�ព�ដិនសល (េខមបូ�) �យហ�៍ អឹសួរុ�នស៍ ម.ក

រ�យ�រណ៍��ន�ព និងលទ�ផលហិរ��វត��ែដល�នេធ�ើសវនកម�រួច
ស��ប់�រ�យបរ�េច�ទែដល�នប��ប់ៃថ�ទ3
ី 1 ែខធ�� ���ំ2016

របាយករណ៍ស�នភាពហិរ��វត�ុែដលបានេធ�ើសវនកម�រួច

របាយករណ៍ចំេណញ ឫខត និងលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗែដលបានេធ�ើសវនកម�រួច

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

2016
US$

ស្រមាប់ករយបរ
េច�
ិ
ិ ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2016

2015

KHR’000

US$

2016

KHR’000

្រទព្យសកម�

ចំណូលបុ ព�លភធានារ៉ ប់រង

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង

បុ ព�លភធានារ៉ ប់រងបន�

្រទព្យ និងបរក
ិ �រ

1,603,436

6,473,071

1,172,555

4,748,848

្រទព្យសកម�អរូបី

8,462,221

34,161,986

8,618,280

34,904,034

700,000

2,825,900

700,000

2,835,000

ករវន
ិ ិ េយាគេផ្សងៗ

20,000,000

80,740,000

3,700,000

14,985,000

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវងសរុប

30,765,657

124,200,957

14,190,835

57,472,882

្របាក់បេ��ើតម�ល់តមច្បោប់

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី
គណនីធានារ៉ ប់រង និងគណនី
្រត�វទទួលេផ្សងៗ

2,205,149

8,902,186

1,301,360

5,270,508

សច់្របាក់ និងសមតុ ល្យធនាគារ

8,940,123

36,091,277

6,650,488

26,934,476

11,145,272

44,993,463

7,951,848

32,204,984

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ីសរុប
្រទព្យសកម�សរុប

89,677,866

មូ លធន និងបំណុល
មូ លធន

35,320,000

141,280,000

17,400,000

70,470,000

េដើមទុនបែន�ម

-

-

5,400,000

21,870,000

្របាក់ខតបង�រ

(25,257,633)

(102,516,088)

(20,986,041)

(85,203,326)

-

1,857,864

-

209,860

10,062,367

40,621,776

1,813,959

7,346,534

16,040,417

64,755,164

5,004,934

20,269,983

7,737,065

31,234,531

6,897,065

27,933,113

45,356

183,102

20,746

84,021

23,822,838

96,172,797

11,922,745

48,287,117

137,891

556,666

93,132

377,185

7,694,626

31,063,204

8,200,554

33,212,244

193,207

779,977

112,293

454,786

8,025,724

32,399,847

8,405,979

34,044,215

31,848,562

128,572,644

20,328,724

82,331,332

លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�

ចំណូលធានារ៉ ប់រងសុ ទ � មុ នករទូទត់
សំណង អត�្របេយាជន៍ និងចំណាយ

សំណង និងអត�្របេយាជន៍
ែដលបានេកតេឡ
ើ
ើង
បែ្រមប្រម�លៃនបំណុល
កច�
ិ សន្យោធានារ៉ ប់រង

កៃ្រមេលើករលក់ និងៃថ�េដើម
ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល
សំណង អត�្របេយាជន៍ និងចំណាយ

41,910,929 169,194,420 22,142,683

េដើមទុន

ចំណូលពីករវន
ិ ិ េយាគ

2015

US$

KHR’000

US$

KHR’000

32,183,269

130,438,789

16,581,052

67,319,071

(163,961)

(664,534)

(75,942)

(308,324)

32,019,308

129,774,255

16,505,110

67,010,747

1,398,914

5,669,798

387,265

1,572,296

33,418,222 135,444,053 16,892,375

68,583,043

(169,311)

(686,217)

(115,440)

(468,687)

(11,092,642)

(44,958,478)

(4,623,193)

(18,770,164)

(16,507,003)

(66,902,883)

(10,601,285)

(43,041,217)

(8,221,664)

(33,322,404)

(8,852,905)

(35,942,794)

(35,990,620) (145,869,982) (24,192,823) (98,222,862)

្របាក់ខតមុ នបង់ពន�

(2,572,398)

(10,425,929)

(7,300,448)

(29,639,819)

ចំណាយពន�េលើ្របាក់ចេំ ណញ

(1,699,194)

(6,886,833)

(833,908)

(3,385,666)

្របាក់ខតសុ ទស
េច�
� ្រមាប់ករយបរ
ិ
ិ ទ

(4,271,592) (17,312,762) (8,134,356) (33,025,485)

ចំណូលលម�ិតេផ្សងៗ
លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�
លទ�ផលលម�តសរុ
ប
ិ

-

508,004

-

209,860

(4,271,592) (16,804,758) (8,134,356) (32,815,625)

បំណុលរយៈេពលែវង
បំណុលធានារ៉ ប់រងដុ ល
គណនីទូទត់េផ្សងៗ
បំណុលពន�ពន្យោរ

បំណុលរយៈេពលខ�ី
បំណុលធានារ៉ ប់រងដុ ល
គណនីធានារ៉ ប់រង និងគណនី
្រត�វទូទត់េផ្សងៗ
សំវធានធនស្រមាប់
ពន�
ិ
េលើ្របាក់ចេំ ណញ

បំណុលសរុប
មូ លធន និងបំណុលសរុប

41,910,929 169,194,420

េរៀបចែំ ផនករករពរអនាគតហិរ��វតុ �
្រគ�សររបស់េលកអក
� េនៃថេ� នះ

ំ ក់ទន
ំ ងមកកន់៖
សូមទនា

22,142,683 89,677,866

្រព�ដិនសល (េខមបូ ឌ) ឡាយហ�៍ អឺសួ រុនស៍
ម.ក
ិ
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