


របាយការណ៍របស់ក្រមុក្បឹរាភបិាល 

ក្រុមក្រឹរាភបិាលសូមដារជ់នូនវូរបាយការណ៍ររស់ខ្លួ ន ក្រមទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថរុរស់ [ឈ ម្ ោះក្រមុហ ៊ុន] 

ឈៅកាត្ថ់ា "ក្រមុហ ៊ុន" សក្ារ់កាលររិឈឆេទគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១។  

ក្រុមហ ៊ុន  

ក្រុមហ ៊ុន [ឈ ម្ ោះក្រមុហ ៊ុន] បានរឈងកើត្រនងុក្រឈទសរមពុជា ជាសហក្ាស [ឯរជនទទលួខ្៊ុសក្ត្វូានរក្មតិ្] ខែល

បានឆ៊ុោះរញ្ជីឈលខ្ [111111111] ឈៅថ្ងៃទី... ខខ្ .......... ឆ្ន ាំ .......... ឈឆញឈដាយក្រសួងពាណិជជរមមថ្នក្រោះរាជា

ណាឆក្ររមពុជា។  

សរមមភាពអាជីវរមមចមបង 

សរមមភារឆមបងររស់ក្រុមហ ៊ុន គ ឺ[សវនរមម គណឈនយយ នងិ រនធដារ]។ ក្រុមហ ៊ុនរ៊ុាំានការផ្លល ស់រតូរជាសារវ័នត

សក្ារ់សរមមភារឆមបងររស់ខ្លួ នរនុងការិយររិឈឆេទឈនោះឈទ។  

លទ្ធផលននក្បតបិតតកិារហិរញ្ញវតថុ 

លទធផលហិរញ្ញវត្ ថសុក្ារ់ការយិររិឈឆេទបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ ក្ត្ូវបានរាំណត្់ឈៅរនុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ ថខុែលក្ត្ូវបានរង្ហា ញខាងឈក្កាមឈនោះ។  

ក្រុមក្បឹរាភបិាល 

សាសភារក្រុមក្រឹរាភបិាល ខែលបានរឈក្មើការឈៅរនងុការិយររិឈឆេទថ្នរបាយការណ៍ឈនោះ រួមាន៖ 

ឈ ម្ ោះ តួនាទ្ ី

១. ឈោរ.......... 

២. ឈោរក្សី...... 

ក្រធានក្រុមក្រឹរាភិបាល 

សាជរិក្រុមក្រឹរាភិបាល 

ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តវូរបស់ក្រមុក្បឹរាភិបាលរនុងការឈរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ក្រុមក្រឹរាភបិាលានភាររិឆចរញ្ជជ រ់អោះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថខុែលបានឈរៀរឆាំឈ ើងបានរង្ហា ញនូវទិែឋភារ

រិត្ និងក្ត្ឹមក្ត្ូវថ្នសាថ នភារហិរញ្ញវត្ ថរុរស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ារ់ការិយររិឈឆេទគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ ក្រម

ទាំងលទធផលថ្នក្រត្ិរត្តកិារអាជីវរមម និងសាថ នភារលាំហរូសាឆ់ក្បារ់ររស់ក្រុមហ ៊ុនសក្ារ់ការិយររិឈឆេទឈនោះ។ រនុង

ការឈរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថឈុនោះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យ៖ 

រ. អន៊ុម័ត្ឈាលនឈោបាយគណឈនយយក្សរតាមសតង់ដារបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា

សក្ារ់សហក្ាសធ្៊ុនត្ូឆនងិមធ្យម “CIFRS for SMEs” / [សតងដ់ារបាយការណ៍ទរ់ទងនងឹហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្ន

ឈ ម្ ោះ និង និមិតតសញ្ញញ ក្រុមហ ៊ុន សក្ាប់ក្រុមហ ៊ុនានក្រមុក្បឹរាភិបាល 



រមពុជា “CIFRS”] ខែលាាំក្ទឈដាយការវិនិឆេ័យនងិការបា៉ា នស់ាម នសមឈហត្៊ុផល នងិក្រុងក្រយ័ត្ន ឈហើយរន្ទា រ់មរឈធ្វើ

ការអន៊ុវត្តឈាលការណ៍ទាំងឈនោះឱ្យបានជារ់ជាក្រចាំ។  

ខ្. អន៊ុឈោមតាមឈាលការណ៍សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា / [សតង់ដារបាយការណ៍

ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា “CIFRS”]  ឈហើយក្រសិនឈរើានការក្បាសចរណាមួយរីសតងដ់ាទាំងឈន្ទោះ

រនុងការរង្ហា ញនវូទិែឋភាររតិ្នងិក្ត្ឹមក្ត្ូវ ក្រុមក្រឹរាភបិាលក្ត្ូវក្បារែថា ការក្បាសចរទាំងឈនោះក្ត្ូវបានោត្

ក្ត្ដាង រនយល ់និង រាំណត្់ររិាណឱ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវឈៅរនុងរបាយការណ៍។ 

គ. ររារាំណត្ក់្តាគណឈនយយឱ្យបានក្គរ់ក្ាន ់និងក្ររន័ធក្គរ់ក្គងថ្ផារនងុឱ្យានក្រសិទធិភារ។  

ឃ. ឈរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថ ុឈដាយខផែរឈលើមូលដាឋ នឈាលការណ៍និរនតភារថ្នែាំឈណើរការអាជីវរមម 

ឈលើរខលងខត្រនុងររណីមិនអាឆសនមត្សមក្សរថា ក្រុមហ ៊ុននងឹរនតឈធ្វើក្រត្ិរត្តកិារអាជីវរមមររស់ខ្លួ នន្ទឈរល

អន្ទគត្ និង 

ង. ក្ត្តួ្រនិតិ្យ និងែឹរន្ទាំក្រុមហ ៊ុនឱ្យានក្រសិទធភារឈលើរាល់ឈសឆរតីសឈក្មឆឆិត្តសាំខាន់ៗ ខែលរ៉ាោះពាល់

ែល់ក្រត្ិរត្តកិារនិងែាំឈណើរការក្រុមហ ៊ុន ឈហើយក្ត្ូវក្បារែថារិឆចការទាំងឈនោះក្ត្ូវបានរង្ហា ញក្ត្ឹមក្ត្ូវឈៅរនុងរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថ។ុ  

ក្រុមក្រឹរាភបិាលអោះអាងថា ក្រុមហ ៊ុនបានអន៊ុវត្តតាមរាលល់រខខ្ណឌ ត្ក្មូវខាងឈលើរនងុការឈរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថ ុ

ឈសចរតីថ្លែងការណរ៍បស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល 

រនុងន្ទមជាក្រុមក្រឹរាភបិាល ឈយើងខុ្្ាំសូមរញ្ជជ រ់អោះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថរុង្ហា ញនវូទិែឋភាររិត្ នងិក្ត្ឹមក្ត្ូវ

ថ្នសាថ នភារហិរញ្ញវត្ ថរុរស់ក្រមុហ ៊ុន សក្ារ់ការិយររិឈឆេទគណឈនយយគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ ក្រមទាំង

លទធផលថ្នក្រត្ិរត្តកិារអាជីវរមមនងិសាថ នភារលាំហរូសាឆ់ក្បារ់ររស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ារ់ការិយររិឈឆេទឈនោះ ឈដាយ

អន៊ុឈោមតាមសតងដ់ារបាយការណ៍ទរ់ទងនងឹហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ិថ្នរមពុជាសក្ារ់សហក្ាសធ្៊ុនត្ូឆនងិមធ្យម        

/   [សតងដ់ារបាយការណ៍ទរ់ទងនងឹហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា “CIFRS”]។ 

តណំាងឱ្យក្រុមក្បរឹាភិបាល 

 

 

__________________________ 

[ឈ ម្ ោះ..........................] 

ក្រធានក្រុមក្រឹរាភិបាល 

រាជធានភីនាំឈរញ ថ្នក្រោះរាជាណាឆក្ររមពុជា 

ថ្ងៃទី........ខខ្..........ឆ្ន ាំ........... 



