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Thưa quý khách hàng
Năm 2020, thế giới phải đối mặt với khủng hoảng lớn về kinh tế và y tế do tác động của 
đại dịch Covid. Trong bối cảnh chung của thế giới, đất nước Lào cũng bị ảnh hưởng và chịu 
nhiều tác động trên mọi mặt kinh tế xã hội, hệ thống Ngân hàng tại Lào nói riêng cũng gặp 
phải những tác động xấu do đại dịch toàn cầu. Trong điều kiện kinh doanh có nhiều khó 
khăn đó, Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt (LVB) với nền tảng truyền thống gần 22 năm xây 
dựng và phát triển vẫn nỗ lực không ngừng để tiếp tục duy trì vị trí top 5 ngân hàng lớn nhất 
tại Lào. Năm 2020, quy mô tổng dư nợ của LVB đứng thứ 2, quy mô tổng tài sản và nguồn 
vốn đứng thứ 3 trên thị trường. Huy động vốn tại chỗ tăng trưởng bền vững, đáp ứng được 
nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản. Hoạt động tín dụng được kiểm soát 
chặt chẽ, tăng trưởng ở mức độ an toàn. Thu phí dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ ròng đạt 
kết quả tốt, tăng trưởng trên 5% so với năm 2019. Nền khách hàng được mở rộng, công tác 
phát triển khách hàng mới đạt kết quả tốt, tăng trưởng 11,5% so với năm 2019. Những nỗ lực 
bảo toàn, phát triển hoạt động kinh doanh của hệ thống LVB đã góp phần tích cực cho 
phát triển nền kinh tế Lào, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước 
Lào-Việt Nam, được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Lào ghi nhận, khích lệ.

Cùng với những kết quả trong hoạt động kinh doanh, LVB luôn rất quan tâm, tích cực thể 
hiện trách nhiệm với cộng đồng. LVB đã tích cực hưởng ứng sự vận động của Chính phủ Lào, 
đồng hành cùng các doanh nghiệp, chủ động dành những khoản tín dụng hỗ trợ doanh 
nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; Đóng góp hơn 500 
triệu LAK cho các chương trình tài trợ an sinh xã hội hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 cho các cơ sở y tế địa phương, cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng do 
thiên tai lũ lụt, đóng góp cho các sự kiện văn hóa lớn của đất nước Lào...

Thưa quý vị khách hàng,

Năm 2021, trong xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ vào hoạt động của mọi 
ngành nghề kinh tế cũng như đời sống xã hội, trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức 
tạp nhiều khó khăn, LVB xác định kế hoạch hoạt động theo hướng kinh doanh thận trọng, 
tăng trưởng quy mô phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả.  Chuyển dịch mạnh mẽ công tác 
dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, gia tăng nền khách hàng, đồng thời 
đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao.  LVB cũng 
tập trung nguồn lực cho mục tiêu chuyển đổi ngân hàng số, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động, phát triển sản phẩm dịch vụ mang hàm lượng công nghệ 
cao, hướng tới mục tiêu là một trong những ngân hàng hiện đại, có nền tảng ngân hàng số 
đứng đầu tại thị trường Lào. Bên cạnh đó, LVB cũng sẽ vẫn tiếp tục giữ vững truyền thống và 
phát huy vai trò, góp phần là ngân hàng cầu nối giữa hai nền kinh tế Việt Nam – Lào. 

Thay mặt LVB, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán 
bộ nhân viên LVB đang nỗ lực lao động, chung sức, chung tay để xây dựng ngôi nhà chung 
LVB ngày càng lớn mạnh và thịnh vượng. Thay mặt hệ thống LVB, Tôi cũng xin gửi lời tri ân 
sâu sắc đến Quý khách hàng, đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi trong 
suốt chặng đường gần 22 năm xây dựng và phát triển tại thị trường Lào để cùng nhau bước 
tới tương lai thịnh vượng, bền vững.

Chúc Quý vị ngày càng phát triển và thành công

Trân trọng!

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT
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Ngày thành lập:
22/06/1999

Giấy phép thành lập và hoạt động số 
02/BOL do Ngân hàng CHDCND Lào cấp 
ngày 11/01/2021

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều 
chỉnh lần gần nhất số 1891/ĐKKD do Bộ Công 
thương CHDCND Lào cấp ngày 24/11/2020

T: (856) 21 251418 hoặc Hotline 1440
F: (856) 21 212197

Tên tiếng Lào:
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ຈໍາກັດ

Tên tiếng Anh:
Lao - Viet Bank Co., Ltd

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

Địa chỉ trụ sở chính:
Số 44, đường Lan-xang, quận Chăn-Thạ-
Bu-Ly, thành phố Viêng Chăn, CHDCND Lào

Tên tiếng Việt:
Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt

Tên viết tắt:
LAOVIETBANK / LaoVietBank / LVB / ທລວ

Website:
laovietbank.com.la

Thông tin khái quát về LaoVietBank

• Toàn bộ cổ phần của Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt là cổ phần phổ thông, tổng số cổ phần 
phổ thông của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt là 158,271,512 cổ phần. Bằng chữ: Một trăm 
năm mươi tám triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm mười hai cổ phần.

• Thông tin cổ đông: Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt gồm 03 (ba) cổ đông góp vốn như sau:

CỔ ĐÔNG THỨ NHẤT (01): 

a) Tên: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
b) Quốc tịch: Việt Nam 
c) Địa chỉ trụ sở chính BIDV: Số 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn kiếm, Thành phố Hà Nội, nước 

CHXHCN Việt Nam.
d) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam góp 65% vốn điều lệ, 

tương ứng 514,382,414,000 LAK hoặc 102,876,483 cổ phần.

CỔ ĐÔNG THỨ HAI (02): 
a) Tên: Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng (BCEL)
b) Quốc tịch: Lào.
c) Địa chỉ trụ sở chính BCEL: Số 1, đường Pangkham, huyện Chanthabouly, Thủ đô Viêng 

Chăn, nước CHDCND Lào.
d) Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng góp 25% vốn điều lệ, tương ứng  197,839,390,000 

LAK hoặc 39,567,878 cổ phần.

CỔ ĐÔNG THỨ BA (03): 
a) Tên:  Công ty TNHH Souk Houng Heang
b) Quốc tịch: Lào.
c) Địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH Souk Houng Heang: bản Xangkhou, huyện Xaythany, 

Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
d) Công ty TNHH Souk Houng Heang góp 10% vốn điều lệ, tương đương 79,135,756,000 

LAK hoặc tương ứng 15,827,151 cổ phần.

Facebook & Youtube:
LaoVietBank

65% 25% 10%

Công ty TNHH
Souk Houng Heang
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Năm 1999: Trước yêu cầu nâng tầm quan hệ thương mại và đầu tư cho tương xứng với quan 
hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Chính phủ Việt Nam đã chọn Ngân hàng Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Chính phủ Lào đã lựa chọn Ngân hàng Ngoại thương 
Lào (BCEL) là 2 ngân quốc doanh hàng đầu của 2 nước để thực hiện liên doanh góp vốn 
thành lập Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt. Ngày 22/06/1999 tại Thủ đô Viêng Chăn nước 
CHDCND Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chính thức khai trương hoạt động trước sự 
chứng kiến  của lãnh đạo Chính phủ hai nước, nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính  trị được 
Đảng, Chính phủ 02 nước giao đó là làm cầu nối thanh toán, chuyển đổi giữa 02 đồng tiền 
VND/LAK và giải ngân các dự án hợp tác giữa hai nước. Vốn điều lệ ban đầu 10 triệu USD.

• Năm 2004: Tăng vốn điều lệ 
lên 15 triệu USD

• Năm 2012: Tăng vốn điều lệ 
lên 37,5 triệu USD và triển 
khai thành công hệ thống 
ngân hàng lõi Corebanking 
hiện đại, là cơ sở nâng cao 
quản trị điều hành và phát 
triển dịch vụ ngân hàng hiện 
đại ứng dụng công nghệ 
cao

Năm 2020: Hoạt động kinh 
doanh của LaoVietBank đã 
đạt được những kết quả vững 
chắc, quy mô hoạt động tiếp 
tục nằm trong top 3 NHTM lớn 
nhất tại Lào và đứng đầu các 
NHTM Việt Nam hoạt động tại 
Lào.

