


ງວດນ ີ້ ງວດກ່ອນ
I ເງິນສົດ ແລະ ເງິນຝາກຢູທະນາຄານກາງ 2,913,424.46             2,646,443.25             

 1. ເງນິສດົ ແລະ ຖວືາເປັນເງນິສດົ 1,137,992.25               1,079,620.37               
 2. ເງນິຝາກຢູທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບນັການເງນິ 1,775,432.21               1,566,822.88               

II ໜ ີ້ຕ້ອງຮັບຈາກທະນາຄານອ ື່ນ ແລະສະຖາບັນການເງິນ 537,585.11                401,701.05                
III ຫ ັກຊັບຊ ີ້ໂດຍມ ສັນຍາຂາຍຄ ນ -                           -                           
IV ເງິນລົງທຶນໃນຫລັກຊັບສຸດທິ 558,614.29                546,557.81                

 1. ຫ ກັຊບັເພືື່ ອຄາ້ 4,300.00                     4,300.00                     
 2. ຫ ກັຊບັເພືື່ ອຂາຍ -                             -                             
 3. ຫ ກັຊບັລງົທນຶ 554,314.29                 542,257.81                 

V ເງິນໃຫ້ກູ້ຢ ມ ແລະເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າສຸດທິ 11,102,418.21           10,529,936.87           

VI
ເງິນລົງທຶນໃນວ/ກໃນກຸຸ່ມ, ບ/ສຮ່ວມທຶນ ແລະ ກິດຈະການ
ຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ

1,697.78                   1,697.78                   

VII ສິນເຊ ື່ອເຊົື່າ-ຊ ີ້ ແລະໃຫ້ເຊົື່າການເງິນ -                           -                           
VIII ຊັບສົມບັດຄົງທ ື່ສຸດທິ 274,536.13                275,443.10                

 1. ຊ.ຄ.ທ ພວມຊື ້ແລະ ພວມກ ື່ ສາ້ງ 10,105.34                    6,974.47                     
 2. ຊ.ຄ.ທ ບ ື່ ມຕີວົຕນົ 158,030.57                 158,779.85                 
 3. ຊ.ຄ.ທ ມຕີວົຕນົ 96,609.17                   101,679.22                  
4. ສດິນ າໃຊຊ້ບັສນິຈາກການເຊົື່ າ (NBV) 9,791.05                     8,009.56                     

IX ທຶນຈົດທະບຽນບ ື່ທັນໄດ້ຖອກ -                           -                           
X ຊັບສິນອ ື່ນໆ 1,055,634.16             868,421.60                

 1. ດອກເບຍ້ ແລະ ລາຍຮບັອືື່ ນໆຄາ້ງຮບັ 314,989.43                 243,153.54                 
 2. ບນັຊລີະຫວື່ າງສ ານກັງານໃຫຍື່ ກບັສາຂາ 224.96                       -                             
 3. ອາກື່ ອນເຢືອ້ນຊ າລະ
 4. ອືື່ ນໆ 740,419.77                 625,268.06                 

16,443,910.13           15,270,201.49           
-                             -                             

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ05/10/2022
ຜູ້ສັງລວມ            ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊ                  ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊ ື່ອ              ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ               ຜູ້ອ ານວຍການ

ລວມຍອດຊັບສິນ

ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ
ສ າລັບງວດ III ສ ີ້ນສຸດວັນທ ື່ 30/09/2022

ລ/ດ ລາຍການຊັບສິນ ໝາຍເຫດ
ຈ ານວນ

ຫວົໜື່ ວຍ:1.000.000 ກບີ



ງວດນ ີ້ ງວດກ່ອນ
I ໜ ີ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອ ົ່ນ 2,015,460.48        1,867,860.51        

1. ເງນິຮບັຝາກບ ໍ່ ມກີ ານດົ 715,050.48            591,278.71             
2. ເງນິກ ູ້ຢືມ ແລະ ໜີ ູ້ຕ ູ້ອງສົໍ່ ງອືໍ່ ນໆ 1,300,410.00          1,276,581.80          

