ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ
ສານ ັກງານນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ
ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ່ ລ ັດ

ເລກທີ. 24 /ອກບລ
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ຮຽນ: ທາ່ ນຮອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ, ປະທານສະພາບລິຫານທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ
ທີ່ ນ ັບຖືຢາ່ ງສູງ.
ເລືື້ອງ: ລາຍງານຜົນການກວດສອບບ ັນຊີປະຈາປີ 2003 ແລະ 2004
ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ
່ ລ ັດ ໄດກ
ື້ ວດສອບໃບສະຫລຸບຊ ັບສ ົມບ ັດ, ໃບລາຍງານ
ຜົນໄດຮ
ື້ ັບ ແລະ ບ ັນດາເອກະສານຊອ
ື້ ນທາື້ ຍບ ົດສະຫລຸບບ ັນຊີປະຈາປີ 2003 ແລະ 2004
ຂອງທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ຮອດວ ັນທີ 31 ທັນວາ 2003 ແລະ 2004.
ບ ັນດາຕ ົວເລກທີ່ສະແດງອອກຢູໃ່ ນບ ົດສະຫລຸບບ ັນຊີປະຈາປີ 2003 ແລະ 2004 ແມນຂ
່ ື້
ມູນທີ່ ຖືກຮ ັບຮອງ ແລະ ເປັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຜູວ
ື້ າ່ ການທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ
ເປັນຜູສ
ື້ ະຫລຸບລາຍງານບ ົນພືື້ນຖານຫົວໜວ
່ ຍໜ່ ງກີບ.

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງອ ົງການກວດ

່ ັ ກາ່ ວ.
ສອບບ ັນຊີແຫງ
່ ລ ັດ ມີໜາື້ ທີ່ ສະແດງຄາເຫັ ນຕ່ ເອກະສານລາຍງານການເງິນດງ
ການກວດສອບ, ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ່ ລ ັດໄດດ
ື້ າເນີນການກວດສອບຕາມລະບຽບກ ົດ
ໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ມາດຕະຖານການກວດສອບຂອງສາກ ົນ, ແລະ ພາຍໃຕຜ
ົ ສາເລັ ດ
ື້ ນ
ຂອງການຮວ
່ ມມືກ ັນລະຫວາ່ ງ ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫວ
່ ລ ັດ ກ ັບກອງທນສາກ ົນ (IMF),
່ ັ ກາ່ ວ ອ ົງການກວດ
ບ ົນພືື້ນຖານບ ັນດາລະບຽບຫລ ັກການ ແລະ ມາດຕະຖານການກວດສອບດງ
ສອບບ ັນຊີແຫງ
ວາງແຜນ ແລະ ດາເນີນການກວດສອບ
ັ ື້
່ ລ ັດ ໄດແ
ື້ ຕງ່ ຕງຄະນະກວດສອບ,
ື້ ນ
ຫລ ັກຖານອາື້ ງອີງເຖິງຈານວນເງິນ ແລະ ບ ັນດາຂມ
ູ ຕາ່ ງໆທີ່ ສະແດງອອກຢູເ່ ອກະສານລາຍ
ງານການເງິນ.
ື້ ັງເກດ ແລະ ຄາເຫັ ນຂອງອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ
ບ ັນດາຂສ
່ ລ ັດ ແມນຄ
່ າເຫັ ນທີ່ ເປັນ
ື້ ນ
ເອກະລາດ ໂດຍອີງໃສຂ
ູ , ຫລ ັກຖານ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງເປົື້າໝາຍທີ່ ໄດ ື້
່ ມ
ື້ ໃນຂອງຂສ
ື້ ັງເກດມີດງ
່ ັ ນີ:ື້
ກວດສອບ ຊ່ ງເນືອ

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດລະບຽບກ ົດໝາຍ ແລະ ລະບ ົບຄວບຄຸມພາຍໃນຂອບວຽກງານການຄຸມ
ັ ື້
ື້
ຄອງການເງິນຈານວນໜ່ ງ

