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Tầm nhìn

“Khát vọng của chúng tôi là trở thành một trong những ngân hàng trong nước được 
ngưỡng mộ nhất. Chúng tôi tin rằng việc phục vụ khách hàng với các giải pháp toàn 
diện, phù hợp với nhu cầu của họ là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của chúng tôi”.

Sứ mệnh

“Với việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tiên 
phong trong ngành Ngân hàng bằng phong cách chuyên 
nghiệp nhất, chúng tôi tạo ra các giá trị đặc biệt cho khách 
hàng, nhà đầu tư và nhân viên”.

Giá trị cốt lõi

Năng lực mang lại sự tự tin về chất lượng và sự hoàn hảo.

Cam kết mang lại sự tin tưởng một cách trọn vẹn và bền vững với thời gian.

Thân thiện, cởi mở mang lại sự thoải mái, dễ chịu, xây dựng niềm tin và mở ra các mối 
quan hệ mới.
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Ngân hàng TMCP Bản Việt sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các mục 
tiêu đã đặt ra cho năm 2012 cũng như các giai đoạn tiếp theo nhằm nâng vị thế của 
ngân hàng lên một tầm cao mới, đồng thời bảo vệ và gia tăng lợi ích lâu dài của Quý vị 
cổ đông, Quý khách hàng cũng như đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Thông điệp của
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

chỉ tiêu khác đều đảm bảo đúng theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Để tiếp tục hoạt động ổn định và phát 
triển hơn nữa trong thời gian tới, mỗi 
doanh nghiệp đòi hỏi phải đẩy mạnh 
hơn nữa hoạt động quản trị, điều hành 
và tiến tới từng bước tái cấu trúc để 
thích ứng với những biến động không 
ngừng của nền kinh tế. Nhằm cụ thể 
hoá những bước đi để thay đổi chính 
mình, Ngân hàng TMCP Gia Định đã 
chính thức đổi tên thành Ngân hàng 
TMCP Bản Việt. Có thể nói, đây được 
xem là một bước chuyển mình trong 
giai đoạn mới, tạo dựng một thương 
hiệu mới, làm tiền đề cho ngân hàng 
phát triển đột phá hơn thời gian tới.

Sự kiện thay đổi thương hiệu chính là 
một mốc son vàng đánh dấu sự phát 
triển mới của Ngân hàng TMCP Bản 
Việt trong thời gian tới. Chúng tôi luôn 
đảm bảo quyền lợi của quý khách 
hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên. 
Đối với quý khách hàng, chúng tôi 
cam kết về chất lượng sản phẩm dịch 
vụ và cung cách phục vụ tốt nhất. Đối 
với các cổ đông, chúng tôi luôn đảm 
bảo kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu 
quả, minh bạch và thực hiện một cách 
hợp lý nhất giữa quyền lợi trước mắt 
cũng như lâu dài với tiêu chí luôn luôn 
vì lợi ích cổ đông. Đối với cán bộ nhân 

Kính gửi: Quý cổ đông!

Quý vị thân mến!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi 
lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị, những 
người đã gắn bó đồng hành cùng 
Ngân hàng trong suốt thời gian qua. 
Năm 2011 đã khép lại với nhiều biến 
động liên tục của kinh tế thế giới, 
do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc 
tăng trưởng kinh tế của chúng ta. Tuy 
nhiên, dưới sự chỉ đạo đúng đắn và kịp 
thời của Chính phủ, những biện pháp 
kịp thời của Ngân hàng Nhà nước, 
hoạt động kinh tế đã chuyển mình 
kịp thời và ổn định. Nằm trong xu thế 
đó, hoạt động tài chính – ngân hàng 
trong nước cũng từng bước đi vào ổn 
định và đạt được một số kết quả đáng 
tự hào.

Cùng với những nỗ lực hết mình và 
sự đồng lòng của Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể 
cán bộ nhân viên, trong năm 2011 
Ngân hàng TMCP Bản Việt đã đạt được 
những thành quả rất đáng phấn khởi: 
mạng lưới giao dịch đã có mặt tại hầu 
hết tại các tỉnh, thành phố lớn; Tổng tài 
sản đạt 16. 968 tỷ đồng, tăng 106% so 
với năm 2010; Kết quả lợi nhuận tăng 
380%; Huy động vốn tăng 120%; Vốn 
điều lệ tăng lên 3.000 tỷ đồng, …các 

viên, chúng tôi tạo dựng một môi 
trường làm việc công bằng với chính 
sách đãi ngộ đầy đủ và thỏa đáng.

Năm 2012 dự đoán vẫn còn nhiều 
khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam 
nói chung và thách thức với hệ thống 
Ngân hàng nói riêng, nhưng tôi tin 
rằng với sự đồng lòng của tập thể CB 
– NV và sự  gắn bó, hỗ trợ của toàn thể 
Quý vị, chúng ta sẽ cùng đưa Ngân 
hàng TMCP Bản Việt nâng tầm lên một 
đỉnh cao mới với những thành tựu lớn 
hơn nữa.

Thay mặt Ngân hàng TMCP Bản Việt tôi 
xin gửi lời chào thân ái cùng lời chúc 
sức khỏe, thành công, hạnh phúc đến 
toàn thể quý vị.

Trân trọng kính chào.

Nguyễn Thanh Phượng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
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Phát biểu của Tổng Giám Đốc

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2012 và không 
ngừng xây dựng phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Bản Việt trong lòng người 
tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Kính thưa Quý vị!

Môi trường kinh doanh năm 2012 xác 
định vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, 
hoạt động của các ngân hàng dưới 
sự kiểm soát chặt chẽ từ phía các cơ 
quan hữu quan, tính cạnh tranh trong 
ngành càng cao, sự sáp nhập của các 
đơn vị cùng ngành là điều khó tránh 
khỏi trong tiến trình tái cơ cấu của 
toàn hệ thống ngân hang. Các ngân 
hàng thương mại phải nâng cao chất 
lượng dịch vụ, củng cố và phát triển 
thế mạnh của mình để có thể cạnh 
tranh tốt với các đối thủ trong nước và 
các tổ chức kinh tế thế giới.

Trước những tác động to lớn và ảnh 
hưởng của kinh tế vĩ mô cùng những 
biến động của thị trường tài chính 
ngân hàng trong và ngoài nước, đồng 
thời thông qua đánh giá kỹ lưỡng 
những điểm mạnh và hạn chế, những 
cơ hội và thách thức, năm 2012 Ngân 
hàng TMCP Bản Việt xác định hướng đi 
chung tay vì sự thành công của khách 
hàng doanh nghiệp. Do vậy, ngân 
hàng sẽ luôn chủ động và tích cực 
thực hiện các chính sách khách hàng 
tốt nhất, triển khai hiệu quả đúng 
đối tượng các chương trình, nghị 
quyết của chính phủ về cho vay nông 
nghiệp nông thôn, cấp tín dụng cho 
Doanh nghiệp với lãi suất tốt nhất để 
cùng vượt qua khó khăn và góp phần 
duy trì tăng trưởng kinh tế.

Trong năm 2012 Ngân hàng TMCP Bản 
Việt đã ra mắt bộ nhận diện thương 
hiệu mới. Nhận thức được tầm quan 
trọng trong hiệu quả kinh doanh từ 
những giá trị vô hình khi thương hiệu 

được định vị trong tâm trí khách hàng, 
cũng như không ngừng hoàn thiện 
mình trong cuộc chạy đua cạnh tranh 
về nội lực, sự kiện thay đổi thương hiệu 
từ Ngân hàng TMCP Gia Định thành 
Ngân hàng TMCP Bản Việt chính là 
một bước ngoặt đánh dấu việc nâng 
cao chất và lượng của sản phẩm, dịch 
vụ, nâng cấp hình ảnh, diện mạo mới 
đến với khách hàng. Để bước vào giai 
đoạn mới, tôi cho rằng việc xây dựng 
thương hiệu sẽ tác động mạnh mẽ tới 
toàn bộ ngân hàng, từ cấu trúc, mục 
tiêu, thái độ cho tới tầm nhìn của mọi 
thành viên trực thuộc; nó sẽ đại diện 
cho tinh thần của toàn bộ ngân hàng 
trong giai đoạn mới tái cấu trúc để lớn 
mạnh hơn, tăng sức cạnh tranh hơn và 
đáp ứng nhu cầu mới của nền kinh tế.

Với những nhiệm vụ trọng tâm đó, 
Viet Capital Bank đã đề ra những định 
hướng kế hoạch cụ thể trong năm 
2012. Triển khai thực hiện cơ cấu lại 
toàn diện bộ máy hoạt động của Ngân 
hàng TMCP Bản Việt về tài sản Nợ, tài 
sản Có, lượng khách hàng hiện hữu 
và tiềm năng, kiểm soát chặt chẽ các 
nguồn thu để đảm bảo tốc độ tăng 
trưởng ổn định, vững chắc, hiệu quả. 
Luôn đảm bảo các chỉ tiêu trong hoạt 
động theo các quy định của Chính 
phủ và Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt 
là đảm bảo an toàn và thanh khoản 
của hệ thống.

Hoàn thành đồng bộ tất cả các chỉ 
tiêu kế hoạch 2012 đã đề ra và những 
năm tiếp theo, tạo tiền đề thuận lợi 
cho việc thực hiện kế hoạch xây dựng 

chiến lược kinh doanh đến năm 2015.

Tạo sự dịch chuyển quan trọng đưa 
Ngân hàng TMCP Bản Việt trở thành 
ngân hàng thương mại hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực ngân hàng bán 
buôn, xây dựng hệ thống thương hiệu 
Ngân hàng TMCP Bản Việt đạt chuẩn 
quốc tế bằng những nội dung kinh 
doanh trọng yếu của Ngân hàng.

Tôi tin rằng cùng với nỗ lực của toàn 
thể CBNV, Ban Lãnh đạo ngân hàng, 
chúng tôi cam kết trước Đại hội Cổ 
đông sẽ phấn đấu vượt chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra trong năm 2012 và không 
ngừng xây dựng phát triển thương 
hiệu Ngân hàng TMCP Bản Việt trong 
lòng người tiêu dùng trong nước và 
quốc tế.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công!

Trân trọng.

