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của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
Tổng Giám đốc

Thông Điệp 



Năm 2015 tình hình 
thế giới và khu vực 
tiếp tục có nhiều 

biến động khó lường. Bất ổn 
chính trị diễn ra ở nhiều nơi, nhiều 
nước, vùng lãnh thổ, các nước lớn 
tăng cường tranh giành ảnh 
hưởng trong khu vực. Kinh tế thế 
giới mặc dù có dấu hiệu phục hồi 
nhưng tốc độ còn chậm và chưa 

thực sự bền vững. Khủng hoảng 
nợ công tiếp tục diễn ra ở nhiều 
quốc gia. Giá dầu thế giới liên tục 
giảm nhanh chóng và ở mức thấp 
nhất trong 10 năm qua đã tác 
động trực tiếp, tiêu cực đến 
những nền kinh tế đầu tầu của 
kinh tế thế giới. Những yếu tố tiêu 
cực nêu trên đã tác động không 
nhỏ đến quá trình phục hồi của 
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kinh tế thế giới ẩn chứa nhiều rủi 
ro.

Đứng trước môi trường kinh 
tế chính trị thế giới nhiều biến 
động, nhưng với sự lãnh đạo sáng 
s u ố t  c ủ a  Đ ả n g ,  N h à  n ư ớ c 
CHDCND Lào, nền kinh tế Lào 
trong năm 2015 mặc dù chịu ảnh 
hưởng tiêu cực của nền kinh tế 
thế giới nhưng vẫn đạt được 

những kết quả tích cực, kinh tế vĩ 
mô tương đối ổn định, tốc độ 
tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, 
tổng thu nhập quốc nội (GDP) đạt 
12,74 tỷ USD, thu nhập bình quân 
đ ầ u  n g ư ờ i  đ ạ t  t r ê n  1 , 8 5 0 
USD/người/năm. Tuy nhiên, tình 
hình ngân sách chính phủ Lào 
gặp khó khăn đã tác động không 
nhỏ đến các nhóm khách hàng 
thi công xây lắp, triển khai các dự 
án xây dựng cơ sở hạ tầng cho 
chính phủ và tác động trực tiếp 
đến hệ thống ngân hàng tại Lào. 
Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp Chính phủ Lào đã 
đề ra chính sách thanh toán 3 nhà 
giữa Chính phủ, ngân hàng và 
doanh nghiệp đã từng bước tháo 
gỡ một phần khó khăn, áp lực tài 
chính cho doanh nghiệp.

Năm 2015 cũng là năm Ngân 
hàng Nhà nước CHDCND Lào 
(BOL) đã điều hành chủ động, linh 
hoạt chính sách tiền tệ, giúp ổn 
định tỷ giá, nâng cao dự trữ ngoại 
hối quốc gia, thanh khoản hệ 
thống ngân hàng được đảm bảo; 
giảm nhanh được mặt bằng lãi 
suất thông qua quy định chênh 
lệch lãi suất đầu vào, đầu ra áp 
dụng cho các ngân hàng thương 
mại nhằm thúc đẩy kinh tế trong 
nước; tiếp tục thực hiện chính 
sách khuyến khích nâng cao năng 
lực tài chính, năng lực quản trị của 
các ngân hàng thương mại, hỗ trợ 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
an sinh xã hội.

Với chủ trương bám sát các 
mục tiêu, định hướng, chính sách 
của Quốc hội, Chính phủ và BOL, 
LaoVietBank đã tích cực phát huy 
nội lực của mình, tăng cường 
nâng cao công tác quản trị điều 
hành, thực thi các chính sách mới, 
tập trung triển khai chiến lược 

kinh doanh, kế hoạch kinh doanh 
năm. Với những nỗ lực phấn đấu 
của toàn hệ thống năm 2015 
LaoVietBank đã đạt được nhiều 
kết quả khả quan, phát triển an 
toàn, bền vững, từng bước hướng 
đến chuẩn mực, thông lệ quốc tế, 
giữ vững vị trí là một trong những 
ngân hàng lớn, hoạt động hiệu 
quả tại thị trường Lào. Tổng tài 
sản LaoVietBank lần đầu tiên đạt 
mức xấp xỉ 01 tỷ USD quy đổi, Huy 
động vốn đáp ứng đủ nhu cầu sử 
dụng vốn và an toàn thanh 
khoản, Dư nợ tín dụng tăng 
trưởng trưởng tốt gắn liền với 
chất lượng tín dụng được kiểm 
soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu dưới 
2%/Tổng dư nợ, ROE đạt trên 
15%, quy mô mạng lưới được mở 
rộng nhanh chóng với hệ thống 
các chi nhánh, phòng giao dịch, 
điểm giao dịch phủ rộng 8/18 
tỉnh thành của Lào, hoàn thành 
tăng vốn điều lệ lên 100 triệu USD 
trở thành ngân hàng có quy mô 
vốn điều lệ lớn nhất tại Lào. Đặc 
b i ệ t  t r o n g  n ă m  2 0 1 5 , 
LaoVietBank đã hoàn thành việc 
tiếp nhận khoản vốn đầu tư từ 
định chế tài chính nước ngoài là 
ngân hàng Cathay United Bank, 
trở thành ngân hàng đầu tiên tại 
Lào huy động được vốn trên thị 
trường offshore. Đồng thời với 
kết quả kinh doanh năm 2015 của 
mình, LaoVietBank được BOL 
đánh giá là một trong những 
ngân hàng hoạt động hiệu quả 
nhất tại Lào. Đây là những kết quả 
đáng ghi nhận trong bối cảnh 
kinh tế thế giới, khu vực và Lào 
còn gặp nhiều khó khăn.

Tiếp nối những thành công 
đạt được trong năm 2015, năm 
2016, LaoVietBank sẽ tiếp tục 
tăng cường năng lực tài chính, là 

ngân hàng có quy mô vốn điều lệ 
lớn nhất tại Lào. Vươn lên vị trí là 
một trong bốn ngân hàng có quy 
mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống 
ngân hàng tại Lào. Đảm bảo hệ số 
an toàn vốn CAR tiệm cận với 
thông lệ quốc tế Basel 2. Tiếp tục 
mở rộng và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của mạng lưới tại các 
địa bàn kinh tế trọng điểm của 
Lào, vươn lên nhóm 05 ngân 
hàng có hệ thống mạng lưới bao 
phủ trên các tỉnh thành của Lào. 
Tập trung kiện toàn mô hình tổ 
chức hệ thống để đáp ứng tốt các 
yêu cầu phát triển trong giai 
đoạn, môi trường kinh doanh 
mới.

 Tập trung mọi nguồn lực để 
xây dựng LaoVietBank trở thành 
ngân hàng hiện đại, có chất lượng 
và hiệu quả hàng đầu trong các 
định chế tài chính tại Lào; đóng 
góp quan trọng vào sự phát triển 
mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa 
Việt Nam và Lào; bảo toàn và phát 
triển giá trị các nguồn lực chủ sở 
hữu; tạo lập môi trường làm việc 
chuyên nghiệp; đi đầu trong công 
tác phát triển cộng đồng, an sinh 
xã hội tại Lào.

Ngân hàng Liên doanh Lào 
Việt trân trọng cảm ơn quý khách 
hàng, đối tác đã ủng hộ, đồng 
hành cùng LaoVietBank vươn lên 
tầm cao mới.

Trân trọng!



Thông điệp của Tổng giám đốc: (2 trang)
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Vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức của 
kinh tế thế giới cũng 

như trong nước, năm 2015 đánh 
dấu một bước phát triển mạnh 
mẽ trong mọi hoạt động của 
LaoVietBank.

Tính đến 31/12/2015, tổng tài 
sản của LaoVietBank tăng 45% và 
đạt mức xấp xỉ 01 tỉ USD. Dư nợ tín 
dụng tăng hơn 40%, huy động 
vốn tăng hơn 30%, chi phí trích dự 
phòng rủi ro ròng đạt 10,5 triệu 
USD, bằng 128% cả năm 2014. Lợi 
nhuận trước thuế đạt 15,5 triệu 
USD. Với kết quả đã đạt được, 
LaoVietBank tiếp tục củng cố vị trí 
là một trong những ngân hàng 
lớn và có hiệu quả hoạt động 
hàng đầu tại Lào.

Trong chiến lược kinh doanh, 
LaoVietBank tiếp tục đầu tư mạnh 
mẽ vào công nghệ, phát triển các 
sản phẩm ngân hàng hiện đại, gia 
tăng các tiện ích dịch vụ ngân 
hàng nhằm phục vụ các khách 
hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh 
đó, LaoVietBank cũng đẩy mạnh 
hoạt động hỗ trợ các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam sang 
Lào. Đặc biệt là các dự án lớn bắt 
đầu đi vào triển khai trong năm 
2014-2015. Với mục tiêu tiếp cận 
và phục vụ khách hàng nhanh 
n h ấ t  v à  h i ệ u  q u ả  n h ấ t , 
LaoVietBank đã tích cực mở rộng 
mạng lưới. Đến hết năm 2015, 
hoạt động của LaoVietBank đã 
phủ rộng trên 8/18 tỉnh thành của 
cả nước với 14 chi nhánh và 
phòng giao dịch. Riêng địa bàn 
thủ đô Viêng Chăn, ngoài trụ sở 
chính, LaoVietBank đã 05 phòng 
giao dịch cung cấp đầy đủ các 
dịch vụ, tiện ích ngân hàng.

Là năm thứ 3 trong lộ trình 

triển khai đề án chiến lược 2013-
2018 nhằm đưa LaoVietBank trở 
thành một trong những định chế 
tài chính hàng đầu tại Lào. Nằm 
trong lộ trình này, năm 2015 
LaoVietBank đã thực hiện thành 
công việc tăng vốn điều lệ lên 100 
triệu USD và bổ sung thêm 01 cổ 
đông thứ ba có đủ năng lực tài 
chính và kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tài chính ngân hàng. Với việc 
nâng cao năng lực tài chính, 
LaoVietBank vươn lên đứng đầu 
tại Lào về quy mô vốn điều lệ, 
hướng tới trở thành ngân hàng 
cung cấp dịch vụ tài chính ngân 
hàng hàng đầu tại Lào trong 
tương lai.

Năm 2015 đã đánh dấu một 
bước ngoặt lớn đối với hoạt động 
kinh doanh của LaoVietBank khi 
đã tiếp nhận thành công khoản 
vốn 60 triệu USD huy động trên 
thị trường quốc tế nhằm bổ sung 
nguổn vốn k inh doanh của 
LaoVietBank. Đây là những bước 
đi đầu tiên của LaoVietBank trong 
việc vươn hoạt động ra tầm khu 
vực. Là một ngân hàng đầu tiên 
tại Lào huy động vốn thành công 
trên thị trường quốc tế trong bối 
cảnh Lào là chưa được định hạng 
tín nhiệm quốc gia, điều này càng 
khẳng định được chất lượng hoạt 
động của LaoVietBank cũng như 
tính minh bạch, mô hình quản trị 
kinh doanh mà LaoVietBank đang 
áp dụng.

Để có những thành quả đã 
đạt được trong năm 2015, thay 
mặt cho ban điều hành, tôi xin gửi 
lời cảm ơn chân thành tới hai 
ngân hàng mẹ, các đối tác đã ủng 
hộ chúng tôi trong suốt thời gian 
quan. Sự ủng hộ, hỗ trợ này đã là 
nguồn lực để LaoVietBank tiếp 

tục phát triển mạnh mẽ trong 
thời gian tới. Tôi cũng xin cảm ơn 
các quý vị khách hàng và toàn thể 
cán bộ nhân viên LaoVietBank vì 
sự tin tưởng, gắn bó dành cho 
ngân hàng trong hoạt động kinh 
doanh cũng như xây dựng hệ 
thống quản trị, văn hóa doanh 
nghiệp.

Tôi tin tưởng rằng, với năng 
lực tài chính và cam kết mạnh mẽ 
cùng định hướng kinh doanh 
đúng đắn, LaoVietBank tin tưởng 
sẽ gặt hái thêm được nhiều thành 
công hơn nữa trong chặng đường 
sắp tới.
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Dịch vụ tài khoản

Dịch vụ huy động vốn

Dịch vụ cho vay (ngắn, trung và dài hạn)

Dịch vụ bảo lãnh

Dịch vụ chiết khẩu chứng từ

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Dịch vụ chuyển tiền

Dịch vụ thẻ

Dịch vụ nhờ thu

Dịch vụ mua bán ngoại tệ

Dịch vụ bảo lãnh thanh toán

Các dịch vụ khác.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/BOL do Ngân hàng CHDCND Lào cấp ngày 
04/08/2015

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 691/ĐKKD do Bộ Công thương CHDCND 
Lào cấp ngày 29/09/2015

Vốn điều lệ: 791,357,560,000 LAK

Bằng chữ: Bẩy trăm chín mươi mốt tỷ ba trăm năm mươi bẩy triệu năm trăm sáu mươi 
nghìn kíp

Mệnh giá cổ phần: 5,000 LAK

Tổng số cổ phần: 158,271,512 cổ phần

Địa chỉ: Số 44, đường Lan-xang, quận Chăn-thạ-bu-ly, thành phố Viêng Chăn, 
CHDCND Lào

Tel: (856) 21 251418

Fax: (856) 21 212197

Website: www.laovietbank.com.la

Email: info@laovietbank.com.la

Tên ngân hàng bằng tiếng Lào:

Tên ngân hàng bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT

Tên ngân hàng bằng tiếng Anh: LAO VIET JOINT VENTURE BANK

Tên giao dịch: LAOVIETBANK

Tên viết tắt: LAOVIETBANK

 ທະນາຄານຮ�ວມທ�ລະກິດລາວຫວຽດ
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Nhằm thúc đẩy giao thương giữa hai quốc gia và hỗ trợ các nhà đầu tư 
Việt Nam mở rộng hoạt động và đầu tư tại Lào, thực hiện Hiệp định giữa 
Chính Phủ hai nước Lào - Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) đã tiên phong hợp tác với Ngân hàng Ngoại thương Lào 
Đại chúng (BCEL) thành lập Ngân hàng Liên doanh Lào Việt vào tháng 
6/1999 để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ Việt Nam 
giao là cầu nối giải ngân cho các dự án hợp tác giữa hai Chính phủ, cầu nối 
thanh toán chủ đạo giữa 02 nước... góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại 
và đầu tư giữa Lào và Việt Nam.

