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Thưa quý vị!

Nhìn lại năm 2016, tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới 
tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và khó khăn thách thức 
lớn. Giá dầu mỏ, giá cả hàng hóa và thị trường tài chính 

toàn cầu diến biến phức tạp. Bên cạnh đó, khủng hoảng di cư 
tại khu vực Châu Âu cùng vẫn nạn khủng bố ngày càng lan 
rộng sẽ vẫn là những mối nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến 
tình hình an ninh, kinh tế toàn cầu trong giai đoạn tới.

Đối với CHDCND Lào, năm 2016 nền kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng nhưng tốc độ giảm so với năm trước. Tăng trưởng kinh 
tế trong năm tài khóa 2015 - 2016 là 6,9%, thấp hơn so với 
mức 7,2% năm 2015, và thấp hơn mục tiêu 7,5% của Chính 
phủ đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020. Lạm phát nằm trong 
vòng kiểm soát và bình quân ở mức 1,17%. 

Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt luôn 
bám sát chỉ đạo điều hành cơ chế chính sách của Ngân hàng 
Trung ương Lào,  hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ 
pháp luật Lào. Năm 2016, LaoVietBank giữ vững vị trí là một 
trong những ngân hàng nằm trong TOP 5 ngân hàng lớn tại 
Lào về lợi nhuận và hoạt động có hiệu quả tại thị trường Lào. 
Kết thúc năm tài chính 2016, quy mô tổng tài sản đạt trên 
9,129 tỷ  LAK (tương đương trên 1,1 tỷ USD), tăng 18% so với 
năm 2015; Tổng nguồn vốn huy động từ TCKT&DC tăng 35% 
so với năm 2015; Tổng dư nợ của toàn hệ thống tăng trưởng 
19% so với 2015; Lợi nhuận trước thuế đạt 169 tỷ LAK (tương 
đương 20,66 triệu USD); Nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,46% 
thấp hơn bình quân ngành; Tổng số cán bộ nhân viên toàn 
hệ thống đạt gần 400 người, đời sống cán bộ nhân viên ngày 
càng được nâng cao và không ngừng cải thiện; Mạng lưới hoạt 
động phủ rộng trên hầu hết các tỉnh thành của Lào với 20 chi 
nhánh, phòng giao dịch phân bố tại các tỉnh Bắc, Trung và 
Nam Lào như Attapeu, Champasak, Xavanakhet, Khăm muộn, 
Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Luongprabang, Udomxay. Ngoài 
ra LaoVietBank luôn là đơn vị tích cực thực hiện tài trợ an sinh 
xã hội, các hoạt động vì người nghèo tại Lào với tổng số tiền 
năm 2016 đã thực hiện đạt trên 300,000 USD.

Với những kết quả đã đạt được, LaoVietBank tiếp tục củng 
cố, tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng, khẳng định 
vị thế trên thị trường, đóng góp tích cực vào việc thực thi chính 
sách tiền tệ của nhà nước Lào, cũng như đóng góp ngày càng 
tích cực vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của 
Lào. Đồng thời vun đắp hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc 
biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Thưa các quý vị!
Năm 2016 LaoVietBank tiếp tục giành được những thành 

công và hoạt động có hiệu quả. Thành công này sẽ tiếp tục 
là động lực mạnh mẽ cho LaoVietBank tiếp tục phát triển, hội 
nhập khu vực và vượt qua những con sóng trên thương trường.

Để chuẩn bị tốt cho những chặng đường phát triển trong thời 

THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HĐQT LAOVIETBANK

gian tới và tiếp tục thực hiện thành công, phấn đấu hoàn thành 
trước hạn kế hoạch chiến lược 2016 – 2020, LaoVietBank 
đã có những chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực cán bộ trẻ, 
nhiệt huyết, trí tuệ, năng lực trình độ chuyên môn cao, quản trị 
điều hành khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả. Trên cơ sở nền 
tảng công nghệ thông tin Corebanking hiện đại, LaoVietBank 
sẽ tiếp tục có những chuyển đổi mạnh mẽ sang hoạt động bán 
lẻ trên nền tảng công nghệ cao, tăng cường năng lực tài chính; 
quản trị tốt rủi ro, từng bước chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, 
phát triển an toàn, bền vững…

Năm 2017 dự báo tình hình kinh tế thế giới nói chung và 
kinh tế Lào tiếp tục còn gặp khó khăn, thách thức. Để giữ vững 

vị thế ngân hàng thuộc Top 05 tại thị trường Lào, Hội đồng quản 
trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên LaoVietBank 
sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, thúc 
đẩy sự phát triển bền vững của ngân hàng, đóng góp tích cực 
vào sự phát triển của nền kinh tế Lào và vun đắp tình hữu nghị 
Việt Nam – Lào. LaoVietBank cam kết là người bạn đồng hành 
thấu hiểu, vững chắc và tin cậy đối với khách hàng, đối tác.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được tri ân và bày tỏ sự 
cảm ơn chân thành đến Chính phủ và các cơ quan ban ngành 
của Lào cùng toàn thể quý khách hàng, đối tác đã ủng hộ và 
giúp đỡ LaoVietBank trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng 
năm 2017 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng 

hành của quý vị, LaoVietBank là cầu nối của thành công.
Trân trọng!

Trần Lục Lang
Chủ tịch HĐQT LaoVietBank
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH CHUNG THỊ TRƯỜNG LÀO

Năm 2016, tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội của 
Lào ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, 
dịch vụ, đầu tư và cuộc sống của nhân dân. Lào tăng 

cường hợp tác quốc tế, gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN là 
cơ hội tốt để các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư vào 
Lào. Chính phủ nhiệm kỳ mới của Lào tiếp tục thực hiện tốt 
công tác an ninh, quốc phòng toàn dân, toàn diện, thúc đẩy 

phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Tính đến hết năm 2016, thị trường Lào có 42 NHTM và chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài với tổng tài sản toàn hệ thống 
ước đạt 13,7 tỷ USD, tăng trưởng 14%; Tổng dư nợ tín dụng 
tăng trưởng 22% và chiếm khoảng 54,2% GDP. Tổng tiền gửi 
toàn hệ thống tăng trưởng 10,5% so với đầu năm và chiếm 
khoảng 55,7% GDP. Nợ xấu của toàn hệ thống NHTM ở mức 
3%/TDN. Trong năm 2016, BOL tiếp tục thực hiện áp trần lãi 
suất huy động và chênh lệch tối đa giữa bình quân lãi suất 
cho vay và huy động là 4%, với chính sách này, lãi suất của 
tiền gửi và tiền vay trên thị trường giảm nhanh chóng qua đó 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng năng lực sản xuất của nền 

kinh tế.
Nhìn chung trong năm 2016, hệ thống ngân hàng tại Lào 

có sự tăng trưởng chậm lại so với giai đoạn trước. Ngân hàng 
CHDCND Lào (BOL) hạn chế và gần như dừng việc cấp phép 
thành lập ngân hàng mới, tập trung kiểm soát chất lượng hoạt 
động của hệ thống ngân hàng.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
Đứng trước môi trường kinh doanh bên ngoài có nhiều khó 

khăn thách thức, LaoVietBank đã tập trung mọi nguồn lực, 
phát huy thế mạnh, sức mạnh nội tại để vượt qua mọi khó 
khăn và giành được những kết quả đáng ghi nhận, nằm trong 

TOP những ngân hàng hoạt động hiệu quả tại Lào.
- Tổng tài sản của toàn hệ thống đạt trên 9,129 tỷ  LAK 

tăng trưởng 18% so với đầu năm, chiếm 8,1% thị phần và duy 
trì vị trí thứ 5 ngân hàng có quy mô  lớn nhất.

- Tổng dư nợ của toàn hệ thống đạt 7,202 tỷ LAK, tăng 
trưởng 19% so với năm 2015. Duy trì trong nhóm các ngân 
hàng có quy mô tín dụng lớn nhất tại thị trường Lào.

- Tổng nguồn vốn huy động đạt 7,994 tỷ LAK, tăng trưởng 
20% so với năm 2015. Thị phần tiền gửi tăng từ 6,9% lên 
8,5%, nằm trong top các NHTM hàng đầu tại Lào.

- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt 169 tỷ LAK, tăng 
trưởng 2,25% so với năm 2015. Tiếp tục là một trong những 
ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất tại Lào.

- Mở mới thêm 05 phòng giao dịch trên toàn quốc tại các 
tỉnh Savanakhet, Xiengkhoang, Champasack và Attapeu. Đưa 
số lượng chi nhánh/PGD của LaoVietBank lên 20 chi nhánh, 
phòng giao dịch

- Phát triển thêm 12,778 khách hàng mới, tăng trưởng 
32%. Khối lượng giao dịch và tần xuất giao dịch tăng trưởng 
mạnh, tăng 26% so với năm 2015.

Để có được kết quả kinh doanh khả quan như vậy là do 
LaoVietBank đã thực hiện tốt cơ cấu danh mục tài sản có, 
kiểm soát, xử lý tài sản có tiềm ẩn rủi ro và xử lý nợ xấu; 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực 
quản trị điều hành. LaoVietBank luôn chú trọng ứng dụng công 
nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động kinh doanh, quản trị 
thông tin, được tạp chí Asian Banking and Finance vinh danh 
là “Ngân hàng có Công nghệ và Hoạt động tốt nhất tại Lào”

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2017
Bước sang năm 2017, nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều 

thách thức với sự tăng trưởng chậm lại của một số nền kinh 
tế mới nổi, rủi ro chính trị gia tăng. Cùng với các yếu tố biến 
động khó lường của nền kinh tế thế giới, năm 2017 được dự 
đoán tiếp tục là năm khó khăn cho kinh tế trong nước. 

Với định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-
2020, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 
2016 và dự báo môi trường kinh tế xã hội Lào năm 2017. Ban 
Điều hành đề ra một số định hướng trọng tâm trong năm 2017 
như sau:

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu hoạt động, từng bước chuẩn 
hóa theo thông lệ quốc tế;

- Đa dạng các kênh huy động vốn và tăng cường huy động 
vốn trên thị trường I và liên ngân hàng; 

- Nâng cao chất lượng danh mục tài sản, tăng trưởng tín 
dụng gắn liền với kiểm soát chất lượng tín dụng, quyết liệt xử 
lý nợ xấu và trích lập DPRR đầy đủ theo quy định;

- Đa dạng nền khách hàng, tập trung nguồn lực và ưu tiên 
phát triển sản phẩm bán lẻ, dịch vụ bán lẻ, phát triển mạng 
lưới phù hợp. Tăng cường hoạt động marketing, phát triển sản 
phẩm trên nền tảng công nghệ hiện đại, tăng cường tiện ích 
cho khách hàng;
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- Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng, năng động, nhiệt huyết;

- Duy trì và phát triển công nghệ thông tin phục 
vụ quản trị điều hành và phát triển sản phẩm; 

Với lịch sử 18 năm xây dựng và phát triển, chúng 
tôi tin tưởng rằng trong năm 2017, LaoVietBank sẽ 
tiếp tục vượt qua những khó khăn thách thức trong 
môi trường kinh tế vĩ mô của Lào còn gặp khó khăn 
và vượt qua những tiếp tục giành được những thành 
công.

