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សេចរតីផ្លែងការណ៍ររេ់ គរធានគរមុគរររាាភបិាល្ 

       
តងនាម្សអាយគបធានគកុ្ម្គបរក្ាភបិាល នន ប្្ឹឹះស្ថសនមីប្រូហិរញ្ញវតថុ រ ៉ូលសា ម.រ នាងែ្ុ ាំាន

កិ្តតិយេេូម្ សធវើបទបង្ហា ញអាំពីរបាយការណ៍គបចាំឆ្ា ាំ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ េគាបក់ារយិបរសិចេទនលៃ
ទី៣១ ថ្ែឧេភា ឆ្ា ាំ២០២០ ជូនចាំស ឹះ ឯរឧតតម ទេស្ភិបាល នន ធនាគារជាតិ ននរមពុជា រមួ្ជាម្យួន 
្ូេាំខាន់ៗ  និងអតិលិជន ា៏នតនម្ែទាំងអេ់របេ់គ រ្ឹះស្ថា ន ។ 

បថ្នាម្សលើេពីសនឹះ នាងែ្ុ ាំេូម្បង្ហា ញជូននូវេម្ទិធិផលេាំខាន់ៗ សៅក្ាុងគពឹះរាជាណាចគក្ក្ម្ពុជា
សៅក្ាុងបរបិទននការអភវិឌ្ឍនស៍េ ឋកិ្ចច និងផលប៉ាឹះ ល់ជាេក្លននជម្ៃកូឺ្វ ី-១៩ ។ 

សេ ឋកិ្ចចក្ម្ពុជាគតូវបានបា៉ា នគ់បាណថា នរងានក្ាំរតិែពេ់បាំផុតក្ាុងតាំបនស់ៅក្ាុងចាំសណាម្គបសទេ
ននតាំបនអ់ាស្ថ៊ា នទាំងមូ្ល។ សហើយសេ ឋកិ្ចចរបេ់ក្ម្ពុជាក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០ ្ឺបានធាែ ក្ចុ់ឹះចាំនួន -៣.១% នន
ផលទុនជាតិេរុប សហើយគតូវបានរ ាំពរងទុក្ថានរងានក្ាំសណើ នរវាង ៤.០% េគាបឆ់្ា ាំ២០២១ និង ៥.៥% 
េគាបឆ់្ា ាំ២០២២ សបើសទឹះបីជាានការគបក្តួគបថ្ជងខាែ ាំង ននសេ ឋកិ្ចចជាេក្លក្ស៏ដាយ (សោងតម្
ពត័ា៌នរបេ់ ធនាគារអភិវឌសឍន៍អាសុី(ADB) ថ្ លបានសចញផាយសៅនលៃទី២៨ ថ្ែសម្ស្ថ ឆ្ា ាំ២០២១)។ 

សលើេពីសនឹះ េស្រង្ហា ម្ ណិជជក្ម្មរវាងអាសម្រកិ្ និងចិន បានក្ាំណតផ់លប៉ាឹះ ល់ជាវជិជាន និង
អវជិជាន ល់សេ ឋកិ្ចចក្ម្ពុជាផងថ្ រ ថ្ លេស្រង្ហា ម្សនឹះក្ប៏ានផតល់ផលវជិជាន ល់សេ ឋកិ្ចចក្ម្ពុជា  ូចជា 
គបសទេក្ម្ពុជា កាែ យជាគបសទេ ា៏នេកាត នុពល ថ្ លអាចទក្ទ់ញការចបអ់ារម្មណ៍ពីគកុ្ម្ហ៊ាុន        
វនិិសោ្ចិនជាសគចើន ានសចតនាផ្លែ េ់បតូរទីតាំងសរាងចគក្របេ់ពកួ្ស្ពីគបសទេចិនម្ក្សបាឹះទីតាំងផលិត 
ក្ាុងគបសទេក្ម្ពុជាវញិ។ ប៉ាុថ្នតជាអកុ្េល វបិតតិជម្ៃឆឺ្ែង និងវបិតតិសេ ឋកិ្ចចទូទាំងេក្លសោក្ថ្ លបងកស ើង
សដាយជម្អកូឺ្វ ី-១៩ បានសធវើសអាយានការ ា្ំរាម្ក្ាំថ្ហងោ៉ា ងខាែ ាំងបាំផុតចាំស ឹះការអភវិឌ្ឍនរ៍បេ់គបសទេ  
ក្ម្ពុជាថ្ លម្និធាែ បា់នក្ាុងគបវតតិស្ថស្រេតេម្យ័ទាំសនើបរបេ់ក្ម្ពុជាក្ាុងរយៈសពល ៣០ ឆ្ា ាំ នាសពលក្នែងម្
ក្។ ក្ាុងសនាឹះថ្ រ ានវេ័ិយចាំនួនបី ថ្ លរងផលប៉ាឹះ ល់ធៃនធ់ៃរបាំផុតសនាឹះ្ឺ វេ័ិយសទេចរណ៍ វេ័ិយ 
ផលិតក្ម្មេគាបន់ាាំសចញ និងវេ័ិយេាំណងថ់្ លបានរមួ្ចាំថ្ណក្ជាង ៧០% ននអគតក្ាំសណើ នសេ ឋកិ្ចច
ទាំងមូ្ល និងផតល់ការង្ហរេរុបចាំននួ ៣៩.៤% ថ្ លទទួលបានគបាក្ក់្នគម្ក្ាុងឆ្ា ាំ២០២០។  ូសចាឹះក្ាុង      
ក្ាំ ុងឆ្ា ាំ២០២០ សនឹះ សេ ឋកិ្ចចក្ម្ពុជាអាចនរងានក្ាំសណើ នក្ាុងសលបឿនតិចបាំផុត ថ្ លម្និធាែ បា់នចប ់
តាំងពីឆ្ា ាំ១៩៩៤ ម្ក្សដាយានការបា៉ា នគ់បា៉ា ណថានរងានអគតលយចុឹះក្ាំសណើ នផលទុនជាតិេរុបម្ក្
គតរម្ក្ាុងចសនាែ ឹះ -៣.១% ។ សហើយភាពគកី្គក្អាចសក្ើនស ើងជិត ២ ង  ល់ ១៧.៦% សហើយអគតអាក្អត់
ការង្ហរសធវើអាចសក្ើន ល់ ៤.៨% សដាយស្ថរថ្តការបាតប់ងគ់បាក្ច់ាំណូល ៥០% ក្ាុងរយៈសពល ៦ ថ្ែ 
េគាបគ់្ួស្ថរថ្ ល ក្ព់ន័ធនរងវេ័ិយសទេចរណ៍  ណិជជក្ម្មលក្ ុ់ាំ និងលក្រ់ាយ កាតស់ រ និង      
េាំណង ់។ 

i 
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ទាំព័រទី 1 

 

 

ផ្នែរទ ីI 

 

1> ស្ថានភាពទ៉ូទៅ 

គ រ្ឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ (ROLYA Microfinance Institution Plc.) ក្រោមអាជ្ញា - 
បណ័្ណ ក្េខ៖ ម.ហ ៨៧ ច ុះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៨  ខែេផ្តេ់ក្អាយក្ដាយ ធនាគារជាតិ្ នន     
រមពុជា មានអាសយដាា នទីស្នន កោ់រសថិតក្ៅ ផ្ទុះក្េខ ១២៨ ក្ែ៣ និង ក្ែ៤ មហាវងីិសក្មតចស ធារស 
សង្កក តទ់ក្នេបាស្នក ់ខណ្ឌ ចាំោរមន រាជធានីភ្នាំក្េញ។ អាជ្ញា បណ័្ណ របស់របស់ ធនាគារជាតិ្ ននរមពុជា 
បានកាំណ្តថ់ា រ រ្ុះស្នថ នរតូវក្្វើរបតិបតតិោរផ្តេ់់ឥណ្ទានែេ់សិបបកមម ពាណិ្ជជកមម កសិកមម និង
អាជីវកមមខ្នន តតូច និងម្យម ក្ចញេីរបភ្េ    ក្ែើមទ នផ្ទទ េ់ខេួន។ រ រ្ុះស្នថ ន ្ឺជ្ញខផ្នកមយួកន ងចាំក្ោម
រ រ្ុះស្នថ នទាាំងអស់់ក្ៅកន ងរបក្ទសកមព ជ្ញ។ ា្ំក្រាងខផ្នោរជាំនញួជ្ញយ ទធស្នស្តសត ខផ្នោរសកមមភាេ
ដាកក់្ចញក្ដាយរកុមរបរកាភ្បិាេ។ ថាន កែ់រកនាំ និងប ្គេិក របកបក្ដាយោរអបរ់ ាំេអកន ងរ រ្ុះស្នថ ន
ហិរញ្ញ វតថ ។ រ រ្ុះស្នថ នក្េេក្នុះ និងអន្តកាំេ ងក្ែើរតនួទីយ៉ា ងសាំខ្ននក់ន ងវស័ិយឥណ្ទាន និង
ហិរញ្ញ វតថ ។ បចច បបនន រ រ្ុះស្នថ នបាននរងកាំេ ងបនតរបតិបតតិោរជាំរ ញោរផ្តេ់ឥណ្ទានជ្ញមយួនរងោរ
របកតួរបខជងទីផ្ារយ៉ា ងេិតរបាកែ ក្ែើមបកី្ែើរតនួទីយ៉ា ងសាំខ្ននក់ន ងវស័ិយឧសាហកមមហិរញ្ញ វតថ ។  

1>1- ទីតាំង និងទ ើមទុនររស់គ្រឹះស្ថាន 

 គរុមហ ុន៖    គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ   

 ការិយាល្័យ៖ ផ្ទុះក្េខ ១២៨ ក្ែ៣ និង ក្ែ៤ មហាវងីិសក្មតចស ធារស សង្កក តទ់ក្នេ           
បាស្នក ់ខណ្ឌ ចាំោរមន រាជធានីភ្នាំក្េញ ។ 

 សរមមភាពអាជីវរមម៖ ក្្វើរបតិបតតិោរផ្តេ់ឥណ្ទានែេ់សិបបករ ពាណិ្ជជករ ខ្នន តតូច និង               
ម្យម ។ 

1>2- ទ ើមទុនររស់គ្រឹះស្ថាន 
 ឈ ្ាឹះ ភា្ហ ុន 
     ក្ោករសី ឈន ទសៀរលាង ៥០% 
 ក្ោក      ម ារ ា រ ៉ូហាា ២៥% 
 ក្ោករសី ម ារ ា ដាល្ាា ២៥% 
 សរុប៖   ១០០%  

 
រ រ្ុះស្នថ ន បានែាំក្ណ្ើ រោររបកបក្ដាយក្ជ្ញ្ជយ័កន ងអាំឡ ងក្េេបីឆ្ន ាំកនេងមកក្នុះ ក្ដាយស្នរ

មានោរចាតខ់ចងចាស់ោស់ ោរកាំណ្តត់ាំថ្េ និងោររតួតេិនិតយក្េើោរអន វតតនរ៍បស់រ រ្ុះស្នថ នបាន
រតរមរតូវក្្វើក្អាយមានោរក្កើនក្ឡើងនូវរបាកក់មចី្ រួក្អាយកតស់ាំគាេ់ ។ 

 



២



២



៣

៣

២

២

២
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ោរសរមបសរមួេងមី ្ឺោរផ្តេ់រយៈក្េេអន ក្រគាុះ មាននយ័ថាអតិងិជនបងខ់តោររបាកក់ន ង  
រយៈក្េេកាំណ្តម់យួចាបេី់ ២ ខខ ក្ៅ ៤ ខខ ក្ដាយអតិងិជនេ ាំទានម់ានេទធភាេរ្បរ់គានក់ន ងោរបង់
របាកក់្ែើម។ ក្ហើយចាបេី់ ៤ ខខក្ឡើងក្ៅ ្ ឺចាបក់្ផ្តើមបងទ់ាាំងរបាកោ់រ និងរបាកក់្ែើមរហូតែេ់ចបស់េវ
រ្ប ់។ 

 

ផ្នែរទ ីII 

 
 

1> ទរសររមម 

 
ចូេរមួបក្ងកើនជីវភាេរបស់របជ្ញេេរែាក្ៅទីរកុង និង ជនបទក្អាយមានភាេេអរបក្សើរក្ឡើង 

កែូ៏ចជ្ញរមួចាំខណ្កជ្ញមយួនរងរាជរដាា ភ្បិាេកមព ជ្ញ កន ងោរោតប់នថយភាេរកីរក កន ងោរអភ្វិឌ្ឍន ៍
ក្សែាកិចចជ្ញតិរបកបក្ដាយនិរនតរភាេតាមរយៈរ រ្ុះស្នថ នខែេមាននិរនតរភាេហិរញ្ញ វតថ  ។ 
 
2> ទសាសនៈវសិ័យ 

 
 
 

ផ្តេ់របាកក់មច ី (ឬ ឥណ្ទាន) ខ្នន តតូច និងម្យម ខែេមានអរតាោររបាកស់មរមយ សរមាប ់
ពាណិ្ជជករ សិបបករ និងកសិករ ជ្ញមយួក្សវារហ័សទានចិ់តត និងមានទាំន កចិតតខពស់ ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3> យុទធស្ស្រសត និងទោល្នទោបាយ 

 

រ រ្ុះស្នថ ន បានទទេួស្នគ េ់អតថិភាេជ្ញចាំបងកន ងោរទទេួក្ជ្ញ្ជយ័ និង កាំក្ណ្ើ នរបកតួ
របខជង ្ឺ ជ្ញយ ទធស្នស្តសតសរមាបក់្្វើក្អាយរបក្សើរក្ឡើងនូវ  ្ណ្ភាេ ថ្នរទេយសកមមែម៏ានស្នរៈ
របក្យជន ៍ជ្ញេិក្សស្ឺផ្េបរ័ត (ចាំននួ ឬបណ្ត ាំ របាកក់មច)ី ផ្ទទ េ់របស់រ រ្ុះស្នថ ន។ ក្រោយេីបានក្្វើោរ 
 
សិកាមក រ រ្ុះស្នថ នបានរកក្ ើញនូវយ ទធស្នស្តសតមយួចាំនួនខែេរតូវបនតេរងរង និងមយួចាំនួនខេុះក្ទៀត
រតូវបានអន មត័ខែេរមួមានែូចតក្ៅ៖ 
3>1- យុទធស្ស្រសតហិរញ្ញវត្ថុ 

រ រ្ុះស្នថ ន ក្របើយ ទធស្នស្តសតក្្វើក្អាយរបភ្េមូេនិ្ិសរមាបស់កមមភាេផ្តេ់ហិរញ្ញ បបទានមាន
េកេណ្ៈខ សៗគាន ។ ោររ្បរ់្ង និងោរោតប់នថយជ្ញអបបបរមានូវករមតិរបាកក់មចកី្េមើសតាមរយៈ
ោរវាយតថ្មេេីហានិភ្យ័យ៉ា ងរបុងរបយត័ន និងក្្វើក្អាយោនខ់តេអ ក្ឡើងនូវោរហូរចូេស្នចរ់បាក ់និង
ោរខងរកាស្នចរ់បាកក់ន ងថ្ែក្អាយមានក្សថរភាេេអ ។ 
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3>2- យុទធស្ស្រសតនល្ិត្នល្ និងទសវារមម 
 រ រ្ុះស្នថ នផ្តេ់ជូននូវជក្រមើសផ្េិតផ្េ និងក្សវាកមមហិរញ្ញ វតថ  ខែេស័កតិសមក្ៅនរងតរមូវោរ
របស់បោត អតិងិជនទាាំងអស់ និង ក្ែើមបទីាកទ់ាញបោត អតិងិជនងមី។ ក្ដាយក្ផ្ទត តក្ៅក្េើអតិងិជន
ខែេមានជាំនញួខ្នន តតូច កសិកមម និងឧសាហកមមខ្នន តតូច កែូ៏ចជ្ញក្សវាហិរញ្ញ វតថ ែថ៏្ទក្ទៀតខែរ ខែេ
រតូវបាន្ិតថាអតិងិជន រតូវមានចាំណូ្េក្ទៀងទាតផ់្តេ់េទធភាេរ្បរ់គានក់ន ងោរបងរ់ ាំេស់របចាាំខខ
ទាាំងរបាកោ់រ និងរបាកក់្ែើម ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3>3- យុទធស្ស្រសតរាំណត្់ត្នម្ និងនាសពវនាាយ (ទីនាារ) 
រ រ្ុះស្នថ ន ក្្វើោរអក្ងកតជ្ញរបចាាំក្ៅក្េើោរកាំណ្តត់ថ្មេឥណ្ទាន ថ្នស្នថ បន័ហិរញ្ញ វតថ ក្ផ្សង     

ក្ទៀត។ រ រ្ុះស្នថ នផ្តេ់ជូននូវអរតាោររបាកខ់ែេមានេកេណ្ៈរបកតួរបខជងក្ៅែេ់បោត អតិងិជន 
ទាាំងអស់។ រ រ្ុះស្នថ នក្របើរបាស់វ ិ្ ីស្នស្តសតបនថយច ុះសរមាបោ់រ្ណ្នអរតាោររបាក។់ រ រ្ុះស្នថ ន  
ជាំរ ញោរផ្សេវផ្ាយផ្េិតផ្េតាមរយៈោរក្បាុះេ មពផ្ាយ របេន័ធក្ោសនតាមបោត ញសងគម និង
ជ្ញេិក្សសជ្ញងក្នុះក្ៅក្ទៀត ្ឺតាមរយៈោរទាំនកទ់ាំនងមន សស។ វ ិ្ ីច ងក្រោយបងអស់ ្ឺោរច ុះែេ់  
ទីកខនេងផ្ទទ េ់ខតមតង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3>4- ការគ្រគ់្ងហានិភ័យឥណទាន 
 

ជ្ញមយួនរងវ ិ្ ីស្នស្តសត ខែេរតូវបានអន មត័ រ រ្ុះស្នថ នអន វតតនូវោរសក្រមចចិតតរបស់ថាន ក ់   
រ្បរ់្ង និង្ណ្ៈកមាម ្ិោរវភិា្ហានិភ្យ័ ក្្វើោរវភិា្ក្ដាយរបុងរបយត័នខែេខផ្អកជ្ញចាំបងក្េើ 
េត័ម៌ានមាន  ្ណ្ភាេោរវភិា្ និងោរយេ់ែរងេីជាំនញួរបស់អតិងិជន ោរទទេួខ សរតូវ និង   
្ណ្ក្នយយភាេចាស់ោស់ ។ 

រ រ្ុះស្នថ នផ្តេ់ឥណ្ទានក្អាយអតិងិជន ក្ដាយវាយតថ្មេក្េើោរក្្វើ្ក្រមាងចាំណូ្េ ចាំោយ 
និងសមតថភាេរបស់អនកខចីកន ងោរទូទាតស់ងរ ាំេស់ ក្ដាយមានកិចចសនាភាជ បជ់្ញមយួ។ រ រ្ុះស្នថ នអាច
ែរងេីហានិភ្យ័ឥណ្ទាន    ក្ដាយខផ្អកក្េើេទធភាេរបស់អតិងិជនកន ងោរសងបាំណ្ េ    (វភិា្េាំហូរ  
ស្នចរ់បាក)់ កែូ៏ចជ្ញស េេភាេ ថ្នកិចចសនាខែេពាកេ់ន័ធ។ បខនថមក្េើក្នុះក្ៅក្ទៀត រ រ្ុះស្នថ នក ៏   
អក្ងកតផ្ងខែរេីស្នថ នភាេរ្ួស្នរ និងសមាជិករ្ួស្នររបស់េកួក្្។  កន ងោេៈក្ទសៈខេុះ រ រ្ុះស្នថ នច ុះ 
ក្ៅេិនិតយែេ់ទីកខនេងរបស់អតិងិជន ខែេរ រ្ុះស្នថ នមានោរបារមភ ក្ែើមបកី្េើកទរកចិតតែេ់អតិងិជនរមួ
ទាាំងោរផ្តេ់នូវេត័ម៌ាន ខែេមានរបក្យជនម៍យួចាំននួក្ទៀតផ្ង។ ងវីក្បើោរវាយតថ្មេឥណ្ទានរតូវ
បានអន វតតកន ងរកបខណ្ឌ មយួថ្នោររ្បរ់្ងហានិភ្យ័ឥណ្ទានែត៏រងរ រងរ រ្ុះស្នថ នកម៏និខែេរេក្ងើយ
កក្នតើយេីោរក្្វើក្អាយក្ជឿនក្េឿននូវក្សវាអតិងិជនខែរ។ រ រ្ុះស្នថ នបក្ងកើត និង អន វតតកមមវ ិ្ ីហវរកហវឺនែ៏
ទូេាំទូោយ ក្ែើមបជីួយ ក្អាយប ្គេិករបស់ខេួនបនតអភ្វិឌ្ឍសមតថភាេរបស់េួកក្្ កន ងោររ្បរ់្ង  
ហានិភ្យ័ឥណ្ទាន ។ 
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3>5- ធនធានមនុសាស  
រ រ្ុះស្នថ នបានចាតទ់ ក្នធានមន សសខែេរមួមានទាាំងអនករ្បរ់្ង និងប ្គេិកជ្ញ្នធានែ៏

មានតថ្មេ។ មានប ្គេិកខែេបានទទេួោរហវរកហវឺន និងមានចាំក្ណ្ុះែរងក្្វើោររ្បខ់ផ្នកកន ងរបតិបតតិ
ោររមួកន ងរ រ្ុះស្នថ នែូចជ្ញ ឥណ្ទាន រែាបាេ ោរទារឥណ្ទាន និងក្បឡា្ិោរ-ោរនី / អនកទទេួ និង
ក្បើករបាក ់ កែូ៏ចជ្ញបក្ចចកវទិាេត័ម៌ាន។ រូបរាងែស៏្នអ តមានរក្បៀបរបស់ប ្គេិកកខនេងក្្វើោរ និងោរ
ក្ចុះ្រួសមចាំក្ពាុះអតិងិជន ្ឺស ទធខតជ្ញេកេណ្ៈែម៏ានស្នរៈសាំខ្ននែូ់ចគាន ។ ក្ែើមបកី្ដាុះរស្នយ និង
ោររបឈមម ខងមីៗ រ រ្ុះស្នថ នសូមខណ្នាំនូវ ា្ំនូសបញ្ជជ កង់មីេីវបប្មរ៌បស់ស្នថ បន័ ខែេរមួមាន៖    
ោរអភ្វិឌ្ឍនប៍ ្គេិកខែេបានក្រជើសក្រ ើសយកមកក្្វើោរក្ែើមបបីក្ងកើនសមតថភាេ និងោរទទួេខ សរតូវ
របស់េកួក្្តាមកមមវ ិ្ ីផ្េូវោរ និងកមមវ ិ្ ីអភ្វិឌ្ឍនខ៍េួនឯង។ តថ្មេរបស់ស្នថ បន័ទាកទ់ងក្ៅនរងរក្បៀប
រ្បរ់្ងរបស់មន សសែូចជ្ញ៖ តមាេ ភាេ សមតថភាេ ោរង្ករជ្ញរកុម និងោរក្េើកកមពស់រូបភាេ         
រ រ្ុះស្នថ ន។ រ រ្ុះស្នថ នបានក្រជើសក្រ ើសឯកសោា នមយួសរមាបប់ ្គេិកក្ដាយក្របើេណ៌្ក្េឿងសរមាប់
ប ្គេិកទទួេរបាក។់ រ រ្ុះស្នថ នក្ផ្ទត តក្េើោរក្គារេប ្គេ និង កមមវ ិ្ ីហវរកហវឺនបខនថម និងោរជាំរ ញ   
ក្អាយមានោរអភ្វិឌ្ឍនក៍្រចើនជាំនញ កន ងខផ្នកជ្ញកោ់កោ់មយួ ក្ែើមបកី្្វើក្អាយប ្គេិកោនខ់តមាន
ភាេបតខ់បនោនខ់តខ្នេ ាំងក្ឡើងកន ងោរបតូរទីកខនេង និងតនួទី ។  
3>6- រទច្ចរវិទាាពត័្៌មន 

ក្ែើមបចូីេក្ៅរបកតួរបខជងក្េើទីផ្ារខែេបក្ចចកវទិាេត័ម៌ានជ្ញឧបករណ៍្ចាាំបាច ់ រ រ្ុះស្នថ ន
បានបាំពាកនូ់វឧបករណ៍្ែូចជ្ញ ក ាំេយូទរ័ បោត ញអ ីនក្ ើ្ខណ្ត ោរអន វតតនក៍មមវ ិ្ ីបខនថម និងរបេន័ធ 
រ្បរ់្ងទិនននយ័ក្ៅកន ងរបតិបតតិោរអាជីវកមមក្ដាយក្របើ Smartflex Core Banking។ រ រ្ុះស្នថ ន   ក្ជឿ
ជ្ញកថ់ា បក្ចចកវទិាជួយ សរមួេោរង្ករមន សស ក្អាយង្កយរសួេបក្ងកើនក្េបឿនរបតិបតតិោរ អាជីវកមម
ក្ែើមបកី្អាយសក្រមចែេ់ករមតិមយួ  ខែេមានស រករតយភាេ   មានោររបកតួរបខជងក្ៅកន ងែាំក្ណ្ើ រោរ 
 
េត័ម៌ាន ខែេទាកទ់ងក្ៅវញិក្ៅមកោរផ្ទេ ស់បតូរេត័ម៌ាន និង ទាំនកទ់ាំនងក្អាយមានភាេទូេាំ-          
ទូោយ។ បក្ចចកវទិាេត័ម៌ានជយួ សរមួេែេ់កិចចរបតិបតតិោររបស់រ រ្ុះស្នថ នទាាំងអស់ែូចជ្ញ កិចច
ែាំក្ណ្ើ រោររបាកក់មច ីោរទូទាត ់សងរ់បាកក់មច ីោរបក្ញ្ចញកមច ីនិងោរតាមដានវាយតថ្មេ   និង ោរទារ 
 
របាកក់មច ីរបាយោរណ៍្រ្បរ់្ងោរ្ណ្ន ្ណ្ក្នយយ និងេនធអាករ ទាំនកទ់ាំនងតាម របេន័ធក្អឡិច
រតូនិករវាងស្នថ បន័ និងស្នថ បន័ និងរវាងនយកដាា ន និងនយកដាា ន។ ក្បើគាម នបក្ចចកវទិាេត័ម៌ាន 
រ រ្ុះស្នថ ននរងមនិអាចរបកួតរបខជងក្ដាយក្ជ្ញ្ជយ័ក្ៅកន ងសមយ័េត័ម៌ានវទិាទាំក្នើបក្នុះបានក្ទ។ 
3>7- ការគ្រគ់្ងននៃរែុង 

ក្ែើមបធីានោរសក្រមចបាននូវទិសក្ៅយ ទធស្នស្តសតរបស់ខេួន រ រ្ុះស្នថ នបានអន វតតសវនកមមថ្ផ្ទ  
កន ង។ ក្នុះ្ឺក្ែើមបធីានថាបានក្គារេក្ៅតាមតរមូវោរចាប ់ សរមាបោ់រក្្វើបទបញ្ជជ  ក្ដាយរបុង- 
របយត័នរបស់ស្នថ បន័ និងសរមាបោ់រក្្វើក្គាេនក្យបាយថ្ផ្ទកន ង។ សវនកមមថ្ផ្ទកន ង ខែេខ្នេ ាំងជួយ    
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ក្អាយតារាងត េយោររ រ្ុះស្នថ នក្ដាយធានបាននូវោរក្គារេចាប ់ បទបញ្ជជ  និងោររ្បរ់្ងថ្ផ្ទកន ង 
ក្េើកកមពស់របសិទធភាេ សមតថភាេ និងធានក្អាយបាននូវតមាេ ភាេក្ៅកន ងស្នថ បន័ ។ 
 

4> ការតមដានវាយត្នម្ និងការគរម៉ូល្រាំណុល្ 

 

