
គន�ះឹក�ុងការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ
ស្រមាបស់ហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម

េដាយ: េលាក ញមឹ សូរ �យា ្របធាននាយកដា� នហិរ��វត�ុ  និង
វ �ភាគអាជីវកម�

អាជវីកម�េជាគជយ័ នងិមានការអភវិឌ្ឍយូរអែង�ង មនិអាចខ�ះនូវរ�យការណ៍
ហរិ��វត�ុស�ង់ដា�នេទ។ យ៉ាងណាកេ៏ដាយ ្រក�មហ៊ុនភាគេ្រចនីេ�្របេទស
កម�ុជា ជាពិេសសសហ្រគាសខា� តម្ីរក� តូច នងិមធ្យម (MSMEs) មនិ�ន
អនុវត�ឱ្យ�នខា� បខ់�ួនក�ុងការេរ�បចរំ�យការណ៍ហរិ��វត�ុឱ្យមានលក�ណៈ
ស�ង់ដា នងិអាចេជ�ទុកចតិ��នេនាះេទ។ កតា� េនះ�នកា� យជាប�� ្របឈម
ស្រមាប់ MSMEs ក�ុ ងការអភិវឌ្ឍខ�ួ នឱ្យ�នែវងឆា� យេ�ជា្រក�មហ៊ុ ន
អាជវីកម�ស�ង់ដា នងិ�នបន�ុចបងា� កដ់លល់ទ�ភាពទទួល�នហរិ��ប្បទាន
របស ់MSMEs។ រ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  គជឺាមូលដា� នដស៏ខំានស់្រមាប់
ធនាគារ នងិវ �នេិយាគនិក�ុងការសេ្រមចចតិ�ផ�លឥ់ណទាន ឬផ�លទុ់នវ �នេិយាគ
ដល្់រក�មហ៊ុ នអាជវីកម�។ េលសីពីេនះ ការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ
ឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វតាមស�ង់ដាបេច�កេទស អាចផ�លអ់ត�្របេយាជនជ៍ាេ្រចនីដល់
ដំេណីរការ និងការ្រគប្់រគងអាជីវកម�ដូចជា ជំនួយក�ុ ងការេធ�ីេសចក�ី
សេ្រមចចតិ� ការ្រគប្់រគងបណុំល នងិការ្រគប្់រគងទុនបង�ិល ជាេដមី។ 

រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  គជឺាបណ�ុ ំ ៃនរ�យការណ៍សេង�ប
អំពីសា� នភាពហិរ��វត�ុ របស់សា� ប័នមួយេ�ចំណុច
េពលេវលាជាក់លាក់មួយ។ រ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ
គជឺាឧបករណ៍ដស៏ខំានក់�ុងដេំណីរការ នងិការ្រគប្់រគង
អាជវីកម� េដាយឆ�ុ ះប�� ងំពីលទ�ផលែផ�កហរិ��វត�ុ  នងិ
ផ�ល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម�។ រ�យការណ៍
ហិរ��វត�ុ  ក៏ជាមូលដា� ន្រគឹះស្រមាប់េរ�បចំែផនការ
អនាគតរបសអ់ាជវីកម�ផងែដរ។ រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ
រមួមានរ�យការណ៍សខំាន់ៗ ចនួំន៤ នងិកណំតច់ណំា ំ
ែដលបរ �យាយអពីំេគាលការណ៍គណេនយ្យ នងិព័តម៌ាន
សខំាន់ៗ ែដល្រត�វ�នេ្រប្ីរ�សជ់ាមូលដា� ន ក�ុងការេរ�ប
រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ។ រ�យការណ៍ទាងំ៤ រមួមាន៖

េតអី� ីេ�ជារ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ ?
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១. រ�យការណ៍តុល្យការ ែដលបងា� ញពីតុល្យភាព្រទព្យសកម� បណុំល នងិ
េដមីទុនេ�ក�ុងកឡុំងេពលជាកល់ាកមួ់យ។ តារាងតុល្យការមានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖

២. រ�យការណ៍ចេំណញខាត ែដលបងា� ញអពីំចណូំល នងិចណំាយ ្រពមទាងំ
លទ�ផលចេំណញឬខាត ស្រមាប្់របតបិត�កិារអាជវីកម�ក�ុងការ �យបរ �េច�ទជាកល់ាក់
ណាមួយ។ រ�យការណ៍ចេំណញខាតមានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖ 

្រទព្យសកម� បណុំល

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី

ឥណទានវ ��របូរ �
គណន្ីរត�វសង

បណុំលរយៈេពលខ�ី

បណុំលរយៈេពលែវង

មូលនធិ/ិទុនមា� ស្់រទព្យ (េដីមទុន)

បណុំលធនាគាររយៈេពលែវង

សាច្់រ�កក់�ុងេបឡា
សាច្់រ�កេ់�ធនាគារ
គណន្ីរត�វទទួល/អតថិជិន
ស�ុកទនំញិ

្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង

្រទព្យសកម�សរបុ = បណុំល + េដីមទុន

ដធី� ីនងិអគារ
បរ �កា� រ

មូលធន/េដមីទុនដបូំង
្រ�កច់េំណញរក�ទុក

ចេំណញដុល (១)

ចណូំល្របតបិត�កិារ
ដក ៃថ�េដមី

ចណំាយ្របតបិត�កិារ
ចណំាយរដ��លទូេ�

ចណូំលបនា� បប់ន្ស ំ(២)

ចេំណញមុនេពលបង់ពន� (៤) = (១) បូក (២) ដក (៣)

ចេំណញសុទ� (៦) = (៤) ដក (៥)

ចណំាយ (៣)

ពន�េល្ីរ�កច់ណូំល (៥)

៣. រ�យការណ៍លំហូរសាច់្រ�ក់ ែដលបងា� ញពីលំហូរ
សាច្់រ�កេ់ចញ នងិលហូំរសាច្់រ�កចូ់ល ពីសកម�ភាព្របតបិត�កិារ
(Operating Activities) សកម�ភាពវ �នេិយាគ (Investing Activities)
នងិសកម�ភាពហរិ��ប្បទាន (Financing Activities) របសអ់ាជវីកម�
េ�ក�ុ ងការ �យបរ �េច�ទជាកល់ាកណ់ាមួយ។ រ�យការណ៍លហូំរ
សាច្់រ�កម់ានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖

៤. រ�យការណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធន ែដលបងា� ញពីការែ្រប្រប�ល
សមតុល្យទុនរបសម់ា� សអ់ាជវីកម�។ រ�យការណ៍ែ្រប្រប�ល្រទព្យ
មានគរំដូូចខាងេ្រកាម៖

លហូំរសាច្់រ�កពី់សកម�ភាព្របតបិត�កិារ (១)

(បូក) សាច្់រ�កទ់ទួល�នពីការលក់
(ដក) ការទូទាតទ់នំញិ ឬេសវាេ្រប្ីរ�សក់�ុង្របតបិត�កិារ
ដក) ការទូទាត្់រ�កេ់ប�វត្សបុគ�លកិ

(បូក) សាច្់រ�កពី់ការលក្់រទព្យសកម�រយៈេពលែវង
(ដក) ការទូទាតច់េំពាះការទញិ្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង

លហូំរសាច្់រ�កពី់សកម�ភាពហិរ��ប្បទាន (៣)

សាច្់រ�កន់ាចុង្រគា (៤) = (១) បូក (២)  បូក (៣)

លហូំរសាច្់រ�កពី់សកម�ភាពវ �និេយាគ (២)

(បូក) ការដាកឬ់ (ដក) ការដកទុនពីភាគហ៊ុននកិ
(ដក) ភាគលាភជូនភាគហ៊ុននកិ
(បូក) កម�ពីីធនាគារ
(ដក) ការសង្រ�កក់ម� ីឬការ្រ�កេ់�ធនាគារ

សមតុល្យ្រទព្យមា� សេ់�េដីម្រគា

(បូក) ចេំណញសុទ�

(ដក) ភាគលាភជូនភាគហ៊ុននកិ

សមតុល្យេ�ចុង្រគា

(បូក) ការបែន�មេដមីទុន
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េធ�ីការពិនិត្យបឋមេលីរ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  និងេធ�ីការែកត្រម�វ
សមតុល្យ្របសនិេបមីានកហុំស។ 

គណនានងិកត្់រតាពពន�េល្ីរ�កច់ណូំល េដាយែផ�កេលរី�យការណ៍
្រ�កច់ណូំលែដល្រតមឹ្រត�វ។

បិទគណនី៖ បទិសមតុល្យទាងំអសស់្រមាបរ់យៈេពលេនះេហីយេបកីវា
ស្រមាបរ់យៈេពលរាយការណ៍េ្រកាយ។

េចញរ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ   េដាយេ�ះពុម�កំែណចុងេ្រកាយៃន
រ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  នងិេរ�បចកំណំតច់ណំាែំដលពន្យលពី់ចណុំច
សខំាន់ៗ េ�ក�ុងរ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ។

ពិតណាស ់មា� សអ់ាជវីកម�មនិអាចចណំាយេពលផា� លខ់�ួ នក�ុងការេរ�បចំ
រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  េដាយខ�ួនឯងេនាះេទ ប៉ុ ែន�មា� សអ់ាជវីកម�្រត�វយល់
អពីំរ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  នងិសារៈសខំានៃ់នការេរ�បចរំ�យការណ៍េនះ។
បច�ុ ប្បន�មាន្រក�មហ៊ុ នទ្ីរបកឹ� ្រក�មហ៊ុ នសវនកម� នងិកម�វ �ធគីណេនយ្យ
ជាេ្រចនីែដលមា� សអ់ាជវីកម�អាចេ្រប្ីរ�ស ់េដមី្បជីាជនួំយក�ុងកាេរ�បចំ
រ�យការណ៍ហរិ��វត�ុស�ង់ដា ែដលធានា�ននូវភាព្រតមឹ្រត�វ នងិេជ�ទុក
ចតិ��ន។ ដូេច�ះ េដមី្ប្ីរគប្់រគងអាជវីកម�្របកបេដាយ្របសទិ�ភាព នងិធានា
�ននូវរ �កចេ្រមនី�នែវងឆា� យ មា� សអ់ាជវីកម�គួរគតិគូរេរ�បចរំ�យការណ៍
ហរិ��វត�ុឱ្យ�ន្រតមឹ្រត�វ នងិមានលក�ណៈស�ង់ដា៕ 

េផ��ងផា� តវ់ �ក�យប្រតអ�កផ�តផ់�ង់៖ េ្រប�បេធ�បកណំតេ់ហតុទទួលេ�នងឹ
គណនែីដល្រត�វបង់ េដមី្បធីានាថាវ �ក�យប្រតអ�កផ�តផ់�ង់ទាងំអស្់រត�វ�ន
ទទួលនងិកត្់រតា។ ្រត�វេធ�កីារកត្់រតាជាចណំាយបង�រស្រមាបច់ណំាយ
ែដល�នេកតីេឡីងេហយី  ែតមនិទានទ់ទួល�នវ �ក�យប្រតពីអ�កផ�តផ់�ង់។

េផ��ងផា� តក់ារេចញវ �ក�យប្រតេ�អតថិិជន៖ េ្រប�បេធ�បរ�យកាណ៍
ស�ុក នងិកណំតេ់ហតុដកឹជ��ូនេ�នងឹគណនែីដល្រត�វទទួល េដមី្បធីានាថា
វ �ក�យប្រតរបសអ់តថិិជនទាងំអស្់រត�វ�នេចញ។ ្រត�វេចញ នងិកត្់រតា
វ �ក�យប្រតណាែដលពំុទាន�់នេចញស្រមាបទ់នំញិែដល�នលកេ់ហយី។

បង�រចណំាយ្រ�កឈ់�ួលែដលមនិ�នបង់៖ កត្់រតាការចណំាយស្រមាប់
្រ�កឈ់�ួល�នេកតីេឡីងេហីយ ប៉ុ ែន�មនិទាន�់នបង់េ�ចុងប��បៃ់ន
ការ �យបរ �េច�ទ។

គណនានងិកត្់រតាចណំាយរ �េលាះ៖ គណនានងិកត្់រតាចណំាយរ �េលាះ
ស្រមាប្់រទព្យសកម�េថរទាងំអសក់�ុងប��គីណេនយ្យ។

វាយតៃម�ស�ុក៖ េធ�កីាររាបស់�ុកចុង្រគា ឬេ្របវី �ធសីា្រស�ជនួំសេផ្សងេទ�តេដមី្ប ី
�៉នស់ា� នតៃម�សមតុល្យស�ុកចុង្រគា។ េ្របព័ីតម៌ានេនះេដមី្បទីាញយកតៃម�
ៃនទនំញិែដល�នលក ់នងិកត្់រតាទកឹ្រ�កេ់�ក�ុងកណំត្់រតាគណេនយ្យ។

េផ��ងផា� តស់មតុល្យគណនធីនាគារ៖ េធ�កីារផ�ូផ�ង្របតបិត�កិារសាច្់រ�ក់
េ�ធនាគារែដល�នកត្់រតា ជាមួយនងឹរ�យការណ៍ធនាគារ។ ្រត�វេធ�កីារ
កត្់រតាការែកត្រម�វទាងំអសែ់ដល្រត�វការេដមី្បផី�ូផ�ងកណំត្់រតាគណេនយ្យ
េ�នងឹរ�យការណ៍ធនាគារ។

េផ�រសមតុល្យពីប��ីេផ្សងៗ (Subsidiary Ledger) េ�ប��ីធំ
(General Ledger)

ពិនតិ្យេមលីគណន៖ី ពិនតិ្យេមលីគណនតីារាងតុល្យការ េហយីែកត្រម�វ
សមតុល្យគណន ី េដមី្បផី�ូផ�ងជាមួយព័តម៌ានលម�តិ (supporting details)។

គន�ះឹក�ុងការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ

ការេរ�បចរំ�យការណ៍ហិរ��វត�ុ  គរឺមួមានដំេណីរការៃនការ្របមូល
ផ�ុ ំព័តម៌ានគណេនយ្យេ�ក�ុ ងទ្រមង់ស�ង់ដារមួយ េដីម្បសីេង�បេ�ជា
រ�យការណ៍។ ជហំានៃនការេរ�បចរំ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ  អាចែ្រប្រប�ល
េ�តាមអាជវីកម�នមួីយៗ។ ប៉ុ ែន�ជាទូេ� ការេរ�បចរំ�យការណ៍ហរិ��វត�ុ
រមួមានជហំានសខំាន់ៗ  ដូចខាងេ្រកាម៖
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ជហំានទ១ី

ជហំានទ៧ី

ជហំានទ៨ី

ជហំានទ៩ី

ជហំានទ១ី០

ជហំានទ១ី១

ជហំានទ១ី២

ជហំានទ២ី

ជហំានទ៣ី

ជហំានទ៤ី

ជហំានទ៥ី

ជហំានទ៦ី




