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Kinh t� th� gi�i và Vi�t Nam v�a k�t thúc m�t n�m v�i 
nhi�u bi�n ��ng và thách th�c. Kinh t� th� gi�i kh�ng 
ho�ng, kinh t� trong n��c g�p nhi�u khó kh�n nh� l�m 
phát v�n � m�c cao, th� tr��ng b�t ��ng s�n �óng 
b�ng, vi�c th�t ch�t chính sách c�a NHNN v�i ki�m 
soát tín d�ng và ngu�n cung ti�n, ki�m soát vi�c tr�n 
lãi su�t, s� b�t �n c�a th� tr��ng vàng � Trong b�i 
c�nh �ó, n�m 2011 v�n ���c coi là m�t n�m thành 
công c�a kinh t� Vi�t Nam v�i ch� s� t�ng s�n ph�m 
n�i ��a (GDP) t�ng 5,89%, th�p h�n n�m 2010 (6,78%) 
nh�ng v�n cao h�n m�c 5,32% c�a n�m 2009. Có th� 
nói, n�n kinh t� Vi�t Nam nhìn chung v�n duy trì ���c 
t�c �� t�ng tr��ng h�p lý. 

V��t lên trên nh�ng tác ��ng m�nh m� và khó kh�n 
chung c�a môi tr��ng kinh doanh,  n�m 2011 HDBank 
v� c� b�n hoàn thành ch� tiêu ho�t ��ng kinh doanh 
c�a ��i h�i C� �ông giao, ��m b�o s� phát tri�n b�n 
v�ng, kinh doanh an toàn và hi�u qu�. �ây c�ng là 
n�m kh�i ��u tri�n khai chi�n l��c phát tri�n kinh 
doanh 5 n�m c�a HDBank giai �o�n 2011-2016, �ánh 
d�u c�t m�c quan tr�ng v�i m�c tiêu ��a HDBank tr� 
thành t�p �oàn tài chính ngân hàng l�n m�nh v�i 

th��ng hi�u ���c khách hàng t� hào tin dùng.

M�t �i�m n�i b�t ���c chú tr�ng th�c hi�n ngay t� 
��u n�m 2011 c�a HDBank là vi�c ra m�t th��ng hi�u 
m�i ��ng lo�t trên toàn qu�c. M�i m�t CBNV là m�t 
��i s� th��ng hi�u cùng v�i toàn h� th�ng �ã kh�i ��u 
chi�n l��c th��ng hi�u m�i ��y �n t��ng và khí th�. 
Nh� v�y, trong n�m qua HDBank �ã t�ng b��c khoác 
lên mình m�t di�n m�o m�i, t�o d�ng thêm ni�m tin 
c�a khách hàng; kh�ng ��nh v� th�, nâng t�m cao m�i 
phù h�p v�i nh�ng chuy�n bi�n m�nh m� bên trong 
n�i b�. 

Bên c�nh �ó, HDBank �ã và �ang tích c�c tri�n khai 
chi�n l��c ngân hàng bán l�, �a n�ng và hi�n ��i, ch�t 
l��ng s�n ph�m d�ch v� ngày càng ���c m� r�ng và 
hoàn thi�n theo h��ng gia t�ng ti�n ích. Vi�c tri�n khai 
các s�n ph�m d�ch v� công ngh� ngân hàng �i�n t�, 
công ngh� Th� thông minh theo chu�n m�c qu�c t�� 
�ã ���c ��y m�nh nh�m �áp �ng nhu c�u c�a khách 
hàng, ��m b�o mang l�i l�i ích t�t nh�t cho khách 
hàng, ��i tác, c� �ông và c�ng ��ng. ��ng th�i công 
tác qu�n tr� r�i ro hi�u qu� trên các m�t nh� r�i ro tín 
d�ng, r�i ro th� tr��ng và r�i ro ho�t ��ng, hi�n ��i hóa 

��t ra, h��ng t�i m�t t��ng lai t�t ��p. 

Xin kính chúc toàn th� quý v� s�c kho�, h�nh phúc và 
thành ��t!

công ngh� ngân hàng, qu�n lý t�p trung d� li�u c�ng 
���c th�c hi�n hi�u qu�. 

D�a trên n�n t�ng v�ng ch�c, s� ��u t� v� m�i m�t và 
quy�t tâm th�c hi�n m�c tiêu ��a HDBank gia nh�p 
trong hàng ng� nh�ng ngân hàng TMCP t�i Vi�t Nam, 
n�m 2011 HDBank �ã ��t ���c nh�ng k�t qu� kinh 
doanh t��ng ��i kh� quan. So v�i k�t qu� ho�t ��ng 
kinh doanh n�m 2010, t�ng tài s�n t�ng 30,9%; huy 
��ng v�n t�ng 30,1%; t�ng d� n� tín d�ng t�ng 
18,1%; ch�t l��ng tín d�ng �áp �ng ch� tiêu ��t ra c�a 
H�QT v�i t� l� n� x�u ���c ki�m soát � m�c 1,63%. 
L�i nhu�n tr��c thu� ��t 566 t� ��ng, t�ng 61,3% so 
v�i n�m tr��c. HDBank �ã phát tri�n h� th�ng m�ng 
l��i chi nhánh và phòng giao d�ch lên 120 �i�m vào 
cu�i n�m 2011, t�ng 25% so v�i n�m 2010.

�ây là k�t qu� c�a s� ��ng thu�n t� trên xu�ng d��i 
trong toàn h� th�ng v�i ��nh h��ng �úng ��n c�a 
H�QT; s� lãnh ��o toàn di�n và sâu sát; linh ho�t và 
k�p th�i c�a Ban �i�u hành cùng v�i s� n� l�c c�a h�n 
2000 cán b� nhân viên HDBank; s� tin c�y, g�n bó 
c�a hàng tri�u khách hàng, c�a các ��i tác, c� �ông; 
s� �ng h�, quan tâm, t�o �i�u ki�n c�a c� quan qu�n 
lý Nhà n��c các c�p.

G�n li�n v�i các ho�t ��ng kinh doanh, Ban lãnh ��o 
HDBank c�ng ��c bi�t coi tr�ng  phát tri�n ngu�n 
nhân l�c ch�t l��ng cao, xây d�ng v�n hóa doanh 
nghi�p n�ng ��ng, sáng t�o, �óng góp thi�t th�c cho 
các ho�t ��ng an sinh xã h�i và s� phát tri�n c�ng 
��ng.

THÔNG ĐIỆP CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Th� B�ng Tâm
Ch� t�ch H�i ��ng Qu�n tr�

B��c sang n�m 2012, d� báo tình hình kinh t� th� gi�i 
và trong n��c còn nhi�u khó kh�n, trong �ó tình hình 
ho�t ��ng tài chính ngân hàng s� còn nhi�u bi�n 
��ng. �ây là thách th�c nh�ng c�ng là c� h�i l�n �� 
HDBank t�ng t�c b�t phá v��n lên t�m cao m�i.

M� ��u c�a chi�n l��c phát tri�n 5 n�m, HDBank s� 
còn n� l�c h�n n�a �� th�c thi nhi�u nhi�m v� quan 
tr�ng trong n�m 2012. C� th�, duy trì t�c �� t�ng 
tr��ng; t�ng quy mô ho�t ��ng lên g�p �ôi, t�ng v�n, 
tài s�n; s� d�ng v�n huy ��ng hi�u qu� và �úng các 
quy ��nh hi�n hành; ��c bi�t t�p trung th�c hi�n tái 
c�u trúc toàn di�n mô hình t� ch�c ho�t ��ng theo 
h��ng th�n tr�ng, quy�t li�t, phát tri�n b�n v�ng, ��ng 
b�, phát huy n�i l�c, t�n d�ng tri�t �� c� h�i, ki�n toàn 
b� máy, th�c hi�n mô hình qu�n tr� tài chính hi�u qu�, 
t�ng c��ng n�ng l�c qu�n lý tài s�n, tri�n khai chi�n 
l��c m� r�ng kênh phân ph�i và m�ng l��i chi nhánh 
v��t tr�i, gia t�ng th� ph�n, ti�p t�c ��y m�nh phát 
tri�n th��ng hi�u, phát tri�n chi�n l��c liên doanh liên 
k�t; ki�m tra giám sát ch�t ch�, minh b�ch hóa ho�t 
��ng, xây d�ng HDBank ho�t ��ng theo �úng chu�n 
m�c qu�c t�.   

Thay m�t H�QT, C� �ông và Cán b� nhân viên 
HDBank, xin trân tr�ng c�m �n t�t c� nh�ng tình c�m 
t�t ��p, s� �ng h�, h�p tác và chia s� c�a các ��i tác, 
khách hàng, các ��nh ch� tài chính, c� quan qu�n lý 
Nhà n��c �ã dành cho HDBank và c�ng tin t��ng 
r�ng s� h�p tác ch�t ch� gi�a chúng ta s� ti�p t�c 
phát tri�n � t�m cao m�i và ��t ���c nh�ng m�c tiêu 

V��t lên trên nh�ng tác ��ng c�a 
suy thoái kinh t� th� gi�i và khó 
kh�n chung c�a môi tr��ng kinh 
doanh, HDBank �ã hoàn thành 
ch� tiêu ho�t ��ng kinh doanh, 
��m b�o s� phát tri�n b�n v�ng, 
kinh doanh an toàn và hi�u qu�

BÁO CÁO TH��NG NIÊN 2011
S� M�NH M�I - T�M CAO M�I

QU�N TR� NGÂN HÀNG BÁO CÁO HO�T ��NG ��NH H��NG PHÁT TRI�N BÁO CÁO KI�M TOÁNGI�I THI�U HDBANK



Thông �i�p c�a Ch� t�ch H�QT

T�m nhìn - S� m�nh - Giá tr� c�t lõi

V�n hóa doanh nghi�p

��nh h��ng phát tri�n

S�n ph�m - D�ch v�

Các gi�i th��ng n�i b�t

10 s� ki�n tiêu bi�u

Giới thiệu HDBank

HDBank cam k�t l�i ích cao nh�t cho khách hàng, ��i tác, c� 
�ông và c�ng ��ng xã h�i d�a trên s� quan tâm, tôn tr�ng và 
th�u hi�u.



Văn hóa doanh nghiệp
Chi�n l��c phát tri�n c�a HDBank là s� tr� thành t�p 
�oàn tài chính ho�t ��ng hi�u qu� hàng ��u Vi�t Nam, 
có m�ng l��i qu�c t� và là th��ng hi�u ���c khách 
hàng Vi�t Nam t� hào tin dùng v�i l�i h�a th��ng hi�u 
là �Cam k�t l�i ích cao nh�t cho khách hàng d�a trên 
s� quan tâm, tôn tr�ng và th�u hi�u m�i nhu c�u tài 
chính� .

S� thành công c�a chi�n l��c này ph� thu�c vào s� 
hài lòng g�n bó và tin t��ng c�a t�t c� khách hàng, 
��i tác và c�ng ��ng. Vì th�, toàn th� Ban lãnh ��o và 
CBNV HDBank �ã xác ��nh cùng nhau n� l�c quy�t 
tâm hành ��ng: 

Xây d�ng d�ch v� thân thi�n, chu �áo và hi�u qu�: ��i 
ng� nhân viên thân thi�n, chuyên nghi�p, am hi�u s�n 
ph�m, luôn s�n sàng ph�c v� khách hàng. 

Sáng t�o s�n ph�m d�ch v� ngân hàng t�t nh�t, �áp 
�ng nhu c�u �a d�ng c�a khách hàng.

Qu�n lý kiên ��nh, quy�t �oán v�i m�c tiêu kinh doanh 
dài h�n và luôn n�ng ��ng, linh ho�t trong các ho�t 
��ng �� mang l�i l�i ích cao nh�t cho khách hàng, ��i 
tác, c� �ông và c�ng ��ng xã h�i.

HDBank t� hào luôn n� l�c xây d�ng môi tr��ng làm 
vi�c nhân v�n và chuyên nghi�p.

Môi tr��ng làm vi�c thân thi�n, n�ng ��ng, g�n bó 
gi�a Ban lãnh ��o và CBNV v�i y�u t� con ng��i là 
tr�ng tâm. Các chính sách tr�ng d�ng nhân tài, ��m 
b�o ch� �� �ãi ng�, c� h�i phát tri�n công b�ng cho 
t�t c� nhân viên.

Hình thành ��i ng� nhân viên n�ng ��ng, hi�u qu�, 
am hi�u s�n ph�m d�ch v�, gi� v�ng ��o ��c ngh� 
nghi�p, ��t l�i ích c�a khách hàng và ngân hàng lên 
hàng ��u.

Luôn luôn h�c h�i và khao khát v��n lên.

Luôn t�o tình thân ái và h��ng v� c�ng ��ng �� chia 
s� v�i tinh th�n trách nhi�m cao

Định hướng phát triển

Tầm nhìn
Cung c�p ��y �� các s�n ph�m và d�ch v� tài chính 
hoàn h�o theo chu�n m�c qu�c t�, �áp �ng t�t nh�t 
nhu c�u �a d�ng c�a khách hàng.

V�i nhân viên: Ngu�n nhân l�c xu�t s�c và luôn n� l�c 
không ng�ng 

V�i t� ch�c: Ho�t ��ng t� ch�c luôn h��ng ��n khách 
hàng là tr�ng tâm, an toàn, minh b�ch và chú tr�ng 
��n hi�u qu� 

V�i ��i tác: Tinh th�n h�p tác cùng phát tri�n v�i ��i 
tác trong và ngoài n��c 

V�i c�ng ��ng: S�n sàng chia s� trách nhi�m v�i c�ng 
��ng và xã h�i 

Tr� thành t�p �oàn tài chính ho�t ��ng hi�u qu�  hàng 
��u t�i Vi�t Nam, có m�ng l��i qu�c t� và là th��ng 
hi�u ���c khách hàng Vi�t Nam t� hào tin dùng.

Sứ mệnh Giá trị cốt lõi
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hàng g�i ti�n nh� �Ti�t ki�m t� phú�, �Ti�t ki�m hè, nhà 
nhà vui�, �Vui T�t sum v�y- �ong ��y tài l�c�� thu hút 
s� quan tâm c�a �ông ��o khách hàng. 

�� gia t�ng giá tr� c�ng thêm cho khách hàng, 
HDBank th��ng xuyên có nh�ng ch��ng trình ch�m 
sóc khách hàng nhân d�p l�, T�t, sinh nh�t, t� v�n cho 
khách hàng nh�ng s�n ph�m t�t nh�t� 

Ngoài ra, HDBank còn xây d�ng và tri�n khai thành 
công các ch��ng trình thi �ua n�i b�, khuy�n khích 
CBNV huy ��ng v�n nh� ch��ng trình �Chung tay xây 
d�ng HDBank�, ���ng tâm v�ng b��c�. 

S�n ph�m cho vay: �u �ãi lãi su�t và các ti�n ích d�ch 
v� �i kèm 

Các dòng s�n ph�m cho vay ��i v�i cá nhân không 
ng�ng ���c c�i ti�n và thi�t k� m�i phù h�p v�i các 
�i�u ki�n c�a khách hàng ��ng th�i gi�m thi�u r�i ro 
cho HDBank. 

C� th�, v�i nh�ng s�n ph�m nh� Cho vay s�n xu�t 

Trên c� s� ��nh h��ng �Cam k�t l�i ích cao nh�t�, 
Kh�i Khách hàng cá nhân �ã không ng�ng hoàn thi�n 
và xây d�ng các gói s�n ph�m, d�ch v� tài chính khách 
hàng cá nhân chuyên bi�t, ti�n l�i, �a d�ng, nh�m t�i 
�a hóa ti�n ích dành cho khách hàng.      

Huy ��ng cá nhân: S�n ph�m phong phú

HDBank t� hào cung c�p cho khách hàng nh�ng s�n 
ph�m huy ��ng �a d�ng, phong phú t� các lo�i ti�n 
g�i không k� h�n ��n các lo�i ti�n g�i ti�t ki�m có k� 
h�n, linh ho�t trong ph��ng th�c tr� lãi và gia t�ng các 
ti�n ích c�ng thêm khác.

S� phong phú c�a các s�n ph�m ti�t ki�m c�a 
HDBank giúp khách hàng có nhi�u l�a ch�n phù h�p 
v�i nhu c�u tài chính c�a mình. Tr��ng h�p c�n v�n 
��t xu�t, khách hàng có th� rút v�n tr��c h�n và v�n 
���c h��ng lãi su�t tính theo th�i gian g�i th�c t�. 

Trong n�m 2011, HDBank �ã tri�n khai thành công 
nhi�u ch��ng trình �u �ãi h�p d�n dành cho khách 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
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kinh doanh tr� góp, Cho vay góp v�n, Xác minh n�ng 
l�c tài chính du h�c/ du l�ch,  d�ch v� chuy�n ti�n trong 
và ngoài n��c, d�ch v� thu ��i ngo�i t�, phát hành th� 
tín d�ng cho ��n d�ch v� h� tr� tài chính �� khách 
hàng ch�ng minh tài chính�, khách hàng luôn ���c 
�áp �ng nh�ng nhu c�u tài chính c� b�n và �a d�ng 
nh�t. 

  

D�ch v� Ngân hàng �i�n t� (eBanking): D� dàng, an 
toàn và ti�n d�ng

Qua g�n 3 n�m phát tri�n, d�ch v� eBanking c�a 
HDBank �ã phát tri�n v�i nhi�u ti�n ích v��t tr�i. Ngoài 
các ti�n ích c� b�n nh�: truy v�n thông tin tài kho�n, 
sao kê giao d�ch, chuy�n ti�n trong và ngoài h� th�ng 
HDBank �, khách hàng còn có th� th�c hi�n các d�ch 
v� n�p ti�n �i�n tho�i di ��ng (Topup), thanh toán hóa 
��n, thanh toán ti�n vé máy bay, chuy�n ti�n liên ngân 
hàng qua th�.  

S�p t�i, HDBank s� phát tri�n thêm m�t s� ti�n ích  
trên eBanking nh�: ti�n g�i có k� h�n online, m� r�ng 

ho�t ��ng và cung c�p thêm các s�n ph�m d�ch v� 
ki�u h�i �� �áp �ng k�p th�i và ��y �� nhu c�u c�a 
khách hàng. 

S�n ph�m th�:  Không ng�ng gia t�ng ti�n ích

HDBank ngày càng chú tr�ng h�n ��n vi�c phát tri�n 
m�ng d�ch v�, ��c bi�t các d�ch v� ti�n ích �i kèm v�i 
Th�.  

Gi� �ây, Th� không ch� ��n thu�n là m�t công c� rút 
ti�n m�t mà �ã tr� thành công c� �a ti�n ích giúp 
ng��i s� d�ng có th� ti�p c�n ���c nhi�u d�ch v� giao 
d�ch. 

Tính ��n cu�i n�m 2011, HDBank �ã tri�n khai phát 
hành ���c 06 s�n ph�m th� bao g�m: th� thông minh 
HDCard, th� quà t�ng GiftCard, th� tín d�ng qu�c t� 
MasterCard, th� liên k�t sinh viên, th� ch�ng khoán 
SecuritiesCard, th� dành cho khách hàng VIP (th� 
Platinum, th� Diamond, th� Gold). ��ng th�i, tháng 
11/2011 HDBank �ã t� phát tri�n h� th�ng POS và 
tri�n khai k�t n�i v�i t�t c� các ngân hàng thu�c liên 
minh Smartlink, VNBC, Banknetvn. Qua �ó, th� 
HDBank có th� giao d�ch t�i h�n 30.000 máy POS trên 
kh�p c� n��c. 

��c bi�t, trong n�m 2011, HDBank phát hành th� tín 
d�ng qu�c t� MasterCard và gia nh�p T� ch�c th� 
Qu�c T� mang th��ng hi�u Visa. �ây là ti�n �� giúp 
HDBank chu�n b� cho vi�c phát tri�n thêm các s�n 
ph�m, ti�n ích th� qu�c t� trong n�m 2012.

các kênh chuy�n ti�n liên ngân hàng, các d�ch v� 
thanh toán tr�c tuy�n khác  � 

HDBank t� hào s� là s� l�a ch�n hi�u qu� ��i v�i 
nh�ng khách hàng mong mu�n ���c s� d�ng nh�ng 
s�n ph�m, d�ch v� công ngh� cao, �áp �ng các nhu 
c�u v� tài chính v�i th�i gian nhanh chóng, b�o m�t và 
�� an toàn cao nh�t.

D�ch v� thu h�: ��a ngân hàng ��n v�i m�i nhà

N�m 2011 �ánh d�u s� phát tri�n c�a d�ch v� thu h� 
t�i HDBank, n�i b�t là s� ra ��i và phát tri�n v��t b�c 
v� doanh s� c�a d�ch v� thu h� ti�n �i�n và thu h� ti�n 
vé máy bay. 

V�i các d�ch v� thu h�, ch� c�n cung c�p mã s� cá 
nhân, khách hàng có th� d� dàng thanh toán các hóa 
��n mà không m�t nhi�u th�i gian, công s�c �i l�i. 

D�ch v� ki�u h�i: Nhanh chóng, an toàn, thu�n ti�n

Thông qua h� th�ng Vi�n thông Tài chính Liên Ngân 
hàng toàn c�u (SWIFT) và h� th�ng chuy�n ti�n nhanh 
hàng ��u th� gi�i Western Union, HDBank cung c�p 
d�ch v� chuy�n và nh�n ti�n ki�u h�i t� n��c ngoài 
chuy�n v� Vi�t Nam nhanh chóng, an toàn và thu�n 
ti�n. 

Có th� kh�ng ��nh, vi�c tri�n khai và ��y m�nh các 
s�n ph�m d�ch v�, ��c bi�t là d�ch v� ki�u h�i �ã góp 
m�t ph�n l�n trong k�t qu� kinh doanh c�a HDBank. 
Trong n�m 2012, HDBank ti�p t�c m� r�ng m�ng l��i 
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�N�m 2011, Kh�i khách hàng cá nhân 
��t nh�ng con s� �n t��ng: t�ng d� 
n� ��t 6.131 t� ��ng, chi�m 44,27% 
t�ng d� n� c�a HDBank, s� d� huy 
��ng t� dân c� ��t 14.748 t� ��ng 
chi�m 54,77% s� d� huy ��ng th� 
tr��ng 1 c�a HDBank.�



��n 98%. 

S�n ph�m cho vay s�n xu�t kinh doanh tr� góp là m�t 
gi�i pháp tài chính tài tr� cho nhu c�u v�n l�u ��ng 
th��ng xuyên c�a các DN. S�n ph�m vay s�n xu�t 
kinh doanh �i�u, cà phê, s�n lát, g�o tr� thành �i�m 
nh�n cho doanh nghi�p ho�t ��ng trong các ngành 
này. Nh�ng ��c �i�m riêng c�a t�ng ngành ngh� ��u 
���c �áp �ng khi khách hàng ti�p c�n v�n vay c�a 
ngân hàng. 

Huy ��ng và d�ch v�: ��m b�o l�i ích cao nh�t cho 
khách hàng 

Các s�n ph�m huy ��ng ���c phát tri�n toàn di�n v�i 
s�n ph�m ti�n g�i không k� h�n: tài kho�n ti�n g�i linh 
ho�t, tài kho�n ti�n g�i l�y ti�n giúp nâng cao l�i ích 
cho khách hàng. S�n ph�m ti�n g�i có k� h�n linh 
ho�t v�i nhi�u k� h�n (1 tu�n , 2 tu�n, 3 tu�n, 1 tháng, 
3 tháng, 6 tháng, 9 tháng�) cùng nhi�u ti�n ích và 
�áp �ng nhu c�u khách hàng nh�: tài kho�n ti�n g�i - 
ti�n lãi trao ngay, ti�n g�i k� h�n � rút v�n linh ho�t, tài 
kho�n ti�n g�i tích l�y t� ��ng và các ch�ng ch� ti�n 
g�i ng�n h�n khác.

D�ch v� qu�n lý tài kho�n ti�n g�i t�p trung là m�t 
trong nh�ng gi�i pháp h�u ích giúp các DN ho�t ��ng 
�a ngành ngh� ho�c có nhi�u chi nhánh, công ty con 
có th� qu�n lý t�t dòng ti�n c�a mình. DN c�ng có th� 
s� d�ng m�ng l��i và ��i ng� nhân viên c�a HDBank 
trong vi�c thu- chi ti�n m�t và chi l��ng, hoa h�ng ��i 

lý. �i�u này giúp DN gi�m b�t các chi phí, nhân l�c và 
an toàn h�n khi giao d�ch ti�n m�t. 

Cash Management là thi�t k� n�i tr�i c�a m�ng d�ch 
v� t�i HDBank giúp DN qu�n lý t�t dòng ti�n thu và 
chi, dòng ti�n thanh toán và ��u t� t�i DN v�i chi phí 
b� ra th�p nh�t, th�i gian giao d�ch nhanh nh�t. Các 
DN có th� s� d�ng m�ng l��i giao d�ch c�a ngân hàng 
�� t� ch�c m�ng l��i thu chi h�. Bên c�nh �ó, DN còn 
có th� s� d�ng d�ch v� công ngh� ngân hàng hi�n ��i 
�� theo dõi và qu�n lý tài kho�n c�a mình. Trong giai 
�o�n thi�u h�t dòng ti�n, ngân hàng s� giúp DN tìm 
gi�i pháp hi�u qu� do �ã có quá trình tìm hi�u n�ng 
l�c doanh nghi�p tr��c �ó. 

GI�I PHÁP TÀI CHÍNH TR�N GÓI

HDBank �ã ký k�t h�p tác toàn di�n, tài tr� ��u t� cho 
các t�p �oàn, DN l�n có uy tín trên th� tr��ng �� cung 
c�p tr�n gói các s�n ph�m d�ch v� ngân hàng nh� t� 
v�n tài chính, tín d�ng, thanh toán qu�c t�, thu- chi 
h�, qu�n lý tài kho�n t�p trung�

Các s�n ph�m tín d�ng, huy ��ng và d�ch v� �ã h� tr� 
r�t hi�u qu� cho các DN trong n�m 2011. HDBank 
v�n luôn tích c�c ��ng hành cùng doanh nghi�p Vi�t 
Nam, th� hi�n cam k�t mang l�i m�i ích cao nh�t cho 
khách hàng, góp ph�n thúc ��y kinh t� phát tri�n.

