
គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍លទ្ធផលទពញទលញសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម 
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ នានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020 
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រំណត់្
សាា ល ់

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ 
នងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ 
នងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2019  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 
 

ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

   (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 
 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ចំណូលគបតិ្បត្តិការ      
ចំណូលពីការគារ់ 21 207,160,286  844,385,325  175,919,689  708,780,427  
ចំណាយការគារ់ 22 (98,363,700) (400,930,443) (78,556,842) (316,505,518) 

ចំណូលពីការគារ់សុទធ  108,796,586  443,454,882  97,362,847  392,274,909  
ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថរ 23 2,469,833  10,067,039  457,518  1,843,340  
ចំណាយរនគមង្ជើខស្ថរ 23 (62,286) (253,878) (78,788) (317,437) 

ចំណូលសុទធពីរនគមង្ជើខស្ថរ  2,407,547  9,813,161  378,730  1,525,903  
ចំណូលង្ផេខៗ 24 4,602,130  18,758,283  7,010,711  28,246,154  
ចំណូលវភិា្ទាន  258,016 1,051,673 - - 

ចំណូលង្ផេខៗសរបុ  4,860,146  19,809,956  7,010,711  28,246,154  

ចំណូលសរបុពីគបតិ្បត្តិការ  
រនគមង្ជើខស្ថរ និខចំណូលង្ផេខៗ  116,064,279 473,077,999 104,752,288 422,046,966 
ចំណាយង្លើបុ្ាលរិ 25 (34,696,344) (141,422,298) (29,740,059) (119,822,698) 
សំវធិាន្នង្លើការខាត្ឥណទាន 
រពំរខទុរ 6 (23,507,072) (95,814,825) (6,551,230) (26,394,907) 
ចំណាយទូង្ៅ និខរែាាល 26 (7,864,331) (32,055,015) (6,107,239) (24,606,067) 
ចំណាយរលំស ់ 27 (3,196,425) (13,028,627) (2,970,459) (11,967,978) 
ខាត្សុទធពីការបដូររបិូយប័ណណ   (39,665) (161,675) (270,198) (1,088,628) 

គារ់ចំង្ណញមុនបខ់ពនធ  46,760,442  190,595,559  59,113,103  238,166,688  
ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ 17.1 (9,386,929) (38,261,123) (11,864,147) (47,800,646) 

គារ់ចំង្ណញសុទធរនុខការយិបរងិ្ចេទ  37,373,513  152,334,436  47,248,956  190,366,042  
ធាតុ្ននលទធផលង្ពញង្លញង្ផេខង្ទៀត្       
លង្មែៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ  - 7,916,900  - 16,460,397  

លទធផលង្ពញង្លញសរបុ  37,373,513 160,251,336  47,248,956  206,826,439 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែល
មិនានង្្វើសវនរមម។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍លទ្ធផលទពញទលញសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ នានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020 
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រំណត់្
សាា ល ់

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2019  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 
 

ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

   (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 
 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ចំណូលគបតិ្បត្តិការ      
ចំណូលពីការគារ់ 21  102,980,927   421,000,413   91,613,347   371,049,221  
ចំណាយការគារ់ 22  (49,967,611)  (204,248,737)  (41,128,056)  (166,565,801) 

ចំណូលពីការគារ់សុទធ   53,013,316   216,751,676   50,485,291   204,483,420  
ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថរ 23  520,855   2,146,392   221,419   897,527  
ចំណាយរនគមង្ជើខស្ថរ 23  (30,040)  (122,830)  (26,848)  (109,365) 

ចំណូលសុទធពីរនគមង្ជើខស្ថរ  490,815 2,023,562 194,571 788,162 
ចំណូលង្ផេខៗ 24  1,786,403   7,315,167   3,149,008   12,776,172  
ចំណូលវភិា្ទាន   258,016   1,051,673   -     -    

ចំណូលង្ផេខៗសរបុ   2,044,419   8,366,840   3,149,008   12,776,172  

ចំណូលសរបុពីគបតិ្បត្តិការ  
រនគមង្ជើខស្ថរនិខចំណូលង្ផេខៗ   55,548,550   227,142,078   53,828,870  218,047,754  
ចំណាយង្លើបុ្ាលរិ 25  (15,766,304)  (64,490,615)  (14,687,651)  (59,522,752) 
សំវធិាន្នង្លើការខាត្ឥណទាន 
រពំរខទុរ 6  (16,936,744)  (69,113,012)  (2,519,988)  (10,245,749) 
ចំណាយទូង្ៅ និខរែាាល 26  (3,920,864)  (16,028,763)  (2,729,195)  (11,073,622) 
ចំណាយរលំស ់ 27  (1,615,848)  (6,605,161)  (1,481,018)  (6,001,278) 
ខាត្សុទធពីការបដូររបិូយប័ណណ    (1,193,576)  (4,851,171)  (378,696)  (1,523,270) 

គារ់ចំង្ណញមុនបខ់ពនធ   16,115,214   66,053,356   32,032,322   129,681,083 
ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ 17.1  (3,223,934)  (13,214,711)  (6,401,726)  (25,918,190) 