វ ិ្ ីស្នស្តសតថ្នោរតាមដានវាយតថ្មេកមច ី និងោររបមូេបាំណ្ េ ្ឺថារ រ្ុះស្នថ នមានប ្គេិក
ខែេក្្វើោរកន ងខផ្នករបមូេឥណ្ទាន និងបក្ញ្ចញកមចខីែេរ្បរ់្ងរាេ់ោរទូទាតរ់បាកក់មចទីាាំងអស់ 
និងោរអភ្វិឌ្ឍនជ៍ាំនួញរបស់អតិងិជន កែូ៏ចជ្ញោរក្របើរបាស់មូេនិ្ិ។ ក្យើងក្្វើោរទាំនកទ់ាំនង  
ជ្ញមយួអតិងិជន ក្ែើមបរីបមូេោរទូទាតរ់បាក ់ របសិនក្បើរបាកក់មចមីានោរយតឺយ៉ា វ។ ោរក្្វើរបាយ-
ោរណ៍្ថ្នោេវភិា្ទូទាតរ់បាកក់មចកីាំណ្តរ់តារ្បោ់េបរកិ្ចេទ ថ្នោរទូទាតស់ង ច ុះក្ៅែេ់          
ទីកខនេងផ្ទទ េ់ ក្ែើមបកី្មើេថា ក្តើឥណ្ទានក្នុះរតូវបានក្របើរបាស់ែូចខែេបានបញ្ជជ កក់្ៅកន ងពាកយស ាំ
ខចីរបាក ់និងកតស់មាគ េ់នូវរាេ់ោរផ្ទេ ស់បតូរទាាំងអស់ថ្នម ខជាំនញួក្នុះ។ ក្ផ្ាើេិខិតក្ែើមបរី ាំេរកក្ៅអនកខចី
សតីេីោរទូទាតយ់តឺនិយយក្ដាយផ្ទទ េ់ក្ៅអនកខចីសតីេីោរទូទាតយ់តឺ និងជូនែាំណ្រ ងក្ៅអាជ្ញា ្រសតីេី
ោរទូទាតយ់តឺ ឬ ក្ចញេិខិតអក្ញ្ជ ើញគាត ់មកក្ដាុះរស្នយបាំណ្ េក្ៅោរយិេ័យរបស់រ រ្ុះស្នថ ន។
េ។ រ រ្ុះស្នថ នេាយមក្្វើយ៉ា ងោក្ចៀសវាងដាចខ់្នត មនិក្អាយមានសាំណ្ ាំ ក្រឿងទាកទ់ងជ្ញមយួ
អតិងិជនខែេេិបាេទារបាំណ្ េបតរងក្ៅត ោោរក្ឡើយ។ រ រ្ុះស្នថ នអន មត័យកវ ិ្ ីស្នស្តសតទនភ់្េន់
ក្ែើមបចីរចារកន ងោររបមូេបាំណ្ េ។ វ ិ្ ីស្នស្តសតក្នុះទទេួបានក្ជ្ញ្ជយ័ជ្ញក្រៀងរហូតមក ខតក្បើក្ចៀស
មនិផ្ ត ្ឺមានខតជក្រមើសបតរងទារបាំណ្ េ ក្ហើយកជ៏្ញជក្រមើសច ងក្រោយខែរ។ 

 

ផ្នែរទី III 

 

1> ទីនាារទោល្ទៅផ្ ល្រាំណត្់យរ  

 
 

អតិងិជនក្គាេក្ៅរបស់រ រ្ុះស្នថ ន ្ឺជ្ញមាច ស់សហរគាស្នតូច និងម្យម និងពាណិ្ជជករ 
កសិករ ក្ៅតាមបោត ក្ខតតក្ផ្សងៗទូទាាំងរបក្ទស។ ក្ទាុះជ្ញយ៉ា ងោកក៏្ដាយអតិងិជនក្ៅទីរកុង 
ភ្នាំក្េញ រតូវបានចាតថ់ាជ្ញក្គាេក្ៅែម៏ានសោត ន េេភាេមយួ េីក្រពាុះជ្ញភ្សត តាងខែេក្ចញេី    
បទេិក្ស្ន្នរ៍តូវបានក្មើេក្ ើញថា ផ្តេ់ក្អាយអតិងិជនភា្ក្រចើន ្ឺក្ៅរាជធានីភ្នាំក្េញ ក្ហើយចាំនួន
ខែេក្ៅក្សសសេ់្ឺក្ៅតាមបោត ក្ខតត។ រ រ្ុះស្នថ នកម៏ាន្ក្រមាងេរងីកស្នខ្នរបស់ខេួនកន ងក្ខតតជ្ញ
ក្រចើនក្ទៀតរវាង ២ ក្ៅ ៣ ឆ្ន ាំ ខ្នងម ខ ។ 

 
 

2> និន្ាាការ និងទាំហាំទីនាារ 
 

ោរេូតោស់ ថ្នតរមូវោរទីផ្ារផ្េិតផ្េ និងក្សវាកមមរបស់រ រ្ុះស្នថ នក្ផ្សងៗកាំេ ងខត   
ក្កើនក្ឡើង ែូក្ចនុះបានបង្កា ញក្អាយក្ ើញចាស់ក្ដាយោរក្កើនក្ឡើង ថ្នផ្េបរ័តរបាកក់មចរីបស់      
រ រ្ុះស្នថ នហិរញ្ញ វតថ  និងរ រ្ុះស្នថ ន្នគារតាាំងេីែាំបូងមក។ រ រ្ុះស្នថ នក្យើងខាូ ាំបានកស្នងនូវទាំនក-់
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ទាំព័រទី 9 

 

ទាំនងេអជ្ញមយួថ្ែ្ូសហោរែូចជ្ញ ហាងេករ់ងយនត ហាងេកម់៉ាូតូ និងរកុមហ  នជ្ញក្រចើន ចាបក់្ផ្តើម 
តាាំងេីជាំនួញខែេរបកបម ខរបរក្ដាយខេួនឯងរហូតែេ់ម ខជាំនួញខ្នន តម្យម ក្ែើមបកី្្វើក្អាយអតិងិជន 
ក្ជឿជ្ញកម់កក្េើ គ រ្ឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ ក្យងតាមេទធផ្េមានអនកជាំនួញមយួចាំនួនបាន
ទាំនកទ់ាំនងមក ក្ែើមបទីទួេបានរបាកក់មចសីរមាបោ់រេរងីកម ខជាំនួញរបស់េកួក្ក។ ក្នុះមាននយ័ថា 
និនន ោរ និងទាំហាំទីផ្ាររតូវបានេរងីកជ្ញបនតបនទ ប ់។ 
 

3> ការគររួត្គរផ្ជង 
 

រ រ្ុះស្នថ នកាំេ ងខតក្ែើរតនួទីយ៉ា ងសាំខ្ននក់្ៅកន ងោររបខជងទីផ្ារ ក្ដាយចងចាាំទ កកន ងចិតតនូវ
្ក្រមាងបក្ងកើនជ្ញអតិបរមាណ្នូវរបាកច់ាំក្ណ្ញ និងេរងីកនូវតថ្មេមាច ស់ភា្ហ  នកន ងរយៈក្េេក្វង។ 
រ រ្ុះស្នថ នខតងខតកតរ់តាអាំេីោរផ្ទេ ស់បតូរោររបាកក់្ៅក្េើទីផ្ារ និងរកក្អាយក្ ើញនូវមក្្ាបាយ   
ខែេក្្វើក្អាយរបក្សើរក្ឡើងកន ងោរបាំក្រ ើអតិងិជនរបស់ខេួន ក្ដាយក្របើរបាស់នូវយ ទធស្នស្តសតក្ផ្សងៗ ក្ែើមបី
ក្្េើយតបនរងតរមូវោរទីផ្ារ។    អនករបកតួរបខជងទាាំងអស់ខផ្នកហិរញ្ញ វតថ បចច បបនន    ្ឺមាន   ្នគារ 
 

ពាណិ្ជជ ្នគារឯកក្ទស និងរ រ្ុះស្នថ នមរីកូហិរញ្ញ វតថ ក្ផ្សងៗក្ទៀត។ ក្ហើយរ រ្ុះស្នថ នបានកាំណ្តនូ់វ្ូ
របកតួរបខជងក្ៅកន ងករមតិមរីកូហិរញ្ញ វតថ ែូចគាន  ។ 
 

4> ការបា ាន់ស្មានន៉ូវច្ាំផ្ណរទីនាារ 
 

ចាំខណ្កទីផ្ារឥណ្ទានរបស់ គ រ្ឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ ក្បើក្របៀបក្្ៀបក្ៅនរងទាំហាំ 
ឥណ្ទាន ថ្នោរចាបយ់កចាំខណ្កទីផ្ារសរ ប ថ្នរ រ្ុះស្នថ នមរីកូហិរញ្ញ វតថ ទាាំងអស់ក្ៅរបក្ទសកមព ជ្ញ 
កន ងឆ្ន ាំ២០២០ ក្ ើញថាមានអរតា ០.០៣៣៨% ។ 

 
របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 
រកុមរបរកាភ្បិាេ សូមក្្វើោរបង្កា ញនូវរបាយោរណ៍្របចាាំឆ្ន ាំរបស់ខេួនក្ដាយភាជ បជ់្ញមយួនូវរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់ 
រ្រុះស្នថ នមរីកូហិរញ្ញ វតថ  រ ៉ាូេា ម.ក ក្ៅោត់ថា (“រកុមហ  ន”) ខែេបានក្្វើសវនកមមរចួសរមាបោ់រយិបរកិ្ចេទខែេបាន
បញ្ចបថ់្ងៃទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020។ 

សរមមភាពចមាបង 

សកមមភាេអាជីវកមមចមបងរបស់រកុមហ  ន ្ឺផ្តេ់ក្សវាមរីកូហិរញ្ញ វតថ និងក្សវាក្ផ្សងៗក្ទៀតខែេពាកេ់ន័ធនរងវស័ិយហិរញ្ញ វតថ  
ខែេមានខចងក្ៅកន ងវសិ្នេភាេរបស់អាជ្ញា ប័ណ្ណ មរីកូហិរញ្ញ វតថ  ក្ៅកន ងរេុះរាជ្ញោចរកកមព ជ្ញ។  
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ទាំព័រទី 10 

 

 

ល្ទ្ធទល្ហិរញ្ញវត្ថ ុ

េទធផ្េហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន មានែូចខ្នងក្រោម៖ 

 

 2020 2019 
 ដុល្លារអាឈមរិរ ពាន់ឈរៀល្ ដុល្លារអាឈមរិរ ពាន់ឈរៀល្ 

 
 (កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
 (កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
របាកច់ាំក្ណ្ញម នែកេនធ  147,670   602,051   194,625   788,621  
ចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ  (53,653)  (218,743)  (35,308)  (143,068) 
របាកច់ាំក្ណ្ញស ទធសរមាបោ់រយិបរកិ្ចេទ  94,017   383,308   159,317   645,553  

 

ភា្ល្ភ 

េ ាំមានភា្ោភ្ោរតូវបានរបោស ឬរតូវបានបង់ ក្ហើយរកុមរបរកាភ្បិាេកេ៏ ាំបានផ្ដេ់ជ្ញអន ស្នសនឲ៍្យមានោរខបង
ខចកភា្ោភ្សរមាប់ោរយិបរកិ្ចេទក្នុះក្ទ។ 

ឈដើមទ្ុន 

ក្ែើមទ នច ុះបញ្ជ ី និងខែេបានបងរ់បស់រកុមហ  ននថ្ងៃទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020 មានចាំនួន 1,500,000 ែ ោេ រអាក្មរកិ (2019: 
1,500,000 ែ ោេ រអាក្មរកិ) ខែេកន ងក្នុះកន ងមយួភា្ហ  នក្សមើនរង 100 ែ ោេ រអាក្មរកិ។ ភា្ហ  ន និងរចនសមពន័ធរបស់ 
រកុមហ  នេមអតិ រតូវបានោតរតដាងក្ៅកាំណ្ត់សមាគ េ់ទី 14។ 

ទ្ុនបគមុង នងិសំវិធានធន 

េ ាំមានោរខរបរបួេជ្ញស្នរវនតក្ៅក្េើទ នបរមុង និងសាំវធិាន្នក្ៅកន ងោរយិបរកិ្ចេទក្នុះក្ទក្រៅេីោរបង្កា ញក្ៅកន ង  
របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះ។
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ទាំព័រទី 11 

 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

ឥណទានអាគររ់ និង ឥណទានជាប់សងាស័យ 

ក្ៅម នក្េេខែេរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  នរតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើង រកុមរបរកាភ្បិាេបានចាត់វធិានោរខែេ
មានមូេដាា នសមរមយក្ែើមបបីញ្ជជ កថ់ា វធិានោរទាកទ់ងនរងោរេ បក្ចាេនូវឥណ្ទានអារកក ់ និងោរក្្វើសាំវធិាន្នក្េើ
ឥណ្ទានជ្ញបស់ងស័យរតូវបានក្្វើក្ទបើង ក្ហើយមានោរក្ជឿជ្ញកថ់ាមនិមានឥណ្ទានអារកក់ និងសាំវធិាន្នរតូវបានក្្វើ
ក្ឡើងសរមាបឥ់ណ្ទានជ្ញប់សងសយ័។ 

នថ្ងៃក្ចញរបាយោរណ៍្ក្នុះ រកុមរបរកាភ្បិាេេ ាំបានេិនិតយក្ ើញមានស្នថ នភាេោមយួខែេអាចនរងបោត េឲ្យមានោរ
េ បបាំបាតក់្ចាេឥណ្ទានអារកក ់ ឬោរក្្វើសាំវធិាន្នក្េើឥណ្ទានជ្ញប់សងស័យក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះមាន
ចាំនួនខវុះខ្នតជ្ញស្នរវនតក្នុះក្ឡើយ។ 

គទ្ពាយសរមមចរនត 

ក្ៅម នក្េេខែេរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  នរតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើង រកុមរបរកាភ្បិាេបានចាត់វធិានោរខែេ
មានមូេដាា នសមរមយក្ែើមបបីញ្ជជ កថ់ាបោត រទេយសកមមចរនតទាាំងអស់ ខែេបានកត់រតាក្ៅកន ងបញ្ជ ី្ណ្ក្នយយរបស់     
រកុមហ  ន ក្ហើយខែេទាំនងជ្ញមនិអាចេក់បានក្ៅកន ងរបតិបតតិោរអាជីវកមម្មមតា រតូវបានោតប់នថយឲ្យក្ៅក្សមើនរងតថ្មេ
ខែេរ ាំេរងទ កថានរងអាចរបមូេបានជ្ញកខ់សតង។ 

នថ្ងៃក្ចញរបាយោរណ៍្ក្នុះ រកុមរបរកាភ្បិាេេ ាំបានែរងេីក្ហត ោរណ៍្ោមយួខែេនរងក្្វើឲ្យប៉ាុះពាេ់ែេ់ោរកាំណ្ត់
តថ្មេរទេយសកមមចរនត ក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន ថាមានភាេមនិរតរមរតូវក្នុះក្ទ។ 

វិធីស្ន្រសតរំណត្់ត្នមៃ 

នថ្ងៃក្ចញរបាយោរណ៍្ក្នុះ រកុមរបរកាភ្បិាេេ ាំបានែរងេីក្ហត ោរណ៍្ោមយួខែេបានក្កើតក្ឡើងខែេនរងក្្វើឲ្យប៉ាុះ
ពាេ់ែេ់វ ិ្ ីស្នស្តសតកាំណ្តត់ថ្មេខែេបានអន វតតកនេងមក កន ងោរវាយតថ្មេរទេយសកមម និងបាំណ្ េក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្
ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  នថាមានភាេមនិរតរមរតូវ ឬមនិសមរសបក្នុះក្ទ។ 

បំណុល្យថាភាព  

នថ្ងៃោរយិបរកិ្ចេទថ្នរបាយោរណ៍្ក្នុះ េ ាំមាន៖ 

(ក) ោរខរបរបួេរទេយសកមមោមយួរបស់រកុមហ  ន ខែេក្កើតមានក្ឡើងក្ដាយស្នរោរដាកប់ញ្ជច ាំសរមាប់ោរធាន
ចាំក្ពាុះបាំណ្ េរបស់ប ្គេោមយួចាបត់ាាំងេីែាំោចឆ់្ន ាំក្ឡើយ ឬ 

(ខ) បាំណ្ េយថាក្ហត ោមយួខែេក្កើតមានក្ឡើងចាំក្ពាុះរកុមហ  ន ចាបត់ាាំងេីច ងោរយិបរកិ្ចេទក្រៅអាំេីរបតិបតតិោរ
អាជីវកមម្មមតារបស់រកុមហ  ន។ 

រកុមរបរកាភ្បិាេមានមតិថា េ ាំមានបាំណ្ េយថាក្ហត  ឬបាំណ្ េក្ផ្សងៗក្ទៀតរបស់រកុមហ  ន ខែេរតូវបាំក្េញឬអាចនរង
រតូវបាំក្េញកន ងរយៈក្េេ12ខខបនទ បេ់ីច ងោរយិបរកិ្ចេទក្នុះ ខែេនរងក្្វើឲ្យមានផ្េប៉ាុះពាេ់ ឬអាចនរងប៉ាុះពាេ់ជ្ញស្នរវនត
ែេ់េទធភាេរបស់រកុមហ  ន កន ងោរបាំក្េញោតេវកិចចរបស់ខេួន ែូចខែេបានកាំណ្ត់ និងក្ៅក្េេខែេែេ់ថ្ងៃកាំណ្ត។់ 

 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

ទាំព័រទី 12 

 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

ការផ្លាស់បតូរននឈហត្ុការណ៍ 

នថ្ងៃក្ចញរបាយោរណ៍្ក្នុះ រកុមរបរកាភ្បិាេ េ ាំបានែរងេីក្ហត ោរណ៍្ោមយួខែេមនិបានខវកខញកក្ៅកន ង         
របាយោរណ៍្ក្នុះ ឬកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន ខែេនរងបោត េឲ្យមានតួក្េខថ្នចាំនួនោមួយខែេ
បានបង្កា ញក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ មានភាេមិនរតរមរតូវក្នុះក្ទ។ 

គបត្ិបត្តិការមិនគបគរត្ ី

រកុមរបរកាភ្បិាេមានមតិថា េទធផ្េថ្នរបតិបតតិោររបស់រកុមហ  នកន ងោរយិបរកិ្ចេទហិរញ្ញ វតថ ក្នុះមនិមានផ្េប៉ាុះពាេ់
ជ្ញស្នរវនតក្ដាយសកមមភាេរបតិបតតិោរ ឬរេរតតិោរណ៍្ោមយួខែេមានេកេណ្ៈជ្ញស្នរវនត និងមនិរបរកតីក្នុះក្ទ។ 

រកុមរបរកាភ្បិាេកម៏ានមតិផ្ងខែរថា ក្ៅកន ងចក្នេ ុះក្េេចាប់េីថ្ងៃច ងោរយិបរកិ្ចេទែេ់ថ្ងៃក្ចញរបាយោរណ៍្ក្នុះ េ ាំមាន
ចាំោតថ់ាន កស់កមមភាេរបតិបតតិោរ ឬរេរតតិោរណ៍្ោមយួខែេមានេកេណ្ៈជ្ញស្នរវនត និងមនិរបរកតីក្កើតមានក្ឡើង
ខែេអាចនាំឲ្យប៉ាុះពាេ់ែេ់េទធផ្េថ្នរបតិបតតិោររបស់រកុមហ  នកន ងោរយិបរកិ្ចេទ ខែេរបាយោរណ៍្ក្នុះបានក្រៀបចាំ
ក្ឡើងក្នុះក្ទ។ 

គពរត្តិការណ៍ឈគកាយកាល្បរិឈចេទ្រាយការណ ៍

េ ាំមានរេរតតិោរណ៍្ស្នរវនតក្កើតក្ឡើងក្រោយោេបរកិ្ចេទរាយោរណ៍្ ខែេតរមូវឲ្យមានោរោតរតដាង ឬនិយត័ភាេក្រៅ
េីរេរតតិោរណ៍្ខែេបានោតរតដាងរចួក្ហើយក្ៅកន ងកាំណ្ត់សមាគ េ់ខែេភាជ ប់ជ្ញមយួនរងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 

សមាជិរគរុមគបររាាភិបាល្ 

សមាជិករកុមរបរកាភ្បិាេខែេបក្រមើោរក្ៅកន ងោរយិបរកិ្ចេទនិងនថ្ងៃក្ចញរបាយោរណ៍្ក្នុះ មានរាយនមែូចខ្នង
ក្រោម៖ 

អនករសី ឈន ឈសៀរល្ង របធានរកុមរបរកាភ្បិាេ 
ក្ោក មា ារា ា រ ៉ូហាា អភ្បិាេ 
ក្ោក ថន សុធារិន អភ្បិាេ 

ចំណណរហ ុនរបស់គរមុគបររាាភិបាល្ 

ចាំខណ្កហ  នរបស់រកុមរបរកាភ្បិាេរតូវបានោតរតដាងក្ៅកន ងកាំណ្តស់មាគ េ់ទី14 ថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះ។ 

អត្ថគបឈយាជន៍របស់គរុមគបររាាភិបាល្  

មនិថាក្ៅច ងោរយិបរកិ្ចេទ ឬក្ៅកន ងអាំឡ ងោរយិបរកិ្ចេទថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះ ្ឺមនិមានកិចចរេមក្រេៀងោមយួ
ខែេរកុមហ  នជ្ញភា្ីមាេ ង ខែេកមមវតថ ថ្នកិចចរេមក្រេៀងក្នុះអាចផ្តេ់េទធភាេែេ់រកុមរបរកាភ្បិាេោមាន កឲ់្យទទួេ
បាននូវអតថរបក្យជនត៍ាមមក្្ាបាយក្ផ្សងៗែូចជ្ញោរទិញភា្ហ  ន ឬប័ណ្ណ បាំណ្ េរបស់រកុមហ  ន ឬស្នជីវកមមែថ្ទ    
ក្ឡើយ។  

 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

ទាំព័រទី 13 

 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល (ត) 

អត្ថគបឈយាជន៍របស់គរុមគបររាាភិបាល្ (ត្) 

មនិថាក្ៅច ងោរយិបរកិ្ចេទឬក្ៅកន ងអាំឡ ងោរយិបរកិ្ចេទ រកុមរបរកាភ្បិាេេ ាំបានទទួេ ឬមានសិទធិទទួេបាននូវ            
អតថរបក្យជនោ៍មយួ (ក្រៅេីអតថរបក្យជនខ៍ែេបានរាបប់ញ្ចូ េកន ងចាំនួនសរ បថ្នឯកតតជនខែេបានទទួេ ឬកាំណ្ត់
នរងអាចទទួេបានក្ដាយរកុមរបរកាភ្បិាេ) តាមរយៈោរច ុះកិចចសនាក្្វើក្ឡើងក្ដាយរកុមហ  នជ្ញមយួរកុមរបរកាភ្បិាេ 
ឬក្ដាយរកុមហ  នក្ផ្សងខែេមានរកុមរបរកាភ្បិាេជ្ញសមាជិក ឬកជ៏្ញមយួរកុមហ  នក្ផ្សង ខែេមានរកុមរបរកាភ្បិាេជ្ញ
សមាជិកក្នុះមានផ្េរបក្យជនខ៍ផ្នកហិរញ្ញ វតថ ក្រចើនជ្ញងអវីរតូវបានបង្កា ញក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 

ការទ្ទ្ួល្ខ្ុសគត្ូវរបស់គរុមគបររាាភិបាល្រនុងការឈរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  

រកុមរបរកាភ្បិាេ មានភារៈក្្វើោរអុះអាងបញ្ជជ កថ់ា របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ បានក្រៀបចាំក្ឡើងយ៉ា ងរតរមរតូវកន ងករមតិជ្ញ
ស្នរវនតថ្នស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ននថ្ងៃទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020 រេមទាាំងេទធផ្េហិរញ្ញ វតថ  និងេាំហូរស្នចរ់បាក់
សរមាប់ោរយិបរកិ្ចេទខែេបានបញ្ចប ់ ក្ដាយអន ក្ោមក្ៅតាមងដ់ាររបាយោរណ៍្ទាកទ់ងនរងហិរញ្ញ វតថ អនតរជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ 
សរមាប់សហរគាស  ្នតូច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”)។  

ក្ៅកន ងោរក្រៀបចាំរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះរកុមរបរកាភ្បិាេរតូវ៖ 

(ក) អន មត័នូវក្គាេនក្យបាយ្ណ្ក្នយយសមរសប ក្ដាយខផ្អកក្េើោរវនិិចេ័យ និងោរបា៉ា ន់របមាណ្យ៉ា ងសមក្ហត 
ផ្េ និងរបុងរបយត័ន រេមទាាំងអន វតតតាមក្គាេនក្យបាយទាាំងក្នុះរបកបក្ដាយសងគតិភាេ។ 

(ខ) អន ក្ោមក្ៅតាម CIFRS for SMEs ឬរបសិនក្បើមានោរផ្ទេ ស់បតូរេីក្នុះ ក្ែើមបបីង្កា ញេីភាេេិត និង
រតរមរតូវ ្ឺរតូវខតបង្កា ញ នងិេនយេ់ឲ្យបានចាស់ោស់ និងកាំណ្តច់ាំនួនក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ -     
វតថ ។ 

(្) រតួតេិនិតយរបេន័ធែាំក្ណ្ើ រោរក្រៀបចាំរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន នងិ ោររកាទ កនូវបញ្ជ ី
្ណ្ក្នយយឲ្យបានរ្បរ់គាន ់និងរបេន័ធរ្បរ់្ងថ្ផ្ទកន ងឲ្យមានរបសិទធភាេ។ 

( ) វាយតថ្មេនូវេទធភាេរបស់រកមុហ  នចាំក្ពាុះោរបនតនិរនតរភាេអាជីវកមម ទទួេខ សរតូវក្េើោរោតរតដាង
េត័ម៌ាន របសិនក្បើពាកេ់ន័ធនូវបញ្ជា ទាាំងឡាយខែេទាកទ់ងក្ៅនរងនិរនតរភាេអាជីវកមម និងក្របើរបាស់
មូេដាា ននិរនតរភាេថ្នសតងដ់ារ្ណ្ក្នយយ ក្េើកខេងខតរកុមរបរកាភ្បិាេមានបាំណ្ងចងជ់រមុះបញ្ជ ីរកមុ
ហ  ន ឬបញ្ឈបរ់បតបិតតិោរ ឬគាម នជក្រមើសសមរមយែថ្ទក្ទៀតក្រៅេីក្្វើខបបក្នុះ។ 

)ង(  រតួតេិនិតយ នងិែរកនាំរកមុហ  នឲ្យមានរបសិទធភាេក្េើរាេ់ក្សចកដីសក្រមចសាំខ្នន់ៗ ទាាំងឡាយខែេប៉ាុះ
ពាេ់ែេ់សកមមភាេរបតិបតតោិរ និងែាំក្ណ្ើ រោររបស់រកុមហ  ន ក្ហើយរតូវរបាកែថាកិចចោរក្នុះរតូវបាន
្េ ុះបញ្ជច ាំងយ៉ា ងរតរមរតូវក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 

រកុមរបរកាភ្បិាេ ធានអុះអាងថាបានអន វតតនូវរាេ់តរមូវោរ ែូចខែេបានរាយោរណ៍្ខ្នងក្េើកន ងោរក្រៀបចាំ            
របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន។ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ 

ជ្ូនចំស ោះភាគទុនិរ 
ក្គឹោះស្ថា នមីក្រូហរិញ្ញវតាុ រ  លូា ម.រ 

មត្ិសវនរមម 

ក្យើងខា ាំបានក្្វើសវនកមមក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រ្រុះស្នថ នមរីកូហិរញ្ញ វតថ  រ ៉ាូេា ម.ក ក្ៅោតថ់ា (“រកុមហ  ន”) ខែេ
រមួមានរបាយោរណ៍្ស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020 របាយោរណ៍្េទធផ្េេមអតិ របាយោរណ៍្សតីេីបខរម    
បរមួេមូេ្ន និងរបាយោរណ៍្េាំហូរស្នច់របាក់សរមាបោ់រយិបរកិ្ចេទខែេបានបញ្ចប់ និងកាំណ្តស់មាគ េ់ខែេរមួមាន
ក្គាេនក្យបាយ្ណ្ក្នយយសាំខ្នន់ៗ  រេមទាាំងេត័ម៌ានេនយេ់ក្ផ្សងៗក្ទៀតខែេបានបង្កា ញក្ៅទាំេ័រទី 10 ែេ់ 48។ 

ជ្ញមតិរបស់ក្យើងខា ាំ របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  បានបង្កា ញនូវភាេរតរមរតូវកន ងករមតិជ្ញស្នរវនតថ្នស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ របស់ 
រកុមហ  ននថ្ងៃ ទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020 រេមទាាំងេទធផ្េហិរញ្ញ វតថ  និង   េាំហូរស្នចរ់បាករ់បស់រកុមហ  នសរមាបោ់រយិបរកិ្ចេទ
ខែេបានបញ្ចប ់ ក្ដាយអន ក្ោមតាមសតងដ់ាររបាយោរណ៍្ទាកទ់ងនរងហិរញ្ញ វតថ អនតរជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញសរមាបស់ហរគាស
 ្នតូច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

ម៉ូល្ដ្ឋានននមត្ិសវនរមម 

ក្យើងខា ាំបានក្្វើសវនកមមក្ដាយអន ក្ោមក្ៅតាមសតង់ដារសវនកមមអនតរជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ។ ោរទទួេខ សរតូវរបស់ក្យើងខា ាំ
ខែេរសបតាមសតងដ់ារទាាំងក្នុះ រតូវបានក្រៀបរាបប់ខនថមក្ទៀតក្ៅកន ងកថាខណ្ឌ  សដីេីោរទទួេខ សរតូវរបស់សវនករ 
សរមាប់ោរក្្វើសវនកមមក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ខែេមានក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្របស់ក្យើងខា ាំ។ ក្យើងខា ាំឯករាជយភាេេ ី    
រកុមហ  នតាមតរមូវោររកមសីេ្មខ៌ែេពាកេ់ន័ធនរងោរក្្វើសវនកមមក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  ក្ៅកន ងរេុះរាជ្ញោចរក
កមព ជ្ញ ក្ហើយក្យើងខា ាំបានបាំក្េញតាមរកបខណ្ឌ ទាំនួេខ សរតូវរកមសីេ្ម៌ក្ផ្សងៗរសបតាមតរមូវោរទាាំងក្នុះ។ ក្យើងខា ាំ
ក្ជឿជ្ញក់ថា ភ្សត តាងសវនកមមខែេក្យើងខា ាំរបមូេបានមានេកេណ្ៈរ្បរ់គាន ់ និងសមរសបសរមាប់ជ្ញមូេដាា នកន ងោរ
បក្ញ្ចញមតិសវនកមមរបស់ក្យើងខា ាំ។ 

