
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊  မတ်လ (၃ ၁) ရကန်  ေ့ရှှိ  ၆ လတာ 

န ငွေန  က ြေးအန  ခအန  နငှ ်  လုပ်င ်ြေးန  ာငရ်ွက ်ချက ်မျာြေး၏  ရလဒမ်ျာြေးအန ပေါ် 

စီမံခ ေ့ခ်ွေွဲသူမျာြေး၏  န  ွေြေးနနွေြေးချက ်၊ စှိစစန်လ လာချက ်မျာြေး 
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စီမ ံခ ေ့်ခွေွဲသူမ ျ ာ ြေး၏ န  ွေြေးန နွေြေးချ က ်မ ျ ာ ြေးနှင  ်  စှိစစ်န လ လာ ချ က ်မ ျာ ြေး  (MD  & A) 

ယခုတင်ပြသည ် ပြန်ြာနုိင်ငံသာားြ ာားဘဏ်လီြိတက် (“ကုြပဏီ” သုိို့ြဟုတ် “MCB”) ၏ ငငကင ကား 

အငပခအငနနှင ် လုြ်ငန်ားင ာင်ရွက်ခ က်ြ ာား၏ ရလဒ်ြ ာားအငြေါ် စီြံခန ်ခကွဲသူြ ာား၏ င ကားငနကားခ က် 

ြ ာားနှင ် စိစစ်ငလ လာခ က်ြ ာား (MD & A) အာား ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတကက် စာရင်ားပြြုစုထာား 

ငသာ ဘဏ္ဍာငရားရှင်ားတြ်ားြ ာားနှင ်  က်စြ်ဖတ်ရှုရန်ပဖစ်သည်။ ဤဘဏ္ဍာငရားရှင်ားတြ်ားြ ာားအာား 

ပြန်ြာနုိင်ငံဘဏ္ဍာငရားအစီရင်ခံစာငရားနည်ားစံခ န်ိစံညွှန်ားြ ာား (MFRS) နှင ်အညီ ပြင ်င်ထာားြါသည်။ 

ယခု MD & A တကင် ြါရှိငသာ ငငကင ကားြြာဏအာားလံုားကို ပြန်ြာက ြ်ငငကပဖင ် ငဖာ်ပြထာားပခင်ား ပဖစ်ြါ 

သည်။ 

ဘဏ်၏အ ချ က ်အ လက ်မ ျ ာ ြေး 

ပြန်ြာနုိင်ငံသာားြ ာားဘဏ်လီြိတက်သည် ၁၉၉၁ ခနှုစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ငန  ရက်စကွဲြါ 

ကူားသန်ားငရာင်ားဝယ်ငရားဝန်ကကီားဌာန၏ အင ကာင်ား ကာားစာအြှတ် - ၂၁/၉၁၊ အထူားကုြပဏီ 

အက်ဥြငဒ (၁၉၅၀) နှင ် ပြန်ြာနုိင်ငံကြုပဏီြ ာားအက်ဥြငဒ ၁၉၁၄ တိုို့နှင ်အညီ ၁၉၉၁ ခုနှစ် 

ငအာက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်ငန တကင် ြှတြ်ုံတင်ထာားပြီား အစုရှယ်ယာြ ာားနှင ် အြ ာားြိုင်ကုြပဏီ 

