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phát tri�n cza ngân hàng trong tjing lai. hây là m¤t
d� án quan trtng n�m trong nh�ng ju tiên chi�n lj�c
cza NHQh cùng v�i nh�ng gili pháp l�n khác g� hoàn
thành s� mmng và nh�ng m|c tiêu cza NHQh. Tôi r�t
vui m�ng gj�c thông báo v�i quý vw r�ng nh�ng thành
t�u mà NHQh gã gmt gj�c trong nh�ng nkm v�a qua
chính là thành qul do nh�ng gili pháp chi�n lj�c mà
NHQh gã vmch ra và th�c hi�n h�t s�c hi�u qul.

V� g i ngomi, NHQh gã có bj�c phát tri�n mmnh trong
vi�c phát tri�n h� th ng ngân hàng gmi lý nh�m ph|c
v| các yêu c�u cza khách hàng. Trong nj�c, NHQh
c{ng gã liên minh v�i hàng lomt các ngân hàng, các
công ty tài chính trong các homt g¤ng cho vay g¡ng tài
tr� và nhi�u homt g¤ng khác. Thông qua nh�ng homt
g¤ng này, vw th� cza NHQh gj�c nâng cao và NHQh
d�n tr� thành m¤t g i tác quan trtng trên thw trj�ng
ti�n t� c{ng nhj thw trj�ng v n. S� tin c�y cza khách
hàng, cza các nhà g�u tj và cza cl c¤ng g¡ng chính là
s� ghi nh�n c{ng là tj�ng thj�ng cho toàn th� cán
b¤ nhân viên NHQh trong mti homt g¤ng cza ngân
hàng.

Không th� không nh�c g�n s� góng góp nhi�t thành
cza t�t cl các cán b¤ nhân viên NHQh trong nkm qua.
V�i tinh th�n lao g¤ng và lòng mong mu n góng góp
vào công vi�c chung cza ngân hàng, v�i ki�n th�c,
kinh nghi�m và k� nkng, g¤i ng{ cán b¤ nhân viên
NHQh là ngu¡n l�c chính g� gem lmi nh�ng thành
công cho Ngân hàng trong nkm 2006. Thay m�t cho
HhQT NHQh, tôi xin g�i l�i cám in chân thành g�n t�t
cl các anh chw em cán b¤ nhân viên ngân hàng c{ng
nhj các c¢ gông cza ngân hàng.
Nkm 2007, n�n kinh t� Vi�t Nam còn h�a hrn nh�ng

bi�n chuy�n mmnh mq hin trên con gj�ng công
nghi�p hóa, hi�n gmi hóa. Tôi g�c bi�t tin tj�ng r�ng
NHQh, các c¢ gông, các cán b¤ nhân viên sq t�n d|ng
gj�c nh�ng ci h¤i do s� phát tri�n kinh t� và toàn c�u
hóa gem lmi, vj�t qua gj�c nh�ng thách th�c, kh�c
ph|c nh�ng gi�m còn hmn ch�. h¡ng th�i, t�n d|ng
nh�ng th� mmnh cza mình g� th�c hi�n nh�ng gili
pháp l�n, hoàn thành nh�ng m|c tiêu g� ra cho nkm
2007. Chúng ta sq s�n sàng g� vjin lên m¤t t�m cao
m�i cho phát tri�n trong tjing lai, góng góp tích c�c
cho c¤ng g¡ng.

Xin chân thành cám in quý vw.

Thja quý vw

Ngân hàng TMCP Quân g¤i (MB) gã trli qua 12 nkm
t¡n tmi và phát tri�n. Trong nkm 2006, nkm th� 12
trên ch�ng gj�ng lwch s� cza Ngân hàng, MB gã trli
nghi�m, gã có nh�ng bj�c ti�n vj�t b�c, toàn di�n xét
cl v� ch�t và lj�ng. 

Nkm 2006 là m¤t nkm tjing g i thành công cza n�n
kinh t� Vi�t Nam. Gia nh�p WTO vào cu i nkm, Vi�t
Nam gj�c ghi nh�n b�i các qu c gia, các chuyên gia,
các t¢ ch�c kinh t� l�n nhj là m¤t gi�m g�n g�u tj
m�i v�i s�c hút mmnh mq cùng t� l� tkng trj�ng l�n
th� hai trên th� gi�i. V�i nh�ng gi�u ki�n trên cùng t c
g¤ tkng trj�ng GDP gmt x�p xu 8%, Vi�t Nam gang có

m¤t v�n h¤i m�i g� b�t g�u bj�c nh�ng bj�c ti�n
g�u tiên trên con gj�ng toàn c�u hóa. Trong nkm
2006, n�n kinh t� c{ng ch�ng ki�n nh�ng bi�n
chuy�n mmnh mq trong sln xu�t công nghi�p,
thjing mmi, dwch v|, và g�c bi�t là nh�ng phát tri�n
trên thw trj�ng tài chính. 

NHQh gã ph�n nào t�n d|ng gj�c nhi�u ci h¤i cza
th�i k� h¤i nh�p g� t�ng bj�c chu�n bw cho mình
ngu¡n l�c t t nh�t, s�n sàng vj�t qua thách th�c
cza nh�ng nkm t�i gây. 

Tkng trj�ng v n chz s� h�u trong nkm qua gmt
…%  t�i m�c _______ t� g¡ng và T¢ng Tài sln tkng
…% gmt m�c _________ t� g¡ng.

Bên cmnh nh�ng k�t qul kinh doanh, tôi g¡ng th�i
mu n nh�n mmnh v� s� phát tri�n mti m�t cza ngân
hàng. Trong nkm 2006, Ngân hàng gã kh�i g¤ng và

tri�n khai hàng lomt các chjing trình, gili pháp nh�m
chu�n bw s�n sàng cho m¤t giai gomn phát tri�n hoàn
toàn m�i. Thông qua vi�c nâng cao nkng l�c quln trw
trên mti phjing di�n, mti c�p g¤ t� hmi h¤i g¡ng C¢
gông, H¤i g¡ng Quln trw c{ng nhj Ban hi�u hành và
quln lý các c�p cho g�n t�ng gin vw, nhân viên, NHQh
gã ti�p c�n d�n v�i nh�ng thông l� t t nh�t trên th� gi�i
v� quln trw doanh nghi�p và s�n sàng cho nh�ng thay
g¢i khi các quy gwnh pháp lu�t yêu c�u.

Nkm 2006, NHQh gã kh�i g¤ng và tri�n khai t�ng
bj�c d� án hi�n gmi hóa h� th ng công ngh� thông
tin. T�ng giai gomn cza d� án gã gj�c th�c hi�n theo
ti�n g¤, có gi�u chunh nh�m glm blo h� th ng này là
n�n tlng công ngh� ckn bln nh�t, tmo gà cho vi�c
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sau hWn 1 tháng t� chlc Uuu thvu có sp tham gia tX vun chuyênnghi}p cca Txp Uoàn BSA, MB Uã chính thlc ký hkp U�ng vhi
Temenos - txp Uoàn hàng Uvu thy gihi chuyên cung cup các giZi

pháp ngân hàng, n�i tiyng vhi giZi pháp Globus và phiên bZn mhi nhut
có tên T24. Vã có hWn 500 ngân hàng trên thy gihi Uã và Uang sn deng
các giZi pháp cca Temenos. T[i Vi}t Nam, giZi pháp cca Temenos cdng
là lpa ch_n cca m�t s~ ngân hàng hàng Uvu, có chiyn lXkc Uvu tX bài bZn
vào lanh vpc công ngh} thông tin. Hi}n U[i hoá h} th~ng Công ngh}
thông tin là m�t trong nhong Xu tiên cca MB nhrm tYng slc c[nh
tranh và hWn thy là mang l[i cho khách hàng nhong dbch ve và ti}n ích
ngân hàng t~t nhut.

KKýý  kk��tt  hh��pp  gg¡¡nngg  vvàà  ttrrii��nn  kkhhaaii  pphh��nn  mm��mm  qquullnn  ttrrww  nnggâânn
hhàànngg  vv��ii  tt��pp  ggooàànn  TTeemmeennooss1

Ngày 6/4/2006 t[i Nhà hát Lhn thành ph~ Hà N�i, U[i di}n ban lãnh U[o
MB Uã vinh dp Uón nhxn Cúp và giuy chlng nhxn “ThXWng hi}u m[nh
Vi}t Nam 2005” tm ban t� chlc chXWng trình. ThXWng hi}u M[nh là giZi
thXjng dành cho các thXWng hi}u uy tín, chut lXkng sZn phwm và dbch
ve t~t nhut Vi}t Nam do b[n U_c Thii báo Kinh ty Vi}t Nam bình ch_n.
MB là m�t trong nYm thXWng hi}u ngân hàng UXkc nhxn danh hi}u
này trong nYm 2005. Cu�c bình ch_n này UXkc t� chlc hàng nYm do
Thii báo kinh ty Vi}t Nam ph~i hkp vhi Cec xúc tiyn thXWng m[i B�
ThXWng m[i t� chlc thông qua tri{n lãm thXWng hi}u trên trang
www.vneconomy.com.vn.

66//44//22000066
hhjj��cc  bbììnnhh  cchhttnn  ““TThhjjiinngg  hhii��uu  mmmmnnhh  VVii��tt  NNaamm  22000055””

Thành công giúp nâng cao uy tín, 
tYng cXing tin cxy1188//0011//22000066
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Tháng 5/2006 MB là 2 trong s~ 10 ngân hàng TMCP tham gia lng
cn và UXkc t� chlc CIDA cca Canada lpa ch_n U{ tài trk trong
chXWng trình chwn Uoán, cZi thi}n h} th~ng quZn trb rci ro nrm

trong chXWng trình hkp tác gioa Ngân hàng Nhà nXhc Vi}t Nam vhi t�
chlc này. Trong quá trình thpc hi}n dp án, MB s\ UXkc tX vun trang bb
h} th~ng quZn trb rci ro tiêu chuwn qu~c ty cùng các h� trk cca chuyên
gia nXhc ngoài trong vi}c vxn hành h} th~ng quZn trb này. 

HH��pp  ttáácc  vv��ii  tt¢¢  cchh��cc  CCIIDDAA  cczzaa  CCaannaaddaa  ttrroonngg  cchhjjiinngg  ttrrììnnhh
ttkknngg  ccjj��nngg  nnkknngg  ll��cc  qquullnn  ttrrww  rrzzii  rroo

TThháánngg  55  //22000066

Phát tri{n gki slc hút Uvu tX,
mj r�ng thb trXing

3

Ngày 1/6/2006 và 1/9/2006 MB Uã lvn lXkt tri{n khai hai dbch ve
ti}n ích mi|n phí dành cho khách hàng là Moblie banking thông
qua t�ng Uài 8077 và Internet banking thông qua trang web

militarybank.com.vn. Nhong ti}n ích này Uã mj r�ng thêm kênh phân
ph~i sZn phwm dbch ve ngân hàng. Vyn nay hàng ngàn khách hàng Uã
thXing xuyên sn deng ti}n ích này U{ truy vun thông tin tài khoZn,
thông tin MB . . .

RRaa  mm��tt  ccáácc  ddwwcchh  vv||  ttii��nn  íícchh  MMoobbiillee  bbaannkkiinngg  vvàà  
IInntteerrnneett  bbaannkkiinngg

NNggààyy  11//66//22000066  vvàà  11//99//22000066  
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NYm APEC 2006 là sp ki}n qu~c ty lhn nhut tm trXhc Uyn nay t�
chlc t[i Vi}t Nam và tr_ng tâm là tuvn l| qu~c gia APEC di|n ra
tm ngày 12 Uyn 19 tháng 11 nYm 2006 t[i Hà N�i. Vhi vai trò là

m�t trong nhong ngân hàng TMCP hàng Uvu, MB Uã tham gia tích cpc
vào các ho[t U�ng thXWng m[i và quZng bá t[i APEC nhX QuZng bá
thXWng hi}u trên bYng rôn chào mmng APEC, tham dp tri{n lãm “Ngôi
nhà chung APEC”, tài trk H�i nghb cca H�i U�ng TX vun Kinh doanh
APEC (H�i nghb ABAC) và Utc bi}t lãnh U[o MB Uã tham dp H�i nghb
các T�ng giám U~c doanh nghi}p APEC (APEC CEO Summit) — sp ki}n
quan tr_ng nhut cca các nhà lãnh U[o doanh nghi}p và kinh ty trong
khu vpc, nhong ngXii có Znh hXjng lhn Uyn tXWng lai khu vpc Châu Á
Thái Bình DXWng. 

VViinnhh  dd��  ttààii  ttrr��  vvàà  tthhaamm  ggiiaa  vvààoo  ss��  kkii��nn  ll��nn  nnhh��tt  VVii��tt  NNaamm
22000066  ——  AAPPEECC  1144

NNkkmm  AAPPEECC  22000066  ttmmii  VVii��tt  NNaamm
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Trong nYm MB Uã mj thêm 13 Ui{m giao dbch mhi trong Uó có
nhong Uba phXWng lvn Uvu tiên có mtt MB là Vi}t Trì, Bình Vbnh,
Cvn ThW. T[i Hà N�i mj thêm 5 phòng giao dbch g�m Xuân Thcy,

Nguy|n Du, Lãn Ông, Kim Mã, Nghaa Tân và 1 chi nhánh là GiZng Võ. T[i
Và Nsng khai trXWng phòng giao dbch HZi Châu và t[i thành ph~ H�
Chí Minh các chi nhánh Gò Vup, Phú Th_ cdng Uã Ui vào ho[t U�ng.
Mtc dù mhi Ui vào ho[t U�ng nhXng hvu hyt các Ui{m giao dbch Uzu
U[t UXkc nhong thành tích rut Uáng khích l}.

KKhhaaii  ttrrjjiinngg  1133  CChhii  nnhháánnhh  vvàà  PPhhòònngg  ggiiaaoo  ddwwcchh,,  
nnâânngg  tt¢¢nngg  ss    ggii��mm  ggiiaaoo  ddwwcchh  llêênn  ccoonn  ss    33886

MB- Môi trXing cca sp nYng U�ng,
sáng t[o, tinh thvn txp th{, Uoàn kyt
MB-Ngôi nhà chung cca nhong khát
v_ng, n� lpc vXWn lên
MB-Byn bi cca nhong thành công
tXWng lai



Trong nYm 2006, MB Uã 3 lvn thpc hi}n tYng v~n lvn lXkt tm 450 tf
lên 650, 780 và 1.045, 2 tf U�ng, hoàn thành ky ho[ch do V[i h�i
c� Uông Uz ra và trj thành m�t trong s~ ít các ngân hàng thXWng

m[i c� phvn có quy mô Uizu l} lhn hWn 1.000 tf U�ng. Theo ky ho[ch
trong nYm tài chính 2007, MB s\ tYng v~n Uizu l} lên t~i thi{u 1.500 tf
U�ng.

TTkknngg  vv  nn  ggii��uu  ll��  tt��  445500  tt��  gg¡¡nngg  llêênn  11..004455,,22  tt��  gg¡¡nngg  vvàà
pphháátt  hhàànnhh  222200  tt��  gg¡¡nngg  ttrrááii  pphhii��uu  cchhuuyy��nn  gg¢¢ii7

Ngày 29/11/2006 công ty thành viên thl ba trong h} th~ng MB là
HFM Uã chính thlc khai trXWng U�ng thii vhi Qug Hanoi Fund
do HFM quZn lý. HFM UXkc thành lxp theo hình thlc Công ty

Trách nhi}m hou h[n do MB làm chc sj hou vhi s~ v~n Uizu l} là 10 tf
U�ng ho[t U�ng trên các lanh vpc: lxp và quZn lý qug Uvu tX chlng
khoán; quZn lý danh mec Uvu tX; tX vun tài chính; tX vun Uvu tX chlng
khoán; Uvu tX tài chính. Sp ra Uii cca HFM là bXhc thpc thi chiyn lXkc
Ua d[ng hóa các sZn phwm và dbch tài chính nhrm Uáp lng t~i Ua nhu
cvu cca khách hàng.

