
ຫວົໝວ່ຍ: ລາ້ນກບີ

ຈາໍນວນ ຈາໍນວນ

ໜາຍເຫດ 31 ທນັວາ 2021 30 ກນັຍາ 2021

I  ເງນິສດົ ແລະ ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານກາງ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 97,445            118,550          

 1. ເງນິສດົ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄເຶງນິສດົ 10,065              6,678                

 2. ເງນິຝາກຢູ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 87,379              111,872            

II  ໜ້ີຕ້ອງຮບັຈາກທະນາຄານອື່ ນ 281,222          548,113          

III  ຫຼກັຊບັຊືໂ້ດຍມສີນັຍາຂາຍຄືນ -                   -                   

IV  ເງນິລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັສດຸທິ -                   -                   

 1. ຫຼກັຊບັເພື່ ອຄາ້ -                   -                   

 2. ຫຼກັຊບັເພື່ ອຂາຍ -                   -                   

 3. ຫຼກັຊບັລງົທຶນ -                   -                   

V  ເງນິໃຫ້ກ ູຢື້ມ ແລະ ເງນິລວ່ງໜ້າໃຫ້ລກູຄາ້ສດຸທິ 645,377          542,978          

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

VII  ສິນເຊື່ ອເຊ່ົາ-ຊື ້ແລະໃຫ້ເຊ່ົາການເງນິ -                  -                  

VIII  ຊບັສມົບດັຄງົທ່ີສດຸທິ 5,801              6,104              

 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື ້ແລະ ພວມກໍ່ສາ້ງ -                   -                   

 2. ຊ.ຄ.ທ ບ່ໍມຕີວົຕນົ -                   -                   

 3. ຊ.ຄ.ທ ມຕີວົຕນົ 1,947                1,852                

 4. ສດິນາໍໃຊຊ້ບັສນິຈາກການເຊ່ົາ (NVB) 3,854                4,252                

IX  ທຶນຈດົທະບຽນບ່ໍທນັໄດຖ້ອກ -                  -                  

X  ຊບັສິນອື່ ນໆ 11,925            17,047            

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆ ຄາ້ງຮບັ 713                   73                    

 2. ບນັຊລີະຫວາ່ງສາໍນກັງານໃຫຍກ່ບັສາຂາ -                   -                   

 3. ອາກອນເຍືອ້ນຊາໍລະ -                   200                   

 4. ອື່ ນໆ 11,212              16,773              

   ລວມຍອດຊບັສິນ         1,041,770         1,232,792 

ຈາໍນວນ ຈາໍນວນ

ໜາຍເຫດ 31 ທນັວາ 2021 30 ກນັຍາ 2021

I  ໜ້ີຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະສະຖາບນັການເງນິອື່ ນ -                  10,408            

 1. ເງນິຮບັຝາກ -              10,408           

 2. ເງນິກູຢື້ມ ແລະ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງອື່ ນໆ -              -              

II  ໜ້ີຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ລກູຄາ້ 586,455          793,299          

 1. ເງນິຮບັຝາກ 586,455          793,299          

 2. ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງອື່ ນໆ -              -              

III  ຫຼກັຊບັຂາຍໂດຍມສີນັຍາຊືຄ້ືນ -              -              

IV  ໜ້ີຕ້ອງສ ົ່ງທ່ີກາໍເນດີຈາກການຈາໍໜ່າຍຫຼກັຊບັ -              -              

V  ໜ້ີສິນອື່ ນໆ 28,805            17,241            

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆ ຄາ້ງຈາ່ຍ 2,206            3,762            

 2. ບນັຊລີະຫວາ່ງສາໍນກັງານໃຫຍກ່ບັສາຂາ -              -              

 3. ອາກອນເຍືອ້ນຊາໍລະ -              -              

 4. ອື່ ນໆ 26,599           13,479           

VI  ທຶນ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ຄືທຶນຂອງທະນາຄານ 426,510          411,845          