Trân trọng!

NGUYỄN VĂN BÌNH
Tổng Giám đốc LaoVietBank

1. THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty bằng tiếng Lào: ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
Tên Công ty bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT
Tên công ty bằng tiếng Anh: LAO VIET JOINT VENTURE BANK
Tên giao dịch: LAOVIETBANK
Tên viết tắt: LAOVIETBANK
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 điều chỉnh số 691/ĐKKD do Bộ Công thương CHDCND Lào cấp ngày 29/08/2016
Giấy phép đầu từ nước ngoài số 004-15/KHĐT/ĐC4 ngày 24/08/2015 

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

TỔNG TÀI SẢN

TỔNG DƯ NỢ

TỔNG HUY ĐỘNG VỐN

VỐN ĐIỀU LỆ

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LAOVIETBANK

2015 2016

7,728

9,129

2015 2016

6,035

7,133

2015 2016

6,647
7,994

2015 2016

791 791

2015 2016

165

169

Đơn vị: Tỷ LAK
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2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Triển khai chủ trương gia tăng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND 
Lào của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ 2 nước. Trên cơ sở nhu cầu hợp tác của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng (BCEL), Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt đã 

được thành lập ngày 22/06/1999 tại Thủ đô Viêng Chăn. Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LaoVietBank) được thành 
lập nhằm thực hiện vai trò cầu nối giải ngân cho các dự án hợp tác giữa hai Chính phủ, cầu nối thanh toán giữa 02 
nước...

Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động, trong mỗi hoàn cảnh môi trường 
kinh tế khác nhau, LaoVietBank luôn không ngừng được 
phát triển lớn mạnh.

1. GIAI ĐOẠN 1999 – 2004: 
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT VỚI 
NHIỆM VỤ CẦU NỐI HAI NỀN KINH TẾ:

Trong quan hệ quốc tế từ xưa đến nay, quan hệ 
đặc biệt Việt Nam – Lào là một điển hình, một tấm 
gương mẫu mực hiến có về sự gắn kết bền chặt, 
thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân 
tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Sau hơn 30 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam – Lào, đến những năm 1990, 
quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc 
biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước không 
ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều sâu 
lẫn chiều rộng. Với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, 
hai Chính phủ luôn nỗ lực đưa quan hệ hợp tác lên 
ngang tầm với quan hệ tốt đẹp về chính trị thông 
qua mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, 
thương mại là nhân tố thúc đẩy sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước của mỗi quốc gia.

Theo đó quan hệ giao thương giữa hai nước dần 
được mở rộng khiến nhu cầu cần có một kênh thanh 
toán an toàn, nhanh chóng qua ngân hàng giữa hai 
quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Trước nhu cầu 
đó, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) và Đảng, Nhà nước Lào tin tưởng lựa chọn 
Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng (BCEL), là 
hai ngân hàng hàng đầu của mỗi nước thực hiện 
hợp tác liên doanh thành lập Ngân hàng Liên doanh 
Lào Việt.

Ngày 22/06/1999, trên cơ sở thành quả 
của sự hợp tác, Ngân 

hàng 
Liên doanh Lào Việt đã 

được thành lập và chính thức đi vào hoạt động với 
số vốn điều lệ ban đầu 10 triệu USD. Ngay từ những 
ngày đầu thành lập, LaoVietBank đã làm tốt vai trò 
cầu nối giải ngân, thanh toán giữa Lào – Việt Nam

Với những thành tích đóng góp vì sự nghiệp 
phát triển kinh tế Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào 
Việt đã 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.

2. GIAI ĐOẠN 2005 – 2009: HOÀN THIỆN 
XÂY DỰNG THỂ CHẾ, TRƯỞNG THÀNH VÀ 
MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sau hơn 5 năm xây dựng và trưởng thành (1999 
– 2004), Ngân hàng Liên doanh Lào Việt bước đầu 
đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là huyết mạch kết 
nối hai cơ thể kinh tế. Bên cạnh đó, Ngân hàng Liên 
doanh Lào Việt còn vươn lên xây dựng và định vị 
thương hiệu tiên phong của mình trên thị trường tài 
chính ngân hàng tại Lào thông qua các hoạt động 
thanh toán, tín dụng…, góp phần hữu hiệu ổn định 
kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời mở 
rộng sản phẩm dịch vụ hướng đến phục vụ doanh 
nghiệp và nhân dân hai nước trên nền tảng công 
nghệ hiện đại. Trong giai đoạn này, Ngân hàng Liên 
doanh Lào Việt tiếp tục có những bước đi vững 
chắc trong việc hoàn thiện thể chế, tiên phong mở 
lối cho hoạt động đầu tư sang Lào của các doanh 
nghiệp Việt Nam cũng như có những bước đi vững 
chắc trong hội nhập.

3. GIAI ĐOẠN 2010 – 2014: NGÂN HÀNG 
LIÊN DOANH LÀO VIỆT TRONG QUÁ TRÌNH 
TÁI CẤU TRÚC, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP

Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Ngân 
hàng Liên doanh Lào Việt đã tạo lập được một vị 
trí quan trọng trong hệ thống các ngân hàng hoạt 
động trên thị trường Lào. Cũng sau 10 năm đóng 
vai trò kết nối thanh toán hai nền kinh tế, không chỉ 
nổi lên là lá cờ đầu dẫn dắt các hoạt động đầu tư 
của Việt Nam sang Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào 
Việt đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm, 
chuẩn bị hành trang quý báu cho sự phát triển của 
chính mình. Thực hiện mục tiêu đó ngân hàng điều 
lệ, LaoVietBank đã không ngừng mở rộng mạng lưới 
hoạt động, 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.

LaoVietBank đã vinh dự đón nhận Huân chương 
Hữu nghị của Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng; 
Huân chương Lao động hạng hai của Đảng, Nhà 
nước Lào trao tặng; Huân chương hữu nghị do 
Đảng, Nhà nước Lào trao tặng; Huân chương Lao 
động hạng ba do Đảng, Nhà nước Việt Nam; Nhận 
danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam – Lào – 
Campuchia.

4. TỪ 2015 - 2016:
Năm 2015 - 2016 trong bối cảnh nền kinh tế vĩ 

mô Lào gặp nhiều diễn biến không thuận lợi: tăng 
trưởng 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 trên toàn hệ thống kết hợp với quyết 
tâm cao trong 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. 

Đến thời điểm 31/12/2016: 
- Tổng tài sản đạt 9,129 tỷ  LAK;
- Huy động vốn đạt 7,994 tỷ LAK đáp ứng đầy 

đủ nhu cầu vốn
- Dư nợ tín dụng đạt 7,202 tỷ LAK, tỷ lệ nợ xấu 

ở mức 2,46%, thấp hơn toàn ngành
- Lợi nhuận trước thuế đạt 169 tỷ LAK, ROE đạt 

12,52%
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NHỮNG PHẦN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢCTHÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LAOVIETBANK

Laos Domestic Technology &
Operation Bank of the Year 2016

Huân chương Lao Động Hạng nhất, nhì, ba
của Nhà nước CHDCND Lào

Huân chương Hữu nghị của của
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Ngân hàng có công nghệ và hoạt động tốt nhất
năm 2016 tại Lào

Huân chương Độc lập Hạng hai của
Chủ tịch nước CHDCND Lào

13
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG
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TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng trong TOP đầu trên Thị 

trường tài chính Ngân hàng tại Lào, Là đơn vị liên 
doanh hoạt động hiệu quả tốt.

SỨ MỆNH: 
kết nối hai nền kinh tế Lào – Việt Nam là cầu nối 

thanh toán chủ đạo, thúc đẩy quan hệ thương mại và 
đầu tư giữa hai nước Việt Nam – Lào.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
- Khách hàng là trung tâm, là mục tiêu hoạt đông kinh doanh;
- Quản trị rủi ro là nền tảng của quản trị điều hành toàn hệ thống;
- Nhân sự và công nghệ là nhân tố quyết định sự thành công.

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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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

Các PGD
/ĐGD 

tại 
Thủ đô 
Viêng 
Chăn

Phòng
QLRR

Phòng 
QTTD

Phòng 
TCKT

Phòng 
KTKSNB 

Phòng 
CNTT

Văn 
Phòng

Phòng 
TCCB

Phòng 
KHTH

Phòng 
Pháp 
chế

MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAOVIETBANK (HIỆN TẠI)

BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

SHH

ỦY BAN QLĐH

ỦY BAN QLRR

ỦY BAN KTNB

CÁC CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC

Hội đồng TDTW Hội đồng ALCO

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

1) NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) SỞ HỮU 65% VỐN ĐIỀU LỆ:
• Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
• Tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam.
• Tên gọi tắt: BIDV.
• Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.2220.5544 - 19009247. Fax: 04. 2220.0399.
• Được thành lập ngày 26/4/1957, BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời nhất Việt Nam (Chi tiết xin truy cập website: bidv.
com.vn).

2) NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO ĐẠI CHÚNG (BCEL) SỞ HỮU 25% VỐN ĐIỀU LỆ.
• Tên giao dịch: Ngân hàng Ngoại thương Lào đại chúng.
• Tên giao dịch quốc tế: Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public.
• Tên gọi tắt: BCEL.
• Địa chỉ: Số 01, đường PangKham, huyện Chanthabouly, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
• BCEL được thành lập ngày 02/12/1975, là một trong những ngân hàng thương mại nhà quốc doanh lớn nhất tại Lào.

3.) CÔNG TY TNHH SOUK HOUNG HUENG SỞ HỮU 10% VỐN ĐIỀU LỆ
• Tên giao dịch: Công ty TNHH Souk Houng Heang.
• Tên giao dịch quốc tế: Souk Houng Heang Co.,LTD.
• Địa chỉ: Bản Xangkhu, huyện Xaythani, thành phố Viêng Chăn, Lào.
• Công ty TNHH Souk Houng Heang được thành lập ngày 13/05/2014.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG TRẦN LỤC LANG 
Chủ tịch HĐQT

ÔNG PHANSANA KHOUNOUVUONG
Phó Chủ tịch HĐQT

ÔNG SOMPHONE HOUNGNACHIT
Ủy viên HĐQT

ÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
Ủy viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH 
Ủy viên HĐQT  kiêm Tổng Giám Đốc

ÔNG BOUAVANH SIMMALIVONG 
Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc 

ÔNG NGUYỄN XUÂN HÒA 
Ủy viên HĐQT

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HĐQT GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HĐQT

ÔNG TRẦN LỤC LANG
CHỦ TỊCH HĐQT

Sinh năm: 1967
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, có trên 26 năm kinh  
nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 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 KHOUNOUVONG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT:

Sinh năm: 1961
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 NGUYỄN VĂN BÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1976
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Công tác tại BIDV từ năm 2000, đã có trên 17 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã trải qua 
nhiều vị trí công tác tại BIDV
Từ 01/10/2015 – 01/04/2016 là Phó Tổng Giám đốc
Từ 01/4/2016 đến nay là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 
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ÔNG BOUAVANH SIMMALIVONG
ỦY VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

Sinh năm: 1960
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 Ủy viên HĐQT  
LaoVietBank từ tháng 06/2008 – 01/11/2016.
Từ 01/11/2016 là PTGĐ BCEL
Từ 12/02/2017 thôi giữ các chức vụ tại LaoVietBank.

