
ຫວົໝວ່ຍ: ລາ້ນກບີ

ຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນ

30 30 30 30 ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ 2019201920192019

I  ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ 102,293                           

 1. ເງນິສດົ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄເຶງນິສດົ 7,798                               

 2. ເງນິຝາກບ່ໍມກີາໍນດົ 64,103                             

 3. ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 30,392                             

II  ໜ້ີຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ໜ້ີຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ໜ້ີຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ ໜ້ີຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 246,716                           

 1. ເງນິຝາກບ່ໍມກີາໍນດົ 100,823                           

 2. ເງນິຝາກມກີາໍນດົ 145,893                           

 3. ເງນິໃຫກູ້ຢື້ມ ແລະ ເງນິລວ່ງໜາ້ສດຸທິ -                                  

III  ຫຼກັຊບັຊື້ໂດຍມສີນັຍາຂາຍຄືນ ຫຼກັຊບັຊື້ໂດຍມສີນັຍາຂາຍຄືນ ຫຼກັຊບັຊື້ໂດຍມສີນັຍາຂາຍຄືນ ຫຼກັຊບັຊື້ໂດຍມສີນັຍາຂາຍຄືນ -                                   

IV  ເງນິລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັສດຸທິ ເງນິລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັສດຸທິ ເງນິລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັສດຸທິ ເງນິລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັສດຸທິ -                                   

 1. ຫຼກັຊບັເພ່ືອຄາ້ -                                  

 2. ຫຼກັຊບັເພ່ືອຂາຍ -                                  

 3. ຫຼກັຊບັລງົທຶນ -                                  

V  ເງນິໃຫກູ້ຢື້ມ ແລະ ເງນິລວ່ງໜ້າໃຫລູ້ກຄາ້ສດຸທິ ເງນິໃຫກູ້ຢື້ມ ແລະ ເງນິລວ່ງໜ້າໃຫລູ້ກຄາ້ສດຸທິ ເງນິໃຫກູ້ຢື້ມ ແລະ ເງນິລວ່ງໜ້າໃຫລູ້ກຄາ້ສດຸທິ ເງນິໃຫກູ້ຢື້ມ ແລະ ເງນິລວ່ງໜ້າໃຫລູ້ກຄາ້ສດຸທິ 341,886                           

VI  ເງນິລງົທຶນໃນ ວ ເງນິລງົທຶນໃນ ວ ເງນິລງົທຶນໃນ ວ ເງນິລງົທຶນໃນ ວ////ກ ໃນກຸມ່ກ ໃນກຸມ່ກ ໃນກຸມ່ກ ໃນກຸມ່, , , , ບບບບ////ສ ຮວ່ມທຶນ ແລະ ກດິຈະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັສ ຮວ່ມທຶນ ແລະ ກດິຈະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັສ ຮວ່ມທຶນ ແລະ ກດິຈະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັສ ຮວ່ມທຶນ ແລະ ກດິຈະການຄຸມ້ຄອງຫຼກັຊບັ -                                   

VII  ສິນເຊື່ ອເຊ່ົາ ສິນເຊື່ ອເຊ່ົາ ສິນເຊື່ ອເຊ່ົາ ສິນເຊື່ ອເຊ່ົາ----ຊື້ ແລະໃຫເ້ຊ່ົາການເງນິຊື້ ແລະໃຫເ້ຊ່ົາການເງນິຊື້ ແລະໃຫເ້ຊ່ົາການເງນິຊື້ ແລະໃຫເ້ຊ່ົາການເງນິ -                                   

VIII  ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີສດຸທິ ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີສດຸທິ ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີສດຸທິ ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີສດຸທິ 3,254                               

 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື ້ແລະ ພວມກໍ່ສາ້ງ -                                  

 2. ຊ.ຄ.ທ ບ່ໍມຕີວົຕນົ 442                                  

 3. ຊ.ຄ.ທ ມຕີວົຕນົ 2,812                               

IX  ທຶນຈດົທະບຽນບ່ໍທນັໄດຖ້ອກ ທຶນຈດົທະບຽນບ່ໍທນັໄດຖ້ອກ ທຶນຈດົທະບຽນບ່ໍທນັໄດຖ້ອກ ທຶນຈດົທະບຽນບ່ໍທນັໄດຖ້ອກ -                                   

X  ຊບັສິນອື່ ນໆ ຊບັສິນອື່ ນໆ ຊບັສິນອື່ ນໆ ຊບັສິນອື່ ນໆ 46,254                             

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆ ຄາ້ງຮບັ 629                                  

 2. ບນັຊລີະຫວາ່ງສາໍນກັງານໃຫຍກ່ບັສາຂາ -                                  

 3. ອື່ ນໆ 45,625                             

   ລວມຍອດຊບັສິນ   ລວມຍອດຊບັສິນ   ລວມຍອດຊບັສິນ   ລວມຍອດຊບັສິນ                             740,403 

ຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນ

30 ກັນຍາກັນຍາກັນຍາກັນຍາ 2019

I  ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 83,443                             

 1. ເງນິຮບັຝາກບ່ໍມກີາໍນດົ -                          

 2. ເງນິຮບັຝາກມກີາໍນດົ 83,443                       

 3. ເງນິກູຢື້ມ -                          

 4. ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງອື່ ນໆ ໃຫທ້ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ                          -   

II  ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫລູ້ກຄາ້ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫລູ້ກຄາ້ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫລູ້ກຄາ້ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫລູ້ກຄາ້ 338,043                           

 1. ເງນິຮບັຝາກບ່ໍມກີາໍນດົ 212,959                     

 2. ເງນິຮບັຝາກມກີາໍນດົ 108,856                     

 3. ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງອື່ ນໆ ໃຫລ້ກູຄາ້ 16,228                       

III  ຫຼກັຊບັຂາຍໂດຍມສີນັຍາຊື້ຄືນ ຫຼກັຊບັຂາຍໂດຍມສີນັຍາຊື້ຄືນ ຫຼກັຊບັຂາຍໂດຍມສີນັຍາຊື້ຄືນ ຫຼກັຊບັຂາຍໂດຍມສີນັຍາຊື້ຄືນ ----                                                                                                

IV  ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງທ່ີກາໍເນດີຈາກການຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງທ່ີກາໍເນດີຈາກການຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງທ່ີກາໍເນດີຈາກການຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງທ່ີກາໍເນດີຈາກການຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ ----                                                                                                

V  ໜ້ີສິນອື່ ນໆ ໜ້ີສິນອື່ ນໆ ໜ້ີສິນອື່ ນໆ ໜ້ີສິນອື່ ນໆ 178,710                           

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ ຄາ້ງຈາ່ຍ 7,862                        

 2. ບນັຊລີະຫວາ່ງສາໍນກັງານໃຫຍກ່ບັສາຂາ -                          

 3. ອື່ ນໆ 170,848                     

VI  ທຶນ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄືທຶນຂອງທະນາຄານ ທຶນ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄືທຶນຂອງທະນາຄານ ທຶນ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄືທຶນຂອງທະນາຄານ ທຶນ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄືທຶນຂອງທະນາຄານ 140,207                           

 1. ທຶນຈດົທະບຽນ 150,000                     

 2. ສວ່ນເພ້ີມມນູຄາ່ຮຸນ້ -                          

 3. ຄງັສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍ -                          

 4. ຄງັຂະຫຍາຍທລຸະກດິຂອງທະນາຄານ -                          

 5. ຄງັສາໍຮອງອື່ ນໆ -                          

 6. ສວ່ນຜິດດຽ່ງຈາກການຕີມນູຄາ່ຄນືໃໝ່ -                          

 7. ເງນິແຮຕາມຂໍກ້າໍນດົ 1,670                        

 8. ກາໍໄລຂາດທຶນສະສມົ (+/-) -                          

 9. ຜນົໄດຮ້ບັລໍຖາ້ຮບັຮອງ (+/-) -                          

10. ຜນົໄດຮ້ບັໃນປີ (+/-) (11,463)                      

11. ເງນິຊວ່ຍໝນູ ແລະ ທຶນທ່ີລດັໄດຈ້ດັສນັ -                          

12. ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງສາໍຮອງ -                          

   ລວມຍອດໜ້ີສິນ ແລະທຶນ   ລວມຍອດໜ້ີສິນ ແລະທຶນ   ລວມຍອດໜ້ີສິນ ແລະທຶນ   ລວມຍອດໜ້ີສິນ ແລະທຶນ                             740,403 

ລລລລ////ດດດດ ລາຍການໜ້ີສິນລາຍການໜ້ີສິນລາຍການໜ້ີສິນລາຍການໜ້ີສິນ

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ: * : * : * : * ບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກ....