လီြိတက်တစ်ခုအငနပဖင ် ဖကွဲွဲ့စည်ားတည်ငထာင်ထာားြါသည်။ MCB သည် ကုြပဏီ၏ 

ြှတြ်ုံတင်နံြါတ် (၁၄၉၁၆၉၄၆၆) ပဖင  ် ြှတြ်ုံတင်ထာားငသာ နုိင်ငငံတာ်၏ 

လုိင်စင်ရကူားသန်ားငရာင်ားဝယ်ငရားဘဏ် တစ်ခုပဖစ်ြါသည်။ ဘဏ်၏ ခကင ်ပြြုြတညင်ငကြှာ ၇၅ 

ဘီလီယံက ြ်ပဖစ်ပြီား ရှယ်ယာရှင်ြ ာားြှ ြတည ် အစုြှာ ၅၂ ဘီလီယံက ြ်ပဖစ်ြါသည်။ 

ပြန်ြာနုိင်ငံသာားြ ာားဘဏ်၏ ရံုားခ ြုြ်သည် အြှတ ် - ၃၈၃၊ ြဟာဗနဓြုလလြ်ား၊ 

ငက ာက်တတံာားပြိြုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်ားငဒသကကီား၊ ပြန်ြာနုိင်ငံတကင် တညရ်ှိြါသည်။ 

 

 မ  ်မ ာ နှိုင ်င ံ သာ ြေးမ ျ ာ ြေးဘဏ်လီမ ှိတက် 

အ ရံ ြေးအ  မ တ်စာ ရင ်ြေးအ ချ ျု ပ ်

က ျ ပ ်သ ်ြေးန ပ ေါင ်ြေး 

အ န သြေးစှိတန်  ာ ် ပ ချ ကမ် ျ ာ ြေး 

၆  လတာ အ ချ ှိ ်က ာ လ အ တက ် /(အ က ျ ) 

၃ ၁.၃ .၂၀ ၂ ၂ 

(စစ်န  ြေးပပ ီြေး) 

၃ ၁.၃ .၂၀ ၂၁ 

(စစ်န  ြေးပပ ီြေး) 
ပ မ ာ ဏ % 
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Interest Income ၂၂,၈၈၇.၈၅ ၂၂,၈၃၇.၅၃ ၅၀.၃၂ ၀.၂၂% 

Interest Expense (၁၃,၀၇၉.၅၁) (၁၇,၂၂၈.၄၀) (၄,၁၄၈.၈၉) -၂၄% 

Ne t Inte re st  Inc ome ၉ ,၈ ၀ ၈ .၃ ၄ ၅ ,၆ ၀ ၉ .၁၃ ၄ ,၁၉ ၉ .၂၁ ၇၅ % 

Other Operating Income ၂,၅၅၂.၂၅ ၁,၆၀၇.၃၈ ၉၄၄.၈၇ ၅၉% 

T ota l  Ope ra ting Inc ome ၁၂,၃ ၆ ၀ .၅ ၉ ၇,၂၁၆ .၅ ၀ ၅ ,၁၄ ၄ .၀ ၉ ၇၁% 

T ota l  Ope ra ting Exp e nse (၆ ,၀ ၁၈ .၈ ၅ ) (၅ ,၆ ၆ ၆ .၀ ၄ ) ၃ ၅ ၂.၈ ၁ ၆ % 

P rof it b e f ore  Inc ome  Ta x ၆ ,၃ ၄ ၁.၇၄ ၁,၅ ၅ ၀ .၄ ၆ ၄ ,၇၉ ၁.၂၈ ၃ ၀ ၉ % 

 မ  ်မ ာ နှိုင ်င ံသာ ြေးမ ျ ာ ြေးဘဏ်လီမ ှိတက် 

လက ်က ျ  ်ရှင ်ြေးတမ ်ြေး န  ာ ် ပ ချက ် အ ချ ျုပ ်

က ျ ပ ်သ ်ြေးန ပ ေါင ်ြေး 

Asse ts 

Ba l a nc e  S hee t a s a t အ တက ် /(အ က ျ ) 

၃ ၁.၃ .၂၀ ၂ ၂ 

(စစ်န  ြေးပပ ီြေး) 