បញ្ហាឈទាសងៗ 

របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  នសរមាបោ់រយិបរកិ្ចេទខែេបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2019 រតួវបានក្្វើសវនកមម
ក្ដាយសវនករក្ផ្សងក្ទៀតខែេបានបក្ញ្ចញមតិសវនកមមក្ៅថ្ងៃទី29 ខខកកកដា ឆ្ន ាំ2020 ថារបាយោរណ៍្ក្នុះមានភាេ 
រតរមរតូវ។ 

ព័ត្៌មានឈទាសងៗ 

អនករ្បរ់្ង មានោរទទួេខ សរតូវក្េើេត័៌មានក្ផ្សងៗ។ េត័ម៌ានក្ផ្សងៗខែេបានទទួេរតរមោេបរកិ្ចេទ ថ្ន            
របាយោរណ៍្របស់សវនករ មានរបាយោរណ៍្របស់រកុមរបរកាភ្បិាេខែេបានបង្កា ញក្ៅ ទាំេរ័ទី 1 ែេ់ទី 5  ចាំខណ្កឯ                
របាយោរណ៍្របចាាំឆ្ន ាំរបស់រកុមហ  ន រ ាំេរងថានរងផ្តេ់ឱយក្យើងខា ាំក្រោយោេបរកិ្ចេទថ្នរបាយោរណ៍្សវនកមមក្នុះ ។ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ (ត) 

ជ្ូនចំស ោះភាគទុនិរ 
ក្គឹោះស្ថា នមីក្រូហរិញ្ញវតាុ រ  លូា ម.រ 

ព័ត្៌មានឈទាសងៗ (ត្) 

មតិរបស់ក្យើងខា ាំក្ៅក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  មនិបានរ្បែណ្ត បេ់ត័ម៌ានក្ផ្សងៗក្ឡើយ ក្ហើយក្យើងខា ាំកម៏និផ្តេ់នូវ         
អាំណ្ៈអាំោងោមយួក្េើេត័៌មានក្ផ្សងៗទាាំងក្នុះក្ឡើយ។ 

ពាកេ់ន័ធនរងោរក្្វើសវនកមមរបស់ក្យើងខា ាំក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  ោរទទួេខ សរតូវរបស់ក្យើងខា ាំ ្ឺរតូវអានេត័៌មាន      
ក្ផ្សងៗ ក្ហើយេិចារោថាក្តើេត័ម៌ានក្ផ្សងៗក្នុះ មានភាេមនិរសបគាន ជ្ញស្នរវនតជ្ញមយួរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  ឬោរ
យេ់ែរងរបស់ក្យើងខា ាំក្ៅកន ងោរក្្វើសវនកមម ឬមានបង្កា ញនូវកាំហ ស្គងជ្ញស្នរវនតឬក្ទ។ របសិនក្បើោរអានេត័ម៌ាន       
ក្ផ្សងៗខែេបានទទួេម នោេបរកិ្ចេទថ្នរបាយោរណ៍្សវនកមមក្នុះ អាចឲ្យក្យើងខា ាំសននិដាា នថា មានកាំហ ស្គងជ្ញ     
ស្នរវនតក្កើតក្ឡើង ក្យើងខា ាំរតូវរាយោរណ៍្ក្ៅតាមស្នថ នភាេជ្ញកខ់សតង។ ក្យើងខា ាំេ ាំមានអវីខែេរតូវរាយោរណ៍្ពាកេ់ន័ធនរង
េត័ម៌ានក្ផ្សងៗក្នុះក្ទ។ 

ការទ្ទ្ួល្ខ្ុសគត្ូវឈល្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនរគ្ប់គ្ង និងអនរទ្ទ្ួល្ខ្ុសគត្ូវឈល្ើអភិបាល្រិចច 

អនករ្បរ់្ងមានភារៈទទួេខ សរតូវក្េើោរក្រៀបចាំ និងោរបង្កា ញនូវភាេរតរមរតូវថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្ដាយ
អន ក្ោមតាមសតង់ដាររបាយោរណ៍្ទាកទ់ងនរងហិរញ្ញ វតថ អនតរជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញសរមាបស់ហរគាស  ្នតូច និងម្យម ក្ហើយ
និងទទួេខ សរតូវក្េើរបេន័ធរតួតេិនិតយថ្ផ្ទកន ងខែេអនករ្ប់រ្ងកាំណ្តថ់ាមានភាេចាាំបាច់សរមាបោ់រក្រៀបចាំរបាយោរណ៍្
ហិរញ្ញ វតថ  ឲ្យក្ជៀសផ្ តេីោរបង្កា ញខ សជ្ញស្នរវនតក្ដាយស្នរខតោរខកេងបនេាំ ឬកាំហ ស្គង។ 

ក្ៅកន ងោរក្រៀបចាំរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  អនករ្ប់រ្ងមានភារៈទទួេខ សរតូវក្េើោរវាយតថ្មេនូវេទធភាេរបស់រកុមហ  ន
កន ងោរបនតនិរនតរភាេអាជីវកមម ទទួេខ សរតូវក្េើោរោតរតដាងេត័ម៌ាន របសិនក្បើពាកេ់ន័ធនូវបញ្ជា ទាាំងឡាយខែេ
ទាកទ់ងក្ៅនរងនិរនតរភាេអាជីវកមម និងក្របើរបាស់មូេដាា ននិរនតរភាេថ្ន្ណ្ក្នយយក្េើកខេងខតអនករ្បរ់្ងមានបាំណ្ង
ចងជ់រមុះបញ្ជ ីផ្ទអ កែាំក្ណ្ើ រោររកុមហ  ន ឬគាម នជក្រមើសសមរមយែថ្ទក្ទៀតក្រៅេីក្្វើខបបក្នុះ។ 

អនកទទួេខ សរតូវក្េើអភ្បិាេកិចចមានភារៈទទួេខ សរតូវកន ងោររតួតេិនិតយែាំក្ណ្ើ រោរហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន។  

ការទ្ទ្ួល្ខ្ុសគត្ូវរបស់សវនររសគមាប់ការឈធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ក្គាេក្ៅរបស់ក្យើងខា ាំ្ឺផ្ដេ់នូវអាំណ្ុះអាំោងសមក្ហត ផ្េថា  របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ទាាំងមូេមនិមានោរបង្កា ញខ ស
ជ្ញស្នរវនតក្ដាយស្នរខតោរខកេងបនេាំ ឬកាំហ ស្គង និងផ្ដេ់នូវរបាយោរណ៍្របស់សវនករខែេរមួបញ្ចូ េទាាំងមតិសវនកមម
របស់ក្យើងខា ាំ។  អាំណ្ុះអាំោងសមក្ហត ផ្េ្ឺជ្ញអាំណ្ុះអាំោងមានករមតិខពស់មយួ ប៉ា ខនតវាមនិអាចធានថារ្ប់ក្េេថ្ន
ោរក្្វើសវនកមម ក្ដាយអន ក្ោមក្ៅតាមសតងដ់ារសវនកមមអនតរជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ អាចរកក្ ើញនូវោរបង្កា ញខ សជ្ញស្នរវនត
ខែេបានក្កើតក្ឡើងក្នុះក្ទ ។  ោបង្កា ញខ សជ្ញស្នរវនតអាចក្កើតក្ឡើងក្ដាយស្នរោរខកេងបនេាំ ឬកាំហ ស្គង ក្ហើយរតូវបាន
ចាតទ់ កថាជ្ញស្នរវនតក្ៅក្េេខែេោរខកេងបនេាំ ឬកាំហ ស្គងខតមយួ ឬករ៏មួបញ្ចូ េគាន មានផ្េប៉ាុះពាេ់ែេ់ោរសក្រមច
ចិតតខផ្នកក្សែាកិចចរបស់អនកក្របើរបាស់ក្ដាយក្យងក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះ។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ (ត) 

ជ្ូនចំស ោះភាគទុនិរ 
ក្គឹោះស្ថា នមីក្រូហរិញ្ញវតាុ រ  លូា ម.រ 

ការទ្ទ្ួល្ខ្ុសគត្ូវរបស់សវនររសគមាប់ការឈធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

ជ្ញខផ្នកមយួថ្នោរក្្វើសវនកមម ក្ដាយអន ក្ោមក្ៅតាមសតងដ់ារសវនកមមអនតរជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ ក្យើងខា ាំអន វតតនូវោរវនិិចេយ័
ខែេរបកបក្ៅក្ដាយវជិ្ញជ ជីវៈ និងរកានូវមជឈធាត និយមកន ងអាំឡ ងក្េេសវនកមម។ ក្យើងខា ាំក៏បាន៖ 

 ក្្វើោរកាំណ្ត ់និងវាយតថ្មេនូវហានិភ្យ័ថ្នោរបង្កា ញខ សជ្ញស្នរវនត ក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្ដាយស្នរខតោរខកេង
បនេាំ ឬកាំហ ស្គង និងទទួេខ សរតូវក្េើោរក្រៀបចាំ និងោរ អន វតតនូវនីតិវ ិ្ ីសវនកមម ក្ែើមបកី្្េើយតបក្ៅនរងហានិភ្័យ
ទាាំងក្នុះ និងរបមូេនូវភ្សត តាងខែេមានេកេណ្ៈរ្បរ់គាន ់ និងសមរសបសរមាបជ់្ញមូេដាា នកន ងោរបក្ញ្ចញមតិ
សវនកមមរបស់ក្យើងខា ាំ។  ហានិភ្យ័ខែេមនិអាចរកក្ ើញនូវោរបង្កា ញខ សជ្ញស្នរវនតខែេក្កើតក្ឡើងក្ដាយស្នរខត
ោរខកេងបនេាំមានេកេណ្ៈខពស់ជ្ញង ោរបង្កា ញខ សក្កើតក្ឡើងេីកាំហ ស្គង ក្ដាយស្នរខតោរខកេងបនេាំអាចរមួបញ្ចូ េ 
ទាាំង ោរ  ប ិតគាន  ោរេួចបនេាំ ោរេ បក្ចាេក្ដាយក្ចតន ោរបករស្នយមនិេិត ឬមនិអន វតតតាមនីតិវ ិ្ ីរ្ប់រ្ង
ថ្ផ្ទកន ង។ 

 ទទួេបាននូវោរយេ់ែរងអាំេីោររ្ប់រ្ងថ្ផ្ទកន ងខែេពាកេ់័នធនរងោរក្្វើសវនកមម កន ងក្គាេបាំណ្ងក្ែើមបកី្រៀបចាំនូវ
នីតិវ ិ្ ីសវនកមមខែេសមរសបក្ៅតាមោេៈក្ទសៈ ប៉ា ខនតមនិខមនកន ងក្គាេបាំណ្ងក្ែើមបបីក្ញ្ចញមតិក្េើរបសិទធភាេ
ថ្នោររ្បរ់្ងថ្ផ្ទកន ងរបស់រកុមហ  នក្ឡើយ។ 

 ោរវាយតថ្មេក្េើភាេសមរសបថ្នក្គាេនក្យបាយ្ណ្ក្នយយ ខែេរកុមហ  នបានក្របើរបាស់ និងភាេសមក្ហត ផ្េ
ថ្នោរបា៉ា ន់ស្នម ន្ណ្ក្នយយសាំខ្នន់ៗ  រេមទាាំងោរោតរតដាងេត័ម៌ានពាកេ់ន័ធ ខែេបានក្្វើក្ឡើងក្ដាយអនក                        
រ្បរ់្ង។ 

 ក្្វើោរសននិដាា នក្េើភាេសមរសបថ្នោរក្របើរបាស់មូេដាា ននិរនតរភាេថ្ន្ណ្ក្នយយរបស់អនករ្បរ់្ង ក្ហើយក្ដាយ
ខផ្អកក្ៅក្េើភ្សត តាងសវនកមមខែេទទួេបាន ក្្វើោរសននិដាា នថាក្តើភាេមនិចាស់ោស់ជ្ញស្នរវនតពាកេ់ន័ធក្ៅនរង
រេរតតិោរណ៍្ ឬ េកេខណ្ឌ ខែេអាចក្្វើឲ្យមានមនទិេជ្ញស្នរវនតក្េើេទធភាេរបស់រកុមហ  ន ក្ែើមបបីនតនិរនតរភាេ            
អាជីវកមម។  របសិនក្បើ ក្យើងខា ាំ ក្្វើោរសននិដាា នថាមានអតថិភាេថ្នភាេមនិរបាកែរបជ្ញជ្ញស្នរវនត ក្យើងខា ាំចាាំបាច់រតូវ
បញ្ចូ េក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្របស់ក្យើងខា ាំ ក្ែើមបទីាញចាំោបអ់ារមមណ៍្ក្េើោរោតរតដាងេត័ម៌ានពាកេ់ន័ធក្ៅកន ង
របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  ឬ របសិនក្បើោរោតរតដាងេត័ម៌ានមានេកេណ្ៈមនិរ្បរ់គាន ់ ក្យើងខា ាំចាាំបាច់រតូវផ្ដេ់              
មតិសវនកមមខែេមានបញ្ជា ។ ោរសននិដាា នរបស់ក្យើងខា ាំ ្ឺខផ្អកតាមភ្សត តាងសវនកមមខែេរបមូេបានរតរម                
ោេបរកិ្ចេទថ្នរបាយោរណ៍្សវនកមមរបស់ក្យើងខា ាំ។  យ៉ា ងោកក៏្ដាយរេរតតិោរណ៍្ ឬេកេខណ្ឌ នក្េេអន្ត 
អាចក្្វើឲ្យបញ្ឈបនូ់វនិរនតរភាេថ្នអាជីវកមម។ 

 វាយតថ្មេក្េើោរបង្កា ញ រចនសមពន័ធ និងខេរមស្នរថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ទាាំងមូេ ខែេរមួបញ្ចូ េទាាំងោរោត
រតដាងេត័ម៌ាន និងវាយតថ្មេថាក្តើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ បានបង្កា ញេីរបតិបតតិោរ និងរេរតតិោរណ៍្ពាកេ់ន័ធកន ង            
អតថនយ័ខែេអាចសក្រមចបាននូវោរបង្កា ញរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ែរ៏តរមរតូវ។ 





គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

 ទាំព័រទី 19 

 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ 
នាថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020  
  2020 2019 

 

រំណត្់
សមាគាល់្ 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 
 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
ក្ទពយសរមម      

ស្នចរ់បាកក់ន ងថ្ែ 4  11,393   46,085   13,201   53,794  
របាកប់ក្ញ្ញ ើ និងរបាកត់មកេ់ក្ៅ្នគារ
ជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ 5  75,878   306,927   75,704   308,494  

របាកប់ក្ញ្ញ ើ និងរបាកត់មកេ់ក្ៅ្នគារ    
ក្ផ្សងៗ 6  23,158   93,674   1,071   4,364  

ឥណ្ទានផ្តេ់ែេ់អតិងិជន 7  1,837,877   7,434,212   2,371,149   9,662,432  
រទេយសកមមក្ផ្សងៗ 8  2,226   9,004   2,127   8,668  
រទេយ និងបរោិេ រ 9  24,605   99,527   31,320   127,629  
រទេយសកមមអរូបី 10  3,493   14,129   5,821   23,721  
េនធេនារជ្ញរទេយសកមមស ទធ 12.1 - -  7,092   28,900  
ក្ទពយសរមមសរបុ   1,978,630   8,003,558   2,507,485   10,218,002  

បំណុល និងមូលធ្ន      

បំណុល      

បាំណ្ េក្ផ្សងៗ 11  13,786   55,764   25,967   105,816  
បាំណ្ េេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញរបចាាំឆ្ន ាំ 12.2 - -  40,047   163,192  
របាកក់មចេីីភា្ទ និក 13  180,159   728,743   797,111   3,248,227  
េនធេនារជ្ញបាំណ្ េស ទធ 12.1  46,308   187,316  - - 
បំណុលសរបុ   240,253   971,823   863,125   3,517,235  

មូលធ្ន      

ក្ែើមទ ន 14  1,500,000   6,000,000   1,500,000   6,000,000  
ទ នបរមុងតាមបទបបញ្ញតតិ 15  243,104   983,356   6,247    25,457 
(របាកខ់្នតបងគរ)/របាកច់ាំក្ណ្ញរកាទ ក   (4,727)  (22,406)  138,113   559,952  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ    -     70,785   -    115,358 
មូលធ្នសរបុ   1,738,377   7,031,735   1,644,360   6,700,767  
បំណុល និងមូលធ្នសរបុ   1,978,630   8,003,558   2,507,485   10,218,002  

 

កាំណ្ត់សមាគ េ់ខែេភាជ បជូ់នក្នុះ ្ឺជ្ញខផ្នកមយួថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

 ទាំព័រទី 20 

 

របាយការណ៍លទធផលលមអិត 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន  ំ2020  
  2020 2019 

 

រំណត្់
សមាគាល់្ 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
      
ចាំណូ្េេីោររបាក ់ 16  417,102   1,700,525   300,368   1,217,091  
ចាំណូ្េកថ្រម និងក្ជើងស្នរ 17  14,385   58,648   19,148   77,588  
ចំណូល្គបត្ិបត្តិការសរុប   431,487   1,759,173   319,516   1,294,679  
      
ចាំោយទូក្ៅនិងរែាបាេ 18  (124,357)  (507,003)  (73,993)  (299,820) 
ោរខ្នតបង់ក្េើឱនភាេថ្នរទេយសកមម
ហិរញ្ញ វតថ   7  (145,774)  (594,321)  (38,970)  (157,906) 

រ ាំេស់   (9,371)  (38,206)  (11,928)  (48,332) 
ចាំោយេនធអបបបរមា   (4,315)  (17,592) - - 
គបារ់ចំឈណញមុនដរពនធ   147,670   602,051   194,625   788,621  

ចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ 12.3  (53,653)  (218,743)  (35,308)  (143,068) 
គបារ់ចំឈណញសុទ្ធសគមាប់ការិយបរិឈចេទ្   94,017   383,308   159,317   645,553  
      
ល្ទ្ធទល្ល្មអិត្ឈទាសងៗ      
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   - (52,340)  -    88,311 

សរុបល្ទ្ធទល្ល្មអិត្សគមាប់ការិយបរិឈចេទ្   94,017   330,968   159,317   733,864  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណ្ត់សមាគ េ់ខែេភាជ បជូ់នក្នុះ ្ឺជ្ញខផ្នកមយួថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

 

ទាំព័រទី 21 

 

របាយការណ៍សតពីីបខក្មបក្មួលមូលធ្ន 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020  

 ឈដើមទ្ុន 
ទ្ុនបគមុងតាម 
បទ្បាបញ្ញត្តិ 

(គបារ់ខាត្បងគរ)/ 
គបារ់ចំឈណញររាាទ្ុរ 

ល្ឈមអៀងពីការបដូរ 
រ៉ូបិយប័ណណ សរុប 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
           

នថ្ងៃទី1 ខខមករា ឆ្ន ាំ2019  1,500,000   6,000,000   6,247   25,100   (21,204)  (85,601)  -     27,404   1,485,043   5,966,903  
ល្ទ្ធទល្ល្មអិត្សគមាប់          
ការិយបរិឈចេទ្           

របាកច់ាំក្ណ្ញស ទធសរមាប់
ោរយិបរកិ្ចេទ  -     -     -     -     159,317   645,553   -     -     159,317   645,553  

ល្ទ្ធទល្ល្មអិត្ឈទាសងៗ           
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     -     -    357     -     -     -     87,954   -     88,311  
សរុបល្ទ្ធទល្ល្មអិត្
សគមាប់ការិយបរិឈចេទ្  -     -     -    357  159,317   645,553   -     87,954   159,317   733,864  

នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ ឆ្ាំ2019  1,500,000   6,000,000   6,247  25,457  138,113   559,952   -     115,358   1,644,360   6,700,767  
            
 

 

 

 

 

 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

 

ទាំព័រទី 22 

 

របាយការណ៍សតពីីបខក្មបក្មួលមូលធ្ន (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020  

 ឈដើមទ្ុន 
ទ្ុនបគមុងតាម 
បទ្បាបញ្ញត្តិ 

គបារ់ចំឈណញររាាទ្ុរ/ 
(គបារ់ខាត្បងគរ) 

ល្ឈមអៀងពីការបដូរ 
រ៉ូបិយប័ណណ សរុប 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

នថ្ងៃទី1 ខខមករា ឆ្ន ាំ2020 1,500,000   6,000,000   6,247  25,457  138,113   559,952   -     115,358   1,644,360   6,700,767  
           
ល្ទ្ធទល្ល្មអិត្សគមាប់ 
ការិយបរិឈចេទ្           

របាកច់ាំក្ណ្ញស ទធសរមាបោ់រយិបរកិ្ចេទ - - - -  94,017   383,308  - -  94,017   383,308  
ោរក្ផ្ទរ  -     -     236,857   965,666  (236,857)  (965,666)  -     -     -     -    
ល្ទ្ធទល្ល្មអិត្ឈទាសងៗ           
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     -     -    (7,767)  -     -     -    (44,573)  -    (52,340) 
សរុបល្ទ្ធទល្ល្មអិត្សគមាប់ 
ការិយបរិឈចេទ្  -     -     236,857   957,899  (142,840)  (582,358)  -    (44,573)  94,017   330,968  

នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020 1,500,000   6,000,000   243,104   983,356   (4,727)  (22,406)  -    70,785  1,738,377   7,031,735  
            
 
 
កាំណ្ត់សមាគ េ់ខែេភាជ បជូ់នក្នុះ ្ឺជ្ញខផ្នកមយួថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

 

ទាំព័រទី 23 

 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020  
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
ល្ំហ៉ូរស្ច់គបារ់ពីសរមមភាពគបត្ិបត្តិការ     
របាកច់ាំក្ណ្ញស ទធសរមាបោ់រយិបរកិ្ចេទ  94,017  383,308  159,317   645,553  
និយត័ភាេក្េើៈ     
ចាំោយេនធអបបបរមា  4,315   17,592  - - 
ចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ  53,653   218,743   35,308   143,068  
ោរខ្នតបង់ក្េើឱនភាេថ្នរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ   145,774   594,321   38,970   157,906  
រ ាំេស់  9,371   38,206   11,928   48,332  
  307,130   1,252,170   245,523   994,859  
បណគមបគមួល្ឈល្ើ៖     
ឥណ្ទានផ្តេ់ែេ់អតិងិជន  387,498   1,579,829  (1,747,901) (7,082,495) 
រទេយសកមមក្ផ្សងៗ  (99)  (404)  (120)  (485) 
បាំណ្ េក្ផ្សងៗ  (12,433)  (50,689)  23,450   95,019  
  682,096   2,780,906  (1,479,048)  (5,993,102) 
េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញនិងេនធអបបបរមាខែេបានបង់  (44,362)  (180,864)  (3,464)  (14,036) 
ស្ច់គបារ់សុទ្ធទ្ទ្ួល្បានពី/(ឈគបើគបាស់រនុង) 
 សរមមភាពគបត្ិបត្តិការ  637,734   2,600,042   (1,482,512)  (6,007,138) 

ល្ំហ៉ូរស្ច់គបារ់ពីសរមមភាពវិនិឈយា្     
ោរទិញរទេយ និងបរោិេ រ  (328)  (1,337)  (4,937)  (20,005) 
ស្ច់គបារ់សុទ្ធឈគបើគបាស់រនុងសរមមភាពវិនិឈយា្  (328)  (1,337)  (4,937)  (20,005) 
     
     

     

     



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

 

ទាំព័រទី 24 

 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
ល្ំហ៉ូរស្ច់គបារ់ពីសរមមភាពហិរញ្ញបាបទាន     
ោរផ្តេ់ឥណ្ទានែេ់ភា្ទ និក - -  (253,104)  (1,025,577) 
ស្នចរ់បាកទ់ទួេបានេីោរទូទាតស់ងេី 
ភា្ទ និក - -  980,104   3,971,381  

របាកក់មចេីីភា្ទ និក  3,303,047   13,466,523   776,261   3,145,410  
ោរទូទាត់សងរបាកក់មចឲី្យភា្ទ និក  (3,920,000) (15,981,840)  (27,000)  (109,404) 
ស្ច់គបារ់សុទ្ធ(ឈគបើគបាស់រនុង)/ទ្ទ្ួល្បានពី 
 សរមមភាពហិរញ្ញបាបទាន  (616,953)  (2,515,317)  1,476,261   5,981,810  
ការឈរើនឈ ើង/(ថយចុឹះ) សុទ្ធននស្ច់គបារ់ និង
ស្ច់គបារ់សមម៉ូល្  20,453  83,388 

          
(11,188) 

            
(45,333) 

ស្នចរ់បាក ់និងស្នច់របាកស់មមូេនថ្ងៃទី1 ខខមករា  14,976   61,027   26,164   105,126  
េក្មអៀងេីោរបដូររូបិយប័ណ្ណ   -    (1,104)  -     1,234  
ស្ច់គបារ់ និងស្ច់គបារ់សមម៉ូល្នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ 
(រំណត្់សមាគាល្់19)  35,429   143,311   14,976   61,027  

 

កាំណ្ត់សមាគ េ់ខែេភាជ បជូ់នក្នុះ ្ឺជ្ញខផ្នកមយួថ្នរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០ 

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ  
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 25 

 

1. ព័ត៌ានអំពីក្រុមហ ុន 

រ្រុះស្នថ នមរីកូហិរញ្ញ វតថ  រ ៉ាូេា ម.ក (ក្ៅោតថ់ា “រកុមហ  ន”) បានច ុះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមមជ្ញរកុមហ  នមហាជនទទួេ
ខ សរតូវមានករមតិ ក្ៅកន ងរេុះរាជ្ញោចរកកមព ជ្ញ  ក្រោមវញិ្ជញ បនបរតច ុះបញ្ជ ីក្េខ 00034141  ច ុះថ្ងៃទី26  ខខ 

មងិ ន ឆ្ន ាំ2018 ជ្ញមយួរកសួងពាណិ្ជជកមម។ ក្ៅថ្ងៃទី18 ខខកកកដា ឆ្ន ាំ2018 រកុមហ  នបានទទួេអាជ្ញា ប័ណ្ណ េី
្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ (ក្ៅោតថ់ា “្នគារកោត េ” ឬ “្នគារជ្ញត”ិ) ក្ែើមបកី្្វើរបតិបតតិោរជ្ញរ្រុះស្នថ នមរីកូ
ហិរញ្ញ វតថ ។ អាជ្ញា ប័ណ្ណ ក្នុះស េេភាេរហូតែេ់ថ្ងៃទី 18 ខខកកកដា ឆ្ន ាំ 2021។ 

សកមមភាេអាជីវកមមចមបងរបស់រកុមហ  ន ្ឺផ្តេ់ក្សវាមរីកូហិរញ្ញ វតថ    និងក្សវាក្ផ្សងៗក្ទៀតខែេពាកេ់ន័ធនរងវស័ិយ
ហិរញ្ញ វតថ  ខែេមានខចងក្ៅកន ងវសិ្នេភាេរបស់អាជ្ញា ប័ណ្ណ មរីកូហិរញ្ញ វតថ  ក្ៅកន ងរេុះរាជ្ញោចរកកមព ជ្ញ។ 

ោរយិេ័យច ុះបញ្ជ ីរបស់រកុមហ  ន មានទីតាាំងសថិតក្ៅផ្ទុះក្េខ 128 D3 និង D4 មហាវងិីសក្មតចស ធារស សង្កក ត់
ទក្នេបាស្នក ់ខណ្ឌ ចាំោរមន រាជធានីភ្នាំក្េញ រេុះរាជ្ញោចរកកមព ជ្ញ។  

្ិតរតរមថ្ងៃទ3ី1 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020 រកុមហ  នមានប ្គេិកសរ បចាំនួន 16 នក ់(ថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  ឆ្ន ាំ2019 មានប ្គេិកចាំនួន
14 នក)់។ 

2. មូលដ្ឋា នថ្នការសរៀបចំ 
2.1 របាយការណ៍អនុឈល្មភាព 

របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  រតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើង ក្ដាយអន ក្ោមតាមសតងដ់ាររបាយោរណ៍្ទាកទ់ងនរងហិរញ្ញ វតថ         
អនតរជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ សរមាបស់ហរគាស  ្នតូច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

េត័ម៌ានេមអតិសតីអាំេីក្គាេនក្យបាយ្ណ្ក្នយយសាំខ្នន់របស់រកុមហ  នរតូវបានបង្កា ញក្ៅកន ងកាំណ្ត់សមាគ េ់ 23។ 

របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  រតូវបានអន មត័សក្រមចក្ដាយរកុមរបរកាភ្បិាេរកុមហ  ន និង ផ្តេ់សិទធិផ្ាយក្ៅ                
ថ្ងៃទ2ី6  ខខមនិ ឆ្ន ាំ 2021។ 

2.2 ការិយបរិឈចេទ្ស្រឈពើពនធនងិ ការិយបរិឈចេទ្រាយការណ ៍

 ោរយិបរកិ្ចេទហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  នចាបក់្ផ្តើមក្ៅថ្ងៃទី1 ខខ មករា និង បញ្ចប់ក្ៅថ្ងៃទី31 ខខ្នូ។ 

2.3 ម៉ូល្ដ្ឋានននការវាស់ណវង 

របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន រតូវបានក្រៀបចាំក្ឡើងក្ៅតាមមូេដាា នតថ្មេក្ែើម។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 26 

 

2. មូលដ្ឋា នថ្នការសរៀបចំ (ត) 

2.4 រ៉ូបិយប័ណណឈគាល្ និងរ៉ូបិយបណ័ណសគមាប់ឈធវើការបង្ហាញ 

រូបិយប័ណ្ណ ជ្ញតិថ្នរេុះរាជ្ញោចរកកមព ជ្ញ្ឺរបាកក់្រៀេ។ រកុមហ  នក្្វើរបតិបតតិោរ និងកត់រតារាេ់បញ្ជ ី្ណ្ក្នយយ
របស់ខេួនខផ្អកក្េើមូេដាា នរូបិយបណ័្ណ េីររបក្ភ្ទ ្ឺរបាកក់្រៀេ និងរបាកែ់ ោេ រអាក្មរកិ។ អនករ្បរ់្ងបានកាំណ្ត់
របាកែ់ ោេ រអាក្មរកិ ជ្ញរូបិយប័ណ្ណ ក្គាេក្រពាុះវាបាន្េ ុះបញ្ជច ាំងេីភាេចាាំបាចថ់្នក្សែាកិចច របភ្េរេរតតិោរណ៍្ និង       
ោេៈក្ទសៈរបស់រកុមហ  ន។ 
របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះ រតូវបានបង្កា ញជ្ញរបាកែ់ ោេ រអាក្មរកិ ខែេជ្ញរូបិយប័ណ្ណ ក្គាេរបស់រកុមហ  ន។ តួក្េខ
ទាាំងអស់រតូវបានបងគត់ក្ឡើងច ុះក្ៅនរងតួក្េខខែេក្ៅជិតបាំផ្ តក្េើកខេងខតមានោរបញ្ជជ កក់្ផ្សងក្ទៀត។ 
ោរបតូររូបយិប័ណ្ណ េីរបាកែ់ ោេ រអាក្មរកិក្ៅជ្ញរបាក់ក្រៀេ រតូវបានក្្វើក្ឡើងក្ែើមបអីន វតតក្ៅតាមតរមូវោរថ្នោរបង្កា ញ
រសបតាមចាបស់តីេី្ណ្ក្នយយនិងសវនកមម។ 
រទេយសកមម និងបាំណ្ េរតូវបានបតូរក្ៅជ្ញរបាក់ក្រៀេក្ដាយក្របើអរតានោេបរកិ្ចេទរាយោរណ៍្  ក្ហើយមូេ ន្រតូវបានបតូរ
ក្ដាយក្របើអរតាបតូររបាករ់បវតតិស្នស្តសត។ ក្ដាយខឡករបាយោរណ៍្េទធផ្េេមអតិ និងរបាយោរណ៍្េាំហូរស្នច់របាក់្ ឺ
រតូវបានបតូរក្ៅជ្ញរបាក់ក្រៀេក្ដាយក្របើអរតាបតូររបាក់ម្យមរបចាាំឆ្ន ាំ។ េក្មអៀងក្េើអរតាបតូររបាករ់តូវបានទទួេស្នគ េ់ជ្ញ 
“េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ ” ក្ៅកន ងេទធផ្េេមអតិក្ផ្សងៗ។ េក្មអៀងេីោរបដូររូបិយប័ណ្ណ បងគររតូវបានកតរ់តា ជ្ញខផ្នក
មយួក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្មូេ្ន។ រ្បត់ួក្េខជ្ញរបាក់ក្រៀេរតូវបានបងគត់ជ្ញខទង់ពាន់ក្ឡើងច ុះក្ៅនរងតួក្េខខែេ
ក្ៅជិតបាំផ្ តក្ៅោត់ថា (“ពានក់្រៀេ” ) ក្េើកខេងខតមានោរបញ្ជជ កក់្ផ្សងក្ទៀត។ 

រកុមហ  នក្របើរបាស់អរតាបតូររបាក់ែូចខ្នងក្រោមៈ 
សគមាប់ការិយបរិឈចេទ្បញ្ចប់  អគតាចុងគគា    អគតាមធាយម 

ថ្ងៃទ3ី1 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020  1 ែ ោេ រ = 4,045 ក្រៀេ   1 ែ ោេ រ = 4,077 ក្រៀេ 

ថ្ងៃទ3ី1 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2019  1 ែ ោេ រ = 4,075 ក្រៀេ   1 ែ ោេ រ = 4,053 ក្រៀេ 

តួក្េខជ្ញរបាក់ក្រៀេក្នុះមនិរតូវបានយកមកបករស្នយថា តួក្េខែ ោេ រអាក្មរកិ រតូវបានបតូរក្ៅជ្ញរបាក់ក្រៀេ ឬនរង
រតូវបតូរជ្ញរបាកក់្រៀេ នក្េេអន្តតាមអរតាបតូររបាកក់្នុះ ឬអរតា  បតូររបាក់ក្ផ្សងក្ទៀតក្នុះក្ឡើយ។ 
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2. មូលដ្ឋា នថ្នការសរៀបចំ (ត) 

2.5 ការបា ាន់ស្្ាននងិការវិនិចេ័យ 

ោរក្រៀបចាំរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  តរមូវឲ្យអនករ្បរ់្ងក្្វើោរវនិិចេយ័ ោរបា៉ា នស់្នម ន និងោរសនមតខែេមានផ្េប៉ាុះ
ពាេ់ែេ់ោរអន វតតនូវក្គាេនក្យបាយ្ណ្ក្នយយ និងចាំនួនថ្នរទេយសកមមបាំណ្ េ ចាំណូ្េ និងចាំោយខែេបាន
រាយោរណ៍្។  េទធផ្េជ្ញកខ់សតងអាចខ សេីោរបា៉ា ន់ស្នម នទាាំងក្នុះ។ 
ោរបា៉ា ន់ស្នម ន និងោរសនមតខែេពាកេ់ន័ធរតូវបានរតួតេិនិតយជ្ញរបចាាំ។ ោរខកខរបក្េើោរបា៉ា ន់ស្នម ន្ណ្ក្នយយរតូវ
បានទទួេស្នគ េ់ និងកត់រតាក្ៅកន ងោរយិបរកិ្ចេទ ខែេោរបា៉ា នស់្នម នក្នុះរតូវបានខកខរបនិងោរយិបរកិ្ចេទអន្ត
ខែេមានផ្េប៉ាុះពាេ់ក្ដាយោរខកខរបក្នុះ។ 
េត័ម៌ានថ្នោរសនមត និង ោរបា៉ា នរ់បមាណ្ខែេមានភាេមនិចាស់ោស់ ខែេមានផ្េប៉ាុះពាេ់ខ្នេ ាំងក្េើោរក្្វើ                
និយត័កមម ក្េើរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ រតូវបានបង្កា ញកន ងកាំណ្ត់សមាគ េ់ 3 - ោរបា៉ា ន់ស្នម ន្ណ្ក្នយយនិង ោរវនិិចេយ័ 
សាំខ្នន់ៗ ។ 

3. ការបា ន់ស្ថម នគណសនយយនិងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 
ោរបា៉ា ន់ស្នម ន ោរសនមត និងោរវនិិចេយ័រតូវបានវាយតថ្មេជ្ញរបចាាំក្ហើយខផ្អកក្េើបទេិក្ស្ន្នធ៍ាេ ប់មាន និងកតាត ែថ្ទ
ក្ទៀតរមួទាាំងោររ ាំេរងទ កថ្នក្ហត ោរណ៍្ខែេធាេ ប់បរាជ័យ រតូវបានក្្ក្ជឿជ្ញក់ថាសមក្ហត ផ្េក្ៅតាមេនធក្េើរបាក់
ចាំក្ណ្ញ និងោេៈក្ទសៈក្ផ្សងៗ។ ោរបា៉ា នស់្នម ន ោរសនមត និងោរវនិិចេ័យខែេមានហានិភ្យ័ខពស់ខែេតរមូវឲ្យក្្វើ
និយត័កមម ក្េើតថ្មេក្យងរទេយសកមម និងបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ សរមាប់ោេបរកិ្ចេទបនទ ប់មានែូចខ្នងក្រោម៖ 

3.1 ពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញ និងពនធឈទាសងឈទ្ៀត្ 

ចាំោយេនធរតូវបាន្ណ្នខផ្អកក្េើោរបករស្នយចាំក្ពាុះោរអន វតតចាប់ស្នរក្េើេនធបចច បបនន។ ក្ទាុះយ៉ា ងោក៏
ក្ដាយបទបបញ្ញតតិទាាំងក្នុះអាចមានោរខរបរបួេជ្ញក្រឿយៗ និងមានោរបករស្នយក្ផ្សងៗគាន បនទ បេ់ីមានោររតួត               
េិនិតយេីអាជ្ញា ្រេនធដារ។ ទាាំងក្នុះអាចបោត េឱយមានោរក្កើនក្ឡើងចាំោយេនធ និងោរទាមទារោរទូទាត់                       
របតិសកមម។ វាមានោរេិបាកកន ងោរកាំណ្ត់ក្េេក្វោជ្ញក់ោក់ោមយួ និងភាេ្ៃន់្ ៃរថ្នោរក្កើតក្ឡើងថ្ន
រេរតតិោរណ៍្ទាាំងក្នុះ ឬផ្េប៉ាុះពាេ់របស់វា។ 

3.2 គទ្ពាយ និងបរិកាខារ 

្ណ្ក្នយយសរមាបរ់ទេយ និងបរោិេ ររូមបញ្ចូ េទាាំងោរបា៉ា ន់ស្នម ន សរមាបក់ាំណ្ត់អាយ ោរថ្នោរក្របើរបាស់ថ្នរទេយ 
និងបរោិេ រ។ ោរកាំណ្ត់អាយ ោេថ្នោរក្របើរបាស់ថ្នរទេយ និងបរោិេ រ ្ឺខផ្អកក្េើោរវនិិចេ័យរបស់អនករ្ប់រ្ង។ 
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3. ការបា ន់ស្ថម នគណសនយយនិងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ (ត) 

3.3 សំវិធានធនឈល្ើបំណុល្ណដល្ជាប់សងាស័យ 

អនករ្ប់រ្ង កាំណ្តស់ាំវធិាន្នក្េើឥណ្ទានខែេជ្ញប់សងស័យតាមករណី្ក្ផ្សងៗេីគាន  ក្ៅក្េេខែេក្ជឿជ្ញក់ថា             
ោររបមូេចាំនួនទរករបាក់ខែេជាំពាកទ់ាំនងជ្ញមនិអាចក្កើតក្ឡើង។ កន ងោរកាំណ្តច់ាំនួនសាំវធិាន្នទាាំងក្នុះ អនក
រ្បរ់្ងក្្វើោរេិចារោតាមបទេិក្ស្ន្នខ៍ែេធាេ ប់មាន និងោរផ្ទេ ស់បតូរស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ របស់អតិងិជន។ 
របសិនក្បើស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ របស់អតិងិជនោនខ់តយ៉ា បយ់ ឺន ខែេបោត េឲ្យមានភាេអសមតថភាេកន ងោរ               
ទូទាត់សង ក្នុះសាំវធិាន្នតរមូវឲ្យទទួេស្នគ េ់តាមអវីខែេទទួេបាន។  
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អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

របាកែ់ ោេ រអាក្មរកិ  8,691   35,155   12,992   52,942  
របាកក់្រៀេ  2,702   10,930   209   852  
  11,393   46,085   13,201   53,794  

 

  2020 2019 

 
 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

របាកត់មកេ់ធានក្េើក្ែើមទ ន (*)  75,000   303,375   75,000  305,625  
្ណ្នីចរនត   878   3,552   704   2,869  

   75,878   306,927   75,704  308,494  

(*) របាក់តមកេ់ធានក្េើក្ែើមទ ន រតូវបានរកាទ កជ្ញមយួ្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញរសបតាមរបោសក្េខ ្7-00-006 
សតីេីោរផ្តេ់អាជ្ញា ប័ណ្ណ រ្ឺុះស្នថ នមរីកូហិរញ្ញ វតថ  ខែេចាំនួនទរករបាករ់តូវបានកាំណ្ត់រតរម 5% ថ្នក្ែើមទ នខែេ
បានច ុះបញ្ជ ីរបស់រកុមហ  ន។ របាក់តមកេ់ក្នុះរតូវបងវិេសងវញិ ក្ៅក្េេខែេរកុមហ  នសម័រ្ចិតតបញ្ចប ់                 
អាជីវកមមរបស់ខេួន និងមនិមានសេ់បាំណ្ េអតិងិជន។ 

  របាក់តមកេ់ ទទួេបានោររបាក់កន ងអរតា 0.06% កន ងមយួឆ្ន ាំ ។ 

4. ស្ថច់ក្បារ់រនងុថ្ែ 

5. ក្បារ់បសញ្ញ ើ និងក្បារ់តមកលស់ៅធ្នាគារជាតិថ្នរមពុជា 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
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 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     

្ណ្នីចរនត  23,158   93,674   1,071   4,364  

របាក់បក្ញ្ញ ើ និងរបាកត់មកេ់ក្ៅ្នគារននរតូវបានវភិា្បខនថមែូចខ្នងក្រោម៖ 

(រ) តាមកាល្រំណត្់់ៈ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

រយៈក្េេ1ខខ  23,158   93,674   1,071   4,364  

(ខ្) តាមអគតាការគបារ់ (គបចំឆ្ាំ) 
 2020 2019 
   
្ណ្នីចរនត 0% 0% 

7. ឥណទានផតលែ់លអ់តិងិជ្ន 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
ឥណ្ទានផ្តេ់ឲ្យអតិងិជនវាស់ខវង
តាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើម  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

ែកៈ សាំវធិាន្នក្េើោរខ្នតបងក់្េើ 
ឱនភាេថ្នតថ្មេ  (185,208)  (749,167)  (39,434)  (160,694) 

  1,837,877   7,434,212   2,371,149   9,662,432  

6. ក្បារ់បសញ្ញ ើ និងក្បារ់តមកលស់ៅធ្នាគារសផេងៗ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 30 

 

 
7. ឥណទានផតលែ់លអ់តិងិជ្ន (ត) 

បខរមបរមួេថ្នោរខ្នតបងក់្េើឱនភាេថ្នតថ្មេមានែូចខ្នងក្រោមៈ 

 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
នថ្ងៃទី1 ខខមករា  39,434   160,694   464   1,864  
សាំវធិាន្នកន ងោរយិបរកិ្ចេទ  145,774   594,321   38,970   157,906  
េក្មអៀងេីោរបដូររូបិយប័ណ្ណ   -     (5,848)  -     924  
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  185,208   749,167   39,434   160,694  

ឥណ្ទានែ េផ្តេ់ឲ្យអតិងិជនរតូវបានវភិា្ែូចខ្នងក្រោម៖ 

(រ) តាមគបឈភទ្រ៉ូបិយប័ណណ៖ 
                 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

របាកែ់ ោេ រអាក្មរកិ  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

(ខ្) តាមនិវាសនដ្ឋាន៖ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

និវាសនជន  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

(្) តាមការអគតាគបារ់(មួយឆ្ាំ)៖ 
 2020 2019 

អតិងិជនខ្នងក្រៅ 14% ែេ់ 18% 13.20% ែេ់ 18% 
 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់តិងិជ្ន (ត) 
ឥណ្ទានែ េផ្តេ់ឲ្យអតិងិជនរតូវបានវភិា្ែូចខ្នងក្រោម (ត)៖ 

(ឃ) តាមកាល្រំណត្់៖ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

3ខខ ក្ៅ 12ខខ  16,780   67,875   3,616   14,735  
ក្រចើនជ្ញង12ខខ  2,006,305   8,115,504   2,406,967   9,808,391  

  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

(ង) តាមគបឈភទ្អាជីវរមម៖ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
ឥណ្ទានរ្ួស្នរ  654,980   2,649,394  - - 
ឥណ្ទានែរកជញ្ជូ ន  407,911   1,650,000  - - 
ឥណ្ទានកសិកមម  31,957   129,266   70,979   289,239  
ឥណ្ទានក្្ហដាា ន - -  504,810   2,057,101  
ឥណ្ទានផ្ទទ េ់ខេួន - -  1,521,555   6,200,337  
ឥណ្ទានរងយនត - -  313,239   1,276,449  
ឥណ្ទានក្ផ្សងៗ  928,237   3,754,719   -     -    

  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

(ច) តាមទ្ំនារ់ទ្ំនង៖ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

អតិងិជនខ្នងក្រៅ  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
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7. ឥណទានផតលែ់លអ់តិងិជ្ន (ត) 
ឥណ្ទានែ េផ្តេ់ឲ្យអតិងិជនរតូវបានវភិា្ែូចខ្នងក្រោម (ត)៖ 

(ឆ) តាមហានិភ័យ៖ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
ហានិភ្យ័្ាំៗ 530,386  2,145,411  358,551  1,461,095  
េ ាំខមនហានិភ្័យ្ាំៗ 1,492,699  6,037,968  2,052,032  8,362,031  

  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

8. ក្ទពយសរមមសផេងៗ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
ចាំោយបងម់ ន  2,226   9,004   2,127   8,668  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 33 

 

9. ក្ទពយ និងបរកិាា រ 
     

សរុប 2020 បរិកាខាររុំពាយូទ្័រ បរិកាខារ ឈគ្ឿងសង្ហារឹម យានយនត 

 

ដុល្លារអាឈមរិរ ដុល្លារអាឈមរិរ ដុល្លារអាឈមរិរ ដុល្លារអាឈមរិរ ដុល្លារអាឈមរិរ ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
នថៃឈដើម       
នានថៃទ្ី1 ណខ្មររា ឆ្ាំ2020  2,827   1,480   -     38,140   42,447   172,972  
ោរទិញបខនថម  -     -     328   -     328   1,337  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     -     -     -     -     (1,284) 
នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ ឆ្ាំ2020  2,827   1,480   328   38,140   42,775   173,025  
       ែក: រំល្ស់បងគរ       
នានថៃទ្ី1 ណខ្មររា ឆ្ាំ2020  420   444   -     10,263   11,127   45,343  
រ ាំេស់កន ងោរយិបរកិ្ចេទ  537   231   51   6,224   7,043   28,714  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     -    -  -     -     (559) 
នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ ឆ្ាំ2020  957   675  51  16,487   18,170   73,498  
       
ត្នមៃឈយាង       
នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ ឆ្ាំ2020  1,870   805  277  21,653   24,605   99,527  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 34 

 

9. ក្ទពយ និងបរកិាា រ (ត) 
2019 បរិកាខាររុំពាយូទ្័រ បរិកាខារ យានយនត សរុប 

 

ដុល្លារអាឈមរិរ ដុល្លារអាឈមរិរ ដុល្លារអាឈមរិរ ដុល្លារអាឈមរិរ ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
នថៃឈដើម      
នានថៃទ្ី1 ណខ្មររា ឆ្ាំ2019  1,030   1,480   35,000   37,510   150,715  
ោរទិញបខនថម  1,797   -     3,140   4,937   20,005  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ  - - - - 2,252 
នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ ឆ្ាំ2019  2,827   1,480   38,140   42,447   172,972  
      ែក: រំល្ស់បងគរ      
នានថៃទ្ី1 ណខ្មររា ឆ្ាំ2019  103   148   2,827   3,078   12,367  
រ ាំេស់កន ងោរយិបរកិ្ចេទ  317   296   7,436   8,049   32,615  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ  - - - - 361 
នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ ឆ្ាំ2019  420   444   10,263   11,127   45,343  
      
ត្នមៃឈយាង      
នានថៃទ្ី31 ណខ្ធនូ ឆ្ាំ2019  2,407   1,036   27,877   31,320   127,629  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 35 

 

10. ក្ទពយសរមមអរបូី 
 2020 2019 
 ដុល្លារ 

អាឈមរិរ 
 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
នថៃឈដើម     
នថ្ងៃទី1 ខខមករា  12,000   48,900   12,000   48,216  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     (360)  -     684  
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  12,000   48,540   12,000   48,900  
     
ែក: រំល្ស់បងគរ     
នថ្ងៃទី1 ខខមករា  6,179   25,179   2,300   9,241  
រ ាំេស់កន ងោរយិបរកិ្ចេទ  2,328   9,491   3,879   15,718  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     (259)  -     220  
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  8,507   34,411   6,179   25,179  
     
ត្នមៃឈយាង     
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  3,493   14,129   5,821   23,721  

11. បំណុលសផេងៗ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
បាំណ្ េក្ផ្សងៗ  8,160   33,007   13,108   53,415  
ចាំោយបងគរក្ផ្សងៗ  5,205   21,054   12,400   50,531  
បាំណ្ េេនធរតូវបង់  421   1,703   459   1,870  
  13,786   55,764   25,967   105,816  

 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
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12. ពនធសលើក្បារ់ចំសណញ 

12.1 ពនធពនាារជាគទ្ពាយសរមម/(បណំុល្)សុទ្ធ 

 េនធេនារជ្ញរទេយសកមម និងជ្ញបាំណ្ េ ្ឺរតូវបានោតក់ងក្ៅក្េេខែេមានសិទធិរសបចាប ់ក្ែើមបោីតក់ងេនធជ្ញ
រទេយសកមមជ្ញមយួនរងបាំណ្ េេនធក្ហើយនិងក្ៅក្េេខែេេនធេនារទាកទ់ងក្ៅនរងអាជ្ញា ្រេនធដារែូចគាន ។ 

ចាំនួនទរករបាកខ់្នងក្រោមខែេរតូវបានកាំណ្តប់នទ បេ់ីោរោត់កង ក្ហើយរតូវបានបង្កា ញក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្
ស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ ៖ 
 2020 2019 
 ដុល្លារ 

អាឈមរិរ 
 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     

េនធេនារជ្ញរទេយសកមម - -  7,794   31,761  
េនធេនារជ្ញបាំណ្ េ (46,308)  (187,316)  (702)  (2,861) 
(េនធេនារជ្ញបាំណ្ េ) / 
េនធេនារជ្ញរទេយសកមម (46,308)  (187,316)  7,092   28,900  

(i) េនធេនារជ្ញរទេយសកមម/(បាំណ្ េ)បានមកេីឯកតាែូចខ្នងក្រោម៖ 
 2020 2019 
 ដុល្លារ 

អាឈមរិរ 
 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

រ ាំេស់រហ័ស  (343)  (1,387)  (702)  (2,861) 
ោរខ្នតបង់ក្េើសាំវធិាន្ន  (45,965)  (185,929)  7,794   31,761  

  (46,308)  (187,316)  7,092   28,900  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 37 

 

12. ពនធសលើក្បារ់ចំសណញ (ត) 
12.1 ពនធពនាារជាគទ្ពាយសរមម/(បណំុល្)សុទ្ធ (ត្) 

(ii) ោរខរបរបួេេនធេនារជ្ញរទេយសកមម/(បាំណ្ េ)កន ងឆ្ន ាំមានែូចខ្នងក្រោមៈ 

 2020 2019 
 ដុល្លារ 

អាឈមរិរ 
 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

នថ្ងៃទី1 ខខមករា  7,092   28,900   (999)  (4,014) 
ទទួេស្នគ េ់កន ងចាំក្ណ្ញឬខ្នត (53,400)  (217,712)  8,091   32,785  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     1,496   -     129  
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ (46,308)  (187,316)  7,092   28,900  

12.2  បំណុល្ពនធអបាបបរមា/បណំលុ្ពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញគបចំឆ្ា ំ

បំណុល្ពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញ 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

នថ្ងៃទី1 ខខមករា  40,047   163,192   112   450  
ចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ - -  43,399   175,853  
េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញខែេបានបង ់  (40,849)  (166,541)  (3,464)  (14,036) 
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -    105  -     925  
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  (802)  (3,244)  40,047   163,192  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 38 

 

12. ពនធសលើក្បារ់ចំសណញ (ត) 

12.2  បំណុល្ពនធអបាបបរមា/បណំលុ្ពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញគបចំឆ្ាំាំ្ (ត្) 

បំណុល្ពនធអបាបបរមា 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្(កាំណ្ត់
សមាគ េ់2.4) 

នថ្ងៃទី1 ខខមករា  -  -   -  -  
ទទួេស្នគ េ់កន ងរបាយោរណ៍្
ចាំក្ណ្ញឬខ្នត  4,315   17,592   -  -  
េនធអបបបរមាខែេបានបង់  (3,513)  (14,323)  -  -  
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -    (25)  -  -  
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  802   3,244   -  -  

សរុបបំណុល្ពនធអបាបបរមា/បំណុល្
ពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញគបចំឆ្ាំាំ្  -  -   40,047   163,192  

12.3 ចំណាយពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញ 

អន ក្ោមក្ៅតាមចាប់ស្នរក្េើេនធថ្នរេុះរាជ្ញោចរកកមព ជ្ញ រកុមហ  នមានោតេវកិចចបង់េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ
ក្ដាយ្ណ្នតាមអរតា20% ថ្នរបាកច់ាំក្ណ្ញជ្ញបេ់នធ ឬកប៏ងេ់នធអបបបរមា ក្ដាយ្ណ្ន តាមអរតា1% ថ្ន
របាកច់ាំណូ្េសរ បក្ៅក្េេខែេេនធមយួោមានចាំនួនក្រចើនជ្ញង។ 

 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ -  -   43,399   175,853  
ចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញខែេ
ទទួេស្នគ េ់ខវុះក្ៅឆ្ន ាំម ន  253   1,031  - - 

េនធេនារ  53,400   217,712   (8,091)  (32,785) 
  53,653   218,743   35,308   143,068  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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12. ពនធសលើក្បារ់ចំសណញ (ត) 

12.3 ចំណាយពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញ (ត្) 

ោរក្ផ្ទៀងផ្ទទ តេ់នធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ ខែេ្ណ្នតាមអរតាេនធជ្ញផ្េូវោរក្្ៀបក្ៅនរងេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញខែេ
បង្កា ញកន ងចាំក្ណ្ញឬខ្នតមានែូចខ្នងក្រោម៖ 

 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្ 
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

របាកច់ាំក្ណ្ញម នបងេ់នធ  147,670   602,051   194,625   788,621  

េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ 20%  29,534   120,410   38,925   157,724  
ចាំោយមនិអាចោតក់ងបាន  333   1,358   12   48  
ចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញខែេ
ទទួេស្នគ េ់ខវុះ  253   1,031   -     -    

ខ្នតេនធខែេមនិបានទទួេស្នគ េ់/ 
(ខ្នតេនធខែេបានក្របើរបាស់)  23,626   96,323   (3,721)  (15,077) 

ក្ផ្សងៗ  (93)  (379)  92   373  

ចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញ  53,653   218,743   35,308   143,068  

ោរ្ណ្នថ្នោរចាំោយេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញក្នុះ ្ឺជ្ញរបធានបទកន ងោរេិនិតយ និងោរវាយតថ្មេច ងក្រោយ
របស់អាជ្ញា ្រេនធ។ 

13. ក្បារ់រមចី 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

សមពន័ធញាតិ   
 

 

ភា្ទ និក (កាំណ្ត់សមាគ េ់ 20(ខ))  180,159   728,743   797,111   3,248,227  



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 
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កមចខី្នងក្េើមនិមានោរធាន មនិមានោររបាក់ និង រតូវទូទាត់សងតាមតរមូវោរ។ 

14. សែើមទុន 
  2020  2019 

 

ចំនួន 
ភា្ហ នុ 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ចំនួន 
ភា្ហ នុ 

ដលុ្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
បានច ុះបញ្ជ ី:       
តថ្មេហ  ន 1 ភា្ហ  ន 
100ែ ោេ រអាក្មរកិ 15,000  1,500,000   6,000,000  15,000 

 
1,500,000  

 
6,000,000  

ភា្ហ  នក្ចញផ្ាយ និង
ទូទាតត់ថ្មេហ  ន 1 ភា្ហ  ន       

100 ែ ោេ រអាក្មរកិ 15,000  1,500,000   6,000,000  15,000 1,500,000  6,000,000  

ក្ែើមទ នច ុះបញ្ជ ី និងខែេបានបងរ់បស់រកុមហ  ននថ្ងៃទី31 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ2020 មានចាំនួន 1,500,000 ែ ោេ រ                            
(2019: 1,500,000 ែ ោេ រអាក្មរកិ) ខែេកន ងក្នុះកន ងមយួភា្ហ  នក្សមើនរង 100 ែ ោេ រអាក្មរកិ។  
ក្ៅថ្ងៃទី31 ខខឧសភា ឆ្ន ាំ2018 និង ក្ៅថ្ងៃទី27 ខខមងិ ន ឆ្ន ាំ2018, ្នគារជ្ញតិថ្នកមត ជ្ញ និងរកសួងពាណិ្ជជកមម 
បានយេ់រេមតាមោរក្សនើស ាំសតីអាំេីចាំនួនភា្ហ  នរបស់រកុមហ  ន និងរចនសមពន័ធភា្ហ  នមានែូចខ្នងក្រោម៖ 

