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ໂດຍອງິໃສແ່ບບຟອມລາຍງານການເງນິ 

ບດົລາຍງານການເງນິ ປະຈ  າໄຕມາດ IV ຂອງປີ 2021



ທະນາຄານຮ່ວມພດັທະນາ
ສ ານກັງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213531-6

ງວດນ ີ້ ງວດກ່ອນ
I ໜ ີ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອ ົ່ນ 1,166,281.36        946,262.85          

1. ເງນິຮບັຝາກບ ່ ມກີ ານດົ 264,704.92           169,808.03            
2. ເງນິກ ູ້ຢືມ ແລະ ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງອື່ ນໆ 901,576.44            776,454.82           

II ໜ ີ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 8,740,467.33        5,945,354.89        
1. ເງນິຮບັຝາກ 8,740,465.83        5,945,353.04        
2. ໜີູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງອື່ ນໆ 1.50                      1.85                      

III ຫ ັກຊັບຂາຍໂດຍມ ສັນຍາຊ ີ້ຄ ນ -                      -                      
IV ໜ ີ້ຕ້ອງສ ົ່ງທ ົ່ກ າເນ ດຈາກການຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ -                      -                      
V ໜ ີ້ສິນອ ົ່ນໆ 415,105.08          250,874.83          

1. ດອກເບຍັແລະລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ ຄ ູ້າງຈ່າຍ 286,954.27           194,990.63            
2. ບນັຊລີະຫວ່າງສ ານກັງານໃຫ່ຍກບັສາຂາ(ກ ລະນມີຍີອດເຫ ອືມ)ີ -                       -                       
3. ອາກ່ອນເຢືູ້ອນຊ າລະ -                       -                       
4. ອື່ ນໆ 128,150.81             55,884.20             

VI ທຶນ ແລະ ທ ົ່ຖ ຄ ທຶນຂອງທະນາຄານ 684,105.93          574,194.96          
1. ທນຶຈດົທະບຽນ 424,666.10            404,666.10            
2. ສ່ວນເພີ່ ມມ ນຄ່າຮ ູ້ນ (30,757.05)            (39,757.05)            
3. ຄງັສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ 15,564.88              7,172.94                
4. ຄງັຂະຫຍາຍທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ -                       -                       
5. ຄງັສ າຮອງອື່ ນໆ 5,994.32               1,798.35                
6. ສ່ວນຜດິດ່ຽງຈາການຕມີ ນຄ່າໃໝ່ 94,029.78             94,029.78             
7. ເງນິແຮຕາມຂ ູ້ກ ານດົ 37,815.95              22,365.40             
8. ກ າໄລຂາດທນຶສະສມົ (+/-) 6.37                      (2,239.12)               
9. ຜນົໄດ ູ້ຮບັລ ຖ ູ້າຮບັຮອງ (+/-) -                       -                       
10. ຜນົໄດ ູ້ຮບັໃນປີ (+/-) 136,785.58            86,158.56              
11. ເງນິຊ່ວຍໜ ນ ແລະ ທນຶທີ່ ລດັໄດ ູ້ຈດັສນັ -                       -                       
12. ໜີູ້ຕ ູ້ອງສົ່ ງສ າຮອງ -                       -                       

11,005,959.67      7,716,687.52        
-                      -                      

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ07/01/2022
ຜູ້ສັງລວມ          ຫ ວໜ້າພະແນກບັນຊ             ຫ ວໜ້າພະແນກສິນເຊ ົ່ອ           ຫ ວໜ້າພະແນກກວດກາ           ຜູ້ອ ານວຍການ

ລວມຍອດໜ ີ້ສິນ ແລະ ທຶນ

ສ າລັບງວດ IV ສ ີ້ນສຸດວັນທ ົ່ 31/12/2021
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ແບບ:FS.01/CB
ຫວົໜ່ວຍ: 1.000.000 ກບີ

ລ/ດ ລາຍການໜ ີ້ສິນ ໝາຍເຫດ
ຈ ານວນ



ທະນາຄານຮ່ວມພດັທະນາ
ສ ານກັງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213531-6

ງວດນ ີ້ ງວດກ່ອນ
I ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູທະນາຄານກາງ 1,927,795.54             2,186,223.61             

 1. ເງນິສດົ ແລະ ຖວືາເປັນເງນິສດົ 767,262.22                 720,715.41                  
 2. ເງນິຝາກຢູທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 1,160,533.32               1,465,508.20               