V�i ph��ng châm mang l�i l�i ích cao nh�t cho khách 
hàng, kh�i khách hàng doanh nghi�p �ã không ng�ng 
n� l�c nghiên c�u �� xây d�ng thành công các s�n 
ph�m - d�ch v� m�i theo ��nh h��ng �a d�ng hóa s�n 
ph�m và h��ng ��n khách hàng m�c tiêu. S�n ph�m- 
d�ch v� m�i ���c phát tri�n trên c� s� t�p trung vào 
nhu c�u các doanh nghi�p (DN) v�a và nh�, DN xu�t 
nh�p kh�u, �u tiên các DN ho�t ��ng trong l�nh v�c 
s�n xu�t, kinh doanh xu�t kh�u nông, lâm, th�y s�n. 
Các s�n ph�m- d�ch v� dành cho DN luôn ���c thi�t 
k� kinh ho�t, phù h�p, d�a trên n�n t�ng công ngh� 
hi�n ��i, an toàn và b�o m�t cao.

Tín d�ng: Linh ho�t, chuyên nghi�p

S�n ph�m tín d�ng trong n�m 2011 �ã h��ng ��n các 
m�c tiêu: linh ho�t v� tài s�n ��m b�o, ph��ng th�c 
tr� n� và chuyên bi�t cho các ngành ngh�. 

T�i HDBank, tài s�n ��m b�o khá linh ho�t. T� s�n 
ph�m vay tài tr� v�n l�u ��ng, vay trung dài h�n (��u 
t� d� án, vay mua xe ô tô, trang thi�t b�) v�i tài s�n 
��m b�o ch� y�u là b�t ��ng s�n cho ��n kho�n ph�i 
thu, quy�n �òi n�, hàng hóa hình thành t� v�n vay, tài 
s�n hình thành trong t��ng lai (��u t� d� án)�, t�t c� 
��u có th� tr� thành tài s�n ��m b�o.

Các DN ho�t ��ng xu�t � nh�p kh�u hoàn toàn có th� 
yên tâm v�i các s�n ph�m b�o lãnh, cho vay tài tr� 
nh�p kh�u, cho vay tài tr� xu�t kh�u tr��c và sau khi 
giao hàng, chi�t kh�u h�i phi�u v�i t� l� chi�t kh�u lên 

�Các s�n ph�m- d�ch v� dành cho doanh nghi�p luôn 
���c thi�t k� linh ho�t và phù h�p, d�a trên n�n t�ng 
công ngh� hi�n ��i, an toàn và b�o m�t cao.�

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
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C� thi �ua c�a Th�ng ��c NHNN Vi�t Nam 

HDBank ���c NHNN x�p lo�i A 

Ngân hàng qu�n lý ti�n t� t�t nh�t Vi�t Nam (do T�p chí tài chính Asiamoney trao t�ng). 

Báo cáo th��ng niên xu�t s�c - Vision Awards 2010 (do Hi�p h�i truy�n thông M� (LACP) trao t�ng)

Gi�i th��ng Thanh toán qu�c t� xu�t s�c (do Citi Group trao t�ng)

Gi�i th��ng Ch�t l��ng so�n �i�n thanh toán chu�n (do Wells Fargo trao t�ng)

Top 500 doanh nghi�p t�ng tr��ng nhanh nh�t Vi�t Nam 

Top 500 doanh nghi�p l�n nh�t Vi�t Nam 

Gi�i th��ng Ngân hàng ti�t ki�m t�t nh�t Vi�t Nam (do Th�i báo kinh t� Vi�t Nam trao t�ng)

CÁC GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT TRONG NĂM
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V�i t�m nhìn dài h�n, luôn sát cánh và chia s� v�i khách hàng 
nh� nh�ng ng��i thân trong gia �ình. �ó là cách HDBank xây 
d�ng ni�m tin và phát tri�n m�i quan h� v�i khách hàng, ��i tác.

 C� c�u t� ch�c 

 Quan h� c� �ông & nhà ��u t�

 Báo cáo c�a H�QT

 Báo cáo c�a BKS

Quản trị ngân hàng
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(xem thông tin ph�n H�QT)
cùng 6 Phó t�ng Giám ��c, Giám ��c Tài chính, Giám ��c Ngu�n nhân l�c

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Nguy�n H�u ��ng
Thành viên H�i ��ng Qu�n Tr� kiêm T�ng Giám ��c
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lên 12%, qu�n lý ch�t ch� th� tr��ng vàng và th� 
tr��ng ngo�i t� t� do, kh�ng ch� t�ng tr��ng tín 
d�ng d��i 20%... Tuy nhiên do nh�ng b�t c�p 
trong c� c�u, chính sách kinh t� và s� y�u kém 
c�a h� th�ng tài chính ngân hàng �ã ti�m �n 
trong m�t th�i gian dài nên tình hình kinh t� trong 
nh�ng tháng cu�i n�m còn nhi�u b�t �n. ��c 
bi�t, tình tr�ng n� x�u t�ng m�nh, thanh kho�n 
kém ��t h� th�ng ngân hàng vào tr�ng thái báo 
��ng.
Trong b�i c�nh �ó, m�c dù �i�u ki�n kinh doanh 
g�p nhi�u khó kh�n nh�ng v�i s� ��ng lòng 
quy�t tâm c�a CBNV toàn h� th�ng, s� ch� ��o 
quy�t li�t c�a H�QT và B�H, HDBank �ã ��t k�t 
qu� kinh doanh t��ng ��i kh� quan, g�n nh� 
hoàn thành 100% ch� tiêu ���c giao c�a �HC�.                    
                 
II. �ánh giá c�a H�QT v� vi�c th�c hi�n 
Ngh� quy�t ��i h�i ��ng c� �ông n�m 2010
Trên c� s� các m�c tiêu ho�t ��ng t�i Ngh� 
quy�t �H�C� n�m 2010, H�QT HDBank �ã 
�oàn k�t, cùng nhau th�ng nh�t các ��nh h��ng 
ch� ��o xây d�ng chi�n l��c toàn di�n cho 
HDBank.  Trong �ó, H�QT xác ��nh rõ các n�i 
dung c� b�n c�a chi�n l��c phát tri�n ��t ra bao 
g�m:

I. Khái quát tình hình ho�t ��ng kinh doanh 
c�a HDBank trong n�m 2011
N�m 2011, kinh t� th� gi�i ti�p t�c ti�n trình ph�c 
h�i còn g�p nhi�u khó kh�n, thách th�c. Có th� 
k� ra m�t s� nguyên nhân chính nh�: l�m phát 
t�ng cao, ��c bi�t là t�i các n��c �ang phát tri�n 
và m�i n�i; kh�ng ho�ng n� công t�i m�t s� 
n��c phát tri�n, kh�ng ho�ng chính tr� t�i m�t s� 
n�i � Trung �ông, B�c Phi; th�m h�a ��ng ��t, 
sóng th�n � Nh�t B�n. M�t khác, th��ng m�i 
toàn c�u t�ng cao, m�t ph�n do giá hàng hóa 
t�ng cao. Tr��c tình hình �ó, t� cu�i n�m 2010, 
Ngân hàng Trung ��ng nhi�u n��c trên th� gi�i 
�ã �i�u hành chính sách th�t ch�t, nâng d�n lãi 
su�t �i�u hành và t� l� d� tr� b�t bu�c. 
Tình hình kinh t� Vi�t Nam c�ng không tránh kh�i 
ch�u tác ��ng c�a kinh t� th� gi�i. N�m 2011, 
Vi�t Nam ph�i ��i m�t v�i nh�ng khó kh�n, thách 
th�c: (i) L�m phát và nh�p siêu � m�c cao; (ii) Th� 
tr��ng ch�ng khoán s�t gi�m, th� tr��ng b�t 
��ng s�n di�n bi�n ph�c t�p; (iii) Thu hút v�n ��u 
t� tr�c ti�p n��c ngoài gi�m; (iv) Lãi su�t ngân 
hàng v�n � m�c cao �nh h��ng ��n s�n xu�t � 
kinh doanh. Ngày 24/02/2011, Chính ph� �ã ban 
hành Ngh� quy�t s� 11/NQ-CP v� 6 nhóm gi�i 
pháp ch� y�u �� th�c hi�n nhi�m v� tr�ng tâm, 
c�p bách hi�n nay là ki�m ch� l�m phát, �n ��nh 
kinh t� v� mô, ��m b�o an sinh xã h�i. 
�� ��i phó v�i tình tr�ng l�m phát, NHNN �ã 
th�c hi�n chính sách ti�n t� th�t ch�t v�i các 
bi�n pháp nh�: nâng lãi su�t tái c�p v�n t� 9% 

- Xây d�ng chi�n l��c kinh doanh

- Tái c�u trúc toàn di�n mô hình t� ch�c ho�t ��ng

- Xây d�ng mô hình qu�n tr� tài chính hi�u qu�

- Xây d�ng h� t�ng qu�n tr� r�i ro

Th�c hi�n và hoàn t�t ph��ng án t�ng v�n �i�u 
l� n�m 2011 lên 5.000 t� ��ng vào Quý II n�m 
2012. 
Th�c hi�n vi�c thay ��i tên Ngân hàng thành 
NGÂN HÀNG TH��NG M�I C� PH�N PHÁT 
TRI�N THÀNH PH� H� CHÍ MINH. 
Tri�n khai D� án chi�n l��c ho�t ��ng 5 n�m 
HDBank bao g�m vi�c tri�n khai D� án chi�n 
l��c kinh doanh 2011 � 2016, D� án chi�n l��c 
CNTT 2011 � 2016. 
- Tri�n khai D� án Tái c�u trúc ngân hàng. 
- Tri�n khai và hoàn t�t chi�n l��c Th��ng hi�u 
HDBank . 
- Th�c hi�n Qu�n tr� r�i ro và xây d�ng các h� 
th�ng qu�n tr� n�i b�. 
- ��y m�nh công tác hi�n ��i hóa công ngh� 
ngân hàng, g�n li�n s� phát tri�n c�a h� th�ng 
CNTT v�i vi�c t�o ra các s�n ph�m t�i �u ��ng 
th�i c�i ti�n hóa t�i �a vi�c áp d�ng công ngh� 
vào qu�n lý �i�u hành h� th�ng. 
- ��y m�nh phát tri�n th��ng hi�u, m� r�ng 
m�ng l��i ho�t ��ng r�ng kh�p c� n��c. 
- Nâng cao công tác nhân s� và hoàn thi�n công 
tác qu�n lý c� �ông và công b� thông tin. 

L�i nhu�n tr��c thu� sau khi �ã th�c hi�n ��y 

�� trích d� phòng là 566 t� ��ng, th�c hi�n 

94,3% k� ho�ch �HC� giao, t�ng 61,3% ( # 

215 t� ��ng) so v�i n�m 2010. 

T�ng tài s�n ��t 45.025 t� ��ng, th�c hi�n 

93% k� ho�ch �HC� giao, t�ng 30,9% (# 

10.636 t� ��ng) so v�i n�m 2010.

Huy ��ng v�n ��t 39.684 t� ��ng, th�c hi�n 

94,5% k� ho�ch �HC� giao, t�ng 30,1% (# 

9.190 t� ��ng) so v�i n�m 2010.

T�ng d� n� ��t 13.848 t� ��ng, th�c hi�n 

98,8% k� ho�ch �HC� và H�QT giao, t�ng 

18,1% ( # 2.120 t� ��ng) so v�i n�m 2010.

Các ch� tiêu kinh doanh c� b�n: 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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T� �ó HDBank ��t ���c nh�ng k�t qu� kh� 
quan trong b�i c�nh n�n kinh t� v� mô g�p nhi�u 
khó kh�n:

- Xây d�ngg chi�n l��c th��ng hi�

- Xây d�ng chi�n l��c liên doanh, liên k�t

- Xây d�ng chi�n l��c m� r�ng kênh phân ph�i

- Qu�n tr� và phát tri�n ngu�n nhân l�c

- Xây d�ng chi�n l��c công ngh� ngân hàng

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG, NHÀ ĐẦU TƯ

B� ph�n quan h� c� �ông �ã tích c�c tri�n khai 
các ho�t ��ng ph�c v� l�i ích t�t nh�t cho các 
nhà ��u t� bao g�m: 

- Th�c hi�n các ngh�a v� �ã cam k�t v�i c� 
�ông ��ng th�i h� tr� c� �ông th�c hi�n các 
quy�n liên quan. 
- Ph�i h�p v�i các phòng ban ch�c n�ng 
trong ngân hàng t�ng h�p và cung c�p 
thông tin k�p th�i, ��y �� và chính xác cho c� 
�ông và H�QT làm c� s� ��a ra nh�ng chi�n 
l��c phát tri�n HDBank b�n v�ng. 
- Quan h� liên l�c th��ng xuyên v�i các c� 
�ông không ch� thông qua k� �HC� mà còn 
� các kênh thông tin nh� c�p nh�t th��ng 
xuyên thông tin lên website, các thông báo, 
báo cáo tr�c ti�p. 

- Xây d�ng quan h� v�i các nhà ��u t� ti�m 
n�ng qua các s� ki�n, cu�c h�p và bu�i k�t 
n�i c�p cao. 
- Công b� ��y �� các thông tin tài chính và 
phi tài chính theo �úng lu�t Vi�t Nam c�ng 
nh� c�p nh�t các thay ��i pháp lý có �nh 
h��ng t�i ho�t ��ng c�a ngân hàng cho các 
c� �ông và H�QT k�p th�i. 

�ây là nh�ng ho�t ��ng c�a HDBank �áp l�i s� 
quan tâm, tín nhi�m và g�n bó lâu dài c�a các 
nhà ��u t� dành cho Ban lãnh ��o ngân hàng. 
S� h� tr� quý báu c�a các c� �ông �ã �óng góp 
to l�n vào k�t qu� kinh doanh kh� quan c�a 
ngân hàng n�m 2011 và là nhân t� quan tr�ng 
không th� thi�u �� xây d�ng HDBank ngày càng 
v�ng m�nh.   

�Hi�u rõ t�m quan tr�ng và �óng góp c�a nhà 
��u t� trong quá trình phát tri�n c�a ngân hàng, 
n�m 2011 HDBank xác ��nh vi�c t�ng c��ng và 
g�n k�t quan h� v�i nhà ��u t� là m�t trong 
nh�ng nhi�m v� tr�ng tâm�
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các cu�c h�p c�a H�QT. Qua �ó: 
- �ã �� xu�t nhi�u ki�n ngh�, gi�i pháp liên 
quan ��n vi�c hoàn ch�nh quy ch�, quy trình 
nghi�p v�, b� máy t� ch�c, h� th�ng thông 
tin qu�n lý và các công c� �o l��ng, giám sát 
r�i ro nh� h�n m�c, ��nh m�c, phân c�p, 
phân quy�n. 
- ��ng th�i t� v�n cho H�QT ra các Quy�t 
��nh, Ngh� quy�t ch� ��o Ban �i�u hành th�c 
hi�n và k�p th�i có các các ch� tr��ng, quy�t 
sách kinh doanh �úng ��n. 

Ban ki�m soát �ã ch� ��o nâng cao ch�t l��ng 
ho�t ��ng c�a b� máy ki�m toán n�i b�, t�ng 
c��ng ��i ng� chuyên viên ki�m toán g�m các 
cán b� giàu kinh nghi�m ngân hàng, ���c �ào 
t�o bài b�n, có n�ng l�c chuyên môn và t� cách 
��o ��c t�t. C� th�, ��i ng� chuyên viên ki�m 
toán �ã t�ng 30% so v�i n�m 2010. ��i ng� 
ki�m toán n�i b� ���c tuy�n d�ng k� l��ng, 
���c �ào t�o c�p nh�t ki�n th�c th��ng xuyên, 
liên t�c �� ��m b�o tính ��c l�p, khách quan, 
chuyên nghi�p.           

Trong n�m 2011, Ban ki�m soát �ã ch� ��o sát 
sao công tác ki�m toán n�i b� ngân hàng. Theo 
�ó, Ban ki�m soát ch� ��o th�c hi�n ph��ng 
pháp ki�m toán ���nh h��ng theo r�i ro�; �u tiên 
t�p trung ngu�n l�c �� ki�m toán các ��n v�, b� 
ph�n, quy trình ���c �ánh giá có m�c �� r�i ro 
cao. K� ho�ch ki�m toán n�i b� ���c xây d�ng 
d�a trên k�t qu� �ánh giá r�i ro và ���c c�p 
nh�t, thay ��i, �i�u ch�nh phù h�p v�i các di�n 
bi�n, thay ��i trong ho�t ��ng c�a HDBank và 
s� thay ��i c�a các r�i ro �i kèm.  
B� máy ki�m toán n�i b� d��i s� ch� ��o c�a 
Ban ki�m soát �ã th�c hi�n ki�m toán t�t c� các 
ho�t ��ng, các quy trình nghi�p v� và h�u h�t 
các ��n v�, b� ph�n c�a HDBank. C� th�:

- �ã th�c hi�n ki�m toán t�i 80% các ��n v� 
HDBank, ki�m tra trên 70% s� h� s�, ch�ng 
t� c�a h�u h�t các m�ng ho�t ��ng. 
- H�u h�t các r�i ro tr�ng y�u �ã ���c phát 
hi�n; các sai sót và gi�i pháp kh�c ph�c �ã 
���c thông báo k�p th�i, ��y ��. 
Trong n�m, Ban ki�m soát �ã tham d� t�t c� 

Ban ki�m soát c�ng �ã ch� ��o b� ph�n ki�m 
toán n�i b� th�c hi�n ki�m tra, rà soát, �ánh giá 
m�t cách ��c l�p, khách quan ��i v�i h� th�ng 
ki�m tra, ki�m soát n�i b�; h� th�ng nh�n d�ng 
và qu�n lý r�i ro; ph��ng pháp �ánh giá v�n; h� 
th�ng thông tin báo cáo tài chính và thông tin 
qu�n lý; các quy trình, quy ��nh n�i b� c�a ngân 
hàng. T� �ó s� ��nh k� thông báo cho H�QT, 
T�ng giám ��c v� h� th�ng ki�m tra, ki�m soát 
n�i b�; ��a ra các ki�n ngh�, �� xu�t nh�m 
ch�nh s�a, hoàn thi�n h� th�ng ki�m tra, ki�m 
soát n�i b�. 
Trên c� s� �ó, n�m 2011 HDBank �ã ki�n toàn 
b� ph�n ki�m soát n�i b� theo h��ng t�ng 
c��ng vai trò c�a công tác ki�m soát n�i b�, 
��m b�o m�i nghi�p v�, m�i giao d�ch ��u ���c 
x� lý thông qua t�i thi�u 2 v� trí: tác nghi�p và 
ki�m soát. Công tác ki�m tra �ã ���c th�c hi�n 
t�i h�u h�t các ch�t c�a quy trình tác nghi�p, c� 
tr��c, trong và sau khi giao d�ch th�c hi�n. 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
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Luôn sáng t�o và phát tri�n nh�ng s�n ph�m d�ch v� phong 
phú, nhi�u ti�n ích trên n�n t�ng công ngh� hi�n ��i �� ph�c 
v� khách hàng.

 C� c�u t� ch�c 

 Quan h� c� �ông & nhà ��u t�

 Báo cáo c�a H�QT

 Báo cáo c�a BKS

Báo cáo hoạt ₫ộng



k�t qu� khá t�t trong �i�u ki�n kinh t� khó kh�n
.
2. KHÓ KH�N
Trong �i�u ki�n kinh t� v� mô n�m 2011 g�p 
nhi�u bi�n ��ng, tín d�ng th�t ch�t, ho�t ��ng 
kh�i doanh nghi�p g�p r�t nhi�u khó kh�n.
S� phát tri�n không ��ng ��u gi�a các khu v�c 
��n v� trong h� th�ng, m�t s� ��n v� phát tri�n 
ch�a t��ng x�ng v�i ��a bàn ho�t ��ng.
Th� tr��ng khan hi�m USD vào nh�ng tháng cu�i 
n�m �ã gián ti�p h�n ch� m�c t�ng doanh s� 
TTQT và thu phí d�ch v�. 

Kinh t� Vi�t Nam �ã k�t thúc m�t n�m ��y khó 
kh�n. M�c dù các bi�n pháp ki�m ch� l�m phát 
và �n ��nh v� mô ���c Chính ph� t�p trung tri�n 
khai quy�t li�t, song tính chung c� n�m 2011: 
l�m phát v�n � m�c cao 18,58%; lãi su�t cao 
khi�n �a s� doanh nghi�p g�p khó kh�n; th� 
tr��ng ch�ng khoán s�t gi�m; giá vàng bi�n 
��ng l�n; th� tr��ng b�t ��ng s�n g�n nh� �óng 
b�ng; c�ng th�ng v� lãi su�t ngân hàng khi�n 
các NHTM g�p khó v� thanh kho�n và ph�i �i 
vay trên th� tr��ng liên ngân hàng v�i lãi su�t cao 
vào nh�ng tháng cu�i n�m�  Chính sách th�t 
ch�t ti�n t� c�a NHNN �ã có nh�ng �nh h��ng 
r�t l�n ��n ho�t ��ng c�a h� th�ng ngân hàng. 
Tình hình ho�t ��ng toàn ngành nêu trên �ã �nh 
h��ng ít nhi�u ��n ho�t ��ng kinh doanh c�a 
HDBank. 

1.THU�N L�I
Công tác qu�n tr� r�i ro không ng�ng ���c nâng 
cao nên HDBank v�n ��m b�o thanh kho�n 
trong ho�t ��ng.
M�ng l��i ho�t ��ng, th��ng hi�u HDBank �ã 
���c nhi�u ng��i bi�t ��n. 
Công tác ��nh h��ng phát tri�n các kh�i c�a 
HDBank �ang t�ng b��c �i vào h� th�ng và quy 
c� h�n tr��c.
Vi�c xây d�ng thành công Trung tâm �ào t�o 
phía B�c �ã góp ph�n giúp ho�t ��ng �ào t�o 
hi�u qu�, �áp �ng k�p th�i ngu�n nhân s� ph�c 
v� cho khu v�c.
���c s� quan tâm sâu sát c�a H�QT v�i s� ch� 
��o k�p th�i, �úng lúc nên HDBank �ã ��t ���c 

- �ã ban hành Chính sách ch�m sóc khách 
hàng VIP, các �u �ãi ��i v�i khách hàng VIP 
nh�m gi� chân các ��i t��ng này. 
- Ti�p t�c tri�n khai d�ch v� g�i tin nh�n (SMS) 
nh�m t�ng ti�n ích cho khách hàng khi th�c 
hi�n giao d�ch t�i HDBank, giúp khách hàng 
c�m th�y hài lòng khi s� d�ng d�ch v� 
HDBank.

Th� ba: T�ng c��ng hi�u qu� ho�t ��ng c�a các 
��n v�

- �i�u ch�nh lãi su�t phù h�p theo th� tr��ng 
và ��m b�o h�p lý.
- Hoàn thi�n c� c�u t� ch�c t�i các ��n v� 
theo kh�i: Doanh nghi�p, Cá nhân và H� tr� 
nh�m t�ng tính chuyên nghi�p trong t�ng kh�i 
�� h� tr� trong kinh doanh.
- T� ��u n�m �ã phát ��ng các ��n v� kinh 
doanh th�c hi�n v��t ch� tiêu k� ho�ch l�i 
nhu�n c� n�m  nh� ch��ng trình �Ngôi sao 
may m�n�.

Th� t�: Ki�m soát tuân th�, t�ng c��ng ch�t 
l��ng tín d�ng

- Th��ng xuyên giám sát, c�nh báo r�i ro, 
��m b�o tuân th� các gi�i h�n c�a NHNN và 
các gi�i h�n v� c� c�u cho vay c�a HDBank.
- �ã tri�n khai, h��ng d�n toàn h� th�ng ��m 
b�o tuân th� các qui ��nh v� qu�n lý thông tin 
khách hàng, x�p h�ng tín d�ng, phân lo�i n�.  
- �ã hoàn thi�n, b� sung m�t s� qui ��nh, mô 
hình, gi�i h�n v� qu�n lý r�i ro, nh�m chu�n 

hóa, nâng cao ch�t l��ng các ho�t ��ng tín 
d�ng, phi tín d�ng.
- Th��ng xuyên th�c hi�n công tác tái th�m 
h� s� c�p h�n m�c ti�n g�i, vay� ��ng th�i, 
th�c hi�n th��ng xuyên công tác ki�m soát 
giao d�ch.

Th� n�m: Ki�n toàn nhân s� trên toàn h� th�ng
- Ti�p t�c hoàn thi�n mô hình t� ch�c H�i s� 
chính b�ng vi�c c� c�u l�i các phòng, ban. 
G�p 2 Ban Xây d�ng c� b�n và Phát tri�n 
m�ng l��i thành Phòng Qu�n lý và Phát tri�n 
m�ng l��i; tách b� ph�n Qu�n lý và H� tr� 
kinh doanh thu�c P.KTKSNB thành phòng 
��c l�p Phòng Qu�n lý và H� tr� tín d�ng; 
nâng c�p Ban ��nh giá thành Phòng Th�m 
��nh giá.
- ��y m�nh và nâng cao ch�t l��ng �ào t�o 
nh�m gi� chân nhân viên, t�o môi tr��ng làm 
vi�c n�ng ��ng.

Trong n�m 2011, HDBank �ã tri�n khai th�c hi�n 
các ch��ng trình tr�ng tâm và ��t ���c nh�ng 
k�t qu� b��c ��u: 
Th� nh�t: Nâng cao ch�t l��ng ho�t ��ng c�a 
toàn H� th�ng

- T�ng b��c hoàn thi�n vi�c xây d�ng ch� tiêu 
KPIs ho�t ��ng cho Chuyên viên quan h� 
khách hàng.
- Xây d�ng công c� qu�n lí bán hàng t�p 
trung: Nh�t kí bán hàng, Call Report Online 
nh�m theo dõi ch�t ch� công tác bán hàng 
c�ng nh� liên h� khách hàng trên toàn h� 
th�ng.
- Xây d�ng bi�u phí, lãi su�t theo sát di�n 
bi�n th� tr��ng nh�m h� tr� h� th�ng trong 
công tác bán hàng.
- Xây d�ng chính sách khách hàng nh�m ��nh 
h��ng phân khúc khách hàng mà HDBank 
t�p trung phát tri�n.
- �i�u ch�nh quy trình giao d�ch t�i qu�y giúp 
giao d�ch viên th�c hi�n các quy trình m�t 
cách nhanh chóng h�n, rút g�n th�i gian giao 
d�ch v�i khách hàng và ��n gi�n hóa các 
ch�ng t� giao d�ch.

Th� hai: C�i thi�n ch�t l��ng d�ch v� khách hàng
- �ã hoàn thi�n m�t s� qui ��nh s�n ph�m, 
thay th� qui ��nh c� không phù h�p và ban 
hành qui trình chu�n hóa.
- �ã ban hành Chính sách ch�m sóc khách 
hàng nh�m t�ng c��ng ch�t l��ng d�ch v� 
c�a HDBank.