8 TThhàànnhh  ll��pp  CCôônngg  ttyy  QQuullnn  llýý  qquu��  gg��uu  ttjj  HHàà  NN¤¤ii  ((HHFFMM))  vvàà  QQuu��
hh��uu  ttjj  cchh��nngg  kkhhooáánn  HHàà  NN¤¤ii  ((HHaannooii  FFuunndd))

2299//1111//22000066

Mj ra nhong vxn h�i thành công 



Tháng 2/2006, Ngân hàng ban hành s� tay “Phong cách giao dbch
chuwn mpc vhi mec Uích nâng cao chut lXkng giao dbch chuyên
nghi}p, lbch sp và hi}u quZ. Cu�c thi “No MB thông minh — duyên

dáng — thanh lbch” t� chlc vào ngày 4/11/2006 nhrm tôn vinh nhong
tinh hoa, nhong giao dbch viên xuut sqc cca h} th~ng. Các thí sinh
không nhong phZi th{ hi}n sqc U]p, tài nYng ngh} thuxt mà còn phZi
biyt xn lý thông minh, lbch sp các tinh hu~ng trong khi giao dbch vhi
Khách hàng. Cu�c thi mang ý nghaa giáo dec sâu sqc, U�ng viên toàn th{
CBCNV MB rèn luy}n, phun Uuu, UZm bZo Uúng chuwn mpc do Ngân
hàng Uz ra.

LL��nn  gg��uu  ttiiêênn  tt¢¢  cchh��cc  ccuu¤¤cc  tthhii  ““NN��  MMBB  tthhôônngg  mmiinnhh  --  dduuyyêênn
ddáánngg  --  tthhaannhh  llwwcchh””9

Trong nYm 2006, MB Uã hkp tác chtt ch\ vhi H�i cho thxp U^ Vi}t
Nam trong nhizu ho[t U�ng có ý nghaa cca H�i nhX khám choa
b}nh nhân U[o, cup thu~c mi|n phí, thYm h^i ngXii nghèo, t�

chlc hiyn máu nhân U[o . . .Ho[t U�ng này Uã có sp tham gia tích cpc
cca các t� chlc Uoàn th{ nhX Công Voàn, Voàn thanh niên, Ban Chính
trb, H�i phe no và t[o nên nhong giá trb vxt chut và tinh thvn to lhn. Dp
kiyn trong nYm 2007, các ho[t U�ng này s\ tiyp tec UXkc duy trì và mj
r�ng hWn vz quy mô. 

10
PPhh  ii  hh��pp  vv��ii  HH¤¤ii  cchh��  tthh��pp  ggss  VVii��tt  NNaamm  ttrroonngg  ccôônngg  ttáácc  tt��
tthhii��nn  xxãã  hh¤¤ii

2299//1111//22000066
“Nhong món quà nh^ bé nhXng
um áp nghaa tình chính là tum
lòng tri ân cca MB U~i vhi nhong
U�ng U�i Uã hy sinh trong thii
chiyn hay nhong ngXii còn phZi
chbu thi}t thòi trong thii bình”
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TTÌÌNNHH  HHÌÌNNHH  HHOOWWTT  OO~~NNGG  NNTTMM  22000066

TTììnnhh  hhììnnhh  cchhuunngg VVzz  hhoo[[tt  UU��nngg  nnggâânn  hhàànngg

h i v�i Vi�t Nam, nkm 2006, vi�c t¢ ch�c thành công
H¤i nghw APEC và gia nh�p t¢ ch�c thjing mmi toàn
c�u WTO gã m� ra cho Vi�t Nam nhi�u v�n h¤i m�i
cho h�p tác, g�u tj và phát tri�n. Các chu tiêu kinh t�
xã h¤i nhìn chung gmt gj�c k� homch g� ra. N�n kinh
t� ti�p t|c tkng trj�ng v�i t c g¤ cao là 8,17%/nkm,
trong gó khu v�c nông, lâm nghi�p và thu� sln tkng
3,4% khu v�c công nghi�p và xây d�ng tkng 10.37%,
khu v�c dwch v| tkng 8.29%. T¢ng kim ngmch XNK
nkm 2006 gmt 84 t� và tkng 21% so v�i nkm trj�c,
trong gó xu�t kh�u gmt 39,6 t� USD tkng 22.8% so v�i
nkm trj�c, nh�p kh�u gmt m�c 44.41 t� USD tkng
20.1% so v�i nkm trj�c. Chu s  giá tiêu dùng bình
quân tkng 6.6% so v�i nkm trj�c, giá vàng tkng bình
quân 36.6%, giá gôla M� tkng 0.9%.

V� thw trj�ng tài chính ti�n t� trong nj�c, trong nkm
2006, Ngân hàng Nhà nj�c gã gi�u chunh chính sách
ti�n t� theo hj�ng th�t ch�t hin nkm 2005 thông qua
hai g¤ng thái: gi� nguyên các m�c lãi su�t chz gmo
nhj 12/2005, gilm lj�ng ti�n lju thông so v�i lj�ng
ti�n cu i nkm 2005 và hút mmnh ti�n cung �ng thông

qua kênh c�m c  và chuy�n kholn. h i v�i chính sách
v� t� giá, gj�c gi�u chunh gilm nhr (0.95%) nh�m
khuy�n khích xu�t kh�u nhjng g¡ng th�i ki�m ch�
lmm phát. Chính sách tín d|ng gj�c gi�u hành theo
hj�ng t�p trung nâng cao ch�t lj�ng tín d|ng, ki�m
soát tkng trj�ng tài sln có rzi ro, tkng cj�ng homt
g¤ng v n g� cho vay các d� án trtng gi�m và d� án
cza doanh nghi�p v�a và nhs.

Trong khi gó, nkm 2006 gj�c gánh giá là nkm r�t
thành công cza kh i NHTMCP, các NHTMCP liên t|c
tkng v n gi�u l� thông qua bán c¢ phi�u cho các c¢
gông nj�c ngoài, phát hành c¢ phi�u trong nj�c, l�i
nhu�n tkng cao so v�i nkm 2006. Trong nkm 2006 các
NHTMCP có t c g¤ tkng trj�ng v� t¢ng tài sln
kholng 48%-50% so v�i g�u nkm, g�p hai l�n t c g¤
tkng trj�ng chung cza toàn ngành. V�i nkng l�c tài
chính ngày càng mmnh, các NHTMCP gã g�u tj mmnh
mq vào các sln ph�m và dwch v| v�i công ngh� hi�n
gmi, dwch v| ATM gj�c chú trtng thu hút v n v�i lãi
su�t th�p, g¡ng th�i các ngân hàng c{ng ti�n hành
m� r¤ng mmng lj�i homt g¤ng chi�m lvnh thw trj�ng.

11..  KKyytt  qquuZZ  ccáácc  hhoo[[tt  UU��nngg  kkiinnhh
ddooaannhh  cchhíínnhh

11..11..  TTYYnngg  vv~~nn  UUiizzuu  ll}}
Ngân hàng gã tkng v n gi�u l� làm 3 g�t, trong gó g�t
3 tkng theo hình th�c chia c¢ t�c cho c¢ gông b�ng
c¢ ph�n v�i m�c 42% g i v�i s  c¢ ph�n phát hành
trj�c 1/1/2006 ho�c 3,5%/tháng g i v�i các tháng
trong nkm 2006. V�i 3 g�t tkng v n, v n gi�u l� cza
Ngân hàng g�n 31/12/2006 gmt 1.045,2 t�, tkng 2,32
l�n so v�i g�u nkm, nâng t¢ng v n chz s� h�u cza
Ngân hàng là 1.413,79 t�, tkng x�p xu 2 l�n so v�i g�u
nkm. Trong nkm, Ngân hàng c{ng gã phát hành
thành công 220 t� trái phi�u chuy�n g¢i v�i th�i gian
là 5 nkm, chuy�n g¢i thành c¢ phi�u theo t� l� 1:1.
Trong th�i gian n�m gi�, các c¢ gông cza Ngân hàng
sq gj�c hj�ng lãi su�t 8%/nkm. 

11..22..  HHuuyy  UU��nngg  vv~~nn::  
Tính g�n 31/12/06, t¢ng ngu¡n v n huy g¤ng cza
Ngân hàng gmt 11.242 t�, tkng 59,95% so v�i g�u
nkm, b�ng 122,19% k� homch nkm. Lj�ng v n huy
g¤ng gj�c t� dân cj tkng trj�ng khá, gmt 4.576,84
t�, tkng 91,7% so v�i g�u nkm. hây là m¤t k�t qul
tkng trj�ng r�t khá, th� hi�n uy tín và hình lnh t t cza
Ngân hàng Quân h¤i g i v�i khách hàng. h�c bi�t,
lj�ng ti�n g�i không k� hmn cza cá nhân tkng trj�ng
cao, gmt 157,87 t�, tkng 165% so v�i g�u nkm. Trong
nkm, Ngân hàng gã tri�n khai thành công chjing
trình Ti�t ki�m d� thj�ng “Du xuân cùng MB”, góp
ph�n mang lmi cho Ngân hàng lj�ng ti�n g�i l�n, g¡ng
th�i qulng bá hình lnh, thjing hi�u cza Ngân hàng. 

Ti�n g�i cza các TCKT tính g�n 31/12/06 gmt 5.174,92
t�, tkng 66% so v�i g�u nkm. Trong nkm 2006, thw
trj�ng v n liên Ngân hàng có s� dj th�a. Ngân hàng
Quân h¤i gã tham gia khá tích c�c trên thw trj�ng liên
Ngân hàng. V n huy g¤ng trên thw trj�ng này g�n
31/12/06 gmt 1.490 t�, b�ng 96,5% so v�i g�u nkm.
Vi�c tham gia này gã giúp Ngân hàng nâng cao gj�c
tính thanh kholn, g¡ng th�i chz g¤ng kinh doanh trên
thw trj�ng interbank. 

11..33..  TTììnnhh  hhììnnhh  ssnn  ddeenngg  vv~~nn
Tính g�n 31/12/2006, t¢ng dj n� cho vay cza Ngân
hàng là 6.181,59 t�, tkng 38,3% so v�i g�u nkm, tkng
6,58% so v�i k� homch g� ra. Trong nkm, Ngân hàng

Quân h¤i ti�p t|c t�p trung nâng cao ch�t lj�ng tín
d|ng, ci c�u lmi n� vay, g�y mmnh cho vay doanh
nghi�p v�a và nhs và tín d|ng bán lp. T� trtng cho vay
kh i KHCN gã tkng lên gáng k� trong t� trtng cho vay
so v�i th�i gi�m g�u nkm, gmt 17,42% t¢ng dj n�. 

V� quln lý ch�t lj�ng tín d|ng, Ngân hàng gã t�ng
bj�c xây d�ng và hoàn thi�n quy ch� homt g¤ng cza
quln lý tín d|ng, chu gmo các chi nhánh th�c hi�n
nghiêm túc Quy�t gwnh 493 cza Ngân hàng Nhà nj�c.

h�n 31/12/2006, t� l� n� quá hmn nhóm 2,3,4,5 là
6,85%, t� l� n� quá hmn nhóm 3,4,5 là 2,85%. 

11..44..  HHoo[[tt  UU��nngg  pphhii  ttíínn  ddeenngg
1.4.1. Homt g¤ng blo lãnh:
Homt g¤ng blo lãnh v�n ti�p t|c gmt gj�c t c g¤ tkng
trj�ng cao, góng góp nhi�u l�i nhu�n cho ngân hàng.
S  dj blo lãnh g�n 31/12/06 gmt 1.365,25 t�. Doanh
s  blo lãnh tkng nhjng ch�t lj�ng cza homt g¤ng blo
lãnh v�n gj�c glm blo. K� t� khi cung c�p dwch v|,
Ngân hàng v�n chja phli th�c hi�n m¤t nghva v| blo
lãnh nào. T¢ng thu phí blo lãnh tkng g�n g�p gôi so v�i
cùng k� nkm trj�c, b�ng 162% k� homch nkm. 

1.4.2. Homt g¤ng kinh doanh v n và ngomi t�
Homt g¤ng quln lý và kinh doanh ngomi t� gã glm blo
vi�c quln lý thanh kholn, quln lý d� tr� b�t bu¤c toàn
h� th ng m¤t cách ch�t chq, quln lý v n t�p trung
thông qua ci ch� mua bán v n n¤i b¤, mang lmi hi�u
qul cao cho Ngân hàng, quln lý ch�t chq tài kholn
Nostro. Ngoài ra, Ngân hàng  gã tích c�c tham gia trên
thw trj�ng liên Ngân hàng, tham gia thw trj�ng m�,
th�c hi�n các nghi�p v| chi�t kh�u, c�m c  gi�y t� có
giá, th�c hi�n các nghi�p v| Hoán g¢i, g i �ng sln
ph�m v�i các ngân hàng HSBC, Citibank, Standard
Chartered…L�i nhu�n nkm 2006 tkng 40% so v�i
cùng k� nkm trj�c, b�ng 178,22% k� homch nkm.
Trong gó, lãi t� homt g¤ng kinh doanh ngomi h i gmt
197% k� homch nkm, tkng 27 % so v�i cùng k�. Thu
t� mua bán v n n¤i b¤ tkng 23,3%, thu t� homt g¤ng
kinh doanh trên thw trj�ng liên Ngân hàng tkng
157,7% thu t� homt g¤ng thw trj�ng m�, c�m c  trái
phi�u, tkng 128,7% so v�i cùng k�.

1.4.3. Homt g¤ng thanh toán qu c t�
T¢ng kim ngmch xu�t nh�p kh�u gmt 791,407 tri�u
USD, tkng 14,5% so v�i cùng k�. Tuy các L/C không



Báo cáo thj�ng niên Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân g¤i

1177

Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân g¤i Báo cáo thj�ng niên

có giá trw l�n nhj nkm trj�c nhjng s  lj�ng giao dwch
lmi tkng lên tjing g i khá và lj�ng khách hàng giao
dwch c{ng tkng. T¢ng phí TTQT gmt 114% k� homch
nkm, tkng 13,87% so v�i cùng k�. 

Trong nkm, Ngân hàng gã xây d�ng và hoàn thi�n các
quy trình nghi�p v| cho phù h�p v�i yêu c�u phát tri�n
cza Ngân hàng, h£ tr� v� nghi�p v| cho các chi nhánh
chja có b¤ ph�n TTQT, t¢ ch�c H¤i thlo “Tài tr� xu�t
nh�p kh�u v�i các doanh nghi�p Hli Phòng”, quln lý
t t h� th ng SWIFT cza toàn h� th ng, glm blo an
toàn trong thanh toán v�i các g i tác nj�c ngoài.

Homt g¤ng quan h� qu c t� c{ng có nhi�u k�t qul
gáng ghi nh�n. Hi�n nay, Ngân hàng gã thi�t l�p gj�c
quan h� gmi lý v�i 500 ngân hàng trên toàn th� gi�i,
gj�c m¤t s  Ngân hàng l�n c�p cho các hmn m�c tín
d|ng xác nh�n L/C v�i giá trw l�n, gili quy�t gj�c các
khó khkn khi thông báo L/C vào thw trj�ng Trung
Qu c, rút ng�n th�i gian thông báo L/C t� 1 tu�n
xu ng còn 1 ngày. Thanh toán hàng g¢i hàng v�i các
Ngân hàng Nga gj�c quln lý ch�t chq, an toàn và
chính xác. 