ລາຍງານຖານະການເງນິ ປະຈາໍໄຕມາດ ລາຍງານຖານະການເງນິ ປະຈາໍໄຕມາດ ລາຍງານຖານະການເງນິ ປະຈາໍໄຕມາດ ລາຍງານຖານະການເງນິ ປະຈາໍໄຕມາດ 03030303////2019201920192019
ປະຈາໍໄຕມາດ ປະຈາໍໄຕມາດ ປະຈາໍໄຕມາດ ປະຈາໍໄຕມາດ 30 30 30 30 ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ ກນັຍາ 2019201920192019****

ລລລລ////ດດດດ ລາຍການຊບັສິນລາຍການຊບັສິນລາຍການຊບັສິນລາຍການຊບັສິນ

ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວ



ຫວົໝວ່ຍ: ລາ້ນກບີ

ຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນຈາໍນວນ

ໄຕມາດ ໄຕມາດ ໄຕມາດ ໄຕມາດ 03030303////2019201920192019

ກກກກ. . . . ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍໃນການທລຸະກດິລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍໃນການທລຸະກດິລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍໃນການທລຸະກດິລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍໃນການທລຸະກດິ

1  + ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ 5,175                               

1.1ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 948                         

1.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວກບັລກູຄາ້ 4,227                        

1.3 ດອກເບຍ້ຮບັຈາກຫຼກັຊບັຊືໂ້ດຍມສີນັຂາຍຄືນ້ -                          

1.4 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັ -                          

1.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ອື່ ນ -                          

2  -  -  -  - ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ (2,827)                             

2.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການເຄີ່ ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ (2,503)                       

2.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການເຄີ່ ອນໄຫວກບັລກູຄາ້ (324)                         

2.3 ດອກເບຍ້ ຈາ່ຍໃນການຂາຍຫຼກັຊບັໂດຍມກີານຊີຄ້ນື -                          

2.4 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການຈາໍໜາ່ຍຮຸຸນ້ກູ້ -                          

3  +/Œ ¡¿Äì Íõ ¢¾©êô−¦÷©êòÃ−¡¾−§œ¢¾¨£¿ Áì½ ¸ñ©«÷ ó́£È¾º̂−Å -                          

  I  I  I  I . . . . ຜິດດຽ່ງລາຍຮບັ ຜິດດຽ່ງລາຍຮບັ ຜິດດຽ່ງລາຍຮບັ ຜິດດຽ່ງລາຍຮບັ - - - - ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ((((1111++++2222++++3333)))) 2,348                               

4  + ì¾¨»ñ®¥¾¡¦ò−À§ˆºÀ§‰¾§œ Áì½ Ã¹ÉÀ§‰¾Â©¨ ó́ê¾¤Àìõº¡§œ (400)                         

5  Œ ì¾¨¥È¾¨¡È¼¸¡ñ®¦ò−À§ˆºÀ§‰¾§œ Áì½ Ã¹ÉÀ§‰¾Â©¨ ó́ê¾¤Àìõº¡§œ -                          

6  + ì¾¨»ñ®¥¾¡¡¾−Ã¹ÉÀ§‰¾ê¿´½©¾ -                          

7  Œ ì¾¨¥È¾¨¡È¼¸¡ñ®¡¾−Ã¹ÉÀ§‰¾ê¿´½©¾ -                          

8  + ລາຍຮບັຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູຊ້ືຮ້ ຸນ້ -                          

9  + ì¾¨»ñ®£È¾ê¿−¼´ Áì½ £È¾®ðìò¡¾−ê¾¤©É¾−¡¾−À¤ò− 1,210                        

10  Œ ì¾¨¥È¾¨£È¾ê¿−¼´ Áì½ £È¾®ðìò¡¾−ê¾¤©É¾−¡¾−À¤ò− (193)                         

11  +/Œ ¡¿Äì Íõ ¢¾©êô−¦÷©êò¥¾¡¡¾−§œ¢¾¨Íñ¡§ñ®À²̂º£É¾ -                          

12  +/Œ ¡¿Äì Íõ ¢¾©êô−¦÷©êò¥¾¡¡¾−§œ¢¾¨Íñ¡§ñ®§œÀ²̂º¢¾¨ -                          

13  +/Œ ¡¿Äì Íõ ¢¾©êô−¦÷©êò¥¾¡¡¾−Áì¡¯È¼−À¤ò−ª¾ªÈ¾¤¯½Àê© 1,000                        

14  +/Œ ¡¿Äì Íõ ¢¾©êô−¦÷©êò¥¾¡¡¾−§œ¢¾¨À£̂º¤ ṍº½−÷²ñ− -                          

   II. ì¾¨»ñ®¦÷©êòÃ−¡¾−ê÷ì½¡ò© (I + 4+..  14)   II. ì¾¨»ñ®¦÷©êòÃ−¡¾−ê÷ì½¡ò© (I + 4+..  14)   II. ì¾¨»ñ®¦÷©êòÃ−¡¾−ê÷ì½¡ò© (I + 4+..  14)   II. ì¾¨»ñ®¦÷©êòÃ−¡¾−ê÷ì½¡ò© (I + 4+..  14) 3,965                               

ຂຂຂຂ. . . . ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິ                          -   

15  + ì¾¨»ñ®º̂−Å Ã−¡¾−ê÷ì½¡ò© 3,886                        

16  Œ ì¾¨¥È¾¨®ðìò¹¾−ê‰¸Ä¯ (8,578)                              