၃ ၁.၃ .၂၀ ၂၁ 

(စစ်န  ြေးပပ ီြေး) 
ပ မ ာ ဏ % 

Cash in Hand & at Bank ၁၃၁,၇၄၅.၃၆ ၉၄,၁၃၆.၂၃ ၃၇,၆၀၉.၁၃ ၄၀% 

Loans & Advances ၂၁၅,၃၇၃.၇၉ ၃၂၁,၅၄၁.၈၂ (၁၀၆,၁၆၈.၀၃) -၃၃% 

Investment ၂၃၄,၈၃၁.၁၃ ၁၇၄,၆၃၃.၅၈ ၆၀,၁၉၇.၅၅ ၃၄% 

Property & Equipment ၁၆,၇၁၆.၈၀ ၁၈,၀၂၂.၅၄ (၁,၃၀၅.၇၄) -၇% 

Intangible Assets ၃,၉၅၁.၇၈ ၃,၈၂၇.၀၇ ၁၂၄.၇၁ ၃% 

Other Assets ၂၃,၀၃၂.၁၃ ၁၉,၃၂၃.၄၈ ၃,၇၀၈.၆၅ ၁၉% 

T ota l  Asse ts ၆ ၂၅ ,၆ ၅ ၀ .၉ ၉ ၆ ၃ ၁,၄ ၈ ၄ .၇၁ (၅ ,၈ ၃ ၃ .၇၂) -၁% 

     

Lia b il itie s     

Deposit from Customer ၄၉၄,၆၁၇.၇၈ ၅၃၉,၀၂၅.၉၁ (၄၄,၄၀၈.၁၃) -၈% 

Other Liabilities ၂၅,၆၆၂.၄၇ ၂၆,၄၈၀.၂၀ (၈၁၇.၇၃) -၃% 

Borrowings ၃၄,၃၁၅.၄၀ - ၃၄,၃၁၅.၄ ၁၀၀% 

T ota l  Lia b il itie s ၅ ၅ ၄ ,၅ ၉၅ .၆ ၅ ၅ ၆ ၅ ,၅၀ ၆ .၁၁ (၁၀ ,၉ ၁၀ .၄ ၆ ) -၂% 

Equit y     

Share Capital ၅၇,၁၂၄.၆၆ ၅၇,၁၂၄.၆၆ - ၀% 
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Reserves ၁၄,၅၄၃.၉၀ ၁၃,၃၂၅.၅၀ ၁,၂၁၈.၄ ၉% 

Retained earnings (၆၁၃.၂၂) (၄,၄၇၁.၅၆) ၃,၈၅၈.၃၄ ၈၆% 

T ota l  Equity  ၇၁,၀ ၅ ၅ .၃ ၄ ၆ ၅ ,၉ ၇၈ .၆ ၁ ၅ ,၀ ၇၆ .၇၃ ၈ % 

T ota l  Lia b il itie s & Equity  ၆ ၂၅ ,၆ ၅ ၀ .၉ ၉ ၆ ၃ ၁,၄ ၈ ၄ .၇၁ (၅ ,၈ ၃ ၃ .၇၂) -၁% 

 

လုပ ်င  ်ြေးအ န  ခအ န  နှင  ်  တှိြုေးတက ်မ   

စာရင်ားစစ်င ားသည ်ကာလသည် ငငကသာားထုတယူ်ြှုြ ာား / ငငကသာားလွှွဲငပြာင်ားြှုြ ာားငြေါ်တကင် အကန ် 

အသတ်ြ ာား ရှိလာပခင်ားင ကာင ် ဘဏ်လုြ်ငန်ား ဝန်င ာင်ြှုြ ာားငြေါ်တကင ် အြ ာားပြည်သူတိုို့၏ 

ယံု ကည်ြှု တစ်စိတတ်စ်ြိုင်ား  ုံားရှုံားသကာားသည ်အခ န်ိကာလနှင ် တိကု် ိုင်ငနြါသည်။ ထုိို့အပြင ်MCB 

သည်လည်ား လံုငလာက်သည ် ငငကပဖစ်လကယ်ြှုကို ထိန်ားသိြ်ားပခင်ားနှင ် ငခ ားငငကအြ ြိုားအစာားြ ာားကို 

စုစည်ား င ာင်ရွက်နုိင်ပခင်ားတိုို့ကိုလည်ား အဓိကထာား င ာငရ်ွက်ခွဲ ြါသည်။ စီားြကာားငရားလုြ်ငန်ား 