Th� tr��ng ch�ng khoán ti�p t�c g�p nhi�u khó 
kh�n, HDBank �ã quy�t ��nh ch�a th�c hi�n t�ng 
v�n trong n�m �� ��m b�o t� l� l�i nhu�n cho c� 
�ông.

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NĂM 2011 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2011
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Trong n�m v�a qua, chúng ta g�p r�t nhi�u khó kh�n và thách th�c nh�ng k�t qu� kinh doanh c�a HDBank
�ã ��t k�t qu� kh� quan, c� th�:
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Kinh t� v� mô g�p nhi�u khó kh�n, l�m phát t�ng 
cao, t�ng tr��ng tín d�ng b� si�t ch�t� Tuy 
nhiên, HDBank �ã ��t k�t qu� l�i nhu�n tr��c 
thu� 566 t� ��ng, t�ng 61% so v�i cu�i n�m 
2010 và ��t  94,3%  k� ho�ch ��i h�i C� �ông 
thông qua.
L�i nhu�n ròng ��t 427 t� ��ng.

V�n �i�u l� HDBank �ã 3.000 t� ��ng. T�ng tài 
s�n ��t 45.025 t� ��ng, th�c hi�n 93% k� ho�ch 
c� n�m 2011 c�a �HC� giao, t�ng 30,9% (# 
10.636 t� ��ng) so v�i n�m 2010. 

CH� TIÊU K� HO�CH N�M 2011 TH�C HI�N SO SÁNH N�M 2010 % TH�C HI�N
SO V�I K� HO�CHN�M 2010 N�M 2011 M�C (+,-) T� L� (+,-)
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011
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HUY ��NG V�N
K�t thúc n�m 2011, huy ��ng v�n ��t 39.684 t� ��ng, th�c hi�n 94,5% 
k� ho�ch �HC� giao, t�ng 30,1% (# 9.190 t� ��ng) so v�i n�m 2010. 
Trong �ó:
Huy ��ng t� t� ch�c kinh t� chi�m  12.180 t� ��ng ; t� dân c�  chi�m 
14.749 t� ��ng; t� TCTD 12.755 t� ��ng.   

HO�T ��NG TÍN D�NG
Trong n�m qua, m�c dù tín d�ng b� si�t ch�t, 
HDBank v�n ��t ���c k�t qu� kh� quan. Tính 
��n ngày 31/12/2011, t�ng d� n� ��t 13.848 t� 
��ng, t�ng 18,08% so v�i cu�i n�m 2010 và ��t 
99% k� ho�ch n�m 2011.
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Linh ho�t trong vi�c hoán ��i ngu�n v�n kinh 
doanh, s� d�ng ngu�n v�n huy ��ng có hi�u 
qu�; khai thác và quay vòng ngu�n v�n, tài s�n 
hi�u qu�; ��y m�nh ho�t ��ng giao d�ch trên th� 
tr��ng ti�n t� nh�m �i�u ti�t thanh kho�n và s� 
d�ng tài s�n hi�u qu�. 
N�m b�t k�p th�i các thông tin th� tr��ng, t�n 
d�ng t�i �a các c� h�i kinh doanh ti�n t�. 
Các quy trình nghi�p v� kinh doanh ti�n t� �ã 
���c xây d�ng ��y �� và phù h�p, theo h��ng 
hi�n ��i và qu�n lý r�i ro hi�u qu� nh�ng v�n 
��m b�o t�o �i�u ki�n cho phát tri�n kinh doanh.

Ti�n g�i t�i các ngân hàng khác: 9.090 t�; chi�m 20,2% t�ng tài s�n Có. 
��u t� TPCP: 2.500 t�; chi�m 5,6% t�ng tài s�n Có.
��u t� TP TCTD khác: 400 t�; chi�m 1% t�ng tài s�n Có
��u t� k� phi�u/CCTG c�a các TCTD: 3.400 t�
Nh�n ti�n g�i c�a các TCTD khác: 11.685 t�; chi�m 26% t�ng tài s�n N� và 
30% t�ng v�n huy ��ng.
Vay NHNN qua kênh th� tr��ng m�: 750 t�.
Doanh s� mua bán ngo�i t�: kho�ng 01 t� USD. 

N�m 2011, kinh doanh ti�n t� ti�p t�c là ho�t 
��ng m�i nh�n, mang l�i thu nh�p l�n cho 
HDBank. Các ho�t ��ng nghi�p v� nh�: kinh 
doanh ngu�n v�n trên th� tr��ng liên ngân hàng, 
kinh doanh ngo�i t�, vàng ti�p t�c phát tri�n và 
nâng cao doanh s�.                        
Trong n�m 2011, ho�t ��ng kinh doanh ti�n t� 
�ã ��t ���c k�t qu� c� th� nh� sau:                        
L�i nhu�n ho�t ��ng nghi�p v� �óng góp 
kho�ng 40% l�i nhu�n tr��c thu� toàn ngân 
hàng.
Cân ��i ngu�n v�n và s� d�ng v�n, ��m b�o an 
toàn tuy�t ��i v� thanh kho�n và kh� n�ng chi 
tr�; ��m b�o uy tín và nâng cao v� th� c�a 
HDBank trên th� tr��ng. Có th� nói n�m 2011 là 
n�m thành công c�a HDBank trong vi�c �i�u 
hành và ��m b�o thanh kho�n t�i b�t k� th�i 
�i�m nào trong khi th� tr��ng ti�n t� có nhi�u 
di�n bi�n ph�c t�p. 
�a d�ng hóa các hình th�c kinh doanh v�n, khai 
thác t�i �a ngu�n v�n nhàn r�i trên th� tr��ng, 
phát tri�n và tri�n khai các s�n ph�m kinh doanh 
ti�n t�, t�ng b��c tri�n khai áp d�ng các công c� 
phái sinh. 
Quan h� giao d�ch ngu�n v�n và kinh doanh 
ngo�i h�i ��i v�i các ��i tác trên th� tr��ng 
���c ��y m�nh, th�c hi�n ���c quan h� giao 
d�ch v�n c� hai chi�u v�i các ��i tác trên th� 
tr��ng (g�i và nh�n). Ho�t ��ng kinh doanh 
ngo�i t� và vàng ���c ��y m�nh, t�o �i�u ki�n 
cho ho�t ��ng thanh toán qu�c t� phát tri�n 
khách hàng.  

Các ch� tiêu kinh doanh ch� y�u c�a ho�t ��ng kinh doanh
ti�n t� trong n�m 2012 nh� sau:

Nh�n ��nh n�m 2011 là m�t n�m không thu�n l�i 
cho th� tr��ng ch�ng khoán Vi�t Nam nên 
HDBank �ã ch� tr��ng không t�p trung vào ho�t 
��ng ��u t� ch�ng khoán v�n mà ch� t�p trung 
vào ho�t ��ng ��u t� ch�ng khoán n�. 
T�ng giá tr� ��u t� ch�ng khoán v�n ��n h�t 
ngày 31/12/2011 là 607 t� ��ng, gi�m 96,9 t� 
��ng so v�i ��u n�m 2011, trong �ó: 

Giá tr� repo gi�m 140 t� ��ng. 
Giá tr� góp v�n dài h�n và kinh doanh ch�ng 
khoán t�ng kho�ng 43 t� ��ng, ch� y�u 
thông qua hình th�c góp v�n ��u t� b� sung 
vào các công ty �ang ��u t� d��i d�ng mua 
c� phi�u phát hành thêm.

T�ng giá tr� ��u t� trái phi�u chính ph� ��n h�t 
ngày 31/12/2011 là 2.570 t� ��ng, t�ng kho�ng 
360 t� ��ng, t��ng ���ng t�ng 16% so v�i ��u 
n�m. 
T�ng giá tr� ��u t� trái phi�u chính ph� duy trì � 
m�c kho�ng 5,6% t�ng tài s�n Có.
Nhìn chung, ho�t ��ng ��u t� tài chính trong 
n�m 2011 c�a HDBank không có nhi�u thay ��i 
l�n; ngân hàng ch� t�p trung vào qu�n lý và khai 
thác t�t danh m�c ��u t� �ã có t� n�m 2010. 

KINH DOANH TIỀN TỆ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
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NHNN và v�i ��c thù ho�t ��ng c�a HDBank.

H� th�ng giám sát, ki�m soát, ki�m tra
Công tác này r�t ���c Ngân hàng chú tr�ng, làm 
c� s� �� phát hi�n, c�nh báo, ng�n ch�n r�i ro. 
H� th�ng này áp d�ng ��ng th�i nhi�u ph��ng 
pháp: t� ��ng thông qua h� th�ng CNTT, ��nh 
k� (hàng ngày, hàng tháng �) th�c hi�n b�i các 
Phòng ban ki�m soát chuyên trách ho�c ngay 
trong t�ng giao d�ch phát sinh �   

Các báo cáo v� k�t qu� giám sát, ki�m tra th�c 
t� v�i s� li�u, phân tích, c�nh báo, �� xu�t

H� th�ng qu�n lý r�i ro (QLRR) c�a HDBank hi�n 
�ang ���c xây d�ng và tri�n khai phù h�p v�i 
các yêu c�u c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam 
và chu�n m�c qu�c t�, b�o ��m ki�m soát toàn 
di�n, ��y �� các lo�i r�i ro v� tín d�ng, th� 
tr��ng, thanh kho�n và r�i ro ho�t ��ng. Trong 
n�m 2011, công tác QLRR ���c HDBank chú 
tr�ng hoàn thi�n trên t�t c� các n�i dung. 

C� c�u t� ch�c
HDBank ti�p t�c th�c hi�n, hoàn thi�n công tác 
tái c�u trúc c� c�u t� ch�c theo mô hình ho�t 
��ng ���c phân theo 3 lu�ng: kinh doanh 
(Front), ki�m soát (Middle) và h� tr� (Back), nh�m 
phát huy tính chuyên nghi�p, hi�u qu� và ��c l�p 
c�a các Kh�i, Phòng Ban nghi�p v�.
Bên c�nh �ó, các ��n v�, b� ph�n ch�c n�ng 
c�a b� máy qu�n lý r�i ro: �y ban QLRR, �y ban 
ALCO, �y ban Tín d�ng, các Phòng Ban nghi�p 
v� c�a Kh�i Qu�n lý r�i ro & Ki�m soát tuân th� 
� c�ng �ã ���c s�m thành l�p �� k�p th�i v�n 
hành phù h�p v�i mô hình ho�t ��ng m�i.

H� th�ng các quy ��nh, gi�i h�n, ch� s� an toàn
HDBank �ã liên t�c xây d�ng, hoàn thi�n h� 
th�ng các quy ��nh ���c t� ch�c theo 3 c�p:
Quy ch� (do H�i ��ng qu�n tr� ban hành, �� ra 
các ��nh h��ng, chính sách chung), Quy ��nh và 

Trong n�m, B� ph�n Qu�n lý R�i ro Thanh kho�n 
& Th� tr��ng �ã th�c hi�n giám sát, c�nh báo 
th��ng xuyên các gi�i h�n trong kinh doanh 
ngo�i h�i, ��u t� ch�ng khoán n� & v�n. Các ch� 
s� an toàn thanh kho�n, an toàn ho�t ��ng theo 
quy ��nh c�a NHNN (Thông T� 13) luôn ���c 
��m b�o.
Ngân hàng c�ng t�ng b��c áp d�ng tính VAR 
cho ho�t ��ng kinh doanh ngo�i h�i (theo t� v�n 
c�a chuyên gia d� án JICA � NHNN) nh�m d� 
báo m�c t�n th�t t�i �a và s� ti�p t�c tri�n khai 
cho các ho�t ��ng t��ng t� khác
    B� ph�n QLRR ho�t ��ng thu�c Phòng QLRR 
���c thành l�p trong n�m �ã t�ng b��c xây 
d�ng, tri�n khai các quy ��nh, gi�i h�n nh�m h�n 
ch� các r�i ro liên quan ��n con ng��i, h� th�ng, 
quy ��nh/s�n ph�m và tác ��ng bên ngoài.

H��ng d�n/S�n ph�m (do T�ng Giám ��c ban 
hành, tri�n khai phù h�p trong t�ng th�i k�), bao 
g�m t�t c� các nghi�p v�, nh�m chu�n hóa ho�t 
��ng và ��m b�o an toàn cho Ngân hàng. 
Ngoài ra, Ngân hàng c�ng xây d�ng và �i�u 
ch�nh th��ng xuyên h� th�ng các gi�i h�n  (Limit) 
liên quan ��n các nghi�p v� tín d�ng, kinh doanh 
ti�n t�, ��u t�� và các ch� s� an toàn ho�t ��ng 
(KRI) liên quan v� thanh kho�n, tính cân ��i c�a 
tài s�n n� & có� phù h�p v�i quy ��nh c�a 

QUẢN LÝ RỦI RO
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40

ngân hàng qua th� thu�c liên minh Smartlink ch� 
v�i thao tác chuy�n ti�n thông qua d�ch v� 
eBanking c�a HDBank. D�ch v� này t�ng thêm 
ti�n ích cho ch� th� HDCard. Theo �ó, ch� th� 
có th� chuy�n và nh�n ti�n m�i lúc m�i n�i, giao 
d�ch 24/7; h�n m�c chuy�n kho�n t�i �a/ngày 
lên ��n 500.000.000 ��ng v�i m�c phí �u �ãi 
5.500�/ giao d�ch, không phân bi�t phí chuy�n 
ti�n gi�a các ��a bàn trong c� n��c, thao tác 
chuy�n ti�n ��n gi�n, nhanh chóng. 
N�m 2011, ti�p t�c kh�ng ��nh ��nh h��ng phát 
tri�n d�ch v� thanh toán qua ngân hàng, HDBank 
�ã h�p tác v�i T�ng Công ty �i�n l�c Vi�t Nam 
(EVN) tri�n khai thành công d�ch v� thanh toán 
ti�n �i�n cho khách hàng c�a EVN. V�i d�ch v� 
này, khách hàng có th� thanh toán ti�n �i�n b�t 
c� lúc nào, t�i t�t c� các �i�m giao d�ch trên h� 
th�ng HDBank. Ngoài ra, nh�ng khách hàng b�n 
r�n hay các doanh nghi�p có th� ��ng ký thanh 
toán t� ��ng hóa ��n ti�n �i�n hàng tháng.         
��c bi�t, ��i v�i khách hàng doanh nghi�p, 
HDBank ti�p t�c �u �ãi d�ch v� chi h� l��ng 

N�m 2011, d�ch v� thanh toán �ã mang v� cho 
HDBank h�n 21,402 t� ��ng v�i g�n 197.000 
giao d�ch thanh toán trong và ngoài n��c. T�ng 
tr��ng doanh thu thanh toán và ngân qu� ��t 
163% so v�i n�m 2010.
Hòa mình trong xu th� m�i c�a n�n kinh t� c�ng 
nh� c�a ngành tài chính- ngân hàng, HDBank 
chú tr�ng mang t�i cho khách hàng d�ch v� 
thanh toán hi�n ��i, nhanh chóng, an toàn, b�o 
m�t và ti�n l�i. 
Trong n�m 2011, HDBank ti�p t�c khai thác 
thành công d�ch v� thanh toán không dùng ti�n 
m�t thông qua tài kho�n giao d�ch và tài kho�n 
th� HDCard. V�i d�ch v� thanh toán tr�c tuy�n,  
khách hàng có th� thanh toán các chi phí th��ng 
ngày mà không c�n ��n ngân hàng. Theo �ó, 
khách hàng có nhi�u cách �� th�c hi�n giao 
d�ch: chuy�n ti�n thông qua tin nh�n 
SMSBanking ho�c chuy�n ti�n  b�ng �i�n tho�i 
di ��ng v�i d�ch v� Mobile Banking. ��i v�i 
nh�ng khách hàng th��ng xuyên làm vi�c trên 
máy vi tính, ti�n ích thanh toán qua  eBanking 
�áp �ng �a d�ng nhu c�u c�a h�. Gi� �ây, 
khách hàng c�a HDBank có th� thanh toán 24/7 
cho các  giao d�ch mua s�m, thanh toán c��c 
�i�n tho�i c� ��nh ho�c di ��ng, ti�n ��t vé máy 
bay, c��c vi�n thông, ti�n �i�n, v.v� mà không 
c�n ph�i t�i ngân hàng.  
HDBank c�ng là m�t trong nh�ng ngân hàng �i 
��u trong vi�c h�p tác và tri�n khai thành công 
d�ch v� thanh toán liên ngân hàng thông qua tài 
kho�n th� HDCard. Khách hàng s� d�ng th� 
thông minh HDCard có th� th�c hi�n chuy�n 
kho�n t�i ch� th� n�i ��a hay th� qu�c t� c�a 
ngân hàng tham gia d�ch v� chuy�n ti�n liên 

mi�n phí thông qua tài kho�n HDCard. Ngoài ra 
còn có nhi�u m�c phí �u �ãi ho�c mi�n phí cho 
nhân viên và doanh nghi�p khi s� d�ng các d�ch 
v� ngân hàng hi�n ��i khác.  Bên c�nh �ó, các 
d�ch v� ngân qu� truy�n th�ng nh� thu, chi h� 
ti�n m�t t�i n�i yêu c�u c�a khách hàng, chi h� 
l��ng cho các doanh nghi�p, thanh toán hóa 
��n ��nh k� cho các khách hàng, v.v� v�n ���c 
tri�n khai song song. 
HDBank c�ng luôn chú tr�ng vi�c ��i m�i c� c�u 
ho�t ��ng, ��u t� b� m�t khang trang và chuyên 
nghi�p h�n, phát tri�n các d�ch v� thanh toán 
�áp �ng nhu c�u c�a khách hàng doanh nghi�p, 
khách hàng cá nhân; phát tri�n ��i ng� giao d�ch 
viên tr�, n�ng ��ng s�n sàng ph�c v� khách 
hàng v�i thao tác nhanh chóng, chu�n xác theo 
kênh giao d�ch ngân hàng truy�n th�ng. ��c bi�t, 
v�i tính �u vi�t c�a giao d�ch tr�c tuy�n trên toàn 
h� th�ng, khách hàng c�a HDBank có th� ��n 
giao d�ch t�i b�t k� �i�m giao d�ch nào mà không 
c�n ��n �úng ��n v� qu�n lý tài kho�n. 

THANH TOÁN TRONG NƯỚC VÀ NGÂN QUỸ
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��u n�m 2011, HDBank �ã t�p trung vi�c gia t�ng quy mô ho�t ��ng và phát tri�n m�ng 
l��i, chuy�n ��a �i�m giao d�ch phù h�p nên k�t qu� trong 6 tháng ��u n�m có thêm 10 ��n 
v� ���c ��a vào ho�t ��ng, nâng t�ng s� �i�m giao d�ch c�a HDBank lên ��n 118 �i�m 
trong n�m 2011. 
N�m 2011, kh�i Qu�n tr� ngu�n nhân l�c (QTNNL) �ã hoàn thành xu�t s�c vi�c chu�n b� �� 
l�c l��ng �áp �ng cho vi�c phát tri�n ngân hàng t�i các ��n v� nghi�p v� theo xu h��ng 
chuyên môn hóa. HDBank tuy�n m�i h�n 1.000 nhân s�, t�ng 47% so v�i n�m 2010, nâng 
t�ng s� CBNV lên 2.163 ng��i.

Bên c�nh �ó, trình �� CBNV c�ng ���c nâng cao ��ng b� so v�i n�m 
2010: trên ��i h�c t�ng 61 %; ��i h�c t�ng 45%; cao ��ng t�ng 55%. 
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Song song v�i vi�c tuy�n m�i, thu hút ngu�n 
nhân l�c gi�i, nâng cao quy mô và ch�t l��ng 
ngu�n nhân l�c thì �ào t�o ��i ng� k� c�n là 
m�c tiêu hàng ��u c�a kh�i QTNNL. �Ch��ng 
trình phát tri�n ngh� nghi�p cùng HDBank� �ã 
���c tri�n khai v�i m�c �ích t�o ��ng l�c cho 
CBNV phát tri�n ngh� nghi�p, ���c phân công 
nhi�m v� phù h�p v�i kh� n�ng nh�m nâng cao 
hi�u qu� làm vi�c c�a cá nhân và t�p th�.  
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�ánh giá công tác nhân s�:
Vi�c tri�n khai �ánh giá hi�u qu� làm vi�c (KPIs ) 
cho các phòng ban, trung tâm  và cá nhân �ã 
���c hoàn thành t�t trong n�m 2011 là c� s� �� 
��a ch��ng trình phát tri�n tài n�ng vào th�c t� 
giúp CBNV HDBank có ��nh h��ng phát tri�n 
b�n thân. 
L�n ��u tiên tri�n khai thành công ch��ng trình 
�H�i t� tài n�ng sales - ��nh cao s� nghi�p� t�o 
s�c lan t�a, thu hút ngu�n l�c sales t� các ngân 
hàng và t� ch�c tài chính nh�m gi�i thi�u hình 
�nh HDBank N�ng ��ng � Hi�u qu� - Thân thi�n. 
Ph�i h�p và t� v�n các ��n v� tri�n khai thành 
công và ��a vào ho�t ��ng nâng c�p và m� m�i 
các ��n v�: Phòng Qu�n lý & Phát tri�n m�ng 
l��i, Phòng ��nh giá, Phòng Qu�n lý r�i ro, 
Phòng qu�n lý & H� tr� tín d�ng, Trung tâm 
Khách hàng DN L�n, 2 ��n v� chuyên trách: Kinh 
�ô, L�c Long Quân
S�a ��i b� sung quy ch� l��ng nh�m có c� ch� 
l��ng phù h�p và c�nh tranh v�i các ngân hàng 
cùng quy mô và h��ng ��n các ngân hàng Top 
15 c�a Vi�t Nam.

1. T�ng s� khóa �ào t�o: 252 khóa v�i 4210 l��t 
ng��i ���c �ào t�o, trong �ó:        
KV TPHCM: 153 khóa, chi�m t� l� 60,7%
KV Mi�n B�c: 60 khóa, chi�m t� l� 23,8%
KV Mi�n Trung: 26 khóa, chi�m t� l� 10,3%               
KV Mi�n Tây: 13 khóa, chi�m t� l� 5,2%

2. N�i dung công tác �ào t�o
�ào t�o h�n 33 chuyên �� v� chuyên môn 
nghi�p v� và các k� n�ng h� tr�.  
S� khóa dành cho c�p qu�n lý:  55 khóa, chi�m 
21,8%.
S� khóa dành cho nhân viên: 197 khóa, chi�m 
78,2%. 

3. �ánh giá công tác �ào t�o
Phát ��ng và tri�n khai thành công Ch��ng trình 
dành cho Giao d�ch viên trên h� th�ng (Ch��ng 
trình STAR TELLER).
Phát ��ng và ph�i h�p v�i các Kh�i KHDN và 
KHCN tri�n khai thành công Ch��ng trình dành 
cho Chuyên viên quan h� khách hàng trên toàn 
h� th�ng (Ch��ng trình SALES PRO).      
T� ch�c thành công Ch��ng trình �ào t�o t�p 
trung dành cho Giao d�ch viên trong n�m 2011. 
K�t qu�: 6 khóa g�m 125 Giao d�ch viên �ã ���c 
t�t nghi�p v�i nh�ng Ch��ng trình �ào t�o ngày 
���c c�i ti�n nh�m phát tri�n toàn di�n cho ��i 
ng� giao d�ch viên v� chuyên môn, k� n�ng làm 
vi�c hi�u qu� v�i khách hàng bên ngoài và n�i 
b�.
�ã t� ch�c các khóa �ào t�o online, ôn t�p, thi 
ki�m tra online. ��c bi�t tri�n khai thành công 03 

khóa: Qu�n lý và h� tr� tín d�ng dành cho c�p 
qu�n lý ph� trách k� toán, E-banking và Ti�ng 
Anh. Các khóa h�c online ���c �ánh giá cao t� 
phía CBNV v�i �u �i�m ti�t ki�m th�i gian, ��m 
b�o công tác ph�c v� khách hàng không gián 
�o�n.
�ã nâng c�p th� vi�n online và hi�n nay �ã ��a 
các giáo trình, v�n b�n quy ��nh c�a HDBank 
c�ng nh� c�a NHNN lên website training online. 
Xây d�ng và �ào t�o ch��ng trình Team Building 
cho các ��n v� trong h� th�ng. Ch��ng trình này 
�ã góp ph�n t�ng b�u nhi�t huy�t và s� g�n k�t 
cao trong ��i ng� CBNV, t� �ó nâng cao hi�u 
qu� và n�ng su�t chung c�a ��n v�.  
Ph�i h�p các ��n v� t� ch�c thành công H�i thi 
ki�n th�c HDBank n�m 2011.            
Ph�i h�p các ��n v� xây d�ng các b� �� thi 
nghi�p v� ngân hàng. 
Tri�n khai Ch��ng trình �ào t�o 5S trên toàn h� 
th�ng.
�ã xây d�ng và �ào t�o thành công 02 chuyên 
�� Phân tích báo cáo tài chính và Th�m ��nh tín 
d�ng doanh nghi�p. 
Ph�i h�p Phòng Marketing & PR, các chi nhánh 
tri�n khai ch��ng trình trao h�c b�ng toàn qu�c 
cho sinh viên nghèo, h�c gi�i c�a các tr��ng ��i 
h�c.
Trong n�m 2012, kh�i QTNN s� ��c bi�t chú 
tr�ng nh�ng ho�t ��ng tr�ng tâm là �ào t�o, 
kèm c�p t�i ch�, t�o �i�u ki�n phát tri�n, nâng 
cao ch� �� phúc l�i� cho ��i ng� CBNV toàn 
h� th�ng HDBank. 

Mi�n Tây

Mi�n Trung

Mi�n B�c

TP.HCM

T� L� S� KHÓA �ÀO T�O THEO KHU V�C

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
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Giá tr� th��ng hi�u HDBank còn ���c kh�ng ��nh 
qua nh�ng gi�i th��ng qu�c t� uy tín trong n�m 
2011 nh�: �Ngân hàng qu�n lý ti�n t� t�t nh�t 
Vi�t Nam� c�a Asiamoney trao t�ng; gi�i �Báo 
cáo th��ng niên xu�t s�c� c�a Hi�p h�i truy�n 
thông M� (LACP) trao t�ng; �Gi�i th��ng thanh 
toán qu�c t� xu�t s�c� c�a Citi Group trao t�ng; 
gi�i th��ng �Ch�t l��ng so�n �i�n thanh toán 
chu�n� do Wells Fargo trao t�ng và nhi�u gi�i 
th��ng chuyên môn trong n��c và qu�c t� khác. 

Song song �ó, HDBank luôn tiên phong ��ng 
hành cùng các ch��ng trình t� thi�n xã h�i c�ng 
��ng và các ho�t ��ng v�n hóa th� thao trong 
n��c và qu�c t�. N�m v�a qua, HDBank dành 
ngân sách h�n 6 t� ��ng �� tham gia các ho�t 
��ng c�ng ��ng, góp ph�n chia s� trách nhi�m 
v�i xã h�i �� cùng làm cu�c s�ng t�t ��p h�n.  

HDBank luôn không ng�ng nâng cao giá tr� và uy 
tín th��ng hi�u, th� hi�n là m�t ngân hàng 

th��ng m�i �a n�ng và hi�n ��i v�i nhi�u s�n 
ph�m d�ch v� ch�t l��ng cao, ��nh v� ���c giá tr� 
��i v�i khách hàng.                                 

V�i t�m nhìn chi�n l��c phát tri�n tr� thành t�p 
�oàn tài chính ho�t ��ng hi�u qu�  hàng ��u t�i 
Vi�t Nam, có m�ng l��i qu�c t� và là th��ng hi�u 
���c khách hàng Vi�t Nam t� hào tin dùng, 
HDBank �ã, �ang và luôn không ng�ng phát 
tri�n cung c�p ��y �� các s�n ph�m và d�ch v� 
tài chính hoàn h�o theo chu�n m�c qu�c t�, �áp 
�ng t�t nh�t nhu c�u �a d�ng c�a khách hàng.

�� phù h�p v�i s� phát tri�n v��t b�c và t�m 
nhìn t��ng lai, Quý 1 n�m 2012, HDBank �ã 
chính th�c ��i tên m�i thành Ngân hàng Phát 
tri�n TP.HCM. S� ki�n này �ánh d�u b��c 
chuy�n mình m�nh m�, toàn di�n c�a HDBank, 
t� ��nh h��ng kinh doanh h�i nh�p ��n di�n m�o 
m�i -  s� m�nh m�i. HDBank �ã s�n sàng b�t 
phá �� v��n lên t�m cao m�i.

Trong n�m 2011, v�i s� h� tr� c�a t�p �oàn t� 
v�n qu�c t�, HDBank �ã tri�n khai chi�n l��c tái 
��nh v� th��ng hi�u ngân hàng trên toàn h� 
th�ng, phát tri�n hình �nh HDBank ngày càng 
n�ng ��ng � hi�u qu� � thân thi�n v�i cam k�t 
luôn mang l�i l�i ích cao nh�t cho c� �ông, ��i 
tác, khách hàng và c� c�ng ��ng.
Kh�i ��ng cho chi�n l��c th��ng hi�u m�i, 
HDBank �ã t� ch�c l� công b� n�i b� v�i thông 
�i�p �T� hào là HDBank�, phát ��ng ��n t�ng 
CBNV các ch��ng trình hành ��ng xây d�ng 
phát tri�n th��ng hi�u, các cu�c thi nâng cao 
ki�n th�c chuyên môn và ch�t l��ng d�ch v� 
khách hàng. 
HDBank c�ng �ã hoàn thành vi�c �ào t�o, xây 
d�ng ��i ng� ��i s� th��ng hi�u t�i t�t c� các 
�i�m giao d�ch. ��i s� th��ng hi�u là l�c l��ng 
nòng c�t ch�u trách nhi�m truy�n thông phát 
tri�n th��ng hi�u và tri�n khai B� nh�n �i�n 
th��ng hi�u m�i (CI) ��ng b� trên toàn h� th�ng. 
Theo �ó, HDBank c�ng �ã xây d�ng và tri�n khai 
thành công thi�t k� n�i ngo�i th�t m�i theo tiêu 
chu�n qu�c t� t�i t�t c� các �i�m giao d�ch trên 
toàn qu�c. �i�m n�i b�t c�a mô hình giao d�ch 
m�i là r�t hi�n ��i, sang tr�ng và thân thi�n, t�o 
s� tho�i mái cho khách hàng.
Hình �nh m�i c�a HDBank �ã nh�n ���c s� 
ph�n h�i tích c�c c�a khách hàng c�ng nh� 
công chúng bên ngoài. HDBank t� hào là th��ng 
hi�u �ã ���c khách hàng tin t��ng yêu m�n 
trong th�i gian qua, nay l�i ti�p t�c phát tri�n h�n 
v�i chi�c áo m�i th�t n�ng ��ng và thân thi�n. 
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c�a T� ch�c Th� qu�c t� VISA. Vi�c tri�n khai 
th� qu�c t� �� phát hành th� chip theo tiêu 
chu�n EMV ra th� tr��ng- c�ng �ang ���c 
HDBank xúc ti�n. 
HDBank �ã t�p trung ��u t� t�ng c��ng b�o m�t 
cho h� th�ng b�ng cách nâng c�p, trang b� m�i 
các thi�t b� phòng ch�ng t�n công, t��ng l�a 
cho các trung tâm d� li�u. Vi�c nâng cao ch�t 
l��ng s�n ph�m d�ch v� �� cung c�p cho khách 
hàng các kênh thanh toán thu�n ti�n, nhanh 
chóng và an toàn ��c bi�t ���c chú tr�ng. 
HDBank c�ng th��ng xuyên xây d�ng công c� 
kh�o sát tr�c tuy�n �� kh�o sát tính ti�n ích c�a 
các s�n ph�m d�ch v� khi ��a vào s� d�ng. T� 
�ó, k�p th�i ��a ra nh�ng thay ��i nh�m �áp �ng 
t�t nh�t nhu c�u c�a khách hàng. 
Ngoài ra, HDBank còn s� d�ng các công c� 
Service Monitor �� ki�m soát ��m b�o ch�t 
l��ng c�a s�n ph�m d�ch v�. H� th�ng qu�n tr� 
trung tâm và giám sát các ho�t ��ng m�ng l��i 
trên toàn qu�c ���c hoàn thi�n, nâng c�p, ��m 
b�o vi�c qu�n lý c�p nh�t thông tin c�a khách 

hàng và n�i b� ngân hàng thông su�t và hi�u 
qu�. 
�� có ���c s�n ph�m d�ch v� �a d�ng và an 
toàn nh�t, c�n ph�i có h� th�ng qu�n tr� n�i b� 
tiên ti�n nh�t. HDBank �ã tri�n khai thành công 
các h� th�ng qu�n tr� n�i b� mang l�i hi�u qu� 
cao nh�t, ti�t ki�m t�i �a chi phí qu�n lý �� �áp 
�ng các yêu c�u, b�o ��m an toàn và hi�u qu� 
cho ho�t ��ng ngân hàng nh� x�p h�ng tín 
d�ng, qu�n lý chi phí và l�i nhu�n theo t�ng kh�i, 
website, c�ng thông tin n�i b� MIS, mô hình 
�i�m giao d�ch hi�n ��i� HDBank �ã xây d�ng 
���c m�t h� th�ng CNTT �n ��nh, ��i ng� cán 
b� CNTT �� n�ng l�c và ph�m ch�t ��o ��c.        
HDBank �ã và �ang xây d�ng n�n t�ng v�ng 
ch�c v� công ngh� ngân hàng, luôn ��y m�nh 
�ng d�ng công ngh� hi�n ��i nh�t trong ho�t 
��ng toàn h� th�ng h��ng ��n m�c tiêu tr� 
thành ngân hàng �a n�ng, hi�n ��i theo tiêu 
chu�n qu�c t�.   

V�i ph��ng châm ��ng d�ng Công ngh� ngân 
hàng hi�n ��i- chìa khóa thành công c�a 
HDBank�, HDBank �ã và �ang không ng�ng ��u 
t� vào h� th�ng CNTT hi�n ��i nh�m t�o nên tính 
�u vi�t cho các s�n ph�m d�ch v�, t�o �à h�i 
nh�p v�i  trình �� phát tri�n CNTT trong n��c và 
qu�c t�. 
��n nay, HDBank �ã có h�u nh� t�t c� các s�n 
ph�m ngân hàng hi�n ��i, ch�t l��ng. ��c bi�t, 
th�i gian qua, HDBank �ã tiên phong tri�n khai 
thành công nhi�u d� án công ngh� hi�n ��i 
nh�m cung c�p các s�n ph�m d�ch v� t�i �u và 
ti�n l�i nh�t cho khách hàng. 
C� th�, HDBank �ã tri�n khai thành công các d� 
án Ebanking, SMSbanking, Mobilebanking� v�i 
ph��ng pháp b�o m�t t�i �u thông qua h� th�ng 
xác th�c 2 nhân t� hi�n ��i, �áp �ng các tiêu 
chu�n an toàn cao nh�t trong th��ng m�i �i�n 
t�, ��ng th�i cho phép khách hàng có th� giao 
d�ch v�i ngân hàng m�i lúc m�i n�i. 
Bên c�nh �ó, HDBank c�ng �ã hoàn thành vi�c 
tri�n khai phát hành th� thanh toán n�i ��a v�i tên 
g�i Th� thông minh, k�t n�i hoàn ch�nh v�i t�t c� 
các liên minh cho m�i d�ch v� liên quan ��n th� 
n�i ��a. Nhi�u s�n ph�m thanh toán tr�c tuy�n 
h� tr� cho th� c�ng �ã ���c tri�n khai thành 
công nh� d�ch v� thanh toán tr�c tuy�n, d�ch v� 
Billing- Topup qua Ebanking, Billing- Topup qua 
SMS, chi l��ng �i�n t�, chuy�n ti�n theo lô, 
chuy�n ti�n liên ngân hàng qua th�� ��n nay, 
HDBank �ã k�t n�i h�n 100 ��n v� cung c�p s�n 
ph�m, hàng hóa, d�ch v� cho phép thanh toán 
tr�c tuy�n qua tài kho�n th� c�a HDBank. ��c 
bi�t, HDBank �ã tr� thành thành viên cao c�p 
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cho các k� th� Vi�t Nam h�i nh�p qu�c t�.



Khách hàng luôn mong ��i và x�ng �áng ���c h��ng nh�ng 
gì t�t nh�t. Vì v�y, HDBank luôn n� l�c nâng cao hi�u qu� công 
vi�c và tìm hi�u các nhu c�u c�a h� �� ph�c v� m�t cách 
nhanh chóng và chính xác.

Định hướng và mục tiêu
hoạt ₫ộng năm 2012



Th�c hi�n tái c�u trúc toàn di�n ngân hàng: Vi�c tái c�u trúc toàn di�n ngân hàng ph�i ���c th�c hi�n 
toàn di�n và ��ng b� � các kh�i, phòng, ban, b� ph�n. T�p trung � 3 m�ng chính là kinh doanh, qu�n tr� 
�i�u hành và qu�n lý r�i ro.
Th��ng hi�u: Th�c hi�n thành công �Cam k�t l�i ích cao nh�t cho khách hàng, ��i tác, c� �ông, cán b� 
nhân viên và c�ng ��ng xã h�i�
Nhân l�c: Xây d�ng v�n hóa Doanh nghi�p n�ng ��ng, trong s�ch, nhân v�n và chuyên nghi�p. Nâng cao 
n�ng l�c qu�n lý c�a các cán b� trong Ban �i�u hành. Xây d�ng chính sách và ��i ng� cán b� ngu�n k� 
c�n trên toàn h� th�ng t� H�i s� t�i các Chi nhánh, Phòng Giao d�ch.
Ch��ng trình công ngh� Ngân hàng: Có chi�n l��c và k� ho�ch phát tri�n công ngh� ngân hàng 5 n�m, 
��m b�o s�n ph�m công ngh� c�nh tranh nh�t trên th� tr��ng nh�ng chi phí ��u t� h�p lý t�i �u.
Ch�t l��ng qu�n tr�, v�n hành: T� ch�c v�n hành t�t nh�t ma tr�n qu�n lý, trong �ó ��m b�o s� ph�i h�p 
nh�p nhàng, thông su�t và hi�u qu� c�a các Kh�i chuyên môn, nghi�p v� t� H�i s� xuyên su�t t�i c� s� kinh 
doanh và t�ng cán b� chuyên môn t�i ��n v�.
Qu�n lý r�i ro: Nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng c�a b� máy ki�m tra, ki�m soát n�i b�, ��m b�o phát huy vai 
trò phòng ng�a và h�n ch� r�i ro trong kinh doanh c�a NHTM.

m�nh và hi�u qu� c�a h� th�ng ngân hàng. Do 
�ó, h� th�ng các NHTM Vi�t Nam ���c d� báo 
s� có nh�ng thay ��i và bi�n ��ng �áng k�. Ti�n 
trình tái c�u trúc ngân hàng s� ���c ��y m�nh 
trong n�m 2012. Vi�c h�p nh�t hay sáp nh�p 
các ngân hàng ���c Chính ph� và NHNN 
khuy�n khích h� tr� �� ti�n ��n m�t h� th�ng 
ngân hàng lành m�nh, có kh� n�ng ph�c v� ��i 
chúng và c�nh tranh v�i các ngân hàng trong 
khu v�c.

II. ��NH H��NG PHÁT TRI�N N�M 2012
V��t qua nh�ng khó kh�n trong n�m 2011 ��ng 
th�i nh�n th�c rõ nh�ng thách th�c, khó kh�n 
trong n�m 2012, HDBank xác ��nh rõ m�c tiêu 
ch��ng trình hành ��ng ch� ��o c�a HDBank 
n�m 2012 là:

I. D� BÁO TÌNH HÌNH KINH T� N�M 2012 
N�m 2012, n�n kinh t� Vi�t Nam ���c IMF d� 
báo t�ng tr��ng kho�ng 6.8%, t�c �� l�m phát 
s� khó có th� xu�ng th�p h�n m�c 11%. Các �n 
��nh v� mô, môi tr��ng ho�t ��ng v�n ti�m �n 
nhi�u khó kh�n do nh�ng di�n bi�n ph�c t�p c�a 
tình hình kinh t� qu�c t� và ch�a có nhi�u d�u 
hi�u khôi ph�c l�c quan trong n�m 2012. Bên 
c�nh �ó là nh�ng b�t �n c�a th� tr��ng tài chính 
ti�n t� trong n��c: nguy c� l�m phát gia t�ng vào 
nh�ng tháng gi�a n�m 2011 tác ��ng ��n ch�t 
l��ng t�ng tr��ng kinh t� Vi�t Nam. Do �ó, ch� 
tr��ng c�a Chính ph� s� �i�u ch�nh m�c tiêu 
�i�u hành chính sách kinh t� v� mô theo h��ng 
chú tr�ng nhi�u h�n ��n ch�t l��ng và tính b�n 
v�ng c�a n�n kinh t� thay vì ch�y theo m�c tiêu 
t�ng tr��ng. 
Vì v�y, ho�t ��ng c�a các NHTM m�t m�t ph�i 
��m b�o t�ng tr��ng phát tri�n theo m�c tiêu �� 
ra. M�t khác s� ph�i ch�u s� ki�m soát ch�t ch� 
c�a NHNN. NHNN v�n ph�i c� g�ng ��m b�o 
m�t chính sách ti�n t� h��ng ��n c� hai m�c 
tiêu �n ��nh kinh t� v� mô, h� tr� t�ng tr��ng kinh 
t� � m�c phù h�p và �u tiên ki�m soát l�m phát, 
do �ó v�n s�n sàng các bi�n pháp can thi�p �� 
duy trì s� �n ��nh c�n thi�t c�a h� th�ng ngân 
hàng. 
N�m 2012 c�ng s� là n�m th�c hi�n ch��ng 
trình tái c�u trúc n�n kinh t�. M�t trong nh�ng 
tr�ng tâm là c� c�u l�i h� th�ng các NHTM v�i 
ph��ng châm: th�n tr�ng nh�ng quy�t li�t, toàn 
di�n, t�ng b��c nâng cao tính an toàn, lành 

T�p trung th�c hi�n tái c�u trúc toàn di�n ngân 
hàng theo h��ng th�n tr�ng, quy�t li�t, phát 
tri�n b�n v�ng, ��ng b�, toàn di�n phát huy n�i 
l�c, t�n d�ng c� h�i �� b�t phá trong giai �o�n 
2013 � 2015.  

1
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3
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�� tr� thành ng��i b�n ��ng hành v�i khách hàng, HDBank 
không ng�ng n� l�c phát tri�n v� m�i m�t �� �áp �ng v�i 
nh�ng thay ��i trong cu�c s�ng c�a khách hàng và xã h�i mà 
chúng ta �ang ph�c v�.

Báo cáo kiểm toán
THÔNG TIN CHUNG 

BÁO CÁO C�A BAN T�NG GIÁM ��C 

CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH ���C KI�M TOÁN

Báo cáo ki�m toán ��c l�p 

B�ng cân ��i k� toán 

Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh 

Báo cáo l�u chuy�n ti�n t� 

Thuy�t minh các báo cáo tài chính
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NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh (sau �ây g�i t�t là �Ngân hàng�) là ngân hàng th��ng m�i c� ph�n ���c thành l�p t�i n��c C�ng 
hòa Xã h�i Ch� ngh�a Vi�t Nam.

Ngân hàng ���c thành l�p ngày 11 tháng 2 n�m 1989 theo Quy�t ��nh s� 47/Q�-UB c�a �y ban Nhân dân Thành ph� H� Chí Minh. 

Ngân hàng ���c thành l�p nh�m th�c hi�n các giao d�ch ngân hàng bao g�m huy ��ng và nh�n ti�n g�i ng�n h�n, trung h�n và dài h�n t� các t� ch�c 
và cá nhân; cho vay ng�n h�n, trung h�n và dài h�n ��i v�i các t� ch�c và cá nhân trên c� s� tính ch�t và kh� n�ng ngu�n v�n c�a Ngân hàng; th�c 
hi�n các giao d�ch ngo�i t�; các d�ch v� tài tr� th��ng m�i qu�c t�; chi�t kh�u th��ng phi�u, trái phi�u và các gi�y t� có giá khác; và các d�ch v� ngân 
hàng khác ���c Ngân hàng Nhà n��c cho phép.

H�I ��NG QU�N TR�

Các thành viên H�i ��ng Qu�n tr� trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 và cho t�i th�i �i�m l�p báo cáo này g�m: 

H� và tên Ch�c v�    Ngày b� nhi�m    

Bà Lê Th� B�ng Tâm   Ch� t�ch    Ngày 12 tháng 6 n�m 2010

Bà Nguy�n Th� Ph��ng Th�o  Phó Ch� t�ch th��ng tr�c Ngày 20 tháng 7 n�m 2010

Ông Nguy�n H�u Thành   Phó Ch� t�ch   Ngày 20 tháng 7 n�m 2010

Ông L�u ��c Khánh   Phó Ch� t�ch   Ngày 20 tháng 7 n�m 2010

Bà �� Th� H�ng Dung   Thành viên   Ngày 23 tháng 7 n�m 2008

Ông Di�p D�ng    Thành viên   Ngày 15 tháng 3 n�m 2010

Ông Nguy�n H�u ��ng   Thành viên   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010

Ông L�u V�n S�n   Thành viên   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010

BAN KI�M SOÁT

Các thành viên Ban Ki�m soát trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 và cho t�i th�i �i�m l�p báo cáo này g�m:

H� và tên    Ch�c v�    Ngày b� nhi�m

Ông �ào Duy T��ng   Tr��ng ban   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010

Bà Nguy�n Th� Ph�ng   Thành viên   Ngày 23 tháng 7 n�m 2008

Ông Tô Xuân Thanh   Thành viên   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010

BAN T�NG GIÁM ��C, GIÁM ��C TÀI CHÍNH VÀ K� TOÁN TR��NG

Các thành viên Ban T�ng Giám ��c, Giám ��c Tài Chính và K� toán Tr��ng trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 và cho t�i th�i 
�i�m l�p báo cáo này g�m:

H� và tên    Ch�c v�     Ngày b� nhi�m/t� nhi�m

Ông Nguy�n H�u ��ng   T�ng Giám ��c    B� nhi�m ngày 22 tháng 10 n�m 2010

Bà Nguy�n �oàn Duy Ái   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 15 tháng 8 n�m 2007

Ông Lê H�ng S�n   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 04 tháng 5 n�m 2009

Ông Nguy�n Minh ��c   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 31 tháng 7 n�m 2009

Ông Lê Thanh Tùng   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 16 tháng 9 n�m 2009

Ông Nguy�n M�nh Quân   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 11 tháng 11 n�m 2010

Ông Ph�m Thi�n Long   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 05 tháng 4 n�m 2011

Ông �àm Th� Thái   Phó T�ng Giám ��c   T� nhi�m ngày 28 tháng 11 n�m 2011

Ông Ph�m V�n ��u   Giám ��c Tài Chính   B� nhi�m ngày 16 tháng 9 n�m 2009

Bà H� ��ng Hoàng Quyên  K� toán tr��ng    B� nhi�m ngày 07 tháng 7 n�m 2011

NG��I ��I DI�N THEO PHÁP LU�T

Ng��i ��i di�n theo pháp lu�t c�a Ngân hàng trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 và vào ngày l�p báo cáo này là ông Nguy�n 
H�u ��ng, ch�c danh T�ng Giám ��c.

KI�M TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Ernst & Young Vi�t Nam là công ty ki�m toán c�a Ngân hàng. 

GI�I THI�U HDBANK QU�N TR� NGÂN HÀNG BÁO CÁO HO�T ��NG ��NH H��NG PHÁT TRI�N BÁO CÁO KI�M TOÁN
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BÁO CÁO C�A BAN T�NG GIÁM ��C
Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng TMCP Phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh (�Ngân hàng�) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính c�a Ngân hàng 
cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011.

TRÁCH NHI�M C�A BAN T�NG GIÁM ��C ��I V�I CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng ch�u trách nhi�m ��m b�o các báo cáo tài chính ph�n ánh trung th�c và h�p lý tình hình ho�t ��ng, k�t qu� ho�t ��ng 
kinh doanh và tình hình l�u chuy�n ti�n t� c�a Ngân hàng cho các n�m tài chính. Trong quá trình l�p các báo cáo tài chính này, Ban T�ng Giám ��c 
c�n ph�i:

- L�a ch�n các chính sách k� toán thích h�p và áp d�ng các chính sách này m�t cách nh�t quán;
- Th�c hi�n các �ánh giá và ��c tính m�t cách h�p lý và th�n tr�ng; 
- Nêu rõ các chu�n m�c k� toán áp d�ng cho Ngân hàng có ���c tuân th� hay không và t�t c� nh�ng sai l�ch tr�ng y�u so v�i nh�ng chu�n m�c 
này �ã ���c trình bày và gi�i thích trong các báo cáo tài chính; và
- L�p các báo cáo tài chính trên c� s� nguyên t�c ho�t ��ng liên t�c tr� tr��ng h�p không th� cho r�ng Ngân hàng s� ti�p t�c ho�t ��ng.

Ban T�ng Giám ��c ch�u trách nhi�m ��m b�o vi�c các s� sách k� toán thích h�p ���c l�u gi� �� ph�n ánh tình hình tài chính c�a Ngân hàng, v�i m�c 
�� chính xác h�p lý, t�i b�t k� th�i �i�m nào và ��m b�o r�ng các s� sách k� toán tuân th� v�i h� th�ng k� toán �ã ���c ��ng ký. Ban T�ng Giám ��c 
c�ng ch�u trách nhi�m v� vi�c qu�n lý các tài s�n c�a Ngân hàng và do �ó ph�i th�c hi�n các bi�n pháp thích h�p �� ng�n ch�n và phát hi�n các hành 
vi gian l�n và nh�ng vi ph�m khác. 
Ban T�ng Giám ��c cam k�t �ã tuân th� nh�ng yêu c�u nêu trên trong vi�c l�p các báo cáo tài chính cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 
2011.

CÔNG B� C�A BAN T�NG GIÁM ��C
Theo ý ki�n c�a Ban T�ng Giám ��c, các báo cáo tài chính kèm theo ph�n ánh trung th�c và h�p lý tình hình tài chính c�a Ngân hàng vào ngày 31 
tháng 12 n�m 2011, k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và tình hình l�u chuy�n ti�n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày phù h�p v�i các Chu�n m�c K� 
toán và H� th�ng K� toán các T� ch�c Tín d�ng Vi�t Nam và tuân th� theo các quy ��nh c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam.

Thay m�t Ban T�ng Giám ��c:

Ông Nguy�n H�u ��ng
T�ng Giám ��c

Thành ph� H� Chí Minh, Vi�t Nam
Ngày 27 tháng 2 n�m 2012

Công ty TNHH Ernst & Young Vi�t Nam

Nguy�n Xuân ��i        Hoàng Th� H�ng Minh 
Phó T�ng Giám ��c       Ki�m toán viên ph� trách
Ch�ng ch� ki�m toán viên s�: 0452/KTV    Ch�ng ch� ki�m toán viên s�:0761/KTV
   
Thành ph� H� Chí Minh, Vi�t Nam
Ngày 27 tháng 2 n�m 2012

S� tham chi�u: 60752693/14925363

Kính g�i: Các c� �ông Ngân hàng TMCP Phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh

Chúng tôi �ã ki�m toán các báo cáo tài chính c�a Ngân hàng TMCP Phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh (�Ngân hàng�) ���c trình bày t� trang 5 ��n 
trang 74, bao g�m b�ng cân ��i k� toán t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2011, báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và báo cáo l�u chuy�n ti�n t� cho 
n�m tài chính k�t thúc cùng ngày và các thuy�t minh báo cáo tài chính kèm theo.

Vi�c l�p và trình bày các báo cáo tài chính này thu�c trách nhi�m c�a Ban T�ng Giám ��c c�a Ngân hàng. Trách nhi�m c�a chúng tôi là ��a ra ý 
ki�n v� các báo cáo tài chính này d�a trên k�t qu� ki�m toán c�a chúng tôi.  

C� s� Ý ki�n Ki�m toán 
Chúng tôi �ã th�c hi�n công vi�c ki�m toán theo các Chu�n m�c Ki�m toán Vi�t Nam. Các chu�n m�c này yêu c�u chúng tôi ph�i l�p k� ho�ch và 
th�c hi�n vi�c ki�m toán �� ��t ���c m�c tin c�y h�p lý v� vi�c li�u các báo cáo tài chính có còn các sai sót tr�ng y�u hay không. Vi�c ki�m toán 
bao g�m vi�c ki�m tra theo ph��ng pháp ch�n m�u, các b�ng ch�ng v� s� li�u và các thuy�t minh trên các báo cáo tài chính. Vi�c ki�m toán c�ng 
bao g�m vi�c �ánh giá các nguyên t�c k� toán �ã ���c áp d�ng và các ��c tính quan tr�ng c�a Ban T�ng Giám ��c c�ng nh� �ánh giá vi�c trình 
bày t�ng th� các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin t��ng r�ng công vi�c ki�m toán c�a chúng tôi cung c�p c� s� h�p lý cho ý ki�n ki�m toán.

Ý ki�n Ki�m toán
Theo ý ki�n c�a chúng tôi, các báo cáo tài chính �ã ph�n ánh trung th�c và h�p lý, tình hình tài chính c�a Ngân hàng vào ngày 31 tháng 12 n�m 
2011, k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và tình hình l�u chuy�n ti�n t� cho n�m tài chính k�t thúc cùng ngày theo các Chu�n m�c K� toán và H� th�ng 
K� toán các T� ch�c Tín d�ng Vi�t Nam và tuân th� theo các quy ��nh c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam.
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011 (TIẾP THEO)
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CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH           
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
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tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
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1. ��C �I�M HO�T ��NG C�A NGÂN HÀNG
Ngân hàng TMCP Phát tri�n Thành ph� H� Chí Minh (sau �ây g�i t�t là �Ngân hàng�) là ngân hàng th��ng m�i c� ph�n ���c thành l�p t�i n��c C�ng 
hòa Xã h�i Ch� ngh�a Vi�t Nam.
Thành l�p và Ho�t ��ng
Ngân hàng là ngân hàng th��ng m�i c� ph�n ���c thành l�p ngày 11 tháng 02 n�m 1989 theo Quy�t ��nh s� 47/Q�-UB c�a �y ban Nhân dân 
TPHCM và ho�t ��ng theo các Quy�t ��nh sau:

STT QUY�T ��NH N�I DUNG

Quy�t ��nh s� 47/Q�-UB ngày 11 
tháng 02 n�m 1989 c�a �y ban Nhân 
dân TP.HCM

Quy�t ��nh s� 102/Q�-NH5 ngày 06 
tháng 6 n�m 1992 c�a Ngân hàng Nhà 
n��c Vi�t Nam (�NHNN�)

Quy�t ��nh s� 217/Q�-NH7 ngày 14 
tháng 10 n�m 1992 c�a NHNN

Công v�n s� 74/NHNN-CNH ngày 21 
tháng 01 n�m 2003 c�a NHNN

Thành l�p Ngân hàng Phát tri�n Nhà Thành ph� H� Chí Minh.

Ngân hàng ���c phép th�c hi�n các ho�t ��ng nghi�p v� bao g�m huy ��ng và nh�n ti�n g�i ng�n 
h�n, trung h�n và dài h�n t� các t� ch�c và cá nhân; cho vay ng�n h�n, trung h�n và dài h�n ��i 
v�i các t� ch�c và cá nhân trên c� s� tính ch�t và kh� n�ng ngu�n v�n c�a Ngân hàng; ti�p nh�n 
v�n ��u t� và phát tri�n c�a các t� ch�c trong n��c; vay v�n c�a các t� ch�c tín d�ng khác; chi�t 
kh�u th��ng phi�u, trái phi�u và gi�y t� có giá; hùn v�n liên doanh; th�c hi�n d�ch v� thanh toán; 
th�c hi�n kinh doanh ngo�i t�, vàng b�c và thanh toán qu�c t�, huy ��ng v�n t� n��c ngoài và các 
d�ch v� ngân hàng khác trong quan h� v�i n��c ngoài khi ���c NHNN cho phép.

Ngân hàng ���c phép th�c hi�n các ho�t ��ng kinh doanh ngo�i t� và làm d�ch v� ngân hàng 
b�ng ngo�i t� bao g�m nh�n ti�n g�i ngo�i t� không k� h�n, có k� h�n và ti�n g�i thanh toán c�a 
các t� ch�c, cá nhân Vi�t Nam và n��c ngoài; nh�n ti�n g�i ti�t ki�m ngo�i t� theo quy ��nh c�a 
Th�ng ��c Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam; vay và ti�p nh�n ngu�n v�n b�ng ngo�i t� t� các t� 
ch�c và cá nhân n��c ngoài; cho vay ng�n h�n, trung h�n và dài h�n ��i v�i các doanh nghi�p có 
ho�t ��ng kinh t� t�i Vi�t Nam; mua bán các lo�i ngo�i t� theo t� giá do Th�ng ��c Ngân hàng Nhà 
n��c quy ��nh; làm d�ch v� ki�u h�i b�ng ngo�i t�; thanh toán b�ng ngo�i t� trong ph�m vi lãnh th� 
Vi�t Nam.

Ngân hàng ���c phép th�c hi�n m�t s� nghi�p v� ho�t ��ng ngo�i h�i bao g�m b�o lãnh cho các 
kho�n vay trong n��c và n��c ngoài b�ng ngo�i t�; phát hành ho�c làm ��i lý phát hành các gi�y 
t� có giá b�ng ngo�i t�; chi�t kh�u, tái chi�t kh�u, c�m c� các th��ng phi�u và các gi�y t� có giá 
khác b�ng ngo�i t�; cung �ng các d�ch v� t� v�n cho khách hàng v� ngo�i h�i; kinh doanh vàng 
tiêu chu�n qu�c t� � th� tr��ng trong n��c và th� tr��ng n��c ngoài.

1

2

3

4

THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH   
tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày  
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STT QUY�T ��NH N�I DUNG

Công v�n s� 437/NHNN.HCM02 ngày 
21 tháng 01 n�m 2003 c�a NHNN

Quy�t ��nh s� 1002/Q�-NHNN ngày 
11 tháng 5 n�m 2007 c�a NHNN

Quy�t ��nh s� 90/Q�-NHNN ngày 19 
tháng 01 n�m 2010 c�a NHNN

Quy�t ��nh s� 2705/Q�-NHNN ngày 
12 tháng 11 n�m 2010 c�a NHNN

Ngân hàng ���c phép th�c hi�n b� sung 2 nghi�p v� ho�t ��ng ngo�i h�i bao g�m thanh toán 
qu�c t� và mua bán các lo�i ngo�i t� � th� tr��ng n��c ngoài.  

Ngân hàng ���c phép kinh doanh vàng trên tài kho�n � n��c ngoài.

Ngân hàng ���c phép b�o lãnh phát hành ch�ng khoán và l�u ký ch�ng khoán (trong �ó bao g�m 
b�o lãnh phát hành trái phi�u và l�u ký trái phi�u).

Ngân hàng ���c phép phát hành và thanh toán th� ghi n� n�i ��a, th�c hi�n d�ch v� ��i lý b�o 
hi�m.

5
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Ngân hàng ���c thành l�p nh�m th�c hi�n các giao d�ch ngân hàng bao g�m huy ��ng và nh�n ti�n g�i ng�n h�n, trung h�n và dài h�n t� các t� ch�c 
và cá nhân; cho vay ng�n h�n, trung h�n và dài h�n ��i v�i các t� ch�c và cá nhân trên c� s� tính ch�t và kh� n�ng ngu�n v�n c�a Ngân hàng; th�c 
hi�n các giao d�ch ngo�i t�, các d�ch v� tài tr� th��ng m�i qu�c t�, chi�t kh�u th��ng phi�u, trái phi�u và các gi�y t� có giá khác, và các d�ch v� ngân 
hàng khác ���c NHNN cho phép.

V�n �i�u l�
V�n �i�u l� ban ��u c�a Ngân hàng do các c� �ông góp là 3.000 tri�u ��ng và ���c b� sung theo t�ng th�i k�. S� v�n �i�u l� c�a Ngân hàng t�i ngày 
31 tháng 12 n�m 2011 là 3.000.000 tri�u ��ng (t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2010: 2.000.000 tri�u ��ng).

K� t� ngày thành l�p, v�n c� ph�n c�a Ngân hàng ���c t�ng lên qua các th�i k� nh� sau: 

H�I ��NG QU�N TR�

Các thành viên H�i ��ng Qu�n tr� trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 và cho t�i th�i �i�m l�p báo cáo này g�m: 
H� và tên Ch�c v� Ngày b� nhi�m       
Bà Lê Th� B�ng Tâm   Ch� t�ch    Ngày 12 tháng 6 n�m 2010
Bà Nguy�n Th� Ph��ng Th�o  Phó Ch� t�ch th��ng tr�c Ngày 20 tháng 7 n�m 2010
Ông Nguy�n H�u Thành   Phó Ch� t�ch   Ngày 20 tháng 7 n�m 2010
Ông L�u ��c Khánh   Phó Ch� t�ch   Ngày 20 tháng 7 n�m 2010
Bà �� Th� H�ng Dung   Thành viên   Ngày 23 tháng 7 n�m 2008
Ông Di�p D�ng    Thành viên   Ngày 15 tháng 3 n�m 2010
Ông Nguy�n H�u ��ng   Thành viên   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010
Ông L�u V�n S�n   Thành viên   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010
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BAN KI�M SOÁT
Các thành viên Ban Ki�m soát trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 và cho t�i th�i �i�m l�p báo cáo này g�m:
H� và tên Ch�c v� Ngày b� nhi�m       
Ông �ào Duy T��ng   Tr��ng ban   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010
Bà Nguy�n Th� Ph�ng   Thành viên   Ngày 23 tháng 7 n�m 2008
Ông Tô Xuân Thanh   Thành viên   Ngày 31 tháng 12 n�m 2010

BAN T�NG GIÁM ��C, GIÁM ��C TÀI CHÍNH VÀ K� TOÁN TR��NG
Các thành viên Ban T�ng Giám ��c, Giám ��c Tài Chính và K� toán Tr��ng trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 và cho t�i th�i 
�i�m l�p báo cáo này g�m:
H� và tên Ch�c v�     Ngày b� nhi�m/t� nhi�m    
Ông Nguy�n H�u ��ng   T�ng Giám ��c    B� nhi�m ngày 22 tháng 10 n�m 2010
Bà Nguy�n �oàn Duy Ái   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 15 tháng 8 n�m 2007
Ông Lê H�ng S�n   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 04 tháng 5 n�m 2009
Ông Nguy�n Minh ��c   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 31 tháng 7 n�m 2009
Ông Lê Thanh Tùng   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 16 tháng 9 n�m 2009
Ông Nguy�n M�nh Quân   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 11 tháng 11 n�m 2010
Ông Ph�m Thi�n Long   Phó T�ng Giám ��c   B� nhi�m ngày 05 tháng 4 n�m 2011
Ông �àm Th� Thái   Phó T�ng Giám ��c   T� nhi�m ngày 28 tháng 11 n�m 2011
Ông Ph�m V�n ��u   Giám ��c Tài Chính   B� nhi�m ngày 16 tháng 9 n�m 2009
Bà H� ��ng Hoàng Quyên  K� toán tr��ng    B� nhi�m ngày 07 tháng 7 n�m 2011

M�NG L��I HO�T ��NG
Ngân hàng có tr� s� chính ��t t�i tòa nhà HD Tower s� 25 bis ���ng Nguy�n Th� Minh Khai, Qu�n 1, Thành ph� H� Chí Minh. T�i ngày 31 tháng 12 
n�m 2011, Ngân hàng có m�t (1) H�i s� chính, hai b�n (24) chi nhánh, b�y m��i l�m (75) phòng giao d�ch và hai m��i (20) qu� ti�t ki�m t�i các t�nh và 
thành ph� trên c� n��c.

Nhân viên
T�ng s� cán b� công nhân viên c�a Ngân hàng t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2011 là 2.162 ng��i (t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2010: 1.752 ng��i).

2. K� K� TOÁN VÀ ��N V� TI�N T� S� D�NG TRONG K� TOÁN
2.1 K� k� toán
K� k� toán n�m c�a Ngân hàng b�t ��u vào ngày 1 tháng 1 và k�t thúc vào ngày 31 tháng 12.
2.2 ��n v� ti�n t� s� d�ng trong k� toán
��n v� ti�n t� s� d�ng trong công tác k� toán c�a Ngân hàng là ��ng Vi�t Nam.

3. CHU�N M�C VÀ CH� �� K� TOÁN ÁP D�NG
3.1 Tuân th� theo các Chu�n m�c K� toán Vi�t Nam và H� th�ng K� toán các TCTD Vi�t Nam
Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng kh�ng ��nh các báo cáo tài chính �ính kèm ���c l�p tuân th� theo các Chu�n m�c K� toán Vi�t Nam và H� th�ng K� 
toán các TCTD Vi�t Nam.

3.2 Chu�n m�c và ch� �� k� toán áp d�ng
Các báo cáo tài chính c�a Ngân hàng ���c trình bày theo ��n v� ��ng Vi�t Nam (���ng� hay �VN��), ���c l�p theo H� th�ng K� toán các T� ch�c Tín 
d�ng Vi�t Nam theo Quy�t ��nh s� 479/2004/Q�-NHNN ngày 29 tháng 4 n�m 2004 do Th�ng ��c Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam ban hành có hi�u 
l�c t� ngày 01 tháng 01 n�m 2005 và các quy�t ��nh b� sung, s�a ��i Quy�t ��nh 479/2004/Q�-NHNN, Quy�t ��nh s� 16/2007/Q�-NHNN ngày 18 
tháng 4 n�m 2007 c�a Th�ng ��c Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam và H� th�ng Chu�n m�c K� toán Vi�t Nam do B� Tài chính ban hành bao g�m:

- Quy�t ��nh s� 149/2001/Q�-BTC ngày 31 tháng 12 n�m 2001 v� vi�c ban hành và công b� 4 chu�n m�c k� toán Vi�t Nam (��t 1);
- Quy�t ��nh s� 165/2002/Q�-BTC ngày 31 tháng 12 n�m 2002 v� vi�c ban hành và công b� 6 chu�n m�c k� toán Vi�t Nam (��t 2);
- Quy�t ��nh s� 234/2003/Q�-BTC ngày 30 tháng 12 n�m 2003 v� vi�c ban hành và công b� 6 chu�n m�c k� toán Vi�t Nam (��t 3);  
- Quy�t ��nh s� 12/2005/Q�-BTC ngày 15 tháng 02 n�m 2005 v� vi�c ban hành và công b� 6 chu�n m�c k� toán Vi�t Nam (��t 4); và
- Quy�t ��nh s� 100/2005/Q�-BTC ngày 28 tháng 12 n�m 2005 v� vi�c ban hành và công b� 4 chu�n m�c k� toán Vi�t Nam (��t 5).

Các báo cáo tài chính kèm theo ���c l�p trên c� s� tuân th� các nguyên t�c và thông l� k� toán ���c ch�p nh�n t�i Vi�t Nam. B�ng cân ��i k� toán, 
báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh, báo cáo l�i nhu�n ch�a phân ph�i, báo cáo l�u chuy�n ti�n t� và các thuy�t minh �i kèm c�ng nh� vi�c s� 
d�ng các báo cáo này không dành cho nh�ng ai không thông hi�u các thông l�, th� t�c và nguyên t�c k� toán Vi�t Nam và ngoài ra, nh�ng báo cáo 
này không nh�m th� hi�n tình hình tài chính và k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và l�u chuy�n ti�n t� c�a Ngân hàng theo nh�ng nguyên t�c và thông l� 
k� toán ���c ch�p nh�n r�ng rãi � các qu�c gia và th� ch� bên ngoài Vi�t Nam.

3.3 Các c� s� �ánh giá và các ��c tính k� toán áp d�ng 
Vi�c trình bày các báo cáo tài chính yêu c�u Ban T�ng Giám ��c ph�i th�c hi�n các ��c tính và gi� ��nh �nh h��ng ��n s� li�u báo cáo c�a tài s�n, n� 
ph�i tr� c�ng nh� vi�c trình bày các công n� ti�m �n. Các ��c tính và gi� ��nh này c�ng �nh h��ng ��n thu nh�p, chi phí và k�t qu� s� li�u d� phòng. 
Các ��c tính này ���c d�a trên các gi� ��nh v� m�t s� y�u t� v�i các m�c �� khác nhau v� ch� quan và tính không ch�c ch�n. Do v�y, các k�t qu� 
th�c t� có th� có thay ��i d�n ��n vi�c �i�u ch�nh các kho�n m�c có liên quan sau này.
Ho�t ��ng liên t�c
Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng �ã th�c hi�n �ánh giá kh� n�ng ti�p t�c ho�t ��ng c�a Ngân hàng và nh�n th�y Ngân hàng có �� các ngu�n l�c �� 
duy trì ho�t ��ng kinh doanh trong m�t t��ng lai xác ��nh. Ngoài ra, Ban T�ng Giám ��c không nh�n th�y có s� không ch�c ch�n tr�ng y�u nào có th� 
�nh h��ng ��n kh� n�ng ho�t ��ng liên t�c c�a Ngân hàng. Do v�y, các báo cáo tài chính này ���c l�p trên c� s� gi� ��nh ho�t ��ng liên t�c.
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3.4 Các thay ��i trong chính sách k� toán và thuy�t minh  
Các chính sách k� toán Ngân hàng s� d�ng �� l�p các báo cáo tài chính ���c áp d�ng nh�t quán v�i v�i các chính sách �ã ���c s� d�ng �� l�p các 
báo cáo tài chính cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2010, ngo�i tr� các thay ��i v� chính sách k� toán liên quan ��n Thông t� s� 
210/2009/TT-BTC h��ng d�n áp d�ng Chu�n m�c Báo cáo Tài chính Qu�c t� v� trình bày báo cáo tài chính và thuy�t minh thông tin ��i v�i công c� 
tài chính � Vi�t Nam.
Ngày 6 tháng 11 n�m 2009, B� Tài chính �ã ban hành Thông t� s� 210/2009/TT-BTC h��ng d�n áp d�ng Chu�n m�c Báo cáo Tài chính Qu�c t� v� 
trình bày báo cáo tài chính và thuy�t minh thông tin ��i v�i công c� tài chính (�Thông t� 210�) có hi�u l�c cho các n�m tài chính b�t ��u t� ho�c sau 
ngày 1 tháng 1 n�m 2011. 
Ngân hàng �ã áp d�ng Thông t� 210 và b� sung thêm các thuy�t minh m�i �� phù h�p v�i các yêu c�u c�a thông t� này trong các báo cáo tài chính. 
Do Thông t� 210 ch� quy ��nh vi�c trình bày báo cáo tài chính và thuy�t minh thông tin ��i v�i công c� tài chính, các khái ni�m v� tài s�n tài chính, n� 
ph�i tr� tài chính và các khái ni�m liên quan nh� ���c trình bày t�i Thuy�t minh s� 46 trên các báo cáo tài chính ch� áp d�ng ��i v�i vi�c l�p các thuy�t 
minh này. Các kho�n m�c tài s�n, n� ph�i tr� và v�n ch� s� h�u c�a Ngân hàng v�n ���c ghi nh�n và h�ch toán theo các quy ��nh hi�n hành c�a các 
Chu�n m�c K� toán và H� th�ng K� toán Vi�t Nam áp d�ng cho các t� ch�c tín d�ng và các quy ��nh liên quan c�a Ngân hàng Nhà n��c.

4. TÓM T�T CÁC CHÍNH SÁCH K� TOÁN CH� Y�U
4.1 Các kho�n cho vay và �ng tr��c khách hàng
Các kho�n cho vay và �ng tr��c khách hàng ���c công b� và trình bày theo s� d� n� g�c t�i th�i �i�m k�t thúc n�m tài chính.

4.2 D� phòng r�i ro tín d�ng
Theo Lu�t các T� ch�c Tín d�ng có hi�u l�c t� ngày 1 tháng 1 n�m 2011, Quy�t ��nh s� 1627/2001/Q�-NHNN ngày 31 tháng 12 n�m 2001 c�a 
Th�ng ��c Ngân hàng Nhà n��c v� vi�c ban hành Quy ch� cho vay c�a T� ch�c Tín d�ng ��i v�i khách hàng, Quy�t ��nh s� 127/2005/Q�-NHNN 
ngày 03 tháng 02 n�m 2005 v� vi�c s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Quy ch� cho vay c�a t� ch�c tín d�ng ��i v�i khách hàng ban hành theo Quy�t 
��nh s� 1627/2001/Q�-NHNN, Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-NHNN ngày 22 tháng 4 n�m 2005 và Quy�t ��nh s� 18/2007/Q�-NHNN ngày 25 tháng 4 
n�m 2007 c�a Ngân hàng Nhà n��c v� vi�c Phân lo�i n�, trích l�p và s� d�ng d� phòng �� x� lý r�i ro tín d�ng trong ho�t ��ng ngân hàng c�a t� ch�c 
tín d�ng, t� ch�c tín d�ng ph�i th�c hi�n phân lo�i n�, trích l�p d� phòng r�i ro tín d�ng. Theo �ó, các kho�n cho vay khách hàng ���c phân lo�i theo 
các m�c �� r�i ro nh� sau: N� �� tiêu chu�n, N� c�n chú ý, N� d��i tiêu chu�n, N� nghi ng� và N� có kh� n�ng m�t v�n d�a vào tình tr�ng quá h�n và 
các y�u t� ��nh tính khác c�a kho�n cho vay.

Nhóm

1

2

3

4

5

Lo�i

N� �� tiêu chu�n

N� c�n chú ý

N� d��i chu�n

N� nghi ng�

N� có kh� n�ng m�t v�n

T� l� d� phòng c� th�

0%

5%

20%

50%

100%

Theo Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-NHNN, các 
kho�n n� s� ���c th�c hi�n phân lo�i vào th�i 
�i�m cu�i m�i quý cho ba quý ��u n�m và vào 
ngày 30 tháng 11 cho quý b�n trong n�m tài 
chính.
Theo Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-NHNN, d� 
phòng chung ���c trích l�p �� d� phòng cho 
nh�ng t�n th�t ch�a ���c xác ��nh ���c trong 
quá trình phân lo�i n� và trích l�p d� phòng c� 
th� và trong các tr��ng h�p khó kh�n v� tài 
chính c�a các t� ch�c tín d�ng khi ch�t l��ng 
các kho�n n� suy gi�m. Theo �ó, Ngân hàng 
ph�i th�c hi�n trích l�p và duy trì d� phòng 
chung b�ng 0,75% t�ng giá tr� các kho�n n�, 
các kho�n b�o lãnh, ch�p nh�n thanh toán và 
cam k�t cho vay không hu� ngang vô �i�u ki�n 
và có th�i �i�m th�c hi�n c� th� ���c phân lo�i 
t� nhóm 1 ��n nhóm 4. 
D� phòng ���c ghi nh�n nh� m�t kho�n chi phí 
trên báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh và 
���c s� d�ng �� x� lý các kho�n n� x�u. Theo 
Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-NHNN, Ngân hàng 
thành l�p H�i ��ng X� lý R�i ro �� x� lý các 
kho�n n� x�u n�u nh� chúng ���c phân lo�i vào 
nhóm 5, ho�c n�u khách hàng vay là pháp nhân 
gi�i th�, phá s�n, ho�c là cá nhân b� ch�t ho�c 
m�t tích.

4.3 Ch�ng khoán ��u t�
4.3.1 Các ch�ng khoán gi� ��n ngày �áo h�n
Ch�ng khoán gi� ��n ngày �áo h�n là các ch�ng 
khoán n� ���c Ngân hàng mua h�n v�i m�c 
�ích ��u t� �� h��ng lãi su�t và Ngân hàng có ý 
��nh và có kh� n�ng gi� các ch�ng khoán này 
��n ngày �áo h�n. Ch�ng khoán gi� ��n ngày 
�áo h�n có giá tr� ���c xác ��nh và có ngày �áo 

R�i ro tín d�ng thu�n c�a các kho�n cho vay khách hàng ���c tính b�ng giá 
tr� còn l�i c�a kho�n cho vay tr� giá tr� c�a tài s�n ��m b�o �ã ���c chi�t 
kh�u theo các t� l� theo quy ��nh trong Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-NHNN và 
Quy�t ��nh s� 18/2007/Q�-NHNN.
D� phòng c� th� ���c trích l�p trên r�i ro tín d�ng thu�n c�a các kho�n cho 
vay theo các t� l� t��ng �ng v�i t�ng nhóm nh� sau:

h�n c� th�. Trong tr��ng h�p ch�ng khoán ���c 
bán h�n tr��c th�i �i�m �áo h�n, các ch�ng 
khoán này s� ���c phân lo�i l�i sang ch�ng 
khoán kinh doanh hay ch�ng khoán s�n sàng �� 
bán. 
Ch�ng khoán này ���c ghi nh�n theo m�nh giá 
vào ngày giao d�ch, lãi d� thu c�a ch�ng khoán 
tr��c khi mua (��i v�i ch�ng khoán n� tr� lãi sau) 
ho�c lãi nh�n tr��c ch� phân b� (��i v�i ch�ng 
khoán n� tr� lãi tr��c) ���c ph�n ánh trên m�t 
tài kho�n riêng. Ph�n chi�t kh�u/ph� tr�i là 
chênh l�ch âm/d��ng gi�a giá g�c v�i giá tr� c�a 
kho�n ti�n g�m m�nh giá c�ng (+) lãi d�n tích 
tr��c khi mua (n�u có) ho�c tr� (-) lãi nh�n tr��c 
ch� phân b� (n�u có), c�ng ���c ph�n ánh trên 
m�t tài kho�n riêng. 
Trong kho�ng th�i gian n�m gi� ch�ng khoán 
ti�p theo, các ch�ng khoán này ���c ghi nh�n 
theo m�nh giá, chi�t kh�u/ ph� tr�i (n�u có) c�a 
ch�ng khoán gi� ��n ngày �áo h�n ���c phân 
b� vào báo cáo k�t qu� kinh doanh theo ph��ng 
pháp ���ng th�ng trong su�t th�i gian còn l�i 
��c tính c�a ch�ng khoán. S� ti�n lãi tr� sau 
���c ghi nh�n theo nguyên t�c: S� ti�n lãi d�n 
tích tr��c khi mua ���c ghi gi�m giá tr� c�a chính 
ch�ng khoán �ó, ��i �ng v�i tài kho�n lãi d� thu; 
và s� ti�n lãi d�n tích sau th�i �i�m mua ���c 
ghi nh�n vào thu nh�p c�a Ngân hàng theo 
ph��ng pháp c�ng d�n. S� ti�n lãi nh�n tr��c 
���c h�ch toán phân b� vào thu lãi ��u t� 
ch�ng khoán theo ph��ng pháp ���ng th�ng 
cho quãng th�i gian ��u t� ch�ng khoán
��nh k�, ch�ng khoán gi� ��n ngày �áo h�n s� 
���c xem xét v� kh� n�ng gi�m giá. Ch�ng 
khoán gi� ��n ngày �áo h�n ���c l�p d� phòng 
gi�m giá khi giá tr� ghi s� cao h�n giá tr� th� 

tr��ng xác ��nh theo quy ��nh t�i Thông t� 
228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 n�m 2009. 
Trong tr��ng h�p không th� xác ��nh ���c giá tr� 
th� tr��ng c�a ch�ng khoán, các ch�ng khoán s� 
không ���c trích l�p d� phòng. D� phòng gi�m 
giá ���c ghi nh�n vào báo cáo k�t qu� ho�t 
��ng kinh doanh trên kho�n m�c �Lãi/(l�) thu�n 
t� mua bán ch�ng khoán ��u t��.
4.3.2 Các ch�ng khoán s�n sàng �� bán
Ch�ng khoán ��u t� s�n sàng �� bán bao g�m 
các ch�ng khoán n� và ch�ng khoán v�n ���c 
Ngân hàng n�m gi� v�i m�c �ích ��u t� và s�n 
sàng �� bán, không thu�c lo�i ch�ng khoán mua 
vào bán ra th��ng xuyên nh�ng có th� bán b�t 
c� lúc nào xét th�y có l�i và Ngân hàng không 
ph�i là c� �ông sáng l�p; ho�c là ��i tác chi�n 
l��c; ho�c có kh� n�ng chi ph�i nh�t ��nh vào 
quá trình l�p, quy�t ��nh các chính sách tài chính 
và ho�t ��ng c�a doanh nghi�p nh�n ��u t� 
thông qua v�n b�n th�a thu�n c� nhân s� tham 
gia H�i ��ng Qu�n tr�/Ban T�ng Giám ��c. 
Ch�ng khoán v�n ���c ghi nh�n theo giá g�c 
vào ngày giao d�ch và luôn ���c ph�n ánh theo 
giá g�c trong th�i gian n�m gi� ti�p theo. 
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Trong kho�ng th�i gian n�m gi� ch�ng khoán 
ti�p theo, các ch�ng khoán n� ���c ghi nh�n 
theo m�nh giá, chi�t kh�u/ph� tr�i (n�u có) c�a 
ch�ng khoán s�n sàng �� bán ���c phân b� vào 
báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh theo 
ph��ng pháp ���ng th�ng trong su�t th�i gian 
còn l�i ��c tính c�a ch�ng khoán. S� ti�n lãi tr� 
sau ���c ghi nh�n theo nguyên t�c: S� ti�n lãi 
d�n tích tr��c khi mua ���c ghi gi�m giá tr� c�a 
chính ch�ng khoán �ó, ��i �ng v�i tài kho�n lãi 
d� thu; và s� ti�n lãi d�n tích sau th�i �i�m mua 
���c ghi nh�n vào thu nh�p c�a Ngân hàng theo 
ph��ng pháp c�ng d�n. S� ti�n lãi nh�n tr��c 
���c h�ch toán phân b� vào thu lãi ��u t� 
ch�ng khoán theo ph��ng pháp ���ng th�ng 
cho kho�ng th�i gian ��u t� ch�ng khoán. 
��nh k�, ch�ng khoán s�n sàng �� bán s� ���c 
xem xét v� kh� n�ng gi�m giá. Ch�ng khoán s�n 
sàng �� bán ���c l�p d� phòng gi�m giá. Ch�ng 
khoán ���c l�p d� phòng gi�m giá khi giá tr� ghi 
s� cao h�n giá th� tr��ng xác ��nh theo quy ��nh 
t�i Thông t� 228/2009/TT-BTC ngày 7 tháng 12 
n�m 2009. Trong tr��ng h�p không th� xác ��nh 
���c giá tr� th� tr��ng c�a ch�ng khoán, các 
ch�ng khoán s� không ���c trích l�p d� phòng. 
D� phòng gi�m giá ���c ghi nh�n vào báo cáo 
k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh trên kho�n m�c 
�Lãi/(l�) thu�n t� mua bán ch�ng khoán ��u t��.

4.4 Góp v�n ��u t� dài h�n khác
Các kho�n ��u t� góp v�n dài h�n khác th� hi�n 
các kho�n ��u t� v�n vào các ��n v� khác mà 
Ngân hàng có d��i 20% quy�n bi�u quy�t và 
��ng th�i Ngân hàng là c� �ông sáng l�p; ho�c 
là ��i tác chi�n l��c; ho�c có kh� n�ng chi ph�i 
nh�t ��nh vào quá trình l�p, quy�t ��nh các chính 

lãi/l� phát sinh do thanh lý tài s�n ���c h�ch 
toán vào k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh.

4.7 Kh�u hao  
Kh�u hao c�a tài s�n c� ��nh h�u hình và vô hình 
���c tính theo ph��ng pháp ���ng th�ng trong 
su�t th�i gian s� d�ng ��c tính c�a tài s�n c� 
��nh nh� sau:
Nhà c�a, v�t ki�n trúc  5 - 25 n�m 
Máy móc thi�t b�   7 - 10 n�m
Ph��ng ti�n v�n t�i  6 - 10 n�m
Thi�t b� d�ng c�, qu�n lý  3 - 10 n�m
Tài s�n c� ��nh khác   3 - 10 n�m
Quy�n s� d�ng ��t có th�i h�n (*)  
theo th�i h�n thuê
Ph�n m�m máy vi tính  3 - 8 n�m
(*): Quy�n s� d�ng ��t c�a Ngân hàng ���c Nhà 
n��c giao không th�i h�n không ���c trích kh�u 
hao, quy�n s� d�ng ��t có th�i h�n ���c kh�u 
hao theo th�i gian thuê. 

4.8 Ghi nh�n doanh thu và chi phí 
Doanh thu t� lãi cho vay và chi phí tr� lãi vay 
���c ghi nh�n trong báo cáo k�t qu� ho�t ��ng 
kinh doanh trên c� s� d� thu, d� chi. Lãi d� thu 
phát sinh t� các kho�n cho vay phân lo�i t� 
nhóm 2 ��n nhóm 5 theo Quy�t ��nh 
493/2005/Q�-NHNN và Quy�t ��nh 
18/2007/Q�-NHNN s� không ���c ghi nh�n vào 
báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh trong k�. 
Lãi d� thu c�a các kho�n n� này ���c chuy�n ra 
theo dõi � tài kho�n ngo�i b�ng và ���c ghi 
nh�n vào báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh 
khi Ngân hàng th�c nh�n.
Các kho�n phí d�ch v� và hoa h�ng ���c h�ch 
toán trên c� s� th�c thu, th�c chi. 
C� t�c b�ng ti�n nh�n ���c t� ho�t ��ng ��u t� 

sách tài chính và ho�t ��ng c�a doanh nghi�p 
nh�n ��u t� thông qua v�n b�n th�a thu�n c� 
nhân s� tham gia H�i ��ng Qu�n tr�/Ban T�ng 
Giám ��c. 
Các kho�n ��u t� này ���c ghi nh�n theo giá 
g�c vào ngày giao d�ch, và ���c ph�n ánh theo 
giá g�c tr� d� phòng n�u có.
��nh k�, các kho�n ��u t� góp v�n dài h�n khác 
s� ���c xem xét v� kh� n�ng gi�m giá. D� 
phòng gi�m giá ���c ghi nh�n vào báo cáo k�t 
qu� ho�t ��ng kinh doanh riêng trên kho�n m�c 
�Chi phí ho�t ��ng khác�.

4.5 D� phòng gi�m giá ch�ng khoán
D� phòng gi�m giá ch�ng khoán ���c xác ��nh 
và trích l�p theo các quy ��nh c�a Công v�n s� 
2601/NHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 14 
tháng 4 n�m 2009 và Thông t� s� 228/2009/TT-
BTC do B� Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 
n�m 2009.
4.5.1 D� phòng gi�m giá ch�ng khoán s�n sàng 
�� bán
��i v�i ch�ng khoán v�n �ã niêm y�t: Ngân hàng 
l�y theo giá �óng c�a vào ngày l�p báo cáo tài 
chính ho�c giá �óng c�a phiên g�n nh�t trong 
tr��ng h�p không có giao d�ch vào ngày l�p báo 
cáo tài chính. 
��i v�i ch�ng khoán v�n ch�a niêm y�t (giao 
d�ch trên th� tr��ng phi t�p trung - OTC): 

(i) Ngân hàng l�y m�c giá bình quân c�a ba 
(3) công ty ch�ng khoán có uy tín trên th� 
tr��ng (có m�c v�n �i�u l� trên 300 t� ��ng).
(ii) Tr��ng h�p các ch�ng khoán, các kho�n 
��u t� không có giá tr� h�p lý/giá tr� th�c t� 
c�a th� tr��ng ho�c không th� xác ��nh m�t 
cách �áng tin c�y thì Ngân hàng t� xây d�ng 

mô hình ��nh giá ch�ng khoán �� tính toán và 
trích l�p gi�m giá ch�ng khoán, các kho�n 
��u t� này. Tr��ng h�p không th� xác ��nh 
���c giá tr� h�p lý c�a các ch�ng khoán theo 
ph��ng pháp ��nh giá nêu trên thì các ch�ng 
khoán v�n s�n sàng �� bán c�a các c� phi�u 
ch�a niêm y�t ���c h�ch toán theo giá g�c.

4.5.2 D� phòng gi�m giá ��u t� dài h�n
D� phòng gi�m giá ��u t� dài h�n ���c l�p n�u 
t� ch�c kinh t� mà Ngân hàng �ang ��u t� b� l� 
(tr� tr��ng h�p l� theo k� ho�ch �ã ���c xác 
��nh trong ph��ng án kinh doanh tr��c khi ��u 
t�) theo h��ng d�n c�a Thông t� s� 
228/2009/TT-BTC c�a B� Tài chính. C�n c� �� 
trích l�p d� phòng là khi v�n góp th�c t� c�a các 
bên t�i t� ch�c kinh t� l�n h�n v�n ch� s� h�u 
th�c có t�i th�i �i�m báo cáo tài chính c�a t� 
ch�c kinh t� (n�m tr��c th�i �i�m trích l�p d� 
phòng).

���c ghi nh�n là thu nh�p khi quy�n nh�n c� t�c 
c�a Ngân hàng ���c xác l�p. C� t�c b�ng c� 
phi�u và các c� phi�u th��ng nh�n ���c không 
���c ghi nh�n là thu nh�p c�a Ngân hàng mà 
ch� c�p nh�t s� l��ng c� phi�u.

4.9 Các nghi�p v� b�ng ngo�i t�
Theo h� th�ng k� toán c�a Ngân hàng, t�t c� 
các nghi�p v� phát sinh c�a Ngân hàng ���c 
h�ch toán theo nguyên t�. T�i th�i �i�m cu�i 
n�m, tài s�n và n� ph�i tr� có ngu�n g�c ngo�i 
t� ���c quy ��i sang VN� theo t� giá quy ��nh 
vào ngày l�p b�ng cân ��i k� toán (xem chi ti�t 
t� giá các lo�i ngo�i t� áp d�ng vào ngày 31 
tháng 12 t�i Thuy�t minh s� 48). Các kho�n thu 
nh�p và chi phí b�ng ngo�i t� c�a Ngân hàng 
���c quy ��i ra VN� theo t� giá vào ngày phát 
sinh giao d�ch. Chênh l�ch t� giá do �ánh giá l�i 
các tài s�n và công n� b�ng ngo�i t� sang Vi�t 
Nam ��ng ���c ghi nh�n vào báo cáo k�t qu� 
ho�t ��ng kinh doanh.

4.10 Thu� thu nh�p doanh nghi�p
Thu� thu nh�p hi�n hành
Tài s�n thu� và thu� ph�i n�p cho n�m hi�n hành 
và các n�m tr��c ���c xác ��nh b�ng giá tr� d� 
ki�n ph�i n�p cho (ho�c ���c thu h�i t�) c� quan 
thu�, áp d�ng m�c thu� su�t và các lu�t thu� có 
hi�u l�c vào ngày l�p b�ng cân ��i k� toán.
Thu� thu nh�p hi�n hành ���c ghi nh�n vào k�t 
qu� ho�t ��ng kinh doanh ngo�i tr� tr��ng h�p 
thu� thu nh�p phát sinh liên quan ��n m�t kho�n 
m�c ���c ghi th�ng vào v�n ch� s� h�u, trong 
tr��ng h�p này, thu� thu nh�p hi�n hành c�ng 
���c ghi nh�n tr�c ti�p vào v�n ch� s� h�u.
Ngân hàng ch� ���c bù tr� các tài s�n thu� thu 
nh�p hi�n hành và thu� thu nh�p hi�n hành ph�i 
tr� khi Ngân hàng có quy�n h�p pháp ���c bù 

tr� gi�a tài s�n thu� thu nh�p hi�n hành v�i thu� 
thu nh�p hi�n hành ph�i n�p và Ngân hàng d� 
��nh thanh toán thu� thu nh�p hi�n hành ph�i tr� 
và tài s�n thu� thu nh�p hi�n hành trên c� s� 
thu�n.
Các báo cáo thu� c�a Ngân hàng s� ch�u s� 
ki�m tra c�a c� quan thu�. Do vi�c áp d�ng lu�t 
và các qui ��nh v� thu� ��i v�i các lo�i nghi�p v� 
khác nhau có th� ���c gi�i thích theo nhi�u cách 
khác nhau, s� thu� ���c trình bày trên các báo 
cáo tài chính có th� s� b� thay ��i theo quy�t 
��nh cu�i cùng c�a c� quan thu�. 
Thu� thu nh�p hoãn l�i
Thu� thu nh�p hoãn l�i ���c xác ��nh cho các 
kho�n chênh l�ch t�m th�i t�i ngày l�p b�ng cân 
��i k� toán gi�a c� s� tính thu� thu nh�p c�a 
các tài s�n và n� ph�i tr� và giá tr� ghi s� c�a 
chúng ���c trình bày trong báo cáo tài chính.
Thu� thu nh�p hoãn l�i ph�i tr� ���c ghi nh�n 
cho t�t c� nh�ng chênh l�ch t�m th�i ch�u thu�, 
ngo�i tr�:

Thu� thu nh�p hoãn l�i ph�i tr� phát sinh t� 
ghi nh�n ban ��u c�a m�t tài s�n hay n� ph�i 
tr� t� m�t giao d�ch mà giao d�ch này không 
có �nh h��ng ��n l�i nhu�n k� toán ho�c l�i 
nhu�n tính thu� thu nh�p (ho�c l� tính thu�) 
t�i th�i �i�m phát sinh giao d�ch.

Tài s�n thu� thu nh�p hoãn l�i ���c ghi nh�n 
cho t�t c� nh�ng chênh l�ch t�m th�i ���c kh�u 
tr�, giá tr� ���c kh�u tr� chuy�n sang các n�m 
sau c�a các kho�n l� tính thu� và các kho�n �u 
�ãi thu� ch�a s� d�ng, khi ch�c ch�n trong 
t��ng lai s� có l�i nhu�n tính thu� �� s� d�ng 
nh�ng chênh l�ch ���c kh�u tr�, các kho�n l� 
tính thu� và các �u �ãi thu� ch�a s� d�ng này, 
ngo�i tr�:

4.6 Tài s�n c� ��nh 
Tài s�n c� ��nh ���c th� hi�n theo nguyên giá 
tr� �i kh�u hao l�y k�.
Nguyên giá tài s�n c� ��nh là toàn b� các chi phí 
mà Ngân hàng ph�i b� ra �� có ���c tài s�n c� 
��nh tính ��n th�i �i�m ��a tài s�n �ó vào tr�ng 
thái s�n sàng s� d�ng.
Các chi phí mua s�m, nâng c�p và ��i m�i tài 
s�n c� ��nh ���c ghi t�ng nguyên giá c�a tài s�n 
c� ��nh; chi phí b�o trì, s�a ch�a ���c h�ch toán 
vào k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh khi phát sinh. 
Khi tài s�n ���c bán hay thanh lý, nguyên giá và 
giá tr� hao mòn l�y k� ���c xóa s� và các kho�n 
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Tài s�n thu� hoãn l�i phát sinh t� ghi nh�n 
ban ��u c�a m�t tài s�n ho�c n� ph�i tr� t� 
m�t giao d�ch mà giao d�ch này không có �nh 
h��ng ��n l�i nhu�n k� toán ho�c l�i nhu�n 
tính thu� thu nh�p (ho�c l� tính thu�) t�i th�i 
�i�m phát sinh giao d�ch.

Giá tr� ghi s� c�a tài s�n thu� thu nh�p hoãn l�i 
ph�i ���c xem xét l�i vào ngày k�t thúc niên �� 
k� toán và ph�i gi�m giá tr� ghi s� c�a tài s�n 
thu� thu nh�p hoãn l�i ��n m�c b�o ��m ch�c 
ch�n có �� l�i nhu�n tính thu� cho phép l�i ích 
c�a m�t ph�n ho�c toàn b� tài s�n thu� thu 
nh�p hoãn l�i ���c s� d�ng. Các tài s�n thu� thu 
nh�p doanh nghi�p hoãn l�i ch�a ghi nh�n tr��c 
�ây ���c xem xét l�i vào ngày k�t thúc niên �� 
k� toán và ���c ghi nh�n khi ch�c ch�n có �� l�i 
nhu�n tính thu� �� có th� s� d�ng các tài s�n 
thu� thu nh�p hoãn l�i ch�a ghi nh�n này.
Tài s�n thu� thu nh�p hoãn l�i và thu� thu nh�p 
hoãn l�i ph�i tr� ���c xác ��nh theo thu� su�t d� 
tính s� áp d�ng cho n�m tài chính khi tài s�n 
���c thu h�i hay công n� ���c thanh toán, d�a 
trên các m�c thu� su�t và lu�t thu� có hi�u l�c 
vào ngày k�t thúc niên �� k� toán.
Thu� thu nh�p hoãn l�i ���c ghi nh�n vào báo 
cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh ngo�i tr� 
tr��ng h�p thu� thu nh�p phát sinh liên quan 
��n m�t kho�n m�c ���c ghi th�ng vào v�n ch� 
s� h�u, trong tr��ng h�p này, thu� thu nh�p 
hoãn l�i c�ng ���c ghi nh�n tr�c ti�p vào v�n 
ch� s� h�u.
Ngân hàng ch� ���c bù tr� các tài s�n thu� thu 
nh�p hoãn l�i và thu� thu nh�p hoãn l�i ph�i tr� 
khi doanh nghi�p có quy�n h�p pháp ���c bù 
tr� gi�a tài s�n thu� thu nh�p hi�n hành v�i thu� 
thu nh�p hi�n hành ph�i n�p và các tài s�n thu� 

4.14 Các h�p ��ng phái sinh ti�n t�
Các h�p ��ng k� h�n 
��i v�i các h�p ��ng k� h�n, chênh l�ch gi�a giá 
tr� VN� c�a s� l��ng ngo�i t� cam k�t mua/bán 
tính theo t� giá k� h�n và t� giá giao ngay t�i 
ngày hi�u l�c c�a h�p ��ng ���c ghi nh�n ngay 
t�i ngày hi�u l�c c�a h�p ��ng nh� m�t kho�n 
m�c tài s�n - kho�n m�c �Lãi ph�i thu t� giao 
d�ch k� h�n� n�u d��ng ho�c kho�n m�c công 
n� - kho�n m�c �Lãi ph�i tr� t� giao d�ch k� h�n� 
n�u âm. Chênh l�ch này sau �ó ���c phân b� 
tuy�n tính vào kho�n m�c �Lãi/(l�) thu�n t� ho�t 
��ng kinh doanh ngo�i h�i� trong su�t k� h�n 
c�a h�p ��ng. T�i th�i �i�m l�p báo cáo tài 
chính, cam k�t theo các h�p ��ng k� h�n ���c 
�ánh giá l�i theo t� giá chính th�c do NHNN 
công b�. Lãi ho�c l� do �ánh giá l�i ���c h�ch 
toán vào kho�n m�c �Lãi/(l�) thu�n t� ho�t ��ng 
kinh doanh ngo�i h�i�.

4.15 C�n tr�
Tài s�n và công n� tài chính ���c c�n tr� và th� 
hi�n giá tr� ròng trên b�ng cân ��i k� toán ch� khi 
Ngân hàng có quy�n h�p pháp �� th�c hi�n vi�c 
c�n tr� và Ngân hàng d� ��nh thanh toán tài s�n 
và công n� theo giá tr� ròng, ho�c vi�c t�t toán 
tài s�n và công n� x�y ra ��ng th�i.

4.16 L�i ích c�a nhân viên
4.16.1  Tr� c�p ngh� h�u
Nhân viên Ngân hàng khi ngh� h�u s� ���c nh�n 

thu nh�p hoãn l�i và thu� thu nh�p hoãn l�i ph�i 
tr� liên quan t�i thu� thu nh�p doanh nghi�p 
���c qu�n lý b�i cùng m�t c� quan thu� ��i v�i 
cùng m�t ��n v� ch�u thu� và doanh nghi�p d� 
��nh thanh toán thu� thu nh�p hi�n hành ph�i tr� 
và tài s�n thu� thu nh�p hi�n hành trên c� s� 
thu�n. 

4.11 Ti�n m�t và các kho�n t��ng ���ng ti�n
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng bao g�m ti�n 
m�t, vàng, �á quý, ti�n g�i thanh toán v�i Ngân 
hàng Nhà n��c, tín phi�u chính ph� và các gi�y 
t� có giá ng�n h�n khác �� �i�u ki�n chi�t kh�u 
v�i NHNN, các kho�n ti�n g�i thanh toán và ti�n 
g�i, cho vay t�i các t� ch�c tín d�ng khác có th�i 
h�n �áo h�n không quá ba tháng k� t� ngày g�i 
và các kho�n m�c ch�ng khoán có th�i h�n thu 
h�i ho�c �áo h�n không quá ba tháng k� t� ngày 
mua.

4.12 D� phòng cho các cam k�t ngo�i b�ng
Theo Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-NHNN và 
Quy�t ��nh s� 18/2007/Q�-NHNN c�a Ngân 
hàng Nhà n��c, T� ch�c Tín d�ng ph�i th�c hi�n 
phân lo�i và trích l�p d� phòng r�i ro ��i v�i các 
kho�n b�o lãnh, ch�p nh�n thanh toán và cam 
k�t cho vay không h�y ngang vô �i�u ki�n và có 
th�i �i�m th�c hi�n c� th� (g�i chung là các 
kho�n cam k�t ngo�i b�ng) vào các nhóm quy 
��nh t�i �i�u 6 Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-
NHNN. Theo �ó, các kho�n cam k�t ngo�i b�ng 
���c phân lo�i theo các m�c �� r�i ro nh� sau: 
N� �� tiêu chu�n, N� c�n chú ý, N� d��i tiêu 
chu�n, N� nghi ng� và N� có kh� n�ng m�t v�n 
d�a vào tình tr�ng quá h�n và các y�u t� ��nh 
tính khác.

D� phòng c� th� cho các cam k�t ngo�i b�ng 
���c tính t��ng t� nh� d� phòng các kho�n cho 
vay khách hàng t�i Thuy�t minh s� 9. Chi phí d� 
phòng ���c h�ch toán trên kho�n m�c �Chi phí 
d� phòng r�i ro tín d�ng� c�a báo cáo k�t qu� 
ho�t ��ng kinh doanh và s� d� ���c theo dõi 
trên kho�n m�c �Các kho�n n� khác� c�a b�ng 
cân ��i k� toán. 

4.13 Các kho�n ph�i thu
Các kho�n n� ph�i thu khác ngoài các kho�n 
ph�i thu t� ho�t ��ng tín d�ng trong ho�t ��ng 
Ngân hàng c�a t� ch�c tín d�ng ���c ghi nh�n 
ban ��u theo giá g�c và luôn ���c ph�n ánh 
theo giá g�c trong th�i gian ti�p theo.
Các kho�n n� ph�i thu khác ���c xem xét trích 
l�p d� phòng r�i ro theo tu�i n� quá h�n c�a 
kho�n n� ho�c theo d� ki�n t�n th�t có th� x�y 
ra trong tr��ng h�p kho�n n� ch�a ��n h�n 
thanh toán nh�ng t� ch�c kinh t� lâm vào tình 
tr�ng phá s�n ho�c �ang làm th� t�c gi�i th�; 
ng��i n� m�t tích, b� tr�n, �ang b� các c� quan 
phát lu�t truy t�, xét x� ho�c �ang thi hành án 
ho�c �ã ch�t. Chi phí d� phòng phát sinh ���c 
h�ch toán vào �Chi phí ho�t ��ng� trong k�.
��i v�i các kho�n n� ph�i thu quá h�n thanh 
toán thì m�c trích l�p d� phòng theo h��ng d�n 
c�a Thông t� s� 228/2009/TT-BTC do B� Tài 
chính ban hành ngày 07 tháng 12 n�m 2009 nh� 
sau:

tr� c�p v� h�u t� B�o hi�m Xã h�i thu�c B� Lao 
��ng và Th��ng binh Xã h�i. Ngân hàng s� ph�i 
�óng b�o hi�m xã h�i cho m�i nhân viên b�ng 
16,00% l��ng c� b�n hàng tháng c�a h�. Ngoài 
ra, Ngân hàng không ph�i có m�t ngh�a v� nào 
khác.  

4.16.2  Tr� c�p thôi vi�c t� nguy�n và tr� c�p 
m�t vi�c
Tr� c�p thôi vi�c t� nguy�n: theo �i�u 42 B� 
Lu�t Lao ��ng s�a ��i ngày 02 tháng 4 n�m 
2002, Ngân hàng có ngh�a v� chi tr� tr� c�p thôi 
vi�c b�ng m�t n�a tháng l��ng cho m�i n�m làm 
vi�c c�ng v�i các tr� c�p khác (n�u có) tính ��n 
ngày 31 tháng 12 n�m 2008 cho nh�ng nhân 
viên t� nguy�n thôi vi�c. 
T� ngày 1 tháng 1 n�m 2009, m�c l��ng bình 
quân tháng �� tính tr� c�p thôi vi�c s� ���c �i�u 
ch�nh vào cu�i m�i k� báo cáo theo m�c l��ng 
bình quân c�a sáu tháng g�n nh�t tính ��n th�i 
�i�m l�p báo cáo.
Tr� c�p m�t vi�c: theo �i�u 17 c�a B� Lu�t Lao 
��ng, Ngân hàng có ngh�a v� chi tr� tr� c�p cho 
nhân viên b� m�t vi�c do thay ��i c� c�u t� ch�c 
ho�c công ngh� Trong tr��ng h�p này, Ngân 
hàng có ngh�a v� chi tr� tr� c�p m�t vi�c b�ng 
m�t tháng l��ng cho m�i n�m làm vi�c m�c trích 
l�p t�i thi�u cho ng��i lao ��ng b�ng hai tháng 
l��ng. T�ng ho�c gi�m s� d� tài kho�n d� 
phòng ���c h�ch toán vào chi phí qu�n lý doanh 
nghi�p trong k�.