 2020 2019 
 ភា្រយនន  ត្នមៃ្ិត្ជា ភា្រយនន  ត្នមៃ្ិត្ជា 
 ភា្ហ ុន ចនំួន ដុល្លារ ភា្ហ ុន ចំនួន ដុល្លារ 
 កាន់កាប់ ភា្ហ ុន អាឈមរិរ កាន់កាប់ ភា្ហ ុន អាឈមរិរ 

អនករសី ឈន ឈសៀរល្ង 50%  7,500   750,000  50%  7,500   750,000  
ក្ោក  មា ារា ា រ ៉ូហាា 25%  3,750   375,000  25%  3,750   375,000  
អនករសី មា ារា ា ដ្ល្ាា 25%  3,750   375,000  25%  3,750   375,000  

 100%  15,000  1,500,000  100%  15,000   1,500,000  

 

 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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15. ទុនបក្មុងតាមបទបបញ្ញតតិ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
     
ទ នបរមុងតាមបទបបញ្ញតិត(*)  243,104   983,356   6,247   25,457  

(*) ទ នបរមុងតាមបទបបញ្ញតតិ៖ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
នថ្ងៃទី1 ខខមករា  6,247   25,457   6,247   25,100  
ោរក្ផ្ទរ  236,857   965,666   -     -    
េក្មអៀងេីោរបតូររូបិយប័ណ្ណ   -     (7,767)  -     357  
នថ្ងៃទី31 ខខ្នូ  243,104   983,356   6,247   25,457  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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15. ទុនបក្មុងតាមបទបបញ្ញតតិ (ត) 

ោរក្ផ្ទរេីរបាកច់ាំក្ណ្ញរកាទ កក្ៅទ នបរមុង រតូវបានក្្វើក្ឡើងក្ៅក្េេខែេសាំវធិាន្នតាមបទបបញ្ញតតិរបស់
្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ ខពស់ជ្ញងសាំវធិាន្ន តាម CIFRS for SMEs៖ 

 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
សាំវធិាន្នក្េើឱនភាេថ្នរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ 

តាមបទបបញ្ញតតិរបស់្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ     
-របាកប់ក្ញ្ញ ើ និងរបាកត់មកេ់ក្ៅ្នគារក្ផ្សងៗ  234   947   11   45  
-ឥណ្ទានផ្តេ់ែេ់អតិងិជន  428,078   1,731,577   25,023   101,969  
សាំវធិាន្នក្េើឱនភាេថ្នរទេយសកមមតាម  
 បទបបញ្ញតតិរបស់្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ  428,312   1,732,524   25,034   102,014  
សាំវធិាន្នក្េើឱនភាេថ្នរទេយសកមមតាម    

CIFRS for SMEs (កាំណ្តស់មាគ េ់7)  185,208  749,168  39,434   160,694  

  243,104  983,356  -     -    

16. ចំណូលពីការក្បារ់ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
ឥណ្ទានផ្តេ់ឲ្យអតិងិជន  416,889   1,699,656   299,896   1,215,179  
របាកត់មកេ់ក្ៅ្នគារជ្ញតិ  213   869   472   1,912  

  417,102   1,700,525   300,368   1,217,091  

 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 43 

 

17. ចំណូលរថ្ក្ម និងសជ្ើងស្ថរ 
 2020 2019 
 ដុល្លារ 

អាឈមរិរ 
 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ចាំណូ្េកថ្រម និងក្ជើងស្នរ   14,385   58,648  19,148 77,588 

18. ចំណាយទូសៅ និងរែាបាល 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

របាកក់្បៀវតសនប៍ ្គេិកនិង 
អតថរបក្យជន៍  66,855   272,568   36,481   147,821  

កថ្រមក្សវាវជិ្ញជ ជីវៈនិងខផ្នកចាប់  29,069   118,514   11,710   47,449  
ចាំោយក្េើអាជ្ញា ប័ណ្ណ   8,079   32,938   8,309   33,668  
ចាំោយក្េើោរជួេ  6,000   24,462   3,000   12,156  
ថ្ងេទាំនកទ់ាំនង  2,791   11,379   2,772   11,232  
ចាំោយទរក និងអ្គិសនី  2,466   10,054   4,091   16,577  
ចាំោយសមាភ រៈោរយិេ័យ  2,408   9,817   4,248   17,213  
ចាំោយេនធ  2,193   8,941   62   251  
រទេយខែេមានតថ្មេទាប  1,341   5,467   545   2,208  
ចាំោយជួសជ េ និងខងទាាំ  1,131   4,611   1,320   5,349  
ចាំោយផ្សេវផ្ាយនិងពាណិ្ជជកមម - -  690   2,796  
ចាំោយក្េើធានរា៉ា បរ់ងក្ផ្សងៗ - -  489   1,981  
ចាំោយក្ផ្សងៗ  2,024   8,253   276   1,119  
  124,357   507,003   73,993   299,820  
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19. ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់សមមូល 
  2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ស្នចរ់បាកក់ន ងថ្ែ (កាំណ្ត់សមាគ េ់ 4)  11,393   46,085   13,201   53,794  
របាកប់ក្ញ្ញ ើ និងរបាកត់មកេ់ក្ៅ្នគារ
ជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ(កាំណ្តស់មាគ េ់ 5)  878   3,552   704   2,869  

របាកប់ក្ញ្ញ ើ និងរបាកត់មកេ់ក្ៅ្នគារ    
ក្ផ្សងៗ (កាំណ្តស់មាគ េ់ 6)  23,158   93,674   1,071   4,364  

  35,429   143,311   14,976   61,027  

20. ក្បតិបតតិការ និងសមតុលយជាមួយសមព័នធញាតិ 

(រ) គបត្ិបត្តិការជាមួយសមពន័ធញាត្ិ 
 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
ចាំោយក្េើោរជួេ  6,000   24,462   3,000   12,156  
កថ្រមសាំរាបអ់នករ្បរ់្ងសាំខ្នន់ៗ៖     
ចាំោយសរមាប់នយកនិង 

អនករ្បរ់្ងសាំខ្នន់ៗ   39,900   162,672   12,750   51,663  

(ខ្)  សមត្ុល្ាយជាមួយនរងសមពន័ធញាត្ ិ

 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
របាកក់មចេីីភា្ទ និក 180,159   728,743  797,111   3,248,227  
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21.  ភតិសនា 
រកុមហ  ន មានភ្តិសនាក្េើោរជួេោរយិេ័យជ្ញមយួោរសនាជួេអបបបរមាែូចខ្នងក្រោម៖  

 2020 2019 

 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 

ដុល្លារ 
អាឈមរិរ 

 

ពាន់ឈរៀល្
(កាំណ្ត់

សមាគ េ់2.4) 
     
តិចជ្ញង 1ឆ្ន ាំ  6,000   24,270   6,000   24,450  
ចាបេ់ី 2 ឆ្ន ាំ ែេ់ 5 ឆ្ន ាំ  15,500   62,698   22,000   89,650  
  21,500   86,968   28,000   114,100  

22. ក្ពឹតតិការណ៍ស្ថរវនត 
ទល្ប ឹះពាល្់ននការទៃុឹះឈ ើងននណូណវល្វីរុសរ៉ូរ ៉ូណាដល្់គរុមហ ុន 

ចាបត់ាាំងេីខខ មករា ឆ្ន ាំ 2020 ោរផ្ទ ុះក្ឡើងថ្ន Coronavirus (“COVID-19”) មានផ្េប៉ាុះពាេ់ែេ់ស្នថ នភាេ
ពាណិ្ជជកមមជ្ញស្នកេ និង របក្ទសកមព ជ្ញ។ រកុមហ  ននរងបនតក រយកចិតត ទ កែ កក់្ៅក្េើសថ នភាេថ្ន COVID-19 
និងក្្េើយតបយ៉ា ងសកមមចាំក្ពាុះផ្េប៉ាុះេ េ់របស់វ  ក្ៅក្េើសថ នភាេហិរញ្ញ វតថ និងេទធផ្េរបតិបតតិក ររបស់         
រកុ មហ  ន ។ 

23.  សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ 
ក្គាេនក្យបាយ្ណ្ក្នយយសាំខ្នន់ៗខែេរតូវបានអន ម័តកន ងោរក្រៀបចាំរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ទាាំងក្នុះ រតូវបាន
កាំណ្តែូ់ចខ្នងក្រោម។ ក្គាេនក្យបាយទាាំងក្នុះរតូវបានអន វតតរបកបក្ដាយសងគតិភាេក្ៅរ្បោ់រយិបរកិ្ចេទខែេ
បានបង្កា ញក្េើកខេងខតមានោរបញ្ជជ ក់ក្ផ្សងេីក្នុះ។ 

32 .1 ម៉ូល្ដ្ឋានននការសរុបរួម 

 របាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន រមួមានរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ របស់ទីស្នន ក់ោរកោត េ និងស្នខ្នរបស់ខេួន។ 
រាេ់សមត េយ និងរបតិបតតិោរអនតរស្នខ្នទាាំងអស់រតូវបានេ បបាំបាតក់្ចាេ។ 
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23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

3.22  ស្ច់គបារ់ និងស្ច់គបារ់សមម៉ូល្ 

 ស្នច់របាក់ និងស្នច់របាក់សមមូេរមួមាន ស្នចរ់បាកក់ន ងថ្ែ និងសមត េយ្នគារ និងរបាកប់ក្ញ្ញ ើក្ៅ្នគារ ខែេ
មានោេវស្ននតក្ៅក្េេតមកេ់ែាំបូងមានរយៈក្េេ3ខខ  ឬតិចជ្ញង និងោរវនិិក្យ្រយៈក្េេខេី  ខែេអាចបតូរជ្ញ
ស្នច់របាកក់្េេោក៏បានក្ដាយមានហានិភ្័យតិចតួចចាំក្ពាុះោរផ្ទេ ស់បតូរតថ្មេ។ 

ស្នច់របាកន់ិងស្នចរ់បាក់សមមូេរតូវបានកត់រតាតាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើមក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតោររបាក់របសិទធភាេក្ៅកន ង
របាយោរណ៍្ស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ ។ 

32 .3 គបារ់បឈញ្ញើ និងគបារ់ត្មកល្់ឈៅធនាគារឈទាសងៗ 

របាក់បក្ញ្ញ ើ និងរបាក់តមកេ់ក្ៅ្នគារ រតូវបានកត់រតាតាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើមក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតោររបាក់របសិទធភាេ
ក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ ។ 

3.42  គបារ់បឈញ្ញើ និងគបារ់ត្មកល្់ជាមួយធនាគារជាត្ិននរមពុជា 

របាក់បក្ញ្ញ ើ និងរបាក់តមកេ់ក្ៅ្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ ខែេរមួបញ្ចូ េទាាំងរបាក់តមកេ់ធានក្ែើមទ នរតូវបានកត់រតា 
តាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើមក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតោររបាករ់បសិទធភាេ។  
របាក់តមកេ់ធានក្ែើមទ ន រតូវបានរកាទ ករសបតាមចាប់កមព ជ្ញសតីេីរ្រុះស្នថ ន្នគារ និងហិរញ្ញ វតថ ក្ហើយរតូវបាន
កាំណ្ត់ក្ដាយភា្រយថ្នក្ែើមទ នអបបបរមាខែេតរមូវក្ដាយ្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញ។ របាក់តមកេ់ធានក្ែើមទ នមនិ
អាចផ្តេ់ហិរញ្ញបបទានែេ់របតិបតតិោររបចាាំថ្ងៃរបស់រកុមហ  នក្ទ ក្ហត ែូក្ចនុះមនិរតូវបានចាត់ទ កថាជ្ញខផ្នកមយួថ្ន
ស្នច់របាក់ និងសមមូេស្នចរ់បាក់សរមាប់បង្កា ញកន ងរបាយោរណ៍្េាំហូរស្នច់របាកក់្ឡើយ។ 

3.52  ឥណទានទតល្់ដល់្អត្ិថិជន 

ឥណ្ទានផ្តេ់ែេ់អតិងិជន ្ឺជ្ញរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ អនិសនទសសខែេោរទូទាត់របាកម់ានេកេណ្ៈក្ងរឬអាច
កាំណ្តប់ាន ខែេមនិមានសរមងត់ថ្មេកន ងទីផ្ារសកមម ក្ហើយរកុមហ  នមនិមានបាំណ្ងេក់ភាេ មៗ ឬកន ងរយៈក្េេខេី
ោមយួក្នុះក្ទ។ 

ឥណ្ទានផ្តេ់ែេ់អតិងិជនរតូវបាន្ណ្នតាមតថ្មេសមរសបបូកនរងោរចាំោយរបតិបតតិោរផ្ទទ េ់ ក្ហើយរតូវបាន
្ណ្នជ្ញបនតបនទ ប់្ ិតតាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើមក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតោររបាក់របសិទធភាេ។ 

3.62  គទ្ពាយសរមមឈទាសងៗ 

រទេយសកមមក្ផ្សង  ៗ រតូវបានកតរ់តាតាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើមក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតោររបាក់របសិទធភាេក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្
ស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ ។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
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23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

3.72  គទ្ពាយ និងបរិកាខារ 

(រ) ការទ្ទ្ួល្ស្គាល្់ និងការវាស់ណវង 

ខផ្នករទេយ និងបរោិេ រ     រតូវបានកតរ់តាតាមវ ិ្ ីស្នស្តសតថ្ងេក្ែើម   ែករ ាំេស់បងគរ    និងោរខ្នតបង់ក្េើឱនភាេថ្នតថ្មេ
បងគររបសិនក្បើមាន។ 

ក្ៅក្េេខផ្នកថ្នរទេយ និងបរោិេ រមានអាយ ោេក្របើរបាស់ខ សៗគាន  ធាត ទាាំងក្នុះរតូវបានក្្ចាតទ់ កជ្ញខផ្នកក្ផ្សងៗ 
(សមាសធាត ចមបងៗ) ថ្នរទេយ និងបរោិេ រ។ 

ចាំក្ណ្ញ ឬខ្នតក្េើោរេកក់្ចញថ្នរទេយ និងបរោិេ រោមយួ រតូវបានកាំណ្តក់្ដាយភាេខ សគាន រវាងស្នចរ់បាក់ទទួេ
បានេីោរេក់ និងតថ្មេក្យងថ្នខផ្នកក្នុះ ក្ហើយរតូវបានទទួេស្នគ េ់ជ្ញរបាកច់ាំណូ្េក្ផ្សងៗ ក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្
ចាំក្ណ្ញ   ឬខ្នត។ 

(ខ្)  ការចំណាយបនាទាប់ 

ថ្ងេក្ែើមថ្នោរផ្ទេ ស់បតូរធាត មយួថ្នរទេយ និងបរោិេ រខែេបានទទួេស្នគ េ់រចួមកក្ហើយ រតូវបានបូកបញ្ចូ េក្ៅកន ងតថ្មេ
ក្យងថ្នខផ្នកក្នុះ របសិនក្បើវាអាចមានេទធភាេផ្តេ់នូវអតថរបក្យជនក៍្សែាកិចចនក្េេអន្តែេ់រកុមហ  ន ក្ហើយ
តថ្មេរបស់វាអាចវាស់ខវងបានក្ដាយភាេក្ជឿជ្ញក។់ តថ្មេក្យងថ្នធាត ខែេបានជាំនួសក្នុះរតូវបានេ បក្ចាេ។ រាេ់
ចាំោយកន ងោរខងទាាំរបចាាំថ្ងៃក្ផ្សងៗ រតូវបានទទួេស្នគ េ់ក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ចាំក្ណ្ញ   ឬខ្នតកន ងោរយិបរកិ្ចេទ
ខែេបានក្កើតក្ឡើង។ 

 (្) រំល្ស់ 

រ ាំេស់ថ្នរទេយ និង បរោិេ ររតូវបានកតរ់តាក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្េទធផ្េេមអតិខែេរតូវបាន្ណ្នតាមវ ិ្ ីស្នស្តសត
រ ាំេស់ងយច ុះជ្ញេាំដាបក់្ៅតាមអរតារបចាាំឆ្ន ាំរបស់រទេយសកមមនីមយួៗែូចខ្នងក្រោម៖ 

 អគតាគបចំឆ្ាំ 
បរោិេ រក ាំេយូទរ័ 25% 
បរោិេ រ 25% 
ក្រ្ឿងសង្កា រ រម 25% 
យនយនត 25% 

របសិនក្បើមានោរខកខរបជ្ញស្នរវនតក្ៅក្េើអរតារ ាំេស់ អាយ ោេក្របើរបាស់ តថ្មេក្ៅសេ់ថ្នរទេយ និងបរោិេ រ                  
ក្នុះរ ាំេស់រតូវបានកាំណ្ត់ក្ឡើងវញិ ក្ែើមបី្ េ ុះបញ្ជច ាំងនូវោរបា៉ា ន់ស្នម នងមី។ 
រទេយ និងបរោិេ រខែេបានក្្វើរ ាំេស់អស់ ្ឺរតូវបានកតរ់តាកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ រហូតែេ់េក់ក្ចញ ឬេ ប       
ក្ចាេ។ 
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23.8 គទ្ពាយសរមមអរ៉ូបី 

រទេយសកមមអរូបី រមួមានអាជ្ញា ប័ណ្ណ កមមវ ិ្ ីក ាំេយូទ័រ និងថ្ងេក្ែើមខែេជ្ញប់ទាកទ់ង រតូវបានកាំណ្ត់ក្ដាយតថ្មេក្ែើមែក
រ ាំេស់បងគរ និងឱនភាេថ្នតថ្មេបងគររបសិនក្បើមាន។  

រទេយសកមមអរូបី រតូវបានរ ាំេស់ ខផ្អកក្េើវ ិ្ ីស្នស្តសតងយច ុះជ្ញេាំដាប់ក្ៅតាមអរតារបចាាំឆ្ន ាំ 50% កន ងមយួឆ្ន ាំ។ 
របសិនក្បើមានខកខរបជ្ញស្នរវនតក្ៅក្េើអរតារ ាំេស់ អាយ ោេក្របើរបាស់ ឬតថ្មេក្ៅសេ់ថ្នរទេយសកមមអរូបីក្នុះ 
រតូវបានកាំណ្ត់ក្ឡើងវញិ ក្ែើមបី្ េ ុះបញ្ជច ាំងនូវោរបា៉ា ន់ស្នម នងមី។ 

23.9 ឱនភាពននត្នមៃ 

គទ្ពាយសរមមមិនណមនហិរញ្ញវត្ថុ 
តថ្មេក្យងថ្នរទេយសកមមមនិខមនហិរញ្ញ វតថ របស់រកុមហ  ន រតូវបានរតួតេិនិតយក្ឡើងវញិក្ៅរាេ់ោេបរកិ្ចេទ              
រាយោរណ៍្នីមយួ  ៗ ក្ែើមបកីាំណ្ត់ថាក្តើមានសញ្ជញ ោមយួខែេបង្កា ញថារទេយសកមមទាាំងក្នុះមានឱនភាេថ្ន     
តថ្មេ។ របសិនក្បើមានសញ្ជញ ក្នុះក្កើតក្ទបើង ោរបា៉ា ន់ស្នម នក្េើតថ្មេខែេអាចរបមូេមកវញិបានថ្នរទេយសកមមរតូវ
បានក្្វើក្ទបើង។ 
តថ្មេខែេអាចរបមូេមកវញិបានថ្នរទេយសកមម ឬឯកតាបក្ងកើតស្នច់របាក ់្ឺជ្ញតថ្មេខែេ្ាំជ្ញងរវាងតថ្មេក្របើរបាស់ 
និងតថ្មេសមរសបែកចាំោយក្េើោរេក់ក្ចញ។  កន ងោរបា៉ា ន់របមាណ្តថ្មេក្របើរបាស់ េាំហូរស្នច់របាករ់ ាំេរងថា
នរងទទួេបាននក្េេអន្ត រតូវបានក្្វើអបបហារក្េើតថ្មេបចច បបននក្ដាយក្របើអរតាោររបាក់ម នបងេ់នធខែេ្េ ុះ
បញ្ជច ាំងោរបា៉ា ន់របមាណ្តថ្មេក្េេក្វោ កន ងេកេខណ្ឌ ទីផ្ារបចច បបនន និងហានិភ្័យជ្ញក់ោក់សរមាប់រទេយសកមម
ទាាំងក្នុះ។   
សរមាប់ក្គាេបាំណ្ងថ្នោររតួតេិនិតយក្េើឱនភាេថ្នតថ្មេរទេយសកមម រតូវបានដាក់បញ្ចូ េគាន ជ្ញរកុមក្ៅកន ងរកុម
រទេយសកមមតូចៗ ខែេអាចបក្ងកើតជ្ញេាំហូរស្នច់របាកេ់ីោរក្របើរបាស់ក្ដាយមនិេរងខផ្អកក្េើេាំហូរស្នចរ់បាក់ថ្ន
រទេយសកមមែថ្ទក្ទៀត ឬរកុមរទេយសកមមែថ្ទក្ទៀត (“ឯកតាបក្ងកើតស្នចរ់បាក់“)។ 

ោរខ្នតបងក់្េើឱនភាេថ្នតថ្មេ រតូវបានទទួេស្នគ េ់របសិនក្បើតថ្មេក្យងថ្នរទេយសកមម ឬឯកតាបក្ងកើតស្នចរ់បាក់
មានចាំនួនក្េើសេីតថ្មេខែេអាចរបមូេបានមកវញិ។ ោរខ្នតបងក់្េើឱនភាេថ្នតថ្មេរតូវបានកតរ់តាជ្ញចាំក្ណ្ញ 
ឬខ្នត ។ 

23.10 គបារ់រមចី និងបំណុល្ឈទាសងៗ 

របាក់កមច ី និងបាំណ្ េក្ផ្សងៗ រតូវបានកតរ់តាតាមតាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើម ក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតោររបាករ់បសិទធភាេក្ៅ
កន ងរបាយោរណ៍្ស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ ។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 49 
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23.11  សំវិធានធន  

សាំវធិាន្ន រតូវបានទទួេស្នគ េ់ក្ៅក្េេខែេរកុមហ  នមានោតេវកិចចតាមផ្េូវចាប់ ឬោតេវកិចចរបក្យេនក្េេ
បចច បបនន ខែេជ្ញេទធផ្េថ្នរេរតតិោរណ៍្កនេងផ្ តក្ៅ ក្ហើយមានេទធភាេខែេតរមូវឲ្យមានេាំហូរក្ចញនូវ               
អតថរបក្យជនក៍្សែាកិចចកន ងោរបាំក្េញនូវោតេវកិចចក្នុះ។  ក្ហើយចាំនួនសាំវធិាន្នរតូវបានបា៉ា ន់ស្នម នរបកបក្ដាយ
ភាេក្ជឿជ្ញក់ សាំវធិាន្នរតូវបានកាំណ្ត់ក្ដាយអបបហារេាំហូរទរករបាក់ ខែេរ ាំេរងថានរងរតូវទូទាត់នក្េេអន្ត 
ក្ដាយក្របើអរតាម នបង់េនធខែេ្េ ុះបញ្ជច ាំងេីោរបា៉ា ន់របមាណ្ថ្នតថ្មេក្េេក្វោកន ងេកេខណ្ឌ ទីផ្ារបចច បបនន និង
ហានិភ្័យជ្ញក់ោកច់ាំក្ពាុះបាំណ្ េទាាំងក្នុះ។ ោរក្កើនក្ឡើងថ្នសាំវធិាន្នក្ដាយស្នរក្េេក្វោរតូវបានទទួេ
ស្នគ េ់ជ្ញចាំោយហិរញ្ញបបទាន។ 

23.12 ភា្ល្ភ 

ភា្ោភ្ខែេបានរបោស និងអន មត័ក្ដាយភា្ទ និករបស់រកុមហ  ន ម នក្េេច ងោរយិបរកិ្ចេទរតូវបានទទួេ
ស្នគ េ់ជ្ញបាំណ្ េ និងរតូវបានោតក់្ចញេីរបាកច់ាំក្ណ្ញរកាទ កក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 

ភា្ោភ្ខែេបានរបោស និងអន មត័ក្ដាយភា្ទ និករបស់រកុមហ  នបនទ បេ់ីោេបរកិ្ចេទរាយោរណ៍្មនិរតូវបាន
ទទួេស្នគ េ់ថាជ្ញបាំណ្ េក្ទ ប៉ា ខនតរតូវបានោតរតដាងក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 

23.13 ការគបារ់ 

ចាំណូ្េោររបាក់ និង ចាំោយោររបាក់រតូវបានទទួេស្នគ េ់ជ្ញចាំក្ណ្ញឬខ្នតក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតោររបាក់
របសិទធភាេ។ “អរតាោររបាករ់បសិទធិភាេ” ្ឺជ្ញអរតាខែេអាចក្្វើអបបហារស្នច់របាកខ់ែេរ ាំេរងថានរងទូទាត់ឬនរង
រតូវទទួេតាមរយៈអាយ ោេរ ាំេរងទ ករបស់រទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ឬបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ  (ឬរយៈក្េេខេីជ្ញងរបសិនក្បើ
សមរសប) ឱយមកក្សមើនរងតថ្មេក្យងថ្នរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ឬបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ ក្នុះ។  

ក្ៅក្េេ្ណ្នអរតាោររបាករ់បសិទធភាេ រកុមហ  នក្្វើោរបា៉ា ន់ស្នម នក្េើេាំហូរស្នចរ់បាក់នក្េេអន្តក្ដាយ
េិចារោរាេ់េកេខណ្ឌ ទាាំងអស់របស់កិចចសនាឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  ប៉ា ខនតមនិរាប់បញ្ចូ េនូវោររ ាំេរងទ កក្េើោរខ្នត
បងឥ់ណ្ទានក្នុះក្ទ។ 

ោរ្ណ្នអរតាោររបាក់របសិទធិភាេរមួបញ្ចូ េនូវថ្ងេរបតិបតតិោរ និងកថ្រមទាាំងអស់ខែេបានបង ់ឬទទួេខែេជ្ញ
ខផ្នកភាជ បន់រងអរតាោររបាក់របសិទធភាេ។ ថ្ងេក្ែើមរបតិបតតិោររមួមានោរចាំោយបខនថមក្កើតក្ឡើងក្ដាយផ្ទទ េ់ក្ៅ
នរងោរទិញ ឬោរក្បាុះផ្ាយរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ឬបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ ។ 
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3.142  រនគម និងឈជើងស្រ 

ចាំណូ្េនិងចាំោយកថ្រម និង ក្ជើងស្នរខែេភាជ បន់រងអរតាោររបាក់របសិទធិភាេរបស់រទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  និង
បាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ រតូវបានរមួបញ្ចូ េក្ៅកន ងអរតាោររបាក់របសិទធិភាេ។ 
ចាំណូ្េកថ្រម និងក្ជើងស្នរក្ផ្សងៗ រតូវបានទទួេស្នគ េ់ក្ៅក្េេបាំក្េញក្សវាកមម។ របសិនក្បើកិចចសនាឥណ្ទាន
មនិរតូវរ ាំេរងថានរងមានេទធផ្េកន ងោរែករបាកឥ់ណ្ទានក្នុះ កថ្រមក្េើោរសនាផ្តេ់ឥណ្ទានរតូវបានទទួេ
ស្នគ េ់ ក្ដាយខផ្អកក្េើមូេដាា ន រ ាំេស់ក្ងរក្ៅតាមក្ងរក្វោថ្នកិចចសនាឥណ្ទាន។ 
ចាំោយកថ្រម និងក្ជើងស្នរក្ផ្សងៗពាកេ់ន័ធជ្ញចមបងក្េើកថ្រមរបតិបតតិោរ និងក្សវាកមមរតូវបានកតរ់តាជ្ញចាំោយ 
ក្ៅក្េេខែេក្សវាកមមរតូវបានទទួេ។ 

3.12 5 ភត្ិសនាា 

ភ្តិសនា រតូវបានចាត់ថាន ក់ជ្ញភ្តិសនាហិរញ្ញ វតថ ក្ៅក្េេខែេេកេខណ្ឌ ថ្នភ្តិសនាក្នុះ ក្ផ្ទរជ្ញស្នរវនតនូវរាេ់
ហានិភ្័យ សិទិធអារស័យផ្េ និងកមមសិទិធថ្នរទេយសកមមភ្តិសនាែេ់រកុមហ  ន។ ភ្តិសនាក្ផ្សងក្ទៀត រតូវបាន
ចាតថ់ាន ក់ជ្ញភ្តិសនារបតិបតតិោរ។ 

