8%
24%
12%
8%
4%

-48%
-17%

100%

-19%

-44%
-8%
-61%
37%
-15%
-35%

(56,285,276)

1,579,153,345

1,228,708,492

2

-22%

ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ စစကပါင်ားအ ြေမ်ားအခမတ် သည် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် ၁,၅၇၉,၁၅၃,၃၄၅ က ပ် ရရှခွဲရာမှ ယခုနှစ် ဝက်၂၀၂၁ တင်
၁,၂၈၄,၉၉၃,၇၆၈ က ပ် သု ၁၉% ပု၍ဆလ ာက ခွဲပါသည်။ ဆရာင်ွေးကုန်၏ ကုန်က စရတ် သည် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင်
၆,၉၅၀,၂၅၄,၆၀၇ က ပ် မှ ယခုနှစ် ဝက်၂၀၂၁ တင် ၁၀,၁၂၉,၅၁၉,၇၈၈ က ပ်ထတက် လာပါဆသာ ဆကကာင် ၄၆% ထတွေးု ၍
ဆဖပာင်ွေးလွဲ ခွဲဖခင်ွေးဖဖစ်ပါသည်၊၊ ဆရာင်ွေးကုန်၏ ကုန်က စရတ် တုွေးလာရဖခင်ွေးမှာ EFR Trading တင် လုပ်ငန်ွေးတုွေးခ ွဲျဲ့ ဆဆာင်ရွက်
ခွဲဖခင်ွေးဆကကာင်လည်ွေးဆကာင်ွေး၊ Gold Shipping မှလွဲ၍ ဆထာက်ပံပုဆဆာင်ဆရွေး လုပ်ငန်ွေးခွဲမ ာွေးအာွေးလံုွေး တင် လုပ်ငန်ွေးသုွေးံ ဆငမ ာွေး ပုမု
က သင်ခွဲဆသာဆကကာင် ဖဖစ်ပါသည်၊၊ စစကပါင်ားအ ြေမ်ားအခမတ် သည် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် ၁၉% ရရှ ခွဲဆသာ်လည်ွေး ယခုနှစ်
ဝက်၂၀၂၁ တင် ၁၁% သာ စမ်ွေးဆဆာင်နုင်ခွဲသဖဖင် ဆဖပာင်ွေးလွဲမှုနံှုွေး ၄၂% ထရှခွဲပါသည်၊၊

BREAKDOWN OF ADMINISTRATIVE EXPENSES
HY 2020
DESCRIPTION

HY 2021

(Oct2019-Mar2020) (Oct2020-Mar2021) % CHANGE

EFR (Stand Alone)
MRTW Logistics
Multipack
UCS
EFR GLE
MRTW Manufacturing
Gold Shipping
EFR Trading
LDC Mandalay
A Logistics
Total administration expenses

(Unaudited )
(261,430,410)
(138,256,557)
(1,004,663)
(105,928,881)
(304,959,887)
(242,915,442)
(141,557,332)
(132,684,726)
(138,097,491)
-

(Unaudited )
(272,561,835)
(69,578,419)
(58,515)
(43,665,526)
(208,399,040)
(178,300,835)
(132,610,816)
(174,959,745)
(112,852,163)
(45,874,213)

4%
-50%
-94%
-59%
-32%
-27%
-6%
32%
-18%

(1,466,835,390)

(1,238,861,106)

-16%

Intercompany transaction
Total administration expenses

56,285,276
(1,466,835,390)

(1,182,575,830)

-19%

မခင်ကုမပဏီနှင် လက်ဆအာက်ခံ ကုမပဏီမ ာွေးအကကာွေး လုပ်ငန်ွေးဆဆာင်ရွက်မှုမ ာွေးကုပါ ထည်သင်ွေး တက်ခ က်ထာွေးဆသာ
စီမံခန်ခွဲမှု အသံုွေးစရတ်စုစုဆပါင်ွေးသည် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် ၁,၄၆၆,၈၃၅,၃၉၀ က ပ်မှ ၁၆% ခန်ထဆလ ာခ နိူင်ခွဲပပီွေး
ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၁,၂၃၈,၈၆၁,၁၀၆ က ပ် သံုွေးစခ
ွဲ ွဲပါသည်။ EFR Trading လုပ်ငန်ွေးခွဲမှ လွဲ၍ က န်လက်ဆအာက်ခံ
ကုမပဏီမ ာွေး အာွေးလံုွေးသည် ခက်ခွဲကာလ မ ာွေးပင် ဖဖစ်လင်ကစာွေး အသံုွေးစရတ်စရတ်မ ာွေးအာွေး ဆလ ာခ သံုွေးစွဲနုင်ခွဲပါသည်။ EFR
Trading လုပ်ငန်ွေးခွဲ

