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Cute Candle Co. Ltd.

Financial Statements
for the year ended

31 December 2020

All information in these financial statements is fictional and are used for educational purposes only.
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Statement of Comprehensive Income 
for the year ended 31 December 2020

Note 2.1

Notes 2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

Revenue 3 7,008,730 6,037,830 28,455,444 24,724,914

Rental income 4 88,850 25,000 360,731 102,375

Fair value gain/(loss) on 
investment property 5 (10,000) 33,000 (40,600) 135,135

Change in inventories of finished 
goods and work-in-progress 20,763 (12,920) 84,298 (52,907)

Raw materials and consumables 
used (5,228,832) (4,028,983) (21,229,058) (16,498,685)

Employee benefits expense (438,000) (402,000) (1,778,280) (1,646,190)

Depreciation and amortization 
expense (261,519) (235,525) (1,061,766) (964,475)

Rent expense 6 (240,000) (240,000) (974,400) (982,800)

Utilities expense (60,000) (48,000) (243,600) (196,560)

Delivery expense (55,550) (56,800) (225,533) (232,596)

Advertising expense (110,000) (108,000) (446,600) (442,260)

Operating profit 673,231 930,573 2,733,319 3,810,696

Bank account interest income 5,895 3,466 23,934 14,193

Bank loan interest expense (32,558) (39,483) (132,184) (161,685)

Profit before tax 646,569 894,556 2,625,068 3,663,205

Income tax expense 7 (129,796) (179,537) (526,971) (735,203)

Profit for the year 516,773 715,019 2,098,098 2,928,002

Other comprehensive income:

Items that will not be 
reclassified to profit or loss:
Exchange differences on 
translation 2.1 - - (137,801) 243,897

Other comprehensive income 
for the year. net of tax - - (137,801) 243,897

TOTAL COMPREHENSIVE 
INCOME FOR THE YEAR 516,773 715,019 1,960,297 3,171,900
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Statement of Changes in Equity
for the year ended 31 December 2020

Notes Share Capital Retained 
Earnings

Total Equity

$ $ $
As at 1 January 2019 2,000,000 2,169,962 4,169,962
Comprehensive income/(loss) for the year:
Profit/(loss) for the year - 715,019 715,019
Total comprehensive income/(loss) - 715,019 715,019
Transactions with owners:
Dividends - (400,000) (400,000)
As at 1 January 2020 2,000,000 2,484,981 4,484,981
Comprehensive income/(loss) for the year:
Profit/(loss) for the year - 516,773 516,773
Total comprehensive income/(loss) - 516,773 516,773
Transactions with owners:
Dividends - (300,000) (300,000)
As at 31 December 2020 2,000,000 2,701,754 4,701,754

Note 2.1

Notes Share Capital Retained 
Earnings

Translation 
Reserve Total Equity

៛’000 ៛’000 ៛’000 ៛’000
As at 1 January 2019 8,030,000 8,712,397 - 16,742,397
Comprehensive income/(loss) for the 
year:
Profit/(loss) for the year - 2,928,002 - 2,928,002
Other comprehensive income/(loss):
Exchange differences on translation 2.1 - - 243,897 243,897
Total comprehensive income/(loss) - 2,928,002 243,897 3,171,900
Transactions with owners:
Dividends - (1,638,000) - (1,638,000)
As at 1 January 2020 8,030,000 10,002,400 243,897 18,276,297
Comprehensive income/(loss) for the 
year:
Profit/(loss) for the year - 2,098,098 - 2,098,098
Other comprehensive income/(loss):
Exchange differences on translation 2.1 - - (137,801) (137,801)
Total comprehensive income/(loss) - 2,098,098 (137,801) 1,960,297
Transactions with owners:
Dividends - (1,218,000) - (1,218,000)
As at 31 December 2020 8,030,000 10,882,497 106,096 19,018,594
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Statement of Financial Position
for the year ended 31 December 2020

Note 2.1
Notes 2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
ASSETS
Current assets
Cash 881,376 773,189 3,565,165 3,150,746
Trade receivables 139,508 97,515 564,311 397,375
Inventories 8 118,964 90,564 481,209 369,048
Total Current assets 1,139,848 961,269 4,610,685 3,917,169
Non-current assets
Intangible assets 5,200 7,800 21,034 31,785
Investment property at fair value 5 273,000 283,000 1,104,285 1,153,225
Property and equipment 9 4,031,431 4,082,400 16,307,139 16,635,780
Total non-current assets 4,309,631 4,373,200 17,432,458 17,820,790
Total assets 5,449,479 5,334,469 22,043,143 21,737,959

LIABILITIES AND EQUITY
Current liabilities
Trade and other payables 10 92,205 75,879 372,970 309,208
Rent payable 6 20,000 20,000 80,900 81,500
Current tax payable 7 103,390 153,904 418,214 627,157
Employee benefits payable 11 54,228 34,840 219,352 141,973
Current portion of bank loan 12 106,073 90,320 429,065 368,055
Total current liabilities 375,896 374,943 1,520,501 1,527,894
Non-current liabilities
Employee benefits payable 11 43,286 57,449 175,092 234,105
Deferred tax liability 13 113,215 95,694 457,954 389,955
Bank loan 12 215,328 321,401 871,003 1,309,710
Total non-current liabilities 371,829 474,545 1,504,048 1,933,769
Total liabilities 747,725 849,488 3,024,549 3,461,662
Equity
Share capital 14 2,000,000 2,000,000 8,030,000 8,030,000
Retained earnings 2,701,754 2,484,981 10,882,497 10,002,400
Translation reserve - - 106,096 243,897
Total equity 4,701,754 4,484,981 19,018,594 18,276,297
Total liabilities and equity 5,449,479 5,334,469 22,043,143 21,737,959
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Statement of Cash Flows 
for the year ended 31 December 2020

Note 2.1
Notes 2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Cash flows from operating activities
Operating profit for the year 673,231 930,573 2,733,319 3,810,696
Adjustments for non-operating and 
non-cash items:
Fair value gain or loss on investment 
property 10,000 (33,000) 40,600 (135,135)

Depreciation of property. plant and 
equipment 261,519 235,525 1,061,766 964,475

Changes in operating assets and 
liabilities:
Increase in trade and other receivables (41,993) (11,068) (166,936) (50,288)
Increase in inventories (28,400) (13,585) (112,161) (59,976)
Increase in trade and lease payables 16,326 11,151 63,162 50,524
Increase in employee benefits payable 5,225 13,051 18,366 57,937
Cash generated from operating 
activities 895,908 1,132,648 3,638,116 4,638,233

Bank account interest received 5,895 3,466 23,934 14,193
Bank loan interest paid (32,558) (39,483) (132,184) (161,685)
Income tax paid (162,789) (87,500) (660,922) (358,313)
Net cash inflow from operating 
activities 706,457 1,009,130 2,868,944 4,132,429

Cash flows from investing activities
Purchases of equipment 9 (207,950) (242,300) (844,277) (992,219)
Net cash used in investing activities (207,950) (242,300) (844,277) (992,219)

Cash flows from financing activities
Payment of bank loan (90,320) (83,029) (366,700) (340,002)
Dividends paid (300,000) (400,000) (1,218,000) (1,638,000)
Net cash used in financing activities (390,320) (483,029) (1,584,700) (1,978,002)

Net increase (decrease) in cash 108,186 283,802 439,967 1,162,209
Cash 773,189 489,388 3,139,148 2,004,043
Currency translation differences 2.1 - - (3,579,115) (15,505)
Cash at end of year 881,376 773,189 0 3,150,746
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Notes to the financial statements
for the year ended 31 December 2020

1.  General information

Cute Candle Company Limited (the “Company”) has its registered office and principal place of 
business at 64 Street 108. Sangkat Wat Phnom. Phnom Penh. Cambodia. The principal activities 
are the manufacture and sale of candles.      

2.  Basis of preparation and significant accounting policies

These financial statements have been prepared in accordance with the Cambodian International 
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (“CIFRS for SMEs”) issued by 
the Accounting and Auditing Regulator of Cambodia and the International Financial Reporting 
Standard for Small and Medium Sized Entities (“IFRS for SMEs”) issued by the International 
Accounting Standards Board. Accounting policies follow the requirements of CIFRS for SMEs and 
IFRS for SMEs. Material Company specific accounting policies and policy choices are presented 
in the notes below.

The date of transition to CIFRS for SMEs and IFRS for SMEs is 1 January 2019. These are the first 
general purpose financial statements prepared by the company; therefore. there are no changes 
in policies or measurements from any previous general purpose financial statements.  

2.1 Currency

These financial statements are presented in both US dollars and Cambodian riel. The US dollar 
is the functional currency of the Company and Cambodian riel is an additional presentation 
currency. Revenue and expenses of the Company are mainly denominated and settled in 
US dollars. The translation of the US dollar amounts into Cambodian riel is presented in the 
financial statements to comply with the Cambodian Law on Accounting and Auditing. Assets 
and liabilities are translated at the closing rate for each year; income. expense. receipts and 
payments are translated using the average rate for each year; share capital is translated at the 
historical rate. 

Differences arising on translation of the statement of compehensive income and the statement 
of financial position are presented in other comprehensive income and recorded in equity 
in a translation reserve. Differences arising on translation of the statement of cash flows are 
presented as a reconciling item at the bottom of the cash flow statement before calculating 
ending cash balances. As these are the first financial statements to apply IFRS for SMEs. we have 
opted to begin with a nil balance on the translation reserve as at 1 January 2019; we have also 
opted to translate share capital using the opening exchange rate of the first period. 

Exchange rates are based on those announced by the National Bank of Cambodia as follows: 

Date  ៛/$
January 1. 2019 4015
December 31. 2019 4075
December 31. 2020 4045
Average rate for 2019 4095
Average rate for 2020 4060
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3.  Revenue

Revenue from sales of goods is recognised when the goods are delivered by the Company 
and ownership of the goods has passed when the customer signs acceptance on the delivery 
note. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. net of 
discounts and value added tax collected on behalf of the government of Cambodia.

Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Sale of goods 7,008,730 6,037,830 28,350,313 24,604,157

4.  Rental income

Rental income in 2020 of $88,850 (៛359.398.250) and 2019 of $25,000 (៛101.875.000) was 
earned from an operating lease of a warehouse owned by the Company and recognized as 
investment property. In 2020 the property was leased to a new tenant for a period ending in 
July 2022; there is no security deposit held. Non-cancellable lease payments fall due as follows:

Rental Payments to be Received Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Within one year 88,850 25,000 359,398 101,875
Later than one year but within five 
years

44,400 - 179,598 -

Later than five years - - - -
Total future rent receivable 133,250 25,000 538,996 101,875

5.  Investment property

Investment property is initially recognised at cost and remeasured to fair value at each year end.  
Investment property is not depreciated.  The investment property of the Company comprises 
a warehouse and the land on which it sits.  The investment property is used to generate rental 
income as described in note 4 above.

The property was valued by an independent valuer holding a license from the Ministry of 
Economy and Finance.  The valuation method is the comparison method. using the recent 
sales prices of comparable properties. This accuracy of this valuation method is limited by the 
infrequent sale of similar properties in the area.