សិទធិក្ៅក្េើរទេយសកមមក្រោមភ្តិសនាហិរញ្ញ វតថ  រតូវបានទទួេស្នគ េ់ជ្ញរទេយសកមមរបស់រកុមហ  ន តាមតថ្មេសម
រសប (ឬរបសិនក្បើទាបជ្ញងរតូវយកតថ្មេបចច បបននថ្នោរទូទាត់អបបបរមាក្េើភ្តិសនា) ក្ៅក្េេចាបក់្ផ្តើមថ្ន                  
ភ្តិសនា។ បាំណ្ េពាកេ់ន័ធខែេរតូវទូទាត់សងក្ៅឲ្យភ្តិបតី រតូវបានកត់រតាកន ងរបាយោរណ៍្ស្នថ នភាេហិរញ្ញ
វតថ  ជ្ញបាំណ្ េភ្តិសនាហិរញ្ញ វតថ ។ ោរទូទាត់ភ្តិសនារតូវបានខបងខចក រវាងចាំោយហិរញ្ញបបទាន និងោរោត់
បនថយបាំណ្ េភ្តិសនាក្ែើមបទីទួេបាននូវអរតាោររបាកក់្ងរមយួក្េើសមត េយបាំណ្ េខែេក្ៅសេ់។ ចាំោយ       
ហិរញ្ញបបទាន រតូវបានែកក្ចញក្ៅក្េេក្្វើោរវាស់ខវងជ្ញចាំក្ណ្ញ ឬខ្នត។ រទេយសកមមក្រោមភ្តិសនាហិរញ្ញ វតថ 
រតូវបានរមួបញ្ចូ េកន ងរទេយ និងបរោិេ រ ក្ហើយរតូវក្្វើរ ាំេស់និងបា៉ា នរ់បមាណ្ឱនភាេថ្នតថ្មេែូចគាន ក្ៅនរងរទេយ
សកមមក្ផ្សងក្ទៀតរបស់រកុមហ  នផ្ងខែរ។ 

ថ្ងេឈនួេ ខែេរតូវទូទាតក់្េើភ្តិសនារបតិបតតិោរ រតូវបានកត់រតាជ្ញចាំក្ណ្ញ ឬខ្នតតាមមូេដាា នរ ាំេស់ក្ងរក្ៅ
តាមក្ងរក្វោថ្នភ្តិសនា។ 
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ទាំព័រទី 51 

 

23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

23.16 ពនធឈល្ើគបារ់ចំឈណញ 

េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញរមួមានេនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញរបចាាំឆ្ន ាំ និងេនធេនារ។ េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញរបចាាំឆ្ន ាំ នងិ
េនធេនាររតូវបានទទួេស្នគ េ់ជ្ញចាំក្ណ្ញ ឬខ្នតក្េើកខេងខតធាត ោខែេបានទទួេស្នគ េ់កន ងរបាយ
ោរណ៍្េទធផ្េេមអតិក្ផ្សងក្ទៀត។ 

េនធក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញរបចាាំឆ្ន ាំ ្ឺជ្ញេនធខែេរ ាំេរងថារតូវបង់ក្ៅក្េើរបាកច់ាំក្ណ្ញជ្ញបេ់នធរបចាាំឆ្ន ាំក្ដាយក្របើអ
រតាេនធខែេបានអន មត័ ឬបានអន មត័ជ្ញអាទិ៍ក្ៅោេបរកិ្ចេទថ្នោររាយោរណ៍្ និងនិយត័ភាេទាាំងឡាយក្ៅ
ក្េើេនធរតូវបងេ់ីឆ្ន ាំម នៗ។ 

េនធេនាររតូវបានកាំណ្តក់្ៅក្េើភាេេក្មអៀងរវាងតថ្មេក្យងថ្នរទេយសកមម និងបាំណ្ េក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្       
ហិរញ្ញ វតថ  និងតថ្មេក្យងសរមាប់ោរ្ិតេនធ (ក្ៅថាភាេេក្មអៀងបក្ោត ុះអាសនន)។ 

េនធេនារជ្ញបាំណ្ េ រតូវទទួេស្នគ េ់ក្េើភាេេក្មអៀងបក្ោត ុះអាសនន ខែេរ ាំេរងថានរងបក្ងកើនរបាកច់ាំក្ណ្ញខែេ
ជ្ញបេ់នធនក្េេអន្ត។ េនធេនារជ្ញរទេយសកមម រតូវបានទទួេស្នគ េ់សរមាប់ភាេេក្មអៀងងបក្ោត ុះអាសនន
ទាាំងឡាយោ ខែេរ ាំេរងថានរងោតប់នថយរបាកច់ាំក្ណ្ញជ្ញបេ់នធនក្េេអន្តរមួទាាំងោរខ្នតេនធ ឬឥណ្ទាន
េនធខែេមនិទាន់បានក្របើរបាស់ក្ផ្សងៗ។ េនធេនារជ្ញរទេយសកមមរតូវបានទទួេស្នគ េ់តាមចាំនួនខែេ្ិតថាអាច
ក្របើរបាស់បានខពស់បាំផ្ ត ក្ដាយខផ្អកក្េើមូេដាា នរបាកច់ាំក្ណ្ញជ្ញបេ់នធនក្េេបចច បបនន ឬនក្េេអន្តក្ហើយ
មានេទធភាេខពស់កន ងោរអាចយកមកក្របើរបាស់បាន។ 

 តថ្មេក្យងស ទធថ្នេនធេនារជ្ញរទេយសកមម    រតូវបានរតួតេិនិតយក្ឡើងវញិ ក្ៅក្រៀងរាេ់ោេបរកិ្ចេទរាយោរណ៍្ និង
រតូវបានក្្វើនិយត័ភាេក្ែើមបី្ េ ុះបញ្ជច ាំងេីោរវាយតថ្មេរបាកច់ាំក្ណ្ញជ្ញបេ់នធនក្េេអន្ត។ និយត័ភាេទាាំងក្នុះ 
រតូវបានទទួេស្នគ េ់ជ្ញចាំក្ណ្ញ ឬខ្នតក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្េទធផ្េេមអតិក្េើកខេងខតនិយត័ភាេខែេពាកេ់ន័ធ
នរងខទងច់ាំណូ្េ ឬចាំោយខែេរតូវទទួេស្នគ េ់កន ងរបាយោរណ៍្េទធផ្េេមអតិក្ផ្សងៗ ក្ដាយនិយត័ភាេក្នុះ
រតូវខតទទួេស្នគ េ់ក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្េទធផ្េេមអតិក្ផ្សងៗ។ 

េនធេនារ រតូវបាន្ណ្នតាមអរតាេនធខែេក្របើសរមាប់ោរ្ណ្នរបាកច់ាំក្ណ្ញជ្ញបេ់នធ (ោរខ្នតេនធ) កន ង
ោរយិបរកិ្ចេទខែេេនធេនារជ្ញរទេយសកមមរ ាំេរងថានរងក្របើរបាស់បាន ឬបាំណ្ េជ្ញេនធេនារ រ ាំេរងថានរងរតូវទូទាត់
ក្ដាយក្របើអរតាេនធខែេបានអន មត័ ឬបានកាំណ្ត់ជ្ញអាទិ៍នក្ៅសរមាប់ោេបរកិ្ចេទរាយោរណ៍្។ 
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ទាំព័រទី 52 

 

23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

23.17 គទ្ពាយសរមមហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុល្ហិរញ្ញវត្ថុ 

(រ) ការទ្ទ្ួល្ស្គាល្់ 

រកុមហ  ន ទទួេស្នគ េ់ែាំបូងនូវរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  និងបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ ក្ៅក្េេខែេរកុមហ  នបានោេ យជ្ញភា្ី
ថ្នោរផ្តេ់កិចចសនាថ្នឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ។ 

រទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ឬបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ ខែេបានវាស់ខវងែាំបូងតាមតថ្មេសមរសបបូកនរងចាំោយរបតិបតតិោរ
ខែេរមួចាំខណ្កក្ដាយផ្ទទ េ់ក្ៅក្េើោរទិញ ឬេកឧ់បករណ៍្ក្នុះ។ 

(ខ្) ចំណាត្់ថា្ារ់ 

រកុមហ  នចាតច់ាំោតថ់ាន ក់រទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  និងបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ របស់ខេួនជ្ញឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតថ មូេដាា នខែេ
មានខចងកន ងខផ្នកទី11 ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតថ មូេដាា ន។ 

(្) ការឈប់ទ្ទ្ួល្ស្គាល្់ 

រកុមហ  ន ឈបទ់ទួេស្នគ េ់រទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ ក្ៅក្េេខែេសិទធិទទួេបានស្នចរ់បាក់តាមកិចចសនាថ្នរទេយ
សកមមក្នុះផ្ តកាំណ្ត់ ឬរកុមហ  នបានក្ផ្ទរសិទធិកន ងោរទទួេបានស្នចរ់បាក់តាមកិចចសនាកន ងរបតិបតតិោរខែេ       
ហានិភ្័យ និងផ្េចាំក្ណ្ញថ្នភាេជ្ញមាច ស់កមមសិទធិក្េើរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ រតូវបានក្ផ្ទរក្ចញឬ កន ងករណី្មនិក្ផ្ទរ
ក្ចញ ឬមនិរកាហានិភ្័យ និងផ្េចាំក្ណ្ញថ្នភាេជ្ញមាច ស់កមមសិទធិក្េើរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  និងមនិរកាោរ
រ្បរ់្ងក្ៅក្េើរទេយសកមមខែេក្ផ្ទរក្ចញ។  

រកុមហ  នឈប់ទទួេស្នគ េ់បាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ  ក្ៅក្េេោតេវកិចចកិចចសនារតូវបានរ ាំស្នយ ឬេ បក្ចាេ ឬផ្ ត               
កាំណ្ត់។ 

(ឃ) ការកាត្់រង 

រទេយសកមម និងបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ រតូវបានោតក់ង ក្ហើយតថ្មេក្យងស ទធរតូវបង្កាា ញក្ៅកន ងរបាយោរណ៍្ ស្នថ នភាេ
ហិរញ្ញ វតថ  ក្ៅក្េេរកុមហ  នមានសិទធិតាមផ្េូវចាប់ក្ែើមបទូីទាត់ និងមានបាំណ្ងក្្ើវោរទូទាត់ក្េើមូេដាា នតថ្មេស ទធ ឬ
ក្ែើមបទីទួេស្នគ េ់រទេយសកមម និងទូទាតប់ាំណ្ េជ្ញរបចាាំ។  

(ង) ការវាស់ណវងរំល្ស់នថៃឈដើម 

រ ាំេស់ថ្ងេក្ែើមថ្នរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ឬបាំណ្ េហិរញ្ញ វតថ  ្ឺជ្ញចាំនួនខែេរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ និងបាំណ្ េ        
ហិរញ្ញ វតថ ខែេបានកតរ់តាតាមថ្ងេក្ែើមែាំបូង ែកោរទូទាត់ថ្ងេក្ែើម បូក ឬែកចាំនួនរ ាំេស់បងគរក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសត
ោររបាក់របសិទធិភាេថ្នភាេខ សគាន រវាងចាំនួនទរករបាកខ់ែេបានទទួេស្នគ េ់ែាំបូង និងចាំនួនែេ់ោេកាំណ្ត់ ែក
ឱនភាេថ្នតថ្មេ។ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
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ទាំព័រទី 53 

 

23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

23.17 គទ្ពាយសរមមហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុល្ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ច) ការវាស់ណវងត្នមៃសមគសប 

តថ្មេសមរសប្ឺជ្ញតថ្មេខែេ្ទួទួេបានក្ែើមបេីក់រទេយសកមម ឬបង់ក្ែើមបកី្ផ្ទរបាំណ្ េកន ងរបតិបតតិោរក្រៀបរយ 
រវាងអនកចូេរមួទីផ្ារក្ៅោេបរកិ្ចេទវាស់ខវងជ្ញក្គាេ ឬកន ងករណី្ខែេមនិមាន ទីផ្ារខែេមានអតថរបក្យជន៍
បាំផ្ តខែេរកុមហ  នទទួេបានក្ៅោេបរកិ្ចេទក្នុះ។ តថ្មេសមរសបថ្នបាំណ្ េ្េ ុះបញ្ជច ាំងេីហានិភ្័យមនិែាំក្ណ្ើ រ
ោររបស់វា។ 

របសិនក្បើអាច រកុមហ  នវាស់ខវងតថ្មេសមរសប ក្ដាយក្របើរបាស់តថ្មេបា៉ា ន់ស្នម នខែេបានែករសងេ់ីទីផ្ារសកមម
សរមាប់ឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្នុះ។ ទីផ្ាររតូវបានចាតទ់ កថាសកមម របសិនក្បើរបតិបតតិោរសរមាប់រទេយសកមម 
ឬបាំណ្ េ រតូវក្កើតក្ឡើងក្ដាយមានបរមិាណ្រ្បរ់គាន់ក្ែើមបផី្តេ់េត័ម៌ានអាំេីតថ្មេជ្ញរបចាាំ។ 

របសិនក្បើមនិមានតថ្មេបា៉ា នស់្នម នេីទីផ្ារសកមមក្ទក្នុះ រកុមហ  នអាចក្របើបក្ចចកក្ទសវាយតថ្មេខែេក្របើរបាស់ធាត 
ចូេខែេអាចសក្ងកតបានជ្ញអតិបរមា និងោត់បនថយោរក្របើរបាស់ធាត ចូេខែេមនិអាចរ្ប់រ្ងបាន។ 
បក្ចចកក្ទសវាយតថ្មេខែេរតូវបានក្រជើសក្រ ើសរមួបញ្ចូ េកតាត ទាាំងអស់ ខែេអនកចូេរមួកន ងទីផ្ារេិចារោក្េើោរ
កាំណ្ត់តថ្មេរបតិបតតិោរ។ 

ភ្សដ តាងេអបាំផ្ តថ្នតថ្មេសមរសបថ្នឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតថ ក្ៅក្េេទទួេស្នគ េ់ែាំបូងជ្ញ្មមតា ្ឺជ្ញតថ្មេរបតិបតតិោរ 
ក្ៅក្េេទទួេឧទាហរណ៍្ តថ្មេសមរសបថ្នតថ្មេតបសនងខែេបានផ្តេ់ឲ្យ ឬទទួេបាន។ របសិនក្បើរកុមហ  ន
កាំណ្ត់ថាតថ្មេសមរសបស្នគ េ់ែាំបូងខ សគាន េីតថ្មេរបតិបតតិោរ ក្ហើយតថ្មេសមរសបមនិមានោរបញ្ជជ ក់ េីសរមង់
តថ្មេេីទីផ្ារសកមមសរមាប់រទេយសកមម ឬបាំណ្ េរសក្ែៀងគាន  និងមនិខផ្អកក្េើបក្ចចកក្ទសវាយតថ្មេខែេក្របើរបាស់
ទិនននយ័េីទីផ្ារខែេអាចសក្ងកតបានក្នុះឧបករណ៍្ហិរញ្ញ វតថ  រតូវបានវាស់ខវងែាំបូងតាមតថ្មេសមរសបក្ដាយ
និយតកមម ក្ែើមបេីនារភាេខ សគាន រវាងតថ្មេសមរសបថ្នោរទទួេស្នគ េ់ែាំបូងនិងតថ្មេរបតិបតតិោរ។ បនទ បម់កភាេ
ខ សគាន ក្នុះរតូវបានទទួេស្នគ េ់ជ្ញចាំក្ណ្ញ ឬខ្នតក្ដាយខផ្អកក្េើមូេដាា នសមរសបក្ៅតាមអាយ ោេឧបករណ៍្ 
ប៉ា ខនតមនិយូរជ្ញងក្េេខែេក្្វើោរវាយតថ្មេ្ឺ រតូវបានគាាំរទទាាំងរសុងក្ដាយទិននន័យទីផ្ារខែេអាចសក្ងកតបាន ឬ
របតិបតតិោររតូវបានបិទ។       

(ឆ) ការរំណត្់អត្តសញ្ញាណ និងការវាស់ណវងននឱនភាព 

ភ្សត តាងខែេបញ្ជជ កេី់ឱនភាេ 

នោេបរកិ្ចេទរាយោរណ៍្នីមយួៗ រកុមហ  នវាយតថ្មេ ថាក្តើមានភ្សត តាងជ្ញកខ់សតងថាក្តើរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ 
ខែេរតូវបានវាស់ខវងក្ដាយថ្ងេក្ែើម ឬរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើមមានសញ្ជញ ណ្ឱនភាេឬក្ទ។ រទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ឬរកុមរទេយ
សកមមហិរញ្ញ វតថ  មានឱនភាេក្ៅក្េេមានភ្សដ តាងបង្កា ញថារេរតតិោរណ៍្ខ្នតបង់បានក្កើតក្ឡើងបនទ បេ់ីោរទទួេ 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
  

រំណត់សាា លស់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 
សក្ាប់ការយិបរសិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្ន 2ំ020 

 

ទាំព័រទី 54 

 

23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

23.17 គទ្ពាយសរមមហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុល្ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ឆ) ការរំណត្់អត្តសញ្ញាណ និងការវាស់ណវងននឱនភាព (ត្) 

ស្នគ េ់ែាំបូងថ្នរទេយសកមម ក្ហើយរេរតតិោរណ៍្ខ្នតបង់មានផ្េប៉ាុះពាេ់ែេ់េាំហូរស្នចរ់បាក់នក្េេអន្តថ្ន
រទេយសកមមខែេអាចបា៉ា ន់ស្នម នបាន។ 

ភ្សត តាងខែេបញ្ជជ កេី់ឱនភាេ (ត) 

ភ្សត តាងខែេបញ្ជជ ក់ថារទេយសកមមមានឱនភាេ រមួមាន៖ 

• ោរេាំបាកខផ្នកហិរញ្ញ វតថ ជ្ញស្នរវនតរបស់អនកខចី ឬអនកក្បាុះផ្ាយ 
• ភាេយឺតយ៉ា វឬោរមនិទូទាត់សងក្ដាយអនកខចី 
• ោរក្រៀបចាំក្ឡើងវញិនូវេកេខណ្ឌ ទូទាត់សង ខែេរកុមហ  នមនិបានរ ាំេរងទ ក 
• សញ្ជញ ណ្បង្កា ញថាកូនបាំណ្ េ នរងជួបរបទុះោរកស័យ្ន  
• ោរបាតប់ង់ថ្នទីផ្ារសកមមសរមាបម់ូេបរ័ត ឬ 
• ទិនននយ័ ខែេអាចសក្ងកតបានទាកទ់ងក្ៅនរងរកុមថ្នរទេយសកមម ែូចជ្ញោរផ្ទេ ស់បតូរអវជិជមានថ្នស្នថ នភាេ

ទូទាត់របស់កូនបាំណ្ េ ឬអនកក្បាុះផ្ាយក្ៅកន ងរកុម ឬេកេខណ្ឌ ក្សែាកិចចខែេទាក់ទងគាន ក្ៅកន ងរកុម។ 

ោរវាយតថ្មេក្ទាេ និងជ្ញរកុម 

រាេ់រទេយសកមមក្ទាេស្នរវនតរតូវបានវាយតថ្មេក្ផ្សងៗេីគាន ចាំក្ពាុះឱនភាេ។ 

រទេយសកមម ខែេរតូវបានក្្រកក្ ើញថាមនិមានឱនភាេរតូវបានវាយតថ្មេជ្ញរកុមសរមាបឱ់នភាេខែេបានក្កើត
ក្ឡើងប៉ា ខនតមនិទាន់បានកាំណ្តប់ញ្ជជ កក់្ៅក្ឡើយ។ 

សមាសធាត ថ្នសាំវធិាន្នក្េើឱនភាេក្រៅឬសរ ប រតូវអន វតតក្ៅក្េើរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ ខែេរតូវបានវាយតថ្មេ
កន ងេកេណ្ៈក្ទាេសរមាប់ឱនភាេ ក្ហើយរតូវបានក្្រកក្ ើញថាមានឱនភាេក្ហើយខផ្អកក្េើោរបា៉ា ន់ស្នម នែ៏
របក្សើរបាំផ្ តរបស់អនករ្បរ់្ងក្េើតថ្មេបចច បបននថ្នេាំហូរស្នចរ់បាក់ ខែេរ ាំេរងថានរងទទួេបាន។ កន ងោរបា៉ា ន់
ស្នម នេាំហូរស្នចរ់បាក់ទាាំងក្នុះ អនករ្បរ់្ងក្្វើោរវនិិចេ័យអាំេីស្នថ នភាេហិរញ្ញ វតថ របស់កូនបាំណ្ េនិងតថ្មេខែេ
អាចកាំណ្ត់បានថ្នរទេយបញ្ជច ាំោមយួ។ ឱនភាេថ្នរទេយសកមមនីមយួៗរតូវបានវាយតថ្មេក្េើ  ្ណ្របក្យជន៍
របស់វាក្ហើយយ ទធស្នស្តសត និងោរបា៉ា ន់របមាណ្េាំហូរស្នច់របាកខ់ែេអាចរកបានមកវញិរតូវបានអន មត័ក្ដាយអនក
រ្បរ់្ងក្ដាយឯករាជយ។ 

សមាសធាត ជ្ញរកុមថ្នសាំវធិាន្នរតូវបានបក្ងកើតក្ឡើងសរមាប៖់ 

• រកុមថ្នរបាក់កមចមីានេកេណ្ៈែូចគាន ខែេមនិរតូវបានចាតទ់ កថាមានេកេណ្ៈស្នរវនតក្ទាេ និង 



គ្រឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ រ ៉ូល្ាា ម.រ             របាយការណ៍គរចាំឆ្ាាំ២០២០
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23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

23.17 គទ្ពាយសរមមហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុល្ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ឆ) ការរំណត្់អត្តសញ្ញាណ និងការវាស់ណវងននឱនភាព (ត្) 

ោរវាយតថ្មេក្ទាេ និងជ្ញរកុម (ត) 

• រកុមថ្នរទេយសកមមខែេមានេកេណ្ៈក្ទាេស្នរវនត ប៉ា ខនតមនិរតូវបានក្្រកក្ ើញថាមានឱនភាេ 

 សាំវធិាន្នជ្ញរកុមថ្នរបាកក់មច ី ខែេមានេកេណ្ៈែូចគាន រតូវបានបក្ងកើតក្ឡើងក្ដាយក្របើវ ិ្ ីស្នស្តសតសថិតិែូចជ្ញ                    
វ ិ្ ីស្នស្តសតអរតាបនត ឬសរមាប់បោត ឥណ្ទានតូចៗ ខែេមានេ័តម៌ានមនិរ្បរ់គាន់ ឬរូបមនតខផ្អកក្េើបទេិក្ស្ន្ន ៍               
អរតាោរខ្នតបងក់្យងតាមនិនន ោរេីម ន។ 

 កន ងោរវាយតថ្មេ សាំវធិាន្នក្េើឱនភាេជ្ញរកុម ្ណ្ៈរ្បរ់្ងេិចារោក្េើកតាត ែូចជ្ញ  ្ណ្ភាេឥណ្ទាន ទាំហាំ
ឥណ្ទាន ោររបមូេផ្ត ាំ និងកតាត ក្សែាកិចច។ ក្ែើមបបីា៉ា នរ់បមាណ្នូវសាំវធិាន្នចាាំបាច់ោរបា៉ា ន់ស្នម នរតូវបានបក្ងកើត
ក្ឡើងក្ែើមបកីាំណ្តេ់ីរក្បៀបោរខ្នតបង់ជ្ញយថាផ្េ រតូវបានកាំណ្តន់ិងតរមូវបញ្ចូ េបា៉ា រា៉ា ខម៉ារត ខែេខផ្អកក្េើបទ
េិក្ស្ន្នេ៍ីម ន និងស្នថ នភាេក្សែាកិចចបចច បបនន។ ភាេរតរមរតូវថ្នសាំវធិាន្ន អារស័យក្េើោរសនមតម៉ាូខែេ និង                      
បា៉ា រា៉ា ខម៉ារតខែេរតូវបានក្របើកន ងោរកាំណ្ត់សាំវធិាន្នរមួ។ 

 ោរវាស់ខវង 

 សាំវធិាន្នក្េើឱនភាេថ្នតថ្មេថ្នរទេយសកមមរវាស់ខវងតាមរ ាំេស់ថ្ងេក្ែើម រតូវបាន្ណ្នជ្ញភាេខ សគាន រវាងតថ្មេ
ក្យងនិងតថ្មេបចច បបននថ្នេាំហូរស្នច់របាក់នក្េេអន្ត ខែេរតូវបានោតប់នថយតាមអរតាោររបាក់របសិទធភាេ
ែាំបូងថ្នរទេយសកមមក្នុះ។ 

 តាំហយថ្នឱនភាេ និងោរេ បក្ចាេ 

 របសិនក្បើកន ងរយៈក្េេជ្ញបនតបនទ ប ់ សាំវធិាន្នក្េើឱនភាេមានោរងយច ុះក្ហើយោរងយច ុះអាចទាក់ទងក្ៅនរង
រេរតតិោរណ៍្ខែេក្កើតក្ឡើងបនទ បេ់ីឱនភាេរតូវបានទទួេស្នគ េ់ រកុមហ  នរតូវែកក្ចញោរខ្នតបងថ់្នឱនភាេខែេ 
បានទទួេស្នគ េ់េីម នក្ដាយផ្ទទ េ់ ឬក្ដាយនិយត័ភាេ្ណ្ក្នយយសាំវធិាន្ន។ 

 តាំហយសាំវធិាន្ន មនិអាចក្េើសេីតថ្មេក្យងថ្នរទេយសកមមហិរញ្ញ វតថ  (ែកសាំវធិាន្ន) ខែេក្េើសេីចាំនួនតថ្មេ
ក្យងខែេឱនភាេតថ្មេមនិរតូវបានទទួេស្នគ េ់េីម ន។ រកុមហ  នរតូវទទួេស្នគ េ់ចាំនួនទរករបាកខ់កតរមូវក្ៅកន ង 
ចាំក្ណ្ញ ឬខ្នត។ 

 រកុមហ  នេ បក្ចាេបាំណ្ េ ឬបាំណ្ េវនិិក្យ្មយួខផ្នកខេុះឬទាាំងអស់ខែេពាកេ់ន័ធសាំវធិាន្នក្េើឱនភាេតថ្មេ
ក្ៅក្េេខែេអនករ្បរ់្ងកាំណ្តថ់ាមនិមានេទធភាេមនិអាចរបមេួមកវញិ។ 
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23. សគាលនសោបាយគណសនយយសខំាន់ៗ (ត) 

23.18 ទ្ុនបគមុងតាមបទ្បាបញ្ញត្តិ 

 ្នគារជ្ញតិថ្នកមព ជ្ញបានក្ចញក្សចកតីរបោសក្េខ ្7-017-344 ច ុះថ្ងៃទី1 ខខ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 សតីេីចាំោត់ថាន ក ់       
ហានិភ្័យឥណ្ទាន និងសាំវធិាន្នក្េើអ ីមខភ្រមនិ និងស្នរាចរក្េខ ្ 7-018-001 ច ុះថ្ងៃទី16 ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ 2018 
សតីេីោរអន វតតរបោសសតីេីោរផ្តេ់ចាំោត់ថាន ក់ហានិភ្័យឥណ្ទាន និងសាំវធិាន្នក្េើអ ីមខភ្រមនិ ខែេតរមូវក្អា
យរ្រុះស្នថ ន្នគារ និងស្នថ បន័ហិរញ្ញ វតថ ទាាំងអស់អន វតតោរវាស់ខវង ោរក្្វើសាំវធិាន្នឥណ្ទានក្ដាយខផ្អកតាម      
អរតាហានិភ្័យឥណ្ទានែូចខ្នងក្រោម៖ 

ចំណាត្់ថា្ារ់ ចំនួននថៃណដល្ទុត្រំណត្់ សំវិធានធន 
ឥណ្ទានរយៈក្េេខេី (តិចជ្ញង1ឆ្ន ាំ)    
សតងដ់ារ េី0 ក្ៅ 14ថ្ងៃ 1% 
ោេ ាំក្មើេ េី15 ក្ៅ 29ថ្ងៃ 3% 
ក្រោមសតងដ់ារ េី 30 ក្ៅ 59ថ្ងៃ 20%      
ជ្ញបស់ងសយ័ េី 60 ក្ៅ 89ថ្ងៃ 50% 
បាតប់ង ់ 90ថ្ងៃ ឬក្រចើនជ្ញង 100% 

ឥណ្ទានរយៈក្េេខវង(ក្េើសេី1ឆ្ន ាំ)    
សតងដ់ារ េី0 ក្ៅ 29ថ្ងៃ 1% 
ោេ ាំក្មើេ េី30 ក្ៅ 89ថ្ងៃ 3% 
ក្រោមសតងដ់ារ េី90 ក្ៅ 179ថ្ងៃ 20% 
ជ្ញបស់ងសយ័ េី180 ក្ៅ 359ថ្ងៃ 50% 
បាតប់ង ់ 360ថ្ងៃ ឬក្រចើនជ្ញង 100% 

ក្យងតាមមារតាទី 73 រកុមហ  នរតូវខតក្្វើោរក្របៀបក្្ៀបសាំវធិាន្ន្ណ្នរសបតាមបទបបញ្ញតតិថ្ន្នគារជ្ញតិ
ថ្នកមព ជ្ញនិងសាំវធិាន្ន្ណ្នតាម CIFRS for SMEs ៖ 

(ក) របសិនក្បើ ទ នបរមុងតាមបទបបញ្ញតតិទាបជ្ញង រកុមហ  នរតូវកតរ់តាសាំវធិាន្នខែេបាន្ណ្នរសបតាម CIFRS 
for SMEs និង 

(ខ) របសិនក្បើទ នបរមុងតាមបទបបញ្ញតតិ្ាំជ្ញង រកុមហ  នរតូវកតរ់តាសាំវធិាន្នខែេបាន ្ណ្នរសបតាម CIFRS 
for SMEs និងក្ផ្ទរភាេខ សគាន េីរបាកច់ាំក្ណ្ញរកាទ កក្ៅកន ង្ណ្នីយទ នបរមុងកន ង្ណ្នីមូេ្ន។ 
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23.19 សមព័នធញាត្ ិ

សហរគាស និងប ្គេខែេទាក់ទងផ្ទទ េ់ ឬមនិផ្ទទ េ់តាមរយៈអនតរោរមីយួឬក្រចើន ឬរតូវបានរ្បរ់្ង ក្រោមោរ
រ្បរ់្ងរមួជ្ញមយួរកុមហ  នរមួទាាំង រកុមហ  នក្ម ប រតសមពន័ធ និងរកុមហ  នសមពន័ធក្ផ្សងក្ទៀតខែេជ្ញភា្ីពាកេ់ន័ធ
របស់រកុមហ  ន។ រកុមហ  នសមា្ម និងប ្គេខែេោន់ោបក់្ដាយផ្ទទ េ់ ឬរបក្យេក្េើសិទធិរក្បាុះក្ឆ្ន តរបស់រកុម
ហ  នខែេផ្តេ់ឱយេួកក្្មានឥទធិេេយ៉ា ងសាំខ្នន់មកក្េើសហរគាស ្ណ្ៈរ្ប់រ្ងសាំខ្នន់ៗរមួមាន នយក និង
ប ្គេិករកុមហ  ន និងសមាជិកជិតសនិទធជ្ញមយួរកុមរ្ួស្នររបស់ប ្គេក្នុះ កែូ៏ចជ្ញរកុមហ  នខែេសហោរជ្ញមយួ
ប ្គេទាាំងក្នុះរតូវបានចាតទ់ កជ្ញភា្ីពាកេ់ន័ធផ្ងខែរ។ 
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Section  I 

 
1- Overall business environment 

  
ROLYA MICROFINANCE INSTITUTION PLC. was incorporated locally on 18 July 2018 under the laws 
and regulations of the Kingdom of Cambodia. The institution was licensed by the National 
Bank of Cambodia as a Microfinance Institution under Parkas M.F 87 on 18 July 2018. 