M�c dù ngh�a v� quy ��nh trong �i�u 17 và 42 là 
b�t bu�c, vi�c th�c hi�n nh�ng ngh�a v� này còn 
c�n tuân theo h��ng d�n chi ti�t c�a B� Tài 
chính trong các thông t� h��ng d�n th�c hi�n. 
Theo Thông t� s� 64/1999/TT-BTC ngày 07 
tháng 6 n�m 1999 và Thông t� s� 82/2003/TT-
BTC ngày 14 tháng 8 n�m 2003 c�a B� Tài 
chính thay th� Thông t� s� 64/1999/TT-BTC, 
hàng n�m Ngân hàng ph�i trích qu� tr� c�p m�t 
vi�c làm v�i m�c t� 1,00% - 3,00% trên qu� ti�n 
l��ng làm c� s� �óng b�o hi�m xã h�i. Ngoài ra, 
s� d� c�a qu� tr� c�p thôi vi�c �ã ���c trích l�p 
tr��c �ây b�ng 5,00% c�a l�i nhu�n sau thu� 
theo Thông t� s� 64/1999/TT-BTC nên ���c 
chuy�n sang qu� tr� c�p m�t vi�c cho nhân viên 
theo Thông t� s� 82/2003/TT-BTC.
Trong n�m 2011, Ngân hàng �ã th�c hi�n trích 
l�p ��y �� qu� tr� c�p thôi vi�c t� nguy�n và tr� 
c�p m�t vi�c làm theo Thông t� s� 82/2003/TT-
BTC ngày 14 tháng 8 n�m 2003 c�a B� Tài 
chính v�i m�c trích b�ng 3,00%/n�m trên t�ng 
qu� l��ng �óng B�o hi�m xã h�i c�a nhân viên.
4.16.3 Tr� c�p th�t nghi�p
Theo Thông t� s� 04/2009/TT-BL�TBXH h��ng 
d�n Ngh� ��nh s� 127/2008/N�-CP v� b�o hi�m 
th�t nghi�p, t� ngày 01 tháng 01 n�m 2009, 
Ngân hàng có ngh�a v� �óng b�o hi�m th�t 
nghi�p v�i m�c b�ng 1,00% qu� ti�n l��ng, ti�n 
công �óng b�o hi�m th�t nghi�p c�a nh�ng 
ng��i tham gia b�o hi�m th�t nghi�p và trích 
1,00% ti�n l��ng, ti�n công tháng �óng b�o 
hi�m th�t nghi�p c�a t�ng ng��i lao ��ng �� 
�óng cùng lúc vào Qu� B�o hi�m Th�t nghi�p.
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7.1 Ti�n, vàng g�i KKH t�i các TCTD khác

7.2 Ti�n, vàng g�i CKH t�i các TCTD khác

5. TI�N M�T, VÀNG B�C, �Á QUÝ 

6. TI�N G�I T�I NGÂN HÀNG NHÀ N��C VI�T NAM

Ti�n g�i t�i Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam (�NHNN�) bao g�m ti�n g�i thanh toán và d� tr� b�t bu�c t�i NHNN. T�i ngày 31 tháng 12 n�m 2011, kho�n 
ti�n g�i d� tr� b�t bu�c b�ng VN� và các kho�n ti�n g�i thanh toán b�ng ngo�i t� ���c h��ng lãi su�t t��ng �ng là 1,20%/n�m và 0,05%/n�m.
M�c d� tr� b�t bu�c theo quy ��nh c�a NHNN t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2011 nh� sau: 
- Ti�n g�i thu�c ��i t��ng ph�i th�c hi�n d� tr� b�t bu�c b�ng VN� có k� h�n d��i 12 tháng và ti�n g�i có k� h�n t� 12 tháng tr� lên có t� l� d� tr� 
t��ng �ng là 3,00% và 1,00%.
- Ti�n g�i thu�c ��i t��ng ph�i th�c hi�n d� tr� b�t bu�c b�ng ngo�i t� có k� h�n d��i 12 tháng và ti�n g�i có k� h�n t� 12 tháng tr� lên có t� l� d� tr� 
t��ng �ng là 8,00% và 6,00%.
Theo �ó, m�c d� tr� b�t bu�c b�ng VN� và ngo�i t� trung bình trong tháng 12 n�m 2011 là 
461.357 tri�u VN� và 6.819.030 �ô la M�. 

7.  TI�N, VÀNG G�I T�I CÁC TCTD KHÁC

M�c lãi su�t t�i th�i �i�m cu�i n�m c�a các kho�n ti�n, vàng g�i có k� h�n t�i các TCTD khác nh� sau:
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8. CHO VAY KHÁCH HÀNG

M�c lãi su�t cho vay khách hàng t�i th�i �i�m cu�i n�m nh� sau:

Cho vay th��ng m�i g�m các kho�n cho vay ng�n, trung và dài h�n, bao g�m c� các kho�n vay ��ng tài tr� mà Ngân hàng làm ��u m�i,
b�ng VN� và �ô la M�.

8.1 Phân tích ch�t l��ng n� cho vay

8.2 Phân tích d� n� theo th�i gian g�c

8.3  Phân tích d� n� cho vay theo ��i t��ng khách hàng và theo lo�i hình doanh nghi�p
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9. D� PHÒNG R�I RO TÍN D�NG
Chi ti�t s� d� d� phòng r�i ro tín d�ng trên ���c trình bày trên b�ng cân ��i k� toán t�i ngày 31 tháng 12 nh� sau:

Thay ��i d� phòng r�i ro tín d�ng trong n�m hi�n hành nh� sau:

Thay ��i d� phòng r�i ro tín d�ng trong n�m tr��c nh� sau:

Ngân hàng th�c hi�n vi�c phân lo�i n� theo �i�u 7, Quy�t ��nh s� 493/2005/Q�-NHNN, Quy�t ��nh s� 18/2007/Q�-NHNN và theo Chính sách phân 
lo�i n� và trích l�p d� phòng r�i ro tín d�ng c�a Ngân hàng. Theo �ó, d� phòng r�i ro tín d�ng t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2011 ���c trích l�p d�a trên 
k�t qu� phân lo�i t�ng d� n� và các cam k�t ngo�i b�ng t�i ngày 30 tháng 11 n�m 2011. 

8.4  Phân tích d� n� cho vay theo ngành
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10. CH�NG KHOÁN ��U T�Chi ti�t phân lo�i n� t�i ngày 30 tháng 11 n�m 2011 và d� phòng r�i ro các kho�n cho vay t��ng �ng c�n ph�i trích l�p theo Quy�t ��nh s� 
493/2005/Q�-NHNN, Quy�t ��nh s� 18/2007/Q�-NHNN và theo Chính sách phân lo�i n� và trích l�p d� phòng r�i ro tín d�ng c�a Ngân hàng nh� sau:

(*): s� d� vào ngày 30 tháng 11 n�m 2011
10.1 Ch�ng khoán ��u t� s�n sàng �� bán 
Chi ti�t d� phòng gi�m giá ch�ng khoán ��u t� s�n sàng �� bán c�a Ngân hàng nh� sau: 
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10.2 Ch�ng khoán ��u t� gi� ��n ngày �áo h�n

11. ��U T� DÀI H�N KHÁC

Chi ti�t các kho�n ��u t� góp v�n vào ngày 31 tháng 12 nh� sau:
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12 TÀI S�N C� ��NH

12.1 Tài s�n c� ��nh h�u hình 
Bi�n ��ng c�a tài s�n c� ��nh h�u hình trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 nh� sau:

Các thông tin khác v� tài s�n c� ��nh h�u hình

12.2 Tài s�n c� ��nh vô hình 
Bi�n ��ng c�a tài s�n c� ��nh vô hình trong n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 nh� sau:

Các thông tin khác v� tài s�n c� ��nh vô hình
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13 CÁC KHO�N PH�I THU

(*) Trong n�m 2011, Ngân hàng �ã ti�n hành mua tòa nhà Abacus và th�a ��t s� 1 Phan K� Bính và �ã thanh toán 75% giá tr� h�p ��ng v�i s� ti�n là 
449.404 tri�u ��ng. Ph�n còn l�i ch� y�u là kho�n thanh toán �� ��t c�c mua nhà � c�a d� án nhà � Incomex (tr� giá 78.580 tri�u ��ng) và mua s�m 
các tài s�n c� ��nh (b�t ��ng s�n) � khu v�c Thành ph� H� Chí Minh và Ti�n Giang v�i s� ti�n là 139.257 tri�u ��ng.

13.1  Mua s�m TSC�

13.2  Chi phí công trình
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14. CÁC KHO�N LÃI VÀ PHÍ PH�I THU

13.1  Mua s�m TSC�

15. TÀI S�N CÓ KHÁC

(i) Chi phí ch� phân b� bao g�m chi phí mua công c� lao ��ng, s�a ch�a tài s�n c� ��nh, chi phí thuê tài s�n c� ��nh và thuê ���ng truy�n s� 
li�u, trong �ó chi phí tr� tr��c thuê 8 t�ng tòa nhà 25 Bis Nguy�n Th� Minh Khai �� làm v�n phòng tr� s� chính là 226.557 tri�u ��ng và chi phí 
tr� tr��c thuê v�n phòng làm vi�c c�a Chi nhánh Hoàn Ki�m là 16.917 tri�u ��ng.
(ii) �y thác ��u t� là kho�n Ngân hàng góp v�n vào các d� án kinh doanh c�a Công ty C� ph�n Cá T�m Vi�t Nam và Công ty C� ph�n B�t 
��ng s�n Tài chính D�u khí Vi�t Nam v�i s� ti�n góp v�n t��ng �ng là 42.000 tri�u ��ng và 3.450 tri�u ��ng.
(iii) Tài s�n gán n� ch� x�� lý là tài s�n th� ch�p cho 2 h�p ��ng tín d�ng c�a Chi nhánh �à N�ng mà khách hàng không có kh� n�ng chi tr�. 
Các tài s�n này �ã ���c chuy�n quy�n s� h�u cho Ngân hàng t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2009.

16. D� PHÒNG R�I RO CHO CÁC TÀI S�N CÓ N�I B�NG KHÁC
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17. CÁC KHO�N N� CHÍNH PH� VÀ NGÂN HÀNG NHÀ N��C

�ây là kho�n vay th� tr��ng m� thông qua NHNN Vi�t Nam và c�m c� Trái phi�u Chính ph�. Các kho�n vay ��u có th�i h�n trong vòng hai (02) tu�n v�i 
lãi su�t là 14.00%/n�m.

(ii) �ây là kho�n vay theo d� án Tài chính Tín d�ng Nhà � do Ngân hàng Phát tri�n Châu Á tài tr� thông qua NHNN. Theo th�a thu�n ngày 16 tháng 
01 n�m 2006, b�n s�a ��i ngày 24 tháng 11 n�m 2006 và ph� l�c ngày 11 tháng 10 n�m 2010 ký v�i NHNN, tr� giá kho�n vay là 68.000 tri�u ��ng, 
th�i h�n vay là 20 n�m k� t� ngày 06 tháng 01 n�m 2004, lãi su�t vay ���c tính trên c� s� lãi su�t �i�u ch�nh vào cu�i m�i quý và tính theo ph��ng 
pháp bình quân gia quy�n c�a t�t c� các lo�i ti�n g�i có k� h�n trong h� th�ng ngân hàng.

(iii) �ây là kho�n vay theo d� án Tài tr� Doanh nghi�p v�a và nh� giai �o�n II do Ngân hàng H�p tác Qu�c t� Nh�t B�n (JBIC) tài tr� thông qua 
NHNN Vi�t Nam. Theo th�a thu�n khung v� cho vay l�i ngày 01 tháng 11 n�m 2007. Ngân hàng ���c vay �� tài tr� cho các doanh nghi�p �� tiêu 
chu�n phù h�p v�i các �i�u ki�n quy ��nh c�a d� án.

18. TI�N G�I C�A CÁC TCTD KHÁC

M�c lãi su�t ti�n g�i c�a các TCTD t�i th�i �i�m cu�i n�m nh� sau:

19. TI�N G�I C�A KHÁCH HÀNG
19.1 Thuy�t minh theo lo�i hình ti�n g�i 
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��i v�i ti�n g�i ti�t ki�m có k� h�n b�ng VND và ngo�i t�, trong tr��ng h�p khách hàng rút tr��c h�n thì ���c h��ng lãi su�t không k� h�n.

20. CÁC CÔNG C� TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI S�N/CÔNG N� TÀI CHÍNH KHÁC

21. PHÁT HÀNH GI�Y T� CÓ GIÁ

Ch�ng ch� ti�n g�i c�a Ngân hàng phát hành là các ch�ng ch� ti�n g�i b�ng Vi�t Nam ��ng, b�ng ngo�i t� và ch�ng ch� g�i vàng có k� h�n t� 1 tháng 
��n 5 n�m. Ti�n lãi c�a ch�ng ch� g�i vàng ���c tr� cu�i k� ho�c 3 tháng/l�n.
M�c lãi su�t ta�i th�i �iê�m cu�i n�m c�a các kho�n gi�y t� có giá nh� sau:

��i v�i ch�ng ch� g�i vàng, n�u t�t toán tr��c h�n, khách hàng không ���c h��ng lãi.

99



BÁO CÁO TH��NG NIÊN 2011
S� M�NH M�I - T�M CAO M�I

GI�I THI�U HDBANK QU�N TR� NGÂN HÀNG BÁO CÁO HO�T ��NG ��NH H��NG PHÁT TRI�N BÁO CÁO KI�M TOÁN

22.  CÁC KHO�N LÃI VÀ PHÍ PH�I TR� 
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23.  CÁC KHO�N PH�I TR� VÀ CÔNG N� KHÁC

(i) Ti�n gi� h� và ��i thanh toán bao g�m ti�n và vàng gi� h� cho các cá nhân, doanh nghi�p và T� ch�c tín d�ng. Trong �ó, s� vàng gi� h� cho Ngân 
hàng TMCP Vi�t Nam Tín Ngh�a t�i th�i �i�m 31 tháng 12 n�m 2011 là 21.627 l��ng (t��ng ���ng 910.496 tri�u ��ng).  
(ii) �ây là s� ti�n ph�i tr� cho Ngân hàng TMCP Vi�t Nam Tín Ngh�a t� vi�c x� lý vàng ��t c�c làm tài s�n ��m b�o c�a Ngân hàng TMCP Vi�t Nam Tín 
Ngh�a t�i Ngân hàng cho kho�n ti�n g�i b�ng Vi�t Nam ��ng c�a Ngân hàng t�i Ngân hàng TMCP Vi�t Nam Tín Ngh�a.

24. TÌNH HÌNH TH�C HI�N NGH�A V� V�I NGÂN SÁCH NHÀ N��C 

12.1 Thu� thu nh�p doanh nghi�p hi�n hành

Ngân hàng có ngh�a v� n�p thu� thu nh�p doanh nghi�p 25% trên t�ng l�i nhu�n ch�u thu� (n�m 2010: 25%). 
Các báo cáo thu� c�a ngân hàng s� ch�u s� ki�m tra c�a c� quan thu�. Do vi�c áp d�ng lu�t và các quy ��nh v� thu� ��i v�i các lo�i nghi�p v� khác 
nhau có th� ���c gi�i thích theo nhi�u cách khác nhau, s� thu� ���c trình bày trên các báo cáo tài chính có th� s� b� thay ��i theo quy�t ��nh cu�i 
cùng c�a c� quan thu�.  
Thu� thu nh�p doanh nghi�p hi�n hành ph�i tr� ���c xác ��nh d�a trên thu nh�p ch�u thu� c�a n�m hi�n t�i. Thu nh�p ch�u thu� khác v�i thu nh�p 
���c báo cáo trong báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh vì thu nh�p ch�u thu� không bao g�m các kho�n m�c thu nh�p ���c tính thu� hay chi phí 
���c kh�u tr� trong các n�m khác do có s� khác bi�t gi�a vi�c ghi nh�n theo chính sách k� toán c�a Ngân hàng và các quy ��nh thu� hi�n hành, và 
c�ng không bao g�m các kho�n m�c không ph�i ch�u thu� hay không ���c kh�u tr� cho m�c �ích tính thu�. Thu� thu nh�p doanh nghi�p hi�n hành 
ph�i tr� c�a Ngân hàng ���c tính theo thu� su�t �ã ban hành ��n ngày k�t thúc niên �� k� toán.
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24.2  Thu� thu nh�p hoãn l�i

25. V�N VÀ CÁC QU�
25.1 Báo cáo tình hình thay ��i v�n ch� s� h�u 
Tình hình thay ��i v�n c�a Ngân hàng trong n�m 2011 ���c th� hi�n trong b�ng d��i �ây:

(*) Trong n�m, các c� �ông c�a Ngân hàng �ã góp v�n thêm là 1.000 t� ��ng �� t�ng v�n v�n �i�u l� lên 3.000 t� ��ng theo Quy�t ��nh s� 
6554/NHNN-TTGSNH ngày 27 tháng 8 n�m 2010 c�a Giám ��c Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam Chi nhánh Thành ph� H� Chí Minh v� vi�c t�ng v�n 
�i�u l� n�m 2011 c�a Ngân hàng theo ph��ng án t�ng v�n �i�u l� �ã ���c ��i H�i ��ng C� �ông NHTM Phát tri�n Nhà Thành ph� H� Chí Minh thông 
qua ngày 15 tháng 3 n�m 2010 và Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh công ty c� ph�n ��ng ký thay ��i l�n th� 14 do S� k� ho�ch và ��u t� Thành 
ph� H� Chí Minh c�p ngày 04 tháng 1 n�m 2011.

Ngân hàng ch�a trích l�p các qu� d� tr� t� l�i nhu�n sau thu� c�a n�m 2011 theo quy ��nh. Vi�c trích l�p các qu� d� tr� theo quy ��nh s� ���c th�c 
hi�n theo ngh� quy�t c�a c� �ông ��i H�i ��ng C� �ông th��ng niên và s� ���c h�ch toán trong n�m tài chính ti�p theo.
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25.2 Các qu� d� tr� c�a Ngân hàng
Ngân hàng trích l�p các qu� d� tr� sau �ây theo Lu�t các T� ch�c Tín d�ng s� 47/2010/QH12 có hi�u l�c t� ngày 01 tháng 01 n�m 2011: 

Qu� d� tr� b� sung v�n �i�u l�

Qu� d� phòng tài chính

5% l�i nhu�n sau thu� 

Theo quy�t ��nh c�a ��i h�i ��ng c� �ông 

100% m�c v�n �i�u l�

Không quy ��nh

M�C TRÍCH M�C T�I �A

Các qu� khác ���c trích l�p theo ngh� quy�t c�a ��i H�i ��ng C� �ông.
Vi�c s� d�ng các qu� d� tr� này tuân theo Ngh� ��nh s� 146/2005/N�-CP.

26.  LÃI C� B�N TRÊN C� PHI�U
Lãi c� b�n trên c� phi�u ���c tính b�ng s� l�i nhu�n thu�n phân b� cho các c� �ông c�a Ngân hàng chia cho s� l��ng bình quân gia quy�n c�a s� c� 
phi�u ph� thông �ang l�u hành trong n�m. Chi ti�t lãi c� b�n trên c� phi�u c�a Ngân hàng nh� sau:

L�i nhu�n thu�n phân b� cho các c� �ông c�a Ngân hàng dùng �� tính lãi c� b�n trên m�i c� phi�u là l�i nhu�n sau thu� ch�a lo�i tr� s� ti�n s� ���c 
dùng �� trích l�p các qu� d� tr� theo quy ��nh và theo chính sách c�a Ngân hàng nh� ���c trình bày trong Thuy�t minh s� 25.2.

27. C� T�C
Ngày 5 tháng 10 n�m 2011, Ngân hàng �ã t�m �ng c� t�c n�m 2011 là 150.000 tri�u ��ng (t��ng ���ng 5% v�n �i�u l� Ngân hàng) theo Ngh� quy�t 
s� 09/2011/NQ-H�QT ngày 16 tháng 6 n�m 2011 và s� k�t chuy�n vào l�i nhu�n ch�a phân ph�i c�a n�m 2011 theo ngh� quy�t c�a c� �ông ��i H�i 
��ng C� �ông th��ng niên.

28. THU NH�P LÃI VÀ CÁC KHO�N THU NH�P T��NG T�

29. CHI PHÍ LÃI VÀ CÁC KHO�N CHI PHÍ T��NG T�

30. LÃI THU�N T� HO�T ��NG D�CH V�
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31. THU NH�P T� GÓP V�N, MUA C� PH�N

32. TI�N VÀ CÁC KHO�N T��NG ���NG TI�N
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n thu�n th� hi�n trên báo cáo l�u chuy�n ti�n t� bao g�m các kho�n trên b�ng cân ��i k� toán sau �ây:

34. LO�I HÌNH VÀ GIÁ TR� TÀI S�N TH� CH�P N�M GI� C�A KHÁCH HÀNG 
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33. TÌNH HÌNH THU NH�P C�A CÁN B� CÔNG NHÂN 
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35. NGH�A V� N� TI�M �N VÀ CÁC CAM K�T 
��A RA 
Trong quá trình ho�t ��ng kinh doanh, Ngân 
hàng th�c hi�n các công c� tài chính liên quan 
��n các kho�n m�c ngoài b�ng cân ��i k� toán. 
Các công c� tài chính này ch� y�u bao g�m các 
cam k�t b�o lãnh và th� tín d�ng. Các công c� 
này c�ng t�o ra nh�ng r�i ro tín d�ng cho Ngân 
hàng ngoài các r�i ro tín d�ng �ã ���c ghi nh�n 
trong n�i b�ng. 
R�i ro tín d�ng c�a các công c� tài chính ngo�i 
b�ng ���c ��nh ngh�a là kh� n�ng mang ��n r�i 
ro tín d�ng cho Ngân hàng khi m�t trong các 
bên liên quan ��n công c� tài chính �ó không 
th�c hi�n các �i�u kho�n c�a h�p ��ng. 
B�o lãnh tài chính là các cam k�t có �i�u ki�n 

mà Ngân hàng c�p cho khách hàng �� giao d�ch 
v�i m�t bên th� ba trong các ho�t ��ng v� b�o 
lãnh vay v�n, b�o lãnh thanh toán, b�o lãnh th�c 
hi�n h�p ��ng và b�o lãnh d� th�u. R�i ro tín 
d�ng liên quan ��n vi�c c�p b�o lãnh v� c� b�n 
gi�ng r�i ro cho vay khách hàng. 
Giao d�ch th� tín d�ng th��ng m�i tr� ngay là lo�i 
giao d�ch trong �ó Ngân hàng cung c�p tài chính 
cho khách hàng c�a mình, thông th��ng ng��i 
mua/nhà nh�p kh�u hàng hoá và bên th� h��ng 
là ng��i bán/nhà xu�t kh�u. R�i ro tín d�ng trong 
th� tín d�ng tr� ngay th��ng th�p do hàng hoá 
nh�p kh�u ���c dùng �� th� ch�p cho lo�i giao 
d�ch này.
Giao d�ch th� tín d�ng tr� ch�m s� phát sinh r�i 
ro khi h�p ��ng �ã ���c th�c hi�n mà khách 

hàng không thanh toán cho bên th� h��ng. Các 
th� tín d�ng tr� ch�m không ���c khách hàng 
thanh toán ���c Ngân hàng ghi nh�n là kho�n 
cho vay b�t bu�c và công n� t��ng �ng th� hi�n 
ngh�a v� tài chính c�a Ngân hàng ph�i thanh 
toán cho bên th� h��ng và th�c hi�n ngh�a v� 
c�a Ngân hàng trong vi�c b�o lãnh cho khách 
hàng. 
Ngân hàng th��ng yêu c�u khách hàng ký qu� 
�� ��m b�o cho các công c� tài chính có liên 
quan ��n tín d�ng khi c�n thi�t. Giá tr� ký qu� 
dao ��ng ��n 100% giá tr� cam k�t ���c c�p, 
tùy thu�c vào m�c �� tin c�y c�a khách hàng do 
Ngân hàng �ánh giá.
Chi ti�t các kho�n công n� ti�m �n và cam k�t 
vào ngày 31 tháng 12 nh� sau:

36. GIAO D�CH V�I CÁC BÊN LIÊN QUAN
Giao d�ch v�i các bên liên quan là các giao d�ch 
���c th�c hi�n v�i các bên có liên quan v�i Ngân 
hàng. Các bên ���c coi là liên quan n�u m�t bên 
có kh� n�ng ki�m soát ho�c có �nh h��ng �áng 
k� ��i v�i bên kia trong vi�c ra quy�t ��nh các 
chính sách tài chính và ho�t ��ng. M�t bên ���c 
coi là bên có liên quan v�i Ngân hàng n�u: 
 

(a) Tr�c ti�p ho�c gián ti�p qua m�t hay nhi�u 
bên trung gian, bên này: 

Ki�m soát ho�c b� ki�m soát ho�c ch�u s� 
ki�m soát chung b�i Ngân hàng;
Có v�n góp vào Ngân hàng và do �ó có 
�nh h��ng �áng k� t�i Ngân hàng; 
Có quy�n ��ng ki�m soát Ngân hàng; 

(b) Bên liên quan là công ty liên doanh, liên 
k�t mà Ngân hàng là m�t bên liên doanh, liên 
k�t; 
(c)Bên liên quan có thành viên là nhân s� 
chính trong Ban Qu�n lý c�a Ngân hàng ho�c 
công ty m�; 
(d)Bên liên quan là thành viên m�t thi�t trong 
gia �ình c�a b�t k� cá nhân nào �ã nêu trong 
�i�m (a) ho�c (c); 
(e)Bên liên quan là m�t doanh nghi�p tr�c ti�p 
ho�c gián ti�p ch�u s� ki�m soát, ��ng ki�m 
soát ho�c ch�u �nh h��ng �áng k�, ho�c có 
quy�n bi�u quy�t b�i b�t k� cá nhân nào 
���c �� c�p ��n trong �i�m (c) ho�c (d); 

37. CHÍNH SÁCH QU�N LÝ R�I RO LIÊN QUAN 
��N CÁC CÔNG C� TÀI CHÍNH
Vi�c s� d�ng các công c� tài chính, bao g�m 
nh�n ti�n g�i c�a khách hàng và ��u t� vào các 
tài s�n tài chính có ch�t l��ng cao �ã tr� thành 

ho�t ��ng mang tính then ch�t giúp Ngân hàng 
��t ���c m�c chênh l�ch lãi su�t c�n thi�t. Xét 
t� khía c�nh qu�n lý r�i ro, �i�u này �òi h�i Ngân 
hàng k�t h�p m�t cách cân ��i gi�a các cam k�t 
ngo�i b�ng (nh� b�o lãnh và th� tín d�ng) v�i các 
kho�n cho vay (b�ng ��ng n�i t� c�ng nh� ngo�i 
t�) ��i v�i các cá nhân và t� ch�c thu�c các m�c 
�� tin c�y khác nhau. Bên c�nh �ó, Ngân hàng 
c�ng ��u t� m�t ph�n v�n l�u ��ng vào các 
ch�ng khoán ��u t� hay cho các ngân hàng 
khác vay. Nh�ng r�i ro liên quan ��n trao ��i 
ngo�i t� và thay ��i lãi su�t ���c qu�n lý thông 
qua áp d�ng h�n m�c tr�ng thái nh�m h�n ch� 
s� t�p trung quá m�c ��ng th�i tham gia vào 
các ho�t ��ng có tác d�ng cân b�ng l�n nhau 
�� gi�m thi�u r�i ro. Thông qua vi�c n�m gi� 
nhi�u tài s�n là các công c� tài chính có ch�t 
l��ng cao, c� c�u b�ng cân ��i k� toán c�a 
Ngân hàng có �� kh� n�ng phòng ng�a r�i ro 
tr�ng y�u trong quá trình ho�t ��ng kinh doanh 
và ��m b�o kh� n�ng thanh kho�n. 