1.4.4 Homt g¤ng kinh doanh thp
Trong nkm 2006, toàn h� th ng phát hành gj�c
24.929 thp, tkng g�p 3 l�n so v�i cùng k�, nâng t¢ng
s  thp lju hành trên toàn h� th ng 36.562 thp, tkng
4,54 l�n so v�i g�u nkm. Tri�n khai l�p g�t 52 POS và
l�p m�i 32 ATM. hây là m¤t k�t qul tkng trj�ng khá,
th� hi�n quy�t tâm cao cza toàn h� th ng Ngân hàng. 
Nkm 2006, Ngân hàng gã t¢ ch�c lmi phòng Thp thành
Trung tâm thp, ph i h�p v�i tj v�n xây d�ng h� án
chi�n lj�c phát tri�n Thp g�n nkm 2015, l�a chtn g i
tác cung c�p ph�n m�m thp. h¡ng th�i, tri�n khai
thanh toán cj�c Viettel qua ATM và g� án thanh toán
cj�c trl trj�c t� g¤ng cho Vietel. 

11..55..  PPhháátt  ttrrii{{nn  SSZZnn  pphhwwmm,,  ddbbcchh  vvee  
Trong nkm Ngân hàng gã ph i h�p v�i VNET hoàn
thi�n và gja ra chính th�c sln ph�m SMS Banking vào
tháng 4/06, sln ph�m Internet Banking vào tháng
6/06. Ban hành m¤t s  sln ph�m cho vay du htc, cho
vay ch�ng khoán, phát tri�n các sln ph�m liên k�t v�i
Viettel, sln ph�m chi�t kh�u, cho vay g i v�i doanh
nghi�p xây l�p, cho vay theo món, hmn m�c và cho vay
d�a trên tài sln... 

11..66..  HHoo[[tt  UU��nngg  UUvvuu  ttXX
Tính g�n 31/12/2006, t¢ng s  v n góp, liên doanh, c¢
ph�n cul Ngân hàng là 174,8 t�, tkng 3,4 l�n so v�i
g�u nkm. Các homt g¤ng g�u tj góp v n gj�c th�c
hi�n ga dmng theo nhi�u phjing th�c nhj mua c¢
ph�n DNNN bán g�u giá l�n g�u khi CPH, mua c¢
ph�n C¢ gông chi�n lj�c, g�u tj góp v n Qu� g�u tj
ch�ng khoán, giao dwch trung tâm GDCK Hà N¤i và
các homt g¤ng u� thác, giao dwch thông qua TSC. Nhìn
chung danh m|c g�u tj cza Ngân hàng có ch�t lj�ng
t t.

Nhìn chung, homt g¤ng góp v n g�u tj c¢ ph�n cza
ngân hàng v�n glm blo tuân thz nghiêm chunh các
quy gwnh cza Nhà nj�c và cza Ngân hàng Quân h¤i
v� quln lý góp v n g�u tj.

22..  CCôônngg  ttáácc  ttààii  cchhíínnhh--kkyy  ttooáánn

V� homt g¤ng k� toán: M�c dù kh i lj�ng khách hàng
và ch�ng t� giao dwch tkng r�t nhi�u so v�i nkm 2005
và nhjng homt g¤ng k� toán v�n gáp �ng gj�c yêu
c�u giao dwch và yêu c�u v� thông tin báo cáo. Công tác
theo dõi các kholn thu, chi cza toàn h� th ng, theo
dõi g i chi�u gi�n trong toàn h� th ng, theo dõi các
kholn g�u tj, c�p v n, c¢ gông, c¢ ph�n c¢ phi�u,
th�c hi�n t¢ng quy�t toán nkm 2005, h£ tr� quy�t
toán thu� nkm 2004, 2005 cza T¢ng c|c thu� gj�c
th�c hi�n t t.

Homt g¤ng ki�m soát n¤i b¤: hã th�c hi�n các chjing
trình ki�m tra n¤i b¤ các gin vw. Ki�m tra vi�c th�c hi�n
Quy ch�, quy trình các homt g¤ng nghi�p v|, ki�m tra
vi�c ch�p hành các quy gwnh cza Ngân hàng Nhà nj�c
v� glm blo an toàn trong homt g¤ng kinh doanh, kwp
th�i phát hi�n kwp th�i các sai sót và gja ra các ý ki�n

tham mju cho Ban lãnh gmo. Trong nkm, Ngân hàng
c{ng gã ph i h�p KPMG ki�m toán Báo cáo tài chính
nkm 2005 Ngân hàng Quân g¤i theo tiêu chu�n qu c
t� và tiêu chu�n k� toán trong nj�c.

HHoommtt  gg¤¤nngg  kkhhoo  qquu��  vv��nn  ggllmm  bblloo  aann  ttooàànn::  V�n glm
blo thu chi chính xác, g�y gz kwp th�i cho khách hàng,
t�ng bj�c tri�n khai mô hình giao dwch 1 c�a tmi m¤t s 
chi nhánh.
V� công tác quln lý tài chính: Công tác quln lý tài
chính v�i vi�c th�c hi�n k� toán chi phí, giao và ki�m tra
vi�c th�c hi�n k� homch g i v�i các gin vw kinh doanh
nh�m hoàn thành t t k� homch g�t ra cho cl h� th ng
gã gj�c th�c hi�n t t hin. h i vi�c quln lý chi tiêu,
Ngân hàng luôn chz trjing th�c hành ti�t ki�m, ch�p
hành nghiêm chunh các quy gwnh cza Nhà nj�c v� chi
tiêu, hoàn thành t t nghva v| n¤p thu�, ban hành quy
ch� tài chính trong toàn h� th ng.

33..  VVzz  áánn  UU��ii  mmhhii

Nkm 2006, Ngân hàng ti�p t|c g�y mmnh các homt
g¤ng g¢i m�i theo l¤ trình cza K� homch chi�n lj�c gã
g� ra, c| th� nhj sau:

33..11..  VV��ii  mmhhii  mmôô  hhììnnhh  tt��  cchhllcc::  
Ngân hàng ti�p t|c b¢ sung nhân s� cho các phòng
ban, czng c  homt g¤ng cza các Kh i khách hàng
doanh nghi�p và Kh i khách hàng cá nhân, thành l�p
thí gi�m phòng Khách hàng doanh nghi�p, khách
hàng cá nhân tmi chi nhánh hi�n Biên Phz, hoàn thi�n
m¤t s  quy trình, quy ch� homt g¤ng cza các phòng
ban. Trong k�, Ngân hàng c{ng gã thành l�p công ty
thành viên cza Ngân hàng là Công ty Quln lý qu� theo
nhj k� homch gã gj�c hmi h¤i c¢ gông thông qua.

+ Kh i khách hàng cá nhân
Ban hành Quy ch� homt g¤ng Kh i KHCN, quy ch�
homt g¤ng Phòng dwch v| KHCN tmi các chi nhánh
c�p I, quy gwnh v� ch�c nkng nhi�m v| phòng PT
KHCN H¤i s�, ban hành quy trình cho vay KHCN,
chu�n hoá m�u h¡ si tín d|ng và các m�u bi�u
liên quan, quy trình giao dwch 1 c�a. h¡ng th�i,
somn thlo và báo cáo ban lãnh gmo các g� án phát
tri�n mmng lj�i TP Hà N¤i, HCM, g� án Call Centre,
phát tri�n dwch v| ki�u h i. Ban hành m¤t s  sln

ph�m cho vay du htc, cho vay ch�ng khoán, ph i
h�p v�i các chi nhánh phát tri�n m� r¤ng gj�c 10
gi�m giao dwch.

+ Kh i khách hàng doanh nghi�p 
Xây d�ng quy ch� homt g¤ng cza Kh i KHDN và
Phòng KHDN, xây d�ng hj�ng d�n m¤t s  sln
ph�m và m�u bi�u gi kèm nhj Chi�t kh�u, cho vay
g i v�i doanh nghi�p xây l�p, cho vay theo món,
hmn m�c…h¡ng th�i, ph i h�p v�i công ty lu�t
VILAF và các xây d�ng 4 m�u h�p g¡ng quan
trtng (3 h�p g¡ng v� cho vay và 1 h�p g¡ng v� th�
ch�p tài sln là nhà và g�t). Trong nkm, Ngân hàng
gã t¢ ch�c gánh giá homt g¤ng Kh i KHDN toàn
h� th ng, xây d�ng g� án nh�m phát tri�n khách
hàng là các DNV&N, xây d�ng g� cjing phân tích
và gánh giá các gwnh ch� tài chính.

33..22..  QQuuZZnn  ttrrbb  hh}}  tthh~~nngg  ccôônngg  nngghh}}  tthhôônngg  ttiinn
V� d� án công ngh� thông tin: D� án nh�n chuy�n
giao ph�n m�m Corebanking cza Temenos gj�c ký
h�p g¡ng vào ngày 6/1/06. hây là m¤t d� án l�n có s�
tham gia cza nhi�u phòng ban và chi nhánh và gj�c
tri�n khai trên 5 module l�n là Tín d|ng, bán lp, Treas-
ury, Trade finance và tài chính k� toán. Hi�n nay, d�
án gã hoàn thành vi�c phân tích nghi�p v|, phát tri�n
h� th ng theo g�c thù và yêu c�u cza Ngân hàng
Quân h¤i, gào tmo các super user, somn thlo quy trình
v�n hành chu�n cho ngj�i s� d|ng. Hi�n nay, d� án
gang gj�c g�p rút th�c hi�n các homt g¤ng v� làm
smch d� li�u, ki�m tra tích h�p, chu�n bw các gi�u ki�n
g� chmy chính th�c h� th ng vào 02/4/2007 và hoàn t�t
vào cu i tháng 5/2007.

H� th ng T24 là m¤t h� th ng hi�n gmi, linh homt và
tích h�p, có th� gáp �ng các yêu c�u cza Ngân hàng �
m�c chi nhánh c{ng nhj m�c tr| s� chính, gáp �ng
các yêu c�u tr�c tuy�n và môi trj�ng x� lý t�c th�i,
theo sát các thông l� và các yêu c�u nghi�p v| cza
Ngân hàng. Ngoài ra, T24 có các tính nkng n¢i b�t nhj
h£ tr� chmy trên nhi�u máy chz cho phép h� th ng gia
tkng gáng k� t c g¤ hmch toán và truy xu�t thông tin,
qua gó tkng cao hi�u su�t giao dwch, g¡ng th�i v�i
công ngh� t¢ h�p và cân b�ng tli, h� th ng sq an toàn
hin trong vi�c g� phòng các s� c  máy chz. Trong
th�c t� T24 cho phép th�c hi�n t�i 1,000 giao dwch
ngân hàng/giây v�i cùng m¤t lúc lúc cho phép t�i
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10,000 ngj�i truy nh�p h� th ng tr�c ti�p và 100,000
ngj�i qua T24 Internet, quln lý hin 50 tri�u tài kholn
khách hàng. h¡ng th�i v�i tính nkng Non-stop vj�t
tr¤i (lomi bs tình trmng giao dwch khi h� th ng bw ng�ng
khi góng ngày, trong th�i gian quy�t toán, các ngày
nghu, ngày l�),  Ngân hàng và khách hàng có th� truy
c�p vào h� th ng vào mti th�i gi�m trong ngày.
V� homt g¤ng quln lý: Ngân hàng xây d�ng gj�ng
truy�n gi�a H¤i s� và các chi nhánh, glm blo kwp th�i
ph|c v| cho yêu c�u quln lý. Nhìn chung homt g¤ng
cza h� th ng CNTT gã ci bln gáp �ng yêu c�u g� ra,
glm blo h� th ng IBankMaster homt g¤ng ¢n gwnh.
Trong nkm, Ngân hàng gã mua s�m thi�t bw CNTT cho
toàn h� th ng, mua s�m các ph�n m�m có bln quy�n
cho h� th ng nhj ph�n m�m Windows XP, Office
2003, CSDL Oracle, IBM AIX 5.3... 

33..33..  VVzz  qquuZZnn  llýý  rrccii  rroo::
Tri�n khai D� án cli cách Ngân hàng do CIDA, Canada
tài tr�. hây là D� án do Ngân hàng Nhà nj�c ph i h�p
v�i CIDA tri�n khai, nh�m h£ tr� các Ngân hàng
thjing mmi tkng cj�ng nkng l�c quln trw rzi ro. Ngân
hàng Quân h¤i là 2 trong s  10 ngân hàng gj�c CIDA
l�a chtn (cùng v�i Sacombank). D� án gã tri�n khai
xong giai gomn tìm hi�u v� chính sách, quy trình
nghi�p v|, mô hình t¢ ch�c hi�n tmi cza Ngân hàng g�
tìm ra nh�ng b�t c�p trên các lvnh v�c: rzi ro homt
g¤ng, rzi ro tín d|ng, rzi ro thw trj�ng, tài chính k�
toán, ki�m soát n¤i b¤ và quln trw gi�u hành. Giai gomn
2 cza d� án sq là gja ra nh�ng khuy�n nghw phù h�p
v�i thông l� qu c t� v� quln trw rzi ro trên ci s� th�c
trmng quln lý rzi ro cza Ngân hàng. 

33..44..  VVzz  nnhhâânn  sspp  vvàà  UUààoo  tt[[oo::
Tính g�n 31/12/2006, toàn h� th ng Ngân hàng Quân
h¤i có 1.068 ngj�i, tkng 357 ngj�i so v�i g�u nkm.
N�u không tính các công ty tr�c thu¤c thì t¢ng cán b¤
nhân viên Ngân hàng là 828 ngj�i. h¤i ng{ cán b¤
nhân viên Ngân hàng gang ngày càng gj�c nâng cao
v� trình g¤ v�i t� l� t� gmi htc g�n trên gmi htc chi�m
trên 88%, trình g¤ cao g�ng là 12%. T� l� này tkng
khá so v�i g�u nkm, th� hi�n ch�t lj�ng nhân s� g�u
vào cza Ngân hàng gã cao hin. 
Trong nkm, ngân hàng gã t¢ ch�c tuy�n d|ng l�n cho
toàn h� th ng, ph|c v| cho nhu c�u homt g¤ng kinh
doanh cza Ngân hàng. T¢ng s  nhân viên m�i tuy�n
d|ng gj�c là 319 ngj�i. Nhìn chung, các nhân viên
gj�c tuy�n d|ng gã gj�c chú ý gào tmo ngay t� ban

g�u, có s� g�n k�t ch�t chq v�i công vi�c th�c t� nên
vi�c hoà nh�p vào t¢ ch�c cza các nhân viên m�i
tjing g i nhanh.

V� chính sách cho ngj�i lao g¤ng: Trong nkm, Ngân
hàng gã th�c hi�n gi�u chunh ljing, áp d|ng cho cán
b¤, nhân viên cho phù h�p v�i m�c tkng ljing cza
Nhà nj�c và thw trj�ng lao g¤ng, t¢ ch�c thi nâng b�c,
khám s�c khop gwnh k� cho nhân viên.

V� gào tmo, t¢ ch�c 56 khoá gào tmo bao g¡m gào tmo
n¤i b¤ và gào tmo t� bên ngoài, c� 15 lj�t cán b¤ gi gào
tmo trong nj�c và nj�c ngoài, nâng t¢ng s  lj�t cán b¤
gj�c gào tmo lên 1.087 lj�t, tkng g�n 50% so v�i nkm
2005. Nhìn chung, Các khoá htc này g�u có ch�t
lj�ng t t, gáp �ng gj�c nhu c�u b¢ sung ki�n th�c,
nâng cao trình g¤ nghi�p v| cza cán b¤ nhân viên
trong toàn h� th ng. 