၏ လုပ်ငန်ွေးစီမံခန်ခွဲမှု ကုန်က စရတ်သည် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ ထက် ၃၂% ခန် အသံုွေးစရတ်မ ာွေး

တက်လာခွဲဖခင်ွေးသည် ကုန်သယ်မှု ပမာဏ ဖမြှင်တင်ခွဲဖခင်ွေးဆကကာင် ဝန်ထမ်ွေးစရတ် ပုမုသံုွေးစွဲခွဲရဖခင်ွေး ဖဖစ်ပါသည်၊၊
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BREAKDOWN OF NET PROFIT AND COMPREHENSIVE INCOME

DESCRIPTION

EFR (Stand Alone)

HY 2020

HY 2021

(Oct2019-Mar2020)

(Oct2020-Mar2021)

(Unaudited )

(Unaudited )

110,187,823

%
CHANGE

(172,008,541)

-256%

(6,587,534)

19,189,492

-391%

(838,513)

204,009

-124%

UCS

(3,592,990)

10,907,526

-404%

EFR GLE

25,433,508

83,963,021

230%

MRTW Manufacturing

18,373,343

(74,920,695)

-508%

Gold Shipping

61,210,219

130,871,993

114%

EFR Trading

31,289,726

(8,874,210)

-128%

LDC Mandalay

28,017,237

(5,386,240)

-119%

MRTW Logistics
Multipack

A Logistics

-

1,414,382

Share of Profit from Associates

(61,217,875)

(217,717,774)

256%

Total net income for the year

202,274,944

(232,357,039)

-215%

Intercompany transaction
Total net income for the year

(182,554,080)

-

19,720,864

(232,357,039)

Foreign Currency Translation

(64,552,916)

89,166,500

Total comprehensive income for the year

(44,832,052)

(143,190,539)

SECTOR WISE NET INCOME
DESCRIPTION

HY 2020

HY 2021

(Oct2019-Mar2020)

(Oct2020-Mar2021)

(Unaudited )

(Unaudited )

219%

%
CHANGE

Logistics Sector

104,480,441

Trading Sector

31,289,726

(8,874,210)

-128%

Other Sector

17,534,830

(74,716,686)

-526%

153,304,996

157,369,276

3%

Total net income for the year

240,960,173

-1278%

131%

မခင်ကုမပဏီနှင် လက်ဆအာက်ခံ ကုမပဏီမ ာွေးအကကာွေး လုပ်ငန်ွေး ဆဆာင်ရွက်မှုမ ာွေးကု ထည်သင်ွေး တက်ခ က်ပပီွေးဆနောက်
ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် အရံှုွေး ၄၄,၈၃၂,၀၅၂ က ပ်ဖဖစ်ခွဲဆသာ်လည်ွေး ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉ က ပ်ထ
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အရံှုွေးဆပေါ်ခွဲသဖဖင် ၂၁၉% ခန် ထက ဆင်ွေး ခွဲပါသည်။ ဆထာက်ပံပုဆဆာင်ဆရွေး လုပ်ငန်ွေးခွဲ မ ာွေးအာွေးလံုွေးသည် အသာွေးတင်အဖမတ်
ရရှဆအာင် ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ကက ွေးပမ်ွေးဆဆာင်ရွက်နုင်ခွဲ ပါသည်၊၊ MRTW Logistics, UCS, EFRGLE, နှင် Gold
Shipping တ၏
ု အသာွေးတင်အဖမတ် ရရှ တုွေးတက်မှု သည် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ ဖဖင်ယှဉ်လ င် ၃၉၁%, ၄၀၄%, ၂၃၀% နှင်
၁၁၄% တု အသီွေးသွေးီ ဖဖစ်ကကပါသည်။ သုဆသာ် LDC Mandalay သည် ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၅,၃၈၆,၂၄၀ က ပ်
အရံှုွေးဆပေါ်ခွဲဆသာ်လည်ွေး ၊ ၄င်ွေး ဆထာက်ပံပုဆဆာင်ဆရွေး လုပ်ငန်ွေးခွဲမ ာွေး အာွေးလံုွေး၏ အသာွေးတင်အဖမတ် ရရှဆင စုစုဆပါင်ွေး သည်
ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၂၄၀,၉၆၀,၁၇၃ က ပ် ဆကကာင် ဖဖစ်ပါဆသာဆကကာင် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ ၏ ၁၀၄,၄၈၀,၄၄၁ က ပ် ဖဖင်
နုင်ွေးယှဉ်ပါက ၁၃၁% တုွေးတက်လာပါသည်၊၊
လက်ဆအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခုဖဖစ်ဆသာ MRTW Manufacturing အဆနဖဖင် Covid 19 ဆကကာင် ဖဖစ်ဆပေါ်ဆသာ
စီွေးပာွေးဆရွေး ထခုက်မှု၏ အက ွေးဆက် သက်ဆရာက်မှုရှခွဲပါ၍ ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၇၄,၉၂၀,၆၉၅ က ပ် အရံှုွေးဆပေါ်ခွဲပါသည်။
ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ ဖဖင်ယဉ
ှ ်လ င် ၅၀၈% ပုမု ထခုက်ခွဲပါသည်၊၊ ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် အရံှုွေးဆပေါ်ခွဲရဖခင်ွေးမှာ ဝန်ထမ်ွေးစရတ်
ပုမု