Note 2.1
Land and Building Land and Building

$ ៛’000
1 January 2020 283,000 1,144,735
Additions - -
Fair Value Gain / (Loss) (10,000) (40,450)
31 December 2020 273,000 1,104,285
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6.  Rent expense. rent payable

Rent expense is the cost of renting a combined retail space and sales office. The rental agreement 
is for four years. with 18 months remaining. Fixed rental payments are made on a monthly basis. 
The rent agreement is classified as an operating lease because the terms of the rent agreement 
do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the leased asset to the 
Company. At year-end. the Company has outstanding non-cancellable payments committed 
under the rental agreement as follows:

Rental Payments Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Within one year 240,000 240,000 970,800 978,000
Later than one year but within five 
years

120,000 360,000 485,400 1,467,000

Later than five years - - - -
Total future lease payments 360,000 600,000 1,456,200 2,445,000

7.  Income tax expense and current tax

Income tax expense comprises current tax and deferred tax (see note 13 on deferred tax).  
Income tax expense is recognized in profit or loss. Current tax is the tax paid and payable in 
respect of the taxable income for the year. using tax rates enacted or substantially enacted at 
year end. and any adjustment to the current tax of previous years. Tax is payable in Cambodian 
riel; foreign exchange gains and losses are included in finance income and finance costs.

Rental Payments to be Received Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Current tax payable 103,390 153,904 418,214 627,157
Withholding tax credit on rental  
and interest income

8,885 2,500 35,940 10,188

Current tax 112,275 156,404 454,154 637,345
Change in deferred tax liability (note 13) 17,520 23,133 71,133 94,730
Currency translation (gain)/loss - - 1,684 3,128
Income tax expense 129,796 179,537 526,971 735,203

Income tax is calculated at 20 percent of the yearly taxable income. Tax expense differs from 
profit before tax times the tax rate due to non-allowable expenses including bad debt expense 
and entertainment.

8.  Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and selling price less costs to complete and sell. Cost 
is calculated using the first-in. first-out (FIFO) method.

At each year end. inventories are assessed for impairment by comparing the carrying amount 
of each item of inventory (or group of similar items) with its selling price less costs to complete 
and sell. If an item of inventory (or group of similar items) is impaired. its carrying amount is 
reduced to selling price less costs to complete and sell. and an impairment loss is recognised 
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immediately in profit or loss. In 2020 there was impairment of inventories in the amount of 
$11,000 (៛44.495.000) and in 2019 in the amount of $8,306 (៛33.846.950) ; impairment of 
inventories is charged to other expenses.

Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Raw materials 38,300 31,900 154,924 129,993
Work in progress 28,223 22,000 114,162 89,650
Finished goods 45,540 31,000 184,209 126,325
Consumable inventories 6,901 5,664 27,915 23,081

118,964 90,564 481,209 369,048

9.  Property and equipment

Property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment losses. Depreciation expense allocates the cost of assets less their residual values 
over their estimated useful lives. using the straight-line method. If there is a change in the 
useful lives or residual values. depreciation is revised prospectively. 

Land and building consists of a factory building and the land on which it sits. Equipment consists 
of candle making equipment. furniture and office equipment. The estimated useful lives are as 
follows:

Building                                        50      years

Equipment                                    5 - 8  years

Land is not depreciated. The land element of land and building is presented at its historical cost 
of $1,250,000. The land and building with a carrying amount of $3,014,000 (៛12.191.630.000) 
has been pledged as security for a loan with a remaining term of three years (see note 12). 
During the period of the loan. the land and building may not be sold or transferred.

Land and Building Equipment Total
Cost $ $ $
1 January 2020 3,210,000 1,549,800 4,759,800
Additions - 207,950 207,950
Disposals - - -
31 December 2020 3,210,000 1,757,750 4,967,750
Accumulated depreciation and impairment
1 January 2020 156,800 520,600 677,400
Depreciation expense 39,200 219,719 258,919
Disposals - - -
31 December 2020 196,000 740,319 936,319
Carrying amount
31 December 2020 3,014,000 1,017,431 4,031,431
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Note 2.1
Land and Building Equipment Total

Cost ៛’000 ៛’000 ៛’000
1 January 2020 13,080,750 6,315,435 19,396,185
Additions - 851,555 851,555
Disposals - - -
31 December 2020 12,984,450 7,110,099 20,094,549
Accumulated depreciation and impairment
1 January 2020 638,960 2,121,445 2,760,405
Depreciation expense 160,524 899,748 1,060,272
Disposals - - -
31 December 2020 (6,664) (26,604) (33,268)
31 December 2020 792,820 2,994,589 3,787,409
Carrying amount
31 December 2020 12,191,630 4,115,509 16,307,139

10.  Trade and other payables

Trade payables are obligations on the basis of normal credit terms and do not bear interest. 
Other payables consists of value added tax payable (VAT) and accrued expenses. Trade and other 
payables denominated in Cambodian Riel or any currency other than US dollar is translated into 
US dollar using the exchange rate at year end. Foreign exchange gains or losses are included in 
finance income and finance cost. respectively. Trade and other payables at 31 December 2020 
includes $50,050 (៛202.452.250) denominated in Cambodian Riel; $43,192 (៛176.007.400) at 
31 December 2019.

Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Trade payable 39,655 30,188 160,403 123,016
Value added tax payable 40,884 35,221 165,377 143,524
Accrued expenses 11,666 10,471 47,190 42,668

92,205 75,879 372,970 309,208

11.  Employee benefits

Short-term employee benefits consists of salaries. wages. and other remuneration payable 
within twelve months of the end of the year in respect of service provided for the year. 
Seniority benefits are payable under a government mandated plan and include long-term 
benefits awarded for service in prior periods. Long-term seniority benefits are presented at 
the year present value of future payments. using a discount rate of 8.5% (2019: 8.5%) which 
management estimates as the current borrowing rate of the company. The net effects of 
unwinding the discount during the period are included in employee benefit expense for the 
period. The seniority benefit liability is unfunded.
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Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Current employee benefits payable
Short-term employee benefits 37,786 16,750 152,844 68,256
Current portion of long-term 
seniority benefits

16,442 18,090 66,508 73,717

54,228 34,840 219,352 141,973
Non-current employee benefits 
payable
Long-term seniority benefits payable 43,286 57,449 175,092 234,105
Total employee benefits payable 97,514 92,289 394,444 376,078

12.  Bank loan

Interest expense is recognised on the basis of the effective interest method and is included in 
finance costs.

The loan is secured by a floating lien over a factory building and land owned by the Company 
(see note 9).

Interest is payable on the outstanding balance of the five-year bank loan at an annual effective 
interest rate of 8,45%.

Note 2.1
Bank loan fully repayable in 2020. 
prepayable without penalty

2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Current portion of bank loan 106,073 90,320 429,065 368,055
Non-current portion of bank loan 215,328 321,401 871,003 1,309,710

321,401 411,721 1,300,068 1,677,765

13.  Deferred tax

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets 
and liabilities in the financial statements and their tax bases. Deferred tax is calculated at the 
20% tax on profit rate which is expected to apply to the taxable profit (tax loss) of the periods 
in which the deferred tax asset will be realised or the deferred tax liability will be settled. The 
Company has the right and ability to settle deferred tax assets and liability on a net basis. 
Temporary differences mainly arise due to differences between accounting depreciation and 
depreciation for tax purposes as well as retroactive seniority benefits which are allowed for tax 
purposes only when paid.  

The Company has a net deferred tax liability (asset) arising from temporary differences for the 
following classes of assets and liabilities:
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Seniority 
Benefits

Land and 
Building

Computers and 
Equipment

Net Deferred 
Tax Liability

$ $ $ $
1 January 2019 (13,000) 35,280 50,281 72,561
Tax charge (credit) (2,108) 13,760 11,481 23,133
1 January 2020 (15,108) 49,040 61,762 95,694
Tax charge (credit) 3,162 10,760 3,598 14,358
31 December 2020 (11,946) 59,800 65,360 113,215

Note 2.1
Seniority 
Benefits

Land and 
Building

Computers and 
Equipment Total

៛’000 ៛’000 ៛’000 ៛'000
1 January 2019 (52,195) 141,649 201,879 291,333
Tax charge (credit) (8,631) 56,347 47,014 94,730
Currency translation (gain)/loss (738) 1,842 2,787 3,891
1 January 2020 (61,564) 199,838 251,681 389,955
Tax charge (credit) 12,839 43,686 14,609 71,133
Currency translation (gain)/loss 406 (1,633) (1,907) (3,134)
31 December 2020 (48,320) 241,891 264,383 457,954

14.  Share capital  

The balance of share capital as at 31 December 2020 and 2019 of $2,000,000 (៛8.030.000.000) 
comprises 2,000,000 ordinary shares with a par value of $1 each fully paid. issued and 
outstanding. An additional 500,000 shares are authorised but unissued.

15.  Related party transactions    

The Company sold goods to Happy Cake Co. Ltd.. which is a company under control of the 
majority shareholder of Cute Candle Co. Ltd. The receivables are unsecured and without a fixed 
payment deadline. These sales and receivables were as follows:

Note 2.1
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000
Sale of goods 10,000 8,000 40,600 32,760
Receivables 3,500 2,500 14,158 10,188

The total remuneration of directors and other members of key management in 2020 (including 
salaries and benefits) was $179,942 (៛730.564.520) and in 2019 was $145,782 (៛596.977.290).

16.  Approval of financial statements       

These financial statements were approved by the board of directors and authorised for issue on 
10 March 2021. 
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ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ខ្យូូ�ត ខេខ្យូនដល ឯ�ជន

ទទួលខ្យូ�សក្រុតូវមាន�ក្រុមិត

របាយការណ៍៍ហ៊ុរិញ្ញញវតុ�
សក្រុមាប់់ការយិប់រខិេ�េទ

ថ្ងៃ�ៃទី ៣១ ខែខ្យូធ្នូូ�  ឆូ្នាំ �២០២០

រាល់់ព័ត្ថុ៌មានឹទាំង់់អស្ត់ក់ុ�ង់់របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះនឹះត្រូត្ថុូវត្រូ�ឌិិត្ថុ នឹិង់់នេះរៀ�ចំនេះ�ើង់់ស្តត្រូមា�់តែត្ថុជានេះ�ល់�ំណ៍ង់់អ�់រំ�ុុនេះ�ះះ
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របាយ ការណ៍៍លទធផល និង��ខេណ៍ញរ�ាទ��
សក្រុមាប់់ឆូ្នាំ �ខែដលបានប់ញ្ញចប់់ខេ�ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០

 ��ណ៍ត់ សមាា ល ់ ២.១

��ណ៍ត់
សមាា ល់

2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ចំណ៍ូល់ 3 7.008.730 6.037.830 28.455.444 24.724.914

ចំណ៍ូល់ពីការជួួល់ 4 88.850 25.000 360.731 102.375

ចំនេះណ៍ញពីនេះក់ើនឹត្ថុម្លៃមៃស្តមត្រូស្ត�ម្លៃនឹត្រូទពយ
វិនឹិនេះ�គំ

5 (10.000) 33.000 (40.600) 135.135

"�តែត្រូម�ត្រូមួល់ម្លៃនឹ ស្តនឹុិធុិ ផល់ិត្ថុផល់ស្តនេះត្រូមច 
នឹិង់់ផល់ិត្ថុផ ល់ក់ំពុង់់ផល់ិត្ថុ"