ÔNG NGUYỄN XUÂN HÒA
ỦY VIÊN HĐQT

Sinh năm: 1968
Thạc sỹ Đại học Nam Califonia.
Công tác tại BIDV từ năm 1991 và trải qua nhiều vị trí khác 
nhau.
Ủy viên HĐQT LaoVietBank kể từ tháng 04/2012 cho đến 
nay.

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HĐQT GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HĐQT

ÔNG SOMPHONE HOUNGNACHIT
ỦY VIÊN HĐQT

Sinh năm: 1973
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường Đại học quốc gia Lào
Đại học Quản trị kinh doanh Trường Đại học  
Mahajoulalongkorn nước Thái Lan
Tham gia công tác tại BCEL từ năm 1999 và trải qua nhiều 
chức vụ khác nhau. Có trên 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực tài chính ngân hàng. Từ 07/01/2015 - 01/01/2017 là 
Ủy viên HĐQT
Từ 01/01/2017 thôi giữ các chức vụ tại LaoVietBank.

ÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
ỦY VIÊN HĐQT

Sinh năm: 1976
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Phó Tổng giám đốc LaoVietBank tháng10/2012 và là 
Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT LaoVietBank từ tháng 
01/2013 – 04/2016. Từ 01/04/2016 đến nay là Ủy viên 
HĐQT LaoVietBank.
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GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1976
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Công tác tại BIDV từ năm 2000, đã có trên 17 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã trải qua 
nhiều vị trí công tác tại BIDV
Từ 01/10/2015 – 01/04/2016 là Phó Tổng Giám Đốc
Từ 01/4/2016 đến nay là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 

ÔNG SIPASEUTH KHOUANGSAVANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1969
Công tác tại BCEL từ năm 1996, có 21 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Từ 01/11/2016 là Phó Tổng Giám đốc.

BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
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ÔNG ĐẶNG THÀNH VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1973
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân
Công tác tại BIDV từ năm 1998, có 19 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và trải qua nhiều vị trí 
công tác tại BIDV
Từ tháng 07/2013 cho đến nay là Phó Tổng Giám đốc 
LaoVietBank.

ÔNG PHẠM QUỐC CÔNG 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1982
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Công tác tại LaoVietBank từ 2005 – 2013 và BIDV từ 2012 
– 2016, có 12 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài 
chính ngân hàng
Từ 10/08/2016 đến nay là Phó Tổng Giám đốc LaoVietBank. 

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

ÔNG VÕ THANH TRƯỜNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1970
Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng
Công tác tại BIDV từ năm 1994, có 23 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và trải qua nhiều vị trí 
công tác tại BIDV
Từ tháng 03/2013 – 15/11/2016 là Phó Tổng Giám đốc 
LaoVietBank
Từ 15/11/2016 công tác tại BIDV và không giữ chức vụ tại 
LaoVietBank.

ÔNG BOUAVANH SIMMALIVONG
ỦY VIÊN HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC:

Sinh năm: 1960
Tốt nghiệp Học viện Tài chính, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Công tác tại BCEL từ năm 1990 và chuyển sang công tác 
tại LaoVietBank từ năm 1999.
Từ tháng 12/2005 là Phó Tổng Giám đốc
Từ 06/2008 – 01/11/2016 là Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng 
Giám đốc
Từ 01/11/2016 là Phó Tổng Giám đốc BCEL và không giữ 
chức vụ tại LaoVietBank.

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH
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ÔNG HÀ ĐỨC TIẾN 
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Sinh năm: 1983
Tốt nghiệp Học viện Tài chính
Công tác tại BIDV từ năm 2006, có 11 năm kinh nghiệm 
trong ngành tài chính ngân hàng
Từ 01/06/2015 đến nay là Kế toán trưởng.

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH

KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH NĂM 2016

ÔNG BÙI THANH HOÀI
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1979
Thạc sỹ công nghệ thông tin
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
Từ tháng 06/2015 đến nay là Phó Tổng Giám đốc  
LaoVietBank.

ÔNG VIENGVILAY SENGKHAMYONG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm: 1980
Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, Hà Nội
Công tác tại LaoVietBank từ 01/06/2007, có 10 năm kinh 
nghiệp công tác tại LaoVietBank và đã trải qua nhiều vị trí 
công tác
Từ 01/04/2016 đến nay là Phó Tổng Giám đốc.
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

TỔNG TÀI SẢN
Tổng tài sản của toàn hệ thống đạt 9,129 tỷ LAK tăng 

trưởng 18% so với đầu năm, chiếm 8,1% thị phần và duy trì 
vị trí thứ 5 ngân hàng có quy mô lớn nhất tại trị trường Lào.

HOẠT ĐỘNG NGUỒN VỐN
Tăng trưởng tốt đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt 

động kinh doanh
Năm 2016, LaoVietBank đạt được tốc độ tăng trưởng huy 

động vốn cao so với toàn ngành ngân hàng. Tổng nguồn vốn 
huy động đạt 7,994 tỷ LAK, tăng trưởng 20% so với năm 
2015; Vốn huy động từ TCKT& Dân cư đạt 5,071 tỷ LAK, tăng 
trưởng 35%; Thị phần tiền gửi tăng từ 6,9% lên 8,5%, nằm 
trong Top các NHTM lớn nhất tại Lào.

TÍN DỤNG
Tín dụng tăng trưởng thận trọng theo định hướng rà 

soát và cơ cấu lại danh mục tín dụng, nâng cao chất 
lượng tín dụng, hạn chế rủi ro.

Tổng dư nợ của toàn hệ thống đạt 7,202 tỷ LAK, tăng 
trưởng 19% so với năm 2015. Thị phần tín dụng đạt 12,39%. 
Tỷ lệ nợ xấu là 2.46% thấp hơn tỷ lệ bình quân của toàn hệ 
thống, phù hợp với định hướng và kế hoạch năm 2016.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống đạt 169 tỷ LAK.

VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI
Tiếp tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích ngân 

hàng hiện đại trên nền tảng corebanking hiện có: 
Trong năm 2016, LaoVietBank đã xây dựng và triển khai 

thành công thêm nhiều sản phẩm, tiện ích mới mang tính đột 
phá như: Hệ thống kết nối thanh toán hóa đơn tự động kết nối 
với các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, điện, nước; xây 
dựng hệ thống thu phí tự động; cho vay thấu chi doanh nghiệp; 
triển khai brand name cho giai đoạn 1 (Mobile Banking) đối 
với dịch vụ ngân hàng điện tử IBMB. Theo đó, đưa tổng số sản 
phẩm dịch vụ và tiện ích ngân hàng của LaoVietBank lên trên 
150 sản phẩm, tiện ích.

Năm 2016 là năm thứ ba liên tiếp, LaoVietBank vinh dự 
đươc Tạp chí nổi tiếng châu á là Asian Banking and Finnace 
trao tặng giải thưởng ở hai hạng mục là Ngân hàng có Công 
nghệ và Hoạt động tốt nhất (Laos Domestic Technology & 
Operations Bank of the Year) nằm trong hạng mục các giải 
thưởng về Ngân hàng bán buôn và Sáng tạo hệ thống Core 
Banking tốt nhất (Core Banking System Initiative of the Year 

– Laos) nằm trong hạng mục các giải thưởng về Ngân hàng 
bán lẻ.
VỀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI VÀ 
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐỒNG BỘ, 
CHUYÊN NGHIỆP:

Trong năm 2016, LaoVietBank đã mở mới thêm 05 phòng 
giao dịch trên toàn quốc tại các tỉnh Savanakhet, Xiengkhoang, 
Champasack và Attapeu. Đưa số lượng chi nhánh/PGD của 
LaoVietBank lên 20 bao gồm: HSC, 05 chi nhánh, 13 PGD, 
01 Điểm giao dịch và có mặt tại 8/18 tỉnh thành cả nước. Quy 
mô và thị phần hoạt động các đơn vị thành viên hầu hết có 
sự tăng trưởng và có đóng góp chung vào kết quả kinh doanh 
của toàn hệ thống.

Thực hiện trang bị thêm 10 máy ATM, nâng tổng số máy lên 
60 máy trên toàn quốc. Bên cạnh đó, năm 2016, LaoVietBank 
cũng hoàn thiện xây dựng hệ thống chấp nhận thẻ qua POS và 
đang triển khai lắp máy POS trên toàn quốc. 
VỀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG NỀN KHÁCH 
HÀNG

Đạt kết quả tốt giúp nâng cao uy tín và vị thế của  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

LaoVietBank trên thị trường Lào: Đến cuối năm 2016  
LaoVietBank đã có trên 55 ngàn khách hàng, trong đó khách 
hàng tổ chức đạt 2,8 ngàn và khách hàng cá nhân đạt gần 
52,3 ngàn. Trong năm 2016 đã phát triển được 12,778 khách 

hàng, tỷ lệ tăng trưởng khách hàng mới đạt 32%. Khối lượng 
giao dịch và tần xuất giao dịch tăng trưởng mạnh, tăng 26% 
so với năm 2015.
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

TỔNG TÀI SẢN

Đơn vị: Triệu LAK

Đơn vị: Triệu LAK Đơn vị: Triệu LAK

Đơn vị: Triệu LAK

VỐN ĐIỀU LỆ

2011 2012 2013 2014 2015 2016

127,059

306,474

565,255 565,255

791,358 791,358

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

DƯ NỢ TÍN DỤNG

TỔNG HUY ĐỘNG VỐN

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,625,570
2,503,343

4,209,707
5,611,589

7,728,605
9,129,573

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,033,637
1,482,219

2,502,190

4,131,941

6,017,227

7,202,289 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,545,147
2,062,534

3,110,135

4,829,716

6,647,234

7,994,093.00 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

NỢ XẤU/TỔNG DƯ NỢ

2011 2012 2013 2014 2015 2016

8,188
21,953

57,585

122,578

165,303 169,021 

Đơn vị: Triệu LAK

4.31%

5.49%

2.27%

1.75%

1.98%
2.46%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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KIỂM SOÁT RỦI RO
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CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO

CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ (KTKSNB) là đơn vị tham 
mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong 
công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của LaoVietBank. Phòng 
KTKSNB có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định của 
pháp luật, các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý, 
điều hành của LaoVietBank; thực hiện giám sát việc thực hiện 
các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành; giám sát 
các hoạt động trọng yếu của các Phòng nghiệp vụ tại Hội sở 
chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Hệ thống KTKSNB LaoVietBank được tổ chức theo mô hình 
tập trung, độc lập tại Hội sở chính. Căn cứ kế hoạch kiểm tra, 
giám sát hàng năm được Ban Lãnh đạo phê duyệt, Phòng KTK-
SNB thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từ xa theo phương 
pháp tuân thủ có định hướng theo rủi ro đối với các hoạt động 
kinh doanh trọng yếu tại các đơn vị, bộ phận trong hệ thống 
LaoVietBank. Ngoài ra, định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của 
Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, Phòng KTKSNB thực hiện 
các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề riêng.

