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ကုမ္ပဏီစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ ဆ ွးဆနွးမှုများနှင့် ဆေ့ော န်းစစ်ချက် 

အောက်အောပ်ြြါ သံုးသြ်ချကမ်ျားသည် ေမတဟိုး(လ်)ဒင်း ေများနှင့်သကဆုိ်င်အသာ ကမု္ပဏီလီမိတက် 

(“ကမု္ပဏ”ီ)၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စကတ်င်ဘာလ (၃၀) ရက်အေ့ (“၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရးနှစ်”) တွင ်

ကေု်ဆံုးအသာ ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွက် ကမု္ပဏီ၏ စာရင်းစစ်ဆေးပြီးအသာ အြါင်းစည်းအရးဆဲွထားသည့် 

ဘဏ္ဍာအရးရှငး်တမ်းများေအြါ် ေအပခခံထားအသာ သံုးသြ်ထုတ်ပြေ်အ ကညာချက ် ပေစြ်ါသပေင့် 

ထိုဘဏ္ဍာအရးရှငး်တမ်းများနှင့်ေတူ ယှဉ်တွဲေတ်ရှုသင့်ြါသည။် ေပခားအငွအ ကးေအေပေင့် သီးပခားအော်ပြ 

ထားပခင်းမရှိလျှင် အငွြမာဏေားလံုးကုိ ပမေ်မာကျြ်အငွပေင့်သာ သုံးသြအ်ောပ်ြထားြါသည။် 

၁။ ေုပ်ငန်းဆ ာင်ရွက်မှု ရေဒ်များ 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရက်နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရက်အေ့တို့တွင် ကေ်ုဆံုးအသာ 

ဘဏ္ဍာအရးနှစ်များေတွက် ကျွန်ုြ်တ့ုိလုြ်ငေ်းစု၏ လုြ်ငေ်းအဆာင်ရွက်မှုဆုိင်ရာ စွမ်းအဆာင်ချကမ်ျားကုိ 

အောက်တွင်အော်ပြထားြါသည်။ 

(ပမေမ်ာကျြ်အငွ) ၂၀၂၁ ခုနှစ် 

စကတ်င်ဘာလ ၃၀ 

ရက်နေ့တွင ်ကေု်ဆံုးနော 

ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စကတ်င်ဘာလ ၃၀ 

ရက်နေ့တွင ်ကေု်ဆံုးနော 

ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ဆ ပာင်းေဲမှု % 

ေုပ်ငန်းမှဆရာင်းရရဆငွ 

ေခေ်း ၃၁၁,၀၁၈,၂၉၀ ၃,၃၅၃,၈၄၀,၂၇၂ -၉၀.၇% 

လူစီးမီးြံုးြျ ံ 

(Passenger Income) 
- ၃,၇၆၉,၆၅၁,၆၆၅ -၁၀၀.၀% 

ေစားေအသာကန်ှင့် 

ေအေျာ်ယမကာ 
၁၀၉,၉၃၀,၄၀၆ ၁,၄၇၅,၁၄၉,၇၀၈ -၉၂.၅% 

ေပခား ၂၆,၅၃၁,၉၆၆ ၆၃၃,၁၅၇,၅၈၅ -၉၅.၈% 

စုစုဆပါင်း ၄၄၇,၄၈၀,၆၆၂ ၉,၂၃၁,၇၉၉,၂၃၀ -၉၅.၂% 

ဆရာင်းချမှုအတွကက်န်ု

ကျစရိတ် 

ေခေ်းနှင့်လူစီးမီးြုံးြျ ံ ၁၆၆,၈၂၆,၉၇၆ ၂,၅၅၆,၉၂၂,၆၅၀ -၉၃.၅% 

ေစားေအသာကန်ှင့် 

ေအေျာ်ယမကာ 
၁၂၇,၀၄၂,၂၈၈ ၁,၀၇၀,၉၈၇,၄၀၂ -၈၈.၁% 

ေပခား ၇,၂၁၈,၂၆၈ ၇၄,၇၈၄,၈၃၄ -၉၀.၃% 
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စုစုဆပါင်း ၃၀၁,၀၈၇,၅၃၂ ၃,၇၀၂,၆၉၄,၈၈၆ -၉၁.၉% 

အကကမ်းအ မတ် ၁၄၆,၃၉၃,၁၃၀ ၅,၅၂၉,၁၀၄,၃၄၄ -၉၇.၄% 

အ ခားဝင်ဆငွ ၂,၀၀၀,၄၃၉,၇၇၈ ၁,၂၃၀,၁၉၇,၆၂၄ ၆၂.၆% 

အ ခားကန်ုကျစရိတ် ၈,၄၇၇,၄၃၀,၀၉၆ ၁,၁၆၅,၇၀၈,၈၂၈ ၆၂၇.၂% 

EBITDA (၆,၃၃၀,၅၉၇,၁၈၈) ၅,၅၉၃,၅၉၃,၁၄၀ -၂၁၃.၂% 

EBIT (၈,၄၃၈,၇၉၁,၇၁၂) ၃,၂၃၉,၈၂၂,၉၁၈ -၃၆၀.၅% 

အတုိးစရိတ် ၁,၆၁၁,၆၇၁,၃၁၀ ၁,၅၃၃,၄၈၅,၂၅၅ ၅.၁% 

အခနွ်မဆပးမီ အ မတ် 

(အရှုံး( 
(၁၀,၀၅၀,၄၆၃,၀၂၂) ၁,၇၀၆,၃၃၇,၆၆၃ -၆၈၉.၀% 

နှစ်တစ်နှစ်အတွက် 

စုစုဆပါင်း အသားတင် 

အ မတ် (အရှုံး( 

(၁၀,၀၂၄,၀၉၄,၈၂၂) ၁,၅၂၄,၈၅၂,၁၄၅ -၇၅၇.၄% 

ေြေ်းအပေဟုိတယ်များနှင့် လူစီးမီးြုံးြျဝံေ်အဆာင်မှု လုြ်ငေ်းများကုိ စီမံခေ့်ခွဲပခင်းနှင့် 

လုြ်ကုိင်အဆာင်ရွက်ပခင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့လုြ်ငေ်းစု၏ ေဓိကလုြ်ငေ်းများပေစ်ြါသည်။ ေထူးသပေင့် 

လုြ်ငေ်းစု၏ဝင်အငွသည် လုြ်ငေ်းစု၏လကအ်ောက်ခံကုမ္ပဏီများပေစ်အသာ လုြ်ငေ်းစုမှ ၉၉.၉၉ ရာခိုင်နှုေ်း 

ေစရုယှ်ယာြိုင်ဆုိင်သည့် UIG ကမု္ပဏီနှင့် လုြ်ငေ်းစုမှ ၅၁ ရာခုိင်နှုေ်း ေစရုယှ်ယာြိုင်ဆုိင်သည့် MB 

ကမု္ပဏီများမှ ရရိှြါသည်။ ဝင်အငမွျားကုိ ခွဲပခမ်းစိတ်ပော  ကည့်မည်ဆုိလျှင် ဟိတုယ်နှင့် 

လူစီးမီးြံုးြျလံုြ်ငေ်းများမှ ရအသာဝင်အငွ၊ ေစားေအသာကန်ှင့် ေအေျာ်ယမကာ (Food & Beverage) မ ှ

ရအသာဝင်အငွနှင့် ေပခား (spa operations, guest laundry, souvenir, etc.) မှရအသာဝင်အငွများဟူ၍ 

ခွဲပခမ်းစိတ်ပောနိုင်ြါသည်။ စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရက်အေ့တွင် ကေု်ဆံုးသည့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်ေား 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုငး်ယှဥ ်ကည့်မည်ဆုိြါက ကျွန်ုြ်တ့ုိ၏ လုြ်ငေ်းမှရရှိအသာဝင်အငွသည် ၉၅.၂ 

ရာခိုင်နှုေ်း ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ ဤသ့ုိဝင်အငကွျဆင်းရပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ 

လူစီးမီးြံုးြျလံုြ်ငေ်းမှရရှိအသာ passenger income ၁၀၀ ရာခိုင်နှုေ်း ကျဆင်းခဲ့ပခင်းအ ကာင့် ပေစြ်ါသည်။ 

၎င်းဝင်အငွများနှင့ ်ဆကစ်ြ်အသာ တိုက်ရုိက်ကေု်ကျစရိတ်များ (Cost of Sales) မှာ ၉၁.၉ ရာခိုင်နှုေ်းခေ့် 

ကျဆင်းခဲဆ့ောလ်ည်း  ယခုနှစ်၏ အကကမ်းအမမတ်မှာ ယခင်နှစ်နှင့် နှိုငး်ယှဥလ်ျှင် ၉၇.၄ ရာခိုင်နှုေ်း 

ကျဆင်းခဲ့ြါသည်။ အမခားဝင်ဆငွေမှာမ ူ ၆၂.၆ ရာခိုင်နှုေ်း တိုးတကလ်ာပြီး ထိုေ့ုိတိုးတကလ်ာပခင်း၏ 

အဆကကာင်းအရင်းမှာ United International Group Limited (AMATA ၏ လကအ်ောက်ခံကုမ္ပဏီ) မှ 

Amata International Company (AIC) သ့ုိ ေင်းအလးဟိုတယ်၏ ြိုင်ဆုိင်မှုများ လွှဲအပြာင်းပခင်းေတွက် 

အြးရေ်ရိှအသာ ကျြ် ၂ ဘီလီယံကိ ုစာရင်းအချမှု (written off) ပြုလုြ်ခ့ဲပခင်းအ ကာင့် ပေစြ်ါသည။် 
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ကျွန်ုြ်တ့ုိ AMATA၏ ဝင်ဆငွေများေအြါ် COVID-19 ကြ်ဆရာဂါ၏ ဆုိးဝါးအသာ 

ေကျ ို းသကအ်ရာကမ်ှုများနှင့် ကျွန်ုြ်တို့ ထိေ်းချုြ်၍မရနိုင်အသာ ေအပခေအေများက ကကးီမားစွာ 

ထိခုိက်အစခဲ့ကာ ေပမတ်ေစွေ်းရရှိမှု မှာလည်း ကျေင်းခဲ့ြါေည်။။ ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့ ်

ကာလတူ ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျွနု်ြ်တို့လုြ်ငေ်းစု၏ လုြ်ငေ်းအဆာင်ရွက်နိုင်မှုနှင့် 

ေပမတ်ေစွေ်းရရှိမှုတို့မှာ ြိုမိုဆုိးရွားခဲ့ရြါသည်။ နိုင်ငပံခားအငွအ ကးလဲလှယ်မှုမှလွေဲ၍ 

ေပခားကုေ်ကျစရတိ်များပေစအ်သာ Sales & Marketing ကေု်ကျစရတိ်များ၊ စီမံအရးရာနှင့် 

ေအထွအထွကုေ်ကျစရတိ်များမ ှ ပေစအ်ြါ်လာသည့် ေရှုံးသည ် ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် 

နှိုငး်ယှဉ်ြါက ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သိသိသာသာ ကျဆင်းလာခဲ့ြါသည်။ ရလဒ်ေအေပေင့် 

ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုငး်ယှဉ်ြါက ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် Sales & Marketing 

ကေု်ကျစရတိ်များ၊ စီမံအရးရာနှင့် ေအထွအထွကုေ်ကျစရတိ်များမှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့အသာလ်ည်း 