33..55..  PPhháátt  ttrrii{{nn  mm[[nngg  llXXhhii::  
Ngân hàng gã khai trjing, gja vào homt g¤ng  các chi
nhánh c�p I nhj Gò V�p, Bình hwnh, C�n Thi, Cát Lái,
Vi�t trì và 1 chi nhánh c�p II, phòng giao dwch. Tính g�n
31/12/2006, Ngân hàng TMCP Quân h¤i có 38 chi
nhánh và phòng giao dwch, thi�t l�p quan h� Ngân
hàng gmi lý v�i 500 Ngân hàng và chi nhánh trên toàn
th� gi�i.

33..66..  CCôônngg  ttáácc  ttrruuyyzznn  tthhôônngg  vvàà  qquuaann  hh}}  ccôônngg
cchhúúnngg
Homt g¤ng Marketing nkm 2006 gã có tính chuyên
nghi�p và hi�u qul so v�i nkm 2005 v�i vi�c thjing
hi�u MB ngày càng gj�c bi�t g�n r¤ng rãi trong công
chúng. Trong nkm, Ngân hàng gã l�a chtn gj�c g i tác

v� xây d�ng chi�n lj�c và phát tri�n thjing hi�u MB,
thành l�p Ban g� án thjing hi�u g� tri�n khai các homt
g¤ng v� xây d�ng chi�n lj�c và phát tri�n thjing hi�u.
Gili thj�ng thjing hi�u mmnh Vi�t Nam nkm 2005
gj�c trao trong nkm 2006 là m¤t k�t qul r�t gáng
khích l�. Ngoài ra, d� ki�n trong g�u nkm 2007, Ngân
hàng sq gj�c trao gili thj�ng “Cúp vàng top ten
Thjing Hi�u Vi�t — Ngành Tài chính Ngân hàng“
thông qua Chjing trình “Bình chtn cúp vàng Thjing
Hi�u Vi�t uy tín ch�t lj�ng l�n th� III” do liên hi�p các
h¤i khoa htc và k� thu�t Vi�t Nam, H¤i tin htc TP
HCM, Tmp chí th� gi�i vi tính và Mmng thjing hi�u Vi�t
ph i h�p th�c hi�n, nh�m tôn vinh tôn vinh các doanh
nghi�p gi g�u trong vi�c xây d�ng thjing hi�u và �ng

d|ng công ngh� thông tin, các quy trình quln lý vào
sln xu�t kinh doanh. 

V� homt g¤ng qulng cáo, Ngân hàng gã tri�n khai
qulng cáo  bao g¡m qulng cáo báo chí, truy�n hình,
qulng cáo t�m bi�n l�n và tài tr� qulng cáo Banner
APEC tmi Hà N¤i, in t� rii KHDN, KHCN, profile, xu�t
bln Báo cáo thj�ng niên nkm 2005, bln tin n¤i b¤.
h¡ng th�i, gã tài tr� thành công các chjing trình Sao
mai gi�m hrn, H¤i nghw APEC, thi g�u th� thao, homt
g¤ng t� thi�n, t¢ ch�c thành công các s� ki�n Khai
trjing chi nhánh, 12 nkm thành l�p MB, k� ni�m 10
nkm CN HCM, …
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11..  CCôônngg  ttyy  CChhllnngg  kkhhooáánn
TThhYYnngg  LLoonngg

Công ty Ch�ng khoán Thkng Long, công ty gã hoàn
thành tuy�n d|ng nhân viên m�i, t¢ ch�c gào tmo
nghi�p v| cho nhân viên, ¢n gwnh t¢ ch�c sau khi
chuy�n tr| s� v� 273 Kim Mã và thành l�p Phòng giao
dwch Ch�ng khoán Lý Nam h�, tkng v n gi�u l� lên
120 t� g¡ng, xây d�ng và trình HhQT các quy ch� cza
công ty, ký h�p g¡ng tj v�n v� nhân s�, h�p g¡ng tj 

v�n xây dung h� th ng quln lý theo ISO. V� homt g¤ng
kinh doanh, phát huy gj�c s� tkng trj�ng cza thw
trj�ng, công ty gã g�y mmnh homt g¤ng kinh doanh,
gmt 43,6 t� g¡ng l�i nhu�n, tkng g�p 5,7 l�n so v�i
cùng k�, gmt 198% k� homch nkm. Các homt g¤ng tj
v�n c¢ ph�n hoá, môi gi�i ch�ng khoán, t� doanh cza
công ty g�u có s� tkng trj�ng t t so v�i nkm trj�c. 

22..  CCôônngg  ttyy  qquuZZnn  llýý  nnkk  vvàà  kkhhaaii
tthháácc  ttààii  ssZZnn

Tính g�n 31/12/2006, công ty AMC gã thu h¡i gj�c
6,548 t� g¡ng n� quá hmn. Trong nkm, công ty c{ng
khai thác các tài sln glm blo n� vay, quln lý toà nhà
H¤i s� v�i doanh thu tmm tính là 2,134 t�, tkng 42,5%
so v�i cùng k� nkm trj�c. h¡ng th�i, công ty còn th�c 

hi�n quln lý m¤t s  d� án g�u tj cza Ngân hàng Quân
h¤i và ti�n hành cli tmo s�a ch�a chi nhánh toàn h�
th ng theo mô hình giao dwch chu�n do Kh i khách
hàng cá  nhân xây d�ng. 

HHoo[[tt  UU��nngg  ccccaa  ccáácc  UUWWnn  vvbb  ttrrppcc  tthhuu��cc

33..  CCôônngg  ttyy  QQuuZZnn  llýý  QQuugg  

Công ty Quln lý Qu� Hà N¤i Fund gj�c thành l�p và
khai trjing gi vào homt g¤ng ngày 29/11/2006 theo
gi�y phép cza U� ban Ch�ng khoán Hà N¤i c�p ngày
29/9/06. Theo gó, Công ty sq homt g¤ng trên các lvnh
v�c: L�p và quln lý qu� g�u tj ch�ng khoán, quln lý 
danh m|c g�u tj, tj v�n tài chính, tj v�n g�u tj ch�ng 

khoán, g�u tj ch�ng khoán. Trong th�i gian g�u
thành l�p, Công ty gã t�p trung ¢n gwnh t¢ ch�c, tuy�n
nhân s�, thành l�p m¤t qu� g�u tj ch�ng khoán v�i
s  v n ban g�u là 200 t� g¡ng. Công ty gã tích c�c tìm
ki�m các ci h¤i g�u tj, t�ng bj�c tmo d�ng hình lnh
trong thw trj�ng tài chính Vi�t nam.
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Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân g¤i



BBááoo  ccááoo  ttààii  cchhíínnhh
cho nYm kyt thúc ngày 31 tháng 12 nYm 2006

2006

M� ra nh�ng v�n h¤i  thành công
Widening successful  chances
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TThhôônngg  ttiinn  vvzz  nnggâânn  hhàànngg

HH��ii  UU��nngg  qquuZZnn  ttrrbb

BBaann  KKii{{mm  ssooáátt

TÊN GIAO DyCH

Ngân hàng ThXWng m[i C� phvn Quân V�i
Thành l�p tmi nj�c C¤ng hòa Xã h¤i Chz nghva Vi�t Nam
GI�Y PHÉP HOoT h§NG

S : 0054/NH-GP, ngày 14 tháng 9 nkm 1994
Gi�y phép homt g¤ng Ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nj�c
Vi�t Nam c�p và có th�i hmn 50 nkm k� t� ngày c�p
TR~ S�

3 Li�u Giai, Ba hình, Hà N¤i, Vi�t Nam
CÔNG TY KI�M TOÁN

CÔNG TY TNHH KPMG VI�T NAM

Chz twch HhQT
Ông Ph[m Tuân

Trj�ng Ban KS
Ông Nguy|n Vình Kham

Thành viên BKS
Ông Nguy|n Xuân TrXing

Thành viên BKS
Ông Nguy|n Tiyn Hùng

Thành viên BKS
Bà Lê Thb VXWn

Phó chz twch
Ông Lê VYn Bé

Phó chz twch
Ông Ph[m Viyt Thích

}y viên
Bà Nguy�n Thw Blo

}y viên
Ông Ph[m Gia Th_

}y viên
Ông Lê VYn V[o

}y viên
Ông Vxu Quang Lành

BBaann  TT��nngg  ggiiáámm  UU~~cc

MMôô  hhììnnhh  tt��  cchhllcc  nnggâânn  hhàànngg
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BBááoo  ccááoo  ccccaa  kkii{{mm  ttooáánn  vviiêênn  UU��cc  llxxpp

PPhh[[mm  vvii  kkii{{mm  ttooáánn  

Chúng tôi gã ti�n hành ki�m toán các báo cáo tài chính gính kèm cza Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n
Quân g¤i (“Ngân hàng”) bao g¡m blng cân g i k� toán tmi ngày 31 tháng 12 nkm 2006, báo cáo k�t qul
homt g¤ng kinh doanh, báo cáo thay g¢i v n chz s� h�u và báo cáo lju chuy�n ti�n t� liên quan cho
nkm k�t thúc cùng ngày, gj�c trình bày t� trang 3 g�n trang 24.  Vi�c l�p và trình bày các báo cáo tài chính
này là trách nhi�m cza ban lãnh gmo Ngân hàng.  Trách nhi�m cza chúng tôi là gja ra ý ki�n v� các báo
cáo tài chính này ckn c�a trên k�t qul ki�m toán cza chúng tôi.  

Chúng tôi gã th�c hi�n công vi�c ki�m toán theo các Chu�n m�c Ki�m toán Vi�t Nam và các Chu�n m�c
Ki�m toán Qu c t� gj�c ch�p thu�n tmi Vi�t Nam.  Các chu�n m�c này yêu c�u chúng tôi phli l�p k� homch
và th�c hi�n công vi�c ki�m toán g� có gj�c s� glm blo h�p lý r�ng các báo cáo tài chính không có các
sai sót trtng y�u.  Công vi�c ki�m toán bao g¡m vi�c ki�m tra, trên ci s� chtn m�u, các b�ng ch�ng xác
minh cho các s  li�u và các thuy�t minh trên các báo cáo tài chính.  Công vi�c ki�m toán c{ng bao g¡m
vi�c gánh giá các nguyên t�c k� toán gj�c áp d|ng và các j�c tính trtng y�u cza ban lãnh gmo Ngân hàng,
c{ng nhj vi�c gánh giá cách trình bày t¢ng quan cza các báo cáo tài chính.  Chúng tôi tin r�ng công vi�c
ki�m toán gã cung c�p nh�ng ci s� h�p lý làm ckn c� cho ý ki�n cza chúng tôi. 

ÝÝ  kkiiuunn  KKiiwwmm  ttooáánn

Theo ý ki�n cza chúng tôi, các báo cáo tài chính gã phln ánh trung th�c và h�p lý, trên các khía cmnh trtng
y�u, v� tình hình tài chính cza Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân h¤i tmi ngày 31 tháng 12 nkm
2006, k�t qul homt g¤ng kinh doanh và các lu¡ng lju chuy�n ti�n t� trong nkm tài chính k�t thúc cùng
ngày, phù h�p v�i các Chu�n m�c K� toán Vi�t Nam và các nguyên t�c k� toán gj�c ch�p thu�n r¤ng rãi
tmi Vi�t Nam.

Mark E. Jerome
Ch�ng chu ki�m toán vi� s 
0628/KTV
Phó t¢ng giám g c Hà N¤i

H� Vi}t Hà
Ch�ng chu ki�m toán
vi� s  0676KTV

Công ty TNHH KPMG Vi}t Nam
Gi�y phép g�u tj s  863/GP
Báo cáo ki�m toán s  05-02-109

Kính g�i H¤i g¡ng Quln trw và Ban Giám g c Ngân hàng 
Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân g¤i 

(hj�c thành l�p tmi nj�c C¤ng hòa Xã h¤i Chz nghva Vi�t Nam)

Phê duy�t b�i: LLêê  VVYYnn  BBéé PPhh[[mm  tthhbb  TTff  
T¢ng giám g c K� toán trj�ng

BBZZnngg  ccâânn  UU~~ii  kkyy  ttooáánn
Ngày 31 tháng 12 nkm 2005

hin vw: tri�u VND TThhuuyyyytt  mmiinnhh 22000066 22000055
TTààii  ssllnn  

Ti�n m�t tmi qu�, gi�y t� có giá 23 156.984 89.390

Ti�n g�i tmi Ngân hàng Nhà nj�c Vi�t Nam 3, 23 307.699 118.460

Ti�n g�i tmi các t¢ ch�c tài chính khác 4, 23 5.716.246 2.951.282

Ch�ng khoán g�u tj 5 667.928 477.933

Ch�ng khoán theo h�p g¡ng mua lmi 6 251.791 -

Cho vay và �ng trj�c cho khách hàng (*) 7 5.742.942 4.218.138

h�u tj góp v n 8 334.025 123.302

Tài sln c  gwnh 9 163.697 107.508

Tài sln khác 10 188.044 128.920

1133..552299..335566 88..221144..993333

NN��  pphhllii  ttrrll

Ti�n g�i và ti�n vay t� các t¢ ch�c tài chính khác (*) 11 1.171.230 1.049.186

Ti�n vay t� Ngân hàng Nhà nj�c Vi�t Nam 12 30.000 226.701

Ngu¡n v n vay khác 13 88.042 82.013

Ti�n g�i cza khách hàng 14 10.440.190 6.069.812

Trái phi�u chuy�n g¢i phát hành 15 220.000 -

D� phòng chung cho các cam k�t phát hành 9.849 5.079

N� phli trl khác 16 192.899 128.315

D� phòng thu� phli n¤p 17 11.492 17.229

1122..116633..770022 77..557788..333355

VV  nn  ggii��uu  ll��  18 1.045.200 450.000

TThh��nngg  ddjj  vv  nn  cc¢¢  pphh��nn  57.596 23.975

LL��ii  nnhhuu��nn  gg��  llmmii  187.268 105.350

CCáácc  qquu��  19 75.590 57.273

1133..552299..335566 88..221144..993333

CCáácc  kkhhoollnn  mm||cc  nnggoommii  bbllnngg  

Thj tín d|ng 3.230.504 2.867.480

Blo lãnh 1.297.873 1.159.878

H�p g¡ng ngomi h i 2.763 111.655

Các cam k�t cho vay chja gili ngân 334466..334477 227755..999966

(*) S  dj trên không bao g¡m s  dj nh�n cza các ngân hàng khác cho các kholn cho vay g¡ng tài tr� là 289.081 tri�u g¡ng (nkm
2005:169.796 tri�u g¡ng).
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BBááoo  ccááoo  kkyytt  qquuZZ  hhoo[[tt  UU��nngg  kkiinnhh  ddooaannhh  
Cho nkm k�t thúc ngày 31 tháng 12 nkm 2006

BBááoo  ccááoo  tthhaayy  UU��ii  vv~~nn  cchhcc  ssjj  hhoouu
Cho nkm k�t thúc ngày 31 tháng 12 nkm 2006

hin vw: tri�u VND TThhuuyyyytt  mmiinnhh 22000066 22000055
Thu nh�p ti�n lãi và các kholn có tính ch�t lãi 885.682 476.461

Chi phí ti�n lãi và các kholn có tính ch�t lãi (495.275) (236.544)

TThhuu  nnhhxxpp  ttiizznn  llããii  rròònngg 339900..440077 223399..991177

Thu nh�p t� phí và hoa h¡ng 46.543 27.955

Chi phí trl phí và hoa h¡ng (7.498) (5.848)

TThhuu  nnhhxxpp  rròònngg  ttmm  pphhíí  vvàà  hhooaa  hh��nngg 3399..004455 2222..110077

