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CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM
Số: 1208674/AISC-DN6

BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008. Báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc 
cùng ngày của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG từ trang 4 đến 31.

Việc lập, soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm của Ban Tổng Giám Đốc của Quí 
Ngân Hàng. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các 
báo cáo tài chính này.

Cơ sở của Ý kiến Kiểm toán viên

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán quốc tế 
được chấp nhận tại Việt Nam. Chúng tôi đã lập kế hoạch và hoàn thành cuộc kiểm toán nhằm đạt được sự đảm bảo 
hợp lý rằng các báo cáo tài chính không chứa đựng các sai sót trọng yếu. Trên căn bản áp dụng các thử nghiệm cần 
thiết, kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu, cuộc kiểm toán bao gồm việc xem xét các chứng cứ liên quan đến các 
số liệu và công bố trên báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kiểm toán hiện hành, các 
nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng. Cuộc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá về những ước 
lượng và những ý kiến quan trọng đã được thể hiện bởi Ban Tổng Giám Đốc của  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 
PHẦN KIÊN LONG. Chúng tôi tin rằng việc kiểm toán đã cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về 
tình hình tài chính của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, cũng như kết 
quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho niên độ kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế 
độ kế toán Việt Nam hiện hành, các qui định của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

AUDITING & INFORMATIC SERVICES COMPANY LIMITED

No. 1208674/AISC-DN6

AUDITORS’ REPORT

TO BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

We have audited �nancial statements consisting of Balance sheet, Income statement, Statement of cash �ows and 

Notes to �nancial statements of Kienlong Commercial Joint-Stock Bank from page 4 to page 30 for the �scal year ended 

December 31, 2008.

Board of Directors are responsible for the preparation of �nancial statements. It is our responsibility to form an 

independent opinion, based on our audit, on those �nancial statements.

Basis of opinion

We conducted our audit in accordance with the Vietnamese Standards on Auditing and in compliance with 

International Auditing Standards. We planned and completed our audit so as to obtain the assurance that the �nancial 

statements are free of material misstatement. An audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the 

amounts and disclosures in the �nancial statements. It also includes an assessment of accounting principles used, the 

signi�cant estimates and judgments made by the Directors, as well as evaluating the overall presentation of the �nancial 

statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 

Auditors’ opinion

In our opinion, �nancial statements give a true and fair view, in all material respects, of the state of a�airs of Kienlong 

Commercial Joint-Stock Bank as at December 31, 2009, its operating results, as well as state of cash �ows for the �scal year 

ended December 31, 2008, also prepared in compliance with the Vietnamese Banking Accounting System and relevant 

statutorily regulations.

ON FINANCIAL STATEMENTS  FOR THE FISCAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008
OF KIENLONG COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK

CHO NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008

Auditor  

Tran Ngoc Hung
Audit certi�cate No: 1084/KTV

Issued by the Vietnamese Ministry of Finance 

Đặng Ngọc Tú
Audit certi�cate No: 0213/KTV

Issued by the Vietnamese Ministry of Finance 

HCMC, 8th April, 2009

Deputy General DirectorKiểm toán viên

Trần  Ngọc Hùng
Chứng chỉ Kiểm toán viên

Số: 1084 /KTV
Do Bộ Tài chính Việt Nam cấp.

Đặng Ngọc Tú
Chứng chỉ Kiểm toán viên

Số: 0213 /KTV
Do Bộ Tài chính Việt Nam cấp.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Phó Tổng Giám Đốc



Báo cáo thường niên  200856

BẢNG CÂN ÐỐI KẾ TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

ÐVT: Ðồng VN
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ÐVT: Ðồng VN

Kế toán Trưởng

Nguyễn Châu

Tổng Giám Ðốc

Trương Hoàng Lương

Kiên Giang, ngày 30 tháng 03  năm 2009
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

ÐVT: Ðồng VN
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ÐVT: Ðồng VN

Tổng Giám Ðốc

Trương Hoàng Lương

Kế toán Trưởng

Nguyễn Châu

Kiên Giang, ngày 30 tháng 03  năm 2009
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ÐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

ÐVT: Ðồng VN

Tổng Giám Ðốc

Trương Hoàng Lương

Kế toán Trưởng

Nguyễn Châu

Kiên Giang, ngày 30 tháng 03  năm 2009