20.763 (12.920) 84.298 (52.907)

វត្ថុុ�ធាត្ថុុនេះ�ើម នឹិង់់ទំនឹិញនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់បានឹ
នេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់

(5.228.832) (4.028.983) (21.229.058) (16.498.685)

ចំ�យអត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍នឹិនេះ�ជួិត្ថុ (438.000) (402.000) (1.778.280) (1.646.190)

ចំ�យ រំល់ស្ត់ត្រូទពយស្តក់មមនេះ�រនឹិង់់ត្រូទពយស្តក់មម
អរូ�ី

(261.519) (235.525) (1.061.766) (964.475)

ចំ�យ នេះល់ើការជួួល់ 6 (240.000) (240.000) (974.400) (982.800)

ចំ�យអគំគិស្តនឹី  នឹិង់់ទឹក់ (60.000) (48.000) (243.600) (196.560)

ចំ�យ�ឹក់ជួញ្ញូ�នឹ (55.550) (56.800) (225.533) (232.596)

ចំ�យផាយពាណ៍ិជួូក់មម (110.000) (108.000) (446.600) (442.260)

ចំ�យ នេះផេង់់ៗ (41.211) (33.029) (167.317) (135.254)

��ខេណ៍ញក្រុប់តិប់តិិការ 673.231 930.573 2.733.319 3.810.696

ចំណ៍ូល់ការត្រូបាក់់គំណ៍នឹីធុនា�រ 5.895 3.466 23.934 14.193

ចំ�យការត្រូបាក់់នេះល់ើក់មីីធុនា�រ (32.558) (39.483) (132.184) (161.685)

ក្រុបា�់��ខេណ៍ញម�នគិិតពនធ 646.569 894.556 2.625.068 3.663.205

ចំ�យពនឹធនេះល់ើត្រូបាក់់ចំណ៍ូល់ 7 (129.796) (179.537) (526.971) (735.203)

ក្រុបា�់��ខេណ៍ញសក្រុមាប់់ឆូ្នាំ � 516.773 715.019 2.098.098 2.928.002

��ណ៍� លលមិិតខេផេងៗ

ធាត្ថុុតែ�ល់នឹឹង់់មិនឹត្រូត្ថុូវបានឹចាត្ថុ់ថ្នាាក់់នេះ�ើង់់វិញ
នេះ�ក់ុ�ង់់ចំនេះណ៍ញ ឬខាត្ថុ៖
ភាពខុុស្ត�ាការ�ូ�រត្រូបាក់់នេះល់ើការ�ក់តែត្រូ� 2.1 - - (137.801) 243.897

��ណ៍� លលមិិតខេផេងៗសក្រុមាប់់ឆូ្នាំ �. 

ខេក្រុកាយគិិតពនធ
- - (137.801) 243.897

��ណ៍� លខេពញខេលញសរ �ប់សក្រុមាប់់ឆូ្នាំ � 516.773 715.019 1.960.297 3.171.900
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របាយការណ៍៍ប់ខែក្រុមប់ក្រុមួលម�លធ្នូន
សក្រុមាប់់ឆូ្នាំ �ខែដលបានប់ញ្ញចប់់ខេ�ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០

ម�លធ្នូន

ភាគិហ៊ុុ�ន

��ខេណ៍ញ

រ�ាទ��

ម�លធ្នូន

សរ �ប់

��ណ៍ត់

សមាា ល់
$ $ $

គិិតក្រុតឹមថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០១៩ 2.000.000 2.169.962 4.169.962

��ណ៍� ល / (ខាត) ខេពញខេលញសក្រុមាប់់ឆូ្នាំ �៖

ចំនេះណ៍ញ / (ខាត្ថុ) ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ - 715.019 715.019

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) នេះពញនេះល់ញស្តរុ� - 715.019 715.019

ត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការជាមួយនឹឹង់់មាាស្ត់៖
ភាគំលាភ - (400.000) (400.000)

គិិតក្រុតឹមថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០២០ 2.000.000 2.484.981 4.484.981

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) នេះពញនេះល់ញស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ៖
ចំនេះណ៍ញ / (ខាត្ថុ) ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ - 516.773 516.773

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) នេះពញនេះល់ញស្តរុ� - 516.773 516.773

ត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការជាមួយនឹឹង់់មាាស្ត់៖
ភាគំលាភ - (300.000) (300.000)

គិិតក្រុតឹមថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 2.000.000 2.701.754 4.701.754
   



18 ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម

 ��ណ៍ត់ សមាា ល ់ ២.១

��ណ៍ត់
សមាា ល់

ម�លធ្នូន

ភាគិហ៊ុុ�ន

��ខេណ៍ញ

រ�ាទ��

ក្រុបា�់

ប់ក្រុមុងការ

ប់�ខែក្រុប់

ម�លធ្នូន

សរ �ប់

៛’000 ៛’000 ៛’000 ៛’000

គិិតក្រុតឹមថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០១៩ 8.030.000 8.712.397 - 16.742.397

��ណ៍� ល / (ខាត) ខេពញខេលញសក្រុមាប់់ឆូ្នាំ �៖

ចំនេះណ៍ញ / (ខាត្ថុ) ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ - 2.928.002 - 2.928.002

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) ល់មិិត្ថុនេះផេង់់ៗ៖

ភាពខុុស្ត�ាការ�ូ�រត្រូបាក់់នេះល់ើការ�ក់តែត្រូ� - - 243.897 243.897

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) នេះពញនេះល់ញស្តរុ� - 2.928.002 243.897 3.171.900

ត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការជាមួយនឹឹង់់មាាស្ត់៖

ភាគំលាភ - (1.638.000) - (1.638.000)

គិិតក្រុតឹមថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០២០ 8.030.000 10.002.400 243.897 18.276.297

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) នេះពញនេះល់ញស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ៖

ចំនេះណ៍ញ / (ខាត្ថុ) ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ - 2.098.098 - 2.098.098

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) ល់មិិត្ថុនេះផេង់់ៗ៖

ភាពខុុស្ត�ាការ�ូ�រត្រូបាក់់នេះល់ើការ�ក់តែត្រូ� - - (137.801) (137.801)

ចំណ៍ូល់ / (ខាត្ថុ) នេះពញនេះល់ញស្តរុ� - 2.098.098 (137.801) 1.960.297

ត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការជាមួយនឹឹង់់មាាស្ត់៖

ភាគំលាភ - (1.218.000) - (1.218.000)

គិិតក្រុតឹមថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 8.030.000 10.882.497 106.096 19.018.594
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របាយការណ៍៍សុ្ថានភាពហ៊ុរិញ្ញញវតុ�
ខេ�ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០

 ��ណ៍ត់ សមាា ល ់ ២.១

��ណ៍ត់

សមាា ល់

2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ក្រុទពូស�មម

ក្រុទពូស�មម�រនិ

សាច់ត្រូបាក់់ 881.376 773.189 3.565.165 3.150.746

គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវទទួល់ 139.508 97.515 564.311 397.375

ស្តនឹុិធុិ 8 118.964 90.564 481.209 369.048

ក្រុទពូស�មម�រនិសរ �ប់ 1.139.848 961.269 4.610.685 3.917.169

ក្រុទពូស�មមមិនខែមន�រនិ

ត្រូទពយស្តក់មមអរូ�ី 5.200 7.800 21.034 31.785

ត្រូទពយវិនឹិនេះ�គំនេះ�ត្ថុម្លៃមៃស្តមត្រូស្ត� 5 273.000 283.000 1.104.285 1.153.225

ត្រូទពយនឹិង់់�រិកាារ 9 4.031.431 4.082.400 16.307.139 16.635.780

ក្រុទពូស�មមមិនខែមន�រនិសរ �ប់ 4.309.631 4.373.200 17.432.458 17.820.790

ក្រុទពូស�មមសរ �ប់ 5.449.479 5.334.469 22.043.143 21.737.959

ប់�ណ៍� លនិងម�លធ្នូន

ប់�ណ៍� ល�រនិ

គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវស្តង់់នឹិង់់ត្រូត្ថុូវស្តង់់នេះផេង់់ៗ 10 92.205 75.879 372.970 309.208

ម្លៃ�ៃជួួល់ត្រូត្ថុូវ�ង់់់ 6 20.000 20.000 80.900 81.500

ពនឹធត្រូត្ថុូវ�ង់់់�ចី��បនឹុ 7 103.390 153.904 418.214 627.157

អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍នឹិនេះ�ជួិត្ថុត្រូត្ថុូវស្តង់់ 11 54.228 34.840 219.352 141.973

ចំតែណ៍ក់�ចី��បនឹុម្លៃនឹត្រូបាក់់ក់មីីធុនា�រ 12 106.073 90.320 429.065 368.055

ប់�ណ៍� ល�រនិសរ �ប់ 375.896 374.943 1.520.501 1.527.894

ប់�ណ៍� លមិនខែមន�រនិ

អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍នឹិនេះ�ជួិត្ថុត្រូត្ថុូវស្តង់់ 11 43.286 57.449 175.092 234.105

�ំណ៍ុល់ពនឹធពនឹារ 13 113.215 95.694 457.954 389.955

ត្រូបាក់់ក់មីីធុនា�រ 12 215.328 321.401 871.003 1.309.710

ប់�ណ៍� លមិនខែមន�រនិសរ �ប់ 371.829 474.545 1.504.048 1.933.769

ប់�ណ៍� លសរ �ប់ 747.725 849.488 3.024.549 3.461.662

ម�លធ្នូន

មូល់ធុនឹភាគំហុុនឹ 14 2.000.000 2.000.000 8.030.000 8.030.000

ចំនេះណ៍ញរក់ាទុក់ 2.701.754 2.484.981 10.882.497 10.002.400
ត្រូបាក់់�ត្រូមុង់់ការ�ក់តែត្រូ� - - 106.096 243.897

ម�លធ្នូនសរ �ប់ 4.701.754 4.484.981 19.018.594 18.276.297

ប់�ណ៍� លនិងម�លធ្នូនសរ �ប់ 5.449.479 5.334.469 22.043.143 21.737.959
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របាយការណ៍៍ល�ហ៊ុ�រស្ថា�់ក្រុបា�់
សក្រុមាប់់ឆូ្នាំ �ខែដលបានប់ញ្ញចប់់ខេ�ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០

 ��ណ៍ត់ សមាា ល ់ ២.១

��ណ៍ត់

សមាា ល់

2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ល�ហ៊ុ�រស្ថា�់ក្រុបា�់ពីស�មមភាពក្រុប់តិប់តិិការ

ចំនេះណ៍ញត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ 673.231 930.573 2.733.319 3.810.696

ការស្តត្រូម�ស្តត្រូមួល់នានាស្តត្រូមា�់ធាត្ថុុមិនឹតែមនឹត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិ
ការនឹិង់់មិនឹតែមនឹសាច់ត្រូបាក់់៖
ផល់ចំនេះណ៍ញឬខាត្ថុត្ថុម្លៃមៃស្តមត្រូស្ត�នេះល់ើត្រូទពយវិនឹិនេះ�គំ 10.000 (33.000) 40.600 (135.135)