Thu nh�p ròng t� kinh doanh ngomi h i 6.635 3.154

Thu nh�p ròng t� homt g¤ng g�u tj 32.359 4.659

Thu nh�p homt g¤ng khác 43.811 30.155

Ljing và các chi phí liên quan (49.969 (27.061)

D� phòng cho các kholn vay và �ng trj�c khó gòi 7 (120.693) (71.390)

Dp phòng chung cho các cam kyt  phát hành (4.770) (5.079)

Kh�u hao và phân b¢ tài sln c  gwnh (17.282) (10.528)

Chi phí quln lý chung (66.654) (37.319)

LLkkii  nnhhuuxxnn  ttrrXXhhcc  tthhuuyy  225522..888899 114488..661155

Thu� thu nh�p doanh nghi�p (41.468) (39.570)

LLkkii  nnhhuuxxnn  ssaauu  tthhuuyy  211.421 109.045

LLããii  ttrrêênn  cc��  pphhiiyyuu  21

Lãi ci bln trên c¢ phi�u 0,36 0,29

Lãi suy gilm trên c¢ phi�u 0,35 Không áp d|ng

Phê duy�t b�i: LLêê  VVYYnn  BBéé PPhh[[mm  tthhbb  TTff  
T¢ng giám g c K� toán trj�ng

hin vw: tri�u VND
VV~~nn  
cc��  pphhvvnn

TThhttnngg  ddXX
VV~~nn  cc��  pphhvvnn

LLkkii  nnhhuuxxnn
UU{{  ll[[ii CCáácc  qquugg TT��nngg  cc��nngg

S  dj ngày 1 tháng 1 nkm 2005 350.000 8.975 76.971 45.793 481.739

-

Góp v~n 100.000 15.000 - - 115.000

L�i nhu�n ròng trong nkm - - 109.045 - 109.045

Trích l�p các qu� (25.025) 25.025 -

Trích lxp dp phòng trk cup mut vi}c làm -- -- -- (2.377) (2.377)

Phân chia c¢ t�c (xem Thuy�t minh 22) - - (55.518) - (55.518)

S� d|ng các qu� trong nkm - - - (11.014) (11.014)

Các bi�n g¤ng khác - - (123) (154) (277)

SS~~  ddXX  nnggààyy  11  tthháánngg  11  nnYYmm  22000066 445500..000000 2233..997755 110055..335500 5577..227733 663366..559988

Góp v~n 315.000 313.821 - - 628.821

Chuy�n t� v n c¢ ph�n 280.200 (280.200) - - -

L�i nhu�n ròng trong nkm - - 211.421 - 211.421

Trích lxp các qug -- -- (44.246) 44.246 -

S� d|ng các qu� trong nkm - - (25.802) (25.802)

Phân chia c� tlc (xem Thuyyt minh 22) -- -- (85.077) -- (85.077)

Các biyn U�ng khác (180) (127) (307)

SS~~  ddXX  nnggààyy  3311  tthháánngg  1122  nnYYmm  22000066 11..004455..220000 5577..559966 118877..226688 7755..559900 11..336655..665544

Phê duy�t b�i: LLêê  VVYYnn  BBéé PPhh[[mm  tthhbb  TTff  
T¢ng giám g c K� toán trj�ng

Các thuy�t minh t� trang 7 g�n trang 24 là b¤ ph�n h�p thành các báo cáo tài chính này Các thuy�t minh t� trang 7 g�n trang 24 là b¤ ph�n h�p thành các báo cáo tài chính này
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BBááoo  ccááoo  llXXuu  cchhuuyy{{nn  ttiizznn  tt}}
Cho nkm k�t thúc ngày 31 tháng 12 nkm 2006

hin vw: tri�u VND TThhuuyyyytt  mmiinnhh 22000066 22000055
LLjjuu  cchhuuyy��nn  ttii��nn  tt��  hhoommtt  gg¤¤nngg  kkiinnhh  ddooaannhh

LL��ii  nnhhuu��nn  ttrrjj��cc  tthhuu��  252.889 148.615

hhii��uu  cchhuunnhh  cchhoo  ccáácc  kkhhoollnn::

Kh�u hao và phân b¢ tài sln c  gwnh 9 17.282 10.528

D� phòng các kholn cho vay và �ng trj�c khó gòi 7 120.693 68.636

D� phòng chung cho các cam k�t phát hành 44..777700 55..007799

L£ t� thanh lý tài sln c  gwnh (16.605) (11)

LL��ii  nnhhuu��nn  hhoommtt  gg¤¤nngg  ttrrjj��cc  nnhh��nngg  tthhaayy  gg¢¢ii  ttààii  ssllnn  vvàà  ccôônngg  nn��  hhoommtt  gg¤¤nngg  337799..002299 223322..884477

((TTkknngg))//GGiillmm  ttààii  ssllnn  hhoommtt  gg¤¤nngg  

Ti�n g�i tmi các ngân hang khác (648.998) (463.549)

Ch�ng khoán theo các h�p g¡ng mua lmi (251.791) -

Cho vay và �ng trj�c cho khách hàng (1.645.497) (831.614)

Tài sln khác (59.124) (58.580)

TTkknngg//((ggiillmm))  ccôônngg  nn��  hhoommtt  gg¤¤nngg

Ti�n g�i cza và ti�n vay t� các t¢ ch�c tài chính khác 122.044 682.050

Ti�n vay t� NHNNVN (196.701) 211.821

Các ngu¡n v n zy thác 6.029 29.559

Ti�n g�i cza khách hàng 4.370.378 549.205

N� phli trl khác 65.803 59.727

LLjjuu  cchhuuyy��nn  ttii��nn  tt��  hhoommtt  gg¤¤nngg  kkiinnhh  ddooaannhh  22..114411..117722 441111..446666

Chi trl t� qu� và các bi�n g¤ng khác (26.109) (11.137)

Trl thu� thu nh�p doanh nghi�p (48.424) (28.454)

LLjjuu  cchhuuyy��nn  ttii��nn  tthhuu��nn  tt��  hhoommtt  gg¤¤nngg  kkiinnhh  ddooaannhh 22..006666..663399 337711..887755

Lju chuy�n ti�n t� homt g¤ng g�u tj 

Mua ch�ng khoán g�u tj (thu�n) (189.995) (414.916)

Mua c¢ ph�n trong các công ty khác (145.558) (29.986)

Bán c¢ ph�n trong các công ty khác 21.835 3.165

Tkng g�u tj vào các công ty con (87.000) (1.325)

Ti�n thu t� thanh lý tài sln c  gwnh 39.867 11

Mua tài sln c  gwnh (96.733) (25.081)

LLjjuu  cchhuuyy��nn  ttii��nn  tthhuu��nn  tt��  hhoommtt  gg¤¤nngg  gg��uu  ttjj  ((445577..558844)) ((446688..113322))

hin vw: tri�u VND TThhuuyyyytt  mmiinnhh 22000066 22000055
LLjjuu  cchhuuyy��nn  ttii��nn  tt��  hhoommtt  gg¤¤nngg  ttààii  cchhíínnhh  

Tkng v n c¢ ph�n và th�ng dj v n c¢ ph�n 628.821 115.000

Trái phi�u chuy�n g¢i phát hành 222200..000000 --

Phân chia c¢ t�c (85.077) (55.518)

LLjjuu  cchhuuyy��nn  ttii��nn  tthhuu��nn  tt��  hhoommtt  gg¤¤nngg  ttààii  cchhíínnhh 776633..774444 5599..448822

Tkng thu�n v� ti�n và các kholn tjing gjing ti�n 2.372.799 (36.775)

Ti�n và các kholn tjing gjing ti�n g�u nkm 2.567.789 2.604.718

Chênh l�ch t� giá t� gánh giá lmi các h�p g¡ng phái sinh - (154)

TTii��nn  vvàà  ccáácc  kkhhoollnn  ttjjiinngg  ggjjiinngg  ttii��nn  ccuu  ii  nnkkmm 23 4.940.588 2.567.789

Phê duy�t b�i: LLêê  VVYYnn  BBéé PPhh[[mm  tthhbb  TTff  
T¢ng giám g c K� toán trj�ng

Các thuy�t minh t� trang 7 g�n trang 24 là b¤ ph�n h�p thành các báo cáo tài chính này Các thuy�t minh t� trang 7 g�n trang 24 là b¤ ph�n h�p thành các báo cáo tài chính này
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TThhuuyyyytt  mmiinnhh  bbááoo  ccááoo  ttààii  cchhíínnhh  
Cho nkm k�t thúc ngày 31 tháng 12 nkm 2006

Các thuy�t minh này là m¤t b¤ ph�n h�p thành và c�n
gj�c gtc g¡ng th�i v�i các báo cáo tài chính gính kèm. 

11..  HHoo[[tt  UU��nngg  cchhíínnhh  

Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân g¤i  (“Ngân
hàng”) là ngân hàng thjing mmi c¢ ph�n gj�c thành
l�p tmi nj�c C¤ng hòa Xã hôi Chz nghva Vi�t Nam v�i
homt g¤ng chính là th�c hi�n các dwch v| ngân hàng
và tài chính có liên quan theo Gi�y phép homt g¤ng s 
0054/NH-GP ngày 14 tháng 9 nkm 1994 do Th ng
g c Ngân hàng Nhà nj�c Vi�t Nam (“NHNNVN”) c�p.

Tmi ngày 31 tháng 12 nkm 2006, Ngân hàng có 1.069
nhân viên (ngày 31 tháng 12 nkm 2005: 711 nhân viên).

22..  TTóómm  ttqqtt  nnhhoonngg  cchhíínnhh  ssáácchh
kkyy  ttooáánn  cchhcc  yyyyuu  

Sau gây là các chính sách k� toán chz y�u gj�c Ngân
hàng s� d|ng g� l�p các báo cáo tài chính này.

((aa))  CCWW  ssjj  llxxpp  bbááoo  ccááoo  ttààii  cchhíínnhh  

Các báo cáo tài chính, trình bày b�ng h¡ng Vi�t Nam
(“VNh”) làm tròn g�n hàng tri�u g�n nh�t, gj�c l�p
theo các Chu�n m�c K� toán Vi�t Nam và các nguyên
t�c k� toán gj�c ch�p nh�n chung tmi Vi�t Nam, có
th� khác bi�t trên m¤t s  khía cmnh trtng y�u so v�i
các Chu�n m�c Báo cáo Tài chính Qu c t� và các
nguyên t�c và chu�n m�c k� toán gj�c ch�p nh�n
r¤ng rãi tmi các qu c gia khác. Vì v�y, các báo cáo tài
chính gính kèm không nh�m m|c gích phln ánh tình
hình tài chính, k�t qul homt g¤ng kinh doanh và các
lu¡ng lju chuy�n ti�n t� cza Ngân hàng theo các
nguyên t�c và thông l� k� toán gj�c ch�p nh�n r¤ng
rãi tmi các qu c gia và các quy�n tài phán khác ngoài
phmm vi Vi�t Nam. Hin n�a, vi�c s� d|ng các báo cáo
này không nh�m dành cho nh�ng g i tj�ng s� d|ng
không gj�c bi�t v� các nguyên t�c, thz t|c và thông l�
k� toán cza Vi�t Nam. 
Các báo cáo tài chính gj�c l�p trên ci s� giá g c.
Ngân hàng áp d|ng nh�t quán các chính sách k� toán
trong nkm và c{ng nh�t quán v�i các chính sách k�

toán áp d|ng trong nkm trj�c ngoa¬i trj© nhj«ng vâ¨n gê©
gji¬c tri©nh ba©y trong các thuy�t minh khác. 

Ngân hàng s� h�u toàn b¤ ba công ty con là Công ty
Ch�ng khoán Thkng Long, Công ty Quln lý N� và Khai
thác Tài sln Ngân hàng Quân g¤i, và Công ty Quln lý
Qu� g�u tj Hà N¤i.  Các công ty con này không gj�c
h�p nh�t vào các báo cáo tài chính cza Ngân hàng
theo yêu c�u Chu�n m�c k� toán Vi�t Nam s  25 -
“Báo cáo tài chính h�p nh�t và k� toán g�u tj vào các
công ty con”.  Các kholn g�u tj này gj�c ghi nh�n
theo nguyên giá vì Ban Lãnh gmo Ngân hàng cho r�ng
các kholn g�u tj này là không trtng y�u g i v�i Ngân
hàng.

((bb))  NNYYmm  ttààii  cchhíínnhh  

Nkm tài chính cza Ngân hàng là t� ngày 1 tháng 1 g�n
ngày 31 tháng 12. 

((cc))  CCáácc  ggiiaaoo  ddbbcchh  bbrrnngg  nnggoo[[ii  tt}}  

Các kholn m|c tài sln và n� phli trl có g c b�ng các
gin vw ti�n t� khác v�i VNh, gj�c quy g¢i sang VNh
theo t� giá h i goái quy gwnh tmi ngày k�t thúc niên g¤
k� toán.  Các giao dwch b�ng các gin vw ti�n t� khác
VNh phát sinh trong nkm gj�c qui g¢i sang VNh theo
t� giá h i goái x�p xu t� giá h i goái qui gwnh tmi ngày
giao dwch. Các chênh l�ch t� giá h i goái trong k� và
gánh giá lmi cu i k� gj�c hmch toán vào báo cáo k�t
qul homt g¤ng kinh doanh. 
Các cam k�t theo các h�p g¡ng ngomi h i k� hmn gj�c
gánh giá lmi theo t� giá/các t� giá h i goái k� hmn x�p xu
t� giá h i goái tmi k�t thúc niên g¤ k� toán .  Lãi ho�c
l£ phát sinh t� vi�c gánh giá lmi trên gj�c ghi nh�n vào
tài kholn chênh l�ch gánh giá lmi trên báo cáo cân g i
k� toán.

((dd))  TTiizznn  vvàà  ccáácc  kkhhooZZnn  ttXXWWnngg  UUXXWWnngg  ttiizznn  

Ti�n và các kholn tjing gjing ti�n bao g¡m ti�n m�t
tmi qu�, ti�n g�i tmi NHNNVN và ti�n g�i tmi các ngân
hàng khác v�i k� hmn gáo hmn g c dj�i 90 ngày. 

((ee))  CChhllnngg  kkhhooáánn  UUvvuu  ttXX

Ch�ng khoán g�u tj bao g¡m trái phi�u Chính phz, trái

phi�u NHNNVN và trái phi�u cza các ngân hàng và t¢
ch�c khác.  Các lomi ch�ng khoán gj�c Ngân hàng
n�m gi� cho m|c gích thu lãi ng�n hmn gj�c phân lomi
là công c| kinh doanh.  Các ch�ng khoán mà ngân
hàng có ý gwnh ch�c ch�n và có khl nkng n�m gi� t�i
ngày gáo hmn gj�c phân lomi là tài sln gi� t�i ngày gáo
hmn.  Các ch�ng khoán khác gj�c phân lomi là tài sln
s�n có g� bán.

Cac̈ khoaªn gâ©u tj chj¨ng khoa¨n gji¬c ghi nhâ¬n theo
gia¨ gô¨c. Khi thi¨ch hi¬p, dj¬ pho©ng giaªm gia¨ ca¨c khoaªn
chj¨ng khoa¨n gâ©u tj gji¬c lâ¬p theo Nghi¬ gi¬nh
146/2005/Nh-CP ngày 23 tháng 11 nkm 2005 cuªa
Chi¨nh phuª.  

((ff))  CCáácc  kkhhooUUnn  cchhoo  vvaayy  vvàà  eenngg  ttrrQQ`̀cc  

Theo Quyê¨t gi¬nh sô¨ 493/2005/Qh-NHNN nga©y 22
tha¨ng 4 nkm 2005 cuªa NHNNVN, d� phòng c| th� c�n
gj�c l�p cho các kholn cho vay và �ng trj�c trên ci s�
hàng quý dj¬a trên viê¬c xê¨p ha¬ng cho ca¨c khoaªn cho
vay và �ng trj�c. Dj¬ pho©ng c| th� cho ca¨c khoaªn cho
vay và �ng trj�c tmi thi©i giêªm kê¨t thu¨c niên gô¬ kê¨ toa¨n
(nga©y 31 tha¨ng 12) gj�c xác gwnh d�a trên vi�c s�
d|ng các t� l� d� phòng sau gây g i v�i g i v�i kholn
n� vay g c ta¬i nga©y 30 tha¨ng 11 sau khi gã tr� gi giá trw
tài sln th� ch�p gã gj�c xác gwnh:

NNhhóómm  TTììnnhh  ttrr[[nngg  qquuáá  hh[[nn TTff  ll}}  
ddpp  pphhòònngg  

1 Ni¬ guª tiêu chuâªn Trong ha¬n 0%

2 Ni¬ câ©n chu¨ y¨ Qua¨ ha¬n dji¨i 90 nga©y hok¬c trong hmn sau khi ci câ¨u la¬i
thi©i ha¬n traª ni¬ 5%

3 Ni¬ dji¨i tiêu chuâªn Qua¨ ha¬n tj© 90 gê¨n 180 nga©y hok¬c qua¨ ha¬n dji¨i 90 nga©y
sau khi gj�c ci c�u lmi thi©i ha¬n traª ni¬ 20%

4 Ni¬ nghi ngi© Qua¨ ha¬n tj© 181 gê¨n 360 nga©y hok¬c qua¨ ha¬n tj© 90 gê¨n
180 nga©y sau khi gj�c ci c�u lmi thi©i ha¬n traª ni¬ 50%

5 Ni¬ co¨ khaª nkng mâ¨t vô¨n Qua¨ ha¬n trên 360 nga©y hok¬c qua¨ ha¬n trên 180 nga©y sau
khi gj�c ci c�u lmi thi©i ha¬n traª ni¬ 100%

Ngân ha©ng cu«ng gji¬c yêu câ©u phaªi tri¨ch lâ¬p va© duy tri©
khoaªn dj¬ pho©ng chung bk©ng 0,75% trên tôªng dj n�
cho vay và �ng trj�c gji¬c phân loa¬i tj© Nhom̈ 1 gê¨n
Nho¨m 4 va© sô¨ dj cuªa các kholn baªo la«nh, thj ti¨n du¬ng
và các cam k�t cho vay không hzy ngang tmi ngày 30
tháng 11 nkm 2006. Kholn dj¬ pho©ng chung na©y sq
gji¬c lâ¬p gz trong vòng 5 nkm k� tj© nga©y Quyê¨t gi¬nh
này có hiê¬u lj¬c.  Tmi ngày k�t thúc niên g¤ k� toán,
Ngân ha©ng gã trích l�p d� phòng chung � m�c 0,21%
trên t¢ng s  dj trên tmi ngày 30 tháng 11 nkm 2006. 
C{ng theo Quyê¨t gi¬nh na©y, ca¨c khoaªn cho vay va© j¨ng
trji¨c gji¬c x� lý b�ng d� phòng khi ca¨c khoaªn cho vay
va© j¨ng trji¨c ga« gji¬c phân loa¬i vào Nho¨m 5 ho�c khi
ngj�i vay tuyên b  phá sln ho�c gili th� (g i v�i
trj�ng h�p khách hàng vay là t¢ ch�c ho�c doanh
nghi�p), ho�c khi ngj�i vay ch�t ho�c m�t tích (g i v�i
trj�ng h�p khách hàng vay là cá nhân). 

Không co¨ khoaªn dj¬ pho©ng chung na©o gji¬c lâ¬p gô¨i vi¨i
ruªi ro quô¨c gia, ngoa¬i trj© quy« dj¬ trj« ta©i chi¨nh gji¬c lâ¬p
theo yêu câ©u cuªa NHNNVN (Thuyê¨t minh sô ̈19). 

((gg))  TTààii  ssZZnn  cc~~  UUbbnnhh  hhoouu  hhììnnhh

(i) Nguyên giá 
Tài sln c  gwnh h�u hình gj�c th� hi�n theo nguyên
giá tr� gi kh�u hao l{y k�.  Nguyên giá ban g�u cza tài
sln c  gwnh h�u hình g¡m giá mua cza tài sln, bao
g¡m cl thu� nh�p kh�u, các lomi thu� g�u vào không
gj�c hoàn lmi và chi phí liên quan tr�c ti�p g�n vi�c
gja tài sln vào trmng thái và vw trí homt g¤ng cho m|c
gích s� d|ng d� ki�n.  Các chi phí phát sinh sau khi tài
sln c  gwnh h�u hình gã gi vào homt g¤ng nhj chi phí
s�a ch�a, blo dj�ng và gmi tu thj�ng gj�c hmch toán
vào báo cáo k�t qul homt g¤ng kinh doanh cza nkm
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phát sinh chi phí. Trj�ng h�p có th� ch�ng minh m¤t
cách rõ ràng các chi phí này làm tkng l�i ích kinh t�
trong tjing lai d� tính thu gj�c t� vi�c s� d|ng tài sln
c  gwnh h�u hình vj�t trên m�c homt g¤ng tiêu chu�n
gã gj�c gánh giá ban g�u, thì các chi phí này gj�c v n
hóa nhj m¤t kholn nguyên giá tkng thêm cza tài sln
c  gwnh h�u hình.  

((iiii))  KKhh��uu  hhaaoo  
Kh�u hao gj�c tính theo phjing pháp gj�ng th�ng
d�a trên th�i gian h�u d|ng j�c tính cza tài sln c 
gwnh h�u hình.  Th�i gian h�u d|ng j�c tính nhj sau:

�� Nhà c�a và hm t�ng ci s� 17 - 28 nkm
�� Thi�t bw vkn phòng 4 - 7  nkm
�� Phjing ti�n v�n chuy�n 6 - 7  nkm
�� Tài sln khác 5  nkm

((hh))  TTààii  ssZZnn  cc~~  UUbbnnhh  vvôô  hhììnnhh

(i) Quy�n s� d|ng g�t
Quy�n s� d|ng g�t bao g¡m các chi phí phát sinh g�
mua quy�n s� d|ng g�t chính th�c. Nguyên giá ban
g�u cza quy�n s� d|ng g�t gj�c xác gwnh trên ci s� chi
phí phát sinh và giá trw g�t gj�c Nhà nj�c phê duy�t tmi
th�i gi�m mua. Quy�n s� d|ng g�t v�i th�i hmn không
xác gwnh không gj�c phân b¢. Quy�n s� d|ng g�t v�i
th�i hmn xác gwnh gj�c phân b¢ theo th�i hmn trên gi�y
xác nh�n quy�n s� d|ng g�t. 

(ii) Ph�n m�m vi tính 

Giá mua ph�n m�m vi tính m�i, mà ph�n m�m vi tính
này không phli là m¤t b¤ ph�n không th� tách r�i cza
ph�n c�ng có liên quan thì gj�c v n hóa và gj�c hmch
toán nhj g i v�i tài sln c  gwnh vô hình. Ph�n m�m
gj�c phân b¢ theo phjing pháp gj�ng th�ng trong
3 nkm. 

((ii))  TThhuuyy  

Thu� thu nh�p doanh nghi�p tính trên l�i nhu�n ho�c
l£ cza nkm bao g¡m thu� thu nh�p hi�n hành và thu�
thu nh�p hoãn lmi.  Thu� thu nh�p doanh nghi�p gj�c
ghi nh�n trong báo cáo k�t qul homt g¤ng kinh doanh
ngomi tr� trj�ng h�p kholn thu� thu nh�p phát sinh
liên quan g�n các kholn m|c gj�c ghi nh�n th�ng vào

v n chz s� h�u, khi gó kholn thu� thu nh�p này c{ng
gj�c ghi nh�n th�ng vào v n chz s� h�u.   

Thu� thu nh�p hi�n hành là kholn thu� d� ki�n phli
n¤p d�a trên thu nh�p chwu thu� trong nkm, s� d|ng
các m�c thu� su�t có hi�u l�c ho�c ci bln có hi�u l�c
tmi ngày k�t thúc niên g¤ k� toán, và các kholn gi�u
chunh thu� phli n¤p liên quan g�n nh�ng nkm trj�c. 

Thu� thu nh�p hoãn lmi gj�c tính theo phjing pháp s 
dj n� trên blng cân g i k� toán cho các chênh l�ch
tmm th�i gi�a giá trw ghi s¢ cza các kholn m|c tài sln
và n� phli trl cho m|c gích báo cáo tài chính và giá
trw xác gwnh theo m|c gích thu�.  Giá trw cza thu� thu
nh�p hoãn lmi gj�c ghi nh�n d�a trên cách th�c thu
h¡i ho�c thanh toán d� ki�n g i v�i giá trw ghi s¢ cza các
kholn m|c tài sln và n� phli trl, s� d|ng các m�c
thu� su�t có hi�u l�c ho�c ci bln có hi�u l�c tmi ngày
k�t thúc niên g¤ k� toán. 

Tài sln thu� thu nh�p hoãn lmi chu gj�c ghi nh�n
tjing �ng v�i m�c l�i nhu�n chwu thu� ch�c ch�n
trong tjing lai mà l�i nhu�n gó có th� dùng g� kh�u
tr� v�i tài sln thu� thu nh�p này.  Tài sln thu� thu
nh�p hoãn lmi gj�c ghi gilm khi không còn ch�c ch�n
thu gj�c các l�i ích v� thu� liên quan này. 

((jj))  GGhhii  nnhhrrnn  ddooaannhh  tthhuu  

Thu nh�p gj�c ghi nh�n trên báo cáo k�t qul homt
g¤ng kinh doanh theo phjing pháp d¡n tích.

((kk))  CCáácc  kkhhooZZnn  tthhaannhh  ttooáánn  cchhoo  tthhuuêê  hhoo[[tt  UU��nngg  

Các kholn thanh toán cho thuê homt g¤ng gj�c ghi
nh�n vào báo cáo k�t qul homt g¤ng kinh doanh theo
phjing pháp gj�ng th�ng d�a trên th�i hmn cza h�p
g¡ng thuê. Các kholn hoa h¡ng gi thuê gã nh�n gj�c
gj�c ghi nh�n trên báo cáo k�t qul homt g¤ng kinh
doanh nhj m¤t b¤ ph�n h�p thành cza t¢ng chi phí
thuê. 

((ll))  CChhii  pphhíí  vvaayy  

Chi phí vay gj�c ghi nh�n là m¤t kholn chi phí trong
nkm mà các chi phí này phát sinh. 

((mm))  LLããii  ttrrêênn  cc��  pphhiiyyuu  

Ngân hàng trình bày lãi ci bln trên c¢ phi�u và lãi suy
gilm trên c¢ phi�u g i v�i các c¢ phi�u ph¢ thông cza
Ngân hàng.  Lãi ci bln trên c¢ phi�u gj�c tính b�ng
cách chia l�i nhu�n ho�c l£ phân b¢ cho c¢ gông n�m
gi� c¢ phi�u ph¢ thông cza Ngân hàng cho s  lj�ng
bình quân gia quy�n cza s  c¢ phi�u ph¢ thông gang
lju hành trong nkm. Lãi suy gilm trên c¢ phi�u gj�c
tính b�ng cách gi�u chunh l�i nhu�n ho�c l£ phân b¢
cho c¢ gông n�m gi� c¢ phi�u ph¢ thông và s  bình
quân gia quy�n c¢ phi�u ph¢ thông gang lju hành do
lnh hj�ng cza toàn b¤ c¢ phi�u ph¢ thông ti�m nkng
có tác g¤ng suy gilm, bao g¡m cl trái phi�u có th�
chuy�n g¢i. 

((nn))  CCáácc  ccôônngg  ttyy  lliiêênn  qquuaann  

Các công ty liên quan bao g¡m các nhà g�u tj, các
công ty con và các công ty liên k�t cza nhà 
g�u tj.

((oo))  CCáácc  cchh`̀  ttiiêêuu  nnggoo[[ii  bbZZnngg  

Trong quá trình homt g¤ng kinh doanh bình thj�ng,
Ngân hàng có các cam k�t ngomi blng. 

(i) Các h�p g¡ng ngomi h i 

Ngân hàng ký k�t các h�p g¡ng ngomi h i k� hmn và
hoán g¢i nh�m tmo gi�u ki�n cho khách hàng chuy�n,
gi�u chunh và gilm rzi ro ngomi h i và các rzi ro  khác
cza thw trj�ng, g¡ng th�i ph|c v| cho m|c gích kinh
doanh cza Ngân hàng.

Các h�p g¡ng k� hmn là các cam k�t g� mua ho�c bán
m¤t lomi ti�n t� nh�t gwnh tmi m¤t ngày c| th� trong
tjing lai theo m¤t t� giá xác gwnh trj�c và sq gj�c
thanh toán b�ng ti�n. Các h�p g¡ng hoán g¢i là các
cam k�t g� thanh toán b�ng ti�n tmi m¤t ngày trong
tjing lai d�a trên chênh l�ch gi�a các t� giá gj�c xác

gwnh trj�c, gj�c tính trên s  ti�n g c danh nghva.

(ii) Các cam k�t và n� ti�m �n 

Tmi m£i th�i gi�m Ngân hàng có các cam k�t tín d|ng
chja th�c hi�n. Các cam k�t này � dj�i dmng các
kholn cho vay và th�u chi gã gj�c phê duy�t. Ngân
hàng c{ng cung c�p các blo lãnh tài chính và thj tín
d|ng g� blo lãnh vi�c th�c hi�n h�p g¡ng v�i bên th�
ba. Nhi�u kholn cam k�t n� ti�m �n sq gáo hmn mà
không phát sinh b�t k� m¤t ph�n hay toàn b¤ m¤t
kholn tmm �ng nào. Do gó các kholn cam k�t và các
kholn n� này không phln ánh lu¡ng lju chuy�n ti�n
t� d� ki�n trong tjing lai.

33..  TTiizznn  ggnnii  tt[[ii  NNggâânn  hhàànngg  
NNhhàà  nnXXhhcc  VVii}}tt  NNaamm

Ti�n g�i tmi Ngân hàng Nhà nj�c Vi�t Nam bao g¡m
ti�n g�i d� tr� b�t bu¤c và không k� hmn.

Theo quy gwnh cza NHNNVN v� d� tr� b�t bu¤c, các
ngân hàng gj�c phép duy trì m¤t s  dj thl n¢i tmi tài
kholn d� tr� b�t bu¤c.  S  dj trung bình hàng tháng
cza qu� d� tr� không gj�c th�p hin 8% 
(ngày 31 tháng 12 nkm 2005: 8%), g i v�i s  dj ti�n
g�i bình quân tháng trj�c b�ng ngomi t� v�i k� hmn
dj�i 12 tháng; 2% (ngày 31 tháng 12 nkm 2005:
2%), g i v�i s  dj ti�n g�i bình quân tháng trj�c b�ng
ngomi t� v�i k� hmn t� 12 g�n 24 tháng; 5% (ngày 31
tháng 12 nkm 2005: 5%) g i v�i s  dj ti�n g�i bình
quân tháng trj�c b�ng VNh v�i k� hmn dj�i 12 tháng;
2% (ngày 31 tháng 12 nkm 2005: 2%) g i v�i s  dj
ti�n g�i bình quân tháng trj�c b�ng VNh v�i k� hmn t�
12 tháng g�n 24 tháng, gj�c s� d|ng làm ci s� g�
tính d� qu� d� tr� b�t bu¤c. 