Đỗ Duy Hưng
Tổng Giám Đốc



10 11

Những sự kiện quan trọng năm 2011 
của Ngân hàng TMCP Bản Việt

TỪ NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2012  NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI CỔ PHẦN GIA ĐỊNH ĐƯỢC ĐỔI THÀNH NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT  (VIET CAPITAL 
COMMERCIAL JOINT STOCK BANK).

VỚI VỐN ĐIỀU LỆ 3.000 TỶ ĐỒNG, VIỆC THAY ĐỔI 
BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU NÀY ĐÁNH 

DẤU SỰ CHUYỂN MÌNH VÀ PHÁT TRIỂN 
MỚI CỦA MỘT THƯƠNG HIỆU 

MỚI.

Ngân hàng TMCP 
Gia Định

chính thức đổi tên thành 
Ngân hàng TMCP Bản Việt 

2012

Tưng bừng khai trương trụ sở 
mới Chi nhánh Long An

  
Ngày 04/07/2011, Ngân hàng tưng 
bừng khai trương Trụ sở mới Chi 
Nhánh Long An tại 23 – 25B Hùng 
Vương, Phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long 
An. Đây cũng là một trong những mục 
tiêu phấn đấu trong nỗ lực tìm kiếm, 
thu hút khách hàng và nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh doanh tại các khu 
vực tiềm năng trong năm 2011 và các 
năm tiếp theo. 

Là 1 trong 8 tỉnh, thành phố thuộc 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 
Long An giữ một vị trí địa lý chiến lược, 
là địa bàn cầu nối trong giao thương, 
hợp tác kinh tế văn hóa có hiệu quả 
của các tỉnh vùng ĐBSCL và Vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam của cả 
nước, nhất là Tp. HCM. Trong vài năm 
gần đây, Long An luôn đứng trong top 
10 về chỉ số cạnh tranh và vốn đầu 
tư nước ngoài FDI. Chính quyền tỉnh 
Long An luôn chú trọng đẩy nhanh 
tốc độ chuyển dịch cơ cấu đầu tư, tập 
trung vào các ngành công nghiệp có 
lợi thế cạnh tranh, phát triển mạnh 
các ngành dịch vụ, nhất là những 
ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao 
như Ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài 
chính, du lịch và vận tải…

Chi nhánh Long An cũng sẽ cung cấp 
đầy đủ các sản phẩm dịch vụ Ngân 
hàng hiện đại, các sản phẩm tiết kiệm 
đa dạng, kỳ hạn linh hoạt, với mức lãi 
suất tốt nhất và nhiều ưu đãi cộng 

Phòng giao dịch Lạc Long 
Quân chính thức đi vào hoạt 
động

Được sự chấp thuận của NHNN – Chi 
nhánh Tp. HCM, từ ngày 17/10/2011, 
Ngân hàng chính thức chuyển địa 
điểm hoạt động của PGD Tân Bình, 
trực thuộc chi nhánh Bạch Đằng về 
địa chỉ mới: 395 – 397 Lạc Long Quân, 
Phường 5, quận 11, Tp. HCM, đồng thời 
đổi tên thành PGD Lạc Long Quân.

Với sự chuẩn bị kỹ về nguồn nhân 
lực, đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị hiện đại, PGD Lạc Long Quân 
mang đến sự thuận tiện, hài lòng cho 
khách hàng khi đến giao dịch. Với vị trí 
thoáng đẹp, thuận lợi, đang từng bước 
phát triển của khu vực kinh tế Quận 
11, sẽ đem đến nhiều tiềm năng phát 
triển kinh doanh cũng như tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế và nhân dân trên 
địa bàn Quận 11 – Tp. HCM có thêm 
cơ hội để lựa chọn Ngân hàng phục 
vụ mình, được sử dụng các sản 

dấu bước ngoặt trong chiến lược tìm 
kiếm và nâng cao năng lực cạnh tranh 
tại các khu vực tiềm năng trong năm 
2011 của chúng tôi.

Tp. Buôn Ma Thuột là thành phố lớn 
nhất ở khu vực Tây Nguyên và của tỉnh 
Đắk Lắk. Vừa qua, Buôn Ma Thuột còn 
được Thủ tướng Chính Phủ công nhận 
là thành phố có quy hoạch tốt nhất 
Việt Nam, trở thành đô thị loại I trực 
thuộc tỉnh Đắk Lắk. Thành phố đang 
tiếp tục phấn đấu để đến năm 2015 
trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung 
Ương, thu hút ngày càng đông dân cư, 
cũng như sự đầu tư mạnh mẽ vốn đầu 
tư và dự án lớn của các tổ chức kinh 
tế, nâng cao nhu cầu về dịch vụ tiền 
tệ - Ngân hàng. 

Nhằm đáp ứng tất cả những nhu cầu 
thiết yếu của một thành phố năng 
động, đang trên đà phát triển, Ngân 
hàng đã chính thức đưa vào hoạt 
động Chi nhánh Buôn Ma Thuột.

thiết bị hiện đại, hệ thống công nghệ 
thông tin kết nối trực tuyến. Đội ngũ 
cán bộ nhân viên chất lượng cao được 
tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng, phục 
vụ tận tình, chuyên nghiệp. Bên cạnh 
đó, Phòng giao dịch Cát Lái đảm bảo 
cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch 
vụ Ngân hàng hiện đại, các sản phẩm 
tiết kiệm đa dạng, kỳ hạn linh hoạt, với 
mức lãi suất tốt nhất và nhiều ưu đãi 
cộng thêm cho khách hàng; đồng thời 
đáp ứng nhu cầu hỗ trợ vốn cho cá 
nhân, doanh nghiệp hoạt động trên 
địa bàn  bằng các dịch vụ tài chính 
Ngân hàng với nhiều tiện ích.

Triển khai phần mềm lõi Core 
Banking

Ngày 17/05/2011, Ngân hàng chính 
thức ký kết và nhận bản quyền sử 
dụng phần mềm lõi Core banking với 
công ty Oracle Việt Nam.
 
Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh 
của Ngân hàng, sự gia tăng về số lượng 
và tính đa dạng của các sản phẩm và 
dịch vụ Ngân hàng cũng như khách 
hàng, công tác quản trị điều hành của 
một Ngân hàng cần có sự hỗ trợ rất 
nhiều từ bộ phận công nghệ thông 
tin nhằm nâng cao sự hiệu quả trong 
quản lý, khả năng cạnh tranh, chất 
lượng cung cấp dịch vụ cũng như tính 
an toàn và bảo mật cho khách hàng.

Chính vì điều đó, chúng tôi đã nhanh 
chóng đầu tư nâng cấp hạ tầng công 
nghệ Ngân hàng, xây dựng cơ sở dữ 
liệu dự phòng và đặc biệt là đầu tư 
mua sắm hệ thống Core Banking hiện 
đại.

 
Khai trương trụ sở mới Chi 
nhánh Buôn Ma Thuột

 
Ngày 28/05/2011, Ngân hàng tưng 
bừng khai trương Trụ sở mới Chi 
Nhánh Buôn Ma Thuột tại số 48 
đường Phan Bội Châu, phường Thắng 
Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 
Đây là một trong chuỗi sự kiện đánh 

thêm cho khách hàng; đồng thời đáp 
ứng nhu cầu hỗ trợ vốn cho cá nhân, 
doanh nghiệp và các dịch vụ với thủ 
tục nhanh chóng, sự phục vụ tận tình 
của đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên 
nghiệp. Với việc đưa vào hoạt động chi 
nhánh tại Long An, với mong muốn 
tham gia, đóng góp vào quá trình 
phát triển kinh tế mạnh mẽ của tỉnh, 
đáp ứng các nhu cầu giao thương của 
các doanh nghiệp và người dân trên 
địa bàn tỉnh.

Phòng giao dịch Cát Lái chính 
thức đi vào hoạt động

Sáng ngày 29/08/2011, Ngân hàng 
chính thức chuyển địa điểm hoạt 
động của Phòng giao dịch Phú Thuận, 
trực thuộc chi nhánh Sài Gòn về địa 
chỉ mới: 373 đường Nguyễn Thị Định, 
Phường Cát Lái, Quận 2, Tp. HCM, 
đồng thời đổi tên thành Phòng giao 
dịch Cát Lái.

Với sự chuẩn bị kỹ về nguồn nhân lực, 
sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và trang 
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Sự ra đời của Phòng giao dịch Quận 10 
đánh dấu sự phát triển của Ngân hàng 
trong công tác mở rộng mạng lưới 
năm 2011, nâng tổng số điểm giao 
dịch của toàn hệ thống lên 32 điểm. 

Với sự chuẩn bị kỹ về nguồn nhân lực, 
sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và trang 
thiết bị hiện đại, Phòng giao dịch 
Quận 10 sẽ mang đến sự thuận tiện, 
hài lòng cho khách hàng khi đến giao 
dịch. Sự có mặt của Phòng giao dịch 
Quận 10 sẽ đóng góp tích cực trong 
việc tiếp tục mở rộng thị phần, đẩy 
mạnh quảng bá thương hiệu trên địa 
bàn, góp phần không nhỏ vào công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội của 
Tp. HCM.

Khai trương Phòng giao dịch 
Lý Thái Tổ - Đà Nẵng

Từ ngày 10/12/2011, Ngân hàng chính 
thức khai trương và đưa vào hoạt 
động Phòng giao dịch Lý Thái Tổ trực 
thuộc chi nhánh Đà Nẵng tại địa chỉ: 
101 Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián, 
Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Sự ra đời của Phòng giao dịch Lý Thái 
Tổ đánh dấu sự lớn mạnh và khẳng 
định tiềm năng phát triển của Ngân 
hàng tại khu vực Đà Nẵng. Đây là điểm 
giao dịch thứ 3 tại Đà Nẵng và nâng 
tổng số điểm giao dịch của Ngân 
hàng lên 31 điểm.Với sự chuẩn bị kỹ về 
nguồn nhân lực, sự đầu tư về cơ sở hạ 
tầng và trang thiết bị hiện đại, Phòng 

hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch 
vụ Ngân hàng một cách tận tình, chu 
đáo. Tại trụ sở mới, Phòng giao dịch 
Nguyễn Trãi sẽ tiếp tục góp phần hơn 
nữa trong việc nâng cao hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của toàn hệ thống 
nói riêng và sự phát triển kinh tế của 
Thành phố nói chung. Phòng giao dịch 
Nguyễn Trãi chuyển đổi và hoạt động 
theo mô hình kinh doanh mới hiện đại 
– đa năng được áp dụng trên toàn hệ 
thống từ cuối năm 2011. Phòng giao 
dịch Nguyễn Trãi sẽ đáp ứng đầy đủ 
các nhu cầu tài chính của khách hàng 
như: dịch vụ tiền gửi, tiết kiệm, cho vay 
tiêu dùng, dịch vụ thanh toán, chuyển 
tiền trong và ngoài nước., v.v...