 1. ທຶນຈດົທະບຽນ 300,000          300,000          

 2. ສວ່ນເພ້ີມມນູຄາ່ຮຸນ້ -              -              

 3. ຄງັສາໍຮອງຕາມກດົໝາຍ 9,600            8,590            

 4. ຄງັຂະຫຍາຍທລຸະກດິຂອງທະນາຄານ -              -              

 5. ຄງັສາໍຮອງອື່ ນໆ -              -              

 6. ສວ່ນຜິດດຽ່ງຈາກການຕີມນູຄາ່ຄນືໃໝ່ -              -              

 7. ເງນິແຮຕາມຂໍ້ກາໍນດົ 3,165            2,715            

 8. ກາໍໄລຂາດທຶນສະສມົ (+/-) 53,149           54,159           

 9. ຜນົໄດຮ້ບັລໍຖາ້ຮບັຮອງ (+/-) -              -              

10. ຜນົໄດຮ້ບັໃນປີ (+/-) 60,596           46,380           

11. ເງນິຊວ່ຍໝນູ ແລະ ທຶນທ່ີລດັໄດຈ້ດັສນັ -              -              

12. ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງສາໍຮອງ -              -              

   ລວມຍອດໜ້ີສິນ ແລະທຶນ         1,041,770         1,232,792 

ລາຍງານຖານະການເງນິ ປະຈາໍໄຕມາດ 04/2021

ປະຈາໍໄຕມາດ 31 ທນັວາ 2021*
ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊແີລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວ

ລ/ດ ລາຍການຊບັສິນ

ລ/ດ ລາຍການໜ້ີສິນ

ໝາຍເຫດ: * ບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂ້ໍມນູເບື້ອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ງບ່ໍໄດຜ້່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກ .



ຫວົໝວ່ຍ: ລາ້ນກບີ

ຈາໍນວນ

ໄຕມາດ 04/2021

ກ. ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍໃນການທລຸະກດິ

1  + ລາຍຮບັດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ 6,725              

1.1ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ 3                

1.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວກບັລກູຄາ້ 6,722            

1.3 ດອກເບຍ້ຮບັຈາກຫຼກັຊບັຊືໂ້ດຍມສີນັຂາຍຄືນ້ -              

1.4 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຮບັຈາກການລງົທຶນໃນຫຼກັຊບັ -              

1.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ອື່ ນ -              

2  - ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ (784)                

2.1 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການເຄີ່ ອນໄຫວລະຫ່ວາງທະນາຄານ (3)                

2.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການເຄີ່ ອນໄຫວກບັລກູຄາ້ (781)             

2.3 ດອກເບຍ້ ຈາ່ຍໃນການຂາຍຫຼກັຊບັໂດຍມກີານຊີຄ້ນື -              

2.4 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ຈາ່ຍໃນການຈາໍໜ່າຍຮຸຸນ້ກ ູ້ -              

2.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ່ີຖວືາ່ດອກເບຍ້ອື່ ນ

3  +/- ກາໍໄລ ຫລື ຂາດທຶນສດຸທິໃນການຊືຂ້າຍຄາໍ ແລະ ວດັຖມຸຄີາ່ອື່ ນໆ -              

  I. ຜິດດຽ່ງລາຍຮບັ - ລາຍຈາ່ຍດອກເບຍ້ (1+2+3) 5,940              

4   + ລາຍຮບັຈາກສນິເຊື່ອເຊ່ົາຊື ້ແລະ ໃຫ້ເຊ່ົາໂດຍມທີາງເລອືກຊື້ -              

5   - ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັສນິເຊື່ອເຊ່ົາຊື ້ແລະ ໃຫ້ເຊ່ົາໂດຍມທີາງເລອືກຊື້ -              

6   + ລາຍຮບັຈາກການໃຫ້ເຊ່ົາທາໍມະດາ -              

7   - ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັການໃຫ້ເຊ່ົາທາໍມະດາ -              

8  + ລາຍຮບັຈາກການປະກອບທຶນ ແລະ ຜູຊ້ືຮ້ ຸນ້ -              

9   + ລາຍຮບັຄາ່ທາໍນຽມ ແລະຄາ່ບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ 1,747            

