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NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

1. T�NG QUAN 

1.1. Thông tin chung v� BAC A BANK 

1.1.1. Thông tin khái quát 

� Tên giao d�ch:  

Ngân hàng Th��ng m	i C
 ph�n B�c Á 

� Tên ti!ng Anh:  

BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 

� Tên vi!t t(t:  

BAC A BANK 

� Gi�y ch�ng nh n 
KKD s�:  

2900325526 do S K� ho	ch ��u t� t�nh Ngh� An c�p 

� V�n �i�u l�:  

4.400.000.000.000 VND (B�n nghìn b�n tr�m t� ��ng) 

V�n 
i�u l� �ã �ư'c c�p phép: 5.000.000.000.000 �%ng (N�m nghìn t) 
�%ng) 

(C�n c� theo Công v�n 9873/NHNN-TTGSNH ngày 24/12/2015 ca 
Ngân hàng Nhà nư�c và Công v�n 1500/UBCK-QLPH ngày 30/03/2016 
ca �y ban ch�ng khoán Nhà nư�c) 

� Gi�y phép thành l p:  

004924 GP/TLDN-03 

� 
�a ch�:  

S� 117 Quang Trung, P. Quang Trung, TP. Vinh, Ngh� An 

� S� �i�n tho�i:  

(84-38) 3844277     

� S� fax: 

(84-38) 3841757       

� Website:  

http://www.baca-bank.vn 

 

 

  



 

2 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

1.1.2. T�m nhìn - S� m�nh - Giá tr� c�t lõi 

• T�m nhìn 

Ngân hàng TMCP B(c Á kiên trì ph�n ��u �� luôn là m�t ngân hàng t n tâm, t�o ra m�t th! h� 
khách hàng phát tri�n b�n v�ng, ��u tư vào các l*nh v�c công ngh� cao, hi�n ��i hóa nông 
nghi�p, nông thôn và an sinh xã h�i như nông - lâm - ngư nghi�p, dư'c li�u s�ch, y t! và giáo 
d+c... V�i tư duy vư't tr�i, tính tiên phong, chuyên nghi�p, c	i ti!n không ng,ng, vì h�nh phúc 
�ích th�c ca m-i con ngư�i v�i quy!t tâm làm giàu chính �áng: BAC A BANK hư�ng t�i giá tr� 
b�n v�ng cho các nhà ��u tư và �m no h�nh phúc cho c�ng �%ng. 

Trong giai �o�n t�i �ây, BAC A BANK s. hoàn thành chu/n m�c hóa các tiêu chí ca m�t ngân 
hàng có quy mô v,a ph+c v+ tư v�n các doanh nghi�p trong l*nh v�c �ng d+ng công ngh� cao 
trong nông nghi�p, nông thôn và các ngành ph+ tr' cho nông nghi�p, th�c hi�n m+c tiêu �ưa th! 
h� các nhà ��u tư này lên m�t t�m cao m�i, hòa nh p v�i qu�c t! trong giai �o�n 2015 - 2020. 

• S� m�nh 

Ngân hàng TMCP B(c Á tư v�n và ph+c v+ cho m�t th! h� các doanh nghi�p phát tri�n b�n 
v�ng, t�o ra giá tr� c�t lõi, mang l�i giá tr� �ích th�c cho cu�c s�ng c�ng �%ng và thân thi�n v�i 
môi trư�ng. 

• Giá tr� c�t lõi: 

-  Tiên phong  

- Chuyên nghi�p 

- �áng tin c�y  

- C�i ti�n không ng�ng  

- Vì h�nh phúc �ích th	c  

1.2. Quá trình hình thành - phát tri�n 

Ngân hàng TMCP B(c Á �ư'c chính th�c thành l p vào ngày 17/4/1994 t�i Thành ph� Vinh, t�nh 
Ngh� An, v�i s� v�n ban ��u ch� có 20 t) �%ng v�i 1 �i�m giao d�ch duy nh�t �%ng th�i là tr+ s� 
chính và 8 thành viên ��u tiên; tr	i qua 20 n�m Ngân hàng �ã t,ng bư�c chuy�n mình m�nh m. v�i 
nhi�u thành t�u và nh�ng d�u son �áng nh�. 

N�m 1995 �ánh d�u m�c kh�i ��u cho s� m� r�ng v� m�ng lư�i ho�t ��ng ca BAC A BANK v�i 
chi nhánh ��u tiên �ư'c khai trương: Chi nhánh Hà N�i.  

N�m 2008, Ngân hàng th�c hi�n chuy�n ��i mô hình t, phi t p trung, phân tán sang mô hình t p 
trung; �%ng th�i phân tách công vi�c, nhi�m v+ theo t,ng kh�i/phòng/ban ch�c n�ng chuyên trách 
nh0m chuyên môn hóa nghi�p v+ �� hư�ng t�i mô hình t� ch�c ca m�t ngân hàng hi�n ��i.  