ေထူးေားပေင့် သိသိသာသာ ပမင့်တကခ်ဲ့အသာ နိုင်ငပံခားအငွအ ကး လဲလှယ်မှုေရှုံးအ ကာင့ ်

ေပခားကုေ်ကျစရတိ်များမှာ ၆၂၇.၂ ရာခိုင်နှုေ်း ပမင့်တကလ်ာခ့ဲြါသည်။ ေတိုးေတွက်ကုေ်ကျစရတိ် 

(Interest Expense) ၅.၁ ရာခုိင်နှုေ်း ပမင့်တကခ့ဲ်မခင်းမှာ နိုင်ငပံခား အချးအင၏ွ 

နုိင်ငပံခားအငွလဲလှယ်နှုေ်းအ ကာင့် ေဓိကပေစြ်ါသည။် ကမု္ပဏီ၏ စုစုအြါင်းေ ကမ်းေပမတ်ေည်းတူ 

ကမု္ပဏီ၏ စုစုအြါင်းဝင်အငွေလံုးစံု (Total Comprehensive Income) မှာလည်း ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနစ်ှတွင် ကျြ်အငွ ၁.၅ ဘီလီယံ ေပမတ် ရရိှခဲ့အသာလ်ည်း ကာလတူ ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာနှစ်တွငမ် ူကျြ် ၁၀ ဘီလံယံ ေရှုံးအြါ်ခဲ့ြါသည်။ 

နိုင်ငံ ခားဆငွဆကကးေဲေှယ်မှုအ မတ်/အရှုး (Foreign Currency Exchange Gain/Loss) 

ကျွန်ုြ်တ့ုိလုြ်ငေ်းစုသည် Hotel Industry ထဲတွင် လုြ်ကိုငအ်ေအသာ လုြ်ငေ်းတစ်ခုပေစ်သည့် 

ေားအလျာစွ်ာ အယဘုယျေားပေင့် အငွအ ကးလဲလှယ်မှုဆံုးရှုံးနိုင်အပခ (exchange rate risk) နှင့ ်

ရင်ဆုိင်ရအလ့ရိှြါသည။် ယခုလကရ်ှိပေစ်အြါ်အေအသာ စီးြွားအရးေအပခေအေ မတည်ငငိမ်မှုများနှင့် 

ကျွန်ုြ်တ့ုိ ထိေ်းချုြ်၍မရနုိင်အသာ ေအပခေအေများအ ကာင့ ် ပေစအ်ြါ်လာမည့် နိုင်ငပံခားအငွအ ကး 

လဲလှယ်နှုေ်းများ မထင်မှတ်ထားဘဲ ပမင့်တက်လာခ့ဲပခင်းသည် ကျွန်ုြ်တို့လုြ်ငေ်းစုေတွက် ကကးီမားအသာ 

နုိင်ငပံခားအငွအ ကးလဲလှယ်မှုေရှုံး ပေစလ်ာြါသည်။ ၄င်းေား  COVID-19 ၏ ဆုိးဝါးအသာ 

သကအ်ရာကမ်ှုများနှင့် ကျွန်ုြ်တို့ ထိေ်းချုြ်၍မရနိုင်အသာ ေအပခေအေများ ြထမ ၆ လတာတွေင ်မရှိခဲ့အသာ 

ယခင်ကာလတူ ဘဏ္ဍာနှစ်၏ ဘဏ္ဍာအရးရှငး်တမ်းများနှင့် နှိုငး်ယှဉ် ကည့ြ်ါက အတွ့ပမင်နိုင်ြါသည်။ 

အောက်အော်ပြြါ ယခုနှစ် ဘဏ္ဍာအရးရငှ်းတမ်းမှ အကာကန်ှုတ် အောြ်ြထားအသာ ဇယားကို 

 ကည့်မည်ဆုိြါက အငလွဲလှယ်မှုအစျးနှုေ်း အပြာင်းလဲမှုနှင့် ေညီလုိက်၍ ပြေလ်ည်တေ်ေုိးသင့ရ်ာမှ 

အြါ်အြါက်လာသည့် ေရှုံး (Exchange Loss Unrealized) ၇.၄ ဘီလီယံတွင် နိုင်ငပံခားအချးအငွ ၆.၃ 

ဘီလီယံ သည် ေဓိကေားပေင့် ြါ၀င်အေြါသည။် 
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(ပမေမ်ာကျြ်အငွ) 

Exchange Rate 

Differential 

၂၀၂၁ ခုနှစ် 

စကတ်င်ဘာလ ၃၀ 

ရက်နေ့တွင ်ကေု်ဆံုးနော 

ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စကတ်င်ဘာလ ၃၀ 

ရက်နေ့တွင ်ကေု်ဆံုးနော 

ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ဆ ပာင်းေဲမှု % 

Exchange Rate 

Differential Realized 
(၄,၄၆၅) (၃၈,၇၆၃,၇၃၆) -၁၀၀.၀% 

Exchange Rate 

Differential Unrealized 
၇,၄၁၄,၉၆၂,၅၁၈ (၁,၈၂၃,၄၆၈,၃၈၅) -၅၀၆.၆% 

စုစုဆပါင်း ၇,၄၁၄,၉၅၈,၀၅၃ (၁,၈၆၂,၂၃၂,၁၂၁) -၄၉၈.၂% 

၂။ ဘဏ္ဍာဆရးအဆ ခအဆန 

ေကင်ငး်မဟုတ်ဆသာရပုိင်ခွင့်များ (Non-Current Assets) 

ကျွန်ုြ်တ့ုိလုြ်ငေ်းစု၏ လကင်ငး်မဟုတ်အသာရြိုင်ခွင့်များတွင် ဟိတုယ်နှင့် လူစီးမီးြုံးြျဝံေ်အဆာင်မှု 

လုြ်ငေ်းများတွင် ေသုးံပြုအသာ ြုံအသြိုင်ြစ္စည်းများ (Property, plant and equipment) များ 

ေဓိကြါဝင်ြါသည်။ လက်ငငး်မဟုတ်အသာရြိုင်ခွင့်များ ၄.၁၁ ရာခိုင်နှုေ်း ကျဆင်းရပခင်းမှာ ဟိတုယ်နှင့် 

လူစီးမီးြံုးြျဝံေ်အဆာင်မှုလုြ်ငေ်းများတွင ်ေသုးံပြုသည့် ထိအတွ့နိုင်အသာြစ္စည်းများ (tangible assets) 

နှင့် မထိအတွ့နိုင်အသာြစ္စည်းများ (intangible assets)၏ တေ်ေိုးအလျာစ့ရတိ် (depreciation & 

amortization) တို့အ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။ 

(ပမေမ်ာကျြ်အငွ) ၂၀၂၁ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ဆ ပာင်းေဲမှု % 

ေက်ငင်းမဟုတ်ဆသာ 

ရရန်ပုိင်ခွင့်များ 
၄၉,၂၈၀,၉၅၂,၉၀၃ ၅၁,၃၉၃,၂၉၈,၀၅၆ -၄.၁၁% 

ေကင်ငး်ရပိုင်ခွင့်များ (Current Assets) 

ကျွန်ုြ်တ့ုိလုြ်ငေ်းစု၏ လကင်ငး်ရြိုင်ခွင့်များထဲတွင် ကေု်ြစ္စည်းလက်ကျေ်များ၊ ရရေ်ရိှများ၊ 

ကကို တင်အြးထားအငွများ၊ ြတ်သကဆ်ကန်ွယ်သူများထံမှရရေ်ရိှများ (amount due from related 

parties) နှင့ ် အငွသားနှင့်အငွသားကဲ့သ့ုိအသာေရာ  (cash and cash equivalents) များြါဝင်သည်။ 

လကင်ငး်ရြိုင်ခွင့်များသည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ေတွင်း ၁၀.၆ ရာခုိင်နှုေ်း 