II ໜ ີ້ຕ້ອງສ ົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ 12,852,755.90      11,944,986.88      
1. ເງນິຮບັຝາກ 12,852,755.90       11,944,986.88        
2. ໜີູ້ຕ ູ້ອງສົໍ່ ງອືໍ່ ນໆ -                        -                        

III ຫ ັກຊັບຂາຍໂດຍມ ສັນຍາຊ ີ້ຄ ນ -                      -                      
IV ໜ ີ້ຕ້ອງສ ົ່ງທ ົ່ກ າເນ ດຈາກການຈ າໜ່າຍຫ ັກຊັບ -                      -                      
V ໜ ີ້ສິນອ ົ່ນໆ 672,690.72           674,393.38           

1. ດອກເບຍັແລະລາຍຈໍ່ າຍອືໍ່ ນໆ ຄ ູ້າງຈໍ່ າຍ 496,089.83           426,625.33           
2. ບນັຊລີະຫວໍ່ າງສ ານກັງານໃຫໍ່ ຍກບັສາຂາ(ກ ລະນມີຍີອດເຫ ອືມ)ີ -                        882.18                   
3. ອາກໍ່ ອນເຢືູ້ອນຊ າລະ -                        -                        
4. ອືໍ່ ນໆ 176,600.89            246,885.87           

VI ທຶນ ແລະ ທ ົ່ຖ ຄ ທຶນຂອງທະນາຄານ 903,003.02           782,960.68           
1. ທນຶຈດົທະບຽນ 444,666.10            444,666.10            
2. ສໍ່ ວນເພີໍ່ ມມ ນຄໍ່ າຮ ູ້ນ (30,757.05)            (30,757.05)            
3. ຄງັສ າຮອງຕາມກດົໝາຍ 29,243.44             29,243.44             
4. ຄງັຂະຫຍາຍທ ລະກດິຂອງທະນາຄານ 6,839.28               6,839.28               
5. ຄງັສ າຮອງອືໍ່ ນໆ 9,918.81                 9,918.81                 
6. ສໍ່ ວນຜດິດໍ່ ຽງຈາການຕມີ ນຄໍ່ າໃໝໍ່ 94,029.78             94,029.78             
7. ເງນິແຮຕາມຂ ູ້ກ ານດົ 55,188.43              52,332.30             
8. ກ າໄລຂາດທນຶສະສມົ (+/-) (61.91)                    (61.91)                    
9. ຜນົໄດ ູ້ຮບັລ ຖ ູ້າຮບັຮອງ (+/-) -                        -                        
10. ຜນົໄດ ູ້ຮບັໃນປີ (+/-) 293,936.14            176,749.93            
11. ເງນິຊໍ່ ວຍໜ ນ ແລະ ທນຶທີໍ່ ລດັໄດ ູ້ຈດັສນັ -                        -                        
12. ໜີູ້ຕ ູ້ອງສົໍ່ ງສ າຮອງ -                        -                        

16,443,910.13      15,270,201.49      
-                      -                      

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ ີ05/10/2022
ຜູ້ສັງລວມ             ຫ ວໜ້າພະແນກບັນຊ                ຫ ວໜ້າພະແນກສິນເຊ ົ່ອ              ຫ ວໜ້າພະແນກກວດກາ              ຜູ້ອ ານວຍການ