N�m 2009 – 2010, Ngân hàng trang b� h� th�ng gi	i pháp ngân hàng lõi (Core Banking), thi!t l p n�n 
t	ng công ngh� m�nh m. �� BAC A BANK t�o ra các s	n ph/m d�ch v+ ngân hàng hi�n ��i, t�ng 
n�ng l�c c�nh tranh trên th� trư�ng tài chính ti�n t� trong nư�c.  

Ngày 21/12/2011 ghi d�u �n quan tr1ng khi chính th�c công b� s� ki�n ra m(t h� th�ng nh n di�n 
thương hi�u m�i: Bi�u trưng mang hình 	nh hoa sen cách �i�u, tư'ng trưng cho tâm sáng, cho trí 
tu�, cho tri!t lý nhân sinh, s� t n t+y, khát khao vươn lên và l�c quan v� tương lai tươi sáng. 

N�m 2012, D� án s�a TH True Milk do Bac A Bank tư v�n ��u tư �ã thành công khi chính th�c ra 
m(t th� trư�ng, �&t d�u son chói l1i và t�o n�n móng cho ngành công nghi�p s�a tươi s�ch Vi�t 
Nam. 
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N�m 2014, nhân l2 k) ni�m 20 n�m ngày thành l p, Bac A bank vinh d� �ư'c nh n c� thi �ua ca 
Chính ph trao t&ng, cá nhân bà Thái Hương - T�ng Giám ��c Bac A Bank �ư'c Nhà nư�c t&ng 
Huân chương Lao ��ng h�ng ba. 

N�m 2015, sau 21 n�m �i vào ho�t ��ng Bac A Bank �ã v�ng vàng phát tri�n v�i 94 �i�m giao d�ch 
�ang ho�t ��ng trên toàn qu�c, v�n �i�u l� 4.400 t) �%ng, v�i 1.448 nhân viên. Bac A Bank cơ b	n 
hoàn thành k! ho�ch ho�t ��ng 5 n�m (2011 – 2015) và ��t nhi�u k!t qu	 tích c�c. Bà Thái Hương - 
T�ng Giám ��c Bac A Bank, �ư'c vinh danh trong Top 50 n� doanh nhân quy�n l�c nh�t châu Á do 
t�p chí Forbes uy tín bình ch1n. 

V�i nh�ng �óng góp n�i b t cho kinh t! - xã h�i ��t nư�c trong su�t quá trình ho�t ��ng, Bac A Bank 
�ã nhi�u l�n  vinh d� �ư'c nh n B0ng khen, c� thi �ua ca Chính ph, UBND t�nh Ngh� An và các 
�oàn th� khác trao t&ng, các gi	i thư�ng uy tín khác như gi	i thư�ng Doanh nghi�p thương m�i, d�ch 
v+ xu�t s(c do B� công thương trao t&ng, Top 100 s	n ph/m tin và dùng, Top 500 doanh nghi�p l�n 
nh�t Vi�t Nam, Top 500 doanh nghi�p t�ng trư�ng nhanh nh�t Vi�t Nam … 

1.3. Ngành ngh� và ��a bàn kinh doanh 

1.3.1. Ngành ngh� kinh doanh 

• Tài chính - Ngân hàng 

Ngân hàng TMCP B(c Á (BAC A BANK) cung c�p ��y � và toàn di�n các d�ch v+ tài chính - 
ngân hàng như: D�ch v+ tài kho	n n�i t� và ngo�i t�, D�ch v+ thanh toán trong và ngoài nư�c, 
D�ch v+ ti�n g3i - ti!t ki�m, D�ch v+ tín d+ng - cho vay, D�ch v+ th4 và ngân hàng �i�n t3, D�ch v+ 
b	o lãnh thanh toán và tài tr' thương m�i, D�ch v+ kinh doanh ngo�i h�i... Ch�t lư'ng và hi�u 
qu	 ho�t ��ng ca BAC A BANK luôn �ư'c kh5ng ��nh và phát tri�n theo hư�ng ngày càng hi�n 
��i, b�n v�ng v�i h� th�ng m�ng lư�i �ư'c cng c� và m� r�ng trên quy mô toàn qu�c. 
 

• T� v�n ��u t� 

Kiên trì theo �u�i chi!n lư'c phát tri�n b�n v�ng, bên c�nh vi�c cung c�p các d�ch v+ tài chính, 
BAC A BANK �&c bi�t chú tr1ng ho�t ��ng tư v�n ��u tư v�i các d