အငပခအငန ြ ာားတကင် အခက်အခွဲြ ာားပဖင  ် ရင် ိုငရ်ငသာင ကာင ် စစ်င ားသည ် 

ကာလအငတာအတကင်ား ငခ ားငငက ြ ာားနှင ် အြ်နံှငငကြြာဏြ ာားသည် ပြီားခွဲ သည ်ကာလနှင ် 

နှိုင်ားယှဉ်လျှင် က  င်ားခွဲ ြါသည်။ သုိို့ရာတကင် ငခ ားငငကနှင ် အြ်ငငကနှစ်ခုစလံုားသည် 

အလာားတူဘဏ္ဍာနှစ်၏ လကန်ခွဲ သည ်လြ ာားနှင ် နှိုင်ားယှဉ်ြါက စစ်င ားသည ်ကာလ၏ 

ငနာက် ုံားလြ ာားတကင် ပြင ်တင်လာခွဲ ြါသည်။ 

ဘဏ်အငနပဖင ် ပြန်ြာနုိင်ငံရှိ ဦားင ာင်ဘဏ်ြ ာားထွဲြှ ဘဏ်တစ်ခုပဖစ်လာငစငရားအတကက် ဘဏ် 

ဝန်ထြ်ားြ ာား၊ ထုတက်ုန်ြ ာား၊ လုြ်ငန်ားစဉ်ြ ာား၊ အငပခခံအင ာက်အအုံနှင ် စနစ်ြ ာားငြေါ်တကင် ရင်ားနီှား 

ပြ ြုြ်နံှြှုပြြု၍ အသကင်ငပြာင်ားလွဲငရားခရီားစဉ်ကို စတင်ခွဲ ပြီပဖစ်ြါသည်။ အသကင်ငပြာင်ားလွဲြှုင ကာင ် 

ထြ်တိုားရင်ားနီှားပြ ြုြ်နံှြှုြ ာားနှင ် ြပဖစ်ြငန ကုန်က ြှုြ ာားရှိခွဲ ငသာ်လည်ား ငနာင်လာြည ် နှစ်နှစ်တကင် 

ကနဦားရလဒ်ြ ာားအာား ငတကွဲ့ပြင်ရငတာ ြည်ပဖစ်ြါသည။် 

 

အ သာ ြေးတင ်အ တှိြုေးရန င ွေ  - အတိာုးရငငကနှင ် အတိာုးငြားငငကနှစ်ရြ်လံုားသည် ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်၏ အလာားတူ 

ကာလနှင ် နှိုင်ားယှဉ်ြါက အတိာုးရငငကသည် ၀.၂၂% ပဖင ် တိာုးတက်လာပြီား အတိာုးငြားငငကသည် ၂၄% 

အထိ သိသိသာသာ က  င်ားလာခွဲ ြါသည်။ အတိာုးငြားငငကြ ာား က  င်ားလာပခင်ားင ကာင ် အသာားတင် 

အတိာုးရငငကသည ် ၇၅% အထိ တိာုးတက်လာခွဲ ြါသည်။ အတိာုးရငငကအာား Treasury Bond ြ ာားနှင ် Bill 

ြ ာားတကင် ြိုြိရုင်ားနီှားပြ ြုြ်နံှပခင်ားနှင ် Non-performing Loan ြ ာားကိ ု ပြန်လည်ငကာက်ခံပခင်ားပဖင ် 

အတိာုးရငငကြ ာားကို ထိန်ားသိြ်ားထာားနုိင်ြါသည်။ အြ်ငငကြ ာားက  င်ားလာပခင်ားနှင ် အတိာုးနှုန်ားပြင ်ြာား 