របាយការណ៍របសា់ា សស់ហក្ាស 

ខុ្្ាំសូមដារ់ជនូនូវរបាយការណ៍ររស់ខ្លួ ន ក្រមទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថរុរស់ [ឈ ម្ ោះក្រមុហ ៊ុន] ឈៅកាត្ថ់ា "ក្រមុ

ហ ៊ុន" សក្ារ់កាលររិឈឆេទគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១។  

ក្រុមហ ៊ុន 

ក្រុមហ ៊ុន [ឈ ម្ ោះសហក្ាស] បានរឈងកើត្រនងុក្រឈទសរមពុជា ជាសហក្ាស [ឯរជនទទលួខ្៊ុសក្ត្វូានរក្មតិ្] ខែល

បានឆ៊ុោះរញ្ជីឈលខ្ [111111111] ឈៅថ្ងៃទី... ខខ្ .......... ឆ្ន ាំ .......... ឈឆញឈដាយក្រសួងពាណិជជរមម ឬ    អគគ

ន្ទយរដាឋ នរនធដារ ថ្នក្រោះរាជាណាឆក្ររមពុជា។  

សរមមភាពអាជីវរមមចមបង 

សរមមភារឆមបងររស់ក្រុមហ ៊ុន គ ឺ[លរឈ់ក្គឿងសាំអាង]។ ក្រមុហ ៊ុនរ៊ុាំានការផ្លល ស់រតូរជាសារវ័នតសក្ារ់សរមមភារ

ឆមបងររស់ខ្លួ នរនុងការិយររិឈឆេទឈនោះឈទ។  

លទ្ធផលននក្បតបិតតកិារហិរញ្ញវតថុ 

លទធផលហិរញ្ញវត្ ថសុក្ារ់ការយិររិឈឆេទបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ ក្ត្ូវបានរាំណត្់ឈៅរនុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ ថខុែលក្ត្ូវបានរង្ហា ញខាងឈក្កាមឈនោះ។  

ាា សក់្រមុហ ៊ុន 

ឈ ម្ ោះ តួនាទ្ ី

ឈោរ.......... ជាាច ស់ និងជាអនរក្គរ់ក្គងទូឈៅ 

 

ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបសា់ា សក់្រុមហ ៊ុនរនុងការឈរៀបចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

ាច ស់ក្រមុហ ៊ុនានភាររិឆចរញ្ជជ រ់អោះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថខុែលបានឈរៀរឆាំឈ ើងបានរង្ហា ញនូវទិែឋភាររិត្ 

នងិក្ត្ឹមក្ត្ូវថ្នសាថ នភារហិរញ្ញវត្ ថរុរស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ារ់ការិយររិឈឆេទគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ ក្រមទាំង

លទធផលថ្នក្រត្ិរត្តកិារអាជីវរមម និងសាថ នភារលាំហរូសាឆ់ក្បារ់ររស់ក្រុមហ ៊ុនសក្ារ់ការិយររិឈឆេទឈនោះ។ រនងុការ

ឈរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថឈុនោះ ាច ស់ក្រុមហ ៊ុនក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យ៖ 

រ. អន៊ុម័ត្ឈាលនឈោបាយគណឈនយយក្សរតាមសតង់ដារបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា

សក្ារ់សហក្ាសធ្៊ុនត្ូឆនងិមធ្យម “CIFRS for SMEs” / [សតងដ់ារបាយការណ៍ទរ់ទងនងឹហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្ន

ឈ ម្ ោះ និង និមិតតសញ្ញញ សហក្ាស សក្ាប់ក្រមុហ ៊ុនព៊ុាំនក្រុមក្បឹរាភិបាល 



រមពុជា “CIFRS”] ខែលាាំក្ទឈដាយការវិនិឆេ័យនងិការបា៉ា នស់ាម នសមឈហត្៊ុផល នងិក្រុងក្រយ័ត្ន ឈហើយរន្ទា រ់មរឈធ្វើ

ការអន៊ុវត្តឈាលការណ៍ទាំងឈនោះឱ្យបានជារ់ជាក្រចាំ។  

ខ្. អន៊ុឈោមតាមឈាលការណ៍សតងដ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា / [សតង់ដារបាយការណ៍

ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា “CIFRS”]  ឈហើយក្រសិនឈរើានការក្បាសចរណាមួយរីសតងដ់ាទាំងឈន្ទោះ

រនុងការរង្ហា ញនូវទិែឋភាររតិ្នងិក្ត្ឹមក្ត្ូវ ាច ស់សហក្ាសក្ត្ូវក្បារែថា ការក្បាសចរទាំងឈនោះក្ត្ូវបានោត្ក្ត្ដាង 

រនយល ់និង រាំណត្់ររិាណឱ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវឈៅរនុងរបាយការណ៍។ 