ລວມຍອດໜ ີ້ສິນ ແລະ ທຶນ

ສ າລັບງວດ III ສ ີ້ນສຸດວັນທ ົ່ 30/09/2022
ໃບລາຍງານຖານະການເງິນ

ລ/ດ ລາຍການໜ ີ້ສິນ ໝາຍເຫດ
ຈ ານວນ

ຫວົໜໍ່ ວຍ:1.000.000 ກບີ



ງວດນ ີ້ ງວດກ່ອນ
ກ. ລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍໃນການທຸລະກິດ
1.+ ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ ແລະທ ີ່ຖືວ່າຄືດອກເບ້ຍ 674,526.76            418,928.84           
1.1ດອກເບຍ້ແລະທ ີ່ ຖວືີ່ າຄດຶອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່ າງທະນາຄານ 2,597.39                 1,642.83                 
1.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ີ່ ຖວືີ່ າຄດືອກເບຍັຮບັຈາກການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັລູກຄາ້ 634,229.11               391,738.50             
1.3 ດອກເບຍ້ຮບັຈາກຫລກັຊບັຊືໂ້ດຍມ ສນັຍາຂາຍຄນື 24,189.64                16,543.16                
1.4 ດອກເບຍັ ແລະທ ີ່ ຖວືີ່ າຄດືອກເບຍັຮບັຈາກການລງົທນຶໃນຫລດັຊບັ 13,510.62                 9,004.35                
1.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ີ່ ຖວືີ່ າຄດືອກເບຍ້ອືີ່ ນໆ -                          -                         
2.- ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ແລະ ທ ີ່ຖືຄືວ່າດອກເບ້ຍ (451,473.68)           (279,124.03)          
2.1 ດອກເບຍ້ ແລະທ ີ່ ຖວືີ່ າຄດຶອກເບຍ້ຮບັຈາກການເຄືີ່ ອນໄຫວລະຫວີ່ າງທະນາຄານ (49,938.58)              (30,097.21)              
2.2 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ີ່ ຖວືີ່ າຄດືອກເບຍັຮບັຈາກການເຄືີ່ ອນໄຫວກບັລູກຄາ້ (401,535.10)              (249,026.82)           
2.3 ດອກເບຍ້ຮບັຈາກຫລກັຊບັຊືໂ້ດຍມ ສນັຍາຊືຄ້ນື -                          -                         
2.4 ດອກເບຍັ ແລະທ ີ່ ຖວືີ່ າຄດືອກເບຍັຈີ່ າຍໃນຈ າໜີ່ າຍຮ ນ້ກູ ້ -                          -                         
2.5 ດອກເບຍ້ ແລະ ທ ີ່ ຖວືີ່ າດອກເບຍ້ອືີ່ ນໆ -                          -                         
3.+/- ກ າໄລ ຫລື ຂາດທຶນສຸດທິໃນການຊືີ້ຂາຍຄ າ ແລະ ວັດຖຸມ ຄ່າອືີ່ນໆ -                       -                      

I. ຜິດດ່ຽງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ (1+2+3) 223,053.08            139,804.81           
4.+ ລາຍຮບັຈາກສນິເຊືີ່ ອເຊົີ່ າຊື ້ແລະ ໃຫເ້ຊົີ່ າໂດຍມ ທາງເລອືກຊື ້ 939.46                    659.66                   
5.- ລາຍຈີ່ າຍກີ່ ຽວກບັສນິເຊືີ່ ອເຊົີ່ າຊື ້ແລະ ໃຫເ້ຊົີ່ າໂດຍມ ທາງເລອືກຊື ້ -                          -                         
6.+ ລາຍຮບັຈາກການໃຫເ້ຊົີ່ າທ າມະດາ -                          -                         
7.- ລາຍຈີ່ າຍກີ່ ຽວກບັການໃຫເ້ຊົີ່ າທ າມະດາ -                          -                         
8.+ ລາຍຮບັຈາກການປະກອບທນຶແລະຜູຊ້ືຮ້ ນ້ -                          -                         
9.+ ລາຍຮບັຄີ່ າທ ານຽມ ແລະຄີ່ າບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ 140,029.45              82,849.42              
10.- ລາຍຈີ່ າຍຄີ່ າທ ານຽມ ແລະຄີ່ າບ ລກິານທາງດາ້ນການເງນິ (22,972.09)              (14,979.77)              
11.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພືີ່ ອຄາ້ -                          -                         
12.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການຊືຂ້າຍຫລກັຊບັເພືີ່ ອຂາຍ -                          -                         
13.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການແລກປີ່ ຽນເງນິຕາຕີ່ າງປະເທດ 128,107.95               88,224.17               
14.+/- ກ າໄລ ຫລຂືາດທນຶສ ດທຈິາກການຊືຂ້າຍເຄືີ່ ອງມອືະນ ພນັ -                          -                         