II ໜ ີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອ ື່ນ ແລະສະຖາບັນການເງິນ 291,878.94                236,012.92                
III ຫ ັກຊັບຊ ີ້ໂດຍມ ສັນຍາຂາຍຄ ນ -                           -                           
IV ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ 422,902.37                189,551.13                

 1. ຫ ກັຊບັເພື່ ອຄາ້ 4,300.00                     4,300.00                     
 2. ຫ ກັຊບັເພື່ ອຂາຍ -                             -                             
 3. ຫ ກັຊບັລງົທນຶ 418,602.37                 185,251.13                   

V ເງິນໃຫ້ກູ້ຢ ມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ 7,567,478.16             4,478,139.82             

VI
ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ

1,187.78                   854.44                      

VII ສິນເຊ ື່ອເຊົື່າ-ຊ ີ້ ແລະໃຫ້ເຊົື່າການເງິນ -                           -                           
VIII ຊັບສົມບັດຄົງທ ື່ສຸດທິ 270,944.48                232,660.45                

 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື ້ແລະ ພວມກ ່ ສາ້ງ 8,094.62                     2,751.16                      
 2. ຊ.ຄ.ທ ບ ່ ມຕີວົຕນົ 160,454.26                 147,699.61                  
 3. ຊ.ຄ.ທ ມຕີວົຕນົ 93,309.37                   82,209.68                   
4. ສດິນ າໃຊຊ້ບັສນິຈາກການເຊົ່ າ (NBV) 9,086.23                     -                             

IX ທຶນຈົດທະບຽນບ ື່ທັນໄດ້ຖອກ -                           -                           
X ຊັບສິນອ ື່ນໆ 523,772.41                393,245.12                

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັອື່ ນໆຄາ້ງຮບັ 107,978.45                 34,564.28                   
 2. ບນັຊລີະຫວ່າງສ ານກັງານໃຫຍ່ກບັສາຂາ -                             -                             
 3. ອາກ່ອນເຢືອ້ນຊ າລະ
 4. ອື່ ນໆ 415,793.96                 358,680.84                 

11,005,959.67           7,716,687.52             
-                             -                             

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ07/01/2022
ຜູ້ສັງລວມ          ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊ                ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊ ື່ອ            ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ            ຜູ້ອ ານວຍການ

ລວມຍອດຊັບສິນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສ າລັບງວດ IV ສ ີ້ນສຸດວັນທ ື່ 31/12/2021

ແບບ:FS.01/CB
ຫວົໜ່ວຍ: 1.000.000 ກບີ

ລ/ດ ລາຍການຊັບສິນ ໝາຍເຫດ
ຈ ານວນ



ທະນາຄານຮ່ວມພດັທະນາ
ສ ານກັງານໃຫຍ່+ສາຂາ
ໂທ: 021 213531-6

ງວດນ ີ້ ງວດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ
1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທ ີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ 533,649.58        334,274.17       
1.1ດອກເບຍ້ແລະທ ່ ຖວ່ືາຄດຶອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ 1,266.62            352.56             
1.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ່ ຖວ່ືາຄດືອກເບຍັຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວກບັລູກຄາ້ 510,435.43        332,515.88       
1.3 ດອກເບຍ້ຮບັຈາກຫລກັຊບັຊືໂ້ດຍມ ສນັຍາຂາຍຄນື 13,999.86          1,405.73           
1.4 ດອກເບຍັ ແລະທ ່ ຖວ່ືາຄດືອກເບຍັຮບັຈາກການລງົທນຶໃນຫລດັຊບັ 7,947.67            -                   
1.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ່ ຖວ່ືາຄດືອກເບຍ້ອື່ ນໆ -                    -                   
2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທ ີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍ (385,379.53)       (259,529.48)      
2.1 ດອກເບຍ້ ແລະທ ່ ຖວ່ືາຄດຶອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວລະຫວ່າງທະນາຄານ (32,657.93)        (7,925.89)         
2.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ່ ຖວ່ືາຄດືອກເບຍັຮບັຈາກການເຄື່ ອນໄຫວກບັລູກຄາ້ (352,721.60)       (251,537.34)      
2.3 ດອກເບຍ້ຮບັຈາກຫລກັຊບັຊືໂ້ດຍມ ສນັຍາຊືຄ້ນື -                    (66.25)              
2.4 ດອກເບຍັ ແລະທ ່ ຖວ່ືາຄດືອກເບຍັຈ່າຍໃນຈ າໜ່າຍຮ ນ້ກູ ້ -                    -                   
2.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ່ ຖວ່ືາດອກເບຍ້ອື່ ນໆ -                    -                   
3.+/- ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊືີ້ຂາຍຄ າ ແລະ ວັດຖຸມ ຄ່າອືີ່ນໆ -                   -                  