သံုွေးစွဲခွဲရဖခင်ွေး

၊

ဝန်ဆဆာင်မှုဆပွေးရန်

အလုပ်လုပ်ကုင်နုင်ခ န်နည်ွေးခွဲရဖခင်ွေး

နှင်

အဓက

ဆဖာက်သည်မ ာွေးသည်

လုပ်ငန်ွေးရပ်ဆုင်ွေးခွဲဖခင်ွေးမ ာွေးရှခွဲပါ၍ ကုန်အမှာစာမ ာွေးနည်ွေးခွဲဖခင်ွေးဆကကာင် ဖဖစ်ပါသည်၊၊
လက်ဆအာက်ခံကုမပဏီတစ်ခုဖဖစ်ဆသာ EFR Trading သည် ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၈,၈၇၄,၂၁၀ က ပ်
အရံှုွေးဆပေါ်ခွဲပါသည်။ ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ ဖဖင်ယှဉ်လ င် ၁၂၈% ပုမု ထခုက်ခွဲပါသည်၊၊ ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် အဖမတ်
၃၁,၂၈၉,၇၂၆ က ပ်ဖဖစ်ခွဲဆသာ်လည်ွေး၊ ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် အရံှုွေးဆပေါ်ရဖခင်ွေးမှာ နုင်ငံဖခာွေးဆငဆကကွေး လွဲလှယ်မှု အဆဖပာင်ွေးလွဲနံှုွေး
ကကီွေးမာွေးမှုဆကကာင် ဖဖစ်ပါသည်၊၊
ဆငသာွေးမဟုတ်ပွဲ ဆငဆကကွေးဆဖပာင်ွေးလွဲ ဆဖာ်ဖပဖခင်ွေးဆုင်ရာအရံှုွေးအဖမတ် (Non-Cash Currency Translation Loss)
အာွေး ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် အဖမတ်ဆငအဖဖစ် ၈၉,၁၆၆,၅၀၀ က ပ်အာွေး ထည်သင်ွေးတက်ခ က်တင်ဖပရလ င် စုစုဆပါင်ွေး
အရံှုွေးဆငမှာ ၁၄၃,၁၉၀,၅၃၉ က ပ် အဖဖစ် ဆလ ာက ခွဲပါသည်။ ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် အရံှုွေးဆငအဖဖစ် ၆၄,၅၅၂,၉၁၆ က ပ်
အာွေး ထည်သင်ွေးတက်ခ က်တင်ဖပရလ င် စုစုဆပါင်ွေးအရံှုွေးဆငမှာ ၄၄,၈၃၂,၀၅၂ က ပ်ဖဖစ်ခွဲပါသည်။

Share of Profit from Associates

HY 2020
Unaudited

HY 2021
Unaudited

% CHANGE

KEFR (30%)

38,843,014

(129,496,531)

-433%

HITLC (49%)

(39,088,100)

(23,345,216)

-40%

UTOC Multipack (40%)

(60,972,789)

(64,876,027)

6%

Share of Profit from Associates

(61,217,875)

(217,717,774)

256%

Associate ကုမပဏီမ ာွေး အဆနဖဖင် K-EFR ဖက်စပ်ကုမပဏီတင် ကျွန်ုပ်တမ
ု ခင်ကုမပဏီသည် ၃၀% ပုင်ဆုင်သည် အဆလ ာက်
၎င်ွေးတု ကျွန်ုပ်တစု
ု စုဆပါင်ွေး ဘဏဏာဆရွေး ရှင်ွေးတမ်ွေးတင် ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် ၃၈,၈၄၃,၀၁၄ က ပ် အဖမတ်ရရှခွဲဆသာ်လည်ွေး၊
ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၁၂၉,၄၉၆,၅၃၁ က ပ် အရံှုွေးဖဖင်ပါဝင်ခွဲပါသည်။ အရံှုွေး ၄၃၃% တုွေးလာခွဲပါသည်။ ၎င်ွေးဖက်စပ်ကုမပဏီ
သည် လုပ်ငန်ွေးစမ်ွေးဆဆာင်နုင်ပပီွေး အကကမ်ွေးအဖမတ်နှင် အခန်မဆဆာင်မှီစာရင်ွေးတင် အဖမတ်ရရှဆသာ်လည်ွေး ပံုဆသပုင်ပစစည်ွေး
(ကာွေးမ ာွေး)၏ တန်ဘွေးု ဆလ ာအာွေး နှစ်တဖု ဖင် တက်ခ က်ခွဲဖခင်ွေးအာွေး ဖပန်လည်ဖပင်ဆင်ရန် ဆဆာင်ရွက်ခွဲနုင်ဖခင်ွေးမရှခွဲပါ၊၊ K-EFR
ဖက်စပ်ကုမပဏီသည်