• Năm 2013: Tăng vốn điều lệ 
lên 70 triệu USD

• Năm 2015: Tăng vốn điều lệ 
lên 100 triệu USD

2004-20121999 2013-2015 2020

Quá trình hình thành và phát triển
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Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh

1. Dịch vụ tài khoản

2.  Dịch vụ Huy động vốn

3. Dịch vụ cho vay (Ngắn, trung và dài hạn)

4. Dịch vụ bảo lãnh

5. Dịch vụ chiết khấu chứng từ

6. Dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại

7. Dịch vụ chuyển tiền

8. Dịch vụ thẻ

9. Dịch vụ nhờ thu

10. Dịch vụ mua bán ngoại tệ

11. Dịch vụ bảo lãnh thanh toán

12. Các dịch vụ khác theo giấy chứng nhận đăng ký 
 kinh doanh…
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Chỉ số hoạt động cơ bản năm 2020

Đơn vị tính: Triệu LAK

Đơn vị tính: Triệu LAK

Tổng tài sản

Tổng nguồn vốn

2016

2.000.000

0

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2017 2018 2019 2020

7.994.093 8.470.707 8.606.086 9.100.156
9.680.185

2016

2.000.000

0

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2017 2018 2019 2020

9.129.573 9.606.585 9.718.012 10.245.570 10.906.198

2016
0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2017 2018 2019 2020

5.071.666 5.204.758
5.638.748

6.342.576
6.993.606

Tiền gửi DC&TCKT
Đơn vị tính: Triệu LAK

LaoVietBank Báo cáo thường niên 2020 www.laovietbank.com.la

Dư nợ
Đơn vị tính: Triệu LAK

2016
0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2017 2018 2019

7.127.321
7.506.465

6.759.109 6.983.931

2020

7.174.473
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KHỐI  KINH DOANH 
- DỊCH VỤ

KHỐI QUẢN LÝ
RỦI RO

KHỐI  TÁC NGHIỆP 
- HỖ TRỢ

Phòng QHKHDN

Phòng QHKHCN

Phòng QLĐT&KDTT

Phòng TTQT

Phòng TTKQ

Phòng DVKH HSC

Phòng Thẻ

Phòng Kế toán tổng hợp Phòng Kinh doanh dịch vụ Phòng giao dịch

Các PGD/ĐGD
trực thuộc Hội sở chính

Phòng QTTD

Phòng TCKT

Phòng KTKSNB 

Phòng CNTT

Văn Phòng

Phòng TCCB

Phòng KHTH

Phòng Pháp chế

Phòng XLN & QLTS

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TẠI CHI NHÁNH

ທະນາຄານການຄ�າຕ�າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC

Công ty TNHH 
Souk Houng Heang

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TẠI HỘI SỞ CHÍNH

Hội �ồng TDTW Hội �ồng ALCO

BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY BAN QLĐH

ỦY BAN QLRR

ỦY BAN KTNB

Phòng QLRR

HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG

ທະນາຄານ ຮ່ວມທລຸະກິດລາວ -ຫວຽດ ຈໍາກັດ

Mô hình tổ chức, nhân sự và mạng lưới

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy quản lý

Cơ cấu tổ chức chi nhánh

Giới thiệu
LaoVietBank
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Ông ĐOÀN VIỆT NAM 
Ủy viên HĐQT

• Sinh năm 1976

• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1998 

• Được bầu làm UVHĐQT từ năm 2013 

• Từng giữ các chức vụ: Tổng Giám đốc 
LaoVietBank

Hội đồng quản trị 

Ông VIENGSOUK CHOUNTHAVONG 
Phó Chủ tịch HĐQT

• Sinh năm 1964

• Bắt đầu làm việc tại BCEL từ năm 1996 

• Được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT 
LaoVietBank từ ngày 21/08/2020

Ông QUÁCH HÙNG HIỆP 
Chủ tịch HĐQT

• Sinh năm 1969 

• Tiến sỹ kinh tế 

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1991 

• Được bầu làm Chủ tịch HĐQT LaoVietBank 
từ năm 2019 

• Từng giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc 
LaoVietBank
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Ông SIPASEUTH KHOUANGSAVANH 
Ủy viên HĐQT

• Sinh năm: 1969

• Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

• Bắt đầu làm việc tại BCEL từ năm 1996 

• Được bầu làm UVHĐQT từ 01/01/2017 

• Hiện đang là Phó Tổng giám đốc LaoVietBank 

Ông BOUAVANH SIMMALIVONG  
Phó Chủ tịch HĐQT

• Sinh năm 1960 

• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

• Bắt đầu làm việc tại BCEL năm 1990 và được 
BCEL cử sang công tác tại LaoVietBank từ 
năm 1999

• Từng giữ chức vụ Ủy viên HĐQT LaoVietBank 
đến 10/10/2016

• Được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT 
LaoVietBank từ ngày 04/03/2019 đến ngày 
31/07/2020   

• Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc LaoVietBank 
từ tháng 12 năm 2005 đến 30/10/2016

Ông NGUYỄN XUÂN HÒA  
Ủy viên HĐQT

• Sinh năm: 1968

• Thạc sỹ Đại học Nam Califonia

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1995

• Được bầu làm UVHĐQT từ năm 2012 

Ông Nguyễn Văn Bình 
Ủy viên HĐQT

• Sinh năm: 1976

• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2000 

• Được bầu làm UVHĐQT từ năm 2016 
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Giới thiệu
LaoVietBank

Ông Phạm Quốc Công 
Phó Tổng Giám đốc

• Sinh năm: 1982

• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

• Đã từng công tác tại LaoVietBank từ 2005 
– 2012 

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2012 

• Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc 
LaoVietBank từ tháng 8/2016 

Ban điều hành

Ông Nguyễn Bá Phong 
Phó Tổng Giám đốc

• Sinh năm: 1977

• Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2000

• Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc 
LaoVietBank từ tháng 1 năm 2018

Ông Nguyễn Đức Vũ
Tổng Giám đốc

• Sinh năm: 1978 

• Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng.

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2005 

• Được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc 
LaoVietBank từ 19/06/2020; Quyền Tổng 
Giám đốc LaoVietBank từ 01/11/2020

• Bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc LaoVietBank 
từ 01/01/2021

Ông Nguyễn Văn Bình 
Tổng Giám đốc LaoVietBank (04/2016 
– 31/10/2020)

• Sinh năm: 1976

• Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2000

• Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc 
LaoVietBank từ tháng 04/2016 – 31/10/2020.



Ông Viengvilay SENGKHAMYONG 
Phó Tổng Giám đốc

• Sinh năm: 1980

• Cử nhân Đại học quan hệ quốc tế 

• Bắt đầu làm việc tại LaoVietBank từ 
01/06/2007

• Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ 
01/04/2016 

• Từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Quan 
hệ khách hàng LaoVietBank

Ông Bùi Thanh Hoài 
Phó Tổng giám đốc

• Sinh năm: 1979 

• Thạc sỹ công nghệ thông tin 

• Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2001

• Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 
LaoVietBank từ tháng 6 năm 2015 đến ngày 
01/11/2020 
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Ông Sipaseuth KHOUANGSAVANH 
Phó Tổng Giám đốc

• Sinh năm: 1969

• Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

• Bắt đầu làm việc tại BCEL từ năm 1996 

• Được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc 
LaoVietBank từ tháng 11/2016

• Hiện kiêm chức vụ UVHĐQT 
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Mục tiêu của hoạt động giai 
đoạn 2021-2025 là đưa ra 
các giải pháp và thực hiện 
thành công các giải pháp cơ 
cấu lại danh mục tài sản có, 
tài sản nợ nhằm đảm bảo an 
toàn hoạt động, từng bước 
kiểm soát và xử lý tốt các rủi 
ro, nâng cao hiệu quả sinh lời 
của tài sản có và tối ưu hóa 
chi phí đối với danh mục tài 
sản nợ:

(1). Truyền thông, quán triệt 
trong toàn hệ thống phương 
châm “Kỷ cương – Kỷ luật- Đổi 
mới – Chất lượng- Hiệu quả”. 
Xây dựng chương trình hành 
động trong đó từng bước siết 
chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng 
cao ý thức tuân thủ, trách 
nhiệm, đề cao tính chủ động, 
sáng tạo, sát sao và quyết 
liệt trong chỉ đạo điều hành 
của các cấp quản lý.

(2) Đối với tài sản sinh lời chủ 
đạo là Dư nợ vay: 

 • Mục tiêu sau 5 năm tăng 
trưởng dư nợ cho vay nhóm 
1 tăng trưởng bình quân 
5,8%/năm; tăng trưởng tín 
dụng bình quân 5,8%/năm 
và đến năm 2025 dư nợ đạt 
trên 1 tỷ USD; 

 • Đẩy mạnh phát triển dư nợ 
tín dụng mới (gồm khách 
hàng mới và dư nợ của khách 
hàng hiện có) có chất lượng 
tốt, đảm bảo không phát 
sinh nợ xấu, nợ quá hạn mới. 
Trong đó tăng trưởng dư nợ 
vay bằng đồng nội tệ LAK là 
trọng tâm, không cho vay 
bằng ngoại tệ với khách 
hàng không có nguồn thu 
ngoại tệ để trả nợ; dư nợ 
vay ưu tiên cho các ngành 
nghề Lào có thế mạnh như 

năng lượng, nông nghiệp 
công nghệ cao, khoáng 
sản, thương mại; tận dụng 
quan hệ của BIDV tham gia 
các dự án đồng tài trợ cho 
các dự án lớn hoặc/và cho 
vay phần vốn trong nước 
cho các dự án lớn của nhà 
đầu tư FDI đến từ Đông Bắc 
Á; linh hoạt cho vay theo 
kỳ hạn phù hợp với cơ cấu 
nguồn vốn, đặc trưng, tập 
quán vay vốn tại thị trường, 
đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro 
lãi suất.