II. ລາຍຮັບສຸດທິໃນການທຸລະກິດ (1+4+..14) 469,157.85            296,558.29           
ຂ.ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ
15.+ ລາຍຮບັອືີ່ ນ ໃໆນການທ ລະກດິ 425,685.28              264,371.98             
16.- ລາຍຈ່າຍບ ລິຫານທົີ່ວໄປ (89,298.00)             (59,349.39)            
16.1 ລາຍຈີ່ າຍກີ່ ຽວກບັພະນກັງານ (42,416.88)               (28,164.63)              
16.2 ລາຍຈີ່ າຍບ ລຫິານອືີ່ ນໆ (46,881.12)                (31,184.76)              
17.- ລາຍຈ່າຍຄ່າຫຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະຄ່າເຊືີ່ອມມູນຄ່າຫລັກຊັບສົມບັດຄົງທ ີ່ ທ ີ່ມ ຕົວຕົນ ແລະບ ີ່ມ ຕົວຕົນ (21,747.20)             (14,436.94)            
18.- ລາຍຈ່າຍອືີ່ນໆໃນການທຸລະກິດ (442,241.09)           (281,339.40)          
19.+/- ສ່ວນໄດ້ ຫລືສ່ວນເສຍສຸດທິ ກ່ຽວກັບການແປງມູນຄ່າໜ ີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ ລາຍການນອກໃບສະຫລຸບ
ຊັບສົມບັດ

74.07                    99.74                   

19.1 ຄີ່ າເຊືີ່ ອມມູນຄີ່ າໜ ຕ້ອ້ງຮບັ ແລະ ໜ ຕ້ອ້ງສົີ່ ງ (362,029.34)            (178,653.40)            
19.2 ເກບັຄນືຄີ່ າເຊືີ່ ອມມູນຄີ່ າໜ ຕ້ອ້ງຮບັ ແລະໜ ເ້ສຍເກບັຄນືໄດ ້ 362,103.41               178,753.14              
20.+/- ສີ່ ວນໄດຫ້ລສືີ່ ວນເສຍສ ດທກິີ່ ຽວກບັການແປງມູນຄີ່ າ ຊ.ຄ.ທ ການເງນິ -                          -                         

III. ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິສຸດທິ (15+..20) (127,526.94)           (90,654.01)            

IV. ຜົນໄດ້ຮັບກ່ອນອາກອນກ າໄລ (II + III) 341,630.91            205,904.28           
21.- ອາກອນກ າໄລ (47,694.76)              (29,154.38)              

V. ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທິໃນເດືອນ (IV - 21) 293,936.15            176,749.90           
ຄ. ລາຍຮບັອືີ່ ນໆນອກການທ ລະກດິ 94,029.78                94,029.78              
22. ການປີ່ ຽນແປງໃນສີ່ ວນເພ ີ່ ມທນຶຈາກການຕ ມູນຄີ່ າຊບັສນິ 94,029.78                94,029.78              
23. ກ າໄລ(ຂາດທນຶ) ຈາກການຕ ມູນຄີ່ າຫ ກັຊບັເພືີ່ ອຂາຍ -                          -                         
24. ອາກອນກ າໄລທ ີ່ ເກ ດຂຶນ້ຈາກອງົປະກອບລາຍຮບັນອກທ ລະກດິ -                          -                         

94,029.78              94,029.78             

    ຜູ້ສັງລວມ                ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊ                    ຫົວໜ້າພະແນກສິນເຊືີ່ອ                   ຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ                      ຜູ້ອ ານວຍການ

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທ  05/10/2022

ລວມກ າໄລ (ຂາດທຶນ) ນອກການທຸລະກິດສຸດທິ

ລ/ດ ລາຍການ ໝາຍເຫດ
ຈ ານວນ

ໃບລາຍງານຜົນການດ າເນ ນງານ
ສ າລັບງວດ III ສ ີ້ນສຸດວັນທ ີ່ 30/09/2022

ຫວົໜີ່ ວຍ:1.000.000 ກ ບ