Trong năm 2016, Phòng KTKSNB đã triển khai kiểm tra 

toàn diện về các mặt nghiệp vụ và kiểm tra theo chuyên đề 
tại 20 đơn vị (bao gồm 14 đơn vị tại Hội sở chính và 06 chi 
nhánh trực thuộc); triển khai giám sát định kỳ và đột xuất về 
11 nội dung đối với một số đơn vị và một số nghiệp vụ; xử lý 
02 vụ việc liên quan đến hoạt động ngân hàng; đầu mối phối 
hợp, hỗ trợ 06 đợt thanh tra, kiểm tra, kiểm toán độc lập của 
BIDV, BOL, E&Y tại LaoVietBank. Ngoài ra, hàng tháng Phòng 
KTKSNB đã hỗ trợ thực hiện giám sát tiến độ thực hiện các 
nội dung công việc theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban 
điều hành.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Phòng KTKSNB 
đã đưa ra 174 kiến nghị đối với các chi nhánh và các phòng 
nghiệp vụ tại Hội sở chính đồng thời tham mưu, đề xuất 24 văn 
bản chỉ đạo, công văn hướng dẫn về việc chấn chỉnh, khắc 
phục các tồn tại sai sót. Đối với các khuyến nghị của Ngân 
hàng CHDCND Lào (BOL), BIDV, E&Y về một số vấn đề còn 
tồn tại, hạn chế trong hoạt động, Phòng KTKSNB đã đầu mối 
ghi nhận, tiếp thu đồng thời tham mưu cho HĐQT, Ban điều 
hành các biện pháp xử lý, khắc phục.

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO

Nhìn chung, hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ luôn 
được Ban Lãnh đạo LaoVietBank quan tâm, chú trọng. Quy 
trình, cách thức kiểm tra, giám sát đang dần được chuẩn hóa 
theo thông lệ, chất lượng, hiệu quả của hoạt động kiểm tra, 
giám sát đang từng bước được nâng cao qua đó đã góp phần 
cảnh báo, phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 
hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ đồng thời hỗ trợ cho hoạt 
động kinh doanh của LaoVietBank được thông suốt, an toàn 
và hiệu quả.

RỦI RO TÍN DỤNG
LaoVietBank là một trong những Ngân hàng dẫn đầu tại thị 

trường Lào trong việc tuân thủ các quy định về quản lỷ rủi ro 
tín dụng, cũng như áp dụng các chuẩn mực quốc tế  trong hoạt 
động ngân hàng.

Dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng mẹ là TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam – một trong những ngân hàng có hệ thống quản 
lý rủi ro tín dụng tốt nhất và chặt chẽ nhất tại Việt nam,  LaoVi-
etBank đã xây dựng khẩu vị rủi ro cho ngân hàng mình, đồng 
thời tiến tới áp dụng các chuẩn mực của Basel II. Chính sách 
cấp tín dụng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo tiêu 
chuẩn quốc tế, trong đó có tính đến các đặc trưng riêng tại thị 

trường Lào. Tách bạch rõ ràng ba chức năng trong mô hình tín 
dụng: chức năng quản lý rủi ro, chức năng kinh doanh và và 
chức năng tác nghiệp. LaoVietBank xây dựng hệ thống đánh 
giá ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, nhằm định hướng danh 
mục tín dụng theo lĩnh vực ưu tiên theo từng thời kỳ, hướng tới 
hạn chế cho vay/thu xếp vốn đối với những ngành rủi ro cao; 
tăng cường tín dụng bán lẻ để phân tán rủi ro. Bên cạnh đó, 
công tác giám sát từ xa cũng được tăng cường tại tất cả các 
chi nhánh, đơn vị kinh doanh nhằm phát hiện, đưa ra các cảnh 
báo sớm nhằm hạn chế, ngăn chặn rủi ro. . 

RỦI RO THANH KHOẢN
Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro đặc thù của 

hoạt động kinh doanh ngân hàng, bên cạnh những loại rủi ro 
khác như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi 
ro hoạt động… Nhận thức vai trò quan trọng của việc quản 
lý rủi ro thanh khoản, LaoVietBank luôn tuân thủ các nguyên 
tắc sau:

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng 
nhà nước, quy định nội bộ của LaoVietBank đối với các tỷ lệ 
đảm bảo an toàn thanh khoản như tỷ lệ tiền mặt, tỷ lệ an toàn 
vốn tối thiểu, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, 
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CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO

giới hạn cấp tín dụng
- Theo dõi chặt chẽ dòng tiền ra vào hệ thống, phân 

tích tài sản nợ tài sản có theo kỳ đáo hạn thực tế. Xây dựng 
kịch bản thanh khoản trên cơ sở thống kê, dự báo đồng thời có 
biện pháp ứng phó trong điều kiện các kịch bản biến cố xảy ra.

- Chủ động xây dựng, áp dụng các công cụ đệm thanh 
khoản để hỗ trợ trong công tác quản lý thanh khoản. 

- Hướng tới đáp ứng các chuẩn mực an toàn thanh 
khoản theo thông lệ quốc tế và theo tiêu chuẩn Basel II.

RỦI RO THỊ TRƯỜNG
Trước những biến động nhanh và mạnh của nền kinh tế 

thế giới nói chung và nền kinh tế Lào nói riêng, LaoVietBank 
không ngừng nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thị trường 
trước thay đổi của các yếu tố như lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa, 
…Hội đồng tín dụng trung ương, Hội đồng tín dụng cơ sở, 
hội đồng Quản lý Tài sản nợ - Tài sản có (ALCO) hoạt động 
thường xuyên và hiệu quả.

- Không ngừng đẩy mạnh công tác hoàn thiện chính 
sách rủi ro cho từng khối khách hàng, từng khối ngành; mô 
hình hóa và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro; 
xây dựng và cập nhật liên tục báo cáo đánh giá rủi ro; theo dõi 
và giám sát hàng ngày, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các tỷ lệ 
an toàn bắt buộc…

- Thiết lập hệ thống thống kê thông tin, phân tích, dự 
báo thị trường nhằm kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp 
với các biến động của thị trường.

- LaoVietBank thiết lập hệ thống quản lý trạng thái 
ngoại tệ tập trung, nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh ngoại 
tệ cũng như gia tăng quản lý rủi ro biến động tỷ giá. 

- Từng bước hướng tới áp dụng khung pháp ý quản lý 
rủi ro thị trường theo yêu cầu của Basel II, mô hình đo lường 
rủi ro lãi suất theo thông lệ quốc tế.

RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro hoạt động, hệ thống kiểm 

tra, kiểm soát nội bộ của LaoVietBank thường xuyên đánh giá 
tính tuân thủ, đầy đủ và phù hợp của quy trình, quy chế, của 
các hoạt động nghiệp vụ cũng như đánh giá rủi ro của các bộ 
phận tác nghiệp

Năm 2016, LaoVietBank xây dựng hệ thống báo cáo sai 
lỗi tác nghiệp của nghiệp vụ Tiền gửi, Thông tin khách hàng 
và Thẻ, trong đó mỗi nghiệp vụ có từ 7 đến 12 chỉ tiêu báo 
cáo. Trong năm 2017, LaoVietBank sẽ xây dựng và bổ sung 
hệ thống báo cáo sai lỗi cho các mảng nghiệp vụ khác như 
nghiệp vụ Chuyển tiền, Tín dụng và Kho quỹ giúp LaoVietBank 
đưa ra các cảnh báo và giảm thiểu sai lỗi trong tác nghiệp, 
giúp LaoVietBank quản lý chặt chẽ các loại rủi ro hoạt động 

có thể xảy ra.
PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 

Trong năm 2016, LaoVietBank tăng cường mạnh mẽ công 
tác phòng chống rửa tiền, được ngân hàng CHDCND Lào – 
BOL đánh giá là một trong những ngân hàng có công tác 
phòng chống rửa tiền tốt nhất tại Lào hiện nay.

Quy định Phòng chống rửa tiền của LaoVietBank có đầy 
đủ các nội dung theo quy định của pháp luật Lào, ngoài ra 
bổ sung các nội dung quan trọng về “Chính sách chấp nhận 
khách hàng”, “phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro”, bổ 
sung “biện pháp đánh giá tăng cường” . LaoVietBank quản lý, 
phòng chống rửa tiền tới từng địa bàn, thành lập các tổ phòng 
chống rửa tiền tại các phòng giao dịch, chi nhánh.  LaoViet-
Bank tra cứu thông tin  tại công ty ACCUITY của Úc, giúp cho 
công tác tra cứu trong các giao dịch thanh toán Quốc tế được 
chặt chẽ, an toàn hơn.

Việc tổ chức đào tạo cho cán bộ và nâng cao chất lượng 
công tác phòng chống rửa tiền luôn được LaoVietBank quan 
tâm thực hiện.Trong năm 2016,  LaoVietBank phối hợp với 
ngân hàng BIDV đã tổ chức 03  lớp đào tạo cho toàn thể cán 
bộ LaoVietBank.
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Với vai trò là một trong những định chế tài chính lớn tại 
thị trường Lào, bên cạnh nhiệm vụ cầu nối thanh toán 
giữa hai nước, chấp hành và thực thi chính sách tiền tệ 

của Ngân hàng Nhà nước Lào đề ra trong từng thời kỳ, kinh 
doanh chất lượng, hiệu quả thì việc thực hiện trách nhiệm đối 
với cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng 
được LaoVietBank luôn chú trọng và quan tâm. Trong những 

năm qua, cùng với nhiệm vụ kinh doanh, LaoVietBank luôn 
đóng vai trò là Ngân hàng đi đầu trong công tác an sinh xã 
hội tại Lào tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm mà Lào đang 
gặp khó khăn như y tế, giáo dục đào tạo, hỗ trợ người nghèo, 
khắc phục thiên tai dịch bệnh… với tổng số tiền lũy kế đến thời 
điểm hiện tại đạt trên 1,8 triệu USD.

Trong năm 2016, LaoVietBank đã thực hiện nhiều chương 
trình trao tặng an sinh xã hội cho đối tượng người dân nghèo 
vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người, học sinh nghèo vượt 
khó, gia đình chính sách neo đơn… trên địa bàn một số tỉnh 
khó khăn của Lào như chương trình tài trợ gạo cho người dân 
nghèo tỉnh Xaynhabuly để ăn tết, tặng quà cho các em học 
sinh khuyết tật, tặng máy vi tính cho một số bộ ngành của 
Lào… với tổng số tiền đã thực hiện trên 300 nghìn USD.

Qua quá trình triển khai thực hiện, các hoạt động hỗ trợ 
sinh xã hội của LaoVietBank đã được Đảng, Nhà nước, ngành 
Ngân hàng cùng các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương 
và các đối tượng thụ hưởng trực tiếp ghi nhận, đánh giá cao, 
tạo ra được những hiệu quả cụ thể, tích cực đối với các chương 
trình được Chính phủ Lào kêu gọi ưu tiên tài trợ về: giáo dục, 
y tế, cứu trợ thiên tai, xóa đói giảm nghèo…

LAOVIETBANK – TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG
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CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

CÔNG BỐ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016

Ban Điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình 
tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Ngân hàng trong năm. Trong quá trình lập báo cáo 
tài chính này, Ban Điều hành cần 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 được 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; và
 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 áp dụng. 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 kèm theo.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 

Ý kiến kiểm toán
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (“Ngân hàng”), bao gồm bảng cân đối kế 

toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 các thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm tóm tắt các chính sách kế 
toán chủ yếu.