ការរំល់ស្ត់ត្រូទពយ នេះរាង់់ចត្រូក់ នឹិង់់�រិកាារ 261.519 235.525 1.061.766 964.475

�តែត្រូម�ត្រូមួល់ក់ុ�ង់់ត្រូទពយស្តក់មមនឹិង់់�ំណ៍ុល់ត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការ៖
ការនេះក់ើនឹនេះ�ើង់់ក់ុ�ង់់គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវទទួល់នឹិង់់ត្រូត្ថុូវទទួល់នេះផេង់់ៗ (41.993) (11.068) (166.936) (50.288)

ការនេះក់ើនឹនេះ�ើង់់ក់ុ�ង់់ស្តនឹុិធុិ (28.400) (13.585) (112.161) (59.976)

ការនេះក់ើនឹនេះ�ើង់់ក់ុ�ង់់គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវស្តង់់នឹិង់់ភត្ថុិស្តនឹាត្រូត្ថុូវស្តង់់ 16.326 11.151 63.162 50.524

ការនេះក់ើនឹនេះ�ើង់់ក់ុ�ង់់អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍នឹិនេះ�ជួិត្ថុត្រូត្ថុូវស្តង់់ 5.225 13.051 18.366 57.937

ស្ថា�់ក្រុបា�់ខែដលបានប់ខេងើ�តខេ�ញពីស�មមភាព

ក្រុប់តិប់តិិការ

895.908 1.132.648 3.638.116 4.638.233

ត្រូបាក់់គំណ៍នឹីធុនា�របានឹទទួល់ 5.895 3.466 23.934 14.193

ការត្រូបាក់់ត្រូបាក់់ក់មីីធុនា�របានឹ�ង់់់ (32.558) (39.483) (132.184) (161.685)

ពនឹធនេះល់ើត្រូបាក់់ចំណ៍ូល់បានឹ�ង់់់ (162.789) (87.500) (660.922) (358.313)

ល�ហ៊ុ�រ��លស្ថា�់ក្រុបា�់ស�ទធពីស�មមភាពក្រុប់តិប់តិិការ 706.457 1.009.130 2.868.944 4.132.429

ល�ហ៊ុ�រស្ថា�់ក្រុបា�់ពីស�មមភាពវិនិខេ�គិ

ការទិញ�រិកាារ 9 (207.950) (242.300) (844.277) (992.219)

ស្ថា�់ក្រុបា�់ស�ទធបានខេក្រុប់��ូ�ងស�មមភាពវិនិខេ�គិ (207.950) (242.300) (844.277) (992.219)

ល�ហ៊ុ�រស្ថា�់ក្រុបា�់ពីស�មមភាពហ៊ុរិញ្ញញប់បទាន

ការទូទាត្ថុ់ស្តង់់ត្រូបាក់់ក់មីីធុនា�រ (90.320) (83.029) (366.700) (340.002)

ភាគំលាភបានឹ�ង់់់ (300.000) (400.000) (1.218.000) (1.638.000)

ស្ថា�់ក្រុបា�់ស�ទធបានខេក្រុប់��ូ�ងស�មមភាពហ៊ុរិញ្ញញប់បទាន (390.320) (483.029) (1.584.700) (1.978.002)

��ខេណ៍� ន (ការ�យ���) ស�ទធ�ូ�ងស្ថា�់ក្រុបា�់ 108.186 283.802 439.967 1.162.209

សាច់ត្រូបាក់់ 773.189 489.388 3.139.148 2.004.043

ភាពខុុស្ត�ាម្លៃនឹការ�ក់តែត្រូ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ 2.1 - - (3.579.115) (15.505)

ស្ថា�់ក្រុបា�់ខេ���ងឆូ្នាំ � 881.376 773.189 0 3.150.746
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១.  ព័ត៌មានទ�ខេ�

Cute Candle Company Limited ("ត្រូក់ុមហុុនឹ") មានឹការិ�ល់័យចុះ�ញ្ញូី នឹិង់់ ទីក់តែនឹៃង់់ត្រូ�ក់�អាជួីវក់មមនេះ�ល់ 
ស្តុិត្ថុនេះ� ផះះនេះល់ខុ ៦៤ ផៃ�វ ១០៨ ស្តង្កាាត្ថុ់វត្ថុតភុំ រាជួធានឹីភុំនេះពញ  ត្រូពះរាជា�ចត្រូក់ក់មុ�ជា។ ស្តក់មមភាពចមបង់់រ�ស្ត់
ត្រូក់ុមហុុនឹគំឺ ផល់ិត្ថុ នឹិង់់ល់ក់់នេះទៀនឹ។   

២.  ម�លដ្ឋាា ន�ូ�ងការខេរៀប់�� និងខេ�លនខេ�បាយគិណ៍ខេនយូស�ខាន់ៗ

របាយ ការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ្ថុ�ទំាង់់នេះនឹះត្រូត្ថុូវបានឹនេះរៀ�ចំ នេះដាយ អនឹុនេះលាមតាមស្តតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ្ថុ�អនឹតរជាតិ្ថុស្តត្រូមា�់
អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់មធុយមម្លៃនឹក់មុ�ជា ("CIFRS for SMEs") តែ�ល់នេះចញផាយនេះដាយ នឹិយ័ត្ថុក់រគំណ៍នេះនឹយយ នឹិង់់ស្តវនឹក់មម
ម្លៃនឹក់មុ�ជា នឹិង់់ស្តតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ�អនឹតរជាត្ថុិស្តត្រូមា�់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់មធុយម ("IFRS for SMEs") តែ�ល់
នេះចញផាយនេះដាយត្រូក់ុមត្រូ�ឹក់ាស្តូង់់់ដារគំណ៍នេះនឹយយអនឹតរជាត្ថុិ។ នេះ�ល់នឹនេះ�បាយគំណ៍នេះនឹយយនេះ�រពតាមការត្ថុត្រូមូវនានា
រ�ស្ត់ CIFRS for SMEs នឹិង់់ IFRS for SMEs។ នេះ�ល់នឹនេះ�បាយគំណ៍នេះនឹយយ នឹិង់់ជួនេះត្រូមើស្តម្លៃនឹនេះ�ល់នឹនេះ�បាយស្តំ
ខានឹ់ៗរ�ស្ត់ត្រូក់ុមហុុនឹ ត្រូត្ថុូវបានឹ�ង្កាាញនេះ�ក់ុ�ង់់ក់ំណ៍ត្ថុ់ស្តមាាល់់ �ូចខាង់់នេះត្រូកាម។

កាល់�រិនេះចេទម្លៃនឹការផ្លាាស្ត់�ត�រនេះ�ជា CIFRS for SMEs នឹិង់់ IFRS for SMEs គំឺនេះ�ម្លៃ�ៃទី១ តែខុមក់រាឆ្នាំាំ២០១៩។  
ទាំង់់នេះនឹះគំឺជារបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ស្តត្រូមា�់នេះ�ល់�ំណ៍ង់់ទូនេះ�តែ�ល់ត្រូត្ថុូវបានឹនេះរៀ�ចំនេះ�ើង់់នេះដាយត្រូក់ុមហុុនឹនេះនឹះ �ូនេះចុះ�ានឹ
ការតែក់តែត្រូ�នេះ�ល់នឹនេះ�បាយឬការវាស្ត់តែវង់់ ពីរបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ស្តត្រូមា�់នេះ�ល់�ំណ៍ង់់ទូនេះ�ពីមុនឹ�មួយនេះ�ើយ។      

 ២.១   រ �ប់ិយប់័ណ៍ណ

របាយ ការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំង់់នេះនឹះ ត្រូត្ថុូវបានឹ�ង្កាាញជា�ុលាារអានេះមរិក់ នឹិង់់  ត្រូបាក់់នេះរៀល់។ រូ�ិយ�័ណ៍ណ�ុលាារអានេះមរិក់ គំឺជា
រូ�ិយ�័ណ៍ណមុខុង្ការរ�ស្ត់ត្រូក់ុមហុុនឹ នឹិង់់ត្រូបាក់់នេះរៀល់ជារូ�ិយ�័ណ៍ណស្តត្រូមា�់ការ�ង្កាាញ�តែនឹុម។ ចំណ៍ូល់ពីការល់ក់់ នឹិង់់
ចំ�យរ�ស្ត់ត្រូក់ុមហុុនឹត្រូត្ថុូវបានឹក់ំណ៍ត្ថុ់ នឹិង់់ទូទាត្ថុ់ជា�ុលាារអានេះមរិក់ជាចមបង់់។ ការ�ក់តែត្រូ�ចំនឹួនឹទឹក់ត្រូបាក់់�ុលាារអានេះមរិក់ 
នេះ�ជាត្រូបាក់់នេះរៀល់ត្រូត្ថុូវបានឹ�ង្កាាញនេះ�ក់ុ�ង់់របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ�នេះ�ើមបីអនឹុនេះលាមតាមចា�់ស្តូីពីគំណ៍នេះនឹយយ នឹិង់់ស្តវនឹក់មម។  
ត្រូទពយស្តក់មមនឹិង់់�ំណ៍ុល់ត្រូត្ថុូវបានឹ�ក់តែត្រូ�នេះដាយនេះត្រូ�ើអត្រូតាចុង់់ត្រូ�ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំនឹីមួយៗ ចំ�យ ត្រូបាក់់ទទួល់នឹិង់់ត្រូបាក់់ទូទាត្ថុ់
ត្រូត្ថុូវបានឹ�ក់តែត្រូ�នេះដាយនេះត្រូ�ើអត្រូតាមធុយមស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំនឹីមួយៗ មូល់ធុនឹភាគំហុុនឹត្រូត្ថុូវបានឹ�ក់តែត្រូ�នេះដាយនេះត្រូ�ើអត្រូតាត្រូ�វត្ថុតិសាត្រូស្តត។