 • Tăng trưởng tín dụng đi đôi 
với kiểm soát chất lượng tín 
dụng, triển khai hoạt động 
tín dụng một cách an toàn, 
hiệu quả, phù hợp với diễn 
biến kinh tế xã hội. Giảm 

tối đa dư nợ của các khách 
hàng doanh nghiệp lớn; 
chuyển dịch hoạt động tín 
dụng sang các khách hàng 
SMEs, khách hàng bán lẻ; 
khuyến khích tín dụng trung 
dài hạn phù hợp với cơ cấu 
nguồn vốn; tăng trưởng cho 
vay ngắn hạn đối với các 
khách hàng tốt có hoạt 
động kinh doanh ổn định.

 • Áp dụng các biện pháp kiểm 
soát dư nợ hiện hữu không 
để phát sinh nợ xấu, nợ quá 
hạn bao gồm các giải pháp 
hỗ trợ khách hàng như cơ 
cấu nợ, ưu đãi lãi suất và phí 
dịch vụ.

 • Đẩy mạnh công tác thu hồi  
nợ ngoại bảng; tập trung 
nguồn lực (gồm nhân lực và 

tài chính) tối đa cho công 
tác xử lý nợ xấu, nợ quá hạn 
và lãi dự thu quá hạn theo lộ 
trình phù hợp với nguồn lực 
tài chính trong từng năm, 
vừa đảm bảo kế hoạch lợi 
nhuận tối thiểu vừa đảm 
bảo xử lý tối đa nợ xấu, nợ 
quá hạn và giảm dần lãi dự 
thu quá hạn. Trong đó, lưu ý 
tận dụng xu hướng nhà đầu 
tư Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản tăng cường đầu 
tư tại Lào theo hình thức 
mua bán, sáp nhập. 

(3). Tăng trưởng tiền gửi huy 
động của TCKT&DC với cơ 
cấu loại tiền tệ, cơ cấu kỳ 
hạn, cơ cấu đối tượng khách 
hàng tối ưu về phương diện 
an toàn nguồn vốn cũng 
như chi phí huy động vốn với 
mục tiêu HĐV DC&TCKT tăng 
trưởng bình quân  6,4%/năm 

và đến năm 2025 đạt trên 1 tỷ 
USD quy đổi:

 • Tăng trưởng huy động vốn 
gắn với nhu cầu sử dụng 
vốn mà then chốt là nhu 
cầu cho vay khách hàng, 
không chủ trương theo đuổi 
quy mô huy động vốn. Tăng 
cường công tác thu thập 
thông tin, phân tích đánh 
giá thị trường làm cơ sở cho 
công tác điều hành cân đối 
vốn được chủ động, linh 
hoạt, hiệu quả.

 • Huy động vốn phải đảm 
bảo duy trì và tăng trưởng 
ổn định nền khách hàng, thị 
phần tiền gửi TCKT&DC giữ 
vững vị trí thứ 3 tại thị trường 
Lào.

 • Tăng trưởng huy động vốn 
hướng tới việc mở rộng nền 
khách hàng; duy trì ổn định, 

kiểm soát tăng trưởng tiền 
gửi nhóm khách hàng lớn để 
có biện pháp dự phòng đảm 
bảo an toàn; tăng trưởng 
tiền gửi dân cư, tiền gửi có 
kỳ hạn đến mức độ đảm bảo 
an toàn tối ưu, phần còn lại 
ưu tiên cho tăng trưởng tiền 
gửi chi phí thấp.

 • Về cơ cấu tiền tệ tập trung 
chủ yếu cho huy động vốn 
bằng LAK, kiểm soát huy 
động USD với mức chi phí 
phù hợp, chỉ huy động vốn 
THB theo nhu cầu cho vay 
thực tế.

(4). Chuyển dịch mạnh mẽ 
công tác dịch vụ; gia tăng nền 
khách hàng, đồng thời đẩy 
mạnh phát triển sản phẩm có 
hàm lượng công nghệ thông 
tin cao. Đẩy mạnh phát triển 
ngân hàng số, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, công tác chăm 
sóc khách hàng.

(5). Duy trì hiệu quả kinh 
doanh phù hợp từng bước 
phản ánh đúng năng lực tài 
chính thực tế của LVB. Nâng 
cao hiệu quả sử dụng tài sản, 
tiết giảm tối đa chi phí hoạt 
động, đồng thời, duy trì thu 
nhập ổn định cho người lao 
động.  

(6). Từng bước sắp xếp, kiện 
toàn mô hình tổ chức, mạng 
lưới hoạt động. Bổ sung đội 
ngũ nhân sự, tăng cường công 
tác đào tạo cán bộ để nâng 
cao năng suất lao động, phát 
huy tính chủ động, sáng tạo 
của cán bộ. 

(7). Các yếu tố quản trị điều 
hành: Quyết liệt triển khai 
các giải pháp khắc phục các 
điểm yếu, phát huy các điểm 
mạnh để tận dụng các cơ hội 
và vượt qua các thách thức 
tiềm ẩn.

Định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2025
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Về hoạt động huy động vốn: 

Vốn huy động phát triển ổn định, tăng trưởng nhẹ so với năm 2019 và đứng thứ 3 trên thị trường, 
đảm bảo an toàn thanh khoản trong hoạt động. 

Tổng vốn huy động đạt 9,680,185 triệu LAK tăng trưởng 5,6% so với 2019. Nguồn vốn DC&TCKT 
tăng trưởng ~11% so với năm 2019, bám sát tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành là 12%, công 
tác điều hành huy động vốn được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù hoạt động và định 
hướng huy động vốn.

Về hoạt động tín dụng: 

• Về quy mô:

Tổng dư nợ đạt gần 7,25 nghìn tỷ Kíp, tăng 2,6% so với cuối năm 2019, tương đương tốc độ tăng 
trưởng tín dụng của hệ thống NHTM Lào: 2,93%.

• Về cơ cấu:

Năm 2020, LVB đã triển khai điều hành tăng trưởng tín dụng theo định hướng tăng dư nợ cho 
vay bằng đồng LAK, giảm dư nợ cho vay bằng ngoại tệ USD và THB nhằm khuyến khích sử dụng 
đồng LAK theo chủ trương của Chính phủ Lào, đồng thời giảm thiểu các tác động của rủi ro tỷ 
giá 

• Về chất lượng: 

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,87%/TDN, đáp ứng tốt yêu cầu của Ngân hàng CHDCND Lào

Hoạt động kinh doanh trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, LVB đã có những nỗ lực, 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả hoạt động kinh doanh

Về mạng lưới hoạt động:

Trong năm 2020, mạng lưới hoạt động được duy trì gồm trụ sở chính, 7 chi nhánh, 14 PGD và 2 
điểm giao dịch (giảm 01 điểm giao dịch do đóng cửa điểm giao dịch cửa khẩu Densavanh thuộc 
chi nhánh Savanakhet).

Kết quả thu dịch vụ và KDNT: Thu dịch vụ và KDNT ròng tăng trưởng 5% so với 2019.

Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 40 tỷ kíp, giảm so với năm 2019 do tác động, ảnh hưởng 
tiêu cực của dịch Covid-19 và LVB tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trong bối cảnh nền kinh 
tế có chiều hướng tiếp tục khó khăn.

Báo cáo hoạt động
năm 2020

Công tác dịch vụ và phát triển khách hàng: 

Trong năm 2020, LVB đã triển khai các dự án công nghệ thông tin liên quan đến phát triển sản 
phẩm dịch vụ mới như rút tiền không dùng thẻ, tính năng chuyển tiền quốc tế, thu thuế đất trên 
LVB Digibank,...; Thay đổi nhận diện thương hiệu đối với ngân hàng số đổi tên từ Digital banking 
sang LVB DigiBank; Triển khai chương trình ưu đãi đối với khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm 
LVB DigiBank, thẻ…

Nền khách hàng năm 2020 tăng 11,5% so với năm 2019, trong đó KH là TCKT chiếm 4,08%. Số 
khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ năm 2020 tiếp tục tăng trưởng so với năm 2019, trong đó 
các sản phẩm dịch vụ NHS (LVB DigiBank, QRPay) tăng trưởng tốt ở mức tăng trưởng 38%-54%.
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HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN:

Tổng huy động vốn dân cư và tổ chức kinh tế tăng trưởng tốt đạt trên  đạt ~7 nghìn tỷ Kíp, tăng 
trưởng trên 10% so với năm 2019, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng vốn. Nâng quy mô tổng nguồn vốn 
lên ~ 9,7 nghìn tỷ kíp, tăng trưởng trên 6% so với năm 2019. 
Cơ cấu nguồn vốn dịch chuyển theo đúng định hướng, phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với 
nhu cầu sử dụng vốn: (i) Tiền gửi đồng USD tăng trưởng tốt ~ 8% so với năm 2019; (ii) Tiền gửi đồng 
LAK tăng trưởng trên 11% so với năm 2019; (iii) Tiền gửi dân cư tăng trưởng ~ 11% so với năm 2019, 
chiếm tỷ trọng trên 60% tổng tiền gửi dân cư và tổ chức kinh tế.