Ti�n g�i tmi Ngân hàng Nhà nj�c Vi�t Nam theo lomi
ti�n t� nhj sau:

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
B�ng VNh 279.987 117.451

B�ng hô la M� (“USD”) 27.712 1.009

330077..669999 111188..446600
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Lãi su�t nkm th�c t� tmi th�i gi�m cu i nkm nhj sau: 

44..  TTiizznn  ggnnii  tt[[ii  ccáácc  tt��  cchhllcc  ttíínn  ddeenngg  kkhháácc

Ti�n g�i tmi các t¢ ch�c tín d|ng khác theo lomi ti�n t� nhj sau:

Lãi su�t nkm th�c t� tmi th�i gi�m cu i nkm nhj sau: 

55..  CChhllnngg  kkhhooáánn  UUvvuu  ttXX  

66..  CChhllnngg  kkhhooáánn  ddppaa  ttrrêênn  hhkkpp  UU��nngg  mmuuaa  bbáánn

Kholn này bao g¡m các trái phi�u do Qu� H£ tr� Phát tri�n và Kho bmc Nhà nj�c phát hành theo các h�p g¡ng mua
bán v�i các công ty ch�ng khoán.  Các trái phi�u này b�ng VNh.  Tmi ngày gáo hmn cza các h�p g¡ng mua bán, các
công ty ch�ng khoán sq mua lmi các trái phi�u này.

77..  CChhoo  vvaayy  vvàà  llnngg  ttrrXXhhcc  cchhoo  kkhháácchh  hhàànngg

Các kholn cho vay và �ng trj�c theo g i tj�ng khách hàng nhj sau: 

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
B�ng VNh 4.633.910 2.007.421

Ngomi t� (chz y�u là US$) 1.082.336 943.861

55..771166..224466 22..995511..228822

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Gi� t�i ngày gáo hmn 

Trái phi�u Chính phz b�ng USD 48.273 47.739

Trái phi�u Chính phz b�ng VNh 549.461 366.000

Công trái Giáo d|c 16.759 16.759

Trái phi�u Ngân hàng Ngomi thjing Vi�t Nam 47.435 47.435

Trái phi�u Xây d�ng Thz gô 5.000 -

Trái phi�u khác 1.000 -

666677..992288 477.933

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Ti�n g�i không k� hmn 174.409 225.601

Ti�n g�i có k� hmn 5.541.837 2.725.681

55..771166..224466 22..995511..228822

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
TTii��nn  gg��ii  bb��nngg  VVNNhh  

Trong m�c yêu c�u d� tr� b�t bu¤c 27.712 1.009

Ngoài m�c yêu c�u d� tr� b�t bu¤c 307.699 118.460

TTii��nn  gg��ii  bb��nngg  UUSSDD

Trong m�c yêu c�u d� tr� b�t bu¤c 0% 0%

Ngoài m�c yêu c�u d� tr� b�t bu¤c 1% %

22000066 22000055
Ti�n g�i không k� hmn b�ng VNh 1,2% - 4,2% 1,2 %

Ti�n g�i không k� hmn b�ng ngomi t� 0%-0,5% 0,5 %

Ti�n g�i có k� hmn b�ng VNh 8,05% - 10,5% 7% - 8,5%

Ti�n g�i có k� hmn b�ng ngomi t� 55,,11%%  --  55,,88%% 22%%--  44,,44%%

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Ng�n hmn 4.145.504 2.867.120

Trung và dài hmn 1.699.932 1.385.219

Các kholn khác 60.522 48.085

5.905.958 4.300.424

D� phòng cho các kholn cho vay và �ng trj�c (163.016) (82.286)

T¢ng c¤ng các kholn cho vay và �ng trj�c 55..774422..994422 44..221188..113388

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Doanh nghi�p nhà nj�c 

Cá nhân, công ty TNHH và doanh nghi�p có v n g�u tj nj�c ngoài 2.899.017 2.322.754

3.006.941 1.977.670

55..990055..995588 44..330000..442244
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Các kholn cho vay và �ng trj�c theo lomi ti�n t� nhj sau:

Lãi su�t nkm th�c t� tmi th�i gi�m cu i nkm nhj sau:

D� phòng cho các kholn cho vay và �ng trj�c cho khách hàng bao g¡m: 

Bi�n g¤ng d� phòng cho các kholn cho vay và �ng trj�c cho khách hàng nhj sau:

88..  VVvvuu  ttXX  ggóópp  vv~~nn  

(ii) Kholn này bao g¡m các kholn g�u tj vào ba công ty con mà Ngân hàng s� h�u toàn ph�n là Công ty Ch�ng
khoán Thkng Long và Công ty Quln lý N� và Khai thác Tài sln Ngân hàng Quân g¤i, và Công ty Quln lý
Qu� g�u tj Hà N¤i. Các kholn g�u tj này gj�c th� hi�n theo nguyên giá và không gj�c h�p nh�t vào báo
cáo tài chính cza Ngân hàng do Ban lãnh gmo Ngân hàng cho r�ng các kholn g�u tj này là không trtng y�u
g i v�i Ngân hàng.  C¢ t�c gj�c ghi nh�n khi Ngân hàng gj�c quy�n nh�n c¢ t�c. Chi ti�t cza các kholn g�u
tj này tmi th�i gi�m cu i nkm nhj sau:

(ii) Kholn này phln ánh kholn g�u tj góp v n vào các t¢ ch�c kinh t� tmi Vi�t Nam, ghi nh�n theo nguyên giá.

99..  TTààii  ssZZnn  cc~~  UUbbnnhh

((ii))  TTààii  ssZZnn  cc~~  UUbbnnhh  hhoouu  hhììnnhh

((iiii))  TTààii  ssZZnn  cc~~  UUbbnnhh  vvôô  hhììnnhh

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
VNh 4.231.327 3.163.416

Ngomi t� (chz y�u là US$) 1.674.631 1.137.008

55..990055..995588 44..330000..442244

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
D� phòng chung 12.038 6.964

D� phòng c| th� 150.978 75.322

116633..001166 8822..228866

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
S  dj tmi ngày 1 tháng 1 82.286 24.791

Trích l�p d� phòng trong nkm 120.693 71.390

Hoàn nh�p d� phòng trong nkm -- (2.754)

X� lý n� trong nkm (39.963) (11.141)

S  dj tmi ngày 31 tháng 12 116633..001166 8822..228866

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
h�u tj vào các công ty con (i) 159.225 72.225

h�u tj góp v n (ii) 174.800 51.077

333344..002255 112233..330022

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Công ty Ch�ng khoán Thkng Long 120.000 43.000

Công ty Quln lý Tài sln Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân g¤i 29.225 29.225

Công ty Quln lý Qu� g�u tj Hà N¤i 10.000 -

115599..222255 7722..222255

22000066 22000055
Các kholn cho vay thjing mmi b�ng VNh 10,5% - 13,5% 10,2% - 12%

Các kholn cho vay thjing mmi b�ng ngomi t� 66%%  --  77,,55%% 55,,55%%  --  66,,55%%

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Tài sln c  gwnh h�u hình (i) 123.846 48.657

Tài sln c  gwnh vô hình (ii) 39.851 58.851

163.697 107.508

hin vw: tri�u VND
hh��tt  ggaaii  vvàà  

ccii  ss��  hhmm  tt��nngg
TThhii��tt  bbww  

vvkknn  pphhòònngg
PPhhjjiinngg  ttii��nn  
vv��nn  cchhuuyy��nn  TTààii  ssllnn  kkhháácc TT¢¢nngg  cc¤¤nngg

NNgguuyyêênn  ggiiáá

S  dj g�u nkm 31.814 27.828 9.307 3.894 72.843

Tkng trong nkm 38.178 43.119 8.758 445 90.500

Thanh lý - (1.375) (280) (208) (1.863)

S  dj cu i nkm 69.992 69.572 17.785 4.131 161.480

KKhh��uu  hhaaoo  ll{{yy  kk��  

S  dj g�u nkm 5.552 12.156 4.374 2.104 24.186

Kh�u hao trong nkm 2.436 9.499 2.432 521 14.888

Thanh lý - (1.051) (181) (208) (1.440)

S  dj cu i nkm 7.988 20.604 6.625 2.417 37.634

GGiiáá  ttrrww  ccòònn  llmmii

S  dj cu i nkm 62.004 48.968 11.160 1.714 123.846

S  dj g�u nkm 26.262 15.672 4.933 1.790 48.657

hin vw: tri�u VND
QQuuyy��nn  ss��  
dd||nngg  gg��tt

PPhh��nn  mm��mm  
vvii  ttíínnhh TT¢¢nngg  cc¤¤nngg

NNgguuyyêênn  ggiiáá

S  dj g�u nkm 58.303 3.076 61.379
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Ti�n g�i và ti�n vay t� các t¢ ch�c tín d|ng khác không bao g¡m s  dj nh�n cza các ngân hàng khác cho các kholn
cho vay g¡ng tài tr� là 289.081 tri�u VNh (nkm 2005: 169.796 tri�u VNh).

Lãi su�t nkm th�c t� tmi th�i gi�m cu i nkm nhj sau: 

1122..  TTiizznn  vvaayy  ttmm  NNggâânn  hhàànngg  NNhhàà  nnXXhhcc  VVii}}tt  NNaamm

(i) Các kholn vay này bao g¡m các thsa thu�n mua lmi b�ng VNh các gi�y t� có giá v�i NHNNVN.  Ngân hàng
g¡ng ý bán các gi�y t� có giá này cho NHNNVN và sq mua lmi các gi�y t� có giá này tmi ngày gáo hmn v�i giá
b�ng giá bán tr� gi m¤t kholn chênh l�ch.

1133..  CCáácc  nngguu��nn  vv~~nn  vvaayy  kkhháácc

(i) Kholn này phln ánh kholn v n zy thác t� T¢ng Công ty Blo hi�m Vi�t Nam dùng g� g�u tj vào trái phi�u
chính phz. T¢ng s  v n là 3.000.000 hô la M�, sq gj�c hoàn trl khi trái phi�u g�u tj gáo hmn.  Ngân hàng
thay m�t T¢ng Công ty Blo hi�m Vi�t Nam g�u tj vào trái phi�u chính phz (xem Thuy�t minh s  5).  Ngân
hàng gj�c nh�n kholn phí là 0,1% trên t¢ng s  ti�n zy thác.  Ti�n lãi cza kholn g�u tj này sq gj�c trl cho
T¢ng Công ty Blo hi�m Vi�t Nam.

(ii) Kholn này th� hi�n kholn vay t� Ngân hàng Th� Gi�i (thông qua Hi�p h¤i Phát tri�n Qu c t�) g� h£ tr� cho
D� án Tài chính nông thôn II theo H�p g¡ng tín d|ng ký gi�a Ngân hàng Th� Gi�i và B¤ Tài Chính ngày 9 tháng
9 nkm 2002 trong gó Ngân hàng h�u tj và Phát tri�n Vi�t Nam (“BIDV”) là gin vw th�c hi�n.  Ngân hàng ký
h�p g¡ng ph| và s�a g¢i h�p g¡ng ph| v�i BIDV vào ngày 10 tháng 5 nkm 2004 và ngày 16 tháng 7 nkm
2005.  T¢ng s  v n t� BIDV là 50 t� h¡ng Vi�t Nam, sq gj�c gi�u chunh hàng nkm và lwch trl n� tùy thu¤c

1100..  TTààii  ssZZnn  kkhháácc  

1111..  TTiizznn  ggnnii  ccccaa  vvàà  ttiizznn  vvaayy  ttmm  ccáácc  tt��  cchhllcc  ttààii  cchhíínnhh  kkhháácc

Ti�n g�i và ti�n vay t� các t¢ ch�c tín d|ng khác theo lomi ti�n t� nhj sau: 

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Lãi d� thu 85.118 31.694

Tmm �ng xây d�ng tr| s� 6.478 58.876

Tmm �ng chi phí homt g¤ng 66.705 27.762

Các tài sln khác 29.743 10.588

118888..004444 112288..992200

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Ti�n g�i không k� hmn 435 1.397

Ti�n g�i có k� hmn 1.070.795 947.789

Vay t� các t¢ ch�c tín d|ng khác 100.000 100.000

11..117711..223300 11..004499..118866

hin vw: tri�u VND
QQuuyy��nn  ss��  
dd||nngg  gg��tt

PPhh��nn  mm��mm
vvii  ttíínnhh TT¢¢nngg  cc¤¤nngg

Tkng trong nkm - 6.233 6.233

Thanh lý (22.839) - (22.839)

S  dj cu i nkm 35.464 9.309 44.773

KKhh��uu  hhaaoo  ll{{yy  kk��  

S  dj g�u nkm 1.576 952 2.528

Kh�u hao trong nkm 390 2.004 2.394

Thanh lý - - -

S  dj cu i nkm 1.966 2.956 4.922

GGiiáá  ttrrww  ccòònn  llmmii

S  dj cu i nkm 33.498 6.353 39.851

S  dj g�u nkm 5566..772277 22..112244 5588..885511

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
VNh 901.281 977.237

Ngomi t� (chz y�u là US$) 269.949 71.949

11..117711..223300 11..004499..118866

22000066 22000055
Ti�n g�i không k� hmn b�ng VNh 2,4% 2,4 %

Ti�n g�i không k� hmn b�ng ngomi t� 0,1% 0,1 %

Ti�n g�i có k� hmn b�ng VNh 7,8% - 8,2% 6 %- 8%

Ti�n g�i có k� hmn b�ng ngomi t� 33,,7788%%  --  55,,33%% 22%%--  22,,55%%

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Các kholn vay theo thsa thu�n mua lmi (i) 30.000 146.701

Các kholn vay b�ng vi�c c�m c  các gi�y t� có giá - 80.000

3300..000000 222266..770011

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Các kholn vay theo thsa thu�n mua lmi (i) 30.000 146.701

Các kholn vay b�ng vi�c c�m c  các gi�y t� có giá - 80.000

3300..000000 222266..770011
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vào k� hmn cza t�ng kholn vay hay t�ng nhóm các kholn vay, nhj gã gj�c xác gwnh trong h�p g¡ng.  Ngân
hàng trl lãi su�t là lãi su�t LIBOR 6 tháng c¤ng m¤t kholn chênh l�ch.  Lãi su�t này sq gj�c gi�u chunh 6 tháng
m¤t l�n.

1144..  TTiizznn  ggnnii  ccccaa  kkhháácchh  hhàànngg  

Ti�n g�i không k� hmn và ti�n g�i ti�t ki�m có th� gj�c thanh toán theo yêu c�u và gj�c hj�ng lãi su�t không c 
gwnh.  Ti�n g�i có k� hmn và ti�n g�i ti�t ki�m có lãi su�t c  gwnh và thl n¢i và có k� hmn ban g�u t� 1 g�n 60 tháng.

Ti�n g�i ký qu� bao g¡m ti�n g�i ký qu� g� m� thj tín d|ng, blo lãnh d� th�u, th�c hi�n h�p g¡ng cza khách hàng
và các m|c gích khác. 

Ti�n g�i cza khách hàng theo lomi ti�n t� nhj sau:

Lãi su�t nkm th�c t� tmi th�i gi�m cu i nkm nhj sau:

1155..  TTrrááii  pphhiiyyuu  cchhuuyy{{nn  UU��ii  pphháátt  hhàànnhh

Kholn này th� hi�n trái phi�u chuy�n g¢i do Ngân hàng phát hành vào ngày 30 tháng 11 nkm 2006 v�i k� hmn 5 nkm.
Các trái phi�u b�ng ti�n h¡ng Vi�t Nam có m�nh giá là 1 tri�u VNh.  Trái phi�u này gj�c hj�ng lãi su�t 8% m¤t nkm,
gj�c thanh toán vào 30 tháng 11 hàng nkm.  Ngj�i gi� trái phi�u gj�c quy�n chuy�n g¢i thành c¢ phi�u ph¢ thông
vào ngày 30 tháng 11 nkm 2011 v�i t� l� chuy�n g¢i là 1 trái phi�u g¢i 1 c¢ phi�u.