ငသာ အြင်ငကြ ာား (Term Deposit) ြ ာား က  င်ားလာပခင်ားတုိို့င ကာင်  အတိာုးငြားငငကြ ာား 
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ငလ ာ က ခွဲ ြါသည်။ အတိာုးနှုန်ားနည်ားြါားငသာ စာရင်ားရှင်အြ်ငငက၊ ငခေါ်ယူအြ်ငငကနှင ် ငငကစုအြ်နံှငငကြ ာား 

ြိုြိုအြ်နံှပခင်ားင ကာင ်လည်ား အတိာုးငြားငငကငလ ာ က ြှုအငြေါ် သက်ငရာက်ြှုရှိခွဲ ြါသည်။  

 

အ  ှိုြေးအ ခနှင  ်  န က ာမ် ရှင ်ဝင ်န င ွေမ ျ ာ ြေး  - အပခာားဝင်ငငကအငနပဖင ် ယခင်နှစ်နှင ် နှိုင်ားယှဉ်ြါက ၂၀၂၁ - 

၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် (၆) လတာ ကာလအတကင်ား ၅၉% ပဖင ် သိသိသာသာတုိားတက်လာြါသည်။ 

ဘဏ်ငခ ားငငက၊ အပခာားငသာ ဘဏ်လုြ်ငန်ား ိုင်ရာ ဝန်င ာင်ြှုြ ာားနှင ် Treasury Forex Trading 

Income ြ ှဝန်င ာင်ခဝင်ငငကြ ာားသည် တိာုးတက်လာခွဲ ြါသည်။ 

 

လုပ ်င  ်ြေးပ ှိုင ်ြေးန  ာ င ်ရွက ်မ   အ သုံြေးစရှိတမ် ျ ာ ြေး - စီြံခန ်ခကွဲသူအသစ်ြ ာားကို ငှာားရြ်ားပခင်ားနှင ် အပခာားငသာ 

HR နှင ်  က်စြ်သည ် ကုန်က စရိတြ် ာားင ကာင ် လုြ်ငန်ားြိုင်ားင ာငရ်ွက်ြှု အသံုားစရိတြ် ာားသည် 

၆% အသာားတင် တိာုးတက်လာခွဲ ြါသည်။ 

 

လုပ ်င  ်ြေးအ ရွယ်အ စာ ြေး  - ဘဏ်အရွယ်အစာားသည် ယခင်ကာလနှင ် နှိုင်ားယှဉ်ြါက Balance Sheet 

အရ ၁% ခန ် အနည်ားငယ် က  င်ားခွဲ ြါသည်။ Cash in Hand & at Bank သည် ၄၀% 

တိာုးတက်လာပြီား Loans & Advances သည် ၃၃% က  င်ားလာခွဲ ြါသည်။ Treasury Investment 

ြ ာားသည် ၃၄% တိာုးတက်လာ၍ Total Deposit ြ ာားသည် ၈% က  င်ားခွဲ ြါသည်။ ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာနှစ်နှင ်  ၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တကင် အပြတ်အစကန်ား ြိုြိုရရှိလာပြီား အရန်ငငကသည် ၉% နှင ် 

Retained earnings သည် ၈၆% အထိ အသီားသီားတိာုးတက်လာခွဲ ြါသည်။ 

 

စည ်ြေးမ ျ ဉ်ြေးသတ်မ ှတခ်ျ က ်မ ျ ာ ြေးအ ာ ြေး  လှိုက ် ာ မ   

ပြန်ြာနုိင်ငံသာားြ ာားဘဏ်အငနပဖင ် ဘဏ်တစ်ခု၏ တာဝန်ဝတတရာားြ ာားပဖစ်ငသာ ပြည်သူတိုို့၏ 

ငငကင ကားြ ာားကို လက်ခံ၍  ုံားရှုံားြှုြရှိငစြွဲ ထိငရာက်စကာလည်ြတ်ငစရန် ယံု ကည်စကာ 

တာဝန်အြ်နှင်ား ခံရသည်ကို ငကာင်ားစကာသိရှိနာားလည်ထာားြါသည်။ နုိင်ငံငတာ်ဖကံွဲ့ပဖိြုားတုိားတက်ငရား 

