
ຫວົໝວ່ຍ: ລາ້ນກບີ

ຈ  ານວນ ຈ  ານວນ

ໜາຍເຫດ 30 ກນັຍາ 2021 30 ມຖິນຸາ 2021

I  ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢ ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 118,550          69,904             

 1. ເງນິສດົ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄເຶງນິສດົ 6,678               4,915               

 2. ເງນິຝາກຢ ທ່ະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 111,872            64,990              

II  ໜ້ີຕອ້ງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 548,113          381,260          

III  ຫ ກັຊບັຊື້ໂດຍມສີນັຍາຂາຍຄືນ -                   -                   

IV  ເງນິລງົທຶນໃນຫ ກັຊບັສດຸທິ -                   -                   

 1. ຫ ກັຊບັເພ່ືອຄາ້ -                   -                   

 2. ຫ ກັຊບັເພ່ືອຂາຍ -                   -                   

 3. ຫ ກັຊບັລງົທຶນ -                   -                   

V  ເງນິໃຫກ້ ຢື້ມ ແລະ ເງນິລວ່ງໜາ້ໃຫລ້ ກຄາ້ສດຸທິ 542,978          529,008          

VI  ເງນິລງົທຶນໃນ ວ/ກ ໃນກຸມ່, ບ/ສ ຮວ່ມທຶນ ແລະ ກດິຈະການຄຸມ້ຄອງຫ ກັຊບັ -                   -                   

VII  ສິນເຊື່ ອເຊ່ົາ-ຊື້ ແລະໃຫເ້ຊ່ົາການເງນິ -                   -                   

VIII  ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີສດຸທິ 6,104               6,674               

 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື ້ແລະ ພວມກ ່ສາ້ງ -                   38                    

 2. ຊ.ຄ.ທ ບ ່ ມຕີວົຕນົ -                   -                   

 3. ຊ.ຄ.ທ ມຕີວົຕນົ 1,852               1,987               

 4. ສດິນ  າໃຊຊ້ບັສນິຈາກການເຊ່ົາ (NVB) 4,252               4,649               

IX  ທຶນຈດົທະບຽນບ ່ ທນັໄດຖ້ອກ -                   -                   

X  ຊບັສິນອື່ ນໆ 17,047             18,442             

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆ ຄາ້ງຮບັ 73                    68                    

 2. ບນັຊລີະຫວາ່ງສ  ານກັງານໃຫຍກ່ບັສາຂາ -                   -                   

 3. ອາກອນເຍືອ້ນຊ  າລະ 200                  

 4. ອື່ ນໆ 16,773              18,374              

   ລວມຍອດຊບັສິນ         1,232,792         1,005,288 

ຈ  ານວນ ຈ  ານວນ

ໜາຍເຫດ 30 ກນັຍາ 2021 30 ມຖິນຸາ 2021

I  ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫທ້ະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ 10,408             67,667             

 1. ເງນິຮບັຝາກ 10,408           67,667           

 2. ເງນິກ ຢື້ມ ແລະ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງອື່ ນໆ -               -               

II  ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງໃຫລ້ ກຄາ້ 793,299          521,458          

 1. ເງນິຮບັຝາກ 793,299          514,881          

 2. ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງອື່ ນໆ -               6,577             

III  ຫ ກັຊບັຂາຍໂດຍມສີນັຍາຊື້ຄືນ -              -              

IV  ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງທ່ີກ  າເນດີຈາກການຈ  າໜາ່ຍຫ ກັຊບັ -              -              

V  ໜ້ີສິນອື່ ນໆ 17,241             23,285             

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ ຄາ້ງຈາ່ຍ 3,762             5,439             

 2. ບນັຊລີະຫວາ່ງສ  ານກັງານໃຫຍກ່ບັສາຂາ -               -               

 3. ອາກອນເຍືອ້ນຊ  າລະ -               

 4. ອື່ ນໆ 13,479           17,846           

VI  ທຶນ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄືທຶນຂອງທະນາຄານ 411,845          392,877          