່ ັ ທີ່ ໄດຍ
ື້ ໃນຈ ົດໝາຍແນະນາຍ ັງປະຕິບ ັດບ່ ທັນໄດດ
ດງ
ື້ ົກຂນ
ື້ ເີ ທົ່ າທີ່

ຄວນ.
່ ັ ທີ່ ໄດຍ
ື້ ຢູໃ່ ນຈ ົດໝາຍແນະນາ ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ
ນອກຈາກລາຍການດງ
ື້ ົກຂນ
່ ລ ັດ
ື້ ນ
ເຫັ ນວາ່ : ຂມ
ູ ຕາ່ ງໆທີ່ ສະແດງອອກຢູໃ່ ນເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈາປີ 2003 ແລະ
ື້ ສຸດໃນວ ັນທີ 31 ທັນວາ ຂອງແຕລ
2004 ຂອງທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ທີ່ ສິນ
່ ະປີ ສະ
ແດງອອກຢາ່ ງຄ ົບຖວ
ື້ ນ ແລະ ຖືກຕອ
ື້ ງທີ່ ສຸດກ ັບຖານະການເງິນຕ ົວຈິງ. ນອກນນັ ື້ ການຈ ັດຕງັ ື້
ປະຕິບ ັດລະບຽບກ ົດໝາຍຕາ່ ງໆ

ທີ່ ມີຜນ
ົ ບ ັງຄ ັບໃຊຢ
ື້ ູ່

ສປປ

ລາວ

ໂດຍສວ
່ ນໃຫຍແ
່ ລວ
ື້

ື້ ງວດ.
ທະນາຄານແຫງ
ບ ັດຢາ່ ງເຂັມ
ັ ື້
່ ສປປ ລາວ ໄດເື້ ອົ າໃຈໃສຈ
່ ັດຕງປະຕິ
່ ັ ນນ,
ດງ
ັ ື້

ຈ່ ງຮຽນລາຍງານມາຍ ັງທາ່ ນຮອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ,

ປະທານສະພາບລິຫານ

ທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ເພື່ ອຊາບ.
ລ ັດຖະມ ົນຕີປະຈາສານ ັກງານນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ,
ຫົວໜາື້ ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ
່ ລ ັດ
ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸລິ ນ ັນທະວ ົງ

ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ
ສານ ັກງານນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ
ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ່ ລ ັດ
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ຈ ົດໝາຍແນະນາ
ຮຽນ:

ທາ່ ນຮອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ, ປະທານສະພາບລິຫານທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ
ລາວ ທີ່ ນ ັບຖືຢາ່ ງສູງ.

ື້ ັງເກດ ແລະ ຄາແນະນາວິທີການປັບປຸງແກໄື້ ຂໂດບສ ັງເຂບຜາ່ ນການກວດ
ເລືື້ອງ: ຂສ
ສອບບ ັນຊີທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ປະຈາປີ 2003 ແລະ 2004.

ຜາ່ ນການກວດສອບບ ັນຊີທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ປະຈາປີ 2003 ແລະ 2004
ື້ ັງເກດຕ່ ກ ັບລະບ ົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ ແລະ ຂມ
ື້ ນ
ຄະນະ ກວດສອບບ ັນຊີມຂ
ູ ຈານວນໜ່ ງ
ີ ສ
ື້ ັງເກດຕາ່ ງໆ ລາຍລະອຽດເປັນ
ທີ່ ເຫັ ນວາ່ ຈະ ຕອ
ີ ານປັບປຸງແກໄື້ ຂຕ່ ໜາື້ ເຊິ່ ງບ ັນດາຂສ
ື້ ງໄດມ
ື້ ກ
່ ັ ນີ:ື້
ແຕລ
່ ະດາື້ ນ ມີດງ
1. ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດກ ົດໝາຍວາ່ ດວ
ັ ື້
ື້ ຍທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ.
ທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ຍ ັງຂາດຄວາມເປັນເຈົາື້ ການ ໃນການປະຕິບ ັດມາດຕາ
20 ກຽ່ ວກ ັບວຽກກວດສອບບ ັນຊີຈາກພາຍນອກ ເຫັ ນໄດຢ
ື້ ບ
ູ່ ອ
່ ນວາ່ ບ ັນຊີປະຈາປີ 2003 ແລະ
2004 ຖືກປະຕິບ ັດໃນເວລາດຽວກ ັນ.
ຄາແນະນາ
ເພື່ ອປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບກ ົດໝາຍ
ທັນຕາມການ ົດເວລາ.
ຄາເຫັ ນຂອງຄະນະນາທະນາຄານ

ສະເໜີໃຫທ
ັ ື້
ື້ ະນາຄານຈ ັດຕງການກວດສອບໃຫ
ື້

ທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ເຫັ ນດີ ແລະ ປະຕິບ ັດຕາມການແນະນາຂອງຄະນະກວດ
ສອບ.
2.

ລະບ ົບບ ັນຊີ, ໂປຣແກຣມບ ັນຊີ ແລະ ການສາື້ ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ.
ໂປຣແກຣມບ ັນຊີທ່ ີທະນາຄານນາໃຊໃື້ ນປະຈຸບ ັນ

2.1.

ເຫັ ນວາ່ ຍ ັງບ່ ທັນໄດ ື້

ມາດຕະຖານສາກ ົນ, ລາຍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງບ ັນຊີໃດໜ່ ງ ບ່ ສະດວກໃນການ
ຊອກຫາບ ັນຊີພວ
ົ ພັນ,

ຖາື້ ຕອ
ົ ພັນຕອ
ື້ ງການຢາກຮູບ
ື້ ັນຊີພວ
ື້ ງໄດເື້ ບິ່ ງໃນໂປຣ

ື້ ນທີ່ ໄດເື້ ກັບຮ ັກສາໄວເື້ ບືື້ອງໜີື້, ເບືອ
ື້ ງມີ
ແກຣມບ ັນຊີ ຫື ເບິ່ ງໃນເອກະສານຢັງຢື
ຈ ັດໄວເື້ ບືື້ອງມີ ເຊິ່ ງຕອ
ື້ ງໄດໃື້ ຊເື້ ວລາ

ແລະ

ເຮັດໃຫວ
ື້ ຽກງານກວດສອບມີຂ ື້

ຈາກ ັດ.
ື້ ໃນບ ັນຊີຂອງບາງເລກໝາຍບ ັນຊີຢໃູ່ ນສາລະບານບ່ ມີຄວາມໝາຍຊ ັດເຈນ,
ເນືອ

2.2.

ອາ່ ນແລວ
ື້ ບ່ ໄດຄ
ື້ ວາມໝາຍເປັນເຫດໃຫກ
ື້ ານບ ັນທກບ ັນຊີ

ເພື່ ອນາໃຊຕ
ື້ ິດຕາມ

ລາຍການທາງດາື້ ນການເງິນຈານວນໜ່ ງມີການປ່ຽນແປງ. ບ ັນຫານີເື້ ຮັດໃຫກ
ື້ ານ
ປຽບທຽບຕ ົວເລກປີ ນ ື້ີ ກ ັບປີ ຜາ່ ນມາມີຄວາມຫຍຸງື້ ຍາກ;
ປືື້ ມຄູມ
ື ນະນາກຽ່ ວກ ັບວຽກງານການເງິນ - ການບ ັນຊີ ທີ່ ທະນາຄານໄດສ
່ ແ
ື້ າື້ ງ

2.3.

ື້ ແລວ
ຂນ
ື ່ ີເວົື້າແບບລວມໆ, ສວ
ື ນະນາທີ່ ເປັນ
ື້ ໃນປະຈຸບ ັນແມນປື
່ ື້ ມຄູມ
່ ທ
່ ນປື້ ມຄູມ
່ ແ
ອ ັນລະອຽດນນັ ື້ ບາງໜວ
່ ຍງານຍ ັງບ່ ທັນມີ;
2.4.

ບ ັນຊີລາຍຮ ັບ ແລະ ລາຍຈາຍ
ຖືກສະສາງຢູໃ່ ນບ ັນຊີດນ
ຸ່ ດຽ່ ງປະຈາເດືອນ 12
່
ຂອງທຸກໆປີ ;
ທະນາຄານຍ ັງບ່ ທັນໄດສ
ື້ າື້ ງບ ົດສະຫລຸບກຽ່ ວກ ັບກະແສຄ ັງເງິນລວມ (Cash

2.5.

flow);
ຄາແນະນາ
- ສະເໜີໃຫປ
ັ ປຸງໂປຣແກຣມບ ັນຊີ ແລະ ໃຫສ
ື້ ບ
ື້ າມາດພີມເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນໃຫຄ
ື້ ົບຖວ
ື້ ນ;
-

ສາື້ ງປືື້ ມຄູມ
ື ນະນາກຽ່ ວກ ັບລະບຽບວິທີປະຕິບ ັດງານດາື້ ນບ ັນຊີການເງິນໃຫລ
່ ແ
ື້ ະອຽດ
ກວ
່ າເກົ່ າ;