ភាពខុុស្ត�ាតែ�ល់នេះក់ើត្ថុនេះ�ើង់់នេះល់ើការ�ក់តែត្រូ�របាយការណ៍៍ចំណ៍ូល់នេះពញនេះល់ញ នឹិង់់របាយការណ៍៍សាានឹភាពហិរញ្ញញវត្ថុុ�ត្រូត្ថុូវ
បានឹ�ង្កាាញនេះ�ក់ុ�ង់់ចំណ៍ូល់ល់មិិត្ថុនេះផេង់់ៗ នេះហើយត្រូត្ថុូវបានឹក់ត្ថុ់ត្រូតាក់ុ�ង់់មូល់ធុនឹនេះ�ក់ុ�ង់់ត្រូបាក់់�ត្រូមុង់់ម្លៃនឹការ�ក់តែត្រូ�មួយ។ 
ភាពខុុស្ត�ាតែ�ល់នេះក់ើត្ថុនេះចញពីការ�ក់តែត្រូ�របាយការណ៍៍ល់ំហូរសាច់ត្រូបាក់់ ត្រូត្ថុូវបានឹ�ង្កាាញជាធាត្ថុុស្តត្រូម�ស្តត្រូមួល់មួយនេះ�
តែផុក់ខាង់់នេះត្រូកាមម្លៃនឹរបាយការណ៍៍ល់ំហូរសាច់ត្រូបាក់់មុនឹនឹឹង់់គំណ៍នាស្តមត្ថុុល់យសាច់ត្រូបាក់់ចុង់់ត្រូ�។ នេះដាយនេះហត្ថុុថ្នាទាំង់់នេះនឹះ
ជារបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ្ថុ�ទីមួយតែ�ល់អនឹុវត្ថុតស្តតង់់់ដាររបាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវតុ្ថុ�អនឹតរជាតិ្ថុស្តត្រូមា�់អង់់គភាពធុុនឹតូ្ថុចនឹិង់់មធុយម 
នេះយើង់់ខំុ�ំបានឹនេះត្រូជួើស្តនេះរើស្តចា�់នេះផូើមជាមួយនឹឹង់់ស្តមត្ថុុល់យស្តូនឹយនេះ�នេះល់ើត្រូបាក់់�ត្រូមុង់់ការ�ក់តែត្រូ�គំិត្ថុត្រូតឹ្ថុមម្លៃ�ៃទី១តែខុមក់រា
ឆ្នាំាំ២០១៩ នេះយើង់់ខុំ�ំក់៏បានឹនេះត្រូជួើស្តនេះរើស្ត�ក់តែត្រូ�មូល់ធុនឹភាគំហុុនឹនេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់អត្រូតា�ូ�រត្រូបាក់់នេះ�ើមត្រូ�ម្លៃនឹត្រូ��ំ�ូង់់។

អត្រូតា�ត�រត្រូបាក់់តែផិក់នេះល់ើការត្រូ�កាស្តនេះដាយធុនា�រជាត្ថុិម្លៃនឹក់មុ�ជា�ូចខាង់់នេះត្រូកាម៖ 

កាលប់រខិេ�េទ ៛/$

ម្លៃ�ៃទី១ តែខុមក់រា ឆ្នាំាំ២០១៩ 4015

ម្លៃ�ៃទី៣១ តែខុធុុ� ឆ្នាំាំ២០១៩ 4075

ម្លៃ�ៃទី៣១ តែខុធុុ� ឆ្នាំាំ២០២០ 4045

អត្រូតាមធុយម ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ ២០១៩ 4095

អត្រូតាមធុយម ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ ២០២០ 4060



22 ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម

៣.  ��ណ៍� លពីការល�់

ចំណ៍ូល់ ពីការល់ក់់ទំនឹិញ ត្រូត្ថុូវបានឹទទួល់សាាល់់ នេះ�នេះពល់ តែ�ល់ទំនឹិញត្រូត្ថុូវបានឹត្រូ�គំល់់នេះដាយត្រូក់ុមហុុនឹ     នេះហើយភាពជាមាាស្ត់
ក់មមស្តិទធិម្លៃនឹទំនឹិញត្រូត្ថុូវបានឹ នេះផះរនេះ�នេះពល់តែ�ល់អត្ថុិ�ិជួនឹចុះហត្ថុុនេះល់ខាទទួល់នេះ�នេះល់ើល់ិខុិត្ថុត្រូ�គំល់់ទំនឹិញ។ ចំណ៍ូល់ពីការ
ល់ក់់ត្រូត្ថុូវបានឹវាស្ត់តែវង់់តាមត្ថុម្លៃមៃស្តមត្រូស្ត�ម្លៃនឹត្ថុម្លៃមៃត្ថុ�ស្តុង់់តែ�ល់បានឹទទួល់ ឬនឹឹង់់ត្រូត្ថុូវទទួល់ ជាត្ថុួនេះល់ខុស្តុទធនេះត្រូកាយគំិត្ថុការ
�ញ្ញី�ះត្ថុម្លៃមៃ នឹិង់់អាក់រនេះល់ើត្ថុម្លៃមៃ�តែនឹុមតែ�ល់ត្រូ�មូល់ជួំនឹួស្តឱ្យយរាជួរដាាភិបាល់ម្លៃនឹត្រូពះរាជា�ចត្រូក់ក់មុ�ជា។

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ការល់ក់់ទំនឹិញ 7.008.730 6.037.830 28.350.313 24.604.157

៤.  ��ណ៍� លថ្ងៃ�ៃជួល

ចំណ៍ូល់ម្លៃ�ៃជួួល់ក់ុ�ង់់ឆ្នាំាំ២០២០ ចំនឹួនឹ $៨៨.៨៥០ (៛៣៥៩.៣៩៨.២៥០) នឹិង់់ឆ្នាំាំ២០១៩ ចំនឹួនឹ $២៥.០០០ 
(៛១០១.៨៧៥.០០០) គំឺរក់បានឹពីភត្ថុិស្តនឹាត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការម្លៃនឹឃ្លាំាំង់់មួយ តែ�ល់ជាក់មមស្តិទធិរ�ស្ត់ត្រូក់ុមហុុនឹនឹិង់់ត្រូត្ថុូវបានឹ
ទទួល់សាាល់់ជាត្រូទពយវិនឹិនេះ�គំ។ ក់ុ�ង់់ឆ្នាំាំ២០២០ ត្រូទពយនេះនឹះត្រូត្ថុូវបានឹជួួល់នេះ�ឱ្យយអុក់ជួួល់�មីស្តត្រូមា�់រយៈនេះពល់តែ�ល់�ញ្ញី�់
ក់ុ�ង់់តែខុក់ក់កដា ឆ្នាំាំ២០២២ នេះដាយពុំមានឹត្រូបាក់់ក់ក់់ធានានេះ�ើយ។ ការទូទាត្ថុ់ភត្ថុិស្តនឹាមិនឹអាចល់ុ�នេះចាល់បានឹ�ល់់កាល់
�ូចខាង់់នេះត្រូកាម៖ 

ការទ�ទាត់ថ្ងៃ�ៃជួល ខែដលនឹងក្រុតូវ
បានទទួល

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១

2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ក់ុ�ង់់រយៈនេះពល់មួយឆ្នាំាំ 88.850 25.000 359.398 101.875

យូរជាង់់មួយឆ្នាំាំ �ុុតែនឹតក់ុ�ង់់រយៈនេះពល់ត្រូបាំឆ្នាំាំ 44.400 - 179.598 -

យូរជាង់់ត្រូបាំឆ្នាំាំ - - - -

ថ្ងៃ�ៃជួលក្រុតូវទទួលនាខេពលអនាគិតសរ �ប់ 133.250 25.000 538.996 101.875

៥.  ក្រុទពូវិនិខេ�គិ

ត្រូទពយវិនឹិនេះ�គំត្រូត្ថុូវបានឹទទួល់សាាល់់�ំ�ូង់់�ង់់ិស្ត់តាមម្លៃ�ៃនេះ�ើម នេះហើយត្រូត្ថុូវបានឹវាស្ត់តែវង់់នេះ�ើង់់វិញជាត្ថុម្លៃមៃស្តមត្រូស្ត�នេះ�ចុង់់ឆ្នាំាំ
នឹីមួយៗ។ ត្រូទពយវិនឹិនេះ�គំមិនឹត្រូត្ថុូវបានឹរំល់ស្ត់នេះ�ើយ។ ត្រូទពយវិនឹិនេះ�គំរ�ស្ត់ត្រូក់ុមហុុនឹរួមមានឹ ឃ្លាំាំង់់មួយ នឹិង់់�ីតែ�ល់ឃ្លាំាំង់់
នេះនឹះស្តុិត្ថុនេះ�ពីនេះល់ើ។ ត្រូទពយវិនឹិនេះ�គំត្រូត្ថុូវបានឹនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់នេះ�ើមបី�នេះង់់កើត្ថុចំណ៍ូល់ម្លៃ�ៃជួួល់�ូចបានឹនេះរៀ�រា�់នេះ�ក់ុ�ង់់ក់ំណ៍ត្ថុ់ស្តមាាល់់
ទី ៤ ខាង់់នេះល់ើ។

ត្រូទពយនេះនឹះត្រូត្ថុូវបានឹវាយត្ថុម្លៃមៃនេះដាយអុក់វាយត្ថុម្លៃមៃឯក់រាជួយមួយរូ� តែ�ល់មានឹអាជាា�័ណ៍ណពីត្រូក់ស្តួង់់នេះស្ត�ឋក់ិចី នឹិង់់ហិរញ្ញញវត្ថុុ�។ វិធុី
សាត្រូស្តតការវាយត្ថុម្លៃមៃ គំឺជាវិធុីសាត្រូស្តតនេះត្រូ�ៀ�នេះធុៀ�  នេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់ត្ថុម្លៃមៃល់ក់់�មីៗម្លៃនឹត្រូទពយអាចនេះត្រូ�ៀ�នេះធុៀ�បានឹ។  ភាព
ត្រូត្ថុឹមត្រូត្ថុូវម្លៃនឹវិធុីសាត្រូស្តតការវាយត្ថុម្លៃមៃនេះនឹះ ត្រូត្ថុូវបានឹក់ត្រូមិត្ថុនេះដាយការល់ក់់មិនឹញឹក់ញយម្លៃនឹត្រូទពយត្រូ�ហាក់់ត្រូ�តែហល់ក់ុ�ង់់ត្ថុំ�នឹ់។



ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម 23

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
ដី និង អ�រ ដី និង អ�រ

$ ៛’000

ម្លៃ�ៃទី១ តែខុមក់រា ឆ្នាំាំ២០២០ 283.000 1.144.735

�តែនឹុម - -

ចំនេះណ៍ញ / (ខាត្ថុ) ត្ថុម្លៃមៃស្តមត្រូស្ត� (10.000) (40.600)

ចំនេះណ៍ញ / (ខាត្ថុ) ការ�ក់តែត្រូ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ - 150

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 273.000 1.104.285

៦.  ��ណាយថ្ងៃ�ៃជួល. ថ្ងៃ�ៃជួលក្រុតូវសង

ចំ�យម្លៃ�ៃជួួល់គំឺជាម្លៃ�ៃនេះ�ើមម្លៃនឹការជួួល់តែ�ល់�ូក់រួមល់ំហល់ក់់រាយនឹិង់់ការិ�ល់័យល់ក់់។ ក់ិចីត្រូពមនេះត្រូពៀង់់ភត្ថុិស្តនឹានេះនឹះ
មានឹរយៈនេះពល់�ួនឹឆ្នាំាំ នេះដាយនេះ�ស្តល់់ ១៨ តែខុនេះទៀត្ថុ។ ការទូទាត្ថុ់ម្លៃ�ៃជួួល់នេះ�រត្រូត្ថុូវបានឹនេះធុើើនេះ�ើង់់ជានេះរៀង់់រាល់់តែខុ។ ក់ិចី
ត្រូពមនេះត្រូពៀង់់ជួួល់នេះនឹះត្រូត្ថុូវបានឹចាត្ថុ់ថ្នាាក់់ជាភត្ថុិស្តនឹាត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការ នេះត្រូពាះល់ក់ខខុណ៍ឌម្លៃនឹក់ិចីត្រូពមនេះត្រូពៀង់់ជួួល់ មិនឹបានឹនេះផះរ
ហានឹិភ័យ នឹិង់់ត្ថុម្លៃមៃត្ថុ�ស្តុង់់ម្លៃនឹភាពជាមាាស្ត់ក់មមស្តិទធិស្តឹង់់តែត្ថុទាំង់់អស្ត់ម្លៃនឹត្រូទពយស្តក់មមភត្ថុិស្តនឹានេះនឹះនេះ�ឱ្យយ។ នេះ�ចុង់់ឆ្នាំាំ 
ត្រូក់ុមហុុនឹមានឹការទូទាត្ថុ់មិនឹអាចល់ុ�នេះចាល់បានឹមិនឹទានឹ់ស្តង់់ តែ�ល់បានឹស្តនឹានេះត្រូកាមក់ិចីត្រូពមនេះត្រូពៀង់់ជួួល់�ូចខាង់់នេះត្រូកាម៖