အတကက် ြရှိြပဖစ် လုိအြ်ငသာ ငခ ားငငကြ ာား၊ ကကိြုတင်ငငကြ ာားကို ဖန်တာီးငြားပခင်ားအာားပဖင ် 

ယင်ားငငကင ကားြ ာား တိာုးြကာားငစငရားအတကက် ြိြိတိုို့ြှ ခ င ်ငြျှာ်ငတကား ၍ လုြ်ကိငု်င ာငရ်ွက်သကာားြည် 

ပဖစ်သည်။ ဘဏ်တစ်ဘဏ် အငနနှင ် Customer ြ ာား၏ ယံု ကည်ြှုရရှိပခင်ားသည် 

ငရရှည်တည်ပြွဲငသာ လုြင်န်ားပဖစ်ငရားတကင် အဓိကအခ က်ပဖစ်ပြီား၊ ထုိသုိို့ ယံု ကည်ြှုရရှိရန်အတကက် 

အဓိကအခ က်ြှာ ပြန်ြာနုိင်ငံငတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ သတ်ြှတခ် က်ြ ာား၊ ဥြငဒြ ာားအတိငု်ား 

တငသကြတိြ်ား လုိက်နာင ာင်ရကွ်ပခင်ားပဖစ်သည်ဟ ု ြိြိတိုို့က ယူ ထာားြါသည်။ သုိို့ပဖစ်ြါ၍ 
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ပြန်ြာနုိင်ငံငတာ်ဗဟိုဘဏ် (CBM) ြ ှပြဌာန်ားထာားငသာ သတ်ြှတခ် က်ြ ာား၊ လြ်ားညွှန်ခ က်ြ ာားအာား 

အပြည ်အဝ လုိက်နာင ာင်ရွကြ်ါင ကာင်ား ြြိိတိုို့ဘဏ်ြှ ဂုဏ်ယူစကာ တင်ပြလုိြါသည်။ 

CBM ၏ အနည်ား ုံား သတ်ြှတစံ်နှုန်ားြ ာားအငြေါ် ြြိတိိုို့ဘဏ်ြှ လံုငလာက်ငသာ နှုန်ားထာားြ ာားပဖင ် 

ထိန်ားသိြ်ားင ာင်ရွက်နုိင်ခွဲ ပခင်ားပဖင  ် အက ြိုားအပြတ်ပဖစ်ထကန်ားငသာ၊ ငငကပဖစ်လကယ်ငသာ၊ ြတညရ်င်ားနီှား 

ငငကခိုင်ြာငသာ၊ အနာဂတ်တကင ် တိာုးတက်ြှုပဖစ်ထကန်ားငသာ ဘဏ်တစ်ဘဏ်အပဖစ် ငြေါ်လကင်ထင်ရှာား 

ငစြည်ပဖစ်ြါသည်။ 

 

S ta tutory Ra tio လှိုအပ ်ချ က ်
၃ ၁.၃ .၂၀ ၂ ၂ ရက ်န  ေ့ရှှိ  MC B 

Ra tio 

Reserve Ratio 
အနိြ ် ုံား ၃% (MMK) 

အနိြ ် ုံား ၅% (FCY) 

၁၀.၄၃% (MMK) 

၈.၆၇% (FCY) 

Liquidity Ratio ၂၀% အထက် ၆၇.၅၈% 

Capital Adequacy – Tier I အနိြ ် ုံား ၄% ၂၀.၆၅% 

Capital Adequacy – Total အနိြ ် ုံား ၈% ၂၁.၉၀% 

 

အ  ာ ဂတ်န မ  ာမ် ှ ်ြေးချ က ် 

ယခုလက်ရှိကာလတကင် လုြ်ငန်ားအငနအထာားသည် New Normal ြုံစံသုိို့ ဦားတည်ငနြါသည်။ အြ ာား 