- ການສະສາງບ ັນຊີລາຍຮ ັບ ແລະ ລາຍຈາຍ
ສະເໜີໃຫເື້ ຮັດເປັນໃບໜ່ ງຕາ່ ງຫາກ
່
ຫລ ັງຈາກໄດເື້ ຮັດໃບດຸນ
່ ດຽ່ ງປະຈາປີ ຄື ການສາື້ ງໃບດຸນ
່ ດຽ່ ງກຽ່ ວກ ັບການສະສາງ
ລາຍຮ ັບ ແລະ ລາຍຈາຍ
ໃຫເື້ ອົ າຍອດເຫືອທາື້ ຍໃບດຸນ
່
່ ດຽ່ ງປະຈາປີ ທງັ ໝ ົດໄປເປັນ
ຍອດເຫືອຕນ.
ຈາກນນັ ື້ ບ ັນຊີລາຍຈາຍສະແດງອອກຢູ
ຫ
ົື້
່
່ ອ
ື້ ງລາຍການເຄື່ ອນໄຫວ
ທາງເບືື້ອງມີ ເຊິ່ ງລວມ ຍອດບ ັນຊີລາຍຈາຍ
່

ຈະສະແດງອອກຢູຫ
່ ອ
ື້ ງລາຍການ

ເຄື່ ອນໄຫວທາງເບືື້ອງໜີື້ ແລະ ບ ັນຊີລາຍຮ ັບ ສະແດງອອກຢູຫ
່ ອ
ື້ ງລາຍການເຄື່ ອນ
ໄຫວທາງເບືື້ອງໜີື້ ເຊິ່ ງລວມຍອດບ ັນຊີລາຍຮ ັບສະແດງອອກຢູບ
ົ ໄດຮ
່ ັນຊີຜນ
ື້ ັບທາງ
ມີ. ໃນທີ່ ສຸດຜິດດຽ່ ວລະຫວາ່ ງລາຍຮ ັບ ແລະ ລາຍຈາຍ
ຈະສະແດງອອກຢູຍ
່
່ ອດ
ເຫືອທາື້ ຍຂອງບ ັນຊີຜນ
ທີ່ ຕອ
ົ ໄດຮ
ື
ື້ ັບ ພອ
ື້ ມກ ັບບ ັນຊີອ່ ນໆ
ື້ ງນາໄປສ ັງລວມເຂົື້າໃນໃບ
ສະຫລຸບຊ ັບສ ົມບ ັດ.
ຄາເຫັ ນຂອງຄະນະນາທະນາຄານ
ື້ ັງເກດ ແລະ ຈະມີການປັບປຸງຕາມການແນະນາຂອງຄະນະກວດສອບ;
ເຫັ ນດີຕາມຂສ
3. ການຄຸມ
ື້ ຄອງບ ັນຊີເງິນຝາກນາທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ັນການເງິນຢູພ
່ າຍໃນ
ແລະ ຕາ່ ງປະເທດ.
ໂດຍປະຕິບ ັດຕາມການອະນຸມ ັດຂອງລ ັດຖະບານ ທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ໄດເື້ ປີ ດ
ຫື ມີບ ັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບ ັນການເງິນຢູຕ
່ າ່ ງປະເທດມີຫລາຍບ ັນຊີສ ົມຄວນ.
ຜາ່ ນການສ ົມທຽບຕ ົວເລກຍອດເຫືອເປັນແຕລ
່ ະບ ັນຊີຢໃູ່ ນບ ັນຊີສາຮອງ (Bank Statement)
ທີ່ ໄດຮ
ື້ ັບຈາກຕາ່ ງປະເທດ ກ ັບຕ ົວເລກຍອດເຫືອໃນບ ັນຊີຂອງທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ມີ
ບາງບ ັນຊີມຍ
ີ ອດເຫືອບ່ ກ ົງກ ັນນນັ ື້ ບ່ ຮູວ
ື້ າ່ ລາຍການໃດທີ່ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຕ
ື້ ົວເລກຍອດເຫືອ
ບ່ ກ ົງກ ັນ ເນື່ ອງຈາກວາ່ ທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະກ ົມບລິການທະນາຄານ
ບ່ ໄດເື້ ຮັດໃບສ ົມທຽບທະນາຄານໄວຢ
ື້ າ່ ງຕ່ ເນື່ ອງ.
ຄາແນະນາ
ສະເໜີໃຫກ
ື້ ວດກາຄືນສາລ ັບລາຍການທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຕ
ື້ ົວເລກຍອດເຫືອໃນບ ັນຊີ
ຂອງທະນາຄານ ຕ ົວເລກຍອດເຫືອທີ່ ສະແດງອອກຢູໃ່ ນໃບລອກບ ັນຊີ (Bank Statement) ທີ່
ໄດຮ
ລ
ຸ ບ ັນຊີ.
ັ ື້
ື້ ັບຈາກຕາ່ ງປະເທດ ພອ
ື້ ມນນແຕ
່ ະເດືອນຕອ
ື້ ງເຮັດໃບສ ົມທຽບທະນາຄານໄວທ
ື້ ກ
ຄາເຫັ ນຂອງຄະນະນາທະນາຄານ
ເຫັ ນດີ ແລະ ຈະປັບປຸງແກໄື້ ຂໃນຕ່ ໜາື້ .