 1. ທຶນຈດົທະບຽນ 300,000          300,000          

 2. ສວ່ນເພ້ີມມ ນຄາ່ຮຸນ້ -               -               

 3. ຄງັສ  າຮອງຕາມກດົໝາຍ 8,590             6,506             

 4. ຄງັຂະຫຍາຍທລຸະກດິຂອງທະນາຄານ -               -               

 5. ຄງັສ  າຮອງອື່ ນໆ -               -               

 6. ສວ່ນຜິດດຽ່ງຈາກການຕມີ ນຄາ່ຄນືໃໝ່ -               -               

 7. ເງນິແຮຕາມຂ ກ້  ານດົ 2,715             2,645             

 8. ກ  າໄລຂາດທຶນສະສມົ (+/-) 54,159           27,684           

 9. ຜນົໄດຮ້ບັລ ຖາ້ຮບັຮອງ (+/-) -               28,560           

10. ຜນົໄດຮ້ບັໃນປີ (+/-) 46,380           27,483           

11. ເງນິຊວ່ຍໝ ນ ແລະ ທຶນທ່ີລດັໄດຈ້ດັສນັ -               -               

12. ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງສ  າຮອງ -               -               

   ລວມຍອດໜ້ີສິນ ແລະທຶນ         1,232,792         1,005,288 

ໝາຍເຫດ: * ບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂ ມ້  ນເບື້ອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ ່ ທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບ ລິສດັກວດສອບພາຍນອກ.

ລາຍງານຖານະການເງນິ ປະຈ  າໄຕມາດ 03/2021

ປະຈ  າໄຕມາດ 30 ກນັຍາ 2021*

ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈ  າກດັ ສາຂາລາວ

ລ/ດ ລາຍການຊບັສິນ

ລ/ດ ລາຍການໜ້ີສິນ



ຫວົໝວ່ຍ: ລາ້ນກບີ

ຈ  ານວນ

ໄຕມາດ 03/2021

ກ. ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍໃນການທລຸະກດິ

1  + ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ 6,079               

1.1ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1                

1.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວກບັລ ກຄາ້ 6,077             

1.3 ດອກເບຍ້ຮບັຈາກຫ ກັຊບັຊືໂ້ດຍມສີນັຂາຍຄືນ້ -               

1.4 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການລງົທຶນໃນຫ ກັຊບັ -               

1.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ອື່ ນ -               

2  - ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ (442)                

2.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການເຄີ່ ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ (92)               

2.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການເຄີ່ ອນໄຫວກບັລ ກຄາ້ (350)              

2.3 ດອກເບຍ້ ຈາ່ຍໃນການຂາຍຫ ກັຊບັໂດຍມກີານຊີຄ້ນື -               

2.4 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການຈ  າໜາ່ຍຮຸຸນ້ກ ້ -               

2.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ອື່ ນ

3  +/- ກ  າໄລ ຫລື ຂາດທຶນສດຸທິໃນການຊືຂ້າຍຄ  າ ແລະ ວດັຖມຸຄີາ່ອື່ ນໆ -               

  I. ຜິດດຽ່ງລາຍຮບັ - ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ (1+2+3) 5,637               

4   + ລາຍຮບັຈາກສນິເຊື່ ອເຊ່ົາຊື ້ແລະ ໃຫເ້ຊ່ົາໂດຍມທີາງເລືອກຊື້ -               

5   - ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັສນິເຊື່ ອເຊ່ົາຊື ້ແລະ ໃຫເ້ຊ່ົາໂດຍມທີາງເລືອກຊື້ -               

6   + ລາຍຮບັຈາກການໃຫເ້ຊ່ົາທ  າມະດາ -               

7   - ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັການໃຫເ້ຊ່ົາທ  າມະດາ -               

8  + ລາຍຮບັຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜ ຊ້ືຮ້ ຸນ້ -               

9   + ລາຍຮບັຄາ່ທ  ານຽມ ແລະຄາ່ບ ລິການທາງດາ້ນການເງນິ 1,330             

10   - ລາຍຈາ່ຍຄາ່ທ  ານຽມ ແລະຄາ່ບ ລິການທາງດາ້ນການເງນິ (88)               

11   +/- ກ  າໄລ ຫລືຂາດທຶນສດຸທິຈາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພ່ືອຄາ້ -               

12   +/- ກ  າໄລ ຫລືຂາດທຶນສດຸທິຈາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພ່ືອຂາຍ -               

13   +/- ກ  າໄລ ຫລືຂາດທຶນສດຸທິຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 21,382           

14   +/- ກ  າໄລ ຫລືຂາດທຶນສດຸທິຈາກການຊືຂ້າຍເຄື່ ອງມອືະນພຸນັ -               

   II. ລາຍຮບັສດຸທິໃນການທລຸະກດິ (I+4+..14) 28,260             

ຂ. ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິ               -   

15   + ລາຍຮບັອື່ ນໆໃນການທລຸະກດິ 2,726             

16   - ລາຍຈາ່ຍບ ລິຫານທົ່ວໄປ (5,801)              

16.1  ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັພະນກັງານ (4,517)            

16.2 ລາຍຈາ່ຍບ ລິຫານອື່ ນໆ (1,284)            

17  - ລາຍຈາ່ຍຄາ່ຫຸລ້ຍຫຽ້ນ ແລະ ຄາ່ເຊີ່ ອມມ ນຄາ່ ຊ.ຄ.ທ ທ່ີມຕີວົຕນົ ແລະ ບ ່ ມດີອກເບຍ້ (570)              

18   -  ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆໃນການທລຸະກດິ (248)              

19  +/- ສວ່ນໄດ ້ຫ  ືສວ່ນເສຍສດຸທິກຽ່ວກບັການແປງມ ນຄາ່ໜ້ິຕອ້ງຮບັ (27)               

       ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລບຸຊບັສມົບດັ

19.1 ຄາ່ເຊື່ ອມມ ນຄາ່ໜ້ີຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງ 198              

19.2 ເກບັຄນືຄາ່ເຊື່ ອມມ ນຄາ່ໜ້ີຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ້ີເສຍເກບັຄນືໄດ້ (224)              

20  +/- ສວ່ນໄດ ້ຫ  ືສວ່ນເສຍສດຸທິກຽ່ວກບັການແປງມ ນຄາ່ ຊ.ຄ.ທ ການເງນິ -               

III. ລາຍຮບັ - ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິສດຸທິ (15+…20) (3,919)            

IV. ຜນົໄດຮ້ບັກອ່ນອາກອນກ  າໄລ (II-III) 24,341           

21 ອາກອນກ  າໄລ (5,443)           

22 ອາກອນເຍືອ້ນຊ  າລະ

V. ຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິໃນປີ 18,898           

ຂ. ລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທລຸະກດິ -              

23 ການປ່ຽນແປງໃນສວ່ນເພ່ີມທຶນຈາກການຕມີ ນຄາ່ຊບັສນິ -               

24 ກ  າໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕມີ ນຄາ່ຫ ກັຊບັເພ່ືອຂາຍ -               

25 ອາກອນກ  າໄລທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກອງົປະກອບລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ -               

ລວມກ  າໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທລຸະກດິສດຸທິ

ໝາຍເຫດ: * ບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂ ມ້  ນເບື້ອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ ່ ທນັໄດຜ້າ່ນການກວດສອບຈາກບ ລິສດັກວດສອບພາຍນອກ.

ໃບລາຍງານຜນົການດ  າເນນີງານ

ປະຈ  າໄຕມາດ 3/2021* ( ກ ລະກດົ ເຖງີ ກນັຍາ ປີ 2021)

ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊີແລນ ຈ  າກດັ ສາຂາລາວ

ລ/ດ ລາຍການ