ပြည်သူ၏ ယံု ကည်ြှုကိုလည်ား တပဖည်ားပဖည်ား ပြန်လည်ရရှိလာငနြါသည်။ MCB တကင် ြိြုိုပြင ြ်ာား 

ငသာ ငငကပဖစ်လကယ်ြှုနှင ် ြတည်ရင်ားငငကလံုငလာက်ြှုတိုို့ကို ြိုင် ိငု်ထာားပြီား ဘဏ်ဝန်ထြ်ားြ ာား၊ 

လုြ်ငန်ားစဉ်ြ ာားနှင ် စနစ်အစရှိသည ် ဘဏ်လုြ်ငန်ားအာားသာခ က်ြ ာားပဖင ် ြိုြိုခိငု်ြာတည်တံ ငနြါ 

သည်။ အက ဉ်ားခ ြုြ်အာားပဖင ် ိုရလျှင် MCB သည် ငနာင်လာြည ်ငန ရက်ြ ာားတကင် စီားြကာားငရားဖကံွဲ့ပဖိြုား 

တိာုးတက်ရန် အလာားအလာအငကာင်ား ုံား အငပခအငနကို ြိုင် ိငု်ထာားြါသည်။ 
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS (MD & A) 

The following Management Discussion and Analysis on the financial conditions and results of 

operation of Myanmar Citizens Bank Public Co.,Ltd should be read in conjunction with the 

audited financial statements for FY 2021-2022. Financial statements were prepared in 

accordance with Myanmar Financial Reporting Standards (MFRS). All the amounts in this MD & 

A are expressed in Myanmar Kyats. 

CORPORATE INFORMATION 

Myanmar Citizens Bank Public Co.,Ltd was incorporated as a public company limited by shares, 
as per notification no. 21/91 of the Ministry of Commerce (Ministry of Trade) dated 30th 
September 1991 and under the Special Company Act 1950 and registered under the Myanmar 
Companies Act 1914 on 30 October 1991. With the company registration number 149169466 
MCB is a licensed commercial bank. Authorized capital of 75 Billion Kyats and paid-up capital is 
52 Billion Kyats and registered office at No.383, Mahar Bandoola Road, Kyauktada Township, 
Yangon Region, Myanmar. 
 

Myanmar Citizens Bank Public Co.,Ltd 
Summarized Statement of Profit or Loss 

   In Millions 

Details 

For the six month period Increase/(Decrease) 

31-03-2022 
(Audited) 

31-3-2021 
(Review Audited) 

Amount % 

Interest Income  22,887.85 22,837.53 50.32 0.22% 
Interest Expense  (13,079.51) (17,228.40) (4,148.89) -24% 
Net Interest Income  9,808.34 5,609.13 4,199.21 75% 
Other Operating Income  2,552.25 1,607.38 944.87 59% 
Total Operating Income 12,360.59 7,216.50 5,144.09 71% 
Total Operating Expense (6,018.85) (5,666.04) 352.81 6% 
Profit before Income Tax 6,341.74 1,550.46 4,791.28 309% 

 

 

 



Myanmar Citizens Bank Public Co.,Ltd 
Summarized Statement of Financial Position 

   In Millions 

Assets 

Balance Sheet as at Increase/ (Decrease) 

31-3-2022 
(Audited) 

31-3-2021 
(Review Audited) 

Amount % 

Cash in Hand & at Bank 131,745.36 94,136.23 37,609.13 40% 
Loans & Advances 215,373.79 321,541.82 (106,168.03) -33% 
Investment 234,831.13 174,633.58 60,197.55 34% 
Property & Equipment 16,716.80 18,022.54 (1,305.74) -7% 
Intangible Assets 3,951.78 3,827.07 124.71 3% 
Other Assets 23,032.13 19,323.48 3,708.65 19% 
Total Assets 625,650.99 631,484.71 (5,833.72) -1% 
     