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS Khái quát lịch sử hình thành và phát triển LaoVietBank: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển LaoVietBank:

 hình thành và phát triển 

Khái quát
 lịch sử

LaoVietBank:



Từ khi thành lập đến nay LaoVietBank đã từng bước phát triển qua 
nhiều giai đoạn, vươn lên trở thành một trong những ngân hàng lớn 
nhất tại Lào. Những mốc son đáng nhớ của LaoVietBank trong các giai 
đoạn như sau:

gày 22/06/1999, tại thủ đô NViêng Chăn, CHDCND Lào, Ngân 
hàng Liên doanh Lào Việt chính 

thức khai trương đi vào hoạt động với số 
vốn điều lệ ban đầu là 10 triệu USD; Để 
tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ là cầu 
nối thanh toán giữa Lào – Việt Nam, 
LaoVietBank đã thành lập 02 chi nhánh 
tại Việt Nam là Chi nhánh LaoVietBank Hà 
Nội năm 2000 và Chi nhánh Hồ Chí Minh 
năm 2003 với số vốn điều lệ mỗi chi 
nhánh là 2,5 triệu USD; Tiếp tục mở rộng 
mạng lưới tại khu vực Nam Lào với việc 
thành lập chi nhánh tại tỉnh Champasak 
năm 2001; Gia nhập mạng lưới thanh 
toán liên ngân hàng toàn cầu SWIFT với 
mã SWIFT LAOVALA đây là điều kiện 
thuận lợi để phục vụ công tác thanh toán 
cho khách hàng và thúc đẩy quan hệ hợp 
tác kinh tế giữa Lào – Việt Nam được 
nhanh chóng thuận lợi hơn; Vinh dự đón 
nhận Huân chương Lao động hạng ba 
(năm 2002) và Huân chương Lao động 
hạng hai (năm 2004) do Đảng, Nhà nước 
Lào trao tặng vì những đóng góp của 
LaoVietBank đối với sự nghiệp phát triển 
kinh tế của CHDCND Lào.

Năm 1999 - 2004: 
Năm 2005 - 2008: 

hởi công xây dựng và khánh Kthành trụ sở chính LaoVietBank 
đặt nền móng cho quá trình phát 

triển bền vững; Chính thức triển khai hệ 
thống ATM tại Lào và những chiếc thẻ 
ATM đầu t iên mang thương hiệu 
LaoVietBank đã có mặt tại trị trường Lào; 
Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 10 triệu 
USD lên 15 triệu USD vào năm 2005 và 
tăng vốn điều lệ cho 02 chi nhánh tại Việt 
Nam từ 2,5 triệu USD lên 3,75 triệu USD 
cho mỗi chi nhánh để nâng cao năng lực 
tài chính; Vinh dự đón nhận Huân chương 
Lao động hạng nhì và Huân chương Lao 
động hạng nhất do Đảng, Nhà nước Lào 
trao tặng.

 Năm 2009 - 2012:
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ón nhận Huân chương hữu nghị Đdo Đảng, Nhà nước Lào trao tặng; 
Huân chương Lao động hạng ba 

do Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng; 
Được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp 
tiêu biểu Việt Nam – Lào – Campuchia;  
Khởi công xây dựng và khánh thành tòa 
nhà LaoVietBank Tower để mở rộng trụ sở 
làm việc đồng thời xây dựng trụ sở khang 
trang, bề thế hơn nhằm đáp ứng nhu cầu 
hoạt động; Tiếp tục mở rộng mạng lưới với 
việc khai trương chi nhánh Savannakhet 
năm 2009, Chi nhánh Attapeu năm 2011, 
Chi nhánh Xiêng Khoảng năm 2012; Thực 
hiện chuyển đổi thành công sang hệ thống 
CoreBanking Flexcube được đánh giá là hệ 
thống ngân hàng lõi hiện đại nhất hiện nay 
và là tiền đề bắt đầu một giai đoạn phát 
triển, hiện đại hóa ngân hàng với công 
nghệ tiên tiến; Là ngân hàng đầu tiên tại 
Lào kết nối thành công với hệ thống 
chuyển mạch Bconnex, lần đầu tiên việc 
thanh toán bằng thẻ ATM được thực hiện 
giữa các ngân hàng tại Lào; Kết nối thành 
công với hệ thống chuyển mạch quốc gia 
Việt Nam BanknetVN đây là dịch vụ tiện lợi 
khi giao dịch bằng ATM giữa hai nước, các 
khách hàng sử dụng thẻ của các ngân hàng 
Việt Nam và thẻ của LaoVietBank có thể rút 
tiền tại các cây ATM tại hai nước; Nâng cấp 
hệ thống máy chủ cho LaoVietBank. 

h a i  t r ư ơ n g  c h i  n h á n h KLuongprabang; Khai trương Phòng 
giao dịch Khăm muộn và Udomxay 

để làm tiền đề phát triển nâng cấp thành chi 
nhánh mới, mở rộng mạng lưới tại địa bàn 
thành phố Viêng Chăn và các chi nhánh với 
hệ thống Phòng giao dịch, điểm giao dịch 
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách 
hàng; Chấm dứt hoạt động của hai chi 
nhánh tại Việt Nam là Chi nhánh Hà Nội và 
Hồ Chí Minh để tập trung mọi nguồn lực 
đầu tư tại thị trường Lào; Thiết lập thành 
công kênh thanh toán song phương giữa 
LaoVietBank và BCEL; Hoàn thành việc tăng 
vốn Điều lệ lên 100 triệu USD và bổ sung 
thêm cổ đông thứ 3 để tăng cường hơn nữa 
năng lực tài chính cho LaoVietBank; Tổ chức 
thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập 
LaoVietBank nhằm ghi nhận những chặng 
đường phát triển của LaoVietBank; Hoàn 
thành việc tiếp nhận vốn vay từ ngân hàng 
Cathay United Bank, trở thành ngân hàng 
đầu tiên tại Lào đáp ứng các yêu cầu của 
định chế nước ngoài để được tiếp nhận vốn 
vay; Hai năm liên tiếp được Tạp chí Asean 
Banking and Finance bình chọn là ngân 
hàng “Ngân hàng có sáng kiến hiệu quả 
nhất trên nền CoreBanking năm 2013 tại 
Lào” và “Ngân hàng có công nghệ và hoạt 
động tốt nhất năm 2014 tại Lào”; Không 
ngừng xây dựng, chuẩn hóa và bồi đắp giá 
trị văn hóa doanh nghiệp; Hoàn thành xây 
dựng nhận diện thương hiệu mới cho 
LaoVietBank ngày càng hiện đại, chuyên 
nghiệp và đồng bộ; Vinh dự đón nhận Huân 
chương Hữu nghị do Đảng, Nhà nước Việt 
Nam trao tặng, Huân chương Lao động 
hạng hai do Đảng, Nhà nước Lào trao tặng

Năm 2013 - 2016: 
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NHỮNG PHẦN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

Huân chương Lao Động Hạng nhất, nhì, ba 

của Nhà nước CHDCND Lào 

Ngân hàng có công nghệ và hoạt động tốt nhất năm 2014 tại Lào
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10 
thành tựu 
nổi bật 
năm 2015

+ Hoàn thành xuất sắc, toàn 
diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh 
doanh được giao năm 2015:

- Tổng tài sản toàn hệ thống 
lần đầu tiên đạt mứ xấp xỉ 01 tỷ 
USD, tăng trưởng 45%, duy trì vị 
thế là một trong bốn NHTM có 
quy mô lớn nhất tại Lào.

- Sau khi hoàn thành lộ trình 
tăng vốn điều lệ lên 100 triệu USD 
và bổ sung thêm cổ đông mới, 
LaoVietBank vươn lên trở thành 
Ngân hàng có quy mô vốn điều lệ 
lớn nhất tại Lào.

- Tổng dư nợ đạt gần 740 triệu 
USD, tăng trưởng 44%, duy trì vị 
trí thứ tư tại Lào và đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển kinh 
tế Lào năm 2015; chất lượng tín 
dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ 
xấu duy trì ở mức dưới 2%/Tổng 
dư nợ.

- Huy động vốn từ Tổ chức 
kinh tế và dân cư đạt 461 triệu 
USD, tăng trưởng 34% so với đầu 
năm và vượt 7% kế hoạch được 
giao. Thị phần huy động vốn tăng 
từ 5,65% lên 6,49%, duy trì vị trí 
thứ tư tại Lào.

Tiếp tục hoàn thành xuất sắc 
vai trò cầu nối hai nền kinh tế Việt - Lào:

01

- Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 20,3 triệu USD, tăng trưởng 34% 
so với năm 2014, đạt mức cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ ROE đạt hơn 
15,26%, tăng 0,93% so với năm 2014; đã thực hiện phân loại nợ và trích 
lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo đúng quy định. Đời sống vật chất và 
tinh thần của cán bộ nhân viên được duy trì ổn định và nâng cao hơn so 
với năm 2014 (mức lương cơ sở được điểu chỉnh tăng thêm 10% trong 
năm 2015).

BRIDGE OF SUCCESS10 thành tựu nổi bật năm 2015

2012-2015
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- Nghiêm túc tuân thủ quy 
định của Ngân hàng Nhà nước về 
giới hạn, điều hành lãi suất, tỷ lệ 
đảm bảo thanh khoản, tỷ lệ dự trữ 
bắt buộc, quản lý ngoại hối.

+ Tiếp tục làm tốt vai trò 
“Cầu nối thanh toán chủ đạo, 
góp phần thúc đẩy quan hệ 
thương mại và đầu tư giữa hai 
nước Việt Nam - Lào”:

Song hành với việc phục vụ 
các dự án hợp tác kinh tế liên 
chính phủ, LaoVietBank cung cấp 
dịch vụ thanh toán, tín dụng cho 
các doanh nghiệp và cá nhân, 

thực hiện chương trình hợp tác 
toàn diện về đầu tư, thương mại 
Việt Nam - Lào thông qua nhiều 
hoạt động như: thiết lập kênh 
thanh toán LAK/VND giữa Lào và 
Việt Nam; hỗ trợ các doanh 
nghiệp Việt Nam xúc tiến hoạt 
động tại Lào; chủ động phối hợp 
triển khai và tích cực tham gia các 
chương trình hỗ trợ xuất khẩu và 
đầu tư  song phương. Trong năm 
2015, doanh số chuyển tiền giữa 
hai nước qua LaoVietBank đạt 
gần 560 triệu USD quy đổi, tăng 
trưởng 21% so với năm 2014; 

trong đó doanh số thanh toán 
XNK đạt 380 triệu USD, tăng 
trưởng 31% và chiếm 21% tổng 
kim ngạch XNK giữa Lào và Việt 
Nam; doanh số chuyển đổi 
VND/LAK đạt 2,5 ngàn tỷ VND, 
tăng trưởng 44% so với năm 
2014, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 
doanh nghiệp hai nước trong 
hoạt động kinh doanh, góp phần 
giảm thiểu nhu cầu sử dụng USD 
trong thanh toán và đóng góp 
tích cực vào việc thực thi chính 
sách ổn định tiền tệ vĩ mô của 
Chính phủ Lào.

Đã hoàn thành Đề án tái cơ cấu hoạt động của LaoVietBank 
giai đoạn 2013-2015, kết thúc trước hạn Chiến lược kinh doanh giai 
đoạn 2013-2017 để chuyển sang giai đoạn mới:

02

LaoVietBank đã hoàn thành 
toàn bộ các nội dung của Đề án 
tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 
2013-2015, tính đến cuối năm 
2015 cơ bản hoàn thành và hoàn 
thành trước hạn phần lớn các 
mục tiêu, định hướng chiến lược 
giai đoạn 2013-2017 đã đề ra như: 
Tăng vốn điều lệ lên 100 triệu USD 
và bổ sung thêm 01 cổ đông mới; 
Triển khai mạnh mẽ việc ứng 
dụng công nghệ thông tin dựa 
trên nền tảng corebanking mới 
để xây dựng và triển khai nhiều 
sản phẩm dịch vụ, đáp ứng tốt 
yêu cầu hoạt động kinh doanh, 
hiện tại được đánh giá là một 
trong những ngân hàng có hệ 
thống CNTT tốt nhất tại Lào; Cơ 
bản hoàn thành các kế hoạch về 
đào tạo bồi dưỡng phát triển 
nguồn nhân lực theo hướng chú 
trọng phát triển đối với đội ngũ 

cán bộ người Lào; Hoàn thành 
công tác đầu tư xây dựng cơ bản 
tại Hội Sở chính và các đơn vị 
thành viên hiện có;… Các mặt 
hoạt động kinh doanh được 
triển khai thực hiện theo đúng 
định hướng chiến lược và các 
chương trình hành động đề ra, 

T r o n g  n ă m  2 0 1 5 , 
LaoVietBank đã xây dựng và triển 
khai thành công thêm 08 sản 
phẩm dịch vụ mới, nâng tổng số 
sản phẩm dịch vụ trên toàn hệ 
thống lên 142 sản phẩm. Những 
sản phẩm dịch vụ mới triển khai 
trong năm 2015 gồm: Dịch vụ 
BankPlus, Dịch vụ thanh toán hóa 
đơn trên ATM, Dịch vụ thanh toán 
hóa đơn tại quầy, Dịch vụ thẻ liên 
kết, Mở rộng dịch vụ chuyển 
khoản trên LSMS; Sản phẩm cho 

vay mua nhà, cho vay đồng tài trợ; 
Sản phẩm tiết kiệm Hưu trí. Năm 
2015 là năm thứ hai liên tiếp, 
LaoVietBank vinh dự được Tạp chí 
nổi  t iếng Châu Á là  Asean 
Banking and Finance trao tặng 
giải thưởng trong lĩnh vực phát 
triển công nghệ thông tin. Giải 
thưởng năm nay cho hạng mục 
“Công nghệ và hoạt động ngân 
hàng nội địa tốt nhất tại Lào của 
năm 2014”.

Tiếp tục là Ngân hàng tiên phong trong việc 
xây dựng và triển khai nhiều sản phẩm mới trên 
nền tảng Corebanking hiện đại: 

03

hoàn thành trên 95% tất cả các chỉ 
tiêu chiến lược đến năm 2015, 
trong đó riêng chỉ tiêu lợi nhuận 
vượt 3% chỉ tiêu chiến lược đề ra.
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Với định hướng tăng cường 
tính tự chủ, LaoVietBank đã rất nỗ 
lực trong hoạt động huy động 
vốn trong và ngoài nước. Đặc 
b i ệ t ,  t r o n g  n ă m  2 0 1 5 
LaoVietBank trở thành Ngân 
hàng đầu tiên tại Lào thực hiện 
thành công việc vay vốn từ thị 
trường tài chính quốc tế với 
khoản vay 60 triệu USD, kỳ hạn 3 
năm do Ngân hàng Cathay 
United – một Ngân hàng hàng 
đầu của Đài Loan là đầu mối thu 

Hoạt động kinh doanh của LaoVietBank 
lần đầu tiên vươn tầm khu vực:

xếp vốn. Sự kiện này đặc biệt có ý 
nghĩa lớn trong bối cảnh Lào 
chưa được xếp hạng tín nhiệm 
quốc gia song chất lượng hoạt 
động cũng như tính minh bạch về 
tài chính của LaoVietBank vẫn 
được các Định chế Tài chính quốc 
tế đánh giá là đã tiệm cận dần với 
các tiêu chuẩn của khu vực và 
quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng 
để LaoVietBank tự tin tiếp tục 
vươn tầm khu vực trong những 
năm tới.

04

05

Trong năm 2015, bên cạnh việc hỗ trợ 
cho cân đối ngân sách Chính phủ Lào 
trong giai đoạn khó khăn thông qua việc 
mua trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành, 
LaoVietBank tiếp tục tiếp tục tung ra gói 
tín dụng hỗ trợ lãi suất siêu ưu đãi tổng trị 
giá 800 tỷ LAK (100 triệu USD) nhằm chia 
sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, khách 
hàng vay vốn. Từ đầu tháng 8/2015, trên cơ 
sở các văn bản chỉ đạo của NHTW Lào về 
định hướng giảm mặt bằng lãi suất huy 
động và cho vay, LaoVietBank là một trong 
những Ngân hàng đi tiên phong, luôn 
tuân chủ nghiêm các chỉ đạo, điều hành 
của BOL. Bên cạnh đó, LaoVietBank 
thường xuyên rà soát, hỗ trợ doanh 
nghiệp khó khăn thông qua việc cơ cấu lại 
kỳ hạn trả nợ, miễn/giảm lãi trên nguyên 
tắc hợp tác, an toàn và đôi bên cùng có lợi.

Tiếp tục có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp 
Lào và các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động tại Lào tháo gỡ 
khó khăn trong bối cảnh môi trường kinh doanh không thuận lợi:

- Trong năm 2015 đã mở mới 04 
Phòng Giao dịch tại địa bàn thủ đô Viêng 
Chăn và tỉnh Chăm Pa Sắc. Đến thời điểm 
hiện nay, hệ thống mạng lưới hoạt động 
của LaoVietBank đã có mặt tại 8/18 tỉnh 
thành của Lào, gồm Hội Sở chính, 05 Chi 
nhánh, 09 Phòng Giao dịch và 01 Điểm 
Giao dịch. Quy mô và thị phần hoạt động 
của các đơn vị thành viên tăng trưởng 
nhanh chóng, hiệu quả kinh doanh được 
nâng cao rõ rệt (100% các Chi nhánh, 
Phòng Giao dịch được thành lập từ năm 
2014 trở về trước đều kinh doanh có lãi, 
đóng góp ngày càng lớn vào tổng lợi 
nhuận chung của toàn hệ thống).

- Trong năm 2015 LaoVietBank cũng 
đẩy mạnh hoạt động xây dựng cơ bản 
trên toàn hệ thống: sửa chữa, làm mới trụ 
sở làm việc của Hội Sở chính; hoàn thành 
và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc của 
Chi nhánh Attapue; triển khai xây dựng 
mới trụ sở làm việc cho các Chi nhánh 
Xiêng Khoảng, Savannakhet; triển khai 
phương án mua đất xây dựng/mở rộng 
trụ sở làm việc cho các đơn vị tại tỉnh 
Chăm Pa Sắc, Luông Prabang, Khăm 
Muộn, Oudomxay,…

- Trong năm 2015 đã trang bị thêm 5 
máy ATM, nâng tổng số máy ATM của 
toàn hệ thống LaoVietBank lên 50 máy; 
bên cạnh đó, LaoVietBank sẽ chính thức 
phát hành thẻ Visa trong năm 2016.

06 Đẩy mạnh hệ thống mạng lưới 
và các kênh phân phối:
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- Trên cơ sở bản quy hoạch 
cán bộ đương chức và quy hoạch 
cấp cao giai đoạn 2014-2017 đã 
đ ư ợ c  H Đ Q T  p h ê  d u y ệ t , 
LaoVietBank đã triển khai việc 
quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, 
luân chuyển cán bộ theo đúng 
trình tự quy định, đảm bảo đúng 
định hướng và lộ trình đề ra.

- Trong năm 2015 đã triển 
khai 16 khóa đào tạo thông qua 
nhiều hình thức: 05 khóa đào tạo 

Thường xuyên vun đắp và phát triển mối quan 
hệ của LaoVietBank với các cấp Lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, các Bộ ngành hữu quan của Lào, Đại sứ 
quán Việt Nam tại Lào, các Hiệp hội các nhà đầu tư 
Việt Nam sang Lào, Hội Việt kiều tại Lào,… Tham 
gia hỗ trợ các bộ ban ngành của Việt Nam và Lào tổ 
chức một số sự kiện quan trọng giữa doanh 
nghiệp với Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Trong những năm qua, LaoVietBank luôn 
đóng vai trò là Ngân hàng đi đầu trong công tác an 
sinh xã hội tại Lào. Trong năm 2015, cùng với Ngân 
hàng Mẹ BIDV, LaoVietBank đã triển khai hàng loạt 
chương trình ASXH như: tiếp tục triển khai tài trợ 
kinh phí an sinh xã hội cho Quốc hội Lào 150 ngàn 
USD, tặng 1.500 suất quà cho người nghèo nhân 
dịp Tết Bunpimay 2558 thông qua Quốc hội Lào, 
trao tặng máy vi tính, trang thiết bị y tế hiện đại 
cho một số huyện nghèo của Lào, tài trợ xây dựng 
hệ thống ống dẫn nước sạch… Tổng kinh phí thực 
hiện công tác an sinh xã hội của LaoVietBank năm 
2015 đạt trên 600 ngàn USD, lũy kế đạt gần 02 triệu 
USD

07 Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và đào tạo nhằm 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của LaoVietBank:

nội bộ tập trung tại Hội Sở chính, 
01 khóa đào tạo thực tế tại Việt 
Nam (cử cán bộ chủ chốt tham gia 
khóa đào tạo “Lãnh đạo tương lai” 
do BIDV tổ chức), 02 khóa đào tạo 
do chuyên gia từ Việt Nam sang 
giảng dạy, 01 khóa đào tạo do 
chuyên gia trong nước thực hiện, 
01 khóa đào tạo theo hình thức 
luân chuyển làm việc thực tế tại 
Hội Sở chính, tham gia 05 khóa 
đào tạo do cơ sở đào tạo khác tổ 

chức. Bên cạnh đó, LaoVietBank 
cũng đã tổ chức nhiều khóa đào 
tạo tiếng Việt cho người Lào và 
tiếng Lào cho người Việt. Ngoài ra 
cũng đã thường xuyên triển khai 
hình thức đào tạo kèm cặp giữa 
cán bộ BIDV cử sang công tác và 
cán bộ người Lào nhằm đào tạo, 
dự nguồn nhân sự kế cận, thay 
thế.

Tiếp tục hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ trong công tác đối 
ngoại tại thị trường Lào:

08

Tiếp tục có những đóng góp to lớn 
trong công tác an sinh xã hội tại Lào.09



- LaoVietBank đã thực hiện 
triển khai đồng bộ trong toàn hệ 
thống bộ nhận diện thương hiệu 
mới như: các hệ thống logo, bảng 
hiệu LaoVietBank, hệ thống biển 
quảng cáo đã dần được chuẩn 
hóa; thay thế hàng loạt các ấn 
phẩm văn phòng, ấn phẩm 
truyền thông; đẩy mạnh các hoạt 
động quảng bá hình ảnh thương 
hiệu của LaoVietBank đến với 
đông đảo công chúng tại Lào.

- Thường xuyên phổ biến, 
quán triệt và triển khai thực hiện 
hai bộ Quy tắc ứng xử và Quy 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp, 
Mười nguyên tắc giao dịch tới 
toàn thể cán bộ nhân viên trong 
toàn hệ thống. Đồng thời bắt đầu 
triển khai xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp mang bản sắc 
riêng của LaoVietBank thông qua 
các nguyên tắc ứng xử, hành xử 
mang tính nhân văn sâu sắc

Tăng cường bồi đắp giá trị doanh 
nghiệp, chuẩn hóa công tác xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp tại LaoVietBank:
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ăm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô Lào gặp nhiều diễn biến không thuận lợi: tăng Ntrưởng GDP chậm lại, tổng thu ngân sách sụt giảm bất chấp những giải pháp của Chính phủ 
Lào đã gây tác động tiêu cực đối với chi ngân sách, đặc biệt là các dự án phát triển, gây ảnh 

hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của nghành ngân hàng nói chung và LaoVietBank nói riêng. 
Trong bối cảnh đó Ngân hàng liên doanh Lào Việt đã phát huy nội lực ngân hàng, quản trị và thực thi các 
chính sách đổi mới, lãnh đạo toàn hệ thống  LaoVietBank nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh và đạt 
được nhiều kết quả khả quan, phát triển an toàn, bền vững, đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động. 
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CHỈ TIÊU QUY MÔ

CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ

CÁC CHỈ TIÊU CƠ CẤU, CHẤT LƯỢNG

160%

2

TT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2014 THỰC HIỆN NĂM 2015

Tổng tài sản

Huy động vốn cuối kỳ

Dư nợ tín dụng cuối kỳ

Đầu tư

Thu DV&KDNT ròng

Thu dịch vụ ròng

Chênh lệch thu chi

Lợi nhuận trước thuế

Trích DPRR ròng

ROA

ROE

CAR

Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ

Tỷ lệ dư nợ trung, dài hạn/Tổng dư nợ

Tỷ lệ chi hoạt động/Tổng dư nợ

Tỷ lệ dư nợ/Huy động vốn tại chỗ

691,349

344,647

511,895

81,819

4,072

2,583

19,791

15,184

4,607

1.67%

14.33%

12.17%

1.75%

41.80%

36.20%

949,384

460,943

739,217

37,137

6,264

4,242

30,819

20,307

10,509

1.54%

15.26%15.15%

1.98%

40.24%

31.93%

tăng trưởng 34% so với năm 2014, ROE đạt 
15,26%. Hệ số CAR đạt 15,15% cao hơn hệ số 
theo quy định của BOL.

Thu dịch vụ và kinh doanh 
ngoại tệ ròng đạt gần 

6,3 triệu USD
tăng trưởng 54% so với năm 2014

20,3 triệu USD

Tổng tài sản đạt

 949,384
 triệu USD

tăng trưởng 45% so với năm 2014, đây là mức 
tăng trưởng cao nhất trong 05 năm trở lại đây

 817 triệu USD

Huy động vốn đạt gần

tăng trưởng 37% so với năm 2014, đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu vốn cho hoạt động của toàn hệ 
thống

739 triệu USD

Dư nợ tín dụng đạt 

tăng trưởng 44% so với năm 2014, tỷ lệ nợ xấu 
được kiểm soát ở mức 1,98%/Tổng dư nợ

Lợi nhuận trước thuế toàn 
hệ thống đạt 



- Bằng nhiều giải pháp quyết 
liệt và tích cực, tăng trưởng 
nguồn vốn thông qua đa dạng 
các kênh huy động, đối tượng 
khách hàng trong nước và quốc 
tế, đảm bảo an toàn thanh khoản 
và tuân thủ các qui định của BOL. 
Tính đến 31/12/2015,  tổng 
nguồn vốn huy động  của 
LaoVietBank đạt  gần 817 triệu 
USD, tăng trưởng 37% so với đầu 
năm và vượt 7% kế hoạch được 
giao, vốn huy động tại chỗ từ Tổ 
chức kinh tế và dân cư đạt gần 
461 triệu USD tăng 34%. Đặc biệt 
LaoVietbank đã lần đầu tiên tiếp 
cận được nguồn vốn vay từ thị 
trường vốn quốc tế , thông qua 
ngân hàng thu xếp vốn là Ngân 
hàng Cathay United với giá trị là 
60 triệu USD. Từ đó thị phần 
nguồn vốn của LaoVietBank năm 
2015 tăng từ 5,59% lên 6,36 % 

nguồn vốn toàn ngành, đứng vị 
trí thứ 4 tại Lào.                                                          

- Chất lượng huy động vốn từ 
Tổ chức kinh tế và dân cư: Cơ cấu 
kỳ hạn dịch chuyển theo mục tiêu 
điều hành, gia tăng tính ổn định: 
tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ lệ 
29%/tổng huy động vốn tại chỗ, 
tiền gửi có kỳ hạn dưới 01 năm 
chiếm 27,7% và tiền gửi có kỳ hạn 

Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn, 
cơ cấu nguồn vốn được đa dạng hóa

trên 01 năm chiếm 43,3%. Tính 
chung nguồn vốn ngắn hạn 
chiếm 56,7%, nguồn vốn trung dài 
hạn chiếm 43,3%. Huy động vốn 
dân cư tăng trưởng liên tục qua 
các quý, đạt gần 252 triệu USD, 
tăng trưởng 43% so với đầu năm 
và chiếm 54,6%/tổng huy động 
vốn tại chỗ.

Biểu đồ diễn biến huy động vốn

- Năm 2015, hoạt động tín 
dụng của ngành ngân hàng bị 
ảnh hưởng mạnh bởi những 
khó khăn chung của nền kinh 
tế. Với việc triển khai nhiều giải 
pháp phù hợp với nền khách 
hàng cũng như điều kiện môi 
trường kinh doanh, tín dụng 
LaoVietBank đạt mức tăng 
trưởng tốt: Tổng dư nợ của 
toàn hệ thống đạt 739 triệu 
USD quy đổi, tăng trưởng 

Tín dụng tăng trưởng mạnh, đi đôi với kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, 
cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực 

Biểu đồ diễn biến dư nợ tín dụng
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1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.2. Hoạt động tín dụng

1.1. Hoạt động huy động vốn

 HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
KẾT QUẢ



44%, là mức tăng trưởng nằm 
trong giới hạn tín dụng được Hội 
đồng quản trị giao. Thị phần tín 
dụng tăng từ 9,15% năm 2014 lên 
10,54%, đứng thứ tư về quy mô 
tín dụng tại Lào.

- Cơ cấu tín dụng trung dài 
hạn được cơ cấu phù hợp, tỷ lệ dư 
n ợ  t r u n g  d à i  h ạ n  c h i ế m 
40,24%/Tổng dư nợ; dư nợ nội tệ 
chiếm 44,9% (tăng 0,1%), dư nợ 
USD chiếm 53,7% (tăng 1%), dư 
nợ THB chiếm 1,4% (giảm 1,1%). 
Tín dụng bán lẻ đạt gần 88 triệu 
USD, tăng trưởng 40%, chiếm tỷ 
trọng 11,9%.

- Chất lượng tín dụng luôn 
được chú trọng và kiểm soát chặt 

chẽ, nghiêm túc tuân thủ định 
của Ngân hàng Nhà nước Lào. Tỷ 
l ệ  n ợ  x ấ u  d u y  t r ì  ở  m ứ c 
1,98%/Tổng dư nợ. 

-  T r o n g  n ă m  2 0 1 5 , 
LaoVietBank đã tập trung chỉ đạo 
quyết liệt, nghiêm túc cho công 
tác thu hồi nợ hạch toán ngoại 
bảng. Công tác phân tích, đánh 
giá thực trạng khách hàng và tài 
sản đảm bảo được tiến hành kịp 
thời để xác định khả năng thu hồi 
nợ và xây dựng biện pháp, lộ trình 
thu hồi nợ hợp lý. Vì vậy, trong 
năm 2015 toàn hệ thống thu hồi 
được hơn 1,3 triệu USD nợ hạch 
toán ngoại bảng, vượt 11% Kế 
hoạch được giao (Kế hoạch giao 
là 1,18 triệu USD).
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Tăng trưởng các hoạt động dịch vụ được đẩy mạnh và phát triển tốt, 
tăng tỷ trọng thu dịch vụ trên tổng thu nhập, nâng cao chất lượng hoạt động

 - Với sự nỗ lực của cán bộ 
nhân viên, không ngừng nâng 
cao chất lượng phục vụ, cũng như 
triển khai linh hoạt nhiều sản 
p h ẩ m  m ớ i  t r ê n  n ề n  t ả n g 
Corebanking hiện đại, doanh thu 
dịch vụ ròng và kinh doanh ngoại 
tệ năm 2015 của LaoVietBank đã 
đạt được nhiều kết quả khả quan: 
Tổng thu phí dịch vụ và kinh 
doanh ngoại tệ ròng đạt gần 6,3 
triệu USD quy đổi, tăng trưởng 
54% so với cả năm 2014 và vượt 
6% kế hoạch được giao. Trong đó, 
thu dịch vụ ròng đạt hơn 4,2 triệu 
USD, tăng trưởng 64% và vượt 6% 
KH được giao; lãi ròng kinh doanh 
ngoại tệ đạt trên 2 triệu USD, tăng 
trưởng 36% so với năm 2014.

Nền khách hàng được mở rộng và tăng trưởng mạnh, khẳng định uy tín, 
thương hiệu của LaoVietBank tại thị trường Lào

Biểu đồ diễn biến thu DV&KDNT ròng và thu DV ròng

- Nhờ xây dựng chính sách giá 
linh hoạt, danh mục sản phẩm đa 
dạng, nâng cao chất lượng công 
tác chăm sóc khách hàng  nên 
nền khách hàng liên tục tăng 
trưởng qua các năm và nâng cao 
vị thế của LaoVietBank trên thị 
trường Lào. 

-  Đ ế n  c u ố i  n ă m  2 0 1 5 
LaoVietBank đã có trên 42 nghìn 
khách hàng, trong đó khách hàng 
tổ chức đạt trên 2,7 nghìn, khách 
hàng cá nhân đạt trên 39,3 nghìn. 
Trong năm 2015 đã phát triển 
được 7.860 khách hàng, tỷ lệ tăng 
trưởng khách hàng mới đạt 19%. 
Khối lượng giao dịch và tần xuất 
giao dịch tăng trưởng mạnh, tăng 
40% so với năm 2014.

1.3. Hoạt động dịch vụ
1.4. Tăng trưởng nền khách hàng
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Tại thời điểm 31/12/2015, 
LaoVietBank có tổng số cán bộ 
nhân viên toàn hệ thống là 358 
nhân viên, trong đó có 328 cán bộ 
có trình độ từ đại học trở lên 
chiếm 91% và trình độ cao đẳng 
hoặc tương đương là 30 nhân 
viên chiếm 9%.

Nhận thức nguồn nhân lực có 
trình độ năng lực là một yếu tố 
quan trọng, quyết định tới sự 
phát triển và thành công của 
LaoVietBank. Do đó, LaoVietBank 
luôn chú trọng quan tâm công tác 
tuyển dụng cán bộ đầu vào, tăng 
cường đào tạo bồi dưỡng chuyên 
sâu về nghiệp vụ, kiến thức 
chuyên môn, đạo đức, văn hóa 

2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS  Kết quả hoạt động kinh doanh 2015  Kết quả hoạt động kinh doanh 2015

doanh nghiệp, ý thức kỷ luật… và 
đổi mới tư duy làm việc cho từng 
đối tượng cán bộ nhân viên đang 
làm việc tại LaoVietBank, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong triển 
khai các công việc chuyên môn.

+ Công tác đào tạo: Trong 
năm 2015, LaoVietBank đã phối 
hợp chặt chẽ với Trung tâm đào 
tạo cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
trong việc triển khai chương trình 
đào tạo cán bộ của LaoVietBank 
tại BIDV. Trong đó đã cử các cán 
bộ chủ chốt của LaoVietBank 
tham gia khóa đào tạo “Lãnh đạo 
ngân hàng tương lai” do BIDV tổ 
chức; Tổ chức nhiều khóa đào tạo 

tập trung theo các lĩnh vực 
nghiệp vụ ngân hàng, đào tạo kỹ 
năng do các chuyên gia hàng đầu 
của Việt Nam và Lào giảng dạy. 
Ngoài ra, LaoVietBank còn thực 
hiện đào tạo cán bộ dưới hình 
thức kèm cặp trực tiếp cho các 
cán bộ mới được tuyển dụng và 
mở các lớp phổ biến, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho cán bộ theo từng vị 
trí.

 + Công tác thực hiện các 
chế độ chính sách, chính sách tiền 
lương với người lao động: Thực 
hiện nghiêm túc các chế độ, 
chính sách của Nhà nước đối với 
người lao động, tạo điều kiện tối 
đa để nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của cán bộ nhân viên. 
Đảm bảo mức thu nhập bình 
quân của người lao động năm sau 
luôn cao hơn năm trước.

 Triển khai việc rà soát, 
tổng hợp, đề xuất và triển khai 
quy trình điều chỉnh cấp, bậc 
lương cho cán bộ nhân viên trên 
toàn hệ thống. Đặc biệt trong 
năm 2015 đã hoàn thành trong 
việc điều chỉnh mức lương tối 
thiểu của LaoVietBank từ 1,4 triệu 
Kíp lên 1,6 triệu kíp, đã góp phần 
tạo động lực và tinh thần làm việc 
cho các cán bộ của LaoVietBank 
cũng như cụ thể hóa các chính 
sách đối với người lao động cũng 
như đảm bảo tối đa quyền lợi cho 

người lao động.
 + Công tác thi đua: Phát 

động nhiều phong trào thi đua 
sôi nổi như phong trào 360 ngày 
làm việc hiệu quả do Ngân hàng 
Nhà nước Lào phát động; 100 
ngày huy động vốn hiệu quả; 
Bình chọn cán bộ xuất sắc tiêu 
biểu năm 2015; tổ chức thi 
nghiệp vụ giỏi; phát động và tổ 
chức cuộc thi sáng kiến đổi mới 
trong hoạt động nhằm nâng cao 
hiệu quả năng suất lao động…

 + Công tác luân chuyển 
bổ nhiệm cán bộ: Được thực hiện 
bài bản, đồng bộ, có nhiều nội 
dung đổi mới. Đặc biệt công tác 
đào tạo thế vai, quy hoạch bổ 

nhiệm cán bộ người Lào được 
thực hiện thường xuyên và đúng 
quy trình, tạo động lực và khuyến 
khích cán bộ lao động và cống 
h i ế n  v ì  s ự  p h á t  t r i ể n  c ủ a 
LaoVietBank.
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Trong năm 2015 LaoVietBank 
đã mở mới 04 phòng giao dịch tại 
địa bàn Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh 
Chăm-pa-sắc, bao gồm: Khai 
trương Phòng Giao dịch Đồng 
Độc, Phòng Giao dịch Đon Nủn, 
Phòng Giao dịch Lao - Itech, 
Phòng Giao dịch Km8 thuộc Chi 
nhánh Champasack. Như vậy đến 
hết năm 2015, mạng lưới hoạt 
động của LaoVietBank ngoài trụ 
sở chính, có 05 Chi nhánh, 09 
Phòng Giao dịch, 01 Điểm Giao 
dịch phủ rộng 8/18 tỉnh thành 
của Lào.

Quy mô và thị phần hoạt 
động của các đơn vị thành viên 
tăng trưởng tốt, hiệu quả kinh 
doanh được nâng cao rõ rệt 
(100% các chi nhánh, phòng giao 
dịch được thành lập từ năm 2014 
trở về trước đều kinh doanh có lãi, 
đóng góp ngày càng lớn vào tổng 
lợi nhuận của toàn hệ thống.

C ũ n g  t r o n g  n ă m  2 0 1 5 , 
LaoVietBank cũng đẩy mạnh xây 

dựng, cải tạo nâng cấp trụ sở trên 
toàn hệ thống như: sửa chữa, 

nâng cấp trụ sở làm việc của Hội 
sở chính; Khánh thành đi vào hoạt 
động trụ sở làm việc của chi 
nhánh Attapeu; Triển khai xây 
dựng mới trụ sở mới cho chi 
nhánh Xiêng Khoảng, Sa-vẳn-na-
khệt; Triển khai phương án mua 
đất xây dựng/mở rộng trụ sở làm 

3. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI

Thông tin liên hệ: Qúy khách hàng và nhà đầu tư có thể truy cập website để tìm hiểu và cập
nhật các thông tin của LaoVietBank tại địa chỉ http://www.laovietbank.com.la

STT Tỉnh/Thành phố Số lượng

1
2
3
4
5
6
7
8

Attapeu
Champasack
Khammuon
Luangprabang
Oudomxay
Savannakhet
XiengKhoang
Thủ đô Viêng Chăn

1
2
1
1
1
2
1
5

Tổng cộng 14

việc cho các đơn vị tại tỉnh Chăm-
pa-sắc, Luông-pha-băng, Khăm-
muộn, U-đôm-xay,…

T r o n g  n ă m  2 0 1 5 , 
LaoVietBank cũng trang bị thêm 
05 máy ATM, nâng tổng số máy 
ATM lên 50 máy. Bên cạnh đó 
LaoVietBank cũng đã cơ bản hoàn 
thành việc phát hành thẻ Visa để 
triển khai trong năm 2016.
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111
Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, phấn đấu đến năm 2018 
quy mô Vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 200 triệu USD quy đổi, 
trong đó vốn điều lệ tối thiểu 150 triệu USD quy đổi; đảm bảo hệ 
số an toàn vốn CAR cao hơn quy định của BOL và theo thông lệ 
quốc tế (Basel 2).

2
Duy trì vị thế số Một ở phân khúc thị trường khách hàng doanh 
nghiệp có quan hệ kinh doanh Lào - Việt; Gia tăng quy mô và mở 
rộng hoạt động trên cơ sở tận dụng triệt để thế mạnh sẵn có 
gắn với tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
LaoVietBank để tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có chất 
lượng, hiệu quả, uy tín hàng đầu tại Lào.

3 Đón đầu tiềm năng phát triển các dịch vụ Ngân hàng đầu tư 
nhằm khai thác lĩnh vực kinh doanh chuyên nghiệp và có tiềm 
năng sinh lời cao trong thị trường tài chính Lào.

4 Phát triển hệ thống công nghệ hiện đại và linh hoạt hỗ trợ tối 
đa hoạt động kinh doanh và quản trị của ngân hàng.

5
Gia tăng giá trị đầu tư cho cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho người 
lao động, tiếp tục đóng vai trò quan trọng, góp phần tích cực 
trong thúc đẩy kinh tế của đất nước và đóng góp cho cộng đồng 
xã hội.

6 Xây dựng LaoVietBank trở thành doanh nghiệp có hệ thống giá 
trị văn hóa hàng đầu tại Lào, có khả năng cạnh tranh vượt trội 
trên thị trường lao động của Lào.
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 hiện đại
Vươn tới 
mô thức quản trị
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC ỦY BAN 
TRỰC THUỘC

BAN KIỂM TRA KIỂM TOÁN 
NỘI BỘ TRỰC THUỘC HĐQT

HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG TW, 
HỘI ĐỒNG ALCO,…

BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI KINH DOANH
DỊCH VỤ 

(FRONT OFFICE)

CORPORATE 
BANKING

RETAIL 
BANKING

KHỐI QUẢN LÝ 
RỦI RO 

(MIDDLE OFFICE)

KHỐI TÁC NGHIỆP/
HẬU CẦN

(BACK OFFICE)

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN:
SGD VIENTAINE + CÁC CHI NHÁNH, 

PHÒNG/ĐIỂM GIAO DỊCH

Ông Trần Lục Lang 
Chủ tịch HĐQT
Sinh năm: 1967
Tốt nghiệp Cử nhân Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Đà Nẵng; 
Kỹ sư Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Công tác tại BIDV từ năm 1991 và trải qua nhiều vị trí khác nhau. 
Ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc BIDV từ năm 2011 
và kiêm Chủ tịch HĐQT LaoVietBank từ 04/2012 cho đến nay.

Ông Phansana Khounouvuong
 Phó Chủ tịch HĐQT:
Sinh năm:  1961
Tốt nghiệp Thạc sỹ tài chính ngân hàng.
Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Hiện là Phó Tổng giám đốc BCEL kiêm Phó Chủ tịch HĐQT 
LaoVietBank.

Ông Đoàn Việt Nam 
 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Sinh năm: 1976
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh.
Là Phó Tổng giám đốc LaoVietBank tháng10/2012 và là Tổng Giám 
đốc kiêm thành viên HĐQT LaoVietBank kể từ tháng 01/2013 cho 
đến nay.

HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG CƠ 
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Ông Nguyễn Xuân Hòa 
Ủy viên HĐQT
Sinh năm: 1968
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội chuyên ngành tiếng 
Anh và tiếng Nga;
Cử nhân Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội;
Kỹ sư Viện Đại học Mở Hà Nội;
Thạc sỹ Đại học Nam Califonia.
Công tác tại BIDV từ năm 1995 và trải qua nhiều vị trí khác nhau.
Ủy viên HĐQT LaoVietBank kể từ tháng 04/2012 cho đến nay.

Ông Nguyễn Kim Diệu
 Ủy viên HĐQT
Sinh năm:  1970
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Hà Nội (Việt Nam). 
Tháng 10/2008 ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thứ 2 
của LaoVietBank; Tháng 09/2009 ông là Quyền Tổng Giám đốc và là 
Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT LaoVietBank từ tháng 04/2010 – 
12/2012.
Hiện ông Nguyễn Kim Diệu là Ủy viên HĐQT của LaoVietBank

Ông Bouavanh SIMMALIVONG 
Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc: 
Sinh năm: 1960
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh.
Công tác tại BCEL từ năm 1990 và chuyển sang LaoVietBank từ năm 
1999. Ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc LaoVietBank từ tháng 
12/2005 và kiêm thành viên HĐQT LaoVietBank từ tháng 06/2008 
cho đến nay.

Ông Somphone HOUNGNACHIT
 Ủy viên Hội đồng quản trị
Sinh năm:  1973
Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Tham gia công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng từ 
năm 1999 và trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Có trên 16 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Hiện ông Somphone HOUNGNACHIT là Ủy viên Hội đồng quản trị 
của LaoVietBank.
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ỦY BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Ông Trần Lục Lang  Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban

Ông  Nguyễn Xuân Hòa  Ủy viên HĐQT - Thành viên 

Ông  Bouavanh Simalivong Ủy viên HĐQT - Thành viên

Ông Trần Lục Lang  Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban

Ông  Phanasana Khounnouvong Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

Ông  Đoàn Việt Nam Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

Ông Phanasana Khounnouvong Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Ủy ban

Ông  Lachay Khanphravong Ủy viên HĐQT - Thành viên

Ông  Nguyễn Kim Diệu  Ủy viên HĐQT - Thành viên

CÁC ỦY BAN CỦA HĐQT

ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO

Ban Điều hành của LaoVietBank có 06 thành viên:

Ông Đoàn Việt Nam 
 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
Sinh năm: 1976
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh.
Là Phó Tổng giám đốc LaoVietBank tháng10/2012 và là Tổng Giám 
đốc kiêm thành viên HĐQT LaoVietBank kể từ tháng 01/2013 cho 
đến nay.

Ông Bouavanh SIMMALIVONG 
Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc: 
Sinh năm: 1960
Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị kinh 
doanh.
Công tác tại BCEL từ năm 1990 và chuyển sang LaoVietBank từ năm 
1999. Ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc LaoVietBank từ tháng 
12/2005 và kiêm thành viên HĐQT LaoVietBank từ tháng 06/2008 
cho đến nay.

ỦY BAN KIỂM TOÁN, KIỂM SOÁT NỘI BỘ
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Ông Võ Thanh Trường 
Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1970
Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng Hà Nội (Việt Nam). 
Ông gia nhập BIDV từ năm 1994 và là Phó Giám đốc BIDV Thăng 
Long từ năm 2009 trước khi tham gia điều hành LaoVietBank. Ông 
được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc LaoVietBank từ tháng 03/2013 
đến nay.

Ông Đặng Thành Việt 
Phó Tổng Giám đốc
Sinh năm: 1973
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam). 
Ông gia nhập BIDV từ năm 1998 và là Phó Giám đốc BIDV Hà Tĩnh 
từ năm 2009 trước khi tham gia điều hành LaoVietBank. Có 18 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông được 
bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc LaoVietBank từ tháng 07/2013 cho 
đến nay.

Ông Bùi Thanh Hoài 
Phó Tổng giám đốc
Sinh năm: 1979
Thạc sỹ công nghệ thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Công tác tại Trung Tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam từ năm 2001 – 2015 và đã trải qua nhiều vị 
trí chức vụ khác nhau.
Hiên ông Bùi Thanh Hoài đang là Phó Tổng Giám đốc LaoVietBank từ 
tháng 06/2015.

Ông Nguyễn Văn Bình 
Phó tổng giám đốc thứ nhất
Sinh năm: 1976
Công tác tại BIDV từ năm 2000, đã trải qua 16 năm công tác trong 
lĩnh vực ngân hàng và đã trải qua nhiều chức vụ khác nhau
Tham gia Ban điều hành LaoVietBank từ 01/2015.
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Kiểm toán 2015
 BÁO CÁO
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Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh trung 
thực và hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 
tệ của Ngân hàng cho năm tài chính theo quy định tại Luật Kế toán Doanh nghiệp Lào và các 
quy định của Ngân hàng Nhà nước Lào có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính. 
Trong quá trình lập báo cáo tài chính này, Ban Điều hành yêu cầu phải:

Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách 
nhất quán;
Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 
 Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Ngân hàng có tuân thủ hay không và tất cả 
những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích 
trong báo cáo tài chính;
Lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không 

thể cho rằng Ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động.
 Ban Điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu 

giữ để phản ánh tình hình tài chính của Ngân hàng, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời 
điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế toán đã được đăng ký. 
Ban Điều hành cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Ngân hàng và do đó phải 
thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi 
phạm khác.

Ban Điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài 
chính cho hoạt động kinh doanh tại Lào cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 
2015.

CÔNG BỐ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
     Theo ý kiến của Ban Điều hành, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và 

hợp lý tình hình tài chính của Ngân hàng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động 
kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với 
Luật Kế toán Doanh nghiệp Lào và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Lào có liên quan đến 
lập và trình bày báo cáo tài chính.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG ĐỐI 
VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ông Đoàn Việt Nam
Tổng Giám đốc

Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 31 tháng 3 năm 2016

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS Báo cáo Kiểm toán 2015 Báo cáo Kiểm toán 2015
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Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, được trình bày từ 
trang 5 đến trang 32, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết 
thúc cùng ngày, và tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo. 

Trách nhiệm của Ban Điều hành trong việc lập báo cáo tài chính 

Ban Điều hành của Ngân hàng có trách nhiệm lập và trình bày hợp lý báo cáo tài chính của Ngân hàng 
theo Luật Kế toán Lào và theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước Lào có liên quan đến lập và trình bày 
báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo 
cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên
 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm 

toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 
toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Ngân hàng có còn sai sót trọng yếu hay 
không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các 
số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm 
toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi 
thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến 
việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình 
hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. 
Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính 
hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài 
chính. 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và phù 
hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. 

Ý kiến Kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng 
yếu tình hình tài chính của Ngân hàng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày theo Luật Kế toán Lào và các quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Lào có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính. 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi:  Hội đồng Quản trị   - Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 

Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 31 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
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1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2

I.

3

4

5

6

7

II.

B

8

9
9.1
9.2

10

11

12
12.1
12.2

III.

13

IV.

THU NHẬP VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ các ngân hàng khác
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ cho vay khách hàng
Thu nhập lãi từ chứng khoán Nợ

Chi phí lãi và các chi phí tương tự
Chi phí lãi và các chi phí tương tự trả cho các ngân hàng khác
Chi phí lãi và các chi phí tương tự trả cho khách hàng

THU NHẬP LÃI THUẦN

Lãi thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn, đầu tư trái phiếu

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

Chi phí hoạt động dịch vụ

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

Thu nhập khác

Chi phí hoạt động
Chi phí cho nhân viên
Chi phí quản lý chung

Chi phí khấu hao và khấu trừ

Chi phí hoạt động khác

Chi phí dự phòng nợ xấu
Dự phòng nợ xấu
Hoàn nhập dự phòng nợ xấu

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

Chi phí thuế TNDN hiện hành

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

3

3

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

17.5
17.5

24

564.128
7.349

545.562
11.217

(259.688)
(84.203)

(175.485)

304.440

450

40.853

(869)

7.233

14.444

366.551

52.212

(110.471)
(54.766)
(55.705)

(12.497)

(55.130)

(75.362)
(227.952)

152.590

165.303

(39.716)

125.587

361.719 
11.980 

327.456 
22.283 

 
(162.892)

(39.314)
(123.578)

 
198.827 

 
11.488 

 
24.584 

 
(907)

 
-

11.309 
 

245.301 
 
 
 

32.832 
 

(83.008)
(42.585)
(40.423)

 
(11.497)

 
(35.504)

 
(25.546)
(82.319)

56.773 
 

122.578 
 

(29.481)
 

93.097

Đơn vị: triệu KIP

Người lập: 

Ông Hà Đức Tiến       
Kế toán trưởng         

CHỈ TIÊUMÃ SỐ THUYẾT MINH 20142015

Người phê duyệt:

Ông Đoàn Việt Nam
Tổng Giám đốc

Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 31 tháng 3 năm 2016
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

I

II 

III

IV

V

VI

Tiền mặt và tiền gửi tại NHNN
1. Tiền mặt tại quỹ
2. Tiền gửi tại NHNN Lào

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác
1. Tiền gửi không kỳ hạn
2. Tiền gửi có kỳ hạn

Đầu tư chứng khoán
1. Chứng khoán sẵn sàng để bán
2. Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn

Cho vay khách hàng thuần, sau khi trừ 
đi dự phòng nợ xấu

Tài sản cố định
1. Tài sản cố định vô hình
2. Tài sản cố định hữu hình
3. Chi phí xây dựng dở dang

Tài sản khác
1. Lãi dự thu
2. Tài sản Có khác

13
14

15

16
16.1
16.2

17

18.1
18.2
18.3

19
20

939.279
132.363
806.916

217.815
167.697

50.118

251.731
2.931

248.800

5.959.620

233.569
24.449
98.971

110.149

126.591
57.152
69.439

7.728.605

536.789
131.565
405.224

 
459.345
119.654
339.691

 
320.834

3.374
317.460

4.083.353

132.020
23.821
83.896
24.303

 
79.248
39.745
39.503

5.611.589TỔNG TÀI SẢN

Đơn vị: triệu KIP

CHỈ TIÊUMÃ SỐ THUYẾT MINH 31/12/2015 31/12/2014

I

II

III

IV

Tiền gửi và vay TCTD khác
1. Tiền gửi không kỳ hạn 
2. Tiền gửi có kỳ hạn
3.  Các khoản vay từ ngân hàng khác

Tiền gửi và các khoản phải trả khách hàng
1. Tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ
2. Tiền gửi tiết kiệm
3. Tiền gửi có kỳ hạn

Các khoản phải trả khác
1. Laĩ  phải trả
2.  Thuế TNDN phải trả
3. Các khoản phải trả khác

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

Vốn và các quỹ
1. Vốn điều lệ
2. Quỹ dự trữ theo luật định
3. Quỹ phát triển kinh doanh
4. Dự phòng chung cho hoạt động tín dụng
5. Lợi nhuận để lại

TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

21

        

22

23
24
25

26

17.5

2.895.160
102.560

2.304.200
488.400

3.752.074
693.067
394.971

2.664.036

102.532
52.916
18.895
30.721

6.749.766

978.839
791.358 

30.527
8.515 

35.411
113.028

978.839

7.728.605

2.047.612
101.457

1.946.155
- 

2.782.104
652.543
329.298

1.800.263
 

80.782
34.072
18.306
28.404

 
4.910.498

701.091
565.255

13.313
13.170
25.566
83.787

 
701.091

 
5.611.589

Đơn vị: triệu KIP

CHỈ TIÊUMÃ SỐ THUYẾT MINH 31/12/2015 31/12/2014



2015
 ANNUAL REPORT 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM

64

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS Báo cáo Kiểm toán 2015 Báo cáo Kiểm toán 2015

I

A
1

B
1

Các cam kết 

Các cam kết tài trợ/
Cam kết vốn cho khách hàng
 
Cam kết bảo lãnh
Cam kết bảo lãnh cho khách hàng

39.447 
39.447 

647.678
647.678

687.125

32.520
32.520

116.593
116.593

149.113

Đơn vị: triệu KIP

CHỈ TIÊUMÃ SỐ THUYẾT MINH 31/12/2015 31/12/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

TỔNG CAM KẾT NGOẠI BẢNG

II

A

1

Tài sản thế chấp và đảm bảo

Tài sản thế chấp và đảm bảo cho 
các khoản vay
Tài sản thế chấp và đảm bảo cho các khoản vay 
của khách hàng
 

TỔNG TÀI SẢN THẾ CHẤP 

7.819.177

7.819.177

7.819.177

10.107.821

10.107.821

10.107.821

Người lập: 

Ông Hà Đức Tiến       
Kế toán trưởng         

Người phê duyệt:

Ông Đoàn Việt Nam
Tổng Giám đốc

Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 31 tháng 3 năm 2016
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BÁO CÁO THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Số dư đầu năm

Lợi nhuận thuần trong năm

Chi phí dự phòng chung trong năm

Hoàn nhập dự phòng chung

Trích chi thực hiện an sinh xã hội theo Quyết định của HĐQT

Chuyển lợi nhuận về cho BIDV và BCEL

Chi phí thuế nhà thầu đối với lợi nhuận chuyển ra nước ngoài 

Trích quỹ dự trữ bắt buộc 2015

Chuyển giữa các quỹ

Tăng vốn điều lệ

Trích quỹ khen thưởng

Chênh lệch tỷ giá

Số dư cuối năm

565.255 

-

-

-

-

-

-

-

-

226.103

-

-

791.358

13.313

-

-

-

-

-

-

12.559

4.655

-

-

-

30.527

Vốn điều lệ
(triệu KIP)

Quỹ dự trữ    
bắt buộc

(triệu KIP)

13.170

-

-

-

-

-

-

-

(4.655)

-

-

-

8.515

25.566

-

50.454

(40.717)

-

-

-

-

-

-

-

108

35.411

83.787

125.587 

-

-

(1.600)

(73.655)

(7.365)

(12.559)

-

-

(1.167)

-

113.028

701.091

125.587 

50.454

(40.717)

(1.600) 

(73.655) 

(7.365) 

-

-

226.103

(1.167)

108 

978.839

Quỹ đầu tư 
phát triển
(triệu KIP)

Dự phòng chung 
cho hoạt động           

tín dụng (triệu KIP)

Lợi nhuận sau thuế 
chưa  phân phối 

(triệu KIP)

Tổng cộng
(triệu KIP)

Người lập: 

Ông Hà Đức Tiến       
Kế toán trưởng         

Người phê duyệt:

Ông Đoàn Việt Nam
Tổng Giám đốc

Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 31 tháng 3 năm 2016
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Lợi nhuận trước thuế
Các khoản điều chỉnh:
Chi phí khấu hao, khấu trừ
Chi phí dự phòng 
Hoàn nhập dự phòng 
Sử dụng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản nợ xấu
Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi 
về tài sản công nợ hoạt động

Những thay đổi về tài sản hoạt động
Tiền gửi ở TCTD khác
Cho vay khách hàng
Lãi dự thu
Tài sản khác
Những thay đổi về công nợ hoạt động
Tiền gửi và vay các TCTD khác
Tiền gửi của khách hàng
Thuế TNDN trả trong năm
Lãi phải trả
Các khoản phải trả khác
Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động kinh doanh

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Mua sắm tài sản cố định 
Các khoản trả trước mua tài sản cố định và XDCB
Đầu tư chứng khoán
Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ
Tiền thu từ chứng khoán đáo hạn 
Tiền thu từ chuyển nhượng khoản đầu tư vào chi nhánh nước ngoài 
Cổ tức nhận được
Lưu chuyển thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
Vốn tăng trong năm
Chuyển lợi nhuận về chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong năm
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá
Tiền và tương đương tiền đầu năm
Tiền và tương đương tiền cuối năm

165.303

12.497
278.406

(193.307)
(66.335)

443
197.007

289.573 
(1.885.286)

(17.407)
(25.950)

847.548
969.970
(39.127)

18.844
(8.449)

346.723

(32.086)
(85.846)

-   
184

68.660
-   

450
(48.638)

226.103
(73.655)

152.448
450.533

-   
656.443

1.106.976

122.578
 

11.497 
115.182 
(77.992)
(14.662)

-
156.603

 

(170.163)
(1.629.751)

1.349 
(22.798)

1.021.473 
541.320 
(20.082)

10.949 
(26.665)

(137.765)

(30.962)
(23.577)

(161.460)
-   

264.078
11.265

223 
59.567

-
(26.870)

(26.870)
(105.068)

145
761.366

656.443

24

27

1. THÔNG TIN CHUNG
Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 
(“Ngân hàng”) là một ngân hàng liên 
doanh được thành lập tại Nước Cộng 
h ò a  D â n  c h ủ  N h â n  d â n  L à o 
(“CHDCND Lào”) giữa Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(“BIDV”), Ngân hàng Ngoại thương 
Lào (“BCEL”) và Công ty Souk Houng 
Heang.
Thành lập và Hoạt động
Ngân hàng được thành lập tại nước 

Ông Trần Lục Lang

Ông Phansana Khounnouvoung

Ông Đoàn Việt Nam

Ông Bouavanh Simalyvong

Ông Nguyễn Kim Diệu

Ông Somphorn Hungnhachit

Ông Lachay Khanphavong

Ông Nguyễn Xuân Hòa

Chủ tịch HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT                   

Ủy viên HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc

Ủy viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT 

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Bổ nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2014

Bổ nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2014

Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2014

Bổ nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2014

Bổ nhiệm ngày 07 tháng 01 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2012

Miễn nhiệm ngày 01 tháng 06 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 25 tháng 05 năm 2014

Ủy ban Kiểm toán
Các thành viên Ủy ban Kiểm toán trong năm tài chính 2015 và vào ngày lập báo cáo này gồm:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị: triệu KIP

CHỈ TIÊU THUYẾT MINH 2015 2014

Người lập: 

Ông Hà Đức Tiến       
Kế toán trưởng         

Người phê duyệt:

Ông Đoàn Việt Nam
Tổng Giám đốc

Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 31 tháng 3 năm 2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

CHDCND Lào theo Giấy phép Đầu tư 
Nước ngoài số 985-326 ngày 10 
tháng 06 năm 1999 và bản sửa đổi bổ 
sung mới nhất số 004-15/KH-ĐT4 
ngày 24 tháng 8 năm 2015 do Ủy Ban 
Quản lý Đầu tư Nước ngoài của 
CHDCND Lào cấp. Ngân hàng bắt 
đầu hoạt động kinh doanh từ ngày 
22 tháng 06 năm 1999 theo Giấy 
đăng ký kinh doanh số 297 ngày 22 
tháng 06 năm 1999 và bản sửa đổi 
đăng ký kinh doanh mới nhất số 
691/CNN ngày 29 tháng 9 năm 2015.

Vốn góp thực tế của Ngân hàng tại 
ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 
791.358 triệu KIP (tại ngày 31 tháng 
12 năm 2014: 565.255 triệu KIP).
Hoạt động chính của Ngân hàng là 
cung cấp các dịch vụ ngân hàng và 
các dịch vụ tài chính có liên quan 
được Ngân hàng Nhà Nước Lào cho 
phép.

Hội đồng Quản trị
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2015 và vào ngày lập báo cáo này gồm:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ Ngày miễn nhiệm

Ông Phansana Khounnouvoung

Ông Somphorn Hungnhachit

Ông Lachay khanphabong

Ông Nguyễn Kim Diệu

Chủ tịch ủy ban

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Bổ nhiệm ngày 11 tháng 09 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 07 tháng 01 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 11 tháng 09 năm 2013

Miễn nhiệm ngày 01 tháng 06 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 11 tháng 09 năm 2013

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ Ngày miễn nhiệm
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Ban Điều hành
Các thành viên Ban Điều hành trong năm tài chính 2015 và vào ngày lập báo cáo này gồm:

Trụ sở và Mạng lưới Chi nhánh

Ngân hàng có trụ sở chính đặt tại số 44 
đường Lane Xang, thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào. Tại ngày 31 tháng 12 năm 
2014, Ngân hàng có năm (05) chi nhánh: 
(i) Chi nhánh Champasak đặt tại tỉnh 
Champasak; (ii) Chi nhánh Savanakhet 
đặt tại tỉnh Savanakhet, (iii) Chi nhánh 
Attapeu đặt tại tỉnh Attapeu, (iv) Chi 
nhánh Luangphabang đặt tại tỉnh 
Luangphabang và (v)  Chi  nhánh 
Xiengkhoang đặt tại tỉnh Xiengkhoang, 
CHDCND Lào và có bốn (04) Phòng Giao 
dịch và hai (02) Điểm giao dịch tại 
CHDCND Lào.

Nhân viên 

Tổng số cán bộ công nhân viên của Ngân 
hàng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 
329 người (tại ngày 31 tháng 12 năm 
2014: 313 người).

2. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN 
CHỦ YẾU

Các chính sách kế toán chủ yếu sử dụng 
trong việc lập báo cáo tài chính được 
quy định như sau:

2.1 Tuân thủ

Ban Điều hành của Ngân hàng khẳng 
định rằng báo cáo tài chính đính kèm 
tuân thủ Luật Kế toán Lào và các quy 
định của Ngân hàng Nhà nước Lào có 
liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài 
chính.

Ông Đoàn Việt Nam

Ông Bouavanh Simalyvong

Ông Lê Công Nguyên

Ông Võ Thành Trường

Ông Đặng Thành Việt

Ông Bùi Thanh Hoài

Ông Nguyễn Văn Bình

Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 01 tháng 01 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 01 tháng 06 năm 2013

Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2013

Miễn nhiệm ngày 07 tháng 07 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 01 tháng 03 năm 2013

Bổ nhiệm ngày 15 tháng 07 năm 2013

Bổ nhiệm ngày 01 tháng 06 năm 2015

Bổ nhiệm ngày 01 tháng 10 năm 2015

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ Ngày miễn nhiệm

2.2 Cơ sở lập báo cáo tài chính

Sổ sách của Ngân hàng được trình bày 
theo đơn vị KIP Lào (KIP) và báo cáo tài 
chính được lập theo đơn vị triệu KIP Lào 
(triệu KIP) theo Nghị định số 02/PR của 
Thủ tướng Chính phủ Lào ban hành 
ngày 22 tháng 3 năm 2000 và Luật Kế 
toán và các quy định của Ngân hàng Nhà 
nước Lào có liên quan đến lập và trình 
bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kèm theo được lập trên 
cơ sở tuân thủ các nguyên tắc và thông 
lệ kế toán được chấp nhận tại Lào. Bảng 
cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn 
chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và 
các thuyết minh đi kèm cũng như việc sử 
dụng các báo cáo này không dành cho 
những ai không thông hiểu các thông lệ, 
thủ tục và nguyên tắc kế toán Lào và hơn 
nữa, những báo cáo này không được lập 
nhằm thể hiện tình hình tài chính và kết 
quả hoạt động kinh doanh và lưu 
chuyển tiền tệ của Ngân hàng theo 
những nguyên tắc và thông lệ kế toán 
được chấp nhận rộng rãi ở các quốc gia 
và thể chế bên ngoài Lào.

2.3  Năm tài chính 

Năm tài chính của Ngân hàng bắt đầu từ 
ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 
12 hàng năm.

2.4 Ghi nhận doanh thu và chi phí

Doanh thu từ lãi cho vay và chi phí trả lãi 
vay được ghi nhận trong Báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu, 

dự chi theo phương pháp đường thẳng 
và sử dụng lãi suất ghi nhận trong hợp 
đồng tiền gửi/cho vay ký kết với khách 
hàng. 

Lãi dự thu ngừng ghi nhận khi khoản vay 
được phân loại thành nợ khó đòi (Xem 
định nghĩa tại mục 2.10) hoặc khi Ban 
Điều hành tin rằng có dấu hiệu cho thấy 
khách hàng không có khả năng thanh 
toán nợ gốc và lãi đúng hạn. Lãi dự thu 
của những khoản vay này chỉ được ghi 
nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trong kỳ khi thực sự thu 
được. 

2.5 Ghi nhận thu nhập phí dịch vụ 

Thu nhập phí dịch vụ bao gồm phí thu 
được từ dịch vụ chuyển tiền (bao gồm 
thanh toán séc), kinh doanh ngoại tệ, từ 
hoạt động cho vay, bảo lãnh và mở thư 
tín dụng. 

Thu nhập phí dịch vụ được ghi nhận trên 
cơ sở thực thu. 

2.6 Ghi nhận thu nhập cổ tức

Thu nhập cổ tức của hoạt động đầu tư 
góp vốn được ghi nhận trong báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh khi quyền 
nhận thanh toán của Ngân hàng được 
thiết lập.

2.7 Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh 
doanh ngoại hối

Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh 
ngoại hối bao gồm chênh lệch đã thực 
hiện và chưa thực hiện phát sinh từ các 
giao dịch kinh doanh ngoại hối và quy 

đổi các khoản mục tài sản và nợ phải trả. 
Lãi/(lỗ) phản ánh chênh lệch giữa giá trị 
quy đổi sang KIP theo tỷ giá hiện hành tại 
ngày cuối tháng và giá trị ghi sổ hiện tại. 
Việc quy đổi các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ vào cuối tháng cũng được 
ghi nhận là doanh thu/chi phí phát sinh 
trong kỳ.

2.8 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao 
gồm tiền mặt và các chứng khoán ngắn 
hạn có thời hạn gốc không quá 30 ngày, 
có tính thanh khoản cao, có thể chuyển 
đổi thành lượng tiền xác định và các 

BRIDGE OF SUCCESSBRIDGE OF SUCCESS Báo cáo Kiểm toán 2015 Báo cáo Kiểm toán 2015

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
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khoản tiền gửi tại các ngân hàng khác có 
thời gian đáo hạn không quá 30 ngày kể 
từ ngày giao dịch.

2.9 Cho vay khách hàng

Các khoản cho vay khách hàng được ghi 
nhận theo giá gốc và được trình bày 
theo số dư nợ trừ đi dự phòng nợ xấu cho 
các khoản cho vay khách hàng. 

2.10 Dự phòng  nợ xấu cho vay và ứng 
trước khách hàng

Ngân hàng thực hiện phân loại nợ và 
trích lập dự phòng theo Quyết định 
324/BOL (“BOL 324”) của Ngân hàng 

Nhà nước Lào ban hành ngày 19 tháng 4 
năm 2011. Theo đó, các khoản cho vay 
được phân loại thành Nợ Trong hạn và 
Nợ Xấu dựa vào tình trạng quá hạn và 
các yếu tố định tính khác. Các khoản Nợ 
Đủ tiêu chuẩn (nhóm A), Nợ Cần chú ý 
(nhóm B) được phân loại vào nhóm Nợ 
Trong hạn. Nợ Xấu bao gồm Nợ Dưới tiêu 
chuẩn (nhóm C), Nợ Nghi ngờ (Nhóm D) 
và Nợ Có khả năng mất vốn (Nhóm E).

Theo BOL 324, dự phòng nợ xấu cho các 
khoản cho vay được trích lập bằng cách 
nhân dư nợ với tỷ lệ dự phòng nợ xấu 
cho từng nhóm nợ như sau:

20%

50%

100%

C

D

E

Nợ Dưới tiêu chuẩn

Nợ nghi ngờ

Nợ Có khả năng mất vốn

Tên Tỷ lệ dự phòng nợ xấuNhóm

Thay đổi về dự phòng nợ xấu được ghi 
nhận vào khoản mục “Dự phòng nợ 
xấu” hoặc “Hoàn nhập dự phòng nợ 
xấu” trên báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh. Dự phòng nợ xấu lũy kế 
được ghi nhận vào khoản mục “Cho vay 
khách hàng, sau khi trừ đi dự phòng nợ 
xấu” trên bảng cân đối kế toán.

Chi tiết phân loại nợ và trích lập dự 
phòng nợ xấu của Ngân hàng tại ngày 
31 tháng 12 năm 2015 được trình bày ở 
Thuyết minh số 17.5.

2.11 Dự phòng chung cho hoạt động 
tín dụng

Theo BOL 324, Ngân hàng phải trích lập 
dự phòng chung theo tỷ lệ 3,00% cho 
các khoản cho vay khách hàng được 
phân loại là Nợ Cần chú ý tại ngày lập 
bảng cân đối kế toán và dự phòng 
chung cho các khoản cho vay khách 
hàng được phân loại là Nợ Đủ tiêu 
chuẩn theo quy định của Ngân hàng 
Nhà nước Lào cho từng năm cụ thể. 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 
tháng 12 năm 2015, tỷ lệ dự phòng 
chung cho các khoản Nợ Đủ tiêu chuẩn 
là 0,50% - 1,00% theo Công văn số 
242/BOL do Ngân hàng Nhà nước Lào 
ban hành ngày 2 tháng 4 năm 2011. 
Theo đó, Ngân hàng trích lập dự phòng 
chung theo tỷ lệ 0,50% trên tổng dư nợ 
của các khoản cho vay được phân loại 

là Nợ Đủ tiêu chuẩn. 

Ngân hàng đã tuân thủ theo các quy 
định của Ngân hàng Nhà nước Lào về 
trích lập dự phòng chung cho các khoản 
Nợ Đủ tiêu chuẩn và Nợ Cần chú ý cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 
năm 2015.

Thay đổi số dư dự phòng chung cho 
hoạt động tín dụng được ghi nhận vào 
khoản mục “Chi phí hoạt động khác” đối 
với phần chi phí và “Thu nhập khác” đối 
với phần hoàn nhập trên báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh và số dư quỹ dự 
phòng chung cho hoạt động tín dụng 
được trình bày trong khoản mục vốn và 
các quỹ của bảng cân đối kế toán.

Chi tiết khoản mục dự phòng chung cho 
hoạt động tín dụng được trình bày tại 
Thuyết minh số 17.5.

2.12 Chứng khoán đầu tư 

2.12.1 Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn

Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn là 
các chứng khoán nợ được Ngân hàng 
mua với mục đích đầu tư để hưởng lãi 
suất và Ngân hàng có ý định và khả năng 
giữ các chứng khoán này đến ngày đáo 
hạn. Các chứng khoán này có giá trị được 
xác định và có ngày đáo hạn cụ thể. 
Trong trường hợp chứng khoán được 
bán trước thời điểm đáo hạn, các chứng 

khoán này sẽ được phân loại lại sang 
chứng khoán kinh doanh hay chứng 
khoán sẵn sàng để bán. 

Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn 
được ghi nhận theo giá gốc vào ngày 
giao dịch và luôn được phản ánh theo 
giá gốc trong thời gian nắm giữ tiếp 
theo.

Định kỳ, chứng khoán giữ đến ngày đáo 
hạn sẽ được xem xét về khả năng giảm 
giá. Chứng khoán được lập dự phòng 
giảm giá khi có sự giảm giá trọng yếu 
hoặc trong dài hạn khi giá trị hợp lý thấp 
hơn giá gốc. Dự phòng giảm giá được 
ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trên khoản mục “Lãi/ (lỗ) 
thuần từ hoạt động chứng khoán đầu 
tư”.

2.12.2 Chứng khoán sẵn sàng để bán

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 
bao gồm các chứng khoán nợ và chứng 
khoán vốn mà Ngân hàng nắm giữ để 
đầu tư và sẵn sàng để bán. Chứng khoán 
này không được giao dịch thường xuyên 
nhưng có thể bán bất cứ khi nào khi giao 
dịch mang lại lợi nhuận.

Chứng khoán vốn được ghi nhận theo 
giá gốc vào ngày giao dịch và luôn được 
phản ánh theo giá gốc trong thời gian 
nắm giữ tiếp theo.

Định kỳ, chứng khoán sẵn sàng để bán 



phần mềm máy tính và tài sản cố định vô 
hình khác.

Giá trị tài sản cố định được thể hiện bằng 
nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá của tài sản cố định bao gồm 
giá mua và các chi phí trực tiếp để đưa tài 
sản vào trạng thái hoạt động theo đúng 
dự kiến. 

Các chi phí liên quan đến bổ sung, nâng 
cấp và đổi mới tài sản cố định được tính 
vào nguyên giá tài sản cố định và chi phí 
bảo trì, sửa chữa được ghi nhận vào báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi tài sản được bán hay thanh lý, 
nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế 
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sẽ được xem xét về khả năng giảm giá. 
Chứng khoán được lập dự phòng giảm 
giá khi có sự giảm giá trọng yếu hoặc 
trong dài hạn khi giá trị hợp lý thấp hơn 
giá gốc. Dự phòng giảm giá được ghi 
nhận vào báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh trên khoản mục “Lãi/(lỗ) 
thuần từ hoạt động chứng khoán đầu 
tư”. 

2.13 Tài sản cố định

Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định 
hữu hình, tài sản cố định vô hình và 
quyền sử dụng đất. Tài sản cố định hữu 
hình bao gồm nhà cửa, máy móc thiết bị, 
phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ 
quản lý. Tài sản cố định vô hình bao gồm 

được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi/(lỗ) 
phát sinh do thanh lý tài sản đều được 
hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh.

2.14 Khấu hao và khấu trừ

Khấu hao và khấu trừ của tài sản cố định 
hữu hình và vô hình được tính theo 
phương pháp đường thẳng trong suốt 
thời gian sử dụng ước tính của tài sản cố 
định theo Luật thuế số 05 của CHDCND 
Lào do Bộ Tài chính ban hành ngày 20 
tháng 12 năm 2011 có hiệu lực từ ngày 1 
tháng 1 năm 2013 như sau:

50%

Không trích khấu hao

20%

5%

20%

20%

20%

Phần mềm kế toán

Quyền sử dụng đất không có thời hạn

Tài sản cố định vô hình khác

Nhà cửa

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải

Thiết bị, dụng cụ quản lý

2.15 Các quỹ dự trữ

Theo luật Ngân hàng thương mại 
Lào ban hành ngày 16 tháng 1 năm 
2007, các ngân hàng thương mại sử 
dụng một phần lợi nhuận thuần để 
trích lập các quỹ sau:

-Quỹ dự trữ theo luật định

Tỷ lệ trích lập từ lợi nhuận sau thuế

10,00% 

- Quỹ phát triển kinh doanh và các 
quỹ khác

Theo Quyết định số 01/BOL do 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lào 
ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2001 
về tỷ lệ an toàn vốn và các hướng dẫn 
liên quan, các ngân hàng thương 

mại phải sử dụng từ 5% đến 10% lợi 
nhuận sau thuế để trích lập quỹ dự 
trữ theo luật định, tùy thuộc vào 
quyết định của Ban Điều hành. Theo 
đó, Ngân hàng trích lập các quỹ dự 
trữ cho năm 2015 theo các tỷ lệ sau:

Quỹ dự trữ theo luật định

2.16 Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch phát sinh được ghi 
nhận theo nguyên tệ. Tại ngày cuối 
năm tài chính, các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ trên Bảng cân đối kế 
toán được quy đổi sang KIP theo tỷ 
giá của Ngân hàng Nhà nước Lào vào 
ngày lập báo cáo (tỷ giá quy đổi sang 
KIP tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 áp 
dụng cho các loại ngoại tệ được trình 
bày theo bảng dưới đây). Thu nhập 
và chi phí phát sinh bằng ngoại tệ 

2.17 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Dự phòng cho thuế thu nhập doanh 
nghiệp được trích lập theo quy định 
của luật thuế Lào. Ngân hàng phải 
chịu thuế ở mức 24% tổng lợi nhuận 
trước thuế theo điều 29 Luật thuế số 
05 của CHDCND Lào do Bộ Tài chính 
ban hành ngày 20 tháng 12 năm 
2011, có hiệu lực từ ngày hoặc sau 
ngày 1 tháng 1 năm 2013. Các báo 
cáo thuế của Ngân hàng sẽ chịu sự 
kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp 
dụng luật và các quy định về thuế đối 
với các loại nghiệp vụ khác nhau có 
thể được giải thích theo nhiều cách 
khác nhau, số thuế được trình bày 
trên báo cáo tài chính có thể sẽ bị 
thay đổi theo quyết định cuối cùng 

trong kỳ được quy đổi sang KIP theo 
tỷ giá tại ngày giao dịch. Chênh lệch 
tỷ giá chưa thực hiện do việc quy đổi 

các khoản mục tài sản và nợ phải trả 
có gốc ngoại tệ được ghi nhận vào 

31/12/2014 (KIP)
8.073,00
246,78
12.249,00
7.845,00
65,50
6.390,00
0,38
6.677,00

USD
THB
GBP
CHF
JPY
AUD
VND
CAD

31/12/2015 (KIP)
8.140,00 
226,26 
11.748,00 
7.743,00 
65,43 
5.724,00 
0,36 
5.495,00 

của cơ quan thuế.

2.18 Lợi ích của nhân viên

Trợ cấp hưu trí

Nhân viên Ngân hàng khi nghỉ hưu 
sẽ được nhận trợ cấp về hưu từ Bảo 
hiểm xã hội trực thuộc Bộ Lao động 
và Phúc lợi xã hội. Ngân hàng sẽ phải 
đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi nhân 
viên bằng mức 5,00% lương cơ bản 
hàng tháng của họ. Ngoài ra, Ngân 
hàng không có thêm nghĩa vụ nào 
khác.

 Trợ cấp mất việc

Theo Quy định tại Điều 82 của Luật 
Lao động sửa đổi số 43/NA do Chủ 
tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân 

dân Lào ban hành ngày 28 tháng 1 
năm 2014, Ngân hàng có nghĩa vụ 
chi trả trợ cấp cho các nhân viên thôi 
việc bởi một trong các lý do sau:

- Nhân viên thiếu kỹ năng chuyên 
môn hoặc không đủ sức khỏe để tiếp 
tục làm việc;

- Ngân hàng nhận thấy cần phải 
giảm số lượng nhân viên để cải tiến 
tổ chức cơ cấu 

Đối với việc chấm dứt hợp đồng lao 
động do một trong những lý do nêu 
trên, Ngân hàng phải trả trợ cấp mất 
việc được tính toán trên cơ sở 10% 
mức lương cơ bản hàng tháng trước 
khi thôi việc. 

3.T HU NHẬP LÃI THUẦN

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
Lãi từ tiền gửi tại ngân hàng khác
Lãi từ cho vay khách hàng
Thu lãi từ đầu tư chứng khoán nợ
Chi phí lãi và các chi phí tương tự
Lãi tiền gửi của các ngân hàng khác
Lãi tiền vay của các ngân hàng khác
Lãi tiền gửi khách hàng
Thu nhập lãi thuần

2015 (triệu KIP)
564.128

7.349
545.562

11.217
(259.688)

(82.985)
(1.218)

(175.485)
304.440

2014 (triệu KIP)
361.719

11.980
327.456

22.283
(162.892)

(38.545)
(769)

(123.578)
198.827

4.  LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GÓP VỐN, ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Cổ tức nhận được, lãi được chia trong kỳ từ 
mua cổ phần, đầu tư trái phiếu
Thu nhập từ chuyển nhượng chi nhánh nước ngoài

2015 (triệu KIP)
450

 
-

450 

2014 (triệu KIP)
223

11.265
11.488 

5. THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

Phí chuyển tiền
Phí bảo lãnh
Hoạt động ngân quỹ
Phí khác

2015 (triệu KIP)
31.110

7.424
2.011

308
40.853

2014 (triệu KIP)
20.103

2.322
1.626

533
24.584
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6.C HI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

Hoạt động thanh toán

Chi phí dịch vụ khác

2015 (triệu KIP)
443
426
869

2014 (triệu KIP)
640
267
907

7.  LÃI THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

Thu nhập từ mua bán chứng khoán
2015 (triệu KIP)

7.233 
7.233 

2014 (triệu KIP)
-
- 

12.  CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC

Chi phí dự phòng chung cho hoạt động tín dụng 
(Thuyết minh số 17.5)
Chi hỗ trợ công tác xã hội
Chi về hoạt động kinh doanh khác

2015 (triệu KIP)
50.454

2.869
1.807

55.130

2014 (triệu KIP)
32.863

1.596
1.045

35.504

8.  LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI

Thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay và đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Chi về kinh doanh ngoại tệ giao ngay và đánh giá lại 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

2015 (triệu KIP)
62.688

(48.244)

14.444

2014 (triệu KIP)
53.956

(42.647)
 

11.309

9.  THU NHẬP KHÁC

Hoàn nhập dự phòng chung hoạt động tín dụng
 (Thuyết minh số 17.5)
Thu nhập từ nợ xấu đã được xử lý (gốc)
Thu nhập từ nợ xấu đã được xử lý (lãi)
Thu nhập từ hoạt động cho thuê văn phòng 
thuộc quyền quản lý của HSC
Thu nhập khác

2015 (triệu KIP)
40.717

9.087
1.510

404

494
52.212

2014 (triệu KIP)
21.219

6.935
1.353
2.440

885
32.832

10.  CHI PHÍ CHO NHÂN VIÊN

Lương
Phụ cấp khác

2015 (triệu KIP)
38.939
15.827
54.766

2014 (triệu KIP)
31.016
11.569
42.585

11. CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

Vật liệu giấy tờ in 
Công tác phí
Chi phí điện nước
Quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết
Thuế khác và phí
Sửa chữa và nâng cấp tài sản
Công cụ lao động và dụng cụ
Bảo hiểm tài sản của Ngân hàng 
Thuê văn phòng 
Bảo hiểm tiền gửi của khách hàng
Chi phí xăng dầu
Chi phí khác

2015 (triệu KIP)
660

2.745
1.624

27.226
33

7.684
2.326

981
2.464
3.286

763
5.913

55.705

2014 (triệu KIP)
725

2.295
1.536

20.048
138

3.420
1.447

421
2.913
1.897

781
4.802

40.423

13.  TIỀN MẶT TẠI QUỸ

Tiền mặt tại quỹ bằng KIP
Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ 

30/12/2015 (triệu KIP)
68.873

63.490

132.363

31/12/2014 (triệu KIP)
359.753

71.812

131.565

14.T IỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LÀO (“NHNN LÀO”)

Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi dự trữ bắt buộc

30/12/2015 (triệu KIP)
688.918
117.998

806.916

31/12/2014 (triệu KIP)
306.727

98.497
405.224

Tiền gửi tại NHNN Lào bao gồm tiền gửi thanh toán và tiền gửi dự trữ bắt buộc. Các khoản tiền gửi này đều không được 
hưởng lãi. 

Theo qui định của NHNN Lào, Ngân hàng phải duy trì một khoản dự trữ nhất định tại NHNN Lào theo hình thức dự trữ 
bắt buộc, được tính nửa tháng một lần, bằng 5% và 10% (năm 2014: 5% và 10%) tiền gửi của khách hàng tương ứng 
bằng KIP và tiền tệ khác có kỳ hạn dưới 12 tháng. 

Trong năm 2015, Ngân hàng đã tuân thủ theo các yêu cầu duy trì tiền gửi dự trữ bắt buộc của NHNN Lào.



Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD bằng KIP có thời hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 8,00%/năm. 

Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD bằng Đô la Mỹ có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng được hưởng lãi suất từ 3,5% đến 4%/năm.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

15.  TIỀN GỬI TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

Tiền gửi không kỳ hạn 
Tiền gửi không kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng trong nước 
Tiền gửi không kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng nước ngoài

Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng trong nước

30/12/2015 (triệu KIP)
167.697

81.340
86.357

50.118
50.118

217.815

31/12/2014 (triệu KIP)
119.654

73.487
46.167

339.691
339.691

459.345

16.  ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chứng khoán sẵn sàng để bán
Chứng khoán vốn do tổ chức tín dụng phát hành

Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn
Chứng khoán do Bộ Tài chính phát hành

30/12/2015 (triệu KIP)

2.931

248.800
251.731

31/12/2014 (triệu KIP)

3.374

317.460
320.834

16.1  Chứng khoán sẵn sàng để bán

Cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) 
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư

30/12/2015 (triệu KIP)
3.374
(443)

2.931

31/12/2014 (triệu KIP)
3.374

-
3.374

Chi tiết chứng khoán sẵn sàng để bán của Ngân hàng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

16.1  Chứng khoán sẵn sàng để bán

Trái phiếu do Bộ Tài chính Laò phat́ haǹh
30/12/2015 (triệu KIP)

248.800
248.800

31/12/2014 (triệu KIP)
317.460

317.460

Chi tiết chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn của Ngân hàng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

Trái phiếu do Bộ Tài chính Lào phát hành có thời gian đáo hạn từ 1 đến 5 năm và hưởng lãi suất từ 3,5%/năm đến 
4,5%/năm.

17.  CHO VAY KHÁCH HÀNG THUẦN, SAU KHI TRỪ ĐI DỰ PHÒNG NỢ XẤU

Cho vay khách hàng
Trừ dự phòng nợ xấu (Thuyết minh số 17.5)

30/12/2015 (triệu KIP)
6.017.227 

(57.607)
5.959.620

31/12/2014 (triệu KIP)
4.131.941

(48.588)
4.083.353

Cho vay thương mại bằng KIP 
Cho vay thương mại bằng USD 
Cho vay thương mại bằng THB
Cho vay hỗ trợ lãi suất

2015 Lãi suất (%/năm)
5,50% - 16,00%
5,00% - 11,50%
5,25% - 11,00%

5,50%

2014 Lãi suất (%/năm)
8,50 - 15,50%

6,25% - 11,00%
8,00% - 11,00%

5,50%

17.1 P hân tích cho vay khách hàng theo loại hình tiền tệ

Cho vay bằng KIP 
Cho vay bằng Đô la Mỹ
Cho vay bằng Baht Thái

30/12/2015 (triệu KIP)
2.701.775
3.232.114

83.338
6.017.227

31/12/2014 (triệu KIP)
1.851.548
2.176.828

103.565
4.131.941

17.2  Phân tích dư nợ cho vay theo chất lượng tín dụng 

Nợ Đủ tiêu chuẩn
Nợ Cần chú ý
Nợ Dưới tiêu chuẩn
Nợ nghi ngờ
Nợ Có khả năng mất vốn

30/12/2015 (triệu KIP)
5.660.997

236.857
12.327

103.808
3.238

6.017.227

31/12/2014 (triệu KIP)
3.849.117

210.686
9.599

31.743
30.796

4.131.941

17.3  Phân tích dư nợ cho vay theo kỳ hạn

Nợ ngắn hạn
Nợ trung hạn
Nợ dài hạn

30/12/2015 (triệu KIP)
3.601.826
1.333.997
1.081.404

6.017.227

31/12/2014 (triệu KIP)
2.405.057
1.092.702

634.182
4.131.941

17.4 P hân tích dư nợ cho vay theo ngành

Sản xuất  
Dịch vụ và thương mại 
Xây dựng
Khác 

30/12/2015 (triệu KIP)
1.770.873

621.068
1.644.040
1.981.246

6.017.227

31/12/2014 (triệu KIP)
1.051.269

549.479
1.026.957
1.504.236

4.131.941

%
30
10
27
33

100

%
25
14
25
36

100



Chi tiết phân loại nợ theo Quyết định 324/BOL và tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

28.305
7.106

2.465
51.904
3.238
93.018
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

17.  CHO VAY KHÁCH HÀNG THUẦN, SAU KHI TRỪ ĐI DỰ PHÒNG NỢ XẤU (tiếp theo)
17.5 Dự phòng rủi ro tín dụng

Nợ trong hạn
-    Nợ Đủ tiêu chuẩn
-    Nợ Cần chú ý

Nợ xấu
-    Nợ dưới tiêu chuẩn
-   Nợ nghi ngờ
-   Nợ Có khả năng mất vốn
Tổng

Dư nợ
(triệu KIP)

5.660.997
236.857

12.327
103.808
3.238
6.017.227

Dự phòng nợ xấu
(triệu KIP)

-   
-   

2.465
51.904
3.238
57.607

Dự phòng chung 
(triệu KIP)

28.305
7.106

-   
-   
-   
35.411

Tổng dự phòng
(triệu KIP)

Nhóm nợ

Thay đổi dự phòng tín dụng trong năm 2015 như sau:

Số dư ngày 1 tháng 1 năm 2015
Dự phòng trích lập tăng trong năm 
Hoàn nhập dự phòng trong năm
Xử lý nợ trong năm
Chênh lệch tỷ giá
Số dư ngày 31 tháng 12 năm 2015

Dự phòng nợ xấu (triệu KIP)
48.588

227.952
(152.590)

(66.335)
(8)

57.607

Dự phòng chung  (triệu KIP)
25.566
50.454

(40.717)
-

108
35.411

18. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

18.1 Tài sản cố định vô hình

Biến động của tài sản cố định vô hình trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

Nguyên giá:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
Mua trong năm
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giá trị hao mòn lũy kế:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
Khấu hao trong năm
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giá trị còn lại của TSCĐ:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Phần mềm kế toán
(triệu KIP)

Quyền sử dụng 
đất  (triệu KIP)

Tài sản cố định vô 
hình khác (triệu KIP)

Tổng 
(triệu KIP)

14.449
1.630

16.079

4.022
1.844
5.866

10.427
10.213

13.381
-   

13.381

-   
-   
-   

13.381
13.381

347
885

1.232

334
43

377

13
855

28.177
2.515

30.692

4.356
1.887
6.243

23.821
24.449

Biến động của tài sản cố định vô hình trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:

Nguyên giá:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Mua trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giá trị hao mòn lũy kế:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Khấu hao trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giá trị còn lại của TSCĐ:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Phần mềm kế toán
(triệu KIP)

Quyền sử dụng 
đất  (triệu KIP)

Tài sản cố định vô 
hình khác (triệu KIP)

Tổng 
(triệu KIP)

13.465
2.112

(1.128)
-

14.449

3.744
1.406

(1.128)
-

4.022

9.721
10.427

5.339
10.082

-
(2.040)
13.381

44
58

-
(102)

-

5.295
13.381

347
-
-
-

347

315
19

-
-

334

32
13

19.151
12.194
(1.128)
(2.040)
28.177

4.103
1.483

(1.128)
(102)
4.356

15.048
23.821

18.2 Tài sản cố định hữu hình 

Biến động của tài sản cố định hữu hình trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 như sau:

Nguyên giá:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
Mua trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác (*)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giá trị hao mòn lũy kế:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
Khấu hao trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác (*)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giá trị còn lại của TSCĐ:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

72.275
26.345

-   
-   

98.620

16.629
3.854

-   
-   

20.483

55.646
78.137

29.949
2.361
(809)

(4.887)
26.614

10.904
4.287
(809)

(1.734)
12.648

19.045
13.966

4.204
393

(170)
(1.330)

3.097

2.034
538

(170)
(597)
1.805

2.170
1.292

13.900
472

(1.425)
-   

12.947

6.865
1.931

(1.425)
-   

7.371

7.035
5.576

120.328
29.571
(2.404)
(6.217)

141.278

36.432
10.610
(2.404)
(2.331)
42.307

83.896
98.971

Tổng
(triệu KIP)

Nhà cửa
(triệu KIP)

Máy móc
 thiết bị 

(triệu KIP)

Phương tiện
 vận tải

(triệu KIP)

Thiết bị dụng 
cụ quản lý
(triệu KIP)



Nguyên giá:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Mua trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giá trị hao mòn lũy kế:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Khấu hao trong năm
Thanh lý, nhượng bán
Giảm khác
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Giá trị còn lại của TSCĐ:
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2014
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

63.210
9.065

-
-

72.275

13.283
3.346

-
-

16.629

49.927
55.646

24.756
6.875

(1.682)
-

29.949

8.366
4.220

(1.682)
-

10.904

16.390
19.045

3.906
388
(90)

-
4.204

1.679
445
(90)

-
2.034

2.227
2.170

11.501
2.440

(29)
(12)

13.900

4.903
2.003

(29)
(12)

6.865

6.598
7.035

103.373
18.768
(1.801)

(12)
120.328

28.231
10.014
(1.801)

(12)
36.432

75.142
83.896

Tổng
(triệu KIP)

Nhà cửa
(triệu KIP)

Máy móc
 thiết bị 

(triệu KIP)

Phương tiện
 vận tải

(triệu KIP)

Thiết bị dụng 
cụ quản lý
(triệu KIP)

(*): Điều chuyển sang công cụ dụng cụ

Biến động của tài sản cố định hữu hình trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 như sau:
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

18.3  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Bao gồm tạm ứng xây dựng Chi nhánh Xiengkhoang, Chi nhánh Savanakhet, khu phức hợp Nongtha và tạm ứng nâng 
cấp trụ sở chính.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang và tài sản 
chưa đưa vào sử dụng

30/12/2015 (triệu KIP)
110.149

110.149

31/12/2014 (triệu KIP)
24.303

24.303

19.  LÃI DỰ THU 

Lãi dự thu tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác
Lãi dự thu cho vay khách hàng
Lãi dự thu đầu tư chứng khoán

30/12/2015 (triệu KIP)
1.609

50.960
4.583

57.152

31/12/2014 (triệu KIP)
7.649

22.472
9.624

39.745

20.  TÀI SẢN CÓ KHÁC

Lãi tiền gửi trả trước
Chi phí chờ phân bổ của hoạt động tài trợ máy ATM cho 
BCEL theo Nghị quyết ngày 6/1/2013 của HĐQT 
Chi phí chờ phân bổ khác
Các khoản phải thu khác

30/12/2015 (triệu KIP)
51.929

-
   

14.142
3.368

69.439

31/12/2014 (triệu KIP)
23.594

1.798

9.310
4.801

39.503

21.  TIỀN GỬI VÀ VAY TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

Tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác
Tiền gửi không kỳ hạn của TCTD trong nước
Tiền gửi không kỳ hạn của TCTD nước ngoài

Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng khác
Tiền gửi có kỳ hạn của TCTD trong nước
Tiền gửi có kỳ hạn của TCTD nước ngoài

Tiền vay từ các ngân hàng khác
Tiền vay từ các TCTD trong nước
Tiền vay từ các TCTD nước ngoài

30/12/2015 (triệu KIP)
102.560

63.759
38.801

2.304.200
1.653.000

651.200

488.400
-   

488.400
2.895.160

31/12/2014 (triệu KIP)
2101.457

30.082
71.375

1.946.155
89.365

1.856.790

-   
-   
-   

2.047.612

Tiền gửi có kỳ hạn bằng KIP có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng và chịu lãi suất 5,50%/năm.

Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ có kỳ hạn từ 3 năm đến 5 năm và chịu lãi suất 2,04%/năm đến 4%/năm.

Vay từ các TCTD nước ngoài là khoản vay với Ngân hàng Cathay United có kỳ hạn 3 năm và chịu lãi suất 3,10%/năm.



22. T IỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG

Tiền gửi không kỳ hạn 
Tiền gửi không kỳ hạn bằng KIP
Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiền ký quỹ 
Tiền ký quỹ bằng KIP
Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ 
Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi tiết kiệm bằng KIP
Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ 
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn bằng KIP 
Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ 

30/12/2015 (triệu KIP)
631.152
367.615
263.537
61.915

726
61.189

394.971
207.903
187.068

2.664.036
2.103.258

560.778
3.752.074

31/12/2014 (triệu KIP)
643.653
366.421
277.232

8.890
4.021
4.869

329.298
165.301
163.997

1.800.263
1.246.863

553.400
2.782.104
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Tiền gửi không kỳ hạn bằng KIP
Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiền gửi tiết kiệm bằng KIP
Tiền gửi có kỳ hạn bằng KIP
Tiền gửi tiết kiệm bằng USD
Tiền gửi có kỳ hạn bằng USD
Tiền gửi tiết kiệm bằng THB
Tiền gửi có kỳ hạn bằng THB
Tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ
Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ

2015 Lãi suất (%/năm)
0,00 - 3,00
0,00 - 1,50
1,96 - 4,50

3,50 - 13,00
1,50

1,75 - 6,75
1,00

1,50 - 6,50
1,20

4,80 - 9,60

2014 Lãi suất (%/năm)
0,00 - 4,50
0,00 - 1,50

3,00
3,50 - 13,00

1,50
1,75 - 6,50

1,00
1,25 - 6,50

1,20
4,80 - 9,60

23.  LÃI PHẢI TRẢ

Lãi dự chi tiền gửi và vay của ngân hàng khác
Lãi dự chi tiền gửi khách hàng

30/12/2015 (triệu KIP)
12.640
40.276

52.916

31/12/2014 (triệu KIP)
11.148
22.924

34.072

24.  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI TRẢ (“TNDN”)

Phát sinh trong năm
Số phải nộp

(triệu KIP)
Số đã nộp
(triệu KIP)

Dư tại 31/12/2015
(triệu KIP)

Dư tại  1/1/2015
(triệu KIP)

Thuế TNDN 18.306 39.716 (39.127) 18.895

Ngân hàng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất là 24% trên tổng lợi nhuận chịu thuế (năm 
2014: 24%). Thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ được tính như sau:

Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách 
khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan 
thuế.

26. VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ thể hiện số tiền đóng góp bởi Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”), Ngân hàng Ngoại thương 
Lào (“BCEL”) và Công ty Souk Houng Heang. Chi tiết số vốn góp như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế 
Điều chỉnh:
Chi phí không được khấu trừ
Thu nhập chịu thuế TNDN
Chi phí thuế TNDN trong năm (24%)
Chi phí thuế TNDN phát sinh trong kỳ
Thuế TNDN phải trả đầu năm
Điều chỉnh thuế phải trả theo biên bản làm việc 
của cơ quan thuế
Thuế TNDN đã trả trong năm
Thuế TNDN phải trả cuối năm

2015 (triệu KIP)
165.303

181
165.484

39.716
39.716
18.306

-

(39.127)
18.895

2014 (triệu KIP)
122.578

259
122.837

29.481
29.481

8.782
125

(20.082)
18.306

25.  CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

Các khoản phải trả cań bô ̣công nhân viên
Phải trả về séc chờ thanh toán
Chiết khấu trái phiếu chờ phân bổ
Phải trả khác

30/12/2015 (triệu KIP)
6.684
1.888
3.111

19.038
30.721

31/12/2014 (triệu KIP)
6.186
2.414

10.344
9.460

28.404

BIDV
BCEL
Souk Houng Heang

31/12/2015  
(triệu KIP)

Tỷ lệ % sở hữu theo 
Giấy phép kinh doanh 

31/12/2014  
(triệu KIP)

Tỷ lệ % sở hữu theo 
Giấy phép kinh doanh 

514.383 
197.839

79.136 
791.358 

65
25
10

100

367.416
197.839

-
565.255

65
35

-
100
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Trong năm, vào ngày 14 tháng 5 năm 
2015, Ngân hàng Nhà nước Lào đã có 
Công văn số 163/DBS chấp thuận 
việc LVB có thành viên góp vốn thứ 3 
là Công ty Souk Houng Heang tham 
gia góp vốn với tỷ lệ 10% trên vốn 
điều lệ mới. 

Theo đó, ngày 9 tháng 6 năm 2015, 
Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên 
doanh Lào Việt có Nghị quyết số 
67/NQ-HĐQT về đồng tiền góp vốn, 
giá trị vốn góp của mỗi thành viên 

góp vốn và phương án phân chia 
thặng dư vốn góp sau khi tăng vốn 
như sau:

- Ghi nhận vốn điều lệ bằng KIP Lào 
(LAK) và thực hiện tăng vốn điều lệ 
một lần lên 100 triệu USD trong năm 
2015 theo nguyên tắc: BCEL giữ 
nguyên số vốn góp hiện tại, không 
góp thêm và nắm giữ tỷ lệ sở hữu 
25%; BIDV giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 
65%; Cổ đông mới nắm giữ tỷ lệ sở 
hữu 10%. Thành viên góp vốn mới 

thực hiện góp vốn với giá bằng 1,03 
(103%) lần đơn vị vốn góp. Giá trị 1 
đơn vị vốn góp: 5.000 LAK.

- Vốn góp bổ sung vốn điều lệ được 
góp bằng KIP Lào;

- Phân phối thặng dư vốn góp từ đợt 
phát hành sau khi thực hiện các 
nghĩa vụ thuế sẽ được phân phối 
theo tỷ lệ sở hữu của 02 thành viên 
góp vốn ban đầu là BIDV và BCEL là 
65% và 35%.

28.  GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN 
QUAN

Giao dịch với các bên liên quan là các 
giao dịch được thực hiện với các bên 
có liên quan với Ngân hàng. Một bên 
được coi là liên quan với Ngân hàng 
nếu:

(a) Trực tiếp hoặc gián tiếp qua một 
hay nhiều bên trung gian, bên này:

- kiểm soát hoặc bị kiểm soát 
hoặc chịu sự kiểm soát chung bởi 
Ngân hàng (bao gồm các ngân 
hàng mẹ, công ty con); 

- Có vốn góp vào Ngân hàng và 

BIDV

BCEL

Souk Houng Heang

Chủ sở hữu

Chủ sở hữu

Chủ sở hữu

Tiền gửi tại ngân hàng khác
Tiền gửi của ngân hàng khác
Tăng vốn góp
Tiền gửi tại ngân hàng khác
Tiền gửi của ngân hàng khác
Phân phối thặng dư vốn góp
Góp vốn

39.248
(382.620)

146.967
(231.854)

(7.672)
831

79.136

Chi tiết phải thu và phải trả các bên liên quan tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 như sau: 

BIDV

BCEL

Chủ sở hữu

Chủ sở hữu

Tiền gửi thanh toán
Tiền gửi có kỳ hạn
Lãi dự thu/(dự chi)
Thặng dư vốn góp phải trả
Tiền gửi thanh toán

(31.584)
(2.279.200)

(11.741)
(1.543)

(61.164)

Thu nhập của Ban Điều hành Ngân hàng trong năm tài chính 2015 như sau:

Thu nhập từ lương
Thưởng

1.226
528

29. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN 

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2015 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết 
minh trong báo cáo tài chính ngoài các thông tin đã được thuyết minh (nếu có) trong báo cáo tài chính đính kèm. 

27.T IỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền mặt
Tiền gửi tại NHNN Lào
Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng khác

30/12/2015 (triệu KIP)
132.363
806.916
167.697

1.106.976

31/12/2014 (triệu KIP)
131.565
405.224
119.654

656.443

do đó có ảnh hưởng đáng kể tới 
Ngân hàng; 

- Có quyền đồng kiểm soát Ngân 
hàng.

(b) Bên liên quan là Ngân hàng liên 
doanh, liên kết mà Ngân hàng là một 
bên liên doanh, liên kết; 

(c) Bên liên quan có thành viên là 
nhân sự chính trong Ban Điều hành 
của Ngân hàng hoặc Ngân hàng mẹ; 

(d) Bên liên quan là thành viên mật 
thiết trong gia đình của bất kỳ cá 
nhân nào đã nêu trong điểm (a) hoặc 
(c); (e) Bên liên quan là một Ngân 
hàng trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự 

kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc chịu 
ảnh hưởng đáng kể, hoặc có quyền 
biểu quyết bởi bất kỳ cá nhân nào 
được đề cập đến trong điểm (c) hoặc 
(d); hoặc

(f )  Bên liên quan là kế hoạch chi trả 
lợi ích cho cán bộ công nhân viên của 
Ngân hàng sau khi nghỉ việc, hoặc 
của Ngân hàng khác là bên liên quan 
của Ngân hàng.

Các giao dịch quan trọng với các bên 
liên quan trong năm tài chính kết 
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 
như sau:

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Tăng/(Giảm) thuần
(triệu KIP)

Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung giao dịch Phải trả
(triệu KIP)

56.946
-   
-   
-

73.103

Phải thu
(triệu KIP)

2015 (triêụ KIP)
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