ယခုဖဖစ်ဆပေါ်ဆနဆသာအခက်ခွဲမ ာွေးဆကကာင်

နုင်ငံဆတာ်အခန်ရံုွေးသု

တင်ဖပဖပင်ဆင်ရန်

ကကန်ကကာမှု

မ ာွေးရှဆနခွဲပါဆသာဆကကာင် ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် အဖမတ်စာရင်ွေးမရှပွဲ အရံှုွေးစာရင်ွေးသာ ဖဖစ်ခွဲပါသည်။
UTOC Multipack ဖက်စပ်ကုမပဏီသည် မခင်ကုမပဏီ၏ လက်ဆအာက်ခံ ကုမပဏီတစ်ခုဖဖစ်ဆသာ Multipack Engineering
Services Limited မှ ၄၀% ပုင်ဆုင်ပါသည်။ ၎င်ွေးဖက်စပ်ကုမပဏီ၏ အရံှုွေးသည် ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ၆၄,၈၇၆,၀၂၇ က ပ်
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ဖဖစ်ပပီွေး ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ တင် ၆၀,၉၇၂,၇၈၉ က ပ် ဖဖစ်ခွဲပါသည်။ ယ င်နှစ်ဝက်၂၀၂၀ မှစ၍ ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ ထ
လုပ်ငန်ွေးမ ာွေးအာွေး တုွေးတက်မှု ရှဆအာင် ဆဆာင်ရွက်နုင်မှု မရှ ဆသာဆကကာင် ၄င်ွေး တ၏
ု အသံုွေးစရတ် မ ာွေးကု ဆလ ာခ သံုွေးစွဲ
ခွဲဆကကာင်ွေးဆတျဲ့ရှရပါသည်၊၊ ဖက်စပ်လုပ်ငန်ွေးစတင်ခ န်မှ ယခုနှစ်အထ ဆက်တက
ု ်အရံှုွေးနှင် ရင်ဆုင်ဆနရပါသဖဖင် မမတု
မခင်ကုမပဏီမှ လုအပ်သည်မ ာွေးဆက်လက်လုပ်ဆဆာင်ရန်ကု ဆဆွေးဆနွေးညြှနှုင်ွေး ဖပင်ဆင်ဆနမှု မ ာွေးအာွေးဆဆာင်ရွက်ဆနပါသည်။
HITLC (Hlaing) စီမံကန်ွေးကုမဏ
ပ ီသည် တည်ဆဆာက်ဆွဲ ကုမပဏီဖဖစ်ပပီွေး မမတု မခင်ကုမပဏီမှ ၄၉% ပုင်ဆုင်ထာွေးပါသည်။
ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တင် ထ စီမအ
ံ ုပ်ခ ပ်မှု အသံုွေးစရတ်ဘဏဏာဆရွေးရှင်ွေးတမ်ွေးမ ာွေးသာ တင်ဖပနုင်ပါဆသွေးသည်။

FINANCIAL CONDITION
SUMMARY GROUP BALANCE SHEET
As of 31st
MMK
March, 2020
Unaudited
ASSETS
Total Non-Current Assets
9,811,607,045
Total Current Assets
9,689,809,309
Total Assets

As of 31st
March, 2021
Unaudited

% CHANGE

5,425,351,732
13,650,877,145

-45%
41%

19,501,416,354

19,076,228,877

-2%

LIABILITIES
Total Non-Current Liabilities
Total Current Liabilities
Total Liabilities
EQUITY
Total Equity

Nil
3,511,067,581
3,511,067,581

Nil
3,877,194,128
3,877,194,128

10%
10%

15,990,348,774

15,199,034,749

-5%

Total Equity and Liabilities

19,501,416,354

19,076,228,877

-2%

လြေ်ငင်ားမဟတ်ကသ ရပှိင် ွေင့််မျ ား (Non-current Assets)
ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ

လြေ်ငင်ားမဟတ်ကသ

ရပှိင် ွေင့််မျ ားတွေင်

ပကသပှိင်ပစစည်ား

(Property,

Plant

&

Equipment)၊

မထှိကတွေွေ့နှိင်ကသ ရပှိင် ွေင့််မျ ား (Intangible Assets)၊ ရင်ားနှားခမြှုပ်နှမှု (Investment) နှင့်် လပ်ကဆ င်ဆဲစမြေှိေ်ား (Project Under
Development) တှိပ
ို့ ါဝင်ပါသည်။ စစကပါင်ား လြေ်ငင်ားမဟတ်ကသ ရပှိင် ွေင့််မျ ား သည် ယ င်၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက် တွေင်
၉,၈၁၁,၆၀၇,၀၄၅ က ပ် ရှှိရ မှ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက် တင် ၅,၄၂၅,၃၅၁,၇၃၂ က ပ် သှိို့ ၄၅% ဆလ ာက ဲ့်ပါသည်။
စီမံကန်ွေးတင် လက်ရှလုပ်ဆဆာင်မှု စရတ်မ ာွေးဆကကာင် ဆလ ာက ခွဲဖခင်ွေးဖဖစ်ပါသည်။
လြေ်ငင်ားရပှိင် ွေင့််မျ ား (Current Assets)
ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ လြေ်ငင်ားရပှိင် ွေင့််တွေင် ပစစည်ားစ ရင်ား (Inventory)၊ ကငွေသ ားနှင့််ကငွေသ ားခ စ်လွေယ်ကသ ပစစည်ား (cash and cash
equivalent)၊ ြေေ်သွေယ်မှုနှင့််အခ

ားရရှှိရေ်ရှှိသည်မျ ား (Trade and other receivables)၊ ကြေှိြှုကပားထ ားကသ အ ွေေ်နှင့်် အပ်ကငွေ

(Prepaids, Advance Tax and Deposits) အစရှှိသည်တို့ပ
ှိ ါဝင်ပါသည်။ ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ လြေ်ငင်ားရပှိင် ွေင့််မျ ားသည်
ပစစည်ားစ ရင်ားနှင့်် ြေေ်သွေယ်မှုနှင့််အခ

ားရရေ်ရှှိသည့််အရ မျ ားက ြေ င့်် ယ င် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက် တွေင် ၉,၆၈၉,၈၀၉,၃၀၉

က ပ် ရှှိရ မှ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက် တင် ၁၃,၆၅၀,၁၇၇,၁၄၅ က ပ် သှိတ
ို့ ြေ်လ ပါသည်။
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လြေ်ငင်ားကပားရေ်တ ဝေ်မျ ား (Current Liabilities)
ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ လြေ်ငင်ားကပားရေ် တ ဝေ်မျ ားတွေင် ြေေ်သွေယ်မှုနှင့်် အခ

ားကပားရေ်ရှှိသည့််အရ မျ ား (Trade and other payables)၊

အ ွေေ်လျ ထ ားမှု (Tax provisions)၊ လြေ် ရရှှိကသ ကြေှိြှုတင်ကပားကငွေမျ ား (Advanced received) နှင့်် ကပားရေ်ြေျေ်ကငွေ
(Accurals)တှိို့ ပါဝင်ပါသည်။ ယ င် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက် တွေင် လြေ်ငင်ားကပားရေ် တ ဝေ်မျ ား သည် ၃,၅၁၁,၀၆၇,၅၈၁ ြေျပ်
ြေျပ် မှ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက် တင် ၃,၈၇၇,၁၉၄,၁၂၈ က ပ် သှိို့ ၁၀% တြေ်လ

ဲ့်ပါသည်။ ထှိသှိို့

လြေ်ငင်ားကပားရေ်တ ၀ေ်မျ ား တြေ်လ ကသ အဓှိြေအက ြေ င်ားအရင်ားမှ က န်ခွဲဆသာဘဏဏာနှစ် ၂ နှစ် ၏ အခန်ဆပွေးရန်မ ာွေး
ရှင်ွေးလင်ွေးနုင်ဖခင်ွေး မရှဆသွေးပါဆသာဆကကာင် ဆပွေးရန်တာဝန်မ ာွေး တှိားလ ရဖခင်ွေး ဖဖစ်ပါသည်။
မတည်ကငွေရင်ားပှိင်ဆှိင်သူမျ ား (Equity Holder) နှင့်် သြေ်ဆှိင်ကသ မတည်ကငွေရင်ား
ြေျွန်ပ်တို့ြေ
ှိ မပဏ၏ စစကပါင်ား အစရှယ်ယ ရှင်မျ ား၏ပှိင်ဆှိင်မှု (Total Equity) သည် ယ င် ၂၀၂၀ မတ်လ ၃၁ ရက် တွေင်
၁၅,၉၉၀,၃၄၈,၇၇၄ ြေျပ် မှ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက် တင် ၁၅,၁၉၉,၀၃၄,၇၄၉ က ပ် သှိို့ ၅%
ကလျ ့်ြေျသွေ ားပါသည်။ ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ
က ခံခွဲရဆသာဆကကာင်