Phòng giao dịch Quận 10 
chính thức đi vào hoạt động

Từ ngày 26/12/2011, Phòng giao dịch 
Quận 10, trực thuộc chi nhánh Sài Gòn 
chính thức khai trương và đi vào hoạt 
động tại địa chỉ: 211 Tô Hiến Thành, 
Phường 13, Quận 10, Tp. HCM.

tiện ích nhất, đáp ứng nhiều hơn nữa 
nhu cầu của đông đảo dân cư, doanh 
nghiệp trên địa bàn, cũng trong năm 
2011, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng 
mạng lưới giao dịch tại nhiều địa 
phương. Quỹ Tiết kiệm Sở Sao ra đời là 
một kênh giao dịch thuận tiện nhằm 
gia tăng thêm các tiện ích cho khách 
hàng trong khu vực.

Với sự kiện chuyển đổi tên gọi và địa 
điểm Quỹ Tiết kiệm Sở Sao đến khu 
vực trung tâm tỉnh Bình Dương hy 
vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt 
động kinh tế sôi động của khu vực, 
phục vụ tốt nhu cầu sử dụng các sản 
phẩm dịch vụ Ngân hàng, hứa hẹn 
thu hút thêm nhiều khách hàng mới, 
đóng góp cho sự phát triển chung của 
nền kinh tế địa phương và cả nước.

Chuyển địa điểm trụ sở Chi 
nhánh Hà Nội

Ngày 09/01/2012, Chi nhánh Hà Nội 
chính thức chuyển sang địa điểm mới 
khang trang hơn, tương xứng với tiềm 
năng phát triển của Chi nhánh tại địa 
chỉ: 125 – 127 Phố Bà Triệu, Phường 
Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. 
Hà Nội. Trụ sở mới Chi nhánh Hà Nội 
nằm ngay vị trí trung tâm của thành 
phố Hà Nội, tạo cơ hội nhân rộng khả 
năng tiếp cận của người dân đối với 
các dịch vụ hiện đại của Ngân hàng 
trong thời gian tới.

phẩm dịch vụ ngày  một hoàn hảo và 
tiện ích hơn. Khi đến với Phòng giao 
dịch Lạc Long Quân, khách hàng sẽ 
được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tài 
chính của mình như: dịch vụ tiền gửi, 
tiết kiệm, cho vay sản xuất kinh doanh, 
cho vay tiêu dùng, cho vay du học, 
dịch vụ thanh toán, chuyển tiền trong 
và ngoài nước...

Sự có mặt của Phòng giao dịch Lạc 
Long Quân tại khu vực nhiều tiềm 
năng này, đã thể hiện sự trưởng thành 
và phát triển của Ngân hàng, đóng 
góp tích cực trong việc tiếp tục mở 
rộng thị phần, đẩy mạnh quảng bá 
thương hiệu, hình ảnh trên địa bàn, 
góp phần vào công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội của quận 11 nói riêng, 
Tp. HCM nói chung. 

Phòng giao dịch Nguyễn Trãi 
chính thức đi vào hoạt động

Từ ngày 24/10/2011, Ngân hàng chính 
thức chuyển địa điểm hoạt động của 
Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học, 
trực thuộc chi nhánh Sài Gòn về địa 
chỉ mới: Tòa nhà Central Park, số 208 
Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, Tp. HCM, đồng thời đổi tên 
thành PGD Nguyễn Trãi.

Bên cạnh không gian giao dịch mới 
với trang thiết bị hiện đại, màu sắc 
thân thiện, chúng tôi còn nâng cao 
chất lượng dịch vụ thông qua việc chú 
trọng vai trò mới của nhân viên tư vấn, 

giao dịch Lý Thái Tổ sẽ mang đến sự 
thuận tiện, hài lòng cho khách hàng 
khi đến giao dịch, cũng như tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế và người dân trên 
địa bàn Quận Thanh Khê có thêm cơ 
hội để lựa chọn giải pháp tài chính của 
mình với các sản phẩm dịch vụ ngày 
một hoàn hảo và tiện ích hơn.

Sự có mặt của Phòng giao dịch Lý Thái 
Tổ tại khu vực nhiều tiềm năng này sẽ 
đóng góp tích cực trong việc tiếp tục 
mở rộng thị phần, đẩy mạnh quảng bá 
thương hiệu trên địa bàn, góp phần 
không nhỏ vào công cuộc phát triển 
kinh tế - xã hội của Tp. Đà Nẵng.

Quỹ Tiết kiệm Sở Sao chính 
thức đi vào hoạt động

Ngày 25/07/2011, Ngân hàng chính 
thức chuyển đổi địa điểm Quỹ Tiết 
kiệm Mỹ Phước, trực thuộc chi nhánh 
Bình Dương về địa chỉ mới: số 1491 
KP4, P. Hiệp An, TX Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương, đồng thời đổi tên thành 
Quỹ Tiết kiệm Sở Sao. 

Quỹ tiết kiệm Sở Sao được mở rộng và 
trang bị đầy đủ các phần mềm công 
nghệ hiện đại, thuận tiện cho khách 
hàng khi đến giao dịch. Để thực hiện 
kế hoạch phát triển mạng lưới hoạt 
động của ngân hàng tại khu vực phía 
Nam trong năm 2011, nhằm cung cấp 
cho khách hàng những sản phẩm, 
dịch vụ ngân hàng chất lượng cao và 

Những sự kiện quan trọng năm 2011 
của Ngân hàng TMCP Bản Việt  (tiếp)



Cơ Cấu quảN trị

Dấu ấn mới của Việt Nam

Bến phà Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh
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Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 20/03/1980
+ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Quốc tế Geneva Thụy Sĩ
+ Cử nhân Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Cựu - Phó Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 30/10/1972 
+ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trường ĐH IMPAC Hoa  Kỳ
+ Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM
+ Cử nhân Luật Trường ĐH Luật Tp. HCM

Ông Đỗ Duy Hưng - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Sinh ngày: 08/01/1974
+ Thạc sỹ Tài chính Trường ĐH Công nghệ Sydney, Úc
+ Cử nhân Trường ĐH Tài chính - Kế toán Tp. HCM

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Sinh ngày: 27/3/1976
+ Thạc sỹ Luật Trường ĐH Luật Tp. HCM
+ Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM

Ông  Lê Trung Việt - Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 19/04/1966
+ Cử nhân Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM

Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT

Sinh ngày: 01/12/1973
+ Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Sydney, Úc
+ Cử nhân Trường ĐH Bách khoa Tp. HCM

Ông Nguyễn Ngọc Bích - Thành viên HĐQT Độc lập

Sinh ngày: 25/05/1945
+ Thạc sĩ Luật Trường ĐH Harvard, Hoa Kỳ

Ông Đỗ Hà Nam - Thành viên HĐQT Độc lập

Sinh ngày: 28/09/1956
+ Cử nhân Bách khoa
+ Cử nhân Kinh tế Ngoại thương 
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Bà Trịnh Thị Kim Dung -  Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 16/08/1975
+ Cử nhân Kinh tế Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM
+ Cử nhân Luật Trường ĐH Luật Tp. HCM

Bà Trần Thị Bông -  Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 02/07/1981
+ Cử nhân Luật Kinh tế
+ Cử nhân Ngoại ngữ

Ông Phạm Anh Tú - Thành viên Ban Kiểm soát

Sinh ngày: 14/07/1974
+ Cử nhân Kinh tế Trường ĐH Tài chính - Kế toán Tp. HCM

Ban kiểm soát
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Ban Điều hành

Ông Đỗ Duy Hưng – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Sinh ngày: 08/01/1974
+ Thạc sỹ Tài chính Trường ĐH Công nghệ Sydney, Úc
+ Cử nhân Trường ĐH Tài chính - Kế toán Tp. HCM

Ông Trần Văn Thái Bình - Phó TGĐ

Sinh ngày: 30/08/1975
+ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM

Bà Trần Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ

Sinh ngày: 27/03/1976
+ Thạc sỹ Luật Trường ĐH Luật Tp. HCM 
+ Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Tài chính - Tín dụng Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM

Bà Phạm Thị Mỹ Chi - Phó TGĐ

Sinh ngày: 20/4/1964
+ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó TGĐ

Sinh ngày: 16/04/1978
+ Chuẩn bị hoàn thành Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Hawaii, Mỹ
+ Cử nhân Kinh tế Trường ĐH Cali tại Irvine, Mỹ

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó TGĐ

Sinh ngày: 07/05/1968
+ Cử nhân Kế toán - Ngân hàng Trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM

Bà Đỗ Sông Hồng - Phó TGĐ

Sinh ngày: 06/09/1975
+ Thạc sỹ Tài chính Trường ĐH Golden Gate, SanFrancisco, California, Mỹ
+ Cử nhân Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM





Kết quả Hoạt ĐộNg
KiNH DoaNH 2011

Chợ đêm - Đà Lạt

Thay đổi để tỏa sáng
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I. Giới thiệu tổng quát

                     Tăng trưởng 
                     so với năm 2010

1. Tổng tài sản             3.330              8.225  16.968                       106%

2. Vốn chủ sở hữu            1.107              2.078    3.301                         59%
    Trong đó: Vốn Điều lệ           1.000              2.000    3.000                         50%

3.  Huy động vốn            2.190              6.076  13.290                       119%

4. Dư nợ cho vay            2.355              3.663    4.380                       19.6%
  
5. Gửi vốn có kỳ hạn trên
thị trường liên Ngân hàng

6. Các khoản đầu tư                112              1.463    5.859                       301%

7. Lợi nhuận trước thuế                 72                   75       360                       379%

8. Mạng lưới hoạt động                28                   29          31                           7%

9. Cán bộ nhân viên (người)              540                 583       673                          15%

Chỉ tiêu    Năm 2009     Năm 2010        Năm 2011

              210              1.659           3.660                       121%

1. Các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu

3. Vốn điều lệ
Đơn vị tính: tỷ đồng

Vốn điều lệ đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 50% tương đương với 1.000 tỷ đồng so 
với năm trước

2009

2010

2011

1.000

3.000

50%

2.000

2. Tổng tài sản
Đơn vị tính: tỷ đồng

Đơn vị tính: tỷ đồng

Tổng tài sản có đạt 16.968 tỷ đồng, tăng 106% tương đương với 8.743 tỷ đồng 
so với năm trước

2009

2010

2011

3.330

16.968

106%

8.225
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VNĐ: chiếm 99%
tổng huy động
các tổ chức và dân cư

Không kỳ hạn:
chiếm 1.6% Tổng vốn
huy động Thị trường 1.

Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Tăng, giảm so với năm 2010

Mức tăng, 
giảm

Tỷ lệ tăng, 
giảm

Huy động vốn

1. Huy động thị trường I

a. Theo loại tiền
      - VNĐ
      - Ngoại tệ quy đổi VNĐ

b. Theo kỳ hạn
      - Không kỳ hạn
      - Có kỳ hạn

2. Huy động thị trường II
    và vay NHNN

2.190

1.609
 

1.548
60

 

162
1.447

581

6.076

3.904
 

3.862
41

 

1.088
2.816

2.173

13.290

9.668
 

9.573
131

 

152
9.516

3.622

7.214

5.765
 

5.675
90

 

-935
6.700

1.449

119%

148%
 

147%
218%

 

-86%
238%

67%

4. Vốn huy động

a. Huy động vốn các tổ chức và dân cư: 9.668 tỷ đồng, tăng 148%, tương đương 5.765 tỷ đồng so năm trước.  
Cơ cấu vốn huy động:

b. Huy động vốn từ TCTD và vay NHNN: 3.622 tỷ đồng, tăng 67%, tương đương 1.449 tỷ đồng so năm trước, trong đó vay 
Ngân hàng Nhà nước chiếm 1.4% (52 tỷ đồng).

Vốn huy động đạt 13.290 tỷ đồng, tăng 119% tương đương 7.214 tỷ đồng so với năm trước Dư nợ cho vay đạt 4.380 tỷ đồng, tăng 19.6% so với năm trước119% 19.6%

147%

218%
Theo loại tiền Theo kỳ hạn

Ngoại tệ quy đổi VNĐ: 
chiếm 1% tổng huy động
các tổ chức và dân cư

Có kỳ hạn:
chiếm 98.4% Tổng vốn
huy động Thị trường 1.

5. Dư nợ cho vay

32% 18%

5% 87%

    

Ngắn hạn:
chiếm 74% tổng dư 
nợ cho vay

Ngoại tệ quy đổi VNĐ
VNĐ

Dư nợ ngắn hạn
Dư nợ trung, dài hạn

VNĐ: chiếm 
97% tổng dư 
nợ cho vay

Trung dài hạn:
chiếm 26%  tổng dư 
nợ cho vay

Ngoại tệ quy đổi VNĐ: 
chiếm 3% tổng dư nợ 
cho vay

Nợ xấu (nhóm 3 –> 5): 

118 tỷ đồng, chiếm 2.7% tổng dư nợ, giảm 1.36% mức tỷ lệ năm trước

Đơn vị tính: tỷ đồng Đơn vị tính: tỷ đồng

Tăng, giảm so với
 năm 2010

2.355

2.265
90

1.271
1.084

80

3.663

3.592
71

2.452
1.211

149

4.380

4.248
132

3.231
1.149

118

717

656
61

780
-62

-31

19.6%

18%
87%

32%
-5%

-21%

Mức tăng, 
giảm

Tỷ lệ tăng, 
giảm
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6. Hoạt động đầu tư

Các khoản đầu tư  112      1.463    5.859    4.396      301%

1/ Chứng khoán vốn   93        95     85      -10       -10%

2/ Chứng khoán nợ   19      1.368      5.774     4.406         322%

3/ Góp vốn thành lập   
Công ty trực thuộc AMC

Mức 
tăng, giảm

Tỷ lệ
tăng, giảm

Chỉ tiêu     Năm 2009       Năm 2010          Năm 2011

Tăng, giảm 
so với năm 2010

    0       0        100          100         100% 

Đơn vị tính: tỷ đồng

        Tổng số đầu tư, kinh doanh chứng khoán: 

    5.859 tỷ đồng
         tăng 301%, tương đương 4.396 tỷ đồng so năm trước, trong đó:

        Chứng khoán vốn: 85 tỷ đồng, giảm 10%, tương đương 10 tỷ đồng so năm trước. 

        Chứng khoán nợ đạt: 5.774 tỷ đồng, tăng 3.2 lần tương đương 4.406 tỷ đồng so năm trước.

7. Gửi vốn có kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng 
        Gửi vốn có kỳ hạn trên thị trường liên ngân hàng:

    3.660 tỷ đồng
        tăng 121%, tương đương 2.000 tỷ đồng so năm trước. 

8. Kết quả kinh doanh 

        Lợi nhuận trước thuế đạt

    360 tỷ đồng 

        tăng 3.79 lần, tương đương 285 tỷ đồng so năm trước. 
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Hoạt động Cộng đồng

Ngân hàng luôn đồng hành cùng 
những hoạt động từ thiện nhân đạo 
trong những năm qua, là nhà tài trợ 
chính cho chương trình. 

Chương trình ca nhạc đặc biệt này 
chính là chiếc cầu nối đưa trái tim 
cộng đồng đến với các cựu chiến 
binh tỉnh Kiên Giang. Đây là sự khích 
lệ, động viên tinh thần và cũng là cơ 
hội để thế hệ đi sau bày tỏ niềm biết 
ơn sâu sắc đối với những người đã hy 
sinh cả tuổi thanh xuân đẹp nhất đời 
người cho hòa bình trên quê hương 
hôm nay.

Ngày hội hiến máu nhân 
đạo “Máu cứu người – Nụ 
cười hạnh phúc”

Hiến máu nhân đạo là một hành 
động cao cả, nghĩa cử cao đẹp của 
con người với con người và là truyền 
thống tương thân tương ái “lá lành 
đùm lá rách” của người dân Việt Nam. 
Xuất phát từ những ý nghĩa cao đẹp 
đó, ngày 06/08/2011, Ngân hàng đã 
phối hợp với Bệnh viện truyền máu 
huyết học Tp. HCM tổ chức ngày hội 
tình nguyện hiến máu nhân đạo với 
chủ đề  “Máu cứu người – nụ cười 
hạnh phúc”.

Đây là một trong những hoạt động 
phong trào tình nguyện của đoàn 
viên, thanh niên chào mừng năm 
Thanh niên 2011, nhằm phát huy 
truyền thống đạo đức, giáo dục ý thức 
cộng đồng ở mỗi thành viên trong 
Ngân hàng. Không ngần ngại, không 

Nhân dịp này, Ngân hàng đã hỗ trợ 
170 suất ăn chiều cho các bệnh nhi. 
Với mong muốn chia sẻ một phần nhỏ 
bé của mình, sẽ góp phần đem lại một 
Tết Trung Thu có ý nghĩa cho các bé 
đang điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu. 

Đây không chỉ là hoạt động thường 
xuyên mà trở thành một trong những 
trọng tâm xây dựng văn hóa của 
chúng tôi, đem lại những điều ý nghĩa 
cho cộng đồng, xã hội, gắn trách 
nhiệm hoạt động doanh nghiệp với 
hoạt động xã hội.

Đêm hội Trăng rằm

Tối ngày 10/9/2011, nhân dịp kỷ niệm 
ngày Tết Trung Thu 2011, được sự chấp 
thuận của Ban lãnh đạo, Công đoàn 
và Đoàn thanh niên đã long trọng tổ 
chức “Đêm hội Trăng rằm”. Đây được 
xem là món quà đầy ý nghĩa mà Ngân 
hàng dành tặng cho hơn 200 em thiếu 
nhi là con em cán bộ nhân viên tại khu 
vực Tp. HCM.

Đến với đêm hội “Đêm hội trăng rằm”, 
các bé đã được làm quen, giao lưu, 
cùng nhau vui chơi thoả thích và được 
thưởng thức những tiết mục văn nghệ 
đặc sắc, những trò chơi vui nhộn, bổ 
ích. Đây được xem là dịp để các gia 
đình cán bộ nhân viên có cơ hội tụ 
họp, giao lưu và vui chơi cùng nhau, 
mà còn là lời tri ân, là món quà tinh 
thần vô giá mà Ban Lãnh đạo, Công 
đoàn dành tặng cho các bậc cha mẹ 
- những cán bộ nhân viên đã, đang và 
sẽ gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp 
xây dựng và phát triển Ngân hàng.

Tổ chức tham quan nghỉ 
mát cho cán bộ nhân 
viên tại Phan Thiết

Từ ngày 17/09/2011 đến ngày 
18/09/2011, Ngân hàng đã tổ chức 
cho trên 250 cán bộ nhân viên và gia 
đình đi nghỉ mát tại Phan Thiết. Được 
HĐQT, Ban Lãnh đạo chú trọng quan 
tâm nhằm tạo điều kiện cho cán bộ 
nhân viên và người thân được nghỉ 
ngơi, tái tạo sức lao động sau những 
ngày làm việc căng thẳng và tăng 
cường sự hiểu biết, giao lưu, gắn bó 
giữa các bộ phận, giữa các gia đình 
thành viên trong mái nhà chung . Từ 
đó tạo nên động lực, tinh thần làm 
việc hăng say đạt hiệu quả cao góp 
phần làm cho Ngân hàng ngày càng 
phát triển.

Với các trò chơi vận động đòi hỏi sự 
đoàn kết, tinh thần đồng đội của các 
nhóm đã mang lại những giây phút 
giao lưu, giúp kết nối tất cả mọi người 
gần với nhau, có thêm cơ hội để hiểu 
nhau hơn. Tại đây, đoàn đã cháy mình 
hòa cùng giải bóng đá giao hữu, các 
trò chơi vận động trường nâng cao 
tinh thần đồng đội cùng những tiết 
mục văn nghệ thật hào hứng sôi nổi 
và thưởng thức các món ăn đậm đà 
hương vị biển.

Kết thúc chuyến đi, mỗi thành viên cố 
gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, đoàn kết, giúp đỡ lẫn 
nhau cùng xây dựng Ngân hàng ngày 
càng ổn định và phát triển. 

Trao quà cho trẻ em 
nghèo vượt khó huyện 
Buôn Đôn -  Đắk Lắk

Ngày 28/05/2011, trong không khí 
chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 
1/6, cùng với sự tham dự của Ban lãnh 
đạo, BCH Đoàn cơ sở Ngân hàng phối 
hợp cùng BCH Công Đoàn và Ban 
Giám đốc chi nhánh Buôn Ma Thuột 
đã đến với huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk 
Lắk trao tặng 150 phần quà cho các 
em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi 
trên địa bàn huyện, với tổng trị giá 50 
triệu đồng. 

Những món quà nhỏ, phần lớn là 
quần áo, sách vở đã thật sự đem đến 
cho các em niềm hy vọng, khuyến 
khích các em vững ý chí đến với hành 
trang tri thức cho tương lai. Đây cũng 
chính là tấm lòng của toàn thể cán bộ 
nhân viên Ngân hàng gửi đến các em 
học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, 
qua đó thể hiện khát vọng đồng hành 
cùng các hoạt động xã hội, hưởng 
ứng “Năm vì trẻ em 2011”. 

Trao tặng 02 căn nhà tình 
nghĩa tại Bến Tre

Là một tổ chức tín dụng luôn quan 
tâm đến các hoạt động vì cộng đồng, 
chúng tôi đã không ngừng đem niềm 
vui đến những địa phương, những 
gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn 

thông qua các hoạt động từ thiện 
xã hội. Theo đó, ngày 11/05/2011, 
Ban lãnh đạo, BCH Công Đoàn cùng 
Đoàn Thanh niên đã lên đường đến 
với huyện Thạnh Phú và huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre, tổ chức Lễ trao tặng 
tiền ủng hộ xây dựng 02 căn nhà tình 
nghĩa với trị giá 35 triệu đồng/căn cho 
2 gia đình thuộc diện chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Giá trị mỗi căn nhà không lớn, nhưng 
thực sự là món quà đầy nghĩa tình của 
toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng 
chia sẻ với những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, giúp họ có cuộc sống 
đảm bảo hơn. Mặt khác, đây cũng là 
một trong những hoạt động thể hiện 
trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 
xã hội. 

Chung tay xây dựng nhà 
đồng đội cho Cựu   chiến   
binh tỉnh Kiên  Giang

Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt 
sỹ 27/07, đêm 15/07/2011, Ngân hàng 
phối hợp cùng Hội cựu chiến binh 
tỉnh Kiên Giang tổ chức Đêm nhạc từ 
thiện gây Quỹ xây nhà đồng đội mang 
tên “Uống nước nhớ nguồn”. Chương 
trình nhằm kêu gọi lòng nhân ái của 
cộng đồng dành cho các cựu chiến 
binh có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ 
có được một căn nhà ấm tình đồng 
đội, đủ niềm tin và nghị lực vượt lên 
số phận. 

Trước ý nghĩa to lớn của chương trình, 

do dự, v.v... với những trái tim giàu lòng 
yêu thương, trái tim của tuổi trẻ nhiệt 
tình và giàu lòng nhân ái, với tinh thần 
tình nguyện hiến máu cứu người của 
tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng 
đã lan tỏa và thể hiện rõ niềm vui trên 
gương mặt của từng người trong ngày 
hội với hơn 100 ca hiến máu đã được 
tiếp nhận trực tiếp.

Hỗ trợ 170 suất ăn cho 
các bệnh nhi ung thư

Chung tay viết tiếp “Ước mơ của 
Thúy”, với mong muốn sẻ chia, xoa dịu 
những nỗi đau bệnh tật, để các bệnh 
nhi ung thư đón một đêm Trung Thu 
ấm áp, đêm 9/9, tại Bệnh viện Ung 
Bướu Tp. HCM, Ngân hàng đã tham gia 
chương trình “Vầng trăng yêu thương 
lần 5” do bệnh viện Ung bướu Tp. HCM 
phối hợp cùng chương trình “Ước mơ 
của Thúy” tổ chức.

Các hoạt động đón chào Tết Trung Thu 
được tổ chức cho các bệnh nhi ung 
thư rất phong phú, sinh động, không 
chỉ đơn thuần là những chiếc đèn 
lồng, những miếng bánh mà những 
người thực hiện còn gửi gắm biết bao 
tình cảm, sự động viên dành cho các 
em qua việc tổ chức các cuộc thi: làm 
đèn lồng, viết thư gửi chị Hằng, v.v...
Thông qua đó, các em sẽ có cơ hội bày 
tỏ tâm tư, những ước vọng, tiếp thêm 
sức mạnh giúp các em vượt qua nỗi 
đau bệnh tật, tin yêu vào cuộc sống.
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1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, các tỷ lệ đảm bảo
    an toàn trong hoạt động Ngân hàng.
        Ngân hàng TMCP Bản Việt luôn chú trọng đảm bảo thanh khoản, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ
        nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn và các quy định khác do NHNN ban hành.

II. Báo cáo tình hình tài chính

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)

Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân (ROA)

Tỷ lệ khả năng chi trả (lần)

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay Trung, dài hạn

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)

  5.13%   4.58% 10.78%

   1.97%   1.32% 2.53%

   2.5   2.45 2.12

 11.30%    0% 5.05%

 45.11%  54.92% 34.40%

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)

2009

2010

2011

4.58%

10.78%

5.13%

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)

2009

2010

2011

45.11%

34.40%

54.92%

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay Trung, dài hạn

2009

2010

2011

11.30%

5.05 %

0%

Tỷ lệ khả năng chi trả (lần)

2009

2010

2011 2.12

2.5

2.45

Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân (ROA)

2009

2010

2011

1.32%

2.53%

1.97%



41
40

Ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và diễn biến phức tạp của 
nền kinh tế Việt Nam, năm 2011 hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và Ngân hàng 
TMCP Bản Việt nói riêng có nhiều biến động: lãi suất huy động và lãi suất tín dụng tăng 
cao, thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ, nợ quá hạn phát sinh do doanh nghiệp gặp 
nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tín dụng thu hẹp, tỉ giá hối đoái có những thời 
điểm biến động phức tạp, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán giảm sút.

2. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động 
    Ngân hàng TMCP Bản Việt năm 2011.

  
Ngân hàng TMCP Bản Việt hoàn tất công tác tăng vốn điều lệ theo lộ trình đã được Đại hội 
đồng cổ đông  thông qua từ đầu năm và đạt mức vốn pháp định, vốn điều lệ trong năm 
đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so năm trước.

3. Thay đổi về Cổ đông

Tổng số cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt phát hành đến 31/12/2011 là 300.000.000 
cổ phiếu phổ thông.

4. Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành

Ngân hàng TMCP Bản Việt chia cổ tức trên lợi nhuận cho các thành viên góp vốn với tỷ lệ
10% vốn điều lệ bình quân.

5. Cổ tức 

III. Những mặt đạt được

Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt 
động kinh doanh từ tình hình chung 
của cả nước và thế giới, Ngân hàng 
TMCP Bản Việt với sự quan tâm sâu sắc, 
chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị, 
sự hỗ trợ tích cực của các Cổ đông 
chiến lược, cùng bề dày kinh nghiệm 
trong lĩnh vực hoạt động tài chính tiền 
tệ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, hoạt 
động Ngân hàng TMCP Bản Việt trong 
năm 2011 dần được cải tiến và đạt 
được một số thành tựu: 

a)  Năng lực tài chính: được nâng cao 
với vốn điều lệ tăng lên 3.000 tỉ vào 
tháng 8/2011. 

b)  Thương hiệu được thay đổi: Ngân 
hàng TMCP Bản Việt (VIET CAPITAL 

BANK), tạo hình ảnh mới trong khách 
hàng và tiền đề cho sự chuyển mình 
của Ngân hàng trong thời gian tới.

c) Thực hiện công cuộc hiện đại hóa 
công nghệ ngân hàng với dự án Core 
Banking được triển khai, hướng tới 
mục tiêu phát triển dịch vụ và nâng 
cao chất lượng quản trị ngân hàng.

d) Cơ cấu tổ chức mới đã và đang 
được triển khai với 3 Trung tâm, 10 
Phòng / Ban nghiệp vụ được thành 
lập trong năm và hoạt động theo 
mô hình tổ chức ngân hàng hiện đại 
nhằm chuyên môn hóa và nâng cao 
hiệu quả hoạt động của Ngân hàng 
TMCP Bản Việt

e) Hệ thống văn bản làm hành lang 
pháp lý cho hoạt động của Ngân hàng 
TMCP Bản Việt được hoàn thiện với 21 
Quy chế, 35 Quy định, 12 Quy trình 
nghiệp vụ ngân hàng được ban hành 
trong năm 2011.

f ) Công tác quản lý rủi ro được đặc 
biệt chú trọng. Hội đồng và Ban Quản 
lý Tài sản Nợ - Có được thành lập. Hoàn 
tất và đưa vào sử dụng hệ thống xếp 
hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn mực 
quốc tế.

g) Tăng cường khả năng cạnh tranh, 
quảng bá thương hiệu thông qua việc 
mở rộng mạng lưới hoạt động, thay 
đổi địa điểm và nâng cấp trụ sở của 
các Chi nhánh Phòng Giao Dịch khang 
trang và thuận lợi hơn. 

Cụ thể:
- Thành lập mới và đưa vào hoạt động 
02 Phòng Giao Dịch tại Tp. HCM (PGD 
Quận 10) và Đà Nẵng (PGD Lý Thái 
Tổ). Nâng tổng số điểm giao dịch của 
Ngân hàng TMCP Bản Việt lên 31 điểm.

- Chuyển đổi địa điểm hoạt động 3 Chi 
nhánh: Buôn Ma Thuột, Long An,
 Hà Nội. 

- Đổi tên và chuyển đổi địa điểm hoạt 
động của 5 Phòng Giao Dịch / Quỹ Tiết 
kiệm: PGD Cát Lái (tên cũ: PGD Phú 
Thuận), PGD Lạc Long Quân (tên cũ: 
PGD Tân Bình), PGD Nguyễn Trãi (tên 
cũ: PGD Nguyễn Thái Học), PGD Hưng 
Long (tên cũ: PGD Bình Hòa), Quỹ Tiết 
kiệm Sở Sao (tên cũ: QTK Mỹ Phước).

- Hoàn tất thủ tục pháp lý và đã được 
Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận mở 
7 Chi nhánh tại các tỉnh: Tây Ninh (TX. 
Tây Ninh), Khánh Hòa (Tp. Nha Trang), 
Bình Thuận (Tp. Phan Thiết), Đồng Nai 
(Tp. Biên Hòa), Tiền Giang (Tp. Mỹ Tho), 
An Giang (Tp. Long Xuyên), Cà Mau 
(Tp. Cà Mau).

- Thành lập công ty trực thuộc AMC 
(Công ty TNHH Một thành viên Quản 
lý Nợ và Khai thác Tài sản).
 
h) Nâng cao chất lượng phục vụ của 
đội ngũ nhân viên Ngân hàng qua 24 
khóa đào tạo với 37 lớp (900 lượt học 
viên) được thực hiện.

Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 

360 tỉ, tăng hơn 3.7 lần so với 
năm 2010.  

ROE đạt 10.78%, tăng 6.2% 
mức tỉ lệ năm 2010.  
 

ROA đạt 2.53%, tăng 1.2% 
mức tỉ lệ năm 2010.  
 

Tỉ lệ cổ tức đạt 10% vốn điều 

lệ bình quân, tăng 6% mức tỉ lệ 
năm 2010.



ĐịNH HướNg 
Hoạt ĐộNg 2012

   Tiếp tục hoàn thiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ 
chức Ngân hàng TMCP Bản Việt gắn liền với hiện đại 
hóa công nghệ thông tin và phát triển sản phẩm dịch 
vụ ngân hàng hiện đại.

   Chú trọng công tác mở rộng mạng lưới, quảng bá 
thương hiệu.

    Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động 
Ngân hàng.

     Đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro các mặt hoạt động 
của Ngân hàng, đảm bảo thanh khoản và an toàn trong 
hoạt động kinh doanh.

   Nâng cao chất lượng tín dụng, cơ cấu danh mục 
ngành nghề đa dạng đảm bảo hoạt động tín dụng an 
toàn và hiệu quả. Tăng cường công tác thu hồi nợ quá 
hạn, nợ xấu phát sinh.

      Không ngừng tăng trưởng nguồn vốn huy động ổn 
định từ dân cư và nguồn vốn huy động lãi suất rẻ. 

      Xây dựng quy trình tuyển dụng nhân sự và công tác 
đào tạo nội bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu Ngân 
hàng, mở rộng mạng lưới hoạt động.

    Đảm bảo hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về 
các mặt hoạt động của Ngân hàng được an toàn và 
hiệu quả. 

Cầu Sông Hàn - Đà Nẵng

Niềm tin từ Bản sắc Việt



Báo Cáo tài CHíNH 
Có KiểM toáN 2012

Bờ hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội

Dấu ấn của sự tinh tế
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Bà Nguyễn Thanh Phượng

Ông Nguyễn Văn Cựu

Ông Lê Trung Việt 

Bà Trần Tuấn Anh 

Ông Nguyễn Ngọc Bích 

Ông Đỗ Hà Nam 

Ông Đỗ Duy Hưng 

Ông Tô Hải

Ông Ngô Quang Trung

Ông Nguyễn Văn Tuân

Bà Trịnh Thị Kim Dung

Ông Phạm Anh Tú

Bà Trần Thị Bông

Ông Lý Công Nha

Bà Nguyễn Bích Thủy

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Trưởng ban

Thành viên

Bổ nhiệm vào ngày 07 tháng 04 năm 2011

Bổ nhiệm vào ngày 07 tháng 04 năm 2011

Bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 05 năm 2010

Từ nhiệm vào ngày 15 tháng 04 năm 2011

Từ nhiệm vào ngày 15 tháng 04 năm 2011

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Thành viên

Thành viên

Thành viên độc lập

Thành viên độc lập

Thành viên

Chủ tịch

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Bổ nhiệm vào ngày 01 tháng 02 năm 2012

Bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 05 năm 2010

Bổ nhiệm vào ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 05 năm 2010

Bổ nhiệm vào ngày 21 tháng 09 năm 2010

Bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 05 năm 2010

Bổ nhiệm vào ngày 01 tháng 02 năm 2012

Bổ nhiệm vào ngày 31 tháng 12 năm 2010

Từ nhiệm vào ngày 01 tháng 02 năm 2012

Bổ nhiệm vào ngày 07 tháng 04 năm 2011

Từ nhiệm vào ngày 15 tháng 04 năm 2011

Từ nhiệm vào ngày 15 tháng 04 năm 2011

I. Thông tin chung

Ngân hàng TMCP Bản Việt (“Ngân 
hàng”), tên gọi trước đây là Ngân hàng 
TMCP Gia Định là ngân hàng thương 
mại cổ phần được thành lập tại nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Ngân hàng được thành lập theo Giấy 
phép Thành lập và Hoạt động số 0025/
NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước (“NHNN”) cấp vào ngày 22 tháng 
8 năm 1992 và Giấy phép số 576/GP-
UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp vào ngày 8 tháng 10 
năm 1992.

Ngày 13 tháng 12 năm 2011, NHNN 
ban hành quyết định số 2665/QĐ-
NHNN chấp thuận việc sửa đổi Giấy 
phép về tên gọi của Ngân hàng TMCP 
Gia Định. Theo đó, Ngân hàng được 
đổi tên thành Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Bản Việt.

Ngân hàng được thành lập nhằm thực 
hiện các giao dịch ngân hàng bao gồm 
huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, 
trung hạn và dài hạn từ các tổ chức và 

cá nhân; cho vay ngắn hạn, trung hạn 
và dài hạn đối với các tổ chức và cá 
nhân trên cơ sở tính chất và khả năng 
nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện 
các giao dịch ngoại tệ, các dịch vụ tài 
trợ thương mại quốc tế, chiết khấu 
thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ 
có giá khác, và các dịch vụ ngân hàng 
khác được NHNN cho phép.

Ngân hàng TMCP Bản Việt có trụ sở 
chính đặt tại 112 - 118 Hai Bà Trưng, 
Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM. Tại 
ngày 31 tháng 12 năm 2011, Ngân 
hàng có một (1) Hội sở chính, mười 
(10) chi nhánh và hai mươi (20) phòng 
giao dịch tại các tỉnh và thành phố 
trên cả nước.

Ngân hàng đã góp vốn thành lập 
Công ty TNHH Một thành viên Quản 
lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng 
TMCP Gia Định theo Quyết định của 
Ngân hàng Nhà nước số 2501/QĐ-
NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2011 về 
việc chấp thuận Ngân hàng thành lập 

Công ty TNHH Một thành viên Quản 
lý nợ và khai thác tài sản. Ngân hàng 
đã góp đủ số vốn góp là 100 tỷ đồng 
tại ngày 31 tháng 12 năm 2011. Hoạt 
động chính của công ty con này là 
tiếp nhận, quản lý các tài sản đảm bảo 
nợ vay liên quan đến các khoản nợ 
để xử lý, thu hồi nhanh nhất; bán các 
tài sản bảo đảm nợ vay thuộc quyền 
định đoạt của ngân hàng thương mại 
theo giá thị trường theo hình thức phù 
hợp với quy định của pháp luật; xử lý 
tài sản bảo đảm nợ vay bằng các biện 
pháp thích hợp; các hoạt động quản lý 
tài sản đảm bảo khác phù hợp với quy 
định của pháp luật. 

Ngày 16 tháng 02 năm 2012, NHNN 
ban hành quyết định số 280/QĐ- 
NHNN chấp thuận việc đổi tên thành 
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý 
nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng 
TMCP Bản Việt.

1. Ngân hàng

2. Hội đồng Quản trị

3. Ban Kiểm soát

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 
và cho tới thời điểm lập báo cáo này gồm:

Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 và 
cho tới thời điểm lập báo cáo này gồm:

Họ và tên       Chức vụ            Ngày bổ nhiệm/ từ nhiệm

Họ và tên       Chức vụ            Ngày bổ nhiệm/ từ nhiệm
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Ông Đỗ Duy Hưng

Bà Phạm Thị Mỹ Chi

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Ông Trần Văn Thái Bình

Bà Trần Tuấn Anh

Bà Đỗ Sông Hồng

Ông Nguyễn Hoài Nam

Ông Lê Trung Việt

Ông Nguyễn Duy Phú

Quyền Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Bổ nhiệm vào ngày 01 tháng 02 năm 2012

Bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 06 năm 2010

Bổ nhiệm vào ngày 02 tháng 05 năm 2008

Bổ nhiệm vào ngày 16 tháng 08 năm 2010

Bổ nhiệm vào ngày 29 tháng 10 năm 2011

Bổ nhiệm vào ngày 01 tháng 03 năm 2011

Bổ nhiệm vào ngày 01 tháng 02 năm 2012

Từ nhiệm vào ngày 01 tháng 02 năm 2012

Từ nhiệm vào ngày 02 tháng 12 năm 2011

4. Ban Tổng Giám Đốc

5. Người đại diện theo Pháp luật

1. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám Đốc đối với các 
báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Công bố của Ban Tổng Giám Đốc

6. Kiểm toán viên

Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 
2011 và cho tới thời điểm lập báo cáo này gồm:

Ban Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Bản Việt (“Ngân hàng”) trình bày báo cáo này và các 
báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 
31 tháng 12 năm 2011.

Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2011 và vào ngày lập báo cáo này là Bà Nguyễn Thanh Phượng, chức vụ Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán của Ngân hàng.

Họ và tên       Chức vụ            Ngày bổ nhiệm/ từ nhiệm

II. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc

Ban Tổng Giám Đốc Ngân hàng chịu 
trách nhiệm đảm bảo các báo cáo tài 
chính hợp nhất phản ánh trung thực 
và hợp lý tình hình tài chính, kết quả 
hoạt động kinh doanh và tình hình lưu 
chuyển tiền tệ của Ngân hàng cho các 
năm tài chính. Trong quá trình lập các 
báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban 
Tổng Giám Đốc cần phải:

     Lựa chọn các chính sách kế toán 
thích hợp và áp dụng các chính sách 
này một cách nhất quán;

     Thực hiện các đánh giá và ước tính 
một cách hợp lý và thận trọng;

     Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp 
dụng cho Ngân hàng có được tuân 
thủ hay không và tất cả những sai lệch 
trọng yếu so với những chuẩn mực 
này đã được trình bày và giải thích 
trong các báo cáo tài chính hợp nhất; 

      Lập các báo cáo tài chính hợp nhất 
trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên 
tục trừ trường hợp không thể cho 
rằng Ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm 
đảm bảo việc các sổ sách kế toán 
thích hợp được lưu giữ để phản ánh 
tình hình tài chính của Ngân hàng, với 

mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ 
thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ 
sách kế toán tuân thủ với hệ thống kế 
toán đã được đăng ký. Ban Tổng Giám 
Đốc cũng chịu trách nhiệm về việc 
quản lý các tài sản của Ngân hàng và 
do đó phải thực hiện các biện pháp 
thích hợp để ngăn chặn và phát hiện 
các hành vi gian lận và những vi phạm 
khác.

Ban Tổng Giám Đốc cam kết đã tuân 
thủ những yêu cầu nêu trên trong việc 
lập các báo cáo tài chính hợp nhất cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 
12 năm 2011.

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám Đốc, 
các báo cáo tài chính hợp nhất kèm 
theo phản ánh trung thực và hợp 
lý tình hình tài chính hợp nhất của 
Ngân hàng và công ty con vào ngày 
31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt 

động kinh doanh hợp nhất và tình 
hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho 
năm tài chính kết thúc cùng ngày 
phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán 
Việt Nam và Hệ thống Kế toán các Tổ 
chức Tín dụng Việt Nam và tuân thủ 

theo các quy định của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam.

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc:

Đỗ Duy Hưng
Quyền Tổng Giám Đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 07 tháng 03 năm 2012
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Nguyễn Xuân Đại
Phó Tổng Giám Đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0452/KTV

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 07 tháng 03 năm 2012

Võ Xuân Minh
Kiểm toán viên phụ trách
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0923/KTV

III. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011                       B02/TCTD-HN

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiền, vàng gửi tại và cho vay các tổ chức 

tín dụng (“TCTD”) khác

    Tiền, vàng gửi tại TCTD khác

    Cho vay các TCTD khác

    Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác 

Chứng khoán kinh doanh

    Chứng khoán kinh doanh

    Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 

Các công cụ tài chính phái sinh và các tài

sản tài chính khác

Cho vay khách hàng

    Cho vay khách hàng

    Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng

Chứng khoán đầu tư

    Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

    Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

    Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư

Góp vốn, đầu tư dài hạn

    Vốn góp liên doanh

    Đầu tư vào công ty liên kết

    Đầu tư dài hạn khác 

    Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

Tài sản cố định

    Tài sản cố định hữu hình

    Nguyên giá tài sản cố định

    Hao mòn tài sản cố định

    Tài sản cố định thuê tài chính

    Nguyên giá tài sản cố định

54.324.005.664

154.969.185.473

4.750.329.267.391

4.750.329.267.391

21.132.681.056

85.310.530.156

(64.177.849.100)

4.333.379.848.604

4.380.299.891.957

(46.920.043.353)

5.773.915.000.000

5.773.915.000.000

173.469.031.877

103.677.115.684

131.571.841.874

(27.894.726.190)

32.499.800.918

 36.434.321.893

 

2.778.103.349.603

2.778.103.349.603

  49.012.618.861

 95.020.467.961

 (46.007.849.100)

 3.626.199.142.865

 3.662.840.546.802

 (36.641.403.937)

 1.368.000.000.000

18.000.000.000

 1.350.000.000.000

 124.580.582.840

 78.832.835.208

 96.969.115.761

 (18.136.280.553)

5

6

7

8

9

10

11

11.1

12.1

Thuyết 
minh 31/12/2011 31/12/2010

Số tham chiếu: 60803427/14488813

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
  Ngân hàng TMCP Bản Việt

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng TMCP Bản Việt (“Ngân hàng”) và công ty con, 
tên gọi trước đây là Ngân hàng TMCP Gia Định, được trình bày từ trang 5 đến trang 62, bao gồm bảng cân đối kế 
toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo lưu chuyển 
tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc của Ngân hàng. 
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của 
chúng tôi.

Cơ sở Ý kiến Kiểm toán

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán để đạt được mức tin cậy hợp lý về việc liệu các báo cáo tài 
chính hợp nhất có còn các sai sót trọng yếu hay không. Việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra theo phương pháp 
chọn mẫu, các bằng chứng về số liệu và các thuyết minh trên các báo cáo tài chính hợp nhất. Việc kiểm toán cũng 
bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán đã được áp dụng và các ước tính quan trọng của Ban Tổng giám đốc 
cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm 
toán của chúng tôi cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán.

Ý kiến Kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh 
trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt 
động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp 
với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán các Tổ chức Tín dụng Việt Nam và tuân thủ theo các quy 
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
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    Hao mòn tài sản cố định

    Tài sản cố định vô hình

    Nguyên giá tài sản cố định

    Hao mòn tài sản cố định

Bất động sản đầu tư

    Nguyên giá bất động sản đầu tư 

    Hao mòn bất động sản đầu tư

Tài sản có khác

    Các khoản phải thu

    Các khoản lãi, phí phải thu 

    Tài sản thuế TNDN hoãn lại 

    Tài sản Có khác 

        Trong đó: Lợi thế thương mại

    Dự phòng rủi ro cho các tài sản 

    nội bảng khác 

TỔNG TÀI SẢN

NỢ PHẢI TRẢ

Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng

Nhà nước

Tiền gửi và vay các TCTD khác

    Tiền gửi của các TCTD khác

    Vay các TCTD khác

Tiền gửi của khách hàng

Các công cụ tài chính phát sinh và các

công nợ tài chính khác

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà

TCTD chịu rủi ro

Phát hành giấy tờ có giá

Các khoản nợ khác

    Các khoản lãi, phí phải trả 

    Thuế TNDN hoãn lại phải trả

    Các khoản phải trả và công nợ khác

    Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn và cam

    kết ngoại bảng

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Vốn và các quỹ

Vốn của TCTD 

    Vốn điều lệ 

    Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

    Thặng dư vốn cổ phần

    Cổ phiếu quỹ

    Cổ phiếu ưu đãi

    Trái phiếu chuyển đổi

    Vốn khác

Quỹ của TCTD

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lợi nhuận chưa phân phối

TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ, VỐN CHỦ SỞ HỮU 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn

Bảo lãnh vay vốn

Cam kết trong nghiệp vụ L/C

Bảo lãnh khác

Các cam kết đưa ra

Cam kết tài trợ cho khách hàng

Cam kết khác

Tổng cộng

69.791.916.193

73.059.198.394

(3.267.282.201)

1.706.719.555.127

1.241.987.828.296

443.667.699.808

21.064.027.023

16.968.238.575.192

52.349.950.280

3.569.552.955.463

3.569.552.955.463

5.231.506.504.543

4.436.955.850.674

377.258.430.178

316.270.826.017

60.606.297.007

381.307.154

13.667.623.691.138

3.000.008.930.089 

3.000.000.000.000

1.430.089

7.500.000

30.673.153.649

269.932.800.316 

3.300.614.884.054

16.968.238.575.192

30.585.327.097               

10.263.611.843                                       

20.321.715.254               

30.585.327.097                 

45.747.747.632

  47.628.209.773

 (1.880.462.141)

 210.574.196.395

 132.076.737.139

  63.488.745.940

         15.008.713.316

 8.225.404.013.375

231.411.561.716

1.941.256.596.136

1.941.256.596.136

3.181.318.577.841

722.281.492.976

70.824.845.821

45.612.509.203

25.071.014.446

141.322.172

6.147.093.074.490

 

2.000.008.930.089

2.000.000.000.000

1.430.089

7.500.000

21.763.580.878

56.538.427.918

2.078.310.938.885

8.225.404.013.375

14.594.505.981

14.594.505.981

2.946.218

2.946.218

14.597.452.199

12.2

13

14

15

16

17

18

19

10

21.1

21.1

21.1

35

Thuyết 
minh

Thuyết 
minh

31/12/2011

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2010
Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Võ Lý Mỹ Hằng
Phó phòng Kế toán Tài chính

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 07 tháng 03 năm 2012

Phạm Thị Mỹ Chi
Phó Tổng Giám Đốc

Đỗ Duy Hưng
Quyền Tổng Giám Đốc

Người lập Người kiểm soát Người phê duyệt
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IV. Báo cáo kết quả hoạt động
      kinh doanh hợp nhất

V. Báo cáo chuyển lưu tiền tệ hợp nhất

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011                        B03/TCTD-HN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011                        B04/TCTD-HN

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

Thu nhập lãi thuần                                                           

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

Chi phí hoạt động dịch vụ

Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ                            

(Lỗ)/lãi thuần từ hoạt động kinh doanh

ngoại hối

Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán

kinh doanh

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán

đầu tư 

Thu nhập từ hoạt động khác

Chi phí hoạt động khác

Lãi thuần từ hoạt động khác

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG

Chi phí tiền lương

Chi phí khấu khao và khấu trừ

Chi phí hoạt động khác

TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG

LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH

DOANH TRƯỚC CHI PHÍ DỰ PHÒNG RỦI

RO TÍN DỤNG

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập

tương tự nhận được

Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả

Chi phí từ hoạt động dịch vụ

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế TNDN                                                         

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/cổ phiếu)

1.453.944.807.019        

(1.031.748.447.827)      

422.196.359.192        

3.169.504.226            

(6.658.195.249)          

(3.488.691.023)             

(13.495.074.980)            

(1.232.876.377)             

176.992.588.008            

(2.762.627.925)                 

174.229.960.083            

703.817.771            

578.913.494.666        

(89.743.959.446)        

(11.229.119.240)          

(107.382.087.238)        

(208.355.165.924)      

370.558.328.742          

1.073.765.853.151       

(761.090.131.013)

(3.488.691.023)            

(10.518.624.398)        

360.039.704.344          

(90.106.904.028)        

(90.106.904.028)        

269.932.800.316               

1.147 

569.517.017.901

(378.503.488.782)

191.013.529.119

3.634.184.781

(4.585.142.222)

(950.957.441)

1.973.544.111

(288.979.611)

9.032.780.508

(3.261.391)

9.029.519.117

1.755.973.200

202.532.628.495

(55.705.438.563)

(8.943.388.990)

(44.097.153.395)

(108.745.980.948)

93.786.647.547

529.192.310.765

(346.985.425.997)

(950.957.441) 

(18.647.870.923)

75.138.776.624

(18.600.348.706)

(18.600.348.706)

56.538.427.918

483

24

25

26

26

26

27

28

29

29

29

30

31

10

20.1

20.2

22

Thuyết 
minh

Thuyết 
minh

Thuyết 
minh

Năm 2011

Năm 2011

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2010

Năm 2010

Võ Lý Mỹ Hằng
Phó phòng Kế toán Tài chính

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 07 tháng 03 năm 2012

Phạm Thị Mỹ Chi
Phó Tổng Giám Đốc

Đỗ Duy Hưng
Quyền Tổng Giám Đốc

Người lập Người kiểm soát Người phê duyệt
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Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011                        B04/TCTD-HN

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh 

doanh chứng khoán, vàng bạc, ngoại tệ

Thu nhập khác

Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá,

bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro

Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động

quản lý, công vụ

Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 

trước những thay đổi về tài sản và

vốn lưu động

Những thay đổi về tài sản hoạt động

Tăng các khoản tiền, vàng gửi 

và cho vay các TCTD khác

Tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán

(Tăng)/giảm các công cụ tài chính phát sinh và các 

tài sản tài chính khác

Tăng các khoản cho vay khách hàng

Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các

khoản (tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn)

(Tăng)/giảm khác về tài sản hoạt động                       

Những thay đổi về công nợ hoạt động

Tăng/(giảm) các khoản nợ Chính phủ và NHNN

Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD

Tăng tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả

KBNN)

Tăng phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có 

giá phát hành được tính vào hoạt động

tài chính)

Tăng/(giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà 

TCTD chịu rủi ro

Tăng/(giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các 

khoản nợ tài chính khác

Tăng/(giảm) khác về công nợ hoạt động

Chi từ các quỹ của TCTD

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Mua sắm tài sản cố định

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Mua sắm bất động sản đầu tư 

Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 

Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác

Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các

khoản đầu tư, góp vốn dài hạn

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tăng  vốn  cổ  phần  từ  góp  vốn  và/hoặc  phát

hành cổ phiếu

Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ 

điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản

vốn vay dài hạn khác

Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ 

điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn

vay dài hạn khác

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia

Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ

Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời

điểm đầu kỳ

Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời

điểm cuối kỳ

4.145.866.414           

109.257.295.501     

11.857.700

(203.063.478.055)     

(51.555.498.467)       

167.983.074.208         

(759.390.000.000)     

(4.308.852.000.000) 

(717.459.345.155)

(533.260.159.602)       

(179.061.611.436)       

1.628.296.359.327    

2.050.187.926.702    

3.714.674.357.698       

236.475.061         

(1.989.813.729)         

1.061.365.263.074     

(674.932.324.840)     

6.318.183

(674.926.006.657)     

1.000.000.000.000      

(42.954.208.108)       

957.045.791.892      

1.343.485.048.309   

2.730.758.830.375      

4.074.243.878.684   

3.754.386.800

8.719.208.135

203.580.255

(101.304.987.233)

(19.428.059.395)

73.200.055.889

(200.000.000.000) 

(1.337.357.100.000)

(1.347.958.937.000)

227.397.658.331

231.411.561.716

1.360.453.429.736

2.019.801.557.440

274.899.489.828

(3.541.615.595)

(4.334.443.370)

1.293.971.656.975

 

(39.657.016.791)

107.999.999

(39.549.016.792)

964.070.000.000

(9.807.800.396)

954.262.199.604

2.208.684.839.787

522.073.990.588

2.730.758.830.375

Thuyết 
minh

Thuyết 
minh

Năm 2011

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2010

29

20.1

21.1

21.1

32

Võ Lý Mỹ Hằng
Phó phòng Kế toán Tài chính

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 07 tháng 03 năm 2012

Phạm Thị Mỹ Chi
Phó Tổng Giám Đốc

Đỗ Duy Hưng
Quyền Tổng Giám Đốc

Người lập Người kiểm soát Người phê duyệt
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TP.HCM
Hội sở: 
Địa chỉ:112-118 Hai Bà Trưng, 
P. Đakao, Q. 1
ĐT: 08 6 267 9679

CN Gia Định:
Địa chỉ: 135 Phan Đăng Lưu, 
P. 2, Q. Phú Nhuận
ĐT: 08 3 995 6001

PGD Đakao:
Địa chỉ: 66 Trần Quang Khải, 
P. Tân Định, Q. 1
ĐT: 08 3 848 3591

PGD 3 Tháng 2:
Địa chỉ: 1467 B-C đường 3 Tháng 2, 
P. 16, Q. 11
ĐT: 08 6 264 3930

PGD Gò Vấp:
Địa chỉ: 574 Quang Trung, P. 11, 
Q. Gò Vấp
ĐT: 08 3 921 0935

PGD Lạc Long Quân:
Địa chỉ: 395-397 Lạc Long Quân, 
P. 5, Q.11
ĐT: 08 6 296 7778

CN Hàng Xanh:
Địa chỉ: 10 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, 
Q. Bình Thạnh
ĐT: 08 3 511 7207

PGD Thanh Khê:
Địa chỉ: 131 Điện Biên Phủ, 
P. Chính Gián, Q. Thanh Khê
ĐT: 0511 3659 076

PGD Lý Thái Tổ:
Địa chỉ: 101 Lý Thái Tổ, P. Thạc Gián, 
Q. Thanh Khê
ĐT: 0511 3654 588

ĐỒNG NAI
CN Đồng Nai:
Địa chỉ: 35-36-37 Đồng Khởi, 
P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa
ĐT: 061 6 262 666 

VŨNG TÀU
CN Vũng Tàu:
Địa chỉ: 20G2 đường Nguyễn Thái 
Học, P.7, Tp. Vũng Tàu
ĐT: 064 3616 555

BÌNH DƯƠNG
CN Bình Dương:
Địa chỉ: 35 đường Phú Lợi, P. Phú Lợi, 
TX Thủ Dầu Một
ĐT: 0650 3856 341

Quỹ TK Sở Sao:
Địa chỉ: 1491 KP4, P. Hiệp An, 
TX Thủ Dầu Một
ĐT: 0650 3556 055

PGD Thủ Đức:
Địa chỉ: 108 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, 
Q. Thủ Đức
ĐT: 08 3 722 1626

PGD Hưng Long:
Địa chỉ: 181 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, 
Quận 9
ĐT: 08 6 280 8683

CN Sài Gòn:
Địa chỉ: 38-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1
ĐT: 08 6 295 9279

PGD Nguyễn Trãi:
Địa chỉ: 208 Nguyễn Trãi, 
P. Phạm Ngũ Lão, Q.1
ĐT: 08 3 925 3595

PGD Cát Lái:
Địa chỉ: 373 Nguyễn Thị Định, 
P. Cát Lái, Q.2
ĐT: 08 6 281 7752

PGD Hậu Giang:
Địa chỉ: 175-177 Hậu Giang, P. 5, Q. 6
ĐT: 08 6 261 6042

PGD Quận 5:
Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo, P.7, Q. 5
ĐT: 08 3 924 5117

PGD Quận 10:
Địa chỉ: 211 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10
ĐT: 08 6 299 7236

TÂY NINH
CN Tây Ninh:
Địa chỉ: A11, khu phố thương mại, 
đường 30/04, KP1, P.3, TX Tây Ninh
ĐT: 066 3818 883

LONG AN
CN Long An:
Địa chỉ: 23-25B Hùng Vương, P.2, 
Tp. Tân An
ĐT: 072 3525 512

TIỀN GIANG
CN Tiền Giang:
Địa chỉ: 21-23-25 Lê Văn Duyệt, P.1
Tp. Mỹ Tho
ĐT: 073 3 979 333

AN GIANG
CN An Giang:
Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, 
P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên
ĐT: 076 3 727 242

CẦN THƠ
CN Cần Thơ:
Địa chỉ: 135H – 135Y Trần Hưng Đạo, 
P. An Phú, Q. Ninh Kiều
ĐT: 0710 3733 740

ĐẮK LẮK
CN Đắk lắk:
Địa chỉ: 48 Phan Bội Châu, 
P. Thắng Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500 6252 888

HÀ NỘI
CN Hà Nội:
Địa chỉ: 125-127 Bà Triệu, 
P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng
ĐT: 04 3 766 7341

PGD Hoàn Kiếm:
Địa chỉ: 24B, Tông Đản, P. Tràng Tiền, 
Q. Hoàn Kiếm
ĐT: 04 3 936 7595

PGD Thanh Xuân:
Địa chỉ: 96 Nguyễn Trãi, 
P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân
ĐT: 04 3 554 3868

PGD Cầu Giấy:
Địa chỉ: 25 Nguyễn Phong Sắc, 
Q. Cầu Giấy
ĐT: 04 3 754 9838

PGD Đống Đa:
Địa chỉ: A1 Hoàng Cầu-số 02 Võ Văn 
Dũng, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa
ĐT: 04 3 573 8204

PGD Hai Bà Trưng:
Địa chỉ: 107 Trần Đại Nghĩa, 
P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng
ĐT: 04 3 623 0716

ĐÀ NẴNG
CN Đà Nẵng:
Địa chỉ: 386 Hoàng Diệu, 
P. Bình Thuận, Q. Hải Châu
ĐT: 0511 3584 603

PGD Ngô Quyền:
Địa chỉ: 62 Ngô Quyền, P. Tân Lợi, 
Tp. Buôn Ma Thuột
ĐT: 0500 3843 195

Mạng lưới hoạt động
Ngân hàng TMCP Bản Việt