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG:

Dư nợ tăng trưởng đúng định hướng, tổng dư nợ đạt trên 7 nghìn tỷ kíp, tăng trưởng ~ 3% so với 
năm 2019, chiếm 9,2% thị phần thị phần tín dụng toàn ngành. Trong đó, dư nợ bán lẻ tăng trưởng 
6%, chiếm tỷ trọng ~23% tổng dư nợ; Cho vay đồng LAK tăng trưởng 3% so với năm 2019; Cho vay 
ngoại tệ được kiểm soát, tuân thủ đúng quy định của NHNN, giảm bớt áp lực cân đối ngoại tệ, 
đồng USD giảm 2% so với năm 2019, đồng THB giảm 11% so với năm 2019.

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ:

Thu DV&KDNT ròng tăng trưởng trên 4% so với năm 2019, đạt ~58 tỷ Kíp. Trong các năm gần đầy 
LVB chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm dịch vụ mang 
hàm lượng công nghệ cao với sự ra đời của các sản phẩm như LVB Digibank, QRPAY, máy ADM, 
POS, dịch vụ Customer service, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, thuế, phí đường bộ,….. Kết 
quả phát triển dịch vụ năm 2020 đạt kết qua tốt, trong đó, khách hàng sử dụng LVB DigiBank 
tăng trưởng trên 53% so với năm 2019, QRPAY tăng trưởng 38% so với năm 2019,…

        Đơn vị tính: Triệu LAK

Đánh giá kết quả hoạt động
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020
Thu nhập lãi ròng 236,274 226.811
Thu nhập ròng dịch vụ và kinh doanh 
ngoại tệ

56,276 58.518

Thu hoạt động khác 42,681 26.931
Chi phí nhân sự 62,596 67.071
Chi phí hành chính quản trị 62,757 43.923
Chi phí về khấu hao và chi khác 35,470 30.109
Chi phí DPRR 118,923 120.082
LN trước thuế 55,431 40.057
Vốn điều lệ và các quỹ 890,128 1.037.345
Tiền và tương đương tiền 1,648,131 1.651.236
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TÍCH CỰC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRONG DỊCH COVID – 19 TOÀN CẦU 

Trong năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên toàn cầu khiến cho nền kinh tế Lào 
cũng chịu ảnh hưởng khó khăn chung cùng với nền kinh tế thế giới. Ngay khi dịch bệnh xảy ra, 
Laovietbank đã tích cực cùng chính phủ, Ngân hàng Trung ương Lào có các biện pháp hỗ trợ cá 
nhân, cộng đồng doanh nghiệp kịp thời.

Năm 2020 LaoVietBank đã chủ động giảm thu nhập lãi, giãn nợ, điều chỉnh lịch trả nợ … với các 
khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Lãi suất cho vay bình quân giảm gần 
1% so với thời điểm cuối 2019. 

CƠ CẤU THU NHẬP, CHI PHÍ DUY TRÌ TÍCH CỰC 

Trong năm 2020, tỷ trọng thu nhập của từng mảng hoạt động trong tổng thu nhập của LVB tiếp 
tục có chuyển biến tích cực: Năm 2020 tỷ trọng thu ròng dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ trong 
tổng thu nhập ròng từ lãi, dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ chiếm 20.59% (thu nhập lãi ròng: 79,41%) 
so với số liệu năm 2019 là 19,06% (thu nhập lãi ròng: 80,94%).

Để tập trung nguồn lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh, trong năm 2020, Laovietbank 
tiếp tục triển khai tích cực các biện pháp tiết giảm chi phí hành chính quản trị. Tổng chi phí hành 
chính quản trị (gồm chi nhân sự và chi hành chính quản trị khác) năm 2020 tiết kiệm trên 10% (đạt 
bằng 88,5% năm 2019).

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

Tổng số cán bộ nhân viên của toàn hệ thống LaoVietBank đến thời điểm 31/12/2020 là 410 cán 
bộ chính thức, tăng 06 cán bộ so với cuối năm 2019. Trong đó, tỷ trọng cán bộ người Lào có 369 
cán bộ/Tổng số cán bộ, chiếm tương đương 90%; Tỷ lệ cán bộ người Lào biết và sử dụng được 
tiếng Việt có 278/Tổng số cán bộ Lào, tương đương 75.34%; Trình độ từ Đại học trở lên có 381 cán 
bộ/Tổng số cán bộ, chiếm tương đương 92.93%; Trình độ từ Cao đẳng có 29 cán bộ/Tổng số cán 
bộ, chiếm tương đương 7.07%; Độ tuổi từ dưới 36 chiếm 76%, đội tuổi từ 36 trở lên chiếm 24% tổng 
số cán bộ.

Với sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ toàn diện của 02 ngân hàng mẹ BIDV và BCEL, và nỗ lực nội tại 
hệ thống nhân sự của LaoVietBank tiếp tục hoàn thiện và nâng cao về chất lượng. Được tuyển 
dụng từ các nguồn có chất lượng, đào tạo bài bản tại các trường đại uy tín của Việt Nam, Lào 
và một số nước khác như Trung Quốc, Úc, Thái Lan… kết hợp với với lực lượng lãnh đạo, chuyên 
gia được điều động từ BIDV, BCEL. Đội ngũ cán bộ của LaoVietBank hoàn toàn đáp ứng được 
nhưng yêu cầu, nhiệm vụ khắt khe trong trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đến từ 
02 nền văn hóa khác nhau, nhưng sự đoàn kết, tinh thần nhân ái đã giúp LaoVietBank có được 
văn hóa công sở tiên tiến, tích cực. 

Hệ thống quản trị nhân sự từ chiến lược, kế hoạch, hệ thống quy trình quy định và vận hành từ 
khâu tuyển dụng, đào tạo, bố trí lao động, tiền lương, và các cơ chế tạo động lực thúc đẩy 
lao động ngày càng được chuẩn hóa; nhiều chính sách, chế độ cho người lao động được áp 
dụng một cách tiến bộ, được Ngân hàng Trung Ương Lào và nhiều cơ quan quản lý của Lào 
đánh giá cao.

Phát triển nguồn nhân lực
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TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG:

Công tác tuyển dụng năm 2020 tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả, phong phú về 
hình thức, cách thức triển khai. Các khâu trong qua trình tuyển dụng được thực hiện một cách 
bài bản, công khai, đảm bảo được tính công khai, minh bạch, thống nhất trong toàn hệ thống 
đảm bảo chất lượng, thí sinh tuyển dụng phù hợp theo yêu cầu của từng đơn vị, địa bàn. Qua 
đó, LaoVietBank đã thu hút được đội ngũ ứng viên có chất lượng cao từ khắc mọi miền của Lào, 
tạo ấn tượng tốt đối với xã hội nói chung và thí sinh nói riêng, góp phần quảng bá và nâng cao 
thương thiệu, hình ảnh của LaoVietBank trên thị trường. Năm 2020 toàn hệ thống LaoVietBank 
đã thực hiện tuyển dụng 25 cán bộ đáp ứng yêu cầu được trở thành cán bộ chính thức.

ĐÀO TẠO CÁN BỘ:

Hàng năm LaoVietBank đầu tư lớn vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nhằm đảm 
bảo các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của LaoVietBank từng giai đoạn, từng đối tượng. 
Kế hoạch đào tạo hàng năm được thiết kế, xây dựng đảm bảo được tính thiết thực, phù hợp với 
yêu cầu công tác và năng lực trình độ chuyên môn, kinh nghiệp của cán bộ tại các đơn vị. Các 
khóa đào tạo được thực hiện đa dạng theo loại hình nghiệp vụ, đa dạng các chuyên đề, chủ đề, 
kết hợp đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp qua thực hiện công việc.

Năm 2020 LaoVietBank đã triển khai 50 khóa đào tạo với nhiều nội dung khác nhau đã đào tạo 
cho 1663 lượt học viên, trong đó có 26 khóa đào tạo theo hình thức đào tạo nội bộ tổ chức đào 
tạo tập trung tại Hội sở chính và qua thông qua hệ thống Video Conferrence, 07 khóa đào tạo 
qua hình thức luân chuyển làm việc thực tế tại Hội sở chính, 01 khóa đào tạo ngoại ngữ (Tiếng 
Việt trình độ 01, 02), có cử cán bộ tham gia 5 khóa đào tạo do cơ sở đào tạo khác tổ chức và có 
tham gia 11 khóa đào tạo E-Learning của BIDV.  Ngoài ra, cũng đã triển khai tổ chức hình thức 
đào tạo kèm cặp giữa cán bộ BIDV cử sang công tác và cán bộ Lào (có năng lực, chiều hướng 
phát triển tốt) nhằm đào tạo và dự nguồn nhân sự kế cận, thay thế.