4.
4.1.

ການຈ ັດຊືື້ ແລະ ການຄຸມ
ື້ ຄອງຊ ັບສ ົມບ ັດຄ ົງທີ່.
ື້ ່ ມີການສ ົມທຽບລາຄາ ຫື ບ່ ປະຕິບ ັດຕາມຂນຕອນຂອງ
ບາງລາຍການຈ ັດຊືບ
ັ ື້
ການຈ ັດຊືື້ ແລະ ບາງລາຍການຈ ັດຊືື້ ມີການສ ົມທຽບລາຄາພຽງແຕສ
່ ອງຮາື້ ນ;

4.2.

ບາງຮວ
່ ງລາຍການຈ ັດຊືື້ ແລະ ສອ
ື້ ມແປງໄດປ
ື້ ະຕິບ ັດເກີນ ຫື ລື່ ນແຜນການ
ທີ່ ໄດກ
ື້ ານ ົດໄວ;ື້

ຄາແນະນາ:
ເພື່ ອປະຕິບ ັດໃຫຖ
ື ຕອ
ື້ ກ
ື້ ງຕາມດາລ ັດວາ່ ດວ
ື້ ຍການຈ ັດຊື,ື້ ການກ່ ສາື້ ງ, ສອ
ື້ ມແປງ ແລະ
ື້ ກ
ການບລິການດວ
ຸ ຄງັ ື້ ຕອ
ີ ານສ ົມ
ື້ ຍທນຂອງລ ັດ ແລະ ແຜນການປະຈາປີ ການຈ ັດຊືທ
ື້ ງໃຫມ
ື້ ກ
ື້ ໄປ, ການຈ ັດຊືື້ ແລະ ສອ
ທຽບລາຄາຢາ່ ງໜອ
ີ ໃສວ
ື້ ຍ 3 ຮາື້ ນຂນ
ື້ ມແປງ ຕອ
ື້ ງໄດອ
ື້ ງ
່ ົງອະນຸມ ັດ
(ແຜນການ).
ຄາເຫັ ນຂອງຄະນະນາທະນາຄານ
ື້ ັງເກດ ແລະ ຈະມີການປັບປຸງໃນຕ່ ໜາື້ .
ເຫັ ນດີຕາມຂສ
່ ັ ນນ,
ດງ
ັ ື້ ຈ່ ງຮຽນລາຍງານມາຍ ັງທາ່ ນຮອງນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ, ປະທານສະພາ
ບລິຫານ ທະນາຄານແຫງ
່ ສປປ ລາວ ເພື່ ອຊາບ ແລະ ເປັນບອ
່ ນອີງຈານວນໜ່ ງໃນການ
ພິຈາລະນາ ຄນຄ
ົື້ ວ
ື້ າ ປັບປຸງແກໄື້ ຂໃນຕ່ ໜາື້ ຕາມຄວາມເໝາະສ ົມກ ັບສະພາບການຕ ົວຈິງໃນ
ແຕລ
່ ະໄລຍະ.

ລ ັດຖະມ ົນຕີປະຈາສານ ັກງານນາຍ ົກລ ັດຖະມ ົນຕີ,
ຫົວໜາື້ ອ ົງການກວດສອບບ ັນຊີແຫງ
່ ລ ັດ

ສາດສະດາຈານ ດຣ. ສຸລິ ນ ັນທະວ ົງ

ື້ ັດບ ັນຊີປະຈາປີ 2002, 2003 ແລະ 2004
ໃບລາຍງານຜົນໄດຮ
ື້ ັບຮອດມືອ
ຫົວໜວ
່ ຍ 1.000 ກີບ

ື້ ໃນລາຍການ
ເນືອ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2002

ື້
ລາຍຮ ັບດອກເບັຍ

30,316,885

ື້
ລາຍຈາຍດອກເບັ
ຍ
່

(7,499,116) (21,404,366) (23,367,772)

ຍອດສຸດທິ ກ:

22,817,769

5,216,892

6,983,996

605,732

339,840

103,037

(176,062)

(230,468)

(3,214,411)

429,670

109,372

(3,111,374)

ລາຍຮ ັບໃນການດາເນີນທຸລະກິດສຸດທິ

5,990,058

6,914,677

7,718,984

ລາຍຮ ັບອື່ນໆ

4,237,496

3,172,579

2,111,197

ລວມຍອດ ຄ:

10,227,554

10,087,256

9,830,181

ລວມຍອດ ກ+ຂ+ຄ:

33,474,893

15,413,520

13,702,803

ລາຍຮ ັບຄາ່ ບລິການ ແລະ ຄາ່ ທານຽມ
ລາຍຈາຍຄ
າ່ ບລິການ ແລະ ຄາ່ ທານຽມ
່
ຍອດສຸດທິ ຂ:

ລາຍຈາຍໃນການດ
າເນີນທຸລະກິດ
່
ລາຍຜິດດຽ່ ງທັງໝ ົດ ລະຫວາ່ ງລາຍຮ ັບ

26,621,258

30,351,768

(19,248,017) (19,294,663) (13,702,803)
14,226,876

(3,881,143)

0.00

14,226,876

(3,881,143)

0,00

ລ ົບ ລາຍຈາຍ
່
ກາໄລ ແລະ ຜົນໄດຮ
ື້ ັບປະຈາປີ

ື້ ັດບ ັນຊີປະຈາປີ 2002, 2003 ແລະ 2004
ໃບສະຫລຸບຊ ັບສ ົມບ ັດຮອດມືອ
ຫົວໜວ
່ ຍ: 1.000 ກີບ

ື້ ໃນລາຍການ
ເນືອ

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2002

ເບືື້ອງຊ ັບສິນ
ເງິນສ ົດ, ທະນາບ ັດ ແລະ ວ ັດຖຸ

2.480,071,661 2,304,761,900

2,180,264,191

ມີຄາ່
ພັນທະບ ັດຄ ັງເງິນ
ເງິນຝາກ, ເງິນລວ
່ ງຫນາື້ ແລະ

24,054,413

5,148,000

11,200,000

287,821,948

355,117,163

360,488,579

723,667,258

673,662,284

740,901,200

5,594,728

6,644,002

6,727,240

15,100,186

14,281,018

14,834,973

1,090,672,649

890,605,738

831,160,430

4,626,982,842 4,250,220,105

4,145,576,619

2,370,986,957 2,272,384,413

2,161,345,074

ສິນເຊື່ ອ ໃຫທ
ື້ ະນາຄານອື່ ນ
ສິນເຊື່ ອ ແລະ ເງິນລວ
ູ
່ ງໜາື້ ໃຫລ
ື້ ກ
ຄາື້
ື້
ຫລ ັກຊ ັບຄາປະກ
ັນ
ຊ ັບສ ົມບ ັດຄ ົງທີ່ (ມູນຄາ່ ຍ ັງເຫືອ
ສຸດທິ)
ຊ ັບສິນອື່ ນໆ
ລວມຍອດເບືື້ອງຊ ັບສິນ
ເບືື້ອງໜີື້ສິນ
ໜີື້ສິນ ແລະ ທນຂອງທະນາຄານ
ເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູຢ
ື້ ື ມຈາກ
ທະນາຄານອື່ ນ
ເງິນຝາກຈາກລູກຄາື້
ເງິນຝາກອື່ ນໆ
ເງິນກູມ
ື້ າຈາກແຫງ່ ທນອື່ ນໆ
ໜີື້ສິນອື່ ນໆ
ລວມຍອດໜີື້ສິນ
ທນ

26,725,776

16,899,061

13,352,440

9,915,599

47,975,097

175,666,241

1,438,606,629 1,148,863,958

1,096,033,462

14,548,350

5,644,064

5,539,133

3,860,783,311 3,491,766,593

3,451,936,350

0,00

0,00

0,00

755,853,790

762,334,655

693,640,269

ກາໄລສະສ ົມຍ ົກມາ

(3,881,143)

0,00

0,00

ກາໄລປະຈາປີ

14,226,876

(3,881,143)

0,00

766,199,532

758,453,512

693,640,269

4,626,982,842 4,250,220,105

4,145,576,619

ຄ ັງສະສ ົມ

ລວມຍອດທນ ແລະ ຄ ັງສະສ ົມ
ລວມຍອດເບືື້ອງໜີື້ສິນ