I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) 148,270.05        74,744.69        
4.+ ລາຍຮບັຈາກສນິເຊື່ ອເຊົ່ າຊື ້ແລະ ໃຫເ້ຊົ່ າໂດຍມ ທາງເລອືກຊື ້ 835.74              1,049.83           
5.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັສນິເຊື່ ອເຊົ່ າຊື ້ແລະ ໃຫເ້ຊົ່ າໂດຍມ ທາງເລອືກຊື ້ -                    -                   
6.+ ລາຍຮບັຈາກການໃຫເ້ຊົ່ າທ າມະດາ -                    -                   
7.- ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັການໃຫເ້ຊົ່ າທ າມະດາ -                    -                   
8.+ ລາຍຮບັຈາກການປະກອບທນຶແລະຜູຊ້ືຮ້ ນ້ -                    100.00              
9.+ ລາຍຮບັຄ່າທ ານຽມ ແລະຄ່າບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ 155,566.55        140,182.33        
10.- ລາຍຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ ແລະຄ່າບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ (15,388.85)         (9,434.26)         
11.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພື່ ອຄາ້ -                    -                   
12.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພື່ ອຂາຍ -                    -                   
13.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການແລກປ່ຽນເງນິຕາຕ່າງປະເທດ 33,085.16          25,401.92         
14.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການຊືຂ້າຍເຄື່ ອງມອືະນ ພນັ -                    -                   

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14) 322,368.65        232,044.51       
ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ
15.+ ລາຍຮບັອື່ ນ ໃໆນການທ ລະກດິ 328,752.71        217,934.34       
16.- ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານທົີ່ວໄປ (106,125.25)       (91,718.92)       
16.1 ລາຍຈ່າຍກ່ຽວກບັພະນກັງານ (54,317.78)         (48,330.26)       
16.2 ລາຍຈ່າຍບ ລຫິານອື່ ນໆ (51,807.47)         (43,388.66)       
17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະຄ່າເຊືີ່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທ ີ່ ທ ີ່ມ ຕົວຕົນ ແລະບ ີ່ມ ຕົວຕົນ (27,882.02)        (25,774.18)       
18.- ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆໃນການທຸລະກິດ (345,307.10)       (229,358.61)      
19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜ ີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການ
ນອກໃບສະຫລຸບຊັບສົມບັດ

157.60              5,330.43          

19.1 ຄ່າເຊື່ ອມມນູຄ່າໜ ຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜ ຕ້ອ້ງສົ່ ງ (14,456.93)         (18,954.36)        
19.2 ເກບັຄນືຄ່າເຊື່ ອມມນູຄ່າໜ ຕ້ອ້ງຮບັ ແລະໜ ເ້ສຍເກບັຄນືໄດ ້ 14,614.53           24,284.79         
20.+/- ສ່ວນໄດຫ້ລສ່ືວນເສຍສ ດທກ່ິຽວກບັການແປງມນູຄ່າ ຊ.ຄ.ທ ການເງນິ -                    -                   

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) (150,404.06)       (123,586.94)      
IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກ າໄລ (II + III) 171,964.59        108,457.57       

ແບບ:FS.02/CB
ຫວົໜ່ວຍ: 1.000.000 ກ ບ

ລ/ດ ລາຍການ ໝາຍເຫດ
ຈ ານວນ

ໃບລາຍງານຜົນການດ າເນ ນງານ
ສ າລັບງວດ IV ສ ີ້ນສຸດວັນທ ີ່ 31/12/2021



21.- ອາກອນກ າໄລ (35,179.00)         (22,299.30)       
V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21) 136,785.59        86,158.27        

ຄ. ລາຍຮບັອື່ ນໆນອກການທ ລະກດິ 94,029.78          94,029.78         
22. ການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນເພ ່ ມທນຶຈາກການຕ ມນູຄ່າຊບັສນິ 94,029.78          94,029.78         
23. ກ າໄລ(ຂາດທນຶ) ຈາກການຕ ມນູຄ່າຫ ກັຊບັເພື່ ອຂາຍ -                    -                   
24. ອາກອນກ າໄລທ ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກອງົປະກອບລາຍຮບັນອກທ ລະກດິ -                    -                   

94,029.78         94,029.78        

    ຜູ້ສັງລວມ               ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊ                 ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊືີ່ອ             ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ                 ຜູ້ອ ານວຍການ
 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ  07/01/2022

ລວມກ າໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ