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG:

LaoVietBank thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động, 
khuyến khích các đơn vị thành viên tạo điều kiện tối đa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cán bộ. Việc chi trả lương thu nhập đối với cán bộ gắn với kết quả hoạt động kinh doanh, mức 
độ hoàn thành, đóng góp của từng cán bộ. Ngoài tiền lương, LaoVietBank quan tâm trong việc 
thưc hiện các chính sách, chế độ khác đối với cán bộ như: Bảo hiểm xã hội, LVI Care và các chế 
độ đối với cán bộ đi đào tạo, đi công tác, hưu trí, ma chay, hiếu hỳ,...

QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM:

Công tác quy hoạch được tiến hành bài bản, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo 
tính chất mở và động. Danh sách quy hoạch được rà soát bổ sung, điều chỉnh nhân sự được 
quy hoạch trong từng giai đoạn đảm bảo bổ sung kịp thời cán bộ tốt, giỏi, có chiều hướng 
phát triển và loại bỏ những cán bộ không còn đáp ứng. Trên danh sách được quy hoạch 
LaoVietBank đã tập trung đào tạo bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá các mặt những cán bộ 
được đánh giá tốt, có triển vọng phát triển đã được bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại phù hợp và 
ngược lại những cán bộ chủ chốt không đáp ứng yêu cầu sau khi hết thời hạn bổ nhiệm sẽ 
được xem xét bố trí tại vị trí, đơn vị khác mà đỏi hỏi về năng lực, trình độ thấp hơn và được 
chi trả thu nhập thấp hơn tương ứng.

Năm 2020 đã hoàn thành việc thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại các đơn 
vị phù hợp với yêu cầu công việc thực tế, cụ thể: Bổ nhiệm mới 06 cán bộ, bổ nhiệm lại 60 
cán bộ. Về cơ bản, các cán bộ chủ chốt thuộc đối tượng đang xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại đáp ứng tốt các tiêu chuẩn theo yêu cầu. LaoVietBank đã thực hiện bố trí nguồn nhân 
lực, sắp xếp lại cán bộ đảm bảo đúng người, đúng việc, phù hợp với quy mô của từng đơn vị, 
nâng cao năng lực và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên toàn hệ thống.

Báo cáo hoạt động
năm 2020
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Dịch vụ ngân hàng điện tử mà ngày nay LaoVietBank định vị là Ngân hàng Số đã triển khai 
từ năm 2016. Với ứng dụng MobileBanking với tên gọi LaoVietBank SmartBanking dành cho 
khách hàng cá nhân và LaoVietBank Corporate Banking dành cho khách  hàng tổ chức cùng 
với đó là LaoVietBank Internet Banking được dùng để nói đến dịch vụ ngân hàng điện tử triển 
khai trên nền tảng web.

Với nền tảng công nghệ đa kênh (omni chanel) tiên tiến và đa dạng các các dịch vụ triển 
khai, định vị thương hiệu Ngân hàng Số riêng có của LaoVietBank là yêu cầu cần thiết và 
tương xứng với vị thế LaoVietBank đã đạt được. Vì vậy LVB DigiBank đã được lựa chọn, định 
vị là “Ngân hàng Số của LaoVietBank.

Tên gọi LVB DigiBank được xác lập thống nhất cho tất cả các yêu tố sản phẩm “ngân hàng 
điện tử đa kênh” gồm: dùng chung cho cả dịch vụ mobile banking và cả internet banking; 
được đặt tên chung cho sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức; 
dùng thống nhất tên ứng dụng trên Google Play Store/App Store, trên website, trên mọi 
phương tiện, ấn phẩm truyền thông, sử dụng chung bên trong ứng dụng trước, trong và sau 
khi login vào ứng dụng. Sử dụng tên thương hiệu thống nhất sẽ giúp công tác truyền thông 
quảng cáo được thực hiện dễ dàng, dễ hiểu, tiết kiệm chi phí, người dùng dễ nhận biết, dễ 
ghi nhớ và dễ sử dụng dịch vụ.

Logo của thương hiệu LVB DigiBank: được thiết kế bài bản, công khai lấy ý kiến của toàn 
hệ thống và lựa chọn cuối cùng đạt được yêu cầu quan trọng như: đơn giản, dễ nhận thức, 
dễ ghi nhớ vì được đồ họa cách điệu từ chính các ký tự LVB DigiBank; Sử dụng logo trong 

Định vị thương hiệu Ngân hàng số
LVB DigiBank

Báo cáo hoạt động
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Thực hiện chủ trương của Ngân hàng 
Nhà nước về việc xây dựng Điều lệ 
hoạt động phù hợp với Luật ngân 
hàng thương mại sửa đổi số 56/QH 
ngày 7/12/2018. Nhằm tạo ra hành 
lang pháp lý vững chắc trong hoạt 
động ngân hàng, đảm bảo tuân thủ 
các quy định pháp luật liên quan, 
Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt 
đã tổ chức nghiên cứu và hoàn thiện 
ban hành Điều lệ sửa đổi số 4899/ĐL-
LVB ngày 26/11/2020 trên cơ sở Nghị 
quyết số 01/NQ-LVB ngày 26/11/2020 
của Hội nghị cổ đông Ngân hàng Liên 
doanh Lào – Việt.

Điều lệ sửa đổi là văn bản pháp lý 
cao nhất, quy định nguyên tắc, vai 
trò, quyền hạn và nhiệm vụ, quản lý 
điều hành, hoạt động,… của Ngân 
hàng Liên doanh Lào - Việt để hoạt 
động kinh doanh lĩnh vực tài chính 
ngân hàng tại CHDCND Lào dưới 
sự quản lý, giám sát của Ngân hàng 
CHDCND Lào (gọi tắt là BOL) đúng 
theo pháp luật CHDCND Lào và theo 
thông lệ quốc tế về nguyên tắc quản 
trị điều hành, nhằm đóng góp quan 
trọng trong việc thực hiện chính sách 
phát triển kinh tế xã hội của Chính 
phủ CHDCND Lào đề ra.

Điều lệ sửa đổi gồm 9 chương, 68 điều 
quy định về mô hình tổ chức, nguyên 
tắc hoạt động chung, lĩnh vực hoạt 
động kinh doanh, quyền và nghĩa vụ 
của cổ đông, quyền và nhiệm vụ của 
Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đến 
các phòng ban trong cơ cấu tổ chức, 
các quy định về quyền lợi người lao 
động…

Ban hành điều lệ mới
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bộ nhận diện thương hiệu LaoVietBank có cách điệu để tạo 
sự khác biệt nhưng vẫn đảm bảo khách hàng dễ nhận diện 
thương hiệu sản phẩm của LaoVietBank; Vẫn sử dụng 02 
màu sắc chủ đạo của Logo LaoVietBank là đỏ và xanh đậm.

Slogan là: All In One được tích hợp đồ họa vào ngay logo 
nhận diện thương hiệu LVB DigiBank là tương xứng và đáp 
ứng được yêu cầu về một thông điệp truyền thông hiệu quả 
gồm: Cá nhân và doanh nghiệp đều dùng 01 LVB DigiBank; 
Sử dụng Mobile hoặc thiết bị kết nối internet đều có thể sử 
dụng 01 LVB DigiBank; Truy cập sử dung LVB DigiBank trên 
mọi thiết bị chỉ cần 01 User mật khẩu với 01 lần đăng ký duy 
nhất; tất cả các nhu cầu dịch vụ ngân hàng từ quản lý tài 
chính, tiền gửi kỳ hạn, thanh toán trong nước, thanh toán 
quốc tế, bán ngoại tệ, thanh toán lương, thanh toán hóa 
đơn (viễn thông, điện, nước), dịch vụ tiêu dùng trả nợ vay, 
mua bảo hiểm… đều có trong 01 LVB DigiBank và trong tương 
lai sẽ còn nhiều tính năng khác trong chỉ 01 LVB DigiBank.

Toàn bộ nội dung thương hiệu đã được Ngân hàng nhà nước 
Lào (BOL) chấp thuận thông qua bằng văn bản; bộ nhận 
diện thương hiệu LVB DigiBank đã được thực hiện thủ tục 
đăng ký bảo hộ bản quyền với bộ Khoa học công nghệ từ 
09/2020; các tên miền website liên quan đến thương hiệu 
LVB DigiBank được đăng ký và bảo hộ.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU LVB DIGIBANK

Ngân hàng số nói chung và LVB DigiBank nói riêng được 
xác định là lĩnh vực ưu tiên phát triển trong giai đoạn 2020-
2025. Theo đó, LaoVietBank sẽ triển eKYC trong xác thực và 
định danh khách hàng trong đăng ký và sử dụng dịch vụ 
LVB DigiBank; Tích hợp LVB DigiBank với các kênh giao dịch 
thương mại điện tử, mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ; Thực 
hiện cơ cấu lại, xắp xếp lại các tính năng, nâng cấp giao 
diện ứng dụng LVB DigiBank nhằm đem đến trải nghiệm mới 
cho khách hàng, có những lợi ích tích cực đối với sức khỏe 
người dùng, tối ưu hiệu năng, thời lượng pin và tăng độ bền 
của thiết bị; Mở rộng kết nối thanh toán LVB QR với các đối 
tác ở nước ngoài; Hợp tác bán hàng với Bảo hiểm các đơn 
vị bán hàng online tại Lào; Thu hộ phí cho các trường học, 
công ty tài chính tiêu dùng, thuế, đối tác Mobile Money; Thực 
hiện nâng cấp các tính năng của LVB DigiBank nhằm tạo 
được sự tin cậy của khách hàng trong bối cảnh cuộc chạy 
đua khốc liệt trong sự cạnh tranh về chất lượng và sự đa 
dạng hóa về dịch vụ của các ngân hàng.

Báo cáo hoạt động
năm 2020
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Công tác an sinh xã hội là một trong những 
hoạt động truyền thống nổi bật của Ngân 
hàng Liên doanh Lào - Việt (LaoVietBank) 
nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của 
xã hội Lào thể hiện tinh thần nhân ái công 
hiến vì cộng đồng. 

Công tác an sinh xã hội luôn được LaoVietBank 
chú trọng. Từ năm 2014 – 2020, công tác an 
sinh xã hội của LaoVietBank được đóng góp 
hơn 8 tỉ LAK cho đồng bao người dân Lào. 

Riêng năm 2020, là năm gặp những khó khăn 
do đại dịch Covid – 19 gây ra ảnh hưởng toàn 
cầu nói chung và đất nước Lào nói riêng. 
LaoVietBank nhận thức rõ trách nhiệm xã hội 
cũng như những đóng góp của mình đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội của Lào, đặc biệt 
trong giai đoạn đối mặt với khó khăn về dịch 
bệnh và thiên tai. Chính vì thế, LaoVietBank đã 
thực hiện chia sẻ, góp phần vào công tác an 
sinh xã hội năm 2020 đã thực hiện đóng góp 
vào công tác an sinh xã hội hơn 500 triệu LAK 
với các chương trình tài trợ an sinh xã hội nổi 
bật như: góp phần trong việc ủng hộ để ngăn 
chặn và phòng chống đại dịch Covid – 19 cho 
các sở y tế địa phương; trao tặng vật thực 
phẩm cho những người dân gặp ảnh hưởng lũ 
lụt tại huyện Songkhon và huyện Sonnabouly 
tại tỉnh Savanhnakhet. 

Ngoài ra, LaoVietBank còn tổ chức các chương 
trình chung tay góp sức hiến máu san sẻ cộng 
đồng nhằm đóng góp cho việc sử dụng máu 
cho các bệnh viện và cấp cứu điều trị bệnh 
nhân tạo sự hiểu biết cho cán bộ nhân viên 
về tầm quan trọng của việc hiến máu nhân 

đạo vào các ngày lễ quan trọng như: Nhân 
ngày kỷ niệm thành lập Công đoàn Lào tròn 
60 năm và ngày thành lập Hội phụ nữ Lào tròn 
40 năm; chương trình Mừng Đại hội đảng lần 
thứ VI của thành viên Đảng NDCM Lào BOL; 
Chương trình mừng Đại Hội Đảng NDCM Lào 
thứ VIII và chương trình hiến máu nhân đạo 
mừng ngày Quốc khánh Lào tròn 45 năm.

Công tác an sinh xã hội của LaoVietBank
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• Nhận thức rõ vai trò quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh 
ngân hàng hướng tới phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả, LVB luôn chủ động áp dụng 
các thông lệ tốt, tách bạch giữa các bước đề xuất, phê duyệt, tác nghiệp, phân định rõ 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân liên quan theo mục tiêu quản 
lý rủi ro tín dụng. LVB thường xuyên hoàn thiện, cập nhập văn bản chế độ trong hoạt động 
cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đáp ứng theo quy định, điều hành của Ngân hàng 
Trung ương Lào.

• LVB luôn kiểm soát chặt chẽ rủi ro thanh khoản trên cơ sở tuân thủ các quy định của NHNN 
và các văn bản nội bộ. Trong năm 2020, tình hình thanh khoản của LaoVietBank diễn biến 
tốt, các nghĩa vụ thanh toán đối với khách hàng luôn được bảo đảm đúng hạn. LVB luôn 
bám sát các diễn biến của thị trường, nhu cầu thanh toán của khách hàng và dự kiến các 
tình huống bất lợi để chuẩn bị sẵn các kịch bản điều hành cân đối vốn phù hợp.

• Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có sai sót, 
do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do yếu tố bên ngoài gây ra tổn 
thất về tài chính và/hoặc tác động tiêu cực phi tài chính đối với ngân hàng.. Để quản lý và 
kiểm soát rủi ro hoạt động, trong năm 2020, LVB đã và đang triển khai đồng bộ nhiều công 
việc như: Thiết lập bộ phận chuyên trách tại Hội sở chính; Xây dựng, ban hành đầy đủ hệ 
thống văn bản chế độ; Nghiên cứu, triển khai các công cụ quản lý rủi ro hoạt động, đồng 
thời thực hiện công tác quản lý rủi ro hoạt động đối với các sản phẩm mới; Thực hiện chế 
độ báo cáo quản lý rủi ro hoạt động.

• Là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Lào, LVB đã từng bước triển khai 
những bước cần thiết theo yêu cầu cầu của Ngân hàng Trung ương Lào để thực hiện các 
chuẩn mực an toàn vốn của Ủy ban Basel nhằm nâng cao sự an toàn, lành mạnh và năng 
lực quản lý rủi ro, năng lực cạnh tranh. LVB đã chủ động thiết lập cơ cấu tổ chức triển khai 
Basel, đồng thời thực hiện Dự án “Tư vấn rà soát Báo cáo phân tích chênh lệch”.

Hoàn thiện hệ thống QLRR,
Chuẩn bị triển khai Basel II
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(1). Tăng trưởng tín dụng thận trọng trên cơ sở kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, phù hợp 
với định hướng phát triển KTXH của Chính phủ, BOL. Ưu tiên phát triển tín dụng bán lẻ, tập 
trung phát triển tín dụng đối với các lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng được xác định là động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế và ưu tiên phát triển. Linh hoạt triển khai các gói tín dụng ưu 
đãi lãi suất, khuyến khích doanh nghiệp SMEs phù hợp với điều kiện thị trường và cân đối vốn 
đảm bảo sự cạnh tranh, thu hút khách hàng để tăng trưởng tín dụng và nâng cao hiệu quả 
sử dụng vốn.

(2). Phát triển và đa dạng nguồn vốn huy động. Thực hiện phân khúc khách hàng theo 
từng địa bàn, ngành nghề,.... để có biện pháp tiếp cận phù hợp. Đồng thời, xác định nhóm 
khách hàng thu nhập cao/quan trọng là phân khúc khách hàng mục tiêu phát triển trong 
thời gian tới. Đẩy mạnh việc phát triển các tiện ích Ngân hàng số để gia tăng nguồn vốn.

(3). Tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, khai thác tối đa nền khách 
hàng, gia tăng nguồn thu từ dịch vụ. Trong đó xác định sản phẩm ngân hàng số, dịch vụ 
thanh toán không dùng tiền mặt, cho vay KHCN,... là các sản phẩm mục tiêu.

(4). Nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. 
Kiện toàn mô hình tổ chức của LaoVietBank hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại theo tiêu 
chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản trị kinh doanh và các tiêu chuẩn về an 
toàn hoạt động theo Basel II.

(5). Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra giám sát, kiểm tra nội bộ. Tăng cường kiểm 

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 
NĂM 2021

tra, giám sát trong toàn hệ thống theo hướng tăng cường tần suất, số lượng và phạm vi 
kiểm tra, giám sát thường xuyên tất cả các đơn vị trong hệ thống, bao phủ đầy đủ các mặt 
hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, mở rộng phạm vi, lĩnh vực kiểm tra gắn với tăng cường kiểm tra 
đột xuất các đơn vị. Gia tăng ứng dụng CNTT, khai thác có hiệu quả các chương trình hỗ trợ 
nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát tốt rủi ro tác nghiệp.

(6). Nâng cao hơn nữa hiệu quả mạng lưới hoạt động của các chi nhánh, phòng giao 
dịch. Tiếp tục đẩy mạnh phân phối đa kênh, nâng cấp và hiện đại hoá kênh phân phối thông 
qua hệ thống ngân hàng số để tạo bước tiến vượt bậc trong hoạt động ngân hàng bán lẻ, 
mạng lưới kênh phân phối đa dạng rộng khắp và hiện đại. Tập trung sắp xếp để nâng cao 
hiệu quả mạng lưới ATM, ADM, POS.

(7). Phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện thường xuyên liên tục công tác đào tạo nhằm 
nâng cao chất lượng lao động, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. Xây dựng cơ 
chế chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân 
hàng, marketing…

(8). Tiếp tục đầu tư , nâng cao năng lực công nghệ thông tin đáp ứng đầy đủ nền tảng 
công nghệ của một ngân hàng hiện đại, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin. Đồng thời 
từng bước số hóa các nghiệp vụ ngân hàng như thanh toán quốc tế, tín dụng, … thông qua 
ngân hàng số. Đồng thời tăng cường số hóa quy trình, thủ tục nội bộ đảm bảo xử lý nhanh 
nhất các yêu cầu của khách hàng song song với việc cải cách, giảm bớt thủ tục giấy tờ và 
tiết giảm chi phí hoạt động.

Báo cáo hoạt động
năm 2020
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To: The Board of Directors of Lao - Viet Bank Co., Ltd; and 
       Bank of the Lao PDR

Qualified Opinion
We have audited the accompanying special purpose financial statements (“the financial 
statements”) of Lao - Viet Bank Co., Ltd (“the Bank”), which comprise the statement of financial 
position as at 31 December 2020, the income statement, statement of comprehensive income, 
statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes 
to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified 
Opinion section of our report, the financial statements of the Bank for the year ended 31 December 
2020 are prepared, in all material respects, in accordance with the accounting policies as 
described in Note 5 to the financial statements to meet the reporting requirements of Bank of 
the Lao PDR.

Basis for Qualified Opinion
The financial statements do not disclose information relating to fair value measurements 
required by IFRS 13: “Fair value measurement” and financial risk management required by IFRS 7: 
“Financial Instruments: Disclosures”. The effects of the failure to disclose required information on 
the financial statements have not been determined.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for 
the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in 
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for 
Professional Accountants (IESBA Code) and the ethical requirements that are relevant to our 
audit of the financial statements in Lao PDR, and we have fulfilled our other ethical responsibilities 
in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence 
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Independent Auditors’ Report

Emphasis of Matter – Basis of Accounting
We draw attention to Note 2 to the financial statements, which describes the basis of preparation, 
under which the accounting policies used and disclosures made are not intended to, and do 
not, comply with all the requirements of International Financial Reporting Standards as the 
accounting policies for recognition and measurement of financial instruments are based on IAS 
39 Financial instruments: Recognition and Measurement instead of IFRS 9 - Financial instruments. 
The financial statements are prepared solely for the use of the Bank to meet the reporting 
requirements of Bank of the Lao PDR. As a result, the financial statements may not be suitable 
for another purpose. Our auditor’s report is intended solely for the information and use of the 
Bank and these regulators, and should not be used by other parties.

We also draw attention to Note 24 – Taxation to the financial statements, which describes the 
request of the Ministry of Finance for commercial banks to recalculate profit tax for the years 
from 2016 to 2019 and the potential impact to deductible expenses for profit tax calculation 
during this period subject to pending clarification and detailed implementation guidance from 
authorized agencies.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Responsibilities of the Bank’s Management for the Financial Statements
The Bank’s management is responsible for the preparation of the financial statements in 
accordance with the accounting policies as described in Note 5 to the financial statements and 
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of 
the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank’s ability 
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and 
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the 
Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Báo cáo
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as 
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but 
is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISA will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the 
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. We also:

  • Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain 
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of 
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 
override of internal control.

  • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the Bank’s internal control.

  • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank’s ability to continue 
as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw 
attention in our auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such 
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit 

evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions 
may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

  • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by management.

We communicate with management regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 
control that we identify during our audit.

Ernst & Young Lao Co., Ltd.

                                                       
Anh Hoang Trinh
Partner

Audit Practising Registration 

Certificate No. 011/LCPAA-APT-2018

Vientiane Capital, Lao PDR 

9 April 2021
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for the year ended 31 December 2020

Notes
2020

LAKm
2019

LAKm
Interest income calculated using the effective 
interest method
Interest expense calculated using the effective 
interest method

683,497

(366,994)

829,282

(390,221)
Net interest and similar income 7 316,503 439,061
Fees and commission income 
Fees and commission expense

45,542 
(823)

48,044 
(796)

Net fees and commission income
Net gain from dealing in foreign currencies
Other operating income

8
9
10

44,719
9,509

30,001

47,248
11,335 47,006

Total operating income
Credit loss expense 16

400,732
(210,232)

544,650
(318,498)

NET OPERATING INCOME 190,500 226,152
Personnel expenses 
Depreciation and amortization 
Other operating expenses

11
19,20

12

(67,071) 
(30,109) 
(54,691)

(62,596) 
(25,131) 

(72,664)
TOTAL OPERATING EXPENSES (151,871) (160,391)
PROFIT BEFORE TAX
Current profit tax expense
Deferred profit tax (expense)/income

24.2
24.4

38,629
(7,332) 
(8,236)

65,761
(14,202) 

5,307
NET PROFIT FOR THE YEAR 23,061 56,866

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Mr. Pham Huy Dong
Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
9 April 2021

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director

Income Statement

for the year ended 31 December 2020

Notes
2020

LAKm
2019

LAKm
NET PROFIT FOR THE YEAR 23,061 56,866
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Net change in fair value of available-for- sale 
financial assets
Income tax related to net change in fair value of 
available-for-sale financial assets

(322)

64

323

(78)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, 
NET OF TAX

27.2 (258) 245

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, 
NET OF TAX

22,803 57,111

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Mr. Pham Huy Dong
Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
9 April 2021

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director

Statement of Comprehensive Income
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Báo cáo
kiểm toán độc lập

for the year ended 31 December 2020

Notes
31/12/2020

LAKm
31/12/2019

LAKm
ASSETS
Cash and balances with the BOL
Due from banks
Loans to customers
Financial investments – available-for-sale 
Financial investments – held-to-maturity 
Investment in a joint venture
Tangible fixed assets and right-of-use assets
Intangible assets
Profit tax receivable
Deferred tax assets
Other assets

13 
14 
15 

17.1 17.2 
18
19
20

24.1
24.4

21

1,221,652 
525,488 

7,994,002 
3,606 

691,319 
857

305,413 
46,705 

- 
64,287 
22,359

813,928
974,454 

7,618,434 
3,928 

356,559 
517

226,479 
46,895 

- 
63,491 
111,574

TOTAL ASSETS 10,875,688 10,216,259
LIABILITIES
Due to other banks
Due to customers
Tax payable
Deferred tax liabilities
Other liabilities

22
23

24.1
24.4
25

2,689,309 
7,083,298 

4,727 
60,263 
50,516

2,764,685 
6,408,993 

2,002 
51,295 
24,512

TOTAL LIABILITIES 9,888,113 9,251,487
EQUITY
Paid-up capital
Statutory reserves 
Available-for-sales reserve 
Retained earnings

26
27.1
27.2

791,358 
105,316 

500 
90,401

791,358 
98,770 

758 
73,886

TOTAL EQUITY 987,575 964,772
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 10,875,688 10,216,259

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Mr. Pham Huy Dong
Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
9 April 2021

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director

Statement of Financial Position

fo
r t

he
 y

ea
r e

nd
ed

 3
1 D

ec
em

be
r 2

02
0

C
ha

rt
er

ed
 c

ap
ita

l 
LA

Km

St
at

ut
or

y
re

se
rv

es
LA

Km

Av
ai

la
bl

e-
fo

r-
sa

le
re

se
rv

e
LA

Km

Re
ta

in
ed

ea
rn

in
gs

LA
Km

To
ta

l
LA

Km
Ba

la
nc

es
 a

s 
at

 3
1 D

ec
em

be
r 2

01
8

N
et

 p
ro

fit
 fo

r t
he

 y
ea

r
N

et
 c

ha
ng

e 
in

 A
va

ila
bl

e-
 fo

r-
 s

al
es

 
re

se
rv

es
 P

ro
fit

 ta
x 

re
la

te
d 

to
 c

om
po

-
ne

nt
s 

of
 o

th
er

 c
om

pr
eh

en
si

ve
 in

co
m

e
Ap

pr
op

ria
tio

n 
to

 re
se

rv
es

 fo
r 2

01
9

79
1,3

58 - - - -

90
,5

24 - - - 
8,

24
6

51
3 -

32
3

(7
8) -

25
,2

66
56

,8
66 - -

(8
,2

46
)