5 

ကျဆင်းခဲ့ငြီး ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ကနု်ြစ္စည်းလကက်ျန်များ ၂၁.၂ ရာခိုင်နှုေ်း ကျဆင်းခဲ့ပခင်းနှင့် 

ကကို တင်အြးထားအငွများ ၄၁.၇ ရာခိုင်နှုေ်း ကျဆင်းခဲ့ပခင်းတိုအ့ ကာင့် ပေစြ်ါသည်။ 

(ပမေမ်ာကျြ်အငွ) ၂၀၂၁ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ဆ ပာင်းေဲမှု % 

ေက်ငင်းရရန်ပုိင်ခွင့်များ ၃,၅၉၇,၀၆၉,၂၇၀ ၄,၀၂၂,၇၆၀,၅၄၆ -၁၀.၆% 

ေကင်ငး်ဆပးရန်တာဝန်များ (Current Liabilities) 

လုြ်ငေ်းစု၏ ေဓိကကျအသာ လကင်ငး်အြးရေ်တာဝေ်များတွင် ကာလရညှ်အချးအငွများမှ 

လကရ်ှိအြးရေ်ရိှသည်များ၊ အြးရေ်တာဝေ်ရိှများ၊ ကကို တင်ေသုံးပြုထားအသာစရိတ်များေတွက် 

အြးရေ်တာဝေ်များ၊ အြးအချရနုိင်အသာေခွေ်၊ လျာထားေသံုးစရတိ်များေတွက် အြးရေ်တာဝေ်နှင့် 

ကကို တင်အတာင်းခံထားအသာစရအံငွ နှင့် ေပခားအြးရေ်တာဝေ်များ၊ ယင်းတွင် အကာ်မရှင ် နှင့် 

ေပခားေအထွအထွေရြ်ရြ်များ ြါဝင်ြါသည်။ ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုငး်ယှဉ်ြါက ယခု 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လကင်ငး်အြးရေ်တာဝေ်မှာ ၉၀.၅ ရာခိုင်နှုေ်း ပမင့်တကခ်ဲ့ငြီး 

ယင်းသ့ုိပေစ်ရသည့ ် ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ဆြးရန်တာဝေရ်ှမိျား ၂.၅ ဘီလီယံ မမင့်တက်ခ့ဲမခင်း နှင့် 

နုိင်ငပံခားအငွပေင့် အချးယူထားအသာ အချးအငွေတွက် အြးဆြ်ရမည့် ေတိုး ၂.၆ ဘီလီယံ 

မမင့်တက်ခဲ့မခင်းတိုဆ့ကကာင့် ပေစြ်ါသည။် 

(ပမေမ်ာကျြ်အငွ) ၂၀၂၁ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ဆ ပာင်းေဲမှု % 

ေက်ငင်းဆပးရန် 

တာဝန်များ 
၁၂,၁၁၇,၁၉၆,၇၃၅ ၆,၃၆၂,၀၂၁,၃၂၁ ၉၀.၅% 

ေကင်ငး်မဟုတ်ဆသာဆပးရန်ရှိတာဝန်များ (Non-Current Liabilities) 

လကင်ငး်မဟုတ်ဆောဆြးရန်ရိှတာဝန်များတွေင် ကာလရညှ်ဆချးဆငွေများ၊ အမခားလကင်ငး်မဟုတ်ဆော 

ဆြးရန်ရိှတာဝန်များအမြင် ဆမမနှင့်အဆောကဦ်းငှားရမ်းမှုအတွေက် ဆြးရန်တာဝန် (finance lease 

obligation) များြါဝင်ြါသည်။  ကမု္ပဏီတွင ် နိုင်ငပံခားအငွပေင့် အချးယူထားအသာ ကာလရညှ်အချးအငွမှာ 

ယခု စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရက်အေ့ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျြ်အငွ ၁၆.၉၈ ဘီလီယံနှင့် ညီမျှအသာ 

ြမာဏရှြိါသည်။ ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုငး်ယှဉ် ကည့ြ်ါက ယခု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 
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ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လကင်ငး်မဟုတ်အသာအြးရေ်ရိှတာဝေ်မှာ ၁၀.၈၅ ရာခိုင်နှုေ်း ပမင့်တကခ်ဲ့ငြီး 

ယင်းသ့ုိပေစ်ရသည့ ် ေအ ကာင်းေရင်းမှာ နိုင်ငပံခားအငွပေင့ ် အချးယူထားအသာ ကာလရှညအ်ချးအငွ ၃.၈ 

ဘီလီယံ ပမင့်တက်ခဲ့ပခင်း နှင့် United International Group Limited (AMATA ၏ 

လကအ်ောက်ခံကုမ္ပဏီ) မှ Amata International Company (AIC) သ့ုိ ေင်းအလးဟုိတယ်၏ 

ြိုင်ဆုိင်မှုများ လွှဲအပြာင်းပခင်းေတွက် အြးရေ်ရိှအသာ ကျြ် ၂ ဘီလီယ ံ ကို စာရင်းအချမှု (written off) 

ပြုလုြ်ခဲ့ပခင်းအ ကာင့ ်ပေစ်ြါသည်။ 

(ပမေမ်ာကျြ်အငွ) ၂၀၂၁ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ဆ ပာင်းေဲမှု % 

ေက်ငင်းမဟုတ်ဆသာ 

ဆပးရန်တာဝန်ရိှမှုများ 
၁၇,၆၈၂,၂၂၁,၆၁၀ ၁၅,၉၅၁,၄၂၂,၆၃၁ ၁၀.၈၅% 

ရှယ်ယာရှငမ်ျား၏ စုစုဆပါင်းပိုင် ုိင်ခွင့်များ (Total Equity) 

ရယှ်ယာရှငမ်ျား၏ စုစုအြါင်းြိုင်ဆုိင်ခွင့်များ  (Total Equity)တွင် ေစရုယှ်ယာမတည်ရင်းနှီးအငွ၊ 

ေပမတ်အငွလက်ကျေ် (retained earnings) နှင့် Non-Controlling Interest (NCI) တို့ြါဝင်သည်။ 

ရယှ်ယာရှငမ်ျား၏ စုစုအြါင်းြိုင်ဆုိင်မှုသည် ယခင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုငး်ယှဉ် ကည့ြ်ါက ယခု 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ၃၀.၂၈ ရာခုိင်နှုေ်း ကျဆင်းခဲ့ြါသည။် ထိုသ့ုိကျဆင်းရပခင်း၏ 

ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ယခုလက်ရိှ ဘဏ္ဍာနှစ်ကာလတွင် ကမု္ပဏီသည် ေရှုံးအြါ်အြါက၍် 

ယခင်လကက်ျေ်ေပမတ်မှ ကျြ် ၉.၉ ဘီလီယံ ကျဆင်းခဲ့ပခင်းအ ကာင့် ပေစြ်ါသည်။ 

(ပမေမ်ာကျြ်အငွ) ၂၀၂၁ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရက်နေ့တွင ်

ကေု်ဆံုးနော ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ဆ ပာင်းေဲမှု % 

ရှယ်ယာရှငမ်ျား၏ 

စုစုဆပါင်းပိုင် ိုင်ခွင့်များ 
၂၃,၀၇၈,၆၀၃,၈၂၈ ၃၃,၁၀၂,၆၁၄,၆၅၀ -၃၀.၂၈% 
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၃။ ဘဏ္ဍာဆရးဆငွ ဖစ်ေွယ်မှု 

လုြ်ငေ်းစု၏ ဘဏ္ဍာအရးအငပွေစလွ်ယ်မှုကိ ု တိုင်းတာထားအသာ ေဓိကေချ ို း (key ratios) များကို 

အောက်ြါဇယားတွင ်အောပ်ြထားြါသည်။ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ ၃၀ 