ការទ�ទាត់ថ្ងៃ�ៃជួល ��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

ការទូទាត្ថុ់ភត្ថុិស្តនឹាអ�ប�រមានេះត្រូកាម $ $ ៛’000 ៛'000

ភត្ថុិស្តនឹាត្រូ�ត្ថុិ�ត្ថុតិការ តែ�ល់ត្រូត្ថុូវបានឹ
ទទួល់សាាល់់

ជា��ណាយមួយ�ូ�ងឆូ្នាំ � 240.000 240.000 974.400 982.800

ក់ុ�ង់់រយៈនេះពល់មួយឆ្នាំាំ 240.000 240.000 970.800 978.000

យូរជាង់់មួយឆ្នាំាំ �ុុតែនឹតក់ុ�ង់់រយៈនេះពល់ត្រូបាំឆ្នាំាំ 120.000 360.000 485.400 1.467.000

យូរជាង់់ត្រូបាំឆ្នាំាំ - - - -

ថ្ងៃ�ៃជួលក្រុតូវប់ង់សរ �ប់ 360.000 600.000 1.456.200 2.445.000

៧.  ��ណាយពនធខេល�ក្រុបា�់��ណ៍� ល និងពនធប់�ច�ប់បនូ

ចំ�យពនឹធនេះល់ើត្រូបាក់់ចំណ៍ូល់រួមមានឹពនឹធ�ចី��បនឹុ នឹិង់់ពនឹធពនឹារ (ស្តូមនេះមើល់ក់ំណ៍ត្ថុ់ស្តមាាល់់ទី  ១៣ អំពីពនឹធពនឹារ)។ 
ចំ�យពនឹធនេះល់ើត្រូបាក់់ចំណ៍ូល់ ត្រូត្ថុូវបានឹទទួល់សាាល់់នេះ�ក់ុ�ង់់ ចំនេះណ៍ញឬខាត្ថុ។ ពនឹធ�ចី��បនឹុ គំឺជាពនឹធបានឹ�ង់់់នឹិង់់ត្រូត្ថុូវ�ង់់់
នេះ�តាមចំណ៍ូល់ជា�់ពនឹធស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ នេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់អត្រូតាពនឹធបានឹអនឹុម័ត្ថុ ឬបានឹអនឹុម័ត្ថុជាក់់តែស្តតង់់នេះ�ចុង់់ឆ្នាំាំ នឹិង់់
ការស្តត្រូម�ស្តត្រូមួល់�ក់៏នេះដាយនេះ�នេះល់ើពនឹធ�ចី��បនឹុម្លៃនឹឆ្នាំាំមុនឹៗ។ ពនឹធគំឺត្រូត្ថុូវ�ង់់់ជាត្រូបាក់់នេះរៀល់ ផល់ចំនេះណ៍ញនឹិង់់ខាត្ថុការ�ូ�រ
រូ�ិយ�័ណ៍ណ�រនេះទស្តត្រូត្ថុូវបានឹរួម�ញ្ញី�ល់ក់ុ�ង់់ចំណ៍ូល់ហិរញ្ញញវត្ថុុ�នឹិង់់ម្លៃ�ៃនេះ�ើមហិរញ្ញញវត្ថុុ�។

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ពនឹធ�ចី��បនឹុត្រូត្ថុូវ�ង់់់ 103.390 153.904 418.214 627.157

ឥណ៍ទានឹពនឹធកាត្ថុ់ទុក់នេះល់ើចំណ៍ូល់ម្លៃ�ៃជួួល់ នឹិង់់ការត្រូបាក់់ 8.885 2.500 35.940 10.188



24 ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម

ពនធប់�ច�ប់បនូ 112.275 156.404 454.154 637.345

�តែត្រូម�ត្រូមួល់�ំណ៍ុល់ពនឹធពនឹាត្រូទពយស្តក់មម (ក់ំណ៍ត្ថុ់ស្តមាាល់់ 
១៣)

17.520 23.133 70.870 94.268

(ចំនេះណ៍ញ) / ខាត្ថុ ការ�ក់តែត្រូ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ - - 1.684 3.128

��ណាយពនធខេល�ក្រុបា�់��ណ៍� ល 129.796 179.537 525.024 731.612

ពនឹធនេះល់ើត្រូបាក់់ចំណ៍ូល់ត្រូត្ថុូវបានឹគំណ៍នានេះដាយនេះត្រូ�ើអត្រូតា ២០% ម្លៃនឹត្រូបាក់់ចំណ៍ូល់ជា�់ពនឹធត្រូ�ចាំឆ្នាំាំ។ ចំ�យពនឹធខុុស្តពី
ត្រូបាក់់ចំនេះណ៍ញមុនឹគំិត្ថុពនឹធ គំុណ៍នឹឹង់់អត្រូតាពនឹធ នេះដាយសារតែត្ថុចំ�យមិនឹអនឹុញ្ញាាត្ថុបានឹនេះដាយរួមទាំង់់ចំ�យ�ំណ៍ុល់
អាត្រូក់ក់់ នឹិង់់ការក់មានឹត។

៨.  សនូិធ្នូិ

ស្តនឹុិធុិ ត្រូត្ថុូវបានឹតែ�ៃង់់តាមត្ថុម្លៃមៃទា�ជាង់់ រវាង់់ម្លៃ�ៃនេះ�ើម នឹិង់់ម្លៃ�ៃល់ក់់�ក់នឹឹង់់ម្លៃ�ៃនេះ�ើមនេះ�ើមបី�ញ្ញី�់ នឹិង់់ល់ក់់។ ម្លៃ�ៃនេះ�ើមត្រូត្ថុូវបានឹ
គំណ៍នានេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់ វិធុីសាត្រូស្តត ចូល់មុនឹ-នេះចញមុនឹ (FIFO)។

នេះ�ចុង់់ឆ្នាំាំនឹីមួយៗ ស្តនឹុិធុិត្រូត្ថុូវបានឹវាយត្ថុម្លៃមៃការ�យចុះត្ថុម្លៃមៃនេះដាយការនេះត្រូ�ៀ�នេះធុៀ�ត្ថុម្លៃមៃនេះ�ង់់ម្លៃនឹធាត្ថុុនឹីមួយៗម្លៃនឹស្តនឹុិធុិ (ឬ
ត្រូក់ុមម្លៃនឹធាត្ថុុត្រូ�ហាក់់ត្រូ�តែហល់) ជាមួយនឹឹង់់ត្ថុម្លៃមៃល់ក់់រ�ស្ត់វា �ក់នឹឹង់់ម្លៃ�ៃនេះ�ើមនេះ�ើមបី�ញ្ញី�់នឹិង់់ល់ក់់។ ត្រូ�ស្តិនឹនេះ�ើធាត្ថុុមួយម្លៃនឹ
ស្តនឹុិធុិ (ឬត្រូក់ុមម្លៃនឹធាត្ថុុត្រូ�ហាក់់ត្រូ�តែហល់) មានឹការ�យចុះត្ថុម្លៃមៃ ត្ថុម្លៃមៃនេះ�ង់់រ�ស្ត់វាត្រូត្ថុូវបានឹ�នឹុយនេះ�ជាត្ថុម្លៃមៃល់ក់់�ក់
ម្លៃ�ៃនេះ�ើមនេះ�ើមបី�ញ្ញី�់នឹិង់់ល់ក់់ នឹិង់់ការខាត្ថុពីការ�យចុះត្ថុម្លៃមៃមួយត្រូត្ថុូវបានឹទទួល់សាាល់់ភាាមៗក់ុ�ង់់ចំនេះណ៍ញឬខាត្ថុ។ ក់ុ�ង់់
ឆ្នាំាំ២០២០មានឹការ�យចុះត្ថុម្លៃមៃស្តនឹុិធុិចំនឹួនឹ $១១.០០០ (៛៤៤.៤៩៥.០០០) នឹិង់់ក់ុ�ង់់ឆ្នាំាំ២០១៩ចំនឹួនឹ $៨.៣០៦ 
(៛៣៣.៨៤៦.៩៥០) ការ�យចុះត្ថុម្លៃមៃស្តនឹុិធុិត្រូត្ថុូវបានឹក់ត្ថុ់ចូល់ចំ�យនេះផេង់់ៗ។

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

វត្ថុុ�ធាត្ថុុនេះ�ើម 38.300 31.900 154.924 129.993

ផល់ិត្ថុផល់ក់ំពុង់់ផល់ិត្ថុ 28.223 22.000 114.162 89.650

ផល់ិត្ថុផល់ស្តនេះត្រូមច 45.540 31.000 184.209 126.325

ស្តនឹុិធុិទំនឹិញនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់ 6.901 5.664 27.915 23.081

118.964 90.564 481.209 369.048

៩.  ក្រុទពូ និងប់រកិាា រ

ត្រូទពយ នឹិង់់�រិកាារត្រូត្ថុូវបានឹវាស្ត់តែវង់់តាមម្លៃ�ៃនេះ�ើម �ក់រំល់ស្ត់�ង់់គរ នឹិង់់ការខាត្ថុពីការ�យចុះត្ថុម្លៃមៃ�ង់់គរ។ ចំ�យរំល់ស្ត់
ចាត្ថុ់តែចង់់ម្លៃ�ៃនេះ�ើមម្លៃនឹត្រូទពយស្តក់មម �ក់ត្ថុម្លៃមៃកាក់ស្តំណ៍ល់់រ�ស្ត់ពួក់វានេះ�តាមអាយុកាល់អាចនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់បាានឹ់សាានឹរ�ស្ត់ពួក់វា 
នេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់វិធុីសាត្រូស្តត�នាាត្ថុ់ត្រូត្ថុង់់់។ ត្រូ�ស្តិនឹនេះ�ើមានឹការតែក់តែត្រូ�ក់ុ�ង់់អាយុកាល់អាចនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់ឬត្ថុម្លៃមៃកាក់ស្តំណ៍ល់់ ការ
រំល់ស្ត់ត្រូត្ថុូវបានឹតែក់ត្ថុត្រូមូវនេះដាយអនឹុវត្ថុតនេះ�មុខុ។