គារ់ចំង្ណញសុទធរនុខការយិបរងិ្ចេទ   12,891,280   52,838,645   25,630,596   103,762,893  
ធាតុ្ននលទធផលង្ពញង្លញង្ផេខង្ទៀត្       
លង្មែៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ   -     9,820,053   -     17,185,341  

លទធផលង្ពញង្លញសរបុ  12,891,280 62,658,698 25,630,596 120,948,234 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែល
មិនានង្្វើសវនរមម។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍បដគមបគមួលមូលធនសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម 
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ នានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020 
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 ង្ែើមទុន គារ់ចំង្ណញររាទុរ ទុនបគមខុ ទុនបគមខុបទបបញ្ញត្តិ 
លង្មែៀខបខារពី 

ការបតូ ររូបិយប័ណណ សរបុ 
 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ 

       

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន 2ំ020 230,000,000  172,806,881  3,093,332  4,108,924  16,034,618 410,009,137  
គារ់ចំង្ណញរនុខការយិបរងិ្ចេទ - 37,373,513  - - - 37,373,513  
ង្ផារពីទុនបគមខុតាមបទបបញ្ញត្តិ - 4,108,924  - (4,108,924) - - 
មូលនិ្ិទុនបគមខុ - (29,310) 29,310  - - - 
លង្មែៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ - - - - 7,916,900  - 

សមតុ្លយនានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020  230,000,000  214,260,008  3,122,642  - - 447,382,650  

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 920,000,000  874,532,018  12,653,649  - 23,951,518  1,831,137,185  

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន 2ំ019 110,000,000  193,228,719  2,976,091  299,009  (3,793,798) 306,503,819  
គារ់ចំង្ណញរនុខការយិបរងិ្ចេទ - 47,248,956  - - - 47,248,956  
ង្ផារគារ់ចំង្ណញររាទុរង្ៅជាង្ែើមទុន 58,000,000  (58,000,000) - - - - 
ង្ផារង្ៅទុនបគមខុតាមបទបបញ្ញត្តិ - (2,371,267) - 2,371,267  - - 
ង្ផារង្ៅទុនបគមខុ - (58,620) 58,620  - - - 
លង្មែៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ - - - - 16,460,397  - 

សមតុ្លយនានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2019  168,000,000  180,047,788  3,034,711  2,670,276  - 353,752,775  

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 672,000,000  730,654,390  12,274,468  10,763,326  12,666,599  1,438,358,783  

 

 

 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍លហូំរស្ថច់គារ់សទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម 
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ នានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020 
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រំណត់្
សាា ល ់

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ 
នងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ 
នងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 
 ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 
ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ      

ស្ថច់គារ់សុទធទទូលានពី (ង្គបើ
គាស់រនុខ) សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ 28 22,846,381 93,121,841 (73,598,476) (297,359,095) 

សរមមភាពវនិិង្យ្      
ការទិញ: 

គទពយ និខបរកិាេ រ  (2,058,017) (8,388,477) (933,517) (3,761,140) 
គទពយសរមមអរូបី  (415,007) (1,691,569) (180,504) (727,251) 

ការវនិិង្យ្ង្លើមូលបគត្អាចជួញែូរ
ាន  147,728  602,139  - - 
ស្ថច់គារ់ពីការលរ់គទពយនិខបរកិាេ រ 5,731  23,358  19,893  80,149  

ស្ថច់គារ់សុទធង្គបើរនុខ 
សរមមភាពវនិិង្យ្  (2,319,565) (9,454,549) (1,094,128) (4,408,242) 

សរមមភាពហិរញ្ញបបទាន      
ស្ថច់គារ់ានពីៈ      

រមចី   199,879,283   814,707,956   173,034,581   697,156,327  
មូលបគត្បំណុលគត្ូវសខ   31,077,449   127,200,000   -     -    

ការទូទាត់្នន: 
គារ់រមចី   (142,820,262)  (582,135,388) (94,068,638) (379,002,543) 
អនុបំណុល   (8,257,720)  (33,658,467) (10,166,667) (40,961,501) 
បំណុលភតិ្សនោ  (1,958,370) (7,982,314) (1,195,205) (4,815,481) 

ស្ថច់គារ់សុទធានមរពីសរមមភាព
ហិរញ្ញបបទាន   77,920,380   318,131,787  67,604,071  272,376,802  

រំង្ណើ នសុទធននស្ថច់គារ់ និខស្ថច់
គារ់សមមូល  98,447,196 401,799,079   (7,088,533) (29,390,535) 
ស្ថច់គារ់ និខស្ថច់គារ់សមមូល 
ង្ៅង្ែើមគា  430,311,373  1,753,518,845  290,922,079  1,168,924,914  
លង្មែៀខពីការបតូររូបិយប័ណណ  (2,274,292) (417,778)  (2,681,159)   3,631,227  

ស្ថច់គារ់ និខស្ថច់គារ់សមមូល 
នាចុខការយិបរងិ្ចេទ 3 526,484,277 2,154,900,146 281,152,387 1,143,165,606 

គបតិ្បត្តិការ លំហូរស្ថច់គារ់ 
ពីការគារ់      
ការគារ់ានទទូល   205,574,928   837,530,521  173,522,089  704,722,482  
ការគារ់ានបខ់  96,712,542 393,132,430 62,179,960 250,836,948 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែល
មិនានង្្វើសវនរមម។ 