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo của Ngân hàng đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp 
với 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.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (“ISAs”). Trách nhiệm của chúng tôi theo các chuẩn 

mực này được mô tả trong phần “Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính” của báo cáo này. 
Chúng tôi độc lập với Ngân hàng như theo yêu cầu của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp dành cho kế toán viên chuyên nghiệp 
của Ủy ban soạn thảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quốc tế (“Chuẩn mực của IESBA”) và các yêu cầu về đạo đức nghề 
nghiệp liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi tại Lào, và chúng tôi cũng tuân thủ các trách nhiệm về đạo 
đức nghề nghiệp khác theo yêu cầu này và theo Chuẩn mực của IESBA. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà 
chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Vấn đề cần nhấn mạnh
Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2 của báo cáo tài chính về chính sách kế toán. Các chính sách kế toán được áp dụng 

không nhằm mục đích phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Ngân hàng 
phù hợp với các nguyên tắc kế toán quốc tế được chấp nhận rộng rãi. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi 
vấn đề cần nhấn mạnh này.

Trách nhiệm của Ban Điều hành Ngân hàng đối với báo cáo tài chính
Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày hợp lý báo cáo tài chính theo Luật Kế toán Lào và các quy định 

của Ngân hàng Nhà nước Lào liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm đối với các biện pháp 
kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành Ngân hàng đánh giá là cần thiết cho việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu, 
do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trong quá trình lập báo cáo tài chính, Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm đánh giá khả năng hoạt động liên tục của 
Ngân hàng trong tương lai, công bố, nếu có, các vấn đề liên quan đến hoạt động liên tục và áp dụng cơ sở kế toán hoạt động 
liên tục trừ khi Ban Điều hành Ngân hàng dự định giải thể Ngân hàng hoặc ngừng hoạt động hoặc bắt buộc phải làm như vậy 
do nguyên nhân khác.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính 
Mục tiêu của chúng tôi trong cuộc kiểm toán là thu thập đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính, xét trên khía cạnh 

tổng thể, có được lập không có sai sót trọng yếu, do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không, và đưa ra ý kiến kiểm toán của chúng 
tôi trong báo cáo kiểm toán độc lập. Đảm bảo hợp lý là sự đảm bảo ở mức độ cao, nhưng không chắc chắn rằng cuộc kiểm 
toán được thực hiện tuân thủ theo ISAs sẽ luôn phát hiện ra sai sót trọng yếu còn tồn tại. Các sai sót có thể phát sinh do gian 
lận hoặc nhầm lẫn và được coi là trọng yếu nếu, khi xét riêng rẽ hay tổng hợp lại, sai sót đó có thể gây ảnh hưởng tới quyết định 
kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính được đưa ra dựa trên báo cáo tài chính này.

Theo ý kiến của Ban Điều hành, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Ngân 
hàng vào ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 Lào và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Lào có liên quan đến lập và trình bày báo 
cáo tài chính.

Thay mặt Ban Điều hành:

___________________

Ông Nguyễn Văn Bình
Tổng Giám đốc

Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 10 tháng 05 năm 2017 
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Trong cuộc kiểm toán tuân thủ với ISAs, chúng tôi thực hiện các xét đoán chuyên môn và duy trì thái độ hoài nghi nghề 
nghiệp trong suốt cuộc kiểm toán. Chúng tôi cũng thực hiện:

 Phát hiện và đánh giá rủi ro về việc báo cáo tài chính có chứa đựng những sai sót trọng yếu do gian lận hoặc sai sót, 
thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp với các rủi ro này và thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích 
hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. Rủi ro không phát hiện sai sót trọng yếu do gian lận được đánh giá là cao 
hơn so với rủi ro không phát hiện sai sót trọng yếu do nhầm lẫn, vì gian lận có thể hình thành từ việc thông đồng, giả mạo, cố 
ý bỏ sót, hiểu sai hoặc khống chế kiểm soát nội bộ. 

 Thu thập các hiểu biết thích hợp về kiểm soát nội bộ liên quan đến cuộc kiểm toán nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán 
phù hợp với hoàn cảnh thực tế, nhưng không phục vụ mục đích đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngân 
hàng.

 Đánh giá tính hợp lý của các chính sách kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Điều hành Ngân 
hàng, cũng như đánh giá các thuyết minh trong báo cáo tài chính của Ban Điều hành Ngân hàng.

 Kết luận về tính phù hợp trong việc sử dụng cơ sở kế toán hoạt động liên tục của Ban Điều hành Ngân hàng và, dựa trên 
các bằng chứng kiểm toán thu thập được, kết luận rằng liệu có tồn tại yếu tố không chắc chắn với ảnh hưởng trọng yếu liên quan 
đến các sự kiện hoặc điều kiện có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Ngân hàng trong tương lai 
hay không. Nếu chúng tôi kết luận rằng yếu tố không chắc chắn với ảnh hưởng đáng kể có tồn tại, thì trong báo cáo kiểm toán 
độc lập, chúng tôi phải lưu ý đến các thuyết minh có liên quan của báo cáo tài chính hoặc, nếu yếu tố này không được thuyết 
minh đầy đủ, chúng tôi phải sửa đổi ý kiến kiểm toán của mình. Kết luận của chúng tôi dựa trên các bằng chứng kiểm toán thu 
thập được cho đến ngày của báo cáo kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, các sự kiện hoặc điều kiện tương lai có thể dẫn đến việc 
Ngân hàng phải ngừng hoạt động liên tục.

Bên cạnh các vấn đề khác, chúng tôi đã trao đổi với những người chịu trách nhiệm quản trị doanh nghiệp của Ngân hàng về 
phạm vi và lịch trình cuộc kiểm toán theo kế hoạch và các phát hiện quan trọng từ cuộc kiểm toán, bao gồm các khiếm khuyết 
nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện được trong quá trình kiểm toán.

Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 10 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: triệu KIP   

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh 2016 2015 
     

A. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG    
     

1. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 3 635.163 564.128 
1.1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ các ngân hàng 

khác  4.483 7.349 
1.2 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự từ cho vay khách 

hàng  620.815 545.562 
1.3 Thu nhập lãi từ chứng khoán Nợ  9.865 11.217 

`      

2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự 3 
         

(324.069) (259.688) 
2.1 

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

(92.311) (84.203) 
2.2 

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

(231.758) (175.485) 
      

I. THU NHẬP LÃI THUẦN 3 311.094 304.440 
      

3 Lãi thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn, đầu tư trái phiếu 4 128 450 
      

4 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 5 48.650 40.853 
      

5 Chi phí hoạt động dịch vụ 6 
                

(552) (869) 
      

6 Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 7 3.111 7.233 
     

7 Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 8 13.533 14.444 
      

II. TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  375.964 366.551 
      

B THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC     
      

8 Thu nhập khác 9 61.401 52.212 
      

9 Chi phí hoạt động  
         

(116.031) (110.471) 

9.1 Chi phí cho nhân viên 10 
           

(51.759) (54.766) 

9.2 Chi phí quản lý chung 11 
           

(64.272) (55.705) 
      

10 Chi phí khấu hao và khấu trừ  
           

(14.920) (12.497) 
      

11 Chi phí hoạt động khác 12 (62.425) (55.130) 
      

12 Chi phí dự phòng nợ xấu  (74.968) (75.362) 
12.1 Dự phòng nợ xấu 17.5 (209.953) (227.952) 
12.2 Hoàn nhập dự phòng nợ xấu 17.5            134.985  152.590 

       
III. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ  169.021  165.303 

       
13 Chi phí thuế TNDN hiện hành 24 (43.790) (39.716) 

       
IV. LỢI NHUẬN SAU THUẾ  125.231 125.587 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập:                                                                           Người phê duyệt:

____________________________     ________________________________
Ông Hà Đức Tiến          Ông Nguyễn Văn Bình
Kế toán trưởng             Tổng Giám đốc
Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 10 tháng 5 năm 2017
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016 BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: triệu KIP   Đơn vị: triệu KIP   

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh 31/12/2016 31/12/2015 

     
I Tiền mặt và tiền gửi tại NHNN  640.790  939.279 
 1. Tiền mặt tại quỹ 13 143.730 132.363 
 2. Tiền gửi tại NHNN Lào 14 497.060 806.916 
       

II  Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác 15       546.933  217.815 
 1. Tiền gửi không kỳ hạn  210.119 167.697 
 2. Tiền gửi có kỳ hạn  336.814 50.118 
       

III Đầu tư chứng khoán        242.544  251.731 
 1. Chứng khoán sẵn sàng để bán 16.1 3.224 2.931 
 2. Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn 16.2 239.320 248.800 
      

IV Cho vay khách hàng thuần, sau khi trừ đi dự 
phòng nợ xấu 17 7.127.321 5.959.620 

      
V Tài sản cố định  316.501 233.569 
 1. Tài sản cố định vô hình 18.1 49.467 24.449 
 2. Tài sản cố định hữu hình 18.2 102.405 98.971 
 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 18.3 164.629 110.149 
       

VI Tài sản khác  255.484 126.591 
 1. Lãi dự thu 19 137.418 57.152 
 2. Tài sản Có khác 20 118.066 69.439 
       

 TỔNG TÀI SẢN  9.129.573 7.728.605 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh 31/12/2016 31/12/2015 
     
      
I Tiền gửi và vay TCTD khác 21 2.922.427 2.895.160 
 1. Tiền gửi không kỳ hạn   168.470 102.560 
 2. Tiền gửi có kỳ hạn           2.263.997 2.304.200 
 3.    Vay các TCTD khác  489.960 488.400 
      

II Tiền gửi của khách hàng 22 5.071.666 3.752.074 
 1. Tiền gửi không kỳ hạn và ký quỹ  1.153.338 693.067 
 2. Tiền gửi tiết kiệm  491.887 394.971 
 3. Tiền gửi có kỳ hạn  3.426.441 2.664.036 
       

III Các khoản phải trả khác  135.711 102.532 
 1. Lãi phải trả 23 62.744 52.916 
 2.  Thuế TNDN phải trả 24 42.990  18.895 
 3. Các khoản phải trả khác 25 29.976 30.721 
       
 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ  8.129.804 6.749.766 
      

IV Vốn và các quỹ     
 1. Vốn điều lệ 26 791.358 791.358 
 2. Quỹ dự trữ theo luật định  43.050 30.527 
 3. Quỹ phát triển kinh doanh  8.515 8.515 
 4. Dự phòng chung cho hoạt động tín dụng 17.5 44.138 35.411 
 5. Lợi nhuận để lại  112.709 113.028 
      
 TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU  999.770  978.839 
       

 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU  9.129.573 7.728.605 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016 BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: triệu KIP   

Mã số CHỈ TIÊU Thuyết minh 31/12/2016   31/12/2015   

     
I Các cam kết     
     

A Các cam kết tài trợ  21.349  39.447 
1 Cam kết vốn cho khách hàng  21.349  39.447 
      

B Cam kết bảo lãnh  708.234  647.678 
1 Cam kết bảo lãnh cho khách hàng  708.234  647.678 
      