 �ី នឹិង់់អ�ររួមមានឹ អ�រនេះរាង់់ចត្រូក់មួយ នឹិង់់�ីតែ�ល់អ�រនេះរាង់់ចត្រូក់នេះនាះស្តុិត្ថុនេះ�ពីនេះល់ើ។ �រិកាាររួមមានឹ �រិកាារផល់ិត្ថុនេះទៀនឹ 
នឹិង់់នេះគំឿង់់ស្តង្កាារឹម នឹិង់់�រិកាារការិ�ល់័យ។ អាយុកាល់អាចនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់បាានឹ់សាានឹ�ូចខាង់់នេះត្រូកាម៖

 អ�រ    ៥០ ឆ្នាំាំ

�រិកាារ   ៥ - ៨ ឆ្នាំាំ

�ីមិនឹត្រូត្ថុូវបានឹរំល់ស្ត់នេះ�ើយ។ ធាត្ថុុ�ី ម្លៃនឹ�ីនឹិង់់អ�រត្រូត្ថុូវបានឹ�ង្កាាញនេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់ម្លៃ�ៃនេះ�ើមត្រូ�វត្ថុតិសាត្រូស្តតរ�ស្ត់វាចំនឹួនឹ 
$១.២៥០.០០០។ �ីនឹិង់់អ�រតែ�ល់មានឹត្ថុម្លៃមៃនេះ�ង់់ចំនឹួនឹ $៣.០១៤.០០០ (៛១២.១៩១.៦៣០.០០០) ត្រូត្ថុូវបានឹ



ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម 25

ដាក់់ជាការធានាស្តត្រូមា�់ត្រូបាក់់ក់មីីមួយ តែ�ល់មានឹកាល់ក់ំណ៍ត្ថុ់នេះ�ស្តល់់�ីឆ្នាំាំ (ស្តូមនេះមើល់ក់ំណ៍ត្ថុ់ស្តមាាល់់ទី១២)។ 
ក់ុ�ង់់អំ��ង់់នេះពល់ត្រូបាក់់ក់មីីនេះនឹះ �ីនឹិង់់អ�រមិនឹអាចត្រូត្ថុូវបានឹ ល់ក់់ឬនេះផះរក់មមស្តិទធិនេះ�ើយ។

ដី និង អ�រ ប់រកិាា រ សរ �ប់

ថ្ងៃ�ៃខេដ�ម $ $ $

នេះ�ម្លៃ�ៃទី១ តែខុមក់រា ឆ្នាំាំ២០២០ 3.210.000 1.549.800 4.759.800

ទិញ�តែនឹុម - 207.950 207.950

ការ�នេះញ្ញីញនេះចាល់ - - -

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 3.210.000 1.757.750 4.967.750

រ �លសន់ិងការ�យ���តថ្ងៃមៃប់ងារ

ម្លៃ�ៃទី១ តែខុមក់រា ឆ្នាំាំ២០២០ 156.800 520.600 677.400

ចំ�យរំល់ស្ត់ 39.200 219.719 258.919

ការ�នេះញ្ញីញនេះចាល់ - - -

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 196.000 740.319 936.319

តថ្ងៃមៃខេ�ង

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 3.014.000 1.017.431 4.031.431

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
ដី និង អ�រ ប់រកិាា រ សរ �ប់

ថ្ងៃ�ៃខេដ�ម ៛’000 ៛’000 ៛’000

ម្លៃ�ៃទី១ តែខុមក់រា ឆ្នាំាំ២០២០ 13.080.750 6.315.435 19.396.185

ការ�តែនឹុម - 851.555 851.555

ការ�នេះញ្ញីញនេះចាល់ - - -

ចំនេះណ៍ញ/(ខាត្ថុ) ការ�ក់តែត្រូ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ (96.300) (56.892) (153.192)

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 12.984.450 7.110.099 20.094.549

រ �លសន់ិងការ�យ���តថ្ងៃមៃប់ងារ

ម្លៃ�ៃទី១ តែខុមក់រា ឆ្នាំាំ២០២០ 638.960 2.121.445 2.760.405

ចំ�យរំល់ស្ត់ 160.524 899.748 1.060.272

ការ�នេះញ្ញីញនេះចាល់ - - -

ចំនេះណ៍ញ/(ខាត្ថុ) ការ�ក់តែត្រូ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ (6.664) (26.604) (33.268)

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 792.820 2.994.589 3.787.409

តថ្ងៃមៃខេ�ង

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ 12.191.630 4.115.509 16.307.139



26 ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម

១០.  គិណ៍នីក្រុតូវសង

គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវស្តង់់ ជាកាត្ថុពើក់ិចីតែ�ល់តែផិក់នេះល់ើល់ក់ខខុណ៍ឌឥណ៍ទានឹធុមមតា នេះហើយមិនឹគំិត្ថុការត្រូបាក់់នេះ�ើយ។ គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវស្តង់់
នេះផេង់់ៗរួមមានឹ អាក់រនេះល់ើត្ថុម្លៃមៃ�តែនឹុមត្រូត្ថុូវ�ង់់់ (អត្ថុ�) នឹិង់់ចំ�យ�ង់់គរ។ គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវស្តង់់ នឹិង់់ត្រូត្ថុូវស្តង់់នេះផេង់់ៗតែ�ល់
គំណ៍នាត្ថុម្លៃមៃជាត្រូបាក់់នេះរៀល់ឬរូ�ិយ�័ណ៍ណ�ក់៏នេះដាយនេះត្រូ�ពី�ុលាារអានេះមរិក់ត្រូត្ថុូវបានឹ�ក់តែត្រូ� នេះ�ជា�ុលាារអានេះមរិក់ នេះដាយ
នេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់អត្រូតា�ូ�រត្រូបាក់់នេះ�ចុង់់ឆ្នាំាំ។ ចំនេះណ៍ញឬខាត្ថុការ�ូ�ររូ�ិយ�័ណ៍ណ�រនេះទស្តត្រូត្ថុូវបានឹរួម�ញ្ញី�ល់ក់ុ�ង់់ចំណ៍ូល់ហិរញ្ញញវត្ថុុ�នឹិង់់
ម្លៃ�ៃនេះ�ើមហិរញ្ញញវត្ថុុ� នេះដាយតែ�ក់ៗ។ គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវស្តង់់នឹិង់់ត្រូត្ថុូវស្តង់់នេះផេង់់ៗនេះ�ម្លៃ�ៃទី៣១ តែខុធុុ� ឆ្នាំាំ២០២០ រួមមានឹ $៥០.០៥០ 
(៛២០២.៤៥២.២៥០) តែ�ល់ត្រូត្ថុូវបានឹគំណ៍នាត្ថុម្លៃមៃ ជាត្រូបាក់់នេះរៀល់; $៤៣.១៩២ (៛១៧៦.០០៧.៤០០) នេះ�
ម្លៃ�ៃទី៣១តែខុធុុ�ឆ្នាំាំ២០១៩។

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវស្តង់់ 39.655 30.188 160.403 123.016

អាក់រនេះល់ើត្ថុម្លៃមៃ�តែនឹុមត្រូត្ថុូវ�ង់់់ 40.884 35.221 165.377 143.524

ចំ�យ�ង់់គរ 11.666 10.471 47.190 42.668

92.205 75.879 372.970 309.208

១១.  កាតពវ�ិ�ចអតុក្រុប់ខេ�ជន៍និខេ�ជិត

អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍នឹិនេះ�ជួិត្ថុរយៈនេះពល់ខុៃីរួមមានឹ ត្រូបាក់់នេះ�ៀវត្ថុេ ត្រូបាក់់ឈ្នួុ�ល់ នឹិង់់លាភការ�ម្លៃទនេះទៀត្ថុតែ�ល់ត្រូត្ថុូវស្តង់់ក់ុ�ង់់រយៈនេះពល់ 
១២ តែខុម្លៃនឹចុង់់ឆ្នាំាំ នេះ�តាមនេះស្តវាក់មម តែ�ល់បានឹផូល់់ស្តត្រូមា�់ឆ្នាំាំ។ អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍អត្ថុីត្ថុភាពការង្ការគំឺត្រូត្ថុូវ�ង់់់នេះត្រូកាមតែផនឹការ
ក់ំណ៍ត្ថុ់រ�ស្ត់រដាាភិបាល់ នេះហើយរួមមានឹអត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍រយៈនេះពល់តែវង់់ តែ�ល់ត្រូត្ថុូវបានឹផូល់់ជួូនឹស្តត្រូមា�់នេះស្តវាក់មមក់ុ�ង់់រយៈនេះពល់
មុនឹៗ។ អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍អត្ថុីត្ថុភាព ការង្ការរយៈនេះពល់តែវង់់ ត្រូត្ថុូវបានឹ�ង្កាាញនេះ�ត្ថុម្លៃមៃ�ចី��បនឹុម្លៃនឹឆ្នាំាំម្លៃនឹការទូទាត្ថុ់អនាគំត្ថុ នេះដាយ
នេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់អត្រូតាអ�បហារ ៨.៥% (២០១៩ៈ ៨.៥%) តែ�ល់ថ្នាាក់់ត្រូគំ�់ត្រូគំង់់បាានឹ់សាានឹជាអត្រូតាខុីីត្រូបាក់់�ចី��បនឹុរ�ស្ត់
ត្រូក់ុមហុុនឹ។ ឥទធិពល់ស្តុទធម្លៃនឹការលាត្ថុអ�បហារ ក់ុ�ង់់អំ��ង់់រយៈនេះពល់ត្រូត្ថុូវបានឹរួម�ញ្ញី�ល់ក់ុ�ង់់ចំ�យអត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍
នឹិនេះ�ជួិត្ថុស្តត្រូមា�់រយៈនេះពល់នេះនាះ។ �ំណ៍ុល់អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍ អត្ថុីត្ថុភាពការង្ការមិនឹត្រូត្ថុូវបានឹផូល់់�វិកា។

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

អតុក្រុប់ខេ�ជន៍និខេ�ជិតប់�ច�ប់បនូក្រុតូវប់ង់

អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍នឹិនេះ�ជួិត្ថុរយៈនេះពល់ខុៃី 37.786 16.750 152.844 68.256

ចំតែណ៍ក់�ចី��បនឹុម្លៃនឹអត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍អត្ថុីត្ថុភាពការង្ការ
រយៈនេះពល់តែវង់់

16.442 18.090 66.508 73.717

54.228 34.840 219.352 141.973

អតុក្រុប់ខេ�ជន៍និខេ�ជិតមិនខែមនប់�ច�ប់បនូ

ក្រុតូវប់ង់

អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍អត្ថុីត្ថុភាពការង្ការរយៈនេះពល់តែវង់់ត្រូត្ថុូវ�ង់់់ 43.286 57.449 175.092 234.105

អតុក្រុប់ខេ�ជន៍និខេ�ជិតសរ �ប់ក្រុតូវប់ង់ 97.514 92.289 394.444 376.078
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១២.  ក្រុបា�់�មចីពីធ្នូនា�រ