ေို့် အေည်ားငယ်

အခမတ်လြေ်ြေျေ် (Retained Earning) မျ ားထဲမှ ယ င်နှစ် ၏ အရံှုွေးမ ာွေး

အစရှယ်ယ ရှင်မျ ား၏ ပှိင်ဆှိင်မှု (Total Equity) သည် ယခုနှစ် ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက် တင်

အေည်ားငယ် ကလျ ့်ြေျသွေ ား ခ င်ားဖဖစ်ပါသည်၊၊

ပြန်လည်သုံးသြ်ချက်နင
ှ ် အနာဂတ်မမ ာ်မန
ှ ်ုံးချက်
ကျွန်ုပ်တမ
ု ခင်ကုမပဏီ Ever Flow River Group Public Company Limited သည် ရန်ကုန် စဆတာ အပ်ခ န်ွေး တင်
အမ ာွေးပုင်ကုမပဏီ အဖဖစ် ၂၀၂၀ခုနှစ်ဆမလ၂၈ရက်မှစ၍ စကတ ့်ရှယ်ယ

က ားြေွေြေ် တွေင်ပါဝင် နှိင် ဲ့်ပါသည်။ အမျ ားပှိင်

ြေမပဏအကေခ င့်် တစ်နှစ်တ သြေ်တမ်ားအတွေင်ား

ြေ် ဲမှုမျ ားစွေ ကြေြှုကတွေွေ့ကြေျ ်ခ တ် ဲ့်ရပါသည်။ ဤအ ျှိေ်ြေ လအတွေင်ား

ခပည်တွေင်ားခပည်ပြေေ်စည်စားဆင်ားမှုမှ

က ြေ င့််လည်ားကြေ င်ား၊ နှိင်ငကရားအကခပ င်ားအလဲက ြေ င့််လည်ားကြေ င်ား

Covid-19

ြေျဆင်ား ဲ့်က ြေ င်ားကတွေွေ့ရှှိရပါသည်။
ယ လြေ်ရှှိြေမဘ တစ်ဝှမ်ားခ စ်ကပေါ်ကေကသ
မျ ားမှ

မကသ ျ မှု၊

ြေူားစြေ်ကရ ဂါက ြေ င့်် ဆြေ်စပ်လျှြေ်ရှှိကသ

ေို့်မှေ်ားရ ြေ် ဲမှုမျ ားသည်လည်ား

လပ်ငေ်ားတှိင်ားတွေင်ကတွေွေ့ကြေြှုကေရသည်မှ

စားပွေ ားကရား လပ်ငေ်ား
တစ်နှစ်ကြေျ ် ဲ့်ပပား

ယကေို့ထှိတှိင် သြေ်ကရ ြေ်လျြေ်ရှှိပါသည်။ ၎င်ားသြေ်ကရ ြေ်မှုမျ ားသည် တှိြေ်ရှိြေ် ကသ ်လည်ားကြေ င်ား၊ သွေယဝ
် ှိြေ်၍
ကသ ်လည်ားကြေ င်ား ြေျွန်ပ်တို့ှိ၏ ကထ ြေ်ပ့်သယ်ယူ ပှိို့ကဆ င်ကရား လပ်ငေ်ားမျ ားအ ား ထှိ ှိြေ်ကစ ဲ့်ပါသည်။ EFR ြေှိ
စမအပ် ျြှုပ်သူမျ ားအကေခ င့်် အကခပ င်ားအလဲမျ ားနှင့်် အ၀င် ွေင်ြေျ ခ စ်ရေ် အခပင် အ ွေင့််အလမ်ားသစ်မျ ား ြေှိရှ က ွေခ င်ားအ ားခ င့််
အကခ အကေြေှိ

ကခပကလျ ့်ကစရေ်

နှင့််

ကလျ ့်ပါားကစရေ်

အထိူွေး

ကြေှိြှုားပမ်ားကဆ င်ရွြေ်

လျြေ်ရှှိပါသည်။

ထှိြေဲ့်သှိို့

အြေေို့်အသတ် ြေ် ဲမှုမျ ား ြေ ားမှပင် ြေျွန်ပ်တို့သ
ှိ ည် အသားစရှိတ်မျ ားအ ား ကလျ ့် ျနှိင်ကအ င် စမ ဲ့်ပပား၊ ဝင်ကငွေ မျ ား ပှိမှိရရှှိရေ်
အ ားစှိြေ်ကြေှိြှုားစ ား ဲ့် ြေရပါသည်။
ြေျွန်ပ်တို့ြေ
ှိ မပဏ၏

ျမှတ်ထ ားကသ

ကရရှည်မူဝါဒအတှိင်ား ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ
ဆဖာက်သယ်မျ ား၏ အြေျှိြှုားစားပွေ ား နှင့််

ခမေ်မ စားပွေ ားကရားလပ်ငေ်ားမျ ားြေှိ နှိင်ငတြေ က ားြေွေြေ်သှိို့ ခမင့််တင်ရေ် ဦားတည်၍ ၀ေ်ကဆ င်မှုမျ ားြေှိ ပက

် ကြေှိြှုားပမ်ား

ကဆ င်ရွြေ်လျြေ်ရှှိပါသည်။ ထှိသှိက
ို့ ဆ င်ရွြေ်ရ တွေင် ကထ ြေ်ပ့်ပှိို့ကဆ င်ကရား၊ ကငွေက ြေားနှင့်် ဘဏ္ဍကရား ဆှိင်ရ

၊ IT နှင့််

e-commerce အခပင် commercial intelligence မျ ားြေှိတွေဲစပ် လပ်ကဆ င် သွေ ားမည် ခ စ်ပါသည်။ EFR မှ၀ေ်ထမ်ား
တစ်ဦား ျင်ားစသည် ြေျွန်ပ်တို့ြေ
ှိ မပဏ ြေှိ ကဒသတွေင်ားသ မြေ ြေမဘ လားဆှိင်ရ တွေင် ဦားကဆ င် နှိင်သည့်် အ ွေဲွေ့အစည်ား ခ စ်ရေ်
အစဉ်အပမဲ ကြေှိြှုားပမ်ားလျြေ်ရှှိပါသည်။
7

EFR အကေခ င့်် ပမှေ်သယ်ယူပက
ှိို့ ဆ င်ကရား ဝေ်ကဆ င်မှုမျ ား အခပင် ေည်ားဗျျူဟ ြေျြေျ ကရလမ်ား၊ ြေေ်ားလမ်ားမျ ားအ ား
ပူားကပါင်ား

၍

ခပည်တွေင်ားမှ

ခပည်ပသှိို့

စစဉ်ကဆ င်ရွြေ်

ဝေ်ကဆ င်မှုမျ ား

ကပားလျြေ်ရှှိပါသည်။

ကထ ြေ်ပ့်ပှိို့ကဆ င်

ဆြေ်သွေယ်ကရားလပ်ငေ်ား ပှိင်ားအကေခ င့်် အထူားတင်ခပရမည်ဆှိလျှင် MRTW Logistics ၊ Unison Choice ၊ EFR G-Link နှင့််
Gold Shipping တှိသ
ို့ ည်

အထူားကြေှိြှုားစ ား ကဆ င်ရွြေ် နှိင် ဲ့် ြေပါကသ က ြေ င့်် Covid-19 ခ စ်ကပေါ်ကေကသ

ြေ် ဲြေ လ

အတွေင်ား၌ပင် မနှစ်ြေထြေ် ဝင်ကငွေမျ ား ေ်တား ကြေှိြှုားစ ားနှိင် ဲ့်က ြေ င်ား ယခုနှစ်ဝက်၂၀၂၁ တွေင် ကတွေွေ့ရှှိရမည်ခ စ်ပါသည်။
EFRLDC (Mandalay) လပ်ငေ်ား ွေဲသည်လည်ား ြေေ်ားတွေင်ားဆှိပ်ြေမ်ား အလပ်မျ ားအ ား အခပည့််အဝ မကဆ င်ရွြေ်နှိင်ကသားပါ၍
သယ်ယူပှိက
ို့ ဆ င်ကရား လပ်ငေ်ားမျ ားအ ား ြေ ားလမ်ားခ င့်် တ ြေ်တလမ်ားမှ ဝင်ကငွေရရှှိကစရေ် ယ နှစ်တွေင် ပှိမှိကဆ င်ရွြေ်
နှိင် ဲ့်ပါသည်။ ထှိြေဲ့်သှိို့ကဆ င်ရွြေ်ရ တွေင် ခပည်တွေင်ား သ မြေ ခပည်ပသှိို့ တှိင်ကအ င်အလားစဝေ်ကဆ င်မှု (Package Service)
မျ ားအ ား ြေေ်ားလမ်ား မှ တစ်ဆင့်် ေယ်စပ်ြေေ်ပှိက
ို့ ဆ င်ပပား ယှိားဒယ ား မှတစ်ဆင့်် ြေမဘ နှိင်ငအသားသားသှိို့ ဝေ်ကဆ င်မှုမျ ား
ကပားနှိင် ဲ့်ပါသည်။ ယ ြေဲ့်သှိို့

ြေ် ဲြေ လမျ ားအတွေင်ား ထှိြေဲ့်သှိို့ဝေ်ကဆ င်မှုမျ ား ကပားခ င်ားခ င့်် မှိမှိတှိသ
ို့ မြေ က

ြေ်သည်

(Customer) မျ ားအတွေြေ်ပါ အြေျှိြှုားကြေျားဇူားမျ ား ရရှှိကစပါသည်။ ထှိအ
ို့ ခပင် EFR Trading အကေခ င့်် ယ နှစ်တွေင်
ကရ ဘ
်
ပှိို့ြေေ်ပမ ဏ

အ ားပှိမှိ၍

တှိား ျဲွေ့လပ်ြေှိင် ဲ့်ပပား

မှိမှိတြေ
ှိို့ ှိယ်ပှိင်

ြေေ်ပစစည်ားမျ ားအ ား

ကထ ြေ်ပ့်ပှိို့ကဆ င်ကရား

လပ်ြေှိင်ခ င်ားခ င့်် လည်ား ဝေ်ကဆ င်မှုမျ ားအ ား တှိား ျဲွေ့ ကစနှိင် ဲ့်ပါသည်။
ြေျွန်ပ်တို့ြေ
ှိ မပဏ၏ အဓကစီမံကန်ွေးမ ာွေး အာွေးလည်ွေး အဖမန်ဆံုွေး ပပီွေးစီွေးဆအာင်ဆက်လက် ကြေှိြှုားစ ားကဆ င်ရွြေ် လျှြေ်ရှှိ
ပါသည်။

ြေျွန်ပ်တို့သ
ှိ ည်

ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ ဝေ်ထမ်ားမျ ားသ မြေ

ြေျွန်ပ်တို့၏
ှိ စားပွေ ား ြေ်မျ ား၊

က

ြေ်သည်

မျ ားအ ား

ဝေ်ကဆ င်မှုကပားရ ၌ အခမတ်ဝင်ကငွေရရေ် တစ် တည်ားအ ား ကရှားရှုခ င်ား မဟတ်ဘဲ ြေျေ်ားမ ကရား ကစ င့််ကရှ ြေ်မှုြေှိပါ
အထူားဂရခပြှု ကဆ င်ရွြေ်လျှြေ်ရှှိပါသည်။ ထှိခို့ ပင် ြေျွန်ပ်တို့ြေ
ှိ မပဏမှ ရင်ားနှားခမြှုပ်နှထ ားသူ မျ ားသှိို့ အခမတ်ကဝစ မျ ားအ ား
မ ြေ ကသ နှစ်မျ ားတွေင်
လပ်ငေ်ားသည် အခ

ွေဲကဝကပားနှိင်ရေ် အထူားကြေှိြှုားစ ား ကဆ င်ရွြေ်လျှြေ်ရှှိပါသည်။ ကထ ြေ်ပ့် ပှိို့ကဆ င်ကရားဝေ်ကဆ င်မှု

ားလပ်ငေ်ားမျ ား ၏ကရှွေ့ကခပား ခ စ်သည့််အခပင် စားပွေ ားကရား ြေေ်စည်စားဆင်ားမှုတွေင် မရှှိမခ စ်လှိအပ်ကသ

လပ်ငေ်ားခ စ်သည့်် အ ားကလျ ်စွေ

ြေျွန်ပ်တို့သ
ှိ ည်လည်ား ြေျွန်ပ်တ၏
ှိို့
ကြေှိြှုားစ ားမှုခ င့်် ကရရှည်ကအ င်ခမင်ကစနှိင်ကသ

အလ ား

အလ ကြေ င်ားမျ ားရှှိသည့်် လပ်ငေ်ားအခ စ် ယ ြေည်ပါသည်။
ဒါရုက်တာအဖွဲျဲ့၏အမန်အရ

ဆဒေါ်ခင်ဆံု

အမှုကဆ င် ဒါရုက်တာ
၁၅.၀၇.၂၀၂၁
Ever Flow River Group Public Company Limited
YSX Code 00006
Level 11, No. 62, Room 1104,
Mahabandoola Complex B,
Tarwatainthar Street, Pazundaung Township,
Yangon, Republic of the Union of Myanmar
www.efrgroupmyanmar.com
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ABBREVIATIONS
EFR

Ever Flow River Group Public Company Limited.

EFR GLE

EFR G-Link Express Services Co., Ltd.

EFR Trading

Ever Flow River Trading Co., Ltd.

Gold Shipping

Gold Shipping Agency Services Co., Ltd.

HITLC

Hlaing Inland Terminal and Logistics Co., Ltd.

KEFR

Kamigumi-EFR Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

LDC Mandalay

Ever Flow River Logistics & Distribution Center (Mandalay) Co., Ltd.

MRTW Logistics

Myanmar Round the World Logistics Co., Ltd.

MRTW Manufacturing

MRTW Manufacturing & Inspection Co., Ltd.

Multipack

Multipack Engineering Services Co., Ltd.

UCS

Unison Choice Services Co., Ltd.

UTOC Multipack

UTOC Multipack Myanmar Co., Ltd.

AL

A Logistics Co., Ltd.
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