  
The head office of the Intitution located at #128 D3 & D4, Sothearos Boulevard, Sangkat Tanle 
Basac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. 
 
The Rolya Institution’s license states that the institution can engage in “Loans to small and 
medium enterprises, trade, agriculture and small businesses from its capital resources, and 
offer other cash services related to its main activities”. The institution is an integral part of 
Cambodian financial institution sector. Through the initiative outlined in its business plan, the 
action plan put forth by Board of Director and the management team including well trained 
staffs in the financial institutions, the institution is now positioned itself to play an important 
role in this sector. 

 
Currently the institution is now in the progress of operation on commercial principles with 
pure competition to take a leading role in financial industry.  

 
The Vision of Rolya Microfinance Institution Plc. 
 
To participate in improving the lives of people in urban and rural areas, as well as contribute 
to the Royal Government of Cambodia in reducing poverty in the sustainable development of 
the national economy through financially sustainable institutions. 
 
The Mission of Rolya Microfinance Institution Plc. 
 
To provide small and medium loans (or credit) with reasonable interest rates for traders, 
artisans and farmers with fast and reliable service. 
 
1.1- Institution’s location and its shareholders 
 

Company : ROLYA MICROFINANCE INSTITUTION PLC. 
 Registered Office : #128 D3 & D4, Sothearos Boulevard, Sangkat Tonle  
   Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia. 

Financial Service  :  Providing the loans to small and medium traders, artisans and 
farmers. 

  
1.2- Shareholders’ percentage  

  
Name     Shares  

  
Mrs. Chhorn Seakleang   50%  
Mr.   Mara Rosa    25% 
Mrs. Mara Dalya    25%  

  
Total:               100%  
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The institution has been in service for three years successfully. Due to its risk management, 
pricing and control the institution performance has resulted in the increase of its notible loan 
outstanding. 
 
2- Key Institutional Policies on Corporate Governance 

 
As has been emphasized by the government of Cambodia: “credit is an import mechanism for 
rural development whose role is to create and diversify employment as well as to enhance 
productivity and generate income, so that the standard of living of the people is improved”. 
So, ROLYA MICROFINANCE INSTITUTION PLC. has identified its strategies and developed its policies 
framework on corporate governance as follow: 
 

 

2.1- Organizational Chart: 
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2.2 Independence of Board of Directors:  
 
The board of directors is an independent, neutral and a fair body of the corporation. It 
must practice discretion when carrying out their duties and responsibilities. 
 
Board of directors composed of 3 members. Followings are their brief profiles:  
 
o Mrs. Chhorn Seakleang, president and she’s the main shareholder of the institution. 

She has many years experiences in investment and finacail sector; 
 

o Mr. Mara Rosa, Board Member and he’s second shareholder of the institution. He 
holds a MBA from RMIT University, Melbourne, Australia. He has many years 
experience in investment and real estate sector and handle the position of marketing 
manager of Rolya MFI Plc., and 

 
o Mr. Than Sokthearin, Independent of BOD and he’s hold a MBA of Economic and 

International Management from Brandeis University, Waltham, Massachusetts, USA. 
And he has many years experience in investment sector. 
 

 
The Directors are selected according to the following criterias: 
 
o Hold at least a bachelor degree internationally known or a master degree (local or 

international); 
o Bachelor or Master degree in Finance/Accounting/Management; 
o Has experience in managing staff in a large corporation; 
o At least 3 years of banking experience and/or very good knowledge and 

understanding about the banking sector and its departments;  
o Leadership attitudes; 
o Ability to deal with employees and customers, and 
o Honest. 
 
Board meetings: The board meeting is conducted when they have important topic to 

discuss: 
 

 To discuss the events and to resolve internal / external outstanding issues; 

 To discuss human resources issues when hiring / laying off any key personnel;  

 To discuss, regulate and put to practice issues brought about by either 
recommendations of external audit or the National Bank of Cambodia Prakas or the 
National Bank of Cambodia audit report, and 

 To establish or settle any new policies, etc. 
 
2.3- President and Vice-President:  
 

 Looks after the overall internal and external policies of the institution as well as gives a 
final decision on which direction to take in the case of unresolved issues. 
  
2.4- Internal Audit:  
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To ensure that the institution maintains up-to-date and accurate records of its business 
and is in compliance with the laws and regulations that governs banks and banking 
business in Cambodia. Internal Audit identifies all infractions and prepares reports stating 
whether or not the infractions are by error, negligence or design and recommends 
remedial action.   
 
2.5- Management Committee and Credit Committee:  
 
Prepares and conducts the meeting on issues and during the discussion, the difficulties or 
obstacles can be found, and the meeting tried to solve the remaining problems. And 
examines loan applications already assessed by Credit Department, approves loan 
amounts which are less than that of the Board of Directors’ approval. 

 
3- Products and Services 

 
The institution currently offers credit to the clients: 

  
3.1- Credit Services 

 
The Bank provides two main types of loan products:  

a. Short and long term fixed loans 
- Short Term: 6 months 
- Medium Term: 12-36 months 
- Long Term: 37-96 months 

 The institution also provide the grace period term 4months for the client who needs it. 
 

Section II 
 
1- Mission 
 
Participate in improving the lives of people in urban and rural areas, as well as contribute to 
the Royal Government of Cambodia in reducing poverty in the sustainable development of 
the national economy through financially sustainable institutions. 
 
2- Vision 
 
Provide small and medium-sized loans (or loans) with reasonable interest rates for traders, 
artisans and farmers with fast and reliable service. 
 
3- Strategy and policy 
 
The institution recognized that a key priority for success and competitive growth is the 
strategy for improvement of the quality of its productive assets, particularly in its loan 
portfolios.   
 
After a study has been conducted, the institution has identified a number of strategies that 
must be further strengthened and some have been adopted, which include the following: 

  
3.1-   Financial strategy:  
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The institution utilizes the strategy to diversify the sources of fund for financing its activities. 
Manage and minimize the level of delinquency loan through careful risk assessment. Improve 
cash flow and maintain the optimal cash on hand.  
 
3.2-   Products and Services strategy:  
 
The institution offers financial products and services options that suit the needs of its 
customers and attract new clients. Focus on customer in small business, agriculture, micro 
and small scale industries and other financial services that considered being more profitable 
customer segment. 

  
3.3-   Pricing and Promotion (Marketing) strategy:  
 
The institution performs regular observation on credit pricing of different-financial 
institutions. It offers a competitive interest rate to the clients. It uses declining method for 
interest rate calculation.  
The institution promotes the products through publications, media as well as via Rolya’s 
facebook page and more importantly through human relation. The latest is done by visiting 
the fields. 

  
3.4- Credit risk management:  
 
With an adopted methodology, the institution applies prudent management decision, which 
relies primarily upon quality information, knowledge of the customer’s business, clear 
responsibilities and accountabilities. 

  
The institutionj lends to customers on the assessment of cash flow projection and borrower 
capacity to repayment, supported by collateral. It accesses credit risk based on the ability of 
the customer to repay the loan (cash flow analysis) as well as the validity of collateral 
involved. Needless to say the institution observes also the situation of the family and its 
members.  
 
On certain circumstances, the institution makes an irregular visit, afterward, to the concerned 
client’s site for  moral support. Even though the credit rating is applied within a framework of 
a strict credit risk management, the speediness of the service to the customer is ever 
neglected. 

  
The institution establishes and conducts an extensive training program to enable staff to 
further develop their credit risk management competencies. 

  
3-5.   Human resources:  
 
The institution regards its people, both management and staff, as its most valuable resources. 
There are trained and knowledgeable staffs in all areas of institution’s operations such as 
credit, administration, credit recovery and cashiers / tellers as well as information technology.  
  
The cleanliness of the staff’s appearance, its work place and on the courtesy toward clients 
are equally important.  
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To cope with new challenges, the institution introduces a new emphasis on the institution 
culture, which includes: 

  
● Development recruited staff to improve their competencies and responsibility formal 

program and self-development program 
● The institution values relating to people management: transparency, equality, team 

work and promote its corporate image. The institution emphasizes on respect for 
individuals; and 

● Tailored training program and encouraging multi-skill development in some particular 
areas to provide more flexibility for staff relocation/redeployment. 
  

3-6.   Information Technology:  
 
To compete in the global arena where the information technology is a necessity tool, the 
institution has equipped its business operations with computers, network, internet, software, 
tailored program application and databases.  

  
The institution believes that the technology helps facilitate human labor, speeds up business 
operations to reach a level of accuracy, business competitiveness in the inter-related 
information processing, information exchange and global communication. 

  
I.T. facilitates all institution transactions such as loan processing, loan re-payments, cash 
withdrawals and deposits, loan monitoring and recovery, management reports, accounting 
and taxation calculations, inter-departmental and inter-institutional electronic 
communications. 

  
Without I.T. the institution would not be able to compete successfully in the information age. 
And in the near future the institution will upgrade the software to adapt follow the IFRS 
ASAP. 
  
3-7.   Internal control:  
 
To ensure in achieving its strategic objective, the institution puts in place an internal audit. 
This also ensures the compliance with legal, prudential banking regulatory and internal policy 
requirements. Strong internal audit helps:  

● Safeguard the institution assets and balance sheet; 
● Ensure the compliance with legal, regulatory and internal control; 
● Promote effectiveness and efficiency; and 
● Ensure the transparency in the institution. 

 
4- Monitoring & Collection 
 
Methods of loan monitoring & debt collection: 
 
We have employees who work in credit collection department that monitor all loan re-
payments and the customer’s business development as well as the use of funds. We produce 
report of loan payment schedule, record all repayment dates, occasional site visit to see if 
loan is being used as stated in loan application and notice all changes in the business. Send 
reminded letter toborrower on late repayment, directly talk to borrower on late repayment 
and notify the authority on late repayment etc. 
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At all cost, we try to avoid the involving of court cases with the customer on bad loan. We 
adopt a soft approach on debt collection technique (negotiation). This method is successful so 
far. We sometimes involving of court cases if we can not avoid it. 

 
Section III 

 
1- Target market identified 

 
Rolya Financial Institutuion Plc. foresees a positive economic and social environment to 
expand its activities in the next year. And the target customers of the institution are those 
who deal with small and medium enterprises are farmers from the various provinces of the 
country. However the customers in Phnom Penh are considered as potential ones because as 
evidenced by our experiences, the customers assessed funds from the institution are in 
Phnom Penh and the are in the provinces.  
 
The institution also plans to expand our branches in many provinces in the next few years. 
 
2- Market size and trends 

 
Growth of market demand for the institution services is increasing. This is evidenced by the 
increase in loan portfolio of the institution since the establishment. The institution has built 
up good relationship with many companies, ranging from self-employed business to medium 
business in order to entrust them on the institution services. As a result a number of 
businesses have approached to us to access for fund in the expansion of their business. This 
means that the market size and trend are enlarged from time to time.  
  
3- Competition 

 
The institution is playing a role in market competition by bearing in the mind with goal of 
profit and long-term shareholder value maximization. the institution always keep track about 
the interest change in the market and fink the better way to serve its customers by using the 
different strategies responding to the market needs. 
 
The pricing competition of commercial bands and financial institutions varies from one to the 
others.  
  
4- Estimated market share 

 
The institution market share of Rolya Microfinance Institution Plc. compared to all MFI in 
Cambodia equal by 0.0338% in 2020. 
 
Report of the Board of Directors 

The Board of Directors (the “Board” or “Directors”) hereby submit their report together with 

the audited financial statements of Rolya Microfinance Institution Plc (“the Company”) for the 

year ended 31 December 2020 (the “financial year” or “year”). 

Principal activities 
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The Company is principally engaged in providing micro-finance services and other related 

financial services within the scope of micro-finance license in Cambodia.  

Financial performance 

The financial performance of the Company was as follows: 

 
2020 2019 

 US$ KHR’000 US$ KHR’000 
  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

Profit before income tax  147,670   602,051   194,625   788,621  

Income tax expense  (53,653)  (218,743)  (35,308)  (143,068) 

Net profit for the year  94,017   383,308   159,317   645,553  

Dividends 

No dividend was declared or paid and the Directors do not recommend any dividend to be paid during the 

financial year. 

Share capital 

The paid-up capital of the Company as at 31 December 2020 is US$1,500,000 (2019: US$1,500,000) with a par 

value US$100 per share. Refer to Note 14 for the detailed Company’s share capital and shareholding structure. 

Reserves and provisions 

There were no material transfers to or from reserves and provision during the financial year other than amount 
as disclosed in the financial statements. 

Bad and doubtful debts 

Before the financial statements of the Company were prepared, Directors took reasonable steps to ascertain 

that action has been taken in relation to the write off of bad debts and the making of allowance for doubtful 

debts, and satisfied themselves that there were no known bad debts and that allowance need not be made for 

doubtful debts. 

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances which would render it necessary to 

write off bad debts or to make allowance for doubtful debts in the financial statements of the Company, 

inadequate to any material extent. 
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Report of the Board of Directors (continued) 

Current assets 

Before the financial statements of the Company were prepared, the Directors took reasonable steps to ensure 

that any current assets, which were unlikely to be realised in the ordinary course of business at their value as 

shown in the accounting records of the Company have been written down to an amount which they might be 

expected to realise. 

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances that have arisen the value attributed 

to the current assets in the financial statements of the Company misleading. 

Valuation methods 

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances that have arisen which would render 

adherence to the existing methods of valuation of assets and liabilities in the financial statements of the 

Company misleading or inappropriate. 

Contingent liabilities  

At the date of this report, there does not exist: 

(i) Any charge on the assets of the Company which has arisen since the end of the financial year which secures 

the liabilities of any other person, or 

(ii) Any contingent liability in respect of the Company that has arisen since the end of the financial year other 

than in the ordinary course of its business operations. 

No contingent or other liability of the Company has become enforceable, or is likely to become enforceable, 

within the period of 12 months after the end of the financial year which, in the opinion of the Directors, will or 

may substantially affect the liability of the Company to meet its obligations when they fall due. 

Changes of circumstances  

At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances not otherwise dealt with in the 

report or in the financial statements of the Company, which would render any amount stated in the financial 

statements as misleading. 

Items of an unusual nature  

The results of the operations of the Company for the financial year were not, in the opinion of the Directors, 

materially affected by any items, transactions or event of material and unusual nature. 

There has not arisen in the interval between the end of the financial year and the date of this report any item, 

transaction or event of material and unusual nature likely, in the opinion of the Directors, to effect substantially 

the results of the operations of the Company for the current year in which this report is made. 
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Report of the Board of Directors (continued) 

Events since the reporting date 

At the date of this report, except as disclosed in the financial statements, there have been no significant events 

occurring after the reporting date which would require adjustments or disclosures to be made in the financial 

statements. 

The Board of Directors 

The members of the Board of Directors during the year and at the date of this report are: 

1. Mrs. Chhorn Seakleang,  Chairwoman  

2. Mr. Mara Rosa,  Director  

3. Mr. Than Sokthearin Director 

Directors’ interests 

The Directors’ interest is disclosed in Note 14 of the financial statements. 

Directors’ benefits 

During and at the end of the financial year, no arrangement subsisted to which the Company is a party with the 

object of enabling Directors of the Company to acquire benefits by means of acquisition of shares in or 

debentures of the Company or any other body corporate. 

During and at the end of the financial year, no Directors of the Company have received or become entitled to 

receive benefit (other than benefit included in the aggregate amount of emoluments received or due and 

receivable by Directors) by reason of a contract made by the Company with the Directors or firm of which the 

Director is member, or a Company in which the Directors has a substantial financial interest, other than as 

disclosed in the financial statements. 

Statements of Directors’ responsibility in respect of financial statements 

The Board of Directors is responsible to ascertain that the financial statements are present fairly, in all material 

respects, the financial position of the Company as at 31 December 2020 and its financial performance and its 

cash flows for the year then ended in accordance with Cambodian International Financial Reporting Standards 

for Small and Medium-sized Entities (“CIFRS for SMEs”). In preparing those financial statements, the Board of 

Directors is required to: 

(i) adopt appropriate accounting policies which are supported by reasonable and prudent judgments and 

estimates and then apply them consistently; 

(ii) comply with CIFRS for SMEs, if there have been any departures in the interest of true and fair presentation, 

ensure that these have been appropriately disclosed, explained and quantified in the financial statements; 

(iii) oversee the Company’s financial reporting process and maintain adequate accounting records and effective 

system of internal control; 

 

Report of the Board of Directors (continued) 

Statements of Directors’ responsibility in respect of financial statements (continued) 
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Report of the Independent Auditors 

To the shareholders 

Rolya Microfinance Institution Plc 

 

Opinion 

We have audited the financial statements of Rolya Microfinance Institution Plc (the “Company”), which 

comprise the statements of financial position as at 31 December 2020, and the statements of comprehensive 

income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising significant accounting 

policies and other explanatory information as set out on pages 8 to 38. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 

position of the Company as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year 

then ended in accordance with Cambodian International Financial Reporting Standards for Small and Medium-

sized Entities (“CIFRS for SMEs”). 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on Auditing (“CISAs”). 
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for 
the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in 
accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in 
Cambodia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements.  We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our audit opinion.  

Other Matter 

The financial statements of the Company as at and for the year ended 31 December 2019 were 
audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on 29 July 
2020. 

Other Information 

Management is responsible for the other information. The other information obtained at the date of this 

auditors’ report is the information included in the Report of the Board of Directors as set out on pages 1 to 4, 

and the annual report, which is expected to be made available to us after that date. 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form 

of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, 

in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or 

our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we 

have performed on the other information obtained prior to the date of this auditors’ report, we conclude that 

there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing 

to report in this regard. 
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Report of the Independent Auditors (continued) 

To the shareholders 

Rolya Microfinance Institution Plc 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial 
Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 

accordance with CIFRS for SMEs, and for such internal control as management determines is necessary to enable 

the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using going concern 

basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has 

no realistic alternative but to do so. 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s reporting process.  

Auditors’ Responsibility for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our 

opinion.  Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 

accordance with CISAs will always detect a material misstatement when it exists.  Misstatements can arise from 

fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected 

to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 

As part of audit in accordance with CISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 

skepticism throughout the audit.  We also: 

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 

error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.  The risk of not detecting a material 

misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the Company’s internal control.  

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management. 
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  2020 2019 

 
Note US$ KHR’000 US$ KHR’000 

   (Note 2.4)  (Note 2.4) 
ASSETS      
Cash on hand 4  11,393   46,085   13,201   53,794  

Deposits and placements with the NBC 5  75,878   306,927   75,704   308,494  
Deposits and placements with banks 6  23,158   93,674   1,071   4,364  
Loans to customers 7  1,837,877   7,434,212   2,371,149   9,662,432  
Other assets 8  2,226   9,004   2,127   8,668  

Property and equipment 9  24,605   99,527   31,320   127,629  

Intangible assets 10  3,493   14,129   5,821   23,721  

Deferred tax assets-net 12.1 - -  7,092   28,900  

Total assets   1,978,630   8,003,558   2,507,485  10,218,002  

      
LIABILITIES AND EQUITY      
Liabilities      
Other payables 11  13,786   55,764   25,967   105,816  
Current income tax liability 12.2 - -  40,047   163,192  
Borrowings from a shareholder 13  180,159   728,743   797,111   3,248,227  
Deferred tax liabilities-net 12.1  46,308   187,316  - - 

Total liabilities   240,253   971,823   863,125   3,517,235  

      
Equity      
Share capital 14  1,500,000   6,000,000   1,500,000   6,000,000  
Regulatory reserves 15  243,104   983,356   6,247    25,457 
(Accumulated losses)/Retained earnings   (4,727)  (22,406)  138,113   559,952  
Currency translation differences   -     70,785   -     115,358  

Total equity   1,738,377   7,031,735   1,644,360   6,700,767  

Total liabilities and equity   1,978,630   8,003,558   2,507,485  10,218,002  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The accompanying notes form an integral part of this financial statements. 
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  2020 2019 

 

Note US$ KHR’000 US$ KHR’000 

   (Note 2.4)  (Note 2.4) 

      

Interest income 16  417,102   1,700,525   300,368   1,217,091  

Fee and commission income 17  14,385   58,648   19,148   77,588  

Total operating income   431,487   1,759,173   319,516   1,294,679  

      

General and administrative expenses 18  (124,357)  (507,003)  (73,993)  (299,820) 

Net impairment loss on financial assets 7  (145,774)  (594,321)  (38,970)  (157,906) 

Depreciation and amortisation   (9,371)  (38,206)  (11,928)  (48,332) 

Minimum tax expense   (4,315)  (17,592) - - 

Profit before income tax   147,670   602,051  194,625  788,621  

      
Income tax expense 12.3  (53,653)  (218,743)  (35,308)  (143,068) 

      

Net profit for the year   94,017   383,308   159,317   645,553  

      

Other comprehensive income       

Currency translation difference    - (52,340)  -    88,311 

Total comprehensive income for  
     the year   94,017   330,968   159,317   733,864  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes form an integral part of this financial statements 
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Share capital Regulatory reserves 

(Accumulated losses)/ 
retained earnings 

Currency translation 
differences Total 

 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

   
  

      At 1 January 2019  1,500,000   6,000,000   6,247   25,100   (21,204)  (85,601)  -     27,404   1,485,043   5,966,903  

 
Comprehensive income for   the year   

  
   

   

Net profit for the year  -     -     -     -     159,317   645,553   -     -     159,317   645,553  

Other comprehensive income           

Currency translation difference  -     -     -    357     -     -     -     87,954   -     88,311  

Total comprehensive income  
for the year  -     -     -    357  159,317   645,553   -     87,954   159,317   733,864  

At 31 December 2019  1,500,000   6,000,000   6,247  25,457  138,113   559,952   -     115,358   1,644,360   6,700,767  
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Share capital Regulatory reserves 

(Accumulated losses)/ 
retained earnings 

Currency translation 
differences Total 

 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

US$ KHR’000 
(Note 2.4) 

   
  

      At 1 January 2020  1,500,000   6,000,000   6,247  25,457  138,113   559,952   -     115,358   1,644,360   6,700,767  

           

Comprehensive income  
 for the year           

Net profit for the year - - - -  94,017   383,308  - -  94,017   383,308  

Transfer to reserve  -     -     236,857   965,666  (236,857)  (965,666)  -     -     -     -    

Other comprehensive loss           

Currency translation difference  -     -     -    (7,767)  -     -     -    (44,573)  -    (52,340) 

Total comprehensive income  
for the year  -     -     236,857   957,899  (142,840)  (582,358)  -    (44,573)  94,017   330,968  

At 31 December 2020  1,500,000   6,000,000   243,104   983,356   (4,727)  (22,406)  -    70,785  1,738,377   7,031,735  

 
 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes form an integral part of this financial statements. 
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 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

Cash flows from operating activities     

Net profit for the year  94,017  383,308  159,317   645,553  

Adjustments for:     

Minimum tax expense  4,315   17,592  - - 

Income tax expense  53,653   218,743   35,308   143,068  

Net impairment loss on financial assets  145,774   594,321   38,970   157,906  

Depreciation and amortisation  9,371   38,206   11,928   48,332  

  307,130   1,252,170   245,523   994,859  
Changes in:     

Loans to customers  387,498   1,579,829   (1,747,901)  (7,082,495) 

Other assets  (99)  (404)  (120)  (485) 

Other payables  (12,433)  (50,689)  23,450   95,019  

  682,096   2,780,906   (1,479,048)  (5,993,102) 

Income and minimum tax paid  (44,362)  (180,864)  (3,464)  (14,036) 

Net cash generated from/(used in) operating 
activities  637,734   2,600,042   (1,482,512)  (6,007,138) 

     

Cash flows from investing activities     

Purchase of property and equipment  (328)  (1,337)  (4,937)  (20,005) 

Net cash used in investing activities  (328)  (1,337)  (4,937)  (20,005) 

     
Cash flows from financing activities     

Loans to a shareholder - -  (253,104)  (1,025,577) 
Repayments received from  
 loans to a shareholder - -  980,104   3,971,381  

Proceeds from borrowings from a shareholder  3,303,047   13,466,523   776,261   3,145,410  

Repayments of borrowings to a shareholder  (3,920,000) (15,981,840)  (27,000)  (109,404) 

Net cash (used in)/generated from  
 financing activities  (616,953)  (2,515,317)  1,476,261   5,981,810  

     

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents  20,453  83,388 

          
(11,188) 

            
(45,333) 

Cash and cash equivalents at 1 January  14,976   61,027   26,164   105,126  

Currency translation difference  -    (1,104)  -     1,234  

Cash and cash equivalents at 31 December (Note 19)  35,429   143,311   14,976   61,027  

 
 
The accompanying notes form an integral part of this financial statements. 
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1. Reporting entity 

Rolya Microfinance Institution Plc (the “Company”) was incorporated as a public limited company in the 

Kingdom of Cambodia under registration number 00034141 dated 26 June 2018 with the Ministry of 

Commerce. On 18 July 2018, the Company obtained license from the National Bank of Cambodia (“the 

Central Bank” or “the NBC”) to operate as a micro-finance institution. The license is valid until 18 July 

2021. 

The Company is principally engaged in providing micro-finance services and other related financial 

services within the scope of micro-finance license in Cambodia. 

The registered office of the Company is located #128 D3 and D4, Samdach Sothearous Blvd., Sangkat 

Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia. 

As at 31 December 2020, the Company had 16 employees (2019: 14 employees). 

2. Basis of preparation 

2.1 Statement of compliance 

These financial statements have been prepared in accordance with Cambodian International Financial 

Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities (“CIFRS for SMEs”). 

Details of the Company’s significant accounting policies are included in Note 23. 

These financial statements were approved by the Board of Directors and authorised for issue on 26 March 

2021.  

2.2 Fiscal year and reporting period 

 The Company’s fiscal year starts on 1 January and ends on 31 December. 

2.3 Basis of measurement 

The financial statements have been prepared on the historical cost basis. 

2.4 Functional and presentation currency  

The national currency of Cambodia is the Khmer Riel (“KHR”). The Company transacts it business and 
maintains its accounting records in two currencies, the United States Dollars (“US$”) and the KHR, and 
management has determined the US$ to be the Company’s functional currency as it reflects the economic 
substance of the underlying events and circumstances of the Company. 

The financial statements are stated in the US$, which is the Company’s functional currency. All amounts 
have been rounded to the nearest dollars, unless otherwise indicated. 