10   - ລາຍຈາ່ຍຄາ່ທາໍນຽມ ແລະຄາ່ບໍລກິານທາງດາ້ນການເງນິ (124)             

11   +/- ກາໍໄລ ຫລຂືາດທຶນສດຸທິຈາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພ່ືອຄາ້ -              

12   +/- ກາໍໄລ ຫລຂືາດທຶນສດຸທິຈາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພ່ືອຂາຍ -              

13   +/- ກາໍໄລ ຫລຂືາດທຶນສດຸທິຈາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 19,724           

14   +/- ກາໍໄລ ຫລຂືາດທຶນສດຸທິຈາກການຊືຂ້າຍເຄື່ ອງມອືະນພຸນັ -              

   II . ລາຍຮບັສດຸທິໃນການທລຸະກດິ (I+4+..14) 27,288            

ຂ. ລາຍຮບັ ແລະ ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິ               -   

15   + ລາຍຮບັອື່ ນໆໃນການທລຸະກດິ 30,580           

16   - ລາຍຈາ່ຍບໍລຫິານທ ົ່ວໄປ (8,039)              

16.1  ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັພະນກັງານ (4,430)            

16.2 ລາຍຈາ່ຍບໍລຫິານອື່ ນໆ (3,609)            

17  - ລາຍຈາ່ຍຄາ່ຫຸ້ລຍຫ້ຽນ ແລະ ຄາ່ເຊີ່ອມມນູຄາ່ ຊ.ຄ.ທ ທ່ີມຕີວົຕນົ ແລະ ບ່ໍມດີອກເບຍ້ -              

18   -  ລາຍຈາ່ຍອື່ ນໆໃນການທລຸະກດິ (560)             

19  +/- ສວ່ນໄດ ້ຫືຼ ສວ່ນເສຍສດຸທິກຽ່ວກບັການແປງມນູຄາ່ໜ້ິຕອ້ງຮບັ (31,218)           

       ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລບຸຊບັສມົບດັ -              

19.1 ຄາ່ເຊື່ອມມນູຄາ່ໜ້ີຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ້ີຕອ້ງສ ົ່ງ -              

19.2 ເກບັຄນືຄາ່ເຊື່ອມມນູຄາ່ໜ້ີຕອ້ງຮບັ ແລະ ໜ້ີເສຍເກບັຄນືໄດ້ -              

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

III. ລາຍຮບັ - ລາຍຈາ່ຍປກົກະຕິສດຸທິ (15+…20) (9,237)            

IV. ຜນົໄດຮ້ບັກອ່ນອາກອນກາໍໄລ (II-III) 18,051           

21 ອາກອນກາໍໄລ (4,046)           

22 ອາກອນເຍືອ້ນຊາໍລະ 210              

V. ຜນົໄດຮ້ບັສດຸທິໃນປີ 14,215           

ຂ. ລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທລຸະກດິ -              

23 ການປ່ຽນແປງໃນສວ່ນເພີ່ ມທຶນຈາກການຕີມນູຄາ່ຊບັສນິ -              

24 ກາໍໄລ(ຂາດທຶນ) ຈາກການຕີມນູຄາ່ຫຼກັຊບັເພື່ ອຂາຍ -              

25 ອາກອນກາໍໄລທ່ີເກດີຂຶນ້ຈາກອງົປະກອບລາຍຮບັນອກທລຸະກດິ -              

ລວມກາໍໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທລຸະກດິສດຸທິ

ໝາຍເຫດ: * ບດົລາຍງານສະບບັນີແ້ມນ່ ຂ້ໍມນູເບື້ອງຕ ົນ້ ຊຶ່ ບ່ໍໄດຜ້່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສດັກວດສອບພາຍນອກ .

ໃບລາຍງານຜນົການດາໍເນນີງານ

ປະຈາໍໄຕມາດ 4/2021* ( ຕຸລາ ເຖງິ ທນັວາ ປີ 2021)

ກຸມ່ທະນາຄານ ອດົສະຕາລິ ແລະ ນວິຊແີລນ ຈາໍກດັ ສາຂາລາວ

ລ/ດ ລາຍການ