គ. ររារាំណត្ក់្តាគណឈនយយឱ្យបានក្គរ់ក្ាន ់និងក្ររន័ធក្គរ់ក្គងថ្ផារនងុឱ្យានក្រសិទធិភារ។  

ឃ. ឈរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថ ុឈដាយខផែរឈលើមូលដាឋ នឈាលការណ៍និរនតភារថ្នែាំឈណើរការអាជីវរមម 

ឈលើរខលងខត្រនុងររណីមិនអាឆសនមត្សមក្សរថា ក្រុមហ ៊ុននងឹរនតឈធ្វើក្រត្ិរត្តកិារអាជីវរមមររស់ខ្លួ នន្ទឈរល

អន្ទគត្ និង 

ង. ក្ត្តួ្រនិតិ្យ និងែឹរន្ទាំក្រុមហ ៊ុនឱ្យានក្រសិទធភារឈលើរាល់ឈសឆរតីសឈក្មឆឆិត្តសាំខាន់ៗ ខែលរ៉ាោះពាល់

ែល់ក្រត្ិរត្តកិារនិងែាំឈណើរការក្រុមហ ៊ុន ឈហើយក្ត្ូវក្បារែថារិឆចការទាំងឈនោះក្ត្ូវបានរង្ហា ញក្ត្ឹមក្ត្ូវឈៅរនុងរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថ។ុ  

ខុ្្ាំអោះអាងថា ក្រុមហ ៊ុនបានអន៊ុវត្តតាមរាលល់រខខ្ណឌ ត្ក្មូវខាងឈលើរនុងការឈរៀរឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថ ុ

ឈសចរតីថ្លែងការណរ៍បសា់ា សក់្រុមហ ៊ុន 

រនុងន្ទមជាាច ស់ក្រុមហ ៊ុន ឈយើងខុ្្ាំសូមរញ្ជជ រអ់ោះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថរុង្ហា ញនូវទិែឋភាររតិ្ នងិក្ត្ឹមក្ត្ូវថ្ន

សាថ នភារហិរញ្ញវត្ ថរុរស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ារ់ការិយររិឈឆេទគណឈនយយគិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខខ្ ធ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២១ ក្រមទាំង

លទធផលថ្នក្រត្ិរត្តកិារអាជីវរមមនងិសាថ នភារលាំហរូសាឆ់ក្បារ់ររស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ារ់ការិយររិឈឆេទឈនោះ ឈដាយ

អន៊ុឈោមតាមសតងដ់ារបាយការណ៍ទរ់ទងនងឹហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ិថ្នរមពុជាសក្ារ់សហក្ាសធ្៊ុនត្ូឆនងិមធ្យម        

/   [សតងដ់ារបាយការណ៍ទរ់ទងនងឹហិរញ្ញវត្ ថអុនតរជាត្ថិ្នរមពុជា “CIFRS”]។ 

ាា ស់ក្រមុហ ៊ុន 

 

 

__________________________ 

[ឈ ម្ ោះ..........................] 

រាជធានភីនាំឈរញ ថ្នក្រោះរាជាណាឆក្ររមពុជា 

ថ្ងៃទី........ខខ្..........ឆ្ន ាំ........... 



IFRS FOR SMEs
ILLUSTRATIVE FINANCIAL STATEMENTS
ឧទាហរណ៍គំរូរបាយការណ៍ហិរ��វត� � ស្រមាប់្របតិបត�ិការ

ែដលសម្រសបតាមស�ង់ដាររបាយការណ៍ ហិរ��វត� � ទាក់ទង
នឹងអង�ភាពធុនតូច និង មធ្យម



ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម 15

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�ះះ



16 ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម

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
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 ��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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��ណ៍ត់សមាា លរ់បាយការណ៍៍ហ៊ុរិញ្ញញវតុ�

សក្រុមាប់់ឆូ្នាំ �ខែដលបានប់ញ្ញចប់់ខេ�ថ្ងៃ�ៃទី៣១ ខែខ្យូធ្នូូ� ឆូ្នាំ �២០២០

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



ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម 27

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



28 ឧទាហរណ៍៍គំំរូស្តតង់់់់ដាររបាយការណ៍៍ ហិរញ្ញញវត្ថុុ� ទាក់់ទង់់នឹឹង់់អង់់គភាពធុុនឹត្ថុូច នឹិង់់ មធុយម

��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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