1166..  NNkk  pphhZZii  ttrrZZ  kkhháácc  

1177..  DDpp  pphhòònngg  tthhuuyy  pphhZZii  nn��pp  

1188..  VV~~nn  UUiizzuu  ll}}  

M�nh giá c¢ phi�u ph¢ thông cza Ngân hàng là 1 tri�u VNh.

Bi�n g¤ng v n gi�u l� trong nkm nhj sau:

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Ti�n g�i không k� hmn 4.175.545 2.905.073

Ti�n g�i ti�t ki�m 4.418.538 2.327.827

Ti�n g�i có k� hmn 1.145.730 319.955

Ti�n g�i ký qu� 688.631 516.544

Ti�n g�i cho các m|c gích g�c bi�t khác 11.746 413

1100..444400..119900 66..006699..881122

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
VNh 7.949.207 3.958.120

Ngomi t� (chz y�u là US$) 2.490.983 2.111.692

10.440.190 6.069.812

22000066 22000055
Ti�n g�i không k� hmn b�ng VNh 2,4% 2,4 %

Ti�n g�i không k� hmn b�ng ngomi t� 0,4%- 1,25% 0,4 %- 1,25 %

Ti�n g�i ti�t ki�m b�ng VNh 7,08%- 8,4% 6,96 %- 9,48 %

Ti�n g�i ti�t ki�m b�ng ngomi t� 1,25%- 3% 1 %- 5 %

Ti�n g�i có k� hmn b�ng VNh 5,64%-8,76% 5,64 %- 8,76 %

Ti�n g�i có k� hmn b�ng ngomi t� 00,,99%%--  11,,55%% 00,,99  %%--  11,,99  %%

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Lãi phli trl 131.495 55.748

Các kholn phli trl khác 61.404 72.567

119922..889999 112288..331155

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Thu� thu nh�p doanh nghi�p 9.968 16.924

Các lomi thu� khác 1.524 305

1111..449922 1177..222299

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
S  dj tmi ngày 1 tháng 1 450.000 350.000

Góp v n 315.000 100.000

K�t chuy�n t� th�ng dj v n c¢ ph�n 280.200 -

11..004455..220000 445500..000000

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
S  lj�ng 
c  phi�u Tri�u VNh S  lj�ng 

c  phi�u Tri�u VNh

C¢ phi�u phát hành tmi ngày 31 tháng 12 1.045.200 1.045.200 450.000 450.000
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1199..  CCáácc  qquugg  

Theo Lu�t các T¢ ch�c Tín d|ng và Nghw gwnh s  146/2005/Nh-CP do Chính phz Vi�t Nam ban hành ngày 23 tháng
11 nkm 2005, các ngân hàng phli th�c hi�n vi�c trích l�p các qu� dj�i gây trj�c khi phân ph i l�i nhu�n:

Vi�c trích l�p các qu� gj�c th�c hi�n trong nkm sau khi gã gj�c H¤i g¡ng quln trw phê duy�t.

Qu� d� phòng tài chính gj�c s� d|ng g� bù g�p cho các kholn l£ phát sinh trong quá trình kinh doanh.  Qu� d� phòng
này cùng v�i qu� d� tr� b¢ sung v n gi�u l� không gj�c phân chia.

2200..  TThhuuyy  tthhuu  nnhhxxpp  ddooaannhh  nngghhii}}pp

((aa))  VVXXkkcc  gghhii  nnhhxxnn  ttrroonngg  bbááoo  ccááoo  kkyytt  qquuZZ  hhoo[[tt  UU��nngg  kkiinnhh  ddooaannhh

((bb))  VV~~ii  cchhiiyyuu  tthhuuyy  ssuuuutt  tthhppcc  ttyy

Vi�c tính thu� TNDN ph| thu¤c vào s� ki�m tra và ch�p nh�n cza ci quan tính thu�. 

((cc))  TThhuuyy  ssuuuutt  áápp  ddeenngg

Ngân hàng có nghva v| n¤p thu� TNDN cho Nhà nj�c theo thu� su�t b�ng 28% l�i nhu�n chwu thu�.  Vi�c tính thu�
TNDN ph| thu¤c vào s� ki�m tra và phê duy�t cza ci quan thu�.

2211..  LLããii  ttrrêênn  cc��  pphhiiyyuu

((aa))  LLããii  ccWW  bbZZnn  ttrrêênn  cc��  pphhiiyyuu

Vi�c tính toán lãi ci bln trên c¢ phi�u tmi ngày 31 tháng 12 nkm 2006 gj�c d�a trên l�i nhu�n phân b¢ cho c¢
gông s� h�u c¢ phi�u ph¢ thông cza Ngân hàng là 211.421 tri�u VNh (2005: 109.045 tri�u VNh) và s  lj�ng bình
quân gia quy�n cza s  c¢ phi�u ph¢ thông gang lju hành là 594.426 (2005: 370.452), gj�c tính toán nhj sau:

(i) L�i nhu�n thu�n phân b¢ cho c¢ gông s� h�u c¢ phi�u ph¢ thông cza Ngân hàng 

hin vw: tri�u VND

QQuugg  ddpp  ttrroo  
bb��  ssuunngg  

vv~~nn  cc��  pphhvvnn

QQuugg  ddpp
pphhòònngg  
ttààii  cchhíínnhh

QQuugg  ddpp  
pphhòònngg  ttrrkk
ccuupp  mmuutt  
vvii}}cc  llààmm

QQuugg  kkhháácc TT��nngg  cc��nngg

S  dj ngày 1 tháng 1 nkm 2005 13.845 24.067 2.377 5.504 45.793

Trích l�p các qu� 3.841 7.299 - 13.885 25.025 

S� d|ng các qu� trong nkm - - - (11.014) (11.014)

Trích l�p d� phòng tr� c�p m�t 
vi�c làm - - (2.377) - (2.377)

Các bi�n g¤ng khác - - - (154) (154)

S  dj ngày 31 tháng 12 nkm 2005 17.686 - - 8.221 57.273

Trích l�p các qu� 5.553 - - 28.143 44.246

S� d|ng các qu� trong nkm - - - (25.802) (25.802)

Các bi�n g¤ng khác - - - (127) (127)

S  dj ngày 31 tháng 12 nkm 2006 23.239 41.916 - 10.435 75.590

TTff  ll}}  ttrríícchh  llxxpp  
hhàànngg  nnYYmm SS~~  ddXX  tt~~ii  UUaa

Qu� d� tr� b¢ sung v n gi�u l�: 55%%  ll��ii  nnhhuu��nn  ssaauu  tthhuu�� VV  nn  ggii��uu  ll��

Qu� d� tr� sau gây gj�c tính trên l�i nhu�n sau thu�, và sau khi gã trích l�p qu� d� tr� b¢ sung v n gi�u l� và
các kholn l£ lu� k� không gj�c kh�u tr�.

Qu� d� phòng tài chính: 1100%%  ll��ii  nnhhuu��nn  ccòònn  llmmii 2255%%  vv  nn  ggii��uu  ll��

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Chi phí thu� hi�n hành

Nkm hi�n tmi 41.910 37.724

D� phòng thu� thi�u/(th�a) cza các nkm trj�c (442) 1.846

41.468 39.570

Chi phí/(thu nh�p) thu� thu nh�p hoãn lmi - -

Thu� thu nh�p doanh nghi�p (“Thu� TNDN”) 4411..446688 3399..557700

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
L�i nhu�n trj�c thu� 252.889 148.615

Thu nh�p không chwu thu� - ròng (103.211) (13.885)

L�i nhu�n chwu thu� 149.678 134.730

Thu� theo thu� su�t thu� TNDN 41.910 37.724

D� phòng thu� thi�u/(th�a) cza các nkm trj�c (442) 1.846

4411..446688 3399..557700
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(ii) S  lj�ng bình quân gia quy�n cza s  c¢ phi�u ph¢ thông gang lju hành

((bb))  LLããii  ssuuyy  ggiiZZmm  ttrrêênn  cc��  pphhiiyyuu

Vi}c tính toán lãi suy giZm trên c� phiyu t[i ngày 31 tháng 12 nYm 2006 UXkc dpa trên lki nhuxn phân b�
cho c� Uông sj hou c� phiyu ph� thông cca Ngân hàng là 212.548 tri}u và s~ lXkng bình quân gia quyzn
cca s~ c� phiyu ph� thông Uang lXu hành là 613.714 sau khi Uizu ch`nh do Znh hXjng cca các c� phiyu ph�
thông tizm nYng có tác U�ng suy giZm, UXkc thpc hi}n nhX sau:

(i) L�i nhu�n thu�n phân b¢ cho c¢ gông s� h�u c¢ phi�u ph¢ thông cza Ngân hàng (suy gilm)

(ii) S  lj�ng bình quân gia quy�n cza s  c¢ phi�u ph¢ thông gang lju hành (suy gilm)

2222..  CC��  ttllcc

2233..  TTiizznn  mmtttt  vvàà  ccáácc  kkhhooZZnn  ttXXWWnngg  UUXXWWnngg  ttiizznn

Bao g¡m trong s  dj ti�n và các kholn tjing gjing ti�n là các kholn ti�n và tjing gjing ti�n b�ng các lomi ti�n
t� không phli là VNh có giá trw tjing gjing 1.085.539 tri�u VNh (ngày 31 tháng 12 nkm 2005: 866.329 tri�u VNh).

2244..  KK]]  NNááoo  hhVVnn  ccZZaa  ccáácc  ttààii  ssUUnn  vvàà  ccôônngg  nnbb

Baªng djiï gây tri©nh ba©y phân ti¨ch ta©i saªn va© công ni¬ ta©i chi¨nh cuªa Ngân ha©ng theo ca¨c nho¨m ky© ga¨o ha¬n tjing j¨ng,
ti¨nh theo thi©i ha¬n tj© thi©i hmn g c cho gê¨n nga©y phaªi thanh toa¨n. Th�c t�, k� gáo hmn cza các tài sln ho�c công n�
có th� khác v�i th�i hmn quy gwnh trong h�p g¡ng trên ci s� các thsa thu�n mi�ng và ph| l|c h�p g¡ng có th� có.

Tmi ngày 31 tháng 12 nkm 2006:

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055

L�i nhu�n thu�n phân b¢ cho c¢ gông s� h�u c¢ phi�u ph¢ thông cza
Ngân hàng 211.421 109.045

22000066 22000055
C¢ phi�u ph¢ thông gã phát hành g�u nkm 450.000 350.000

nnh hj�ng cza c¢ phi�u gj�c phát hành trong nkm 144.426 20.452

S  lj�ng bình quân gia quy�n cza s  c¢ phi�u ph¢ thông 
gang lju hành tmi ngày 31 tháng 12 nkm 2006 559944..442266 337700..445522

22000066

L�i nhu�n thu�n phân b¢ cho c¢ gông s� h�u c¢ phi�u ph¢ thông cza Ngân hàng 
(ci bln) 211.421

Chi phí lãi trên trái phi�u có th� chuy�n g¢i, sau lnh hj�ng cza thu� 1.127

L�i nhu�n thu�n phân b¢ cho c¢ gông s� h�u c¢ phi�u ph¢ thông cza Ngân hàng 
(suy gilm) 221122..554488

22000066
S  lj�ng bình quân gia quy�n cza s  c¢ phi�u ph¢ thông gang lju hành (ci bln) 594.426

nnh hj�ng cza vi�c chuy�n g¢i trái phi�u có th� chuy�n g¢i 19.288

S  lj�ng bình quân gia quy�n cza s  c¢ phi�u ph¢ thông gang lju hành (suy gilm) tmi
ngày 31 tháng 12 nkm 2006 661133..771144

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
C¢ t�c gã gj�c duy�t 37.645 27.620

Tmm �ng c¢ t�c 47.432 27.898

8855..007777 5555..551188

hin vw: tri�u VND 22000066 22000055
Ti�n m�t tmi qu� 156.984 89.390

Ti�n g�i tmi Ngân hàng Nhà nj�c Vi�t Nam 307.699 118.460

Ti�n g�i tmi các t¢ ch�c tín d|ng khác 4.475.905 2.359.939

44..994400..558888 22..556677..778899

K� gáo hmn cza nh�ng tài sln 
và công n� tài chính

KKhhôônngg  
kk]]  hhVVnn

DDXXhhii  
11  nnYYmm

TTmm  11  ddyynn  
55  nnYYmm

TTrrêênn  
55  nnYYmm TT��nngg

TTààii  ssllnn  ttààii  cchhíínnhh

Ti�n m�t tmi qu� 156.984 - - - 156.984

Ti�n g�i tmi NHNNVN 307.699 - - - 307.699

Ti�n g�i tmi các t¢ ch�c tín d|ng
khác 174.409 5.191.837 350.000 - 5.716.246

Ch�ng khoán g�u tj - 667.928 - 667.928
Ch�ng khoán theo các h�p
g¡ng mua lmi 251.791 - - 251.791

Cho vay và �ng trj�c cho khách
hàng (g¤p) 4.206.026 1.243.610 456.322 5.905.958

h�u tj góp v n (g¤p) - 31.278 302.747 334.025

663399..009922 99..664499..665544 22..229922..881166 775599..006699 1133..334400..663311

CCôônngg  nn��  ttààii  cchhíínnhh
Ti�n g�i và ti�n vay t� các t¢
ch�c tín d|ng khác 435 1.088.722 33.800 48.273 1.171.230

Ti�n vay t� NHNNVN 30.000 - - 30.000

Ngu¡n v n vay khác - 88.042 - 88.042

Ti�n g�i cza khách hàng 4.881.015 3.026.892 2.532.190 93 10.440.190

Trái phi�u chuy�n g¢i phát hành - 220.000 - 220.000

44..888811..445500 44..114455..661144 22..887744..003322 4488..336666 1111..994499..446622



Báo cáo thj�ng niên Ngân hàng Thjing mmi C¢ ph�n Quân g¤i

Tmi ngày 31 tháng 12 nkm 2005:

K� gáo hmn cza nh�ng tài sln và công
n� tài chính

KKhhôônngg  
kk]]  hhVVnn

DDXXhhii  
11  nnYYmm

TTmm  11  ddyynn  
55  nnYYmm

TTrrêênn  
55  nnYYmm TT��nngg

TTààii  ssllnn  ttààii  cchhíínnhh

Ti�n m�t tmi qu�, gi�y t� có giá 89.390 89.390

Ti�n g�i tmi NHNNVN 118.460 118.460

Ti�n g�i tmi các t¢ ch�c tín d|ng
khác 225.601 2.607.490 118.191 2.951.282

Ch�ng khoán g�u tj 477.933 477.933
Các kholn cho vay và �ng trj�c
cho khách hàng (g¤p) 2.867.121 1.144.814 288.489 4.300.424

h�u tj góp v n (g¤p) 5.474.611 51.077 72.225 123.302

433.451 1.792.015 360.714 8.060.791

CCôônngg  nn��  ttààii  cchhíínnhh
Ti�n g�i và ti�n vay 
t� các t¢ ch�c tín d|ng khác 1.397 923.691 124.098 1.049.186

Ti�n vay t� NHNNVN 226.701 226.701

Ngu¡n v n vay khác 82.013 82.013

Ti�n g�i cza khách hàng 3.424.644 1.997.722 647.364 82 6.069.812

3.426.041 3.148.114 853.475 82 7.427.712

hin vw: tri�u VND

Phê duy�t b�i: LLêê  VVYYnn  BBéé PPhh[[mm  tthhbb  TTff  
T¢ng giám g c K� toán trj�ng