ចំ�យការត្រូបាក់់ត្រូត្ថុូវបានឹទទួល់សាាល់់នេះដាយនេះត្រូ�ើវិធុីសាត្រូស្តតអត្រូតាការត្រូបាក់់ត្រូ�ស្តិទធភាព នេះហើយត្រូត្ថុូវបានឹ�ញ្ញី�ល់នេះ�ក់ុ�ង់់
ម្លៃ�ៃនេះ�ើមហិរញ្ញញវត្ថុុ�។  ត្រូបាក់់ក់មីីនេះនឹះត្រូត្ថុូវបានឹធានានេះដាយស្តិទធិឃ្លាំត្ថុ់ទុក់អតែណ៍ែត្ថុមួយនេះ�នេះល់ើ អ�រនេះរាង់់ចត្រូក់មួយនឹិង់់�ី
កានឹ់កា�់នេះដាយត្រូក់ុមហុុនឹនេះនឹះ (ស្តូមនេះមើល់ក់ំណ៍ត្ថុ់ស្តមាាល់់ទី៩)។

ការត្រូបាក់់គំឺត្រូត្ថុូវ�ង់់់នេះ�នេះល់ើស្តមត្ថុុល់យមិនឹទានឹ់ស្តង់់ម្លៃនឹត្រូបាក់់ក់មីីធុនា�ររយៈនេះពល់ត្រូបាំឆ្នាំាំ នេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់អត្រូតាការត្រូបាក់់
ត្រូ�ស្តិទធភាពត្រូ�ចាំឆ្នាំាំ៨.៤៥%។

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ក្រុបា�់�មចីធ្នូនា�រក្រុតូវសងវិញក្រុគិប់់

��នួន�ូ�ងឆូ្នាំ �២០២២ ខែដលអា�ប់ង់ម�ន

ខេដ្ឋាយ�ម នការពិន័យ

ចំតែណ៍ក់�ចី��បនឹុម្លៃនឹត្រូបាក់់ក់មីីធុនា�រ 106.073 90.320 429.065 368.055

ចំតែណ៍ក់មិនឹតែមនឹ�ចី��បនឹុម្លៃនឹត្រូបាក់់ក់មីីធុនា�រ 215.328 321.401 871.003 1.309.710

321.401 411.721 1.300.068 1.677.765

១៣.  ប់�ណ៍� លពនធពនា

ពនឹធពនឹារត្រូត្ថុូវបានឹទទួល់សាាល់់នេះល់ើភាពខុុស្ត�ា�នេះ�ះះអាស្តនឹុរវាង់់ត្ថុម្លៃមៃនេះ�ង់់ម្លៃនឹត្រូទពយស្តក់មម នឹិង់់�ំណ៍ុល់នេះ�ក់ុ�ង់់
របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ� នឹិង់់មូល់ដាានឹពនឹធរ�ស្ត់ពួក់នេះគំ។ ពនឹធពនឹារត្រូត្ថុូវបានឹគំណ៍នានេះដាយនេះត្រូ�ើត្រូបាស្ត់អត្រូតាពនឹធនេះល់ើ
ត្រូបាក់់ចំនេះណ៍ញ ២០% តែ�ល់ត្រូត្ថុូវបានឹរំពឹង់់ទុក់ថ្នាត្រូត្ថុូវអនឹុវត្ថុតនេះ�នេះល់ើត្រូបាក់់ចំនេះណ៍ញជា�់ពនឹធ (ខាត្ថុត្រូបាក់់ពនឹធ) ម្លៃនឹការិយ
�រិនេះចេទតែ�ល់ក់ុ�ង់់ការិយ�រិនេះចេទនេះនាះ ត្រូទពយស្តក់មមពនឹធពនឹារនេះនាះនឹឹង់់ត្រូត្ថុូវបានឹកាាយជាការពិត្ថុ ឬ�ំណ៍ុល់ពនឹធពនឹារនេះនាះនឹឹង់់
ត្រូត្ថុូវបានឹទូទាត្ថុ់។ ត្រូក់ុមហុុនឹមានឹស្តិទធិនឹិង់់ស្តមត្ថុុភាព ក់ុ�ង់់ការទូទាត្ថុ់ត្រូទពយស្តក់មមនឹិង់់�ំណ៍ុល់ពនឹធពនឹារតាមមូល់ដាានឹស្តុទធ។ 
ភាពខុុស្ត�ា�នេះ�ះះអាស្តនឹុនេះក់ើត្ថុនេះ�ើង់់ជាចមបង់់នេះដាយសារភាពខុុស្ត�ា រវាង់់រំល់ស្ត់គំណ៍នេះនឹយយនឹិង់់រំល់ស្ត់ស្តត្រូមា�់
នេះ�ល់�ំណ៍ង់់ពនឹធ ក់៏�ូចជាអត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍អត្ថុីត្ថុភាពការង្ការអនឹុវត្ថុតត្រូត្ថុ��់នេះត្រូកាយតែ�ល់ត្រូត្ថុូវបានឹអនឹុញ្ញាាត្ថុ ស្តត្រូមា�់
នេះ�ល់�ំណ៍ង់់ពនឹធ�ុុនេះ�ះះនេះ�នេះពល់បានឹទូទាត្ថុ់។

ត្រូក់ុមហុុនឹមានឹ �ំណ៍ុល់ (ត្រូទពយស្តក់មម) ពនឹធពនឹារស្តុទធមួយ តែ�ល់នេះក់ើត្ថុនេះ�ើង់់ពីការ ពីភាពខុុស្ត�ា�នេះ�ះះអាស្តនឹុស្តត្រូមា�់
ថ្នាាក់់ម្លៃនឹត្រូទពយស្តក់មម នឹិង់់�ំណ៍ុល់�ូចខាង់់នេះត្រូកាម ៖

អតុក្រុប់ខេ�ជន៍ 

អតីតភាពការងារ

ដី និង 

អា�រ

���ពូ �ទ័រ និង

ប់រកិាា រ

ប់�ណ៍� លពនធ

ពនារស�ទធ
$ $ $ $

ថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០១៩ (13.000) 35.280 50.281 72.561

ចំ�យ (ឥណ៍ទានឹ) ពនឹធ (2.108) 13.760 11.481 23.133

ថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០២០ (15.108) 49.040 61.762 95.694

ចំ�យ (ឥណ៍ទានឹ) ពនឹធ 3.162 10.760 3.598 14.358

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ (11.946) 59.800 65.360 113.215
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��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
អតុក្រុប់ខេ�ជន៍ 

អតីតភាពការងារ
ដី និង អា�រ

���ពូ �ទ័រ និង

ប់រកិាា រ
សរ �ប់

៛’000 ៛’000 ៛’000 ៛'000

ថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០១៩ (52.195) 141.649 201.879 291.333

ចំ�យ (ឥណ៍ទានឹ) ពនឹធ (8.631) 56.347 47.014 94.730

(ផល់ចំនេះណ៍ញ)/ខាត្ថុការ�ក់តែត្រូ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ (738) 1.842 2.787 3.891

ថ្ងៃ�ៃទី១ ខែខ្យូម�រា ឆូ្នាំ �២០២០ (61.564) 199.838 251.681 389.955

ចំ�យ (ឥណ៍ទានឹ) ពនឹធ 12.839 43.686 14.609 71.133

(ផល់ចំនេះណ៍ញ)/ខាត្ថុការ�ក់តែត្រូ�រូ�ិយ�័ណ៍ណ 406 (1.633) (1.907) (3.134)

ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០ (48.320) 241.891 264.383 457.954

១៤. ម�លធ្នូនភាគិហ៊ុុ�ន

ស្តមត្ថុុល់យម្លៃនឹមូល់ធុនឹភាគំហុុនឹគំិត្ថុត្រូត្ថុឹមម្លៃ�ៃទី៣១ តែខុធុុ� ឆ្នាំាំ២០២០ នឹិង់់២០១៩ មានឹចំនឹួនឹ $២.០០០.០០០  
(៛៨.០៣០.០០០.០០០) រួមមានឹភាគំហុុនឹធុមមតា ២.០០០.០០០ ជាមួយនឹឹង់់ត្ថុម្លៃមៃនេះល់ើស្តនឹៃឹក់ហុុនឹ$១ក់ុ�ង់់ហុុនឹនឹីមួយៗ 
បានឹ�ង់់់ត្រូគំ�់ បានឹនេះបាះផាយនឹិង់់ចរាចរណ៍៍។ ៥០០.០០០ហុុនឹនេះត្រូ�ពីនេះនឹះត្រូត្ថុូវបានឹអនឹុម័ត្ថុ�ុុតែនឹតមិនឹទានឹ់បានឹនេះបាះផាយ។

១៥. ក្រុប់តិប់តិិការភាគិីពា�់ព័នធ   

ត្រូក់ុមហុុនឹបានឹល់ក់់ទំនឹិញនេះ�ឱ្យយ Happy Cake Co. Ltd. តែ�ល់ជាត្រូក់ុមហុុនឹមួយតែ�ល់ស្តុិត្ថុនេះ�នេះត្រូកាមការត្រូគំ�់ត្រូគំង់់ម្លៃនឹ
មាាស្ត់ភាគំហុុនឹភាគំនេះត្រូចើនឹម្លៃនឹ Cute Candle Co. Ltd.។ គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវទទួល់គំឹមិនឹមានឹការធានា នេះហើយពុំមានឹកាល់�រិនេះចេទ
ក់ំណ៍ត្ថុ់ឱ្យយ�ង់់់ជាក់់លាក់់នេះ�ើយ។ ការល់ក់់ នឹិង់់គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវទទួល់ទាំង់់នេះនឹះ មានឹ�ូចខាង់់នេះត្រូកាម ៖

��ណ៍ត់សមាា ល ់២.១
2020 2019 2020 2019

$ $ ៛’000 ៛'000

ការល់ក់់ទំនឹិញ 10.000 8.000 40.450 32.600

គំណ៍នឹីត្រូត្ថុូវទទួល់ 3.500 2.500 14.158 10.188

លាភការស្តរុ�រ�ស្ត់អភិបាល់ នឹិង់់ស្តមាជួិក់នេះផេង់់នេះទៀត្ថុម្លៃនឹ�ុគំគល់ិក់ត្រូគំ�់ត្រូគំង់់ស្តំខានឹ់ៗក់ុ�ង់់ឆ្នាំាំ២០២០ (រួមមានឹ ត្រូបាក់់នេះ�ៀវត្ថុេ 
នឹិង់់អត្ថុុត្រូ�នេះ�ជួនឹ៍នានា) មានឹចំនឹួនឹ $១៧៩.៩៤២  (៛៧៣០.៥៦៤.៥២០) នេះហើយក់ុ�ង់់ឆ្នាំាំ២០១៩  មានឹចំនឹួនឹ 
$១៤៥.៧៨២ (៛៥៩៦.៩៧៧.២៩០)។

១៦. ការអន�ម័តខេល�របាយការណ៍៍ហ៊ុរិញ្ញញវតុ�      

របាយការណ៍៍ហិរញ្ញញវត្ថុុ�ទាំង់់នេះនឹះ ត្រូត្ថុូវបានឹអនឹុម័ត្ថុនេះដាយត្រូក់ុមត្រូ�ឹក់ាភិបាល់ នឹិង់់ត្រូត្ថុូវបានឹអនឹុម័ត្ថុឱ្យយនេះចញផាយនេះ�ម្លៃ�ៃទី១០ 
តែខុមីនា ឆ្នាំាំ២០២១។  
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