 TỔNG CAM KẾT NGOẠI BẢNG  729.583  687.125 

      
II Tài sản thế chấp và đảm bảo    
     

A Tài sản thế chấp và đảm bảo cho các khoản vay  12.836.141  10.107.821 
1 Tài sản thế chấp và đảm bảo cho các khoản vay của 

khách hàng  12.836.141  10.107.821 
      
     

 TỔNG TÀI SẢN THẾ CHẤP   12.836.141 10.107.821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập:                                                                           Người phê duyệt:

____________________________     ________________________________
Ông Hà Đức Tiến          Ông Nguyễn Văn Bình
Kế toán trưởng             Tổng Giám đốc
Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 10 tháng 5 năm 2017
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016 BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016

BÁO CÁO THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: triệu KIP   

 
Vốn điều lệ 

 
Quỹ dự trữ    bắt buộc 

 

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 791.358 30.527 
Lợi nhuận thuần trong năm           -                 -    
Chi phí dự phòng chung trong năm           -                 -    
Hoàn nhập dự phòng chung           -                 -    
Chuyển lợi nhuận về cho Chủ Sở hữu           -                 -    
Chi phí thuế nhà thầu đối với lợi nhuận chuyển về cho Chủ Sở hữu           -                 -    
Trích quỹ dự trữ bắt buộc 2016           -    12.523 
Trích quỹ khen thưởng           -                 -    
Chênh lệch tỷ giá           -                 -    

Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 791.358 43.050  

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 565.255  13.313 
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 chủ sở hữu - - 
Chi phí thuế nhà thầu đối với lợi nhuận chuyển về cho Chủ Sở hữu - - 
Trích quỹ dự trữ bắt buộc 2015 - 12.559 
Chuyển giữa các quỹ - 4.655 
Tăng vốn điều lệ 226.103 - 
Trích quỹ khen thưởng - - 
Chênh lệch tỷ giá - - 

Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 791.358 30.527 

 

Quỹ đầu tư  
phát triển 

 

Dự phòng chung cho hoạt 
động tín dụng 

 

Lợi nhuận sau thuế chưa   
 phân phối 

 
Tổng cộng 

 

8.515 35.411 113.028 978.839 
          -                 -    125.231 125.231 
          -           58.551                 -          58.551  
          -         (49.880)                -        (49.880) 
          -                 -         (101.272)   (101.272) 
          -                 -           (10.127)     (10.127) 
          -                 -    (12.523)             -    
          -                 -             (1.628)       (1.628) 
          -                 56                 -                56  

8.515 44.138 112.709 999.770  

13.170 25.566 83.787 701.091 
- - 125.587  125.587  
- 50.454 - 50.454 
- (40.717) - (40.717) 
- - (1.600) (1.600)  
- - (73.655) (73.655)  
- - (7.365) (7.365)  
- - (12.559) - 

(4.655) - - - 
- - - 226.103 
- - (1.167) (1.167) 
- 108 - 108  

8.515 35.411 113.028 978.839 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Người lập:                                                                                 Người phê duyệt:

____________________________           ________________________________
Ông Hà Đức Tiến                Ông Nguyễn Văn Bình
Kế toán trưởng                   Tổng Giám đốc
Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 10 tháng 5 năm 2017
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016 BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Đơn vị: triệu KIP   

 Thuyết minh 2016 2015 

Lợi nhuận trước thuế            169.021 165.303 
Các khoản điều chỉnh:     
Chi phí khấu hao, khấu trừ              14.920 12.497 
Chi phí dự phòng             268.504 278.406 
Hoàn nhập dự phòng           (184.865) (193.307) 
Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh                   293 443 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về 
tài sản công nợ hoạt động  267.873 263.342 
    
Những thay đổi về tài sản hoạt động    

Tiền gửi ở TCTD khác  (536.358) 289.573 
Cho vay khách hàng       (1.182.621) (1.951.621) 
Lãi dự thu            (80.266) (17.407) 
Tài sản khác            (34.916) (25.950) 

Những thay đổi về công nợ hoạt động    
Tiền gửi và vay các TCTD khác              27.267 847.548 
Tiền gửi của khách hàng         1.319.592 969.970 
Lãi phải trả  9.828 18.844 
Các khoản phải trả khác              (3.901) (8.449) 

Thuế TNDN trả trong năm 24           (19.695) (39.127) 

Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động kinh doanh  (233.197) 346.723 
    
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ    
Mua sắm tài sản cố định             (44.469) (32.086) 
Các khoản trả trước mua tài sản cố định và XDCB            (54.480) (85.846) 
Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ  1.200 184   
Đầu tư chứng khoán            (20.000) -   
Tiền thu từ chứng khoán đáo hạn               30.000 68.660 
Cổ tức nhận được                   128 450 

Lưu chuyển thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động đầu tư            (87.621) (48.638) 
    
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH    

Vốn tăng trong năm                      -    226.103 
Chuyển lợi nhuận về chủ sở hữu          (101.272) (73.655) 

Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào từ hoạt động tài chính           (101.272) 152.448 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm  (422.090) 450.533 
Tiền và tương đương tiền đầu năm  1.106.976 656.443 

Tiền và tương đương tiền cuối năm 27            684.886  1.106.976 
    

 
Người lập:                                                                           Người phê duyệt:

____________________________     ________________________________
Ông Hà Đức Tiến          Ông Nguyễn Văn Bình
Kế toán trưởng             Tổng Giám đốc
Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Ngày 10 tháng 5 năm 2017

1. THÔNG TIN CHUNG
Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (“Ngân hàng”) là một ngân 

hàng liên doanh được thành lập tại Nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào (“CHDCND Lào”) giữa Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”), Ngân hàng 
Ngoại thương Lào Đại chúng (“BCEL”) và Công ty Souk Houng 
Heang.

Thành lập và Hoạt động
Ngân hàng được thành lập tại nước 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 
2016 là 791.358 triệu KIP (tại ngày 31 tháng 12 năm 2015: 
791.358 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 2016 và vào ngày lập báo cáo này gồm:

Ủy ban Kiểm toán
Các thành viên Ủy ban Kiểm toán trong năm tài chính 2016 và vào ngày lập báo cáo này gồm:

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

Ông Trần Lục Lang Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 25 tháng 5 năm 2014 
Ông Phansana Khounnouvoung Phó Chủ tịch                    Bổ nhiệm ngày 25 tháng 5 năm 2014 
Ông Nguyễn Văn Bình Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2016 
Ông Bouavanh Simalyvong Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 1 năm 2015 
Ông Đoàn Việt Nam Ủy viên  Bổ nhiệm ngày 1 tháng 1 năm 2015 

Miễn nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2016 
Ông Somphorn Hungnhachit Ủy viên  Bổ nhiệm ngày 25 tháng 5 năm 2014 
Ông Nguyễn Xuân Hòa Ủy viên  Bổ nhiệm ngày 25 tháng 5 năm 2014 
 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

Ông Phansana Khounnouvoung Chủ tịch ủy ban Ngày 11 tháng 9 năm 2015 
Ông Somphorn Hungnhachit Thành viên Ngày 7 tháng 9 năm 2015 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016 BÁO CÁO KIỂM TOÁN NĂM 2016

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)
tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

Ban Điều hành
Các thành viên Ban Điều hành trong năm tài chính 2016 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 
2016, Ngân hàng có năm (05) chi nhánh: (i) Chi nhánh Cham-
pasak 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 mười ba (13) 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 2016 là 379 người (tại ngày 31 tháng 12 
năm 2015: 329 người).

2. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
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.

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 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 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm 

Ông Nguyễn Văn Bình Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2016 
Ông Đoàn Việt Nam Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 1 năm 2015 

Miễn nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2016 
Ông Sipaserth Khouansavanh Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 11 năm 2016 
Ông Đặng Thành Việt Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 15 tháng 7 năm 2013 
Ông Bùi Thanh Hoài Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 6 năm 2015 
Ông Phạm Quốc Công Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 8 năm 2016 
Ông Viengvilay Sengkhamyong Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2016 
 

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 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 khoản tiền gửi tại các ngân hàng khác có 
thời gian đáo hạn không quá 30 ngày kể từ ngày giao dịch.

2.8 Cho vay và ứng trước khách hàng
Các khoản cho vay và ứng trước 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 và ứng trước khách hàng. 

2.9 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).

Ngân hàng có một số khoản cho vay hoạt động trong lĩnh 
vực xây dựng đã quá hạn nợ gốc và lãi do chậm trễ trong quá 
trình hoàn trả từ phía Chính phủ Lào. Ngân hàng đang phân 
loại các khoản nợ này là nợ đủ tiêu chuẩn theo Công văn số 
028/LVB ngày 30 tháng 1 năm 2017 gửi tới BOL. Tuy nhiên, 
Ngân hàng vẫn đang trong quá trình làm việc với BOL để thống 
nhất việc phân loại các khoản nợ này.

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 cho từng 
nhóm nợ như sau:

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.

2.10 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 2016, 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 

Nhóm Tên Tỷ lệ dự phòng 
C Nợ Dưới tiêu chuẩn 20% 
D Nợ Nghi ngờ 50% 
E Nợ Có khả năng mất vốn 100% 
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Đủ tiêu chuẩn và Nợ Cần chú ý cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Theo các quy định kế toán có liên quan của Ngân hàng Nhà 
nước Lào, các 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 “Dự phòng chung cho hoạt động tín dụng” 
trong phần vốn và các quỹ của bảng cân đối kế toán.

2.11 Chứng khoán đầu tư 
2.11.1 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”.

2.11.2 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 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 Tài sản cố định
Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản 

cố định vô hình. 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 phần mềm máy tính, quyền 
sử dụng đất 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 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.

2.13 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 mới 
số 70/NA của CHDCND Lào do Chủ tịch Quốc hội ban hành 
ngày 15 tháng 12 năm 2015 có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 
năm 2016 như sau:

Phần mềm máy tính 50% 
Quyền sử dụng đất không có thời hạn Không trích khấu hao 
Tài sản cố định vô hình khác 20% 
Nhà cửa 5% 
Máy móc thiết bị 20% 
Phương tiện vận tải 20% 
Thiết bị, dụng cụ quản lý 20% 
 

2.14 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
 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 hành 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 2016 theo các tỷ lệ sau:

 Tỷ lệ trích lập từ lợi nhuận sau thuế 
Quỹ dự trữ theo luật định 10,00%  
Quỹ phát triển kinh doanh - 

 

 
 

31/12/2016 
KIP 

31/12/2015 
KIP 

USD 8.166,00 8.140,00 
THB 230,25  226,26 
GBP 9.771,00  11.748,00 
CHF 7.560,00  7.743,00 
JPY 67,95  65,43 
AUD 5.719,00  5.724,00 
VND 0,37  0,36 
CAD 5.691,00  5.495,00 

 

2.15 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. Thu nhập 
và chi phí phát sinh bằng ngoại tệ 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 vốn chủ sở hữu trên bảng cân 
đối kế toán. Tỷ giá quy đổi sang KIP tại ngày 31 tháng 12 năm 
2016 và 31 tháng 12 năm 2015 áp dụng cho các loại ngoại tệ 
được trình bày theo bảng dưới đây:

2.16 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 
mới số 70/NA của CHDCND Lào ban hành ngày 15 tháng 12 
năm 2015, có hiệu lực từ ngày hoặc sau ngày 24 tháng 5 
năm 2016. 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 riêng có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định 
cuối cùng của cơ quan thuế.

2.17 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 6,00% 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 
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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. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, không 
có nhân viên của Ngân hàng đã bị thôi việc theo các lý do nói 
trên. Do vậy Ngân hàng chưa trích lập dự phòng khoản trợ cấp 
này trong báo cáo tài chính. 

3. THU NHẬP LÃI THUẦN

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

5. THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

6. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

7. LÃI THUẦN TỪ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

8. LÃI THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI

9. THU NHẬP KHÁC

 2016 2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 635.163 564.128 
Tiền gửi tại ngân hàng khác 4.483  7.349 
Cho vay khách hàng 620.815 545.562 
Đầu tư chứng khoán nợ 9.865  11.217 

Chi phí lãi và các chi phí tương tự (324.069) (259.688) 
Tiền gửi của các ngân hàng khác (90.907) (82.985) 
Tiền vay của các ngân hàng khác (1.404) (1.218) 
Tiền gửi khách hàng (231.758) (175.485) 

Thu nhập lãi thuần 311.094 304.440 
 

 
2016 

triệu KIP 
2015 

triệu KIP 

Cổ tức nhận được, lãi được chia trong kỳ  128  450 

 128 450 
 

 2016 
triệu KIP 

2015 
triệu KIP 

Chi phí hoạt động dịch vụ cho:   

Hoạt động thanh toán 19 443 
Chi phí dịch vụ khác 533 426 

 552 869 
 

 
2016 

triệu KIP 
2015 

triệu KIP 

Thu nhập từ mua bán chứng khoán 3.111 7.233 

 3.111 7.233   

 
2016    

triệu KIP 
2015 

triệu KIP 

Thu từ giao dịch hối đoái giao ngay và đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 61.072 62.688 
Chi về giao dịch hối đoái giao ngay và đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (47.539) (48.244) 

 13.533 14.444 
 

 2016 2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Hoàn nhập dự phòng chung hoạt động tín dụng (Thuyết minh 
số 17.5) 49.880 40.717 
Thu nhập từ nợ xấu đã được xử lý (gốc) 10.184 9.087 
Thu nhập từ nợ xấu đã được xử lý (lãi) 287 1.510 
Thu nhập từ hoạt động cho thuê văn phòng thuộc quyền quản 
lý của HSC                       -    404 
Thu nhập khác 1.050 494 

 61.401 52.212 
 

 2016 
triệu KIP 

2015 
triệu KIP 

Thu nhập hoạt động dịch vụ từ:   

Phí chuyển tiền 37.483 31.110 
Phí bảo lãnh 2.608 7.424 
Hoạt động ngân quỹ 8.559 2.011 
Phí khác -    308 

 48.650 40.853 
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10. CHI PHÍ CHO NHÂN VIÊN

11. CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG

12. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC

13. TIỀN MẶT TẠI QUỸ

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

15. TIỀN GỬI TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

16. ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

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 5,00% và 10,00% 
(năm 2015: 5,00% và 10,00%) tiền gửi của khách hàng tương 
ứng bằng KIP và tiền tệ khác có kỳ hạn dưới 12 tháng.

Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD bằng KIP có thời hạn từ 01 
tháng đến 12 tháng được hưởng lãi suất từ 2,00% đến 5,25%/
năm. 

Tiền gửi có kỳ hạn tại các TCTD bằng Đô la Mỹ có kỳ hạn 
từ 03 đến 06 tháng được hưởng lãi suất từ 2,25% đến 4,00%/
năm.

 2016 2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Lương 35.688 38.939 
Phụ cấp khác 16.071 15.827 

 51.759 54.766 
 

  2016 2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Vật liệu giấy tờ in  806 660 
Công tác phí 2.828 2.745 
Chi phí điện nước 2.108 1.624 
Quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết 27.848 27.226 
Thuế khác và phí 737 33 
Sửa chữa và nâng cấp tài sản 4.791 7.684 
Công cụ lao động và dụng cụ 4.261 2.326 
Bảo hiểm tài sản của Ngân hàng  1.482 981 
Thuê văn phòng  4.180  2.464 
Bảo hiểm tiền gửi của khách hàng 4.169  3.286 
Chi phí xăng dầu 753  763 
Chi phí bưu điện, điện thoại 2.659 2.148 
Chi phí môi giới 3.612 1.906 
Chi phí khác 4.038 1.859 

 64.272 55.705 
 

 2016 2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Chi phí dự phòng chung cho hoạt động tín dụng (Thuyết minh 
số 17.5) 58.551 50.454 
Chi hỗ trợ công tác xã hội 1.654 2.869 
Chi về hoạt động kinh doanh khác 2.220 1.807 

 62.425 55.130 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

   
Tiền mặt tại quỹ bằng KIP 79.992 68.873 
Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ  63.738 63.490 

 143.730 132.363 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

   
Tiền gửi thanh toán 331.037   688.918 
Tiền gửi dự trữ bắt buộc 166.023 117.998 

  497.060 806.916 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Tiền gửi không kỳ hạn  210.119 167.697 
Các tổ chức tín dụng trong nước  149.392 81.340 
Các tổ chức tín dụng nước ngoài 60.727 86.357 
   

Tiền gửi có kỳ hạn 336.814 50.118 
Các tổ chức tín dụng trong nước 336.814 50.118 

 546.933 217.815 
 

 
31/12/2016 

triệu KIP 
31/12/2015 

triệu KIP 
Chứng khoán sẵn sàng để bán   
Chứng khoán vốn do tổ chức tín dụng phát hành 3.224 2.931 

   
Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn   
Chứng khoán do Bộ Tài chính phát hành 239.320 248.800 

 242.544 251.731 
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16.1 Chứng khoán sẵn sàng để bán
Chi tiết chứng khoán sẵn sàng để bán của Ngân hàng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 như sau:

16.2 Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn 
Chi tiết chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn của Ngân hàng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 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 4,00%/năm đến 5,00%/năm.

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

17.1  Phân tích cho vay khách hàng theo loại hình tiền tệ

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

17.3  Phân tích dư nợ cho vay theo kỳ hạn gốc

17.4  Phân tích dư nợ cho vay theo ngành

 
31/12/ 2016 

triệu KIP 
31/12/ 2015 

triệu KIP 

Cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương Lào Đại chúng (BCEL)  3.374 3.374 
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (150) (443) 

 3.224 2.931 
 

 31/12/2016 
triệu KIP 

31/12/2015 
triệu KIP 

Trái phiếu do Bộ Tài chính Lào phát hành 239.320 248.800 

 239.320 248.800 
 

 31/12/2016 31/12/2015 

 triệu KIP triệu KIP 

Cho vay khách hàng 7.217.832 6.017.227 
Trừ dự phòng nợ xấu (Thuyết minh số 17.5) (90.511) (57.607) 

 7.127.321 5.959.620 
 

 
 

 

2016 2015 
Lãi suất Lãi suất 
%/năm %/năm 

Cho vay thương mại bằng KIP  5,20 - 14,50 5,50 - 16,00 
Cho vay thương mại bằng USD  2,00 - 10,25 5,00 - 11,50 
Cho vay thương mại bằng THB 5,00 - 10,50 5,25 - 11,00 
Cho vay hỗ trợ lãi suất - 5.50 

 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 
   

Cho vay bằng KIP  3.636.498 2.701.775 
Cho vay bằng Đô la Mỹ 3.389.585 3.232.114 
Cho vay bằng Baht Thái 191.749 83.338 

 7.217.832 6.017.227 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Nợ Đủ tiêu chuẩn 6.682.841 5.660.997 
Nợ Cần chú ý 357.576 236.857 
Nợ Dưới tiêu chuẩn 57.133 12.327 
Nợ Nghi ngờ 82.396 103.808 
Nợ Có khả năng mất vốn 37.886 3.238 

 7.217.832 6.017.227 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Nợ ngắn hạn 4.308.820 3.601.826 
Nợ trung hạn 1.430.545 1.333.997 
Nợ dài hạn 1.478.467 1.081.404 

 7.217.832 6.017.227 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Sản xuất    2.114.285 1.770.873 
Dịch vụ và thương mại  756.963 621.068 
Xây dựng 1.769.904 1.644.040 
Khác  2.576.680 1.981.246 

 7.217.832 6.017.227 
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17.5  Dự phòng rủi ro tín dụng
Chi tiết phân loại nợ theo Quyết định 324/BOL và tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 như sau:

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 2016 như sau:

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

Thay đổi dự phòng tín dụng trong năm 2016 như sau:

 
 
Nhóm nợ 

Dư nợ 
triệu KIP 

Dự phòng nợ xấu 
triệu KIP 

 Dự phòng chung  
triệu KIP 

Tổng dự phòng 
triệu KIP 

     
Nợ trong hạn     
- Nợ Đủ tiêu chuẩn 6.682.841 -    33.414 33.414 
- Nợ Cần chú ý 357.576 -    10.724 10.724 

     
Nợ xấu     
- Nợ Dưới tiêu chuẩn 57.133 11.427 -    11.427 
-   Nợ Nghi ngờ 82.396 41.198 -    41.198 
-   Nợ Có khả năng mất vốn 37.886 37.886 -    37.886 

Tổng 7.217.832 90.511   44.138 134.649 
 

 Dự phòng  
nợ xấu Dự phòng chung 

  triệu KIP  triệu KIP 

Số dư ngày 1 tháng 1 năm 2016 57.607 35.411 
Dự phòng trích lập tăng trong năm  209.953 58.551 
Hoàn nhập dự phòng trong năm (134.985) (49.880) 
Xử lý nợ trong năm (41.986)               -    
Chênh lệch tỷ giá (78) 56 

Số dư ngày 31 tháng 12 năm 2016 90.511 44.138 
 

 

Phần mềm  
máy tính 
triệu KIP 

Quyền sử dụng 
đất       

triệu KIP 

Tài sản cố định 
vô hình khác  

triệu KIP 
Tổng  

triệu KIP 

Nguyên giá:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 16.079 13.381 1.232 30.692 
Mua trong năm 1.116 25.995 -    27.111 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 17.195 39.376 1.232 57.803 
     
Giá trị hao mòn lũy kế:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 5.866 -    377 6.243 
Khấu hao trong năm 2.018 -    75 2.093 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 7.884 -    452 8.336 
     
Giá trị còn lại của TSCĐ:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 10.213 13.381 855 24.449 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 9.311 39.376 780 49.467 

 

Phần mềm  
máy tính 
triệu KIP 

Quyền sử dụng 
đất       

triệu KIP 

Tài sản cố định 
vô hình khác  

triệu KIP 
Tổng  

triệu KIP 

Nguyên giá:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 14.449 13.381 347 28.177 
Mua trong năm 1.630 -    885 2.515 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 16.079 13.381 1.232 30.692 
     
Giá trị hao mòn lũy kế:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 4.022 -    334 4.356 
Khấu hao trong năm 1.844 -    43 1.887 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 5.866 -    377 6.243 
     
Giá trị còn lại của TSCĐ:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 10.427 13.381 13 23.821 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 10.213 13.381 855 24.449 
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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 2016 như sau:

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

18.3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Biến động của chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 như sau:

Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 bao gồm tạm ứng xây dựng Khu phức hợp Nongtha, Trụ sở chính, Chi nhánh Attaphue, 
Chi nhánh Savannakhet, Chi nhánh Xiengkhoang và các dự án khác.

19. LÃI DỰ THU

20. TÀI SẢN CÓ KHÁC

 
Nhà cửa 
triệu KIP 

Máy móc thiết 
bị triệu KIP 

Phương tiện 
vận tải 

triệu KIP 

Thiết bị dụng 
cụ quản lý 

triệu KIP 
Tổng 

triệu KIP 

Nguyên giá:      

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 98.620 26.614 3.097 12.947 141.278 
Mua trong năm 187 11.240 1.944 3.987 17.358 
Thanh lý, nhượng bán -    (98) (280) (1.650) (2.028) 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 98.807 37.756 4.761 15.284 156.608 
      

Giá trị hao mòn lũy kế:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 20.483 12.648 1.805 7.371 42.307 
Khấu hao trong năm 5.119 5.073 570 2.065 12.827 
Thanh lý, nhượng bán -    (43) (142) (746) (931) 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 25.602 17.678 2.233 8.690 54.203 
      

Giá trị còn lại của TSCĐ:      
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 78.137 13.966 1.292 5.576 98.971 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 73.205 20.078 2.528 6.594 102.405 

 
Nhà cửa 
triệu KIP 

Máy móc thiết 
bị triệu KIP 

Phương tiện vận 
tải 

triệu KIP 

Thiết bị dụng 
cụ quản lý 

triệu KIP 
Tổng 

triệu KIP 
Nguyên giá:      

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 72.275 29.949 4.204 13.900 120.328 
Mua trong năm 26.345 2.361 393 472 29.571 
Thanh lý, nhượng bán -    (809) (170) (1.425) (2.404) 
Giảm khác -    (4.887) (1.330) -    (6.217) 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 98.620 26.614 3.097 12.947 141.278 
      

Giá trị hao mòn lũy kế:     

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 16.629 10.904 2.034 6.865 36.432 
Khấu hao trong năm 3.854 4.287 538 1.931 10.610 
Thanh lý, nhượng bán -    (809) (170) (1.425) (2.404) 
Giảm khác -    (1.734) (597) -    (2.331) 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 20.483 12.648 1.805 7.371 42.307 
      

Giá trị còn lại của TSCĐ:      
Tại ngày 1 tháng 1 năm 2015 55.646 19.045 2.170 7.035 83.896 
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 78.137 13.966 1.292 5.576 98.971 

 

 
2016 

triệu KIP 

Tại ngày 1 tháng 1 năm 2016 110.149 
Tăng trong năm 54.480 
Hoàn thành và đưa vào sử dụng - 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 164.629 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Lãi dự thu tiền gửi từ:   

Các tổ chức tín dụng khác 2.711 1.609 
Cho vay và ứng trước khách hàng 130.634 50.960 
Đầu tư chứng khoán 4.073 4.583 

 137.418 57.152 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Lãi tiền gửi trả trước 35.449 51.929 
Tiền thuê đất và văn phòng trả trước  71.871 5.652 
Chi phí chờ phân bổ khác 6.686 8.490 
Các khoản phải thu khác 4.060 3.368 

 118.066 69.439 
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21.  TIỀN GỬI VÀ VAY TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC

Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng và chịu lãi suất từ 4,50% đến 8,25%/năm đối với tiền KIP và chịu lãi suất từ 1,50% đến 
4,33% đối với ngoại tệ.

Vay từ các TCTD nước ngoài là khoản vay với Ngân hàng Cathay United có kỳ hạn 3 năm và chịu lãi suất 4,33%/năm.

22.  TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG

23. LÃI PHẢI TRẢ

24. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI TRẢ (“TNDN”)
 Ngân hàng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất là 24% trên tổng lợi nhuận chịu thuế theo Luật 

thuế mới số 70/NA của CHDCND Lào ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2016. Thuế 
thu nhập doanh nghiệp năm 2016 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.

25.  CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Tiền gửi không kỳ hạn 168.470 102.560 
TCTD trong nước 105.001 63.759 
TCTD nước ngoài 63.469 38.801 
   
Tiền gửi có kỳ hạn  2.263.997 2.304.200 
TCTD trong nước 59.177 25.000 
TCTD nước ngoài 2.204.820 2.279.200 
   
Tiền vay  489.960 488.400 
TCTD nước ngoài 489.960 488.400 

 2.922.427 2.895.160 

 
 

 
31/12/2016 

triệu KIP 
31/12/2015 

triệu KIP 

Tiền gửi không kỳ hạn  1.074.088 631.152 
Bằng KIP 493.123 367.615 
Bằng ngoại tệ 580.965 263.537 
Tiền ký quỹ  79.250 61.915 
Bằng KIP 34.239 726 
Bằng ngoại tệ  45.011 61.189 
Tiền gửi tiết kiệm 491.887 394.971 
Bằng KIP 220.392 207.903 
Bằng ngoại tệ  271.495 187.068 
Tiền gửi có kỳ hạn 3.426.441 2.664.036 
Bằng KIP  2.725.391 2.103.258 
Bằng ngoại tệ  701.050 560.778 

 5.071.666 3.752.074 

 
 

 

2016 2015 
Lãi suất Lãi suất 
%/năm %/năm 

Tiền gửi không kỳ hạn bằng KIP 0,00 - 0,50 0,00 - 3,00 
Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ 0,00 0,00 - 1,50 
Tiền gửi tiết kiệm bằng KIP 1,91 1,96 - 4,50 
Tiền gửi có kỳ hạn bằng KIP 2,50 – 13,00 3,50 - 13,00 
Tiền gửi tiết kiệm bằng USD 1,00 – 1,50 1,50 
Tiền gửi có kỳ hạn bằng USD 1,50 - 6,75 1,75 - 6,75 
Tiền gửi tiết kiệm bằng THB 0,75 – 1,00 1,00 
Tiền gửi có kỳ hạn bằng THB 1,50 - 6,50 1,50 - 6,50 
Tiền gửi tiết kiệm bằng VND 1,20 1,20 
Tiền gửi có kỳ hạn bằng VND 9,60 4,80 - 9,60 

 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Lãi dự chi:   

Tiền gửi và vay của ngân hàng khác 11.658 12.640 
Tiền gửi khách hàng 51.086 40.276 

 62.744 52.916 
 

 2016 2015 

 triệu KIP triệu KIP 

Tổng lợi nhuận trước thuế  169.021 165.303 

Điều chỉnh:   

Điều chỉnh theo quyết toán thuế 8.087 - 

Chi phí không được khấu trừ 
5.353 181 

Thu nhập chịu thuế TNDN 182.461 165.484 

Chi phí thuế TNDN phát sinh trong kỳ 43.790 39.716 

Thuế TNDN phải trả đầu năm 18.895 18.306 

Thuế TNDN đã trả trong năm 
(19.695) (39.127) 

Thuế TNDN phải trả cuối năm 
42.990  18.895 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Các khoản phải trả cán bộ công nhân viên 2.873 6.684 
Phải trả về séc chờ thanh toán 5.820 1.888 
Chiết khấu trái phiếu chờ phân bổ                       -    3.111 
Phải trả khác 15.048 19.038 

trong đó   
- Quỹ lương hưu và quỹ khác 4.122 3.011 
- Phải trả nhà cung cấp 6.235 859 
- Chi phí phải trả 3.429 3.563 
- Phải trả khác 7.497 11.605 

 29.976 30.721 
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26. VỐN ĐIỀU LỆ
Vốn điều lệ thể hiện số tiền đóng góp bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”), Ngân hàng 

Ngoại thương Lào Đại chúng (“BCEL”) và Công ty Souk Houng Heang. Chi tiết số vốn góp như sau:

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:

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

 có vốn góp vào Ngân hàng và do đó có ảnh hưởng 
đáng kể tới Ngân hàng; 

 có quyền đồng kiểm soát Ngân hàng.
(b) Là Ngân hàng liên doanh, liên kết mà Ngân hàng là 

một bên liên doanh, liên kết; 

(c) Là nhân sự chính trong Ban Điều hành của Ngân hàng 
hoặc Ngân hàng mẹ; 

(d) Là thành viên mật thiết trong gia đình của bất kỳ cá 
nhân nào đã nêu trong điểm (a) hoặc (c); 

(e)  Là một tổ chức 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)  Quỹ trợ cấp hưu trí của cán bộ công nhân viên của 
Ngân hàng sau khi nghỉ việc, hoặc của tổ chức 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 2016 như sau:

27. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

28.  GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)

Chi tiết phải thu và phải trả các bên liên quan tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 như sau: 

Thu nhập của Ban Điều hành Ngân hàng trong năm tài chính 2016 như sau:

29. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN 
Không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo 

tài chính của Ngân hàng.
 Người lập:       Người phê duyệt:

 ____________________     ____________________
 Ông Hà Đức Tiến      Ông Nguyễn Văn Bình
 Kế toán trưởng       Tổng Giám đốc     
 Thủ đô Vientiane, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
 Ngày 10 tháng 5 năm 2016

 
31/12/2016  triệu 

KIP 

Tỷ lệ %  
sở hữu theo 

Giấy phép kinh 
doanh  

31/12/2015  triệu 
KIP 

Tỷ lệ % 
 sở hữu theo 

Giấy phép kinh 
doanh 

BIDV 514.383 65 514.383 65 
BCEL 197.839 25 197.839 25 
Công ty Souk Houng Heang 79.136 10 79.136 10 

 791.358 100 791.358 100 
 

 31/12/2016 31/12/2015 
 triệu KIP triệu KIP 

Tiền mặt 143.730 132.363 
Tiền gửi tại NHNN Lào 331.037 806.916 
Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng khác 210.119 167.697 

 684.886 1.106.976 
 

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

BIDV Chủ sở hữu Tiền gửi tại ngân hàng BIDV (68.217) 
  Tiền gửi của ngân hàng BIDV (22.522) 
  Chi phí lãi (50.016) 
  Phân phối lợi nhuận (65.827) 

BCEL Chủ sở hữu Tiền gửi tại ngân hàng BCEL 37.825 
  Tiền gửi của ngân hàng BCEL 194.310 
  Doanh thu lãi 2.756 
  Phân phối lợi nhuận (30.381) 

Công ty Souk Houng Heang Chủ sở hữu Tiền gửi thanh toán 12.296 
  Phân phối lợi nhuận (5.064) 

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

BIDV Chủ sở hữu Tiền gửi thanh toán 37.424 (37.747) 
Tiền gửi có kỳ hạn -    (2.204.820) 
Lãi dự chi -    (11.404) 

BCEL Chủ sở hữu Tiền gửi thanh toán 144.923 (98.989) 
Tiền gửi có kỳ hạn 122.490 - 
Lãi dự thu 567 - 

Công ty Souk Houng Heang Chủ sở hữu Tiền gửi thanh toán - (12.305) 

 2016 
 triệu KIP 

Thu nhập từ lương 1.403 
Thưởng 444 
 1.847 

 
 
 
 
 
 
 
 