The translations of US$ amounts into KHR are included solely for meeting the presentation requirement 
pursuant to the Law on Accounting and Auditing.  
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2. Basis of preparation (continued) 

2.4 Functional and presentation currency (continued) 

Assets and liabilities are translated at the closing rate as at the reporting date, and the share capital is 
translated at the historical rate. The statements of comprehensive income and cash flows are translated 
into KHR using the average rate for the year/period. Exchange differences arising from the translation are 
recognised as “currency translation difference” in the other comprehensive income. The accumulative 
currency translation differences are recognised as a separate component of equity. All values in KHR are 
rounded to the nearest thousand (“KHR’000), except if otherwise indicated. 

The Company uses the following exchange rates: 

Reporting date Closing rate Average rate 
 

31 December 2020 US$1=KHR4,045 US$1=KHR4,077 

31 December 2019 US$1=KHR4,075 US$1=KHR4,052 

These convenience translations should not be construed as representations that the US$ 
amounts have been, could have been, or could in the future be, converted into KHR at this or 
any other rate of exchange. 

2.5 Use of estimates and judgements 

The preparation of financial statements requires management to make judgements, estimates and 

assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, 

liabilities, and income and expenses.  Actual results may differ from these estimates. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 

estimates are recognised in the period in which the estimates are revised and in any future periods 

affected. 

Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a 

material adjustment to the financial statements is set out in Note 3 – Critical accounting estimates and 

judgements. 

3. Critical accounting estimates and judgements 

Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical 
experience and other factors, including expectations of failure events that are believed to be 
reasonable under the circumstances. The estimates, assumptions and judgements that have a 
significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities 
within the next financial year are discussed below: 

 

 

 

3. Critical accounting estimates and judgements (continued) 
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3.1 Income and other taxes 

Taxes are calculated on the basis of current interpretation of the tax obligations. However, 
these regulations are subject to periodic variation and different interpretation following 
inspection by the tax authorities. These may result in tax increase and other retroactive tax 
claims. It is difficult to predict the timing and severity of these occurrences or their potential 
effect. 

a. Property and equipment 

Accounting for property and equipment involves the use of estimates for determining the 
expected useful lives of these assets. The determination of useful lives of the assets is based on 
Management’s judgement.  

3.3 Allowance for doubtful debts 

Management establishes allowance for doubtful debts on a case-by-case basis when they 
believe collection of amounts owed is unlikely to occur. In establishing these allowances, the 
management considers its historical experience and changes to its customers’ financial position. 
If the financial condition of customer were deteriorating, resulting in impairment of inability to 
make the required payments, allowance may be required to be made for such receivable.  

4. Cash on hand 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     

US Dollars  8,691   35,155   12,992   52,942  
Khmer Riels  2,702   10,930   209   852  

  11,393   46,085   13,201   53,794  

5. Deposits and placements with the NBC  

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     

Capital guarantee (*)  75,000   303,375   75,000   305,625  
Current account  878   3,552   704   2,869  

  75,878   306,927    75,704 308,494 
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5. Deposits and placements with the NBC (continued) 

(*) The capital guarantee deposit is maintained with the NBC in compliance with Prakas                                           

No. B7-00-006 on the Licensing of Micro-financial institution, the amounts of which are determined at 5% 

of the Company’s registered share capital. The guarantee deposit is refundable when the Company 

voluntarily liquidates and has no deposit liabilities. 

The capital guarantee deposit earns interest at the rate of 0.06% per annum. 

6. Deposits and placements with banks 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

     

Current accounts  23,158   93,674   1,071   4,364  

Deposits and placements with banks are analysed as follows: 
 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

(a)     By maturity:     

         Within 1 month  23,158   93,674   1,071   4,364  

 

(b)      By interest rate (per annum): 

 
2020 2019 

Current accounts 0% 0% 

7. Loans to customers  
 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     

Loans to customer at amortised costs  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

Less: impairment loss allowance   (185,208)  (749,167)  (39,434)  (160,694) 

  1,837,877   7,434,212   2,371,149   9,662,432  

 

 

 

7. Loans to customers (continued) 
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Movements of allowances for impairment loss are as follows: 

 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     

At 1 January   39,434   160,694   464   1,864  
Additional allowance for the year  145,774   594,321   38,970   157,906  
Currency translation difference  -     (5,848)  -     924  

At 31 December  185,208   749,167   39,434   160,694  

Gross loans to customers are analysed as follows: 

(a)     By currency:     
 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

US Dollars  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

     

(b)     By residency status: 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     

     

Residents  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

 
(c)     By interest rate (per annum):     

 2020 2019 

External customers  14% to 18%  13.20% to 18.00% 

 

(d)     By maturity:     
 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

3 to 12 months  16,780   67,875   3,616   14,735  

Over 12 months  2,006,305   8,115,504   2,406,967   9,808,391  

  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  
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7. Loans to customers (continued) 

(e)     By industry:     

 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

Household/Family  654,980   2,649,394  - - 

Transportation  407,911   1,650,000  - - 

Agriculture loans  31,957   129,266   70,979   289,239  

Housing loans - -  504,810   2,057,101  

Personal loans - -  1,521,555   6,200,337  

Car loans - -  313,239   1,276,449  

Other categories  928,237   3,754,719   -     -    

  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

(f)     By relationship: 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     

     

External customers  2,023,085   8,183,379   2,410,583   9,823,126  

(g)     By exposure:     
 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

Large exposure 530,386  2,145,411   358,551   1,461,095  

Non-large exposures 1,492,699  6,037,968   2,052,032   8,362,031  

  2,023,085   8,183,379  2,410,583   9,823,126  

8. Other assets 
 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     

Prepayments  2,226   9,004   2,127   8,668  
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9. Property and equipment 
 

       

 2020 
Computer 

equipment Equipment 
Furniture  

and fixture 
Motor  

vehicles Total 

  
US$ US$ US$ US$ US$ KHR’000  

(Note 2.4) 
Cost 

  
  

 
 

At 1 January 2020  2,827   1,480   -     38,140   42,447   172,972  
Additions  -     -     328   -     328   1,337  
Currency translation difference  -     -     -     -     -     (1,284) 

At 31 December 2020  2,827   1,480   328   38,140   42,775   173,025  

   
  

 
 

Less: Accumulated depreciation 
 

  
 

 
At 1 January 2020  420   444   -     10,263   11,127   45,343  
Charge for the year  537   231   51   6,224   7,043   28,714  
Currency translation difference  -     -    -  -     -     (559) 

At 31 December 2020  957   675  51  16,487   18,170   73,498  

 
      

Carrying amounts       

At 31 December 2020  1,870   805  277  21,653   24,605   99,527  
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9. Property and equipment (continued) 
 

  
   

 
 2019 Computer 

equipment 
Office 

equipment 
Motor  

vehicles Total 

  
US$ US$ US$ US$ KHR’000  

(Note 2.4) 
Cost 

  
 

 
 

At 1 January 2019  1,030   1,480   35,000   37,510   150,715  
Additions  1,797   -     3,140   4,937   20,005  
Currency translation difference - - - - 2,252 

At 31 December 2019  2,827   1,480   38,140   42,447   172,972  

 
     

Less: Accumulated depreciation     
At 1 January 2019  103   148   2,827   3,078   12,367  
Charge for the year  317   296   7,436   8,049   32,615  
Currency translation difference - - - - 361 

At 31 December 2019  420   444   10,263   11,127   45,343  

 
     

Carrying amounts      

At 31 December 2019  2,407   1,036   27,877   31,320   127,629  
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10. Intangible assets 
 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
Cost     

At 1 January  12,000   48,900   12,000   48,216  
Currency translation difference  -     (360)  -     684  

At 31 December  12,000   48,540   12,000   48,900  
     
Less: Accumulated amortisation     

At 1 January  6,179   25,179   2,300   9,241  
Amortisation for the year  2,328   9,491   3,879   15,718  
Currency translation difference  -     (259)  -     220  

  8,507   34,411   6,179   25,179  
Carrying amounts     
At 31 December   3,493   14,129   5,821   23,721  

11. Other payables 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

     
Other payables  8,160   33,007   13,108   53,415  
Other accrued expenses  5,205   21,054   12,400   50,531  
Tax payables  421   1,703   459   1,870  

  13,786   55,764   25,967   105,816  

12. Income tax  

12.1 Deferred tax assets/(liabilities), net 

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax 
assets against current tax liabilities and when the deferred taxes relate to the same tax authority.  

The following amounts, determined after appropriate offsetting, are shown in the statements of financial 
position: 

 
2020 2019 

 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

     
Deferred tax assets - -  7,794   31,761  
Deferred tax liabilities (46,308)  (187,316)  (702)  (2,861) 

Deferred tax (liabilities)/assets (46,308)  (187,316)  7,092   28,900  
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12. Income tax (continued) 

12.1 Deferred tax assets/(liabilities), net (continued) 

(i) Deferred tax assets/(liabilities) are attributable to the following: 

 
2020 2019 

 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

     
Accelerated depreciation and 

amortisation  (343)  (1,387)  (702)  (2,861) 

Impairment loss allowance  (45,965)  (185,929)  7,794   31,761  

 
 (46,308)  (187,316)  7,092   28,900  

(ii) Movements of net deferred tax assets/(liabilities) during the year are as follows: 

 
2020 2019 

 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

     
At 1 January  7,092   28,900   (999)  (4,014) 
Recognised in profit or loss (53,400)  (217,712)  8,091   32,785  
Currency translation difference  -     1,496   -     129  

At 31 December (46,308)  (187,316)  7,092   28,900  

12.2 Minimum tax liability/Current income tax liability 

Current income tax liability  
 

2020 
 

2019 

 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

At 1 January  40,047   163,192   112   450  
Current income tax - -  43,399   175,853  
Income tax paid  (40,849)  (166,541)  (3,464)  (14,036) 
Currency translation difference  -    105  -     925  

At 31 December  (802)  (3,244)  40,047   163,192  
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12. Income tax (continued) 

12.2 Minimum tax liability/Current income tax liability 

Minimum tax liability 
 

2020 
 

2019 

 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

At 1 January  -  -   -  -  
Charge to profit or loss  4,315   17,592   -  -  
Minimum tax paid  (3,513)  (14,323)  -  -  
Currency translation difference  -    (25)  -  -  

At 31 December  802   3,244   -  -  
 

Total minimum tax/current income tax 
liability  -  -   40,047   163,192  

12.3 Income tax expense  

In accordance with Cambodian Law on Taxation, the Company has an obligation to pay corporate income 

tax of either the profit tax at the rate of 20% of taxable profits or the minimum tax at 1% of gross 

revenues, whichever is higher. 

 
2020 2019 

 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

Current income tax -  -   43,399   175,853  
Under-recognised income tax  
 in prior year  253   1,031  - - 

Deferred tax   53,400   217,712   (8,091)  (32,785) 

  53,653   218,743   35,308   143,068  
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12. Income tax (continued) 

12.3 Income tax expense (continued)  

The reconciliation of income tax expense computed at the statutory tax rate to the income tax expense 

shown in the statements of comprehensive income is as follows: 

 

 
2020 2019 

 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

US$ KHR’000  
(Note 2.4) 

Profit before income tax  147,670   602,051   194,625   788,621  

Income tax using income tax rate at 20%  29,534   120,410   38,925   157,724  
Non-deductible expenses  333   1,358   12   48  
Under recognise income tax expense  253   1,031  - - 
Unrecognised/(utilised) tax loss  23,626   96,323   (3,721)  (15,077) 
Others  (93)  (379)  92   373  

Income tax expense   53,653   218,743   35,308   143,068  

The calculation of taxable income is subject to the review and approval of the tax authorities. 

13. Borrowings from a shareholder 

 2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

Related parties:     

Shareholder (Note 20 (b))  180,159   728,743   797,111   3,248,227  

 The borrowings are unsecured, interest free and repayable on demand. 

14. Share capital  

 

2020 2019 

 

Number US$ KHR’000 Number US$ KHR’000 

   (Note 2.4)   (Note 2.4) 

Registered:       

Ordinary shares of       

US$100 each 15,000  1,500,000   6,000,000  15,000  1,500,000   6,000,000  

Paid-up:       

Ordinary shares of       

US$100 each 15,000  1,500,000   6,000,000  15,000  1,500,000   6,000,000  

 

 

14. Share capital (continued) 
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The paid-up capital of the Company as at 31 December 2020 is US$1,500,000 (2019: US$1,500,000) with a 

par value US$100 per share. 

On 31 May 2018 and 27 June 2018, the National Bank of Cambodia (“NBC”) and Ministry of Commerce 

(“MOC”) approved to the Company’s share capital and shareholding structure respectively as follows: 

  2020 2019 

 
% of Number Amount % of Number Amount 

 Ownership Of shares US$ Ownership Of shares US$ 

Mrs. Chhorn Seakleang 50%  7,500   750,000  50%  7,500   750,000  

Mr. Mara Rosa 25%  3,750   375,000  25%  3,750   375,000  

Ms. Mara Dalya 25%  3,750   375,000  25%  3,750   375,000  

 100%  15,000  1,500,000  100%  15,000  1,500,000  

15. Regulatory reserves 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

     
Regulatory reserves(*)  243,104   983,356   6,247   25,457  

(*) Regulatory reserves: 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     
At 1 January  6,247   25,457   6,247   25,100  
Transfers   236,857   965,666   -     -    
Currency translation difference  -     (7,767)  -     357  

At 31 December  243,104   983,356   6,247   25,457  
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15. Regulatory reserve (continued) 

Transfer from retained earnings to reserve pertaining to impairment during the year when the provision 
under NBC requirement is higher than CIFRS for SMEs: 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
Impairment on credit facilities required 

by the NBC     
- Deposits and placements with 

other banks  234   947   11   45  
- Loans to customers  428,078   1,731,577   25,023   101,969  

Impairment loss on financial assets under 
the NBC  428,312   1,732,524   25,034   102,014  

Impairment loss on financial  
assets under CIFRS for SMEs  

(Note 7)  185,208  749,168  39,434   160,694  

  243,104  983,356  -     -    

16. Interest income 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

     
Loans to customers  416,889   1,699,656   299,896   1,215,179  
Capital guarantee  213   869   472   1,912  

  417,102   1,700,525   300,368   1,217,091  
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17. Fee and commission income 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

     
Fees and commissions   14,385   58,648  19,148 77,588 

18. General and administrative expenses 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     
Employee salaries and benefits  66,855   272,568   36,481   147,821  
Legal and professional fees  29,069   118,514   11,710   47,449  
Licence fees   8,079   32,938   8,309   33,668  
Rental fees  6,000   24,462   3,000   12,156  
Communication expenses  2,791   11,379   2,772   11,232  
Utility   2,466   10,054   4,091   16,577  
Office supplies  2,408   9,817   4,248   17,213  
Tax expense  2,193   8,941   62   251  
Low value assets  1,341   5,467   545   2,208  
Repairs and maintenance   1,131   4,611   1,320   5,349  
Marketing and advertisement - -  690   2,796  
Other insurance - -  489   1,981  
Other expenses  2,024   8,253   276   1,119  

  124,357   507,003   73,993   299,820  

19. Cash and cash equivalents 

 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     
Cash on hand (Note 4)  11,393   46,085   13,201   53,794  
Deposits and placements with the NBC 

(Note 5)  878   3,552   704   2,869  
Deposits and placements with banks 

(with maturities of 3 months or less) 
(Note 6)  23,158   93,674   1,071   4,364  

  35,429   143,311   14,976   61,027  
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20. Related party transactions and balances 

(a) Related party transactions 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 

Rental expenses   6,000   24,462   3,000   12,156  
Key management remuneration:     

Directors and key management  
personnel compensation  39,900   162,672   12,750   51,663  

(b) Related party balances 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     
Borrowings from a shareholder 180,159   728,743  797,111   3,248,227  

21. Leases Commitments  

The Company leases office premises under an operating lease arrangement with minimum lease 
commitments as follows: 

 
2020 2019 

 
US$ KHR’000 US$ KHR’000 

  (Note 2.4)  (Note 2.4) 
     
Within 1 year  6,000   24,270   6,000   24,450  
2 to 5 years  15,500   62,698   22,000   89,650  

  21,500   86,968   28,000   114,100  

22. Significant event 

Impact of Novel Coronavirus Outbreak to the Company 

Since January 2020, the outbreak of Novel Coronavirus (“COVID-19”) has impact on the global as well as 
Cambodia business environment. The Company will keep continuous attention on the situation of the 
COVID-19 and react actively to its impact on the financial position and operating results of the Company. 

 

 

 



Rolya Microfinance Institution Plc.                                             Annual Report 2020 
 
Notes to the financial statements (continued) 
for the year ended 31 December 2020  

     Page 36 
 

23. Significant accounting policies  

The significant accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out 

below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated. 

23.1 Basis of aggregation 

The Company’s financial statements comprise the financial statements of the head office and its 

branches.  All inter-branch balances and transactions have been eliminated. 

23.2 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents include cash on hand, deposits with banks and other highly liquid investments 

with original maturities of three months or less and that are readily convertible to known amounts of cash 

and are subject to an insignificant risk of changes in value. 

Cash and cash equivalents are carried at amortised cost using the effective interest method in the 

statements of financial position. 

23.3 Deposits and placements with banks 

Deposits and placements with banks are carried at amortised cost in the statements of financial position. 

23.4 Deposits and placements with the NBC 

Deposits and placements with the NBC, including capital guarantee deposit, are carried at amortised cost 
using the effective interest method in the statement of financial position.  

Capital guarantee deposit is maintained in compliance with the Cambodian Law on Banking and Financial 
Institutions and are determined by defined percentages of minimum share capital as required by the NBC. 

Capital guarantee is not available to finance the Company’s day-to-day operations hence are not 
considered as part of cash and cash equivalents for the purpose of the statements of cash flows. 

23.5 Loans to customers 

 Loans to customers are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that 
are not quoted in an active market and that the Company does not intend to sell immediately or 
in the near term. 

 Loans to customers are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, 
and subsequently measured at their amortised cost using the effective interest method. 

23.6 Other assets 

Other assets are carried at amortised cost using the effective interest method in the statements of 

financial position. 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.7 Property and equipment 

(i) Recognition and measurement 

Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated 

impairment losses, if any. 

When parts of an item of property and equipment have different useful lives, they are accounted for as 

separate items (major components) of property and equipment. 

Gains or losses on disposal of an item of property and equipment are determined by comparing the 

proceeds from disposal with the carrying amount of property and equipment and are recognised net 

within other income in profit or loss. 

 (ii) Subsequent costs 

The costs of replacing a part of an item of property and equipment is recognised in the carrying amount 

of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the 

Company and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. 

The costs of the day-to-day servicing of property and equipment are recognised in profit or loss as 

incurred. 

(iii) Depreciation 

Depreciation of property and equipment is charged to the statements of comprehensive income on a 

declining basis over the annual rate of the individual assets as follows:  

Computer equipment 25%  

Equipment 25%  

Furniture and fixtures 25% 

Motor vehicles 25%  

If there is an indication that there has been a significant change in depreciation rate, useful life or residual 

value of an asset, the depreciation of that asset is revised prospectively to reflect the new expectations. 

Fully depreciated property and equipment are retained in the financial statements until disposed of or 

written off. 

23.8 Intangible assets 

Intangible assets consist of computer software license and related costs are stated at cost less 

accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. 

Intangible assets are amortised over an annual rate of 50% using a declining method. If there is an 

indication that there has been a significant change in amortisation rate, useful life or residual value of an 

intangible asset, the amortisation is revised prospectively to reflect the new expectations. 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.9 Impairment 

Non-financial assets 

The carrying amounts of the Company’s non-financial assets are reviewed at each reporting date to 

determine whether there is any indication of impairment.  If any such indication exists, the asset’s 

recoverable amount is estimated. 

The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair 

value less cost to sell.  In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to 

their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time 

value of money and the risks specific to the asset.  

For the purpose of impairment testing, assets are grouped together into the smallest group of assets 

that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows of 

other assets or groups of assets (the “cash-generating unit”). 

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds 

its estimated recoverable amount.  Impairment losses are recognised in the statements of 

comprehensive income. 

23.10 Borrowing and other liabilities 

Borrowing and other liabilities are carried at amortised cost using the effective interest method in the 

statements of financial position. 

23.11 Provisions 

Provisions are recognised in the statements of financial provision when the Company has a present 

legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources 

will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provisions are 

measured at the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation 

using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 

specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as 

finance cost. 

23.12 Dividends 

Dividends declared and approved by the Company’s shareholders before the end of reporting date are 

recognised as a liability and accounted for as a deduction from the retained earnings in the financial 

statements. 

Dividends declared and approved by the Company’s shareholders after the reporting date are not 

recognised as a liability but disclosed as the subsequent events note in the financial statements. 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.13 Interest 

Interest income and expense are recognised in profit or loss using the effective interest method. The 

‘effective interest rate’ is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and 

receipts through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a 

shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. 

When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all 

contractual terms of the financial instrument, but not future credit losses. 

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and fees and points paid or 
received that are an integral part of the effective interest rate.  Transaction costs include incremental 
costs that are directly attributable to the acquisition or issue of a financial asset or financial liability. 

23.14 Fee and commission 

 Fees and commission income and expense that are integral to the effective interest rate on a 
financial asset or financial liability are included in the measurement of the effective interest 
rate. 

 Other fees and commission income are recognised as the related services are performed. If a 
loan commitment is not expected to result in the draw-down of a loan, then the related loan 
commitment fees are recognised on a straight-line basis over the commitment period.  

 Other fees and commission expense relate mainly to transaction and service fees, which are 
expensed as the services are received. 

23.15 Leases 

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the 

risks and rewards of ownership of the leased asset to the Company. All other leases are classified as 

operating leases. 

Rights to assets held under finance leases are recognised as assets of the Company at the fair value of 

the leased property (or, if lower, the present value of minimum lease payments) at the inception of 

the lease. The corresponding liability to the lessor is included in the statements of financial position as 

a finance lease obligation. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of 

the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the 

liability. Finance charges are deducted in measuring profit or loss. Assets held under finance leases are 

included in property and equipment, and depreciated and assessed for impairment losses in the same 

way as owned assets. 

Rentals payable under operating leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over the 

term of the relevant lease. 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.16 Income tax 

Income tax expense comprises current and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognised 

in profit or loss except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive 

income. 

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year using tax rates enacted or 

substantially enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous 

years. 

Deferred tax is recognised on differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the 

financial statements and their corresponding tax bases (known as temporary differences). 

Deferred tax liabilities are recognised for all temporary differences that are expected to increase 

taxable profit in the future. Deferred tax assets are recognised for all temporary differences that are 

expected to reduce taxable profit in the future, and any unused tax losses or unused tax credits. 

Deferred tax assets are measured at the highest amount that, on the basis of current or estimated 

future taxable profit, is more likely than not to be recovered. 

The net carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is adjusted to 

reflect the current assessment of future taxable profits. Any adjustments are recognised in profit or 

loss, except that an adjustment attributable to an item of income or expense recognised in other 

comprehensive income shall also be recognised in other comprehensive income. 

Deferred tax is calculated at the tax rates that are expected to apply to the taxable profit (tax 
loss) of the periods in which it expects the deferred tax asset to be realised or the deferred 
tax liability to be settled, on the basis of tax rates that have been enacted or substantively 
enacted by the end of the reporting period. 

23.17 Financial assets and financial liabilities 

(i). Recognition 

The Company initially recognises a financial asset or a financial liability when the Company becomes a 
party to the contractual provisions of the instrument. 

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus transaction costs that are 
directly attributable to its acquisition or issue. 

(ii). Classification 

The Company classifies its financial assets and liabilities as basic financial instruments in accordance 
with Section 11 Basic Financial Instruments. 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.17 Financial assets and financial liabilities (continued) 

(iii). Derecognition 

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the 
financial asset expire or settled, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a 
transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are 
transferred or in which the Company neither transfers nor retains substantially all of the risks and 
rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset.  

The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or 
cancelled, or expire. 

(iv). Offsetting 

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statements of 
financial position when, and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set 
off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the 
liability simultaneously. 

(v). Amortised cost measurement 

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or 
financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the 
cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial 
amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment. 

(vi). Fair value measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date in the principal or, in its absence, 
the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a 
liability reflects its non-performance risk. 

When available, the Company measures the fair value of an instrument using the quoted price in an 
active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or 
liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing 
basis. 

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that 
maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The 
chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into 
account in pricing a transaction. 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.17 Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vi). Fair value measurement (continued) 

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the 
transaction price – i.e. the fair value of the consideration given or received. If the Company 
determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value 
is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based 
on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is 
initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial 
recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on 
an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly 
supported by observable market data or the transaction is closed out. 

(vii). Identification and measurement of impairment 

Objective evidence of impairment 

At each reporting date, the Company assesses whether there is objective evidence that financial assets 
that are measured at cost or amortised cost. A financial asset or a group of financial assets is impaired 
when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of 
the assets and that the loss event has an impact on the future cash flows of the assets that can be 
estimated reliably. 

Objective evidence that financial assets are impaired includes: 

 significant financial difficulty of the borrower or issuer; 

 default or delinquency by a borrower; 

 the restructuring of a loan or advance by the Company on terms that the Company would not 
consider otherwise; 

 indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy; 

 the disappearance of an active market for a security; or 

 observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of 
borrowers or issuers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the 
group. 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.17 Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Identification and measurement of impairment (continued) 

Individual and collective assessment 

All individually significant assets are individually assessed for impairment. 

Those found not to be specifically impaired are then collectively assessed for any impairment that has 
been incurred but not yet identified.  

The individual component of the total allowance for impairment applies to financial assets evaluated 
individually for impairment, and found to be individually impaired, and is based on management’s best 
estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these 
cash flows, management makes judgements about a debtor’s financial situation and the net realisable 
value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout 
strategy and estimate of cash flows considered recoverable are independently approved by the 
management. 

A collective component of the total allowance is established for: 

 groups of homogeneous loans that are not considered individually significant; and 

 groups of assets that are individually significant but that were not found to be individually 
impaired. 

The collective allowance for groups of homogeneous loans is established using statistical methods 

such as roll rate methodology or, for small portfolios with insufficient information, a formula approach 

based on historical loss rate experience.  

In assessing the collective loss allowance, management considers factors such as credit quality, 

portfolio size, concentrations and economic factors. To estimate the required allowance, assumptions 

are made to define how inherent losses are modelled and to determine the required input 

parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the 

allowance depends on the model assumptions and parameters used in determining the collective 

allowance. 

Measurement 

Impairment losses on assets measured at amortised cost are calculated as the difference between the 

carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the asset’s 

original effective interest rate.  
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.17 Financial assets and financial liabilities (continued) 

(vii). Identification and measurement of impairment (continued) 

Reversal of impairment and write offs 

If, in a subsequent period, the amount of an impairment loss decreases and the decrease can be 

related objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the entity shall reverse 

the previously recognised impairment loss either directly or by adjusting an allowance account.  

The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset (net of any allowance account) 

that exceeds what the carrying amount would have been had the impairment not previously been 

recognised. The entity shall recognise the amount of the reversal in profit or loss immediately. 

The Company writes off a loan or an investment debt security, either partially or in full, and any 

related allowance for impairment losses, when the management determines that there is no realistic 

prospect of recovery. 

23.18 Regulatory reserve 

The NBC issued Prakas No. B7-017-344 dated 1 December 2017 on Credit Risk Grading and Provision 
on Impairment and Circular No. B7-018-001 dated 16 February 2018 on the Implementation of Prakas 
on Credit Risk Grading and Provision on Impairment, which require all banks and financial institutions 
(“Institution”) to measure the impairment and provide sufficient allowance for bad and doubtful loans 
based on the new credit risk grading and provision as follows: 

 Classification  Number of days past due Allowance 

 Short-term loans (less than one year): 

 Standard   0 – 14 days 1% 
 Special mention  15– 29 days 3% 
 Sub-standard  30 – 59 days 20% 
 Doubtful  60 – 89 days 50% 
 Loss  90 days or more 100% 

 Long-term loans (more than one year): 

 Standard   0 – 29 days 1% 
 Special mention  30– 89 days 3% 
 Sub-standard  90 – 179 days 20% 
 Doubtful  180 – 359 days 50% 
 Loss  360 days or more 100% 
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23. Significant accounting policies (continued) 

23.18 Regulatory reserve (continued) 

In accordance with Article 73, the entity is shall compare the provision calculated in 
accordance with above requirements, and the Company’s record which is under CIFRS for 
SMEs: 

(i) If the regulatory provision is lower, the entity records the provision calculated in 
accordance with CIFRS for SMEs; and  

(ii) If the regulatory provision is higher, the entity records the provision calculated in 
accordance with CIFRS for SMEs and transfer the difference from retained earnings 
into regulatory reserves in equity account. 

23.19 Related parties 

Enterprises and individual that directly, or indirectly through one or more intermediaries, 
control, or are controlled by, or are under common control with, the Company, including the 
holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries, are related parties of the Company. 
Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of 
the Company that gives them significant influence over the enterprise, key management 
personnel, including Directors and officers of the Company and close members of the family 
of these individuals and companies associated with these individuals, also constitute related 
parties. 

 

 