Trong quá trình qu�n lý r�i ro tín d�ng, Ngân 
hàng �ã ban hành các chính sách tín d�ng c�ng 
nh� h��ng d�n th�c hi�n �� chu�n hóa các ho�t 
��ng tín d�ng c�a Ngân hàng. R�i ro thanh 
kho�n ���c h�n ch� thông qua vi�c n�m gi� m�t 
s� l��ng l�n ti�n m�t và các kho�n t��ng ���ng 
ti�n d��i d�ng tài kho�n Nostro, các kho�n ti�n 
g�i có k� h�n t�i Ngân hàng Nhà n��c và các t� 
ch�c tín d�ng khác và các gi�y t� có giá. Các t� 
l� an toàn có tính ��n y�u t� r�i ro c�ng ���c s� 
d�ng �� qu�n lý r�i ro thanh kho�n. Ngân hàng 
th��ng ti�n hành �ánh giá chênh l�ch lãi su�t, so 
sánh v�i các th� tr��ng trong n��c và qu�c t� �� 
có nh�ng �i�u ch�nh k�p th�i. Thêm vào �ó, vi�c 
áp d�ng các quy trình qu�n lý r�i ro n�i b� c�ng 

tr� nên hi�u qu� h�n nh� vi�c tri�n khai H� th�ng 
Qu�n lý V�n T�p trung và H� th�ng Thanh toán 
T�p trung, theo �ó toàn b� các giao d�ch v�n và 
thanh toán c�a Ngân hàng ��u do H�i s� chính 
th�c hi�n. Vi�c �ó cho phép Ngân hàng giám sát 
hi�u qu� h�n các bi�n ��i v� v�n và gi�m các sai 
sót có th� x�y ra c�ng nh� nh�ng th� t�c ph�c 
t�p không c�n thi�t.

38. R�I RO TÍN D�NG
R�i ro tín d�ng là kh� n�ng x�y ra t�n th�t trong 
ho�t ��ng ngân hàng c�a t� ch�c tín d�ng do 
khách hàng không th�c hi�n ho�c không có kh� 
n�ng th�c hi�n ngh�a v� c�a mình theo cam k�t.
Ngân hàng ki�m soát và qu�n lý r�i ro tín d�ng 
b�ng cách thi�t l�p h�n m�c thanh toán t��ng 
�ng v�i m�c �� r�i ro mà ngân hàng có th� ch�p 
nh�n ���c ��i v�i m�i khách hàng và ��i v�i m�i 
l�nh v�c ��a lý, ngành ngh�.
Ngân hàng �ã thi�t l�p quy trình soát xét ch�t 
l��ng tín d�ng cho phép d� báo s�m nh�ng thay 
��i v� tình hình tài chính, kh� n�ng tr� n� c�a 
các bên ��i tác d�a trên các y�u t� ��nh tính, 
��nh l��ng. H�n m�c tín d�ng ��i v�i m�i khách 
hàng ���c thi�t l�p thông qua vi�c s� d�ng h� 
th�ng x�p h�ng tín d�ng, trong �ó m�i khách 
hàng ���c x�p lo�i � m�t m�c �� r�i ro. M�c �� 
r�i ro này có th� ���c s�a ��i, c�p nh�t th��ng 
xuyên.
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39. R�I RO TH� TR��NG

39.1 R�i ro lãi su�t
�� nh�y ��i v�i lãi su�t
Ngân hàng ch�a th�c hi�n phân tích �� nh�y ��i 
v�i lãi su�t cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 
tháng 12 n�m 2011 do ch�a �� các �i�u ki�n v� 
h� th�ng c� s� d� li�u và thông tin ��u vào.

Phân tích tài s�n và n� ph�i tr� theo th�i h�n 
��nh l�i lãi su�t th�c t�
Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� là th�i h�n còn 
l�i tính t� th�i �i�m l�p báo cáo tài chính cho t�i 
k� ��nh l�i lãi su�t g�n nh�t ho�c th�i h�n �áo 
h�n c�a các kho�n m�c tài s�n và n� ph�i tr�, 
tùy theo y�u t� nào ��n s�m h�n.
 
Các gi� ��nh và �i�u ki�n sau ���c áp d�ng 
trong phân tích th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� 
c�a các tài s�n và công n� c�a Ngân hàng:

Ti�n m�t, vàng b�c, �á quý; góp v�n ��u t� 
dài h�n và các tài s�n có khác (bao g�m tài 
s�n c� ��nh. b�t ��ng s�n ��u t� và tài s�n 
có khác) ���c x�p lo�i vào kho�n m�c không 
ch�u lãi;
Ti�n g�i t�i Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam 
���c x�p lo�i ti�n g�i thanh toán do �ó k� 
h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� ���c x�p lo�i vào 
kho�n m�c ��n m�t tháng;
Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� c�a ch�ng 
khoán ��u t� và ch�ng khoán kinh doanh 

���c tính d�a trên th�i gian �áo h�n th�c t� 
t�i th�i �i�m l�p báo cáo tài chính c�a t�ng 
lo�i ch�ng khoán;
Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� c�a các 
kho�n ti�n g�i và cho vay các TCTD; các 
kho�n cho vay khách hàng; các kho�n n� 
chính ph� và Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam; 
các kho�n ti�n g�i và vay các T� ch�c tín 
d�ng và kho�n m�c ti�n g�i c�a khách hàng 
���c xác ��nh nh� sau:

Các kho�n m�c có lãi su�t c� ��nh trong 
su�t th�i gian c�a h�p ��ng: th�i h�n ��nh 
l�i lãi su�t th�c t� d�a trên th�i gian còn l�i 
c�a h�p ��ng tính t� th�i �i�m l�p báo 
cáo tài chính.
Các kho�n m�c có lãi su�t th� n�i: th�i 
h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� d�a trên k� 
��nh l�i lãi su�t g�n nh�t tính t� th�i �i�m 
l�p báo cáo tài chính.

Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� c�a kho�n 
m�c phát hành gi�y t� có giá d�a trên th�i 
gian �áo h�n còn l�i c�a t�ng lo�i gi�y t� có 
giá;
Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t� c�a kho�n 
m�c ngu�n v�n tài tr� u� thác ��u t�, cho vay 
mà t� ch�c tín d�ng ch�u r�i ro ���c xác ��nh 
d�a trên th�i gian còn l�i c�a h�p ��ng tài tr� 
tính t� th�i �i�m l�p báo cáo tài chính;
Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t c�a các kho�n n� 
khác ���c x�p vào kho�n m�c không ch�u lãi.

38.1 Các tài s�n tài chính ch�a quá h�n hay ch�a b� gi�m giá
Các tài s�n tài chính ch�a quá h�n hay ch�a b� gi�m giá tr� c�a Ngân hàng bao g�m các kho�n n� nhóm 1 theo quy ��nh c�a Quy�t ��nh 493/2005/Q�-
NHNN và Quy�t ��nh 18/2007/Q�-NHNN; các ch�ng khoán, các kho�n ph�i thu và các tài s�n tài chính khác không quá h�n và không ph�i trích l�p d� 
phòng theo Quy�t ��nh 228/Q�-BTC.
Ngân hàng �ánh giá r�ng Ngân hàng hoàn toàn có kh� n�ng thu h�i ��y �� và �úng h�n các tài s�n tài chính này trong t��ng lai.

38.2  Các tài s�n tài chính �ã quá h�n nh�ng không b� gi�m giá
Tu�i n� c�a các tài s�n tài chính �ã quá h�n nh�ng không b� gi�m giá ���c trình bày d��i �ây:

Ngân hàng hi�n �ang n�m gi� các tài s�n ��m b�o là b�t ��ng s�n, ��ng s�n, các gi�y t� có giá và các lo�i tài s�n ��m b�o khác cho các tài s�n tài 
chính này. Ngân hàng ch�a xác ��nh ���c ��y �� giá tr� h�p lý c�a các tài s�n ��m b�o này do ch�a có các h��ng d�n c� th� c�ng nh� ch�a có các 
thông tin th� tr��ng c�n thi�t.
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(*): không bao g�m d� phòng r�i ro

39.2 R�i ro ti�n t�
R�i ro ti�n t� là r�i ro mà giá tr� c�a các công c� tài chính b� thay ��i xu�t phát t� nh�ng thay ��i v� t� giá.
Ngân hàng ���c thành l�p và ho�t ��ng t�i Vi�t Nam v�i ��ng ti�n báo cáo là VN�. ��ng ti�n giao d�ch chính c�a Ngân hàng c�ng là VN�. Các kho�n 
cho vay và �ng tr��c khách hàng c�a Ngân hàng ch� y�u b�ng VN�, m�t ph�n b�ng �ô la M�. Tuy nhiên, m�t s� tài s�n khác c�a Ngân hàng l�i b�ng 
các ��ng ti�n khác ngoài VN� và �ô la M�. Ngân hàng �ã ��a ra m�t h� th�ng h�n m�c �� qu�n lý tr�ng thái c�a các ��ng ti�n. Tr�ng thái ��ng ti�n 
���c qu�n lý trên c� s� hàng ngày và chi�n l��c phòng ng�a r�i ro ���c Ngân hàng s� d�ng �� ��m b�o r�ng tr�ng thái c�a các ��ng ti�n ���c duy 
trì trong h�n m�c �ã thi�t l�p.  

�� nh�y ��i v�i t� giá
Ngân hàng ch�a th�c hi�n phân tích �� nh�y ��i v�i t� giá cho n�m tài chính k�t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2011 do ch�a �� các �i�u ki�n v� h� 
th�ng c� s� d� li�u và thông tin ��u vào.
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39.3 R�i ro thanh kho�n
R�i ro thanh kho�n là r�i ro Ngân hàng g�p khó 
kh�n trong vi�c th�c hi�n nh�ng ngh�a v� cho 
các công n� tài chính. R�i ro thanh kho�n phát 
sinh khi Ngân hàng có th� không �� kh� n�ng 
th�c hi�n ngh�a v� tr� n� khi nh�ng công n� này 
��n h�n � nh�ng th�i �i�m bình th��ng ho�c 
khó kh�n. �� gi�m thi�u r�i ro thanh kho�n, ngân 
hàng ph�i huy ��ng t� nhi�u ngu�n �a d�ng 
khác ngoài ngu�n v�n c� b�n c�a ngân hàng. 
��ng th�i ngân hàng c�n có chính sách qu�n lý 
tài s�n có tính thanh kho�n linh ho�t, theo dõi 
dòng ti�n t��ng lai và tính thanh kho�n hàng 
ngày. Ngân hàng c�ng c�n �ánh giá dòng ti�n 
d� ki�n và kh� n�ng s�n có c�a tài s�n ��m b�o 
hi�n tài trong tr��ng h�p c�n huy ��ng thêm 
ngu�n v�n.
Th�i gian �áo h�n c�a các tài s�n và công n� th� 
hi�n th�i gian còn l�i c�a tài s�n và công n� tính 
t� ngày l�p báo cáo tài chính ��n khi thanh toán 

theo quy ��nh trong h�p ��ng ho�c trong �i�u 
kho�n phát hành. 
Các gi� ��nh và �i�u ki�n sau ���c áp d�ng 
trong phân tích th�i gian ��n h�n c�a các tài s�n 
và công n� c�a Ngân hàng:

Ti�n g�i t�i Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam 
���c x�p lo�i ti�n g�i thanh toán, trong �ó 
bao g�m ti�n g�i d� tr� b�t bu�c. S� d� c�a 
ti�n g�i d� tr� b�t bu�c ph� thu�c vào thành 
ph�n và k� h�n c�a các kho�n ti�n g�i khách 
hàng c�a Ngân hàng.
Th�i gian �áo h�n c�a ch�ng khoán ��u t� 
���c tính d�a trên ngày �áo h�n c�a t�ng lo�i 
ch�ng khoán.
Th�i gian ��n h�n c�a các kho�n ti�n g�i và 
cho vay các TCTD và các kho�n cho vay 
khách hàng ���c xác ��nh d�a vào ngày ��n 
h�n c�a h�p ��ng quy ��nh. Th�i gian ��n 
h�n th�c t� có th� thay ��i do các kh� ��c 
cho vay ���c gia h�n. 

Th�i gian ��n h�n c�a các kho�n ��u t� góp 
v�n mua c� ph�n ���c coi là h�n m�t n�m 
do các kho�n ��u t� này không có th�i gian 
�áo h�n xác ��nh.
Các kho�n ti�n g�i, ti�n vay c�a các t� ch�c 
tín d�ng và các kho�n ti�n g�i c�a khách 
hàng ���c xác ��nh d�a vào tính ch�t c�a 
các kho�n này ho�c th�i gian �áo h�n trên 
h�p ��ng. Tài kho�n Vostro và ti�n g�i thanh 
toán ���c th�c hi�n giao dich theo yêu c�u 
c�a khách hàng và do �ó ���c x�p lo�i 
không k� h�n. Th�i gian �áo h�n ��i v�i các 
kho�n vay và ti�n g�i k� h�n ���c xác ��nh 
d�a trên ngày ��n h�n theo h�p ��ng. Trong 
th�c t�, các kho�n này có th� ���c quay 
vòng và do �ó duy trì trong th�i gian dài h�n 
th�i gian �áo h�n ban ��u.
Th�i gian ��n h�n c�a tài s�n c� ��nh ���c 
xác ��nh d�a vào th�i gian s� d�ng h�u ích 
còn l�i c�a tài s�n.

(*): không bao g�m d� phòng r�i ro



BÁO CÁO TH��NG NIÊN 2011
S� M�NH M�I - T�M CAO M�I

GI�I THI�U HDBANK QU�N TR� NGÂN HÀNG BÁO CÁO HO�T ��NG ��NH H��NG PHÁT TRI�N BÁO CÁO KI�M TOÁN

40. CAM K�T V�N VÀ THUÊ HO�T ��NG

116 117

K� toán và H� th�ng K� toán Vi�t Nam áp d�ng 
cho các t� ch�c tín d�ng và các quy ��nh liên 
quan c�a Ngân hàng Nhà n��c.

Tài s�n tài chính 
Các tài s�n tài chính c�a Ngân hàng theo ph�m 
vi c�a Thông t� 210/2009/TT-BTC bao g�m ti�n 
m�t, vàng b�c, �á quý, các kho�n ti�n, vàng g�i 
t�i Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam và các t� 
ch�c tín d�ng khác, các kho�n cho vay khách 
hàng và các t� ch�c tín d�ng khác, các kho�n 
ch�ng khoán kinh doanh, ch�ng khoán ��u t�, 
các kho�n ph�i thu và các tài s�n theo các h�p 
��ng phái sinh ti�n t�.
Theo Thông t� 210/2009/TT-BTC, tài s�n tài 
chính ���c phân lo�i m�t cách phù h�p, cho 
m�c �ích thuy�t minh trong các báo cáo tài 
chính, thành m�t trong các lo�i sau:

TÀI S�N TÀI CHÍNH ���C GHI NH�N THEO 
GIÁ TR� H�P LÝ THÔNG QUA BÁO CÁO K�T 
QU� HO�T ��NG KINH DOANH: 
Là m�t tài s�n tài chính th�a mãn m�t trong các 
�i�u ki�n sau:

a) Tài s�n tài chính ���c phân lo�i vào nhóm 
n�m gi� �� kinh doanh. Tài s�n tài chính ���c 
phân lo�i vào nhóm ch�ng khoán n�m gi� �� 
kinh doanh, n�u:
- ���c mua ho�c t�o ra ch� y�u cho m�c �ích 
bán l�i/ mua l�i trong th�i gian ng�n;
- Có b�ng ch�ng v� vi�c kinh doanh công c� �ó 
nh�m m�c �ích thu l�i ng�n h�n; ho�c
- Công c� tài chính phái sinh (ngo�i tr� các công 
c� tài chính phái sinh ���c xác ��nh là m�t h�p 
��ng b�o lãnh tài chính ho�c m�t công c� 
phòng ng�a r�i ro hi�u qu�).
b) T�i th�i �i�m ghi nh�n ban ��u, ��n v� x�p tài 
s�n tài chính vào nhóm ph�n ánh theo giá tr� h�p 
lý thông qua Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh 
doanh. 

CÁC KHO�N ��U T� N�M GI� ��N NGÀY 
�ÁO H�N: 
Là các tài s�n tài chính phi phái sinh v�i các 
kho�n thanh toán c� ��nh ho�c có th� xác ��nh 
và có k� �áo h�n c� ��nh mà ��n v� có ý ��nh và 
có kh� n�ng gi� ��n ngày �áo h�n, ngo�i tr�:
a) Các tài s�n tài chính mà t�i th�i �i�m ghi nh�n 

41. TRÌNH BÀY B� SUNG CÁC THÔNG TIN TÀI 
S�N TÀI CHÍNH VÀ N� PH�I TR� TÀI CHÍNH 
THEO THÔNG T� 210

Ngày 6 tháng 11 n�m 2009, B� Tài chính �ã ban 
hành Thông t� s� 210/2009/TT-BTC h��ng d�n 
áp d�ng Chu�n m�c Báo cáo Tài chính Qu�c t� 
v� trình bày báo cáo tài chính và thuy�t minh 
thông tin ��i v�i công c� tài chính (�Thông t� 
210�) có hi�u l�c cho các n�m tài chính b�t ��u 
t� ho�c sau ngày 1 tháng 1 n�m 2011. 
Ngân hàng �ã áp d�ng Thông t� 210 và b� sung 
thêm các thuy�t minh m�i �� phù h�p v�i các 
yêu c�u c�a thông t� này trong các báo cáo tài 
chính. Do Thông t� 210 ch� quy ��nh vi�c trình 
bày báo cáo tài chính và thuy�t minh thông tin 
��i v�i công c� tài chính, các khái ni�m v� tài 
s�n tài chính, n� ph�i tr� tài chính và các khái 
ni�m liên quan nh� ���c trình bày t�i Thuy�t 
minh s� 46 trên các báo cáo tài chính ch� áp 
d�ng ��i v�i vi�c l�p các thuy�t minh này. Các 
kho�n m�c tài s�n, n� ph�i tr� và v�n ch� s� h�u 
c�a Ngân hàng v�n ���c ghi nh�n và h�ch toán 
theo các quy ��nh hi�n hành c�a các Chu�n m�c 

doanh.

N� ph�i tr� tài chính
N� ph�i tr� tài chính c�a Ngân hàng theo ph�m 
vi c�a Thông t� 210/2009/TT-BTC bao g�m các 
kho�n n� Chính ph� và Ngân hàng Nhà n��c, 
ti�n g�i và vay các t� ch�c tín d�ng khác, ti�n 
g�i c�a khách hàng, v�n tài tr�, �y thác ��u t�, 
cho vay mà Ngân hàng ch�u r�i ro, các kho�n 
gi�y t� có giá phát hành, các kho�n ph�i tr� và 
các kho�n n� ph�i tr� theo các h�p ��ng phái 
sinh ti�n t�.
Theo Thông t� 210/2009/TT-BTC, n� ph�i tr� tài 
chính, cho m�c �ích thuy�t minh trong các báo 
cáo tài chính, ���c phân lo�i m�t cách phù h�p 
thành:

CÁC N� PH�I TR� TÀI CHÍNH ���C GHI 
NH�N THÔNG QUA BÁO CÁO K�T QU� HO�T 
��NG KINH DOANH
Là m�t kho�n n� ph�i tr� tài chính th�a mãn m�t 
trong các �i�u ki�n sau:
a) N� ph�i tr� tài chính ���c phân lo�i vào nhóm 
n�m gi� �� kinh doanh. N� ph�i tr� tài chính 
���c phân lo�i vào nhóm ch�ng khoán n�m gi� 
�� kinh doanh, n�u:
- ���c mua ho�c t�o ra ch� y�u cho m�c �ích 
bán l�i/ mua l�i trong th�i gian ng�n;
- Có b�ng ch�ng v� vi�c kinh doanh công c� �ó 
nh�m m�c �ích thu l�i ng�n h�n; ho�c
- Công c� tài chính phái sinh (ngo�i tr� các công 
c� tài chính phái sinh ���c xác ��nh là m�t h�p 
��ng b�o lãnh tài chính ho�c m�t công c� 
phòng ng�a r�i ro hi�u qu�).
b) T�i th�i �i�m ghi nh�n ban ��u, ��n v� x�p n� 
ph�i tr� tài chính vào nhóm ph�n ánh theo giá tr� 

h�p lý thông qua Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng 
kinh doanh. 

ban ��u �ã ���c x�p vào nhóm ghi nh�n theo 
giá tr� h�p lý thông qua Báo cáo k�t qu� ho�t 
��ng kinh doanh;
b) Các tài s�n tài chính �ã ���c x�p vào nhóm 
s�n sàng �� bán; 
c) Các tài s�n tài chính th�a mãn ��nh ngh�a v� 
các kho�n cho vay và ph�i thu.

CÁC KHO�N CHO VAY VÀ PH�I THU: 
Là các tài s�n tài chính phi phái sinh v�i các 
kho�n thanh toán c� ��nh ho�c có th� xác ��nh 
và không ���c niêm y�t trên th� tr��ng, ngo�i 
tr�:
a) Các kho�n mà ��n v� có ý ��nh bán ngay ho�c 
s� bán trong t��ng lai g�n ���c phân lo�i là tài 
s�n n�m gi� vì m�c �ích kinh doanh, và c�ng 
nh� các lo�i mà t�i th�i �i�m ghi nh�n ban ��u 
���c ��n v� x�p vào nhóm ghi nh�n theo giá tr� 
h�p lý thông qua Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng 
kinh doanh;
b) Các kho�n ���c ��n v� x�p vào nhóm s�n 
sàng �� bán t�i th�i �i�m ghi nh�n ban ��u; 
ho�c
c) Các kho�n mà ng��i n�m gi� có th� không 
thu h�i ���c ph�n l�n giá tr� ��u t� ban ��u, 
không ph�i do suy gi�m ch�t l��ng tín d�ng, và 
���c phân lo�i vào nhóm s�n sàng �� bán.

TÀI S�N S�N SÀNG �� BÁN: 
Là các tài s�n tài chính phi phái sinh ���c xác 
��nh là s�n sàng �� bán ho�c không ���c phân 
lo�i là:
a) các kho�n cho vay và các kho�n ph�i thu;
b) các kho�n ��u t� gi� ��n ngày �áo h�n; 
c) các tài s�n tài chính ghi nh�n theo giá tr� h�p lý 
thông qua Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng kinh 
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41.1  Giá tr� ghi s� và giá tr� h�p lý c�a tài s�n và n� ph�i tr� tài chính
B�ng sau trình bày giá tr� ghi s� và giá tr� h�p lý c�a các tài s�n c�a Ngân hàng t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2011:

B�ng sau trình bày giá tr� ghi s� và giá tr� h�p lý c�a các kho�n n� ph�i tr� tài chính c�a Ngân hàng t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2011:

Phân lo�i l�i tài s�n tài chính
Trong n�m, Ngân hàng �ã th�c hi�n phân lo�i l�i 21.000 tri�u ��ng kho�n góp v�n ��u t� dài h�n vào Công ty C� ph�n Qu�c t� S�n Hà t� kho�n m�c 
���u t� dài h�n khác� sang kho�n m�c �Ch�ng khoán s�n sàng �� bán� do thay ��i m�c �ích n�m gi�. S� thay ��i này không �nh h��ng ��n k�t qu� 
ho�t ��ng kinh doanh c�ng nh� v�n ch� s� h�u c�a Ngân hàng.

42. CÁC S� KI�N SAU NGÀY L�P B�NG CÂN ��I K� TOÁN
Không có s� ki�n quan tr�ng nào khác x�y ra k� t� ngày l�p b�ng cân ��i k� toán yêu c�u ph�i có các �i�u ch�nh ho�c thuy�t minh trong các báo cáo 
tài chính.

43. T� GIÁ M�T S� LO�I NGO�I T� VÀO TH�I �I�M CU�I N�M



MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

HDBank có:
- 1 H�i s�
- 121 Chi nhánh, phòng giao d�ch và qu� ti�t ki�m
- T�i 15 t�nh thành trên c� n��c 

Mi�n Nam:
1. Thành ph� H� Chí Minh: 1 H�i s�, 9 Chi nhánh, 34 Phòng giao d�ch, 3 Qu� ti�t ki�m
2. Bà R�a - V�ng Tàu: 1 Chi nhánh, 4 Phòng giao d�ch
3. Bình D��ng: 1 Chi nhánh, 1 Phòng giao d�ch, 2 Qu� ti�t ki�m
4. ��ng Nai: 1 Chi nhánh, 3 Phòng giao d�ch
5. An Giang: 1 Chi nhánh
6. Long An: 1 Phòng giao d�ch
7. C�n Th�: 1 Chi nhánh, 1 Phòng giao d�ch, 1 Qu� ti�t ki�m

Mi�n B�c:
12. Hà N�i: 3 Chi nhánh, 22 Phòng giao d�ch, 14 Qu� ti�t ki�m
13. H�i Phòng: 1 Chi nhánh
14. H�i D��ng: 1 Chi nhánh
15. B�c Ninh: 1 Chi nhánh

Mi�n Trung:
8. Ngh� An: 1 Chi nhánh, 3 Phòng giao d�ch
9. �à N�ng: 1 Chi nhánh, 4 Phòng giao d�ch
10. Khánh Hòa: 1 Chi nhánh, 2 Phòng giao d�ch
11. ��k L�k: 1 Chi nhánh, 1 Qu� ti�t ki�m
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