ရက်နေ့တွင ် ကေု်ဆံုးနော 

ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

၂၀၂၀ ခုနှစ် စကတ်င်ဘာလ ၃၀ 

ရက်နေ့တွင် ကေု်ဆံုးနော 

ဘဏ္ဍာနရးနှစ် 

ကာလတုိအြးရေ်တာ၀ေ် ေချ ို း ၀.၂၉ ၀.၆၁ 

အ ကးငမီ နှင့် ရယှ်ယာရှင်များ၏ 

ြိုင်ဆုိင်ခွင့ေ်ချ ို း 
၁.၂၉ ၀.၆၇ 

အ ကးငမီနှင့်ရရေ်ြိုင်ခွင့်ေချ ို း ၀.၅၆ ၀.၄၀ 

မမနမ်ာနုိင်င၏ံ ခရီးေွေားလုြ်ငန်းေုိင်ရာ ဆစျးကွေကဝ်ယ်လိုအားနှင့် ကျွန်ုြ်တို့၏ ဝင်ဆငွေနှင့် 

ေပမတ်ေစွေ်းရရှိမှု ကို ဆလျာက့ျဆစခဲ့ဆော ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဆနှာင်းြိုငး်တွေင ်ကကုံဆတွေ့ခဲ့ရသည့ ်COVID-19 ၏ 

ဆုိးဝါးအသာ သကအ်ရာက်မှုများနှင့် ကျွန်ုြ်တို့ ထိေ်းချုြ်၍မရနိုင်အသာ ေအပခေအေများဆကကာင့် 

လုြ်ငေ်းစု၏ ယခုနှစ် ဘဏ္ဍာအရးအငပွေစလွ်ယ်မှု ေချ ို းများသည် ယခင် ကာလတူ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် နှိုငး်ယှဉ် ကည့ြ်ါက ြိုမုိအလျာေ့ည်းခဲ့သည်ကုိ အတွ့ရြါသည်။ လုြ်ငေ်းစုတွင ်

လုြ်ငေ်းချဲ့ထွငရ်ေ်ေတွက် လုံအလာက်အသာ အငွအ ကးေရင်းေပမစ်များရိှငြီး ေစရုယှ်ယာရှငမ်ျား၏ 

ြိုင်ဆုိင်မှု (Shareholders’ Equity) မှလည်း ဘဏ္ဍာအငွ ပေည့်တင်းနိုင်ြါသည်။ လုြ်ငေ်းစု၌ 

ဟိတုယ်လုြ်ငေ်းများ ချဲ့ထွင်ရေ်ေတွက် အချးအငွပေင့် ဘဏ္ဍာအငွပေည့်တင်းထားသည့် နိုင်ငပံခားအငွပေင့် 

အချးယူထားအသာ အချးအငွရိှြါသည။် သ့ုိအသာပ်ငားလည်း ၎င်းအချးအငွမှာ ကာလရှည်ပေစ်ငြီး 

လုြ်ငေ်းစုေအေပေင့် အချးအငွပြေလ်ည်အြးဆြ်မှု ေချေ်ိဇယားေား ပြေ်လည်ပြင်ဆင်ရေ် အချးအငွအြးသနှူင့ ်

သအဘာတူညီမှု ရရိှထားငြီးပေစ်သည်။ အောက်ဆံုးတင်သွငး်သည့်အေ့စဲွေရ လုြ်ငေ်းစု၏ 

စီမံေုြ်ချုြ်မှုေေဲွ့သည် လုြ်ငေ်းေစီေစဉ်များေအြါ် မူတည်၍ လုြ်ငေ်းစု၌ အြးရေ်ရိှအသာ ကာလတိုနှင့် 

ကာလရညှ ် အချးအငွများကုိ သတ်မှတ်ထားအသာ ေချေ်ိဇယားေတိုင်း အြးဆြ်နုိင်မည်ဟ ု ယုံ ကည် 

ြါသည။် 

ဒါရုိက်တာဘုတ်ေေွဲ့ ကိုယ်စား 

ဦးဝင်းအောင ်

ဥက္ကဌ 