16.1 ì¾¨¥È¾¨¡È¼¸¡ñ®²½−ñ¡¤¾− (3,496)                       

16.2 ì¾¨¥È¾¨®ðìò¹¾−º̂−Å (5,082)                       

17  - ລາຍຈາ່ຍຄາ່ຫຸລ້ຍຫຽ້ນ ແລະ ຄາ່ເຊີ່ ອມມນູຄາ່ ຊ.ຄ.ທ ທ່ີມຕີວົຕນົ ແລະ ບ່ໍມດີອກເບຍ້ (1)                           

18  Œ ì¾¨¥È¾¨º̂−Å Ã−¡¾−ê÷ì½¡ò© (781)                         

19  +/- ສວ່ນໄດ ້ຫືຼ ສວ່ນເສຍສດຸທິກຽ່ວກບັການແປງມນູຄາ່ໜ້ິຕອ້ງຮບັ (2,994)(2,994)(2,994)(2,994)                                                                                        

       Áì½ ì¾¨¡¾−−º¡Ã®¦½ÍÐ®§ñ®¦ö´®ñ© 

19.1 £È¾À§ˆº´ ǿ−£È¾ÎšªÉº¤»ñ® Áì½ ÎšªÉº¤¦‰¤ (2,998)                       

19.2 ເກບັຄນືຄາ່ເຊື່ ອມມນູຄາ່ໜ້ີຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ້ີເສຍເກບັຄນືໄດ້ 5                            

20  +/- ສວ່ນໄດ ້ຫືຼ ສວ່ນເສຍສດຸທິກຽ່ວກບັການແປງມນູຄາ່ ຊ.ຄ.ທ ການເງນິ -                          

IIIIIIIIIIII . . . . ລາຍຮບັ ລາຍຮບັ ລາຍຮບັ ລາຍຮບັ - - - - ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິສດຸທິ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິສດຸທິ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິສດຸທິ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິສດຸທິ ((((15151515++++…………20202020)))) (8,468)(8,468)(8,468)(8,468)                                                                                        

IVIVIVIV. . . . ຜນົໄດຮ້ບັກອ່ນອາກອນກາໍໄລ ຜນົໄດຮ້ບັກອ່ນອາກອນກາໍໄລ ຜນົໄດຮ້ບັກອ່ນອາກອນກາໍໄລ ຜນົໄດຮ້ບັກອ່ນອາກອນກາໍໄລ ((((IIIIIIII----IIIIIIIIIIII )))) (4,503)(4,503)(4,503)(4,503)                                                                                        

21 ອາກອນກາໍໄລ

VVVV. . . . ຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິໃນປີຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິໃນປີຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິໃນປີຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິໃນປີ (4,503)(4,503)(4,503)(4,503)                                                                                        

ຂຂຂຂ. . . . ລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທລຸະກດິລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທລຸະກດິລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທລຸະກດິລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທລຸະກດິ -                                  

22 ການປ່ຽນແປງໃນສວ່ນເພ່ີມທຶນຈາກການຕີມນູຄາ່ຊບັສນິ -                          

23 ກາໍໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມນູຄາ່ຫຼກັຊບັເພ່ືອຂາຍ -                          

24 ອາກອນກາໍໄລທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກອງົປະກອບລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ -                          

ລວມກາໍໄລ ລວມກາໍໄລ ລວມກາໍໄລ ລວມກາໍໄລ ((((ຂາດທຶນຂາດທຶນຂາດທຶນຂາດທຶນ))))    ນອກການທລຸະກດິສດຸທິນອກການທລຸະກດິສດຸທິນອກການທລຸະກດິສດຸທິນອກການທລຸະກດິສດຸທິ

ໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດໝາຍເຫດ: * : * : * : * ບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂໍມ້ນູເບ້ືອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກ....

ໃບລາຍງານຜນົການດາໍເນນີງານໃບລາຍງານຜນົການດາໍເນນີງານໃບລາຍງານຜນົການດາໍເນນີງານໃບລາຍງານຜນົການດາໍເນນີງານ

ປະຈາໍໄຕມາດ ປະຈາໍໄຕມາດ ປະຈາໍໄຕມາດ ປະຈາໍໄຕມາດ 3333////2019201920192019* * * * ((((    ກລໍະກດົ ເຖງີ ກນັຍາ ປີ ກລໍະກດົ ເຖງີ ກນັຍາ ປີ ກລໍະກດົ ເຖງີ ກນັຍາ ປີ ກລໍະກດົ ເຖງີ ກນັຍາ ປີ 2019201920192019))))
ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວ

ລລລລ////ດດດດ ລາຍການລາຍການລາຍການລາຍການ