90
7,6

61
56

,8
66

 
32

3
(7

8)
 -

Ba
la

nc
es

 a
s 

at
 3

1 D
ec

em
be

r 2
01

9
79

1,3
58

98
,7

70
75

8
73

,8
86

96
4,

77
2

N
et

 p
ro

fit
 fo

r t
he

 y
ea

r
N

et
 c

ha
ng

e 
in

 A
va

ila
bl

e-
 fo

r-
 s

al
e 

re
se

rv
e 

Pr
ofi

t t
ax

 re
la

te
d 

to
 c

om
po

-
ne

nt
s 

of
 o

th
er

 c
om

pr
eh

en
si

ve
 in

co
m

e
Ap

pr
op

ria
tio

n 
to

 re
se

rv
es

 fo
r 2

02
0

- - - -

- - - 
6,

54
6

-
(3

22
)

64 -

23
,0

61 - -
(6

,5
46

)

23
,0

61
 

(3
22

)
64

 -

Ba
la

nc
es

 a
s 

at
 3

1 D
ec

em
be

r 2
02

0
79

1,3
58

10
5,

31
6

50
0

90
,4

01
98

7,5
75

Pr
ep

ar
ed

 b
y:

Ve
rifi

ed
 b

y:
Ap

pr
ov

ed
 b

y:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
M

r. 
Ph

am
 H

uy
 D

on
g

H
ea

d 
of

 F
in

an
ce

 a
nd

 A
cc

ou
nt

in
g 

D
ep

ar
tm

en
t

Vi
en

tia
ne

, L
ao

 P
D

R 
9 

Ap
ril

 2
02

1

M
r. 

Le
 T

u 
Th

e
C

hi
ef

 A
cc

ou
nt

an
t

M
r. 

N
gu

ye
n 

D
uc

 V
u 

G
en

er
al

 D
ire

ct
or

St
at

em
en

t o
f C

ha
ng

es
 in

 E
qu

ity



LaoVietBank Báo cáo thường niên 2020 www.laovietbank.com.la56 57

Báo cáo
kiểm toán độc lập

for the year ended 31 December 2020

Notes
2020

LAKm
2019

LAKm
OPERATING ACTIVITIES
Profit before tax 38,629 65,761
Adjustments for:

Depreciation and amortization charges
Credit losses expense
Foreign exchange gain arising from revaluation of 
monetary accounts denominated in foreign cur-
rency
Interest income 
Interest expense

Change in operating assets:
Net change in due from banks
Net change in loans and advances to customers 
Net change in financial assets held to maturity 
Net change in other assets

Change in operating liabilities:
Net change in due to other banks 
Net change in due to customers 
Net change in other liabilities

Interest received
Interest paid
Profit tax paid during the year

19,20
16

7
8

24.2

30,109
210,232

-
(683,497) 

366,994

 
45,529 

(333,574) 
(306,502) 

(17,162)

 
(155,956) 

737,891 
26,707

401,831 
(350,000) 

(4,578)

25,131 
318,498

- 
(829,282) 

390,221

(13,873) 
(372,801) 

139,723 
(61,853)

(323,148) 
830,523 

42,791

440,624 
(368,610) 

(12,192)
Net cash flows from operating activities 6,653 271,513
INVESTING ACTIVITIES
Purchase and construction of fixed assets
Advances for fixed asset purchases and 
construction in progress
Investment in joint venture 
Dividends received 10

 
(3,395)

(290)
(340)

477

(4,331)

(11,532) 
(517) 
581

Net cash flows used in investing activities 3,548 15,799

Statement of Cash Flows

for the year ended 31 December 2020

Notes
2020

LAKm
2019

LAKm
FINANCING ACTIVITIES
Net cash flows from financing activities - -
Net change in cash and cash equivalents 3,105 255,714
Cash and cash equivalents at the beginning of the 
year

1,648,131 1,392,417

Cash and cash equivalents at the end of the year 28 1,651,236 1,648,131

Prepared by: Verified by: Approved by:

                                                                                                                                                         
Mr. Pham Huy Dong
Head of Finance and 
Accounting Department

Vientiane, Lao PDR 
9 April 2021

Mr. Le Tu The
Chief Accountant

Mr. Nguyen Duc Vu 
General Director

Statement of Cash Flows (Continued)
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Mạng lưới hoạt động
của LaoVietBank

Mạng lưới hoạt động của 
LaoVietBank

58

04.
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Mạng lưới hoạt động
của LaoVietBank

Chi Nhánh

Trụ Sở Chính

07

01

Phòng Giao Dịch

Điểm Giao Dịch

14

02

Mạng lưới hoạt động của LaoVietBank

Mạng lưới hoạt động
của LaoVietBank

STT Đơn vị Địa chỉ
Trụ Sở Chính và các Phòng giao dịch 

Trụ Sở Chính Số 44 Đại lộ Lanexang, Bản Hat Sa Đy, Quận Chăn Thạ Bu Ly, 
Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

1
Phòng Giao dịch 
Chợ sáng

Tầng 1 tòa nhà Shopping mall 1, Quận Chăn Thạ Bu Ly, Thủ đô 
Viêng Chăn, CHDCND Lào

2
Phòng Giao dịch 
Sy khay

Bản Sy khay, huyện Si Khột Tạ Bong , Thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào.

3
Phòng Giao dịch 
Don Noun

Bản Xaysavang, huyện Saythany, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND 
Lào.

4
Phòng Giao dịch 
Salakham

Bản Salakham, huyện Hạt Xai Phong, Thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào.

5
Phòng Giao dịch 
Dong Dok

Bản Dong Dok, tổ 2, huyện Say Tha Ni, Thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào.

6
Phòng Giao dịch 
Lào - Itec

Tầng 1 tòa nhà Itec mới, Thủ đô Viêngchăn, CHDCND Lào.

7
Phòng Giao dịch 
Wattay

Bản Na Kham, Huyện Sỉ Khốt Tạ Boong, Thủ đô Viêng Chăn, 
CHDCND Lào.

8
Điểm Giao dịch 
Naxay

Unitel Tower, Đường Nỏng Bon, Huyện Xay Sệt Thả, Thủ đô Viêng 
Chăn CHDCND Lào.
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Mạng lưới hoạt động
của LaoVietBank

STT Đơn vị Địa chỉ
Các chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc

1 Chi nhánh Luông 
Pha Bang

Số 04, bản Phôn Pheng, thành phố Luông Pha Bang, tỉnh Luông 
Pha Bang, CHDCND Lào

Điểm Giao dịch 
Xàng Khọng

Đường Số 13N, bản Xàng Khọng, Thành phố Luông Pha Bang, tỉnh 
Luông Pha Bang, CHDCND Lào.

2 Chi nhánh Xiêng 
Khoảng

Đường 76, bản Thơn, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. 

Phòng Giao dịch 
Phonsavanh

Bản Tern, Huyện Paek, Tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào. 

3 Chi nhánh 
Oudomxay

Bản Vang Hay, huyện Xay, tỉnh Oudomxay, CHDCND Lào.

4 Chi nhánh Khăm 
Muộn

Số 001, bản Sẳn Ty Súc, huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, 
CHDCND Lào. 

PGD KM3 Bản Nỏng Bua Khăm, Huyện Thà Khẹc, Tỉnh Khăm Muộn, 
CHDCND Lào.

Phòng Giao dịch 
Bolikhamxay

Đường 13 nam, Bản Phôn Xay Nửa, Huyện Pạk Săn, Tỉnh Bo Li Khăm 
Xay, CHDCND Lào.

STT Đơn vị Địa chỉ
Các chi nhánh và Phòng giao dịch trực thuộc

5 Chi nhánh Sạ Vẳn 
Nạ Khệt

Số 178 Đường Si Sạ Vàng Vông, bản Lắt Tạ Nạ Lăng Sý, thành 
phố Kay Sỏn Phôm Vi Hản, tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, CHDCND Lào. 

Phòng Giao dịch 
Seno

Bản Xai Ya Moung Khun, huyện Ou Thoum Phone, tỉnh Sạ Vẳn Nạ 
Khệt, CHDCND Lào. 

Phòng Giao dịch 
Kaisone

Đường Si Sa Vang Vông, Bản Lattanalangsy, thành phố Kay Sỏn 
Phôm Vi Hản, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào.

6 Chi nhánh Chăm 
Pa Sắc

Đường 13 Nam, bản Phôn Sạ Ạt, cây số thứ 02, thành phố Pạc Sê, 
tính Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào. 

Phòng giao dịch 
KM7

Siêu thị SCS, Km7 đường Xaladongkhieu, thành phố Pạc Sê, Tỉnh 
Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào.

Phòng giao dịch 
KM8

Ban Nong Boua Thong, huyện Ba Chieng Cha Leun souk, tỉnh 
Chăm Pa Sắc, CHDCND Lào.

7 Chi nhánh 
Attapue

Bản Vắt Luổng, huyện Sạ Mắc Khi Xay, tỉnh Attapue, CHDCND 
Lào.