Liabilities     
Deposit from Customer 494,617.78 539,025.91 (44,408.13) -8% 
Other Liabilities 25,662.47 26,480.20 (817.73) -3% 
Borrowings 34,315.40 - 34,315.4 100% 
Total Liabilities 554,595.65 565,506.11 (10,910.46) -2% 
Equity     
Share Capital 57,124.66 57,124.66 - 0% 
Reserves 14,543.90 13,325.50 1,218.4 9% 
Retained earnings (613.22) (4,471.56) 3,858.34 86% 
Total Equity 71,055.34 65,978.61 5,076.73 8% 
Total Liabilities & Equity 625,650.99 631,484.71 (5,833.72) -1% 

 

BUSINESS PERFORMANCE AND GROWTH 

Review period covers the time zone, when public had partially lost their confidence on banking 

system because there was restriction on cash withdrawals/movements. Also, the Bank had to 

focus maintaining sufficient liquidity and consolidation of the loan portfolio. On account of 

difficult business environment, loans and deposits figures decreased during the review period 

compared to previous period. However, both loans and deposits bounced back towards upward 

growth on the last months of the review period compared to previous months of the same fiscal 

year. .  



The bank had embarked on a transformation journey to become one of the leading banks in the 

country with investment in our people, products, processes, infrastructure and systems. This 

transformation brought in additional investments and expenditure which was unavoidable, but 

the initial results expected over the coming two years. 

Net Interest Margin- Interest income is increased by 0.22% and interest expense is significantly 

reduced by 24% in comparison to the corresponding period of the last financial year. Net 

interest income is increased by 75% due to the reduction of interest expenses. Interest income 

is maintained by investing more in Treasury bonds and bills and recovering of non-performing 

loans. Interest expense reduced due to the reduction of deposit base and reduction of higher 

interest bearing deposit (Term deposit). The deposit mix also had an effect on the interest 

expense since major portion of the deposits where made up of lower interest bearing deposits 

of Current, Call and savings deposits. 

Fees and Commission Income - Other Operating income is increased significantly by 59% in the 

six month period 2021-2022 FY compared to the previous year. There have in growth of service 

charges income from credit and other banking services and Treasury Forex trading income. 

Operating Expenses - The operating expense is increased marginally by 6% due to hiring of 

new management and other HR related expenses. 

Business Size - The size of bank slightly decreased by 1% in terms of balance sheet compared 

with the previous period. Cash in hand & at bank increased by 40%, Loans & advances 

decreased by 33%, treasury investments increased by 34% and total deposits decreased by 8% 

respectively. Higher profit in FY 2020-2021 and FY 2021-2022 increased reserve and retained 

earnings 9% and 86%. 

Regulatory Compliance 

We are fully aware that our responsibility as a bank, entrusted with the fiduciary duty of 

accepting and deploying public funds in a safe manner. We undertake to leverage such funds in 

a prudent manner by creating loans and advances which is essential for the development of the 

country. As a bank we consider earning the trust of our customers a vital component for 

sustainable business and one key aspect with earning trust is to be a bank which is fully 



compliant with regulations and laws of the country. The bank is proud to state that we are in 

full compliance with the regulations and directives stipulated by Central Bank of Myanmar 

(CBM). 

The bank was able to maintain sufficient buffers over the minimum standards stipulated by 

CBM, which demonstrates a bank which is profitable, liquid, solvent and sufficiently capitalized 

and have a leeway to grow in the future. 

Statutory Ratio Required  MCB ratio as at 31st March 2022 
Reserve Ratio Minimum 3% (MMK) 

Minimum 5% (FCY) 
10.43% (MMK) 
8.67% (FCY) 

Liquidity Ratio Above 20% 67.58% 
Capital Adequacy- Tier I Minimum 4% 20.65% 
Capital Adequacy- Total Minimum 8% 21.90% 

 
Future outlook: 

Now the business environment is heading towards new normal. Public confidence is gradually 

restored. MCB has higher liquidity and capital buffer and also being stronger with internal 

strengths such as people process and system. In summary, MCB has high potential to grow 

business in coming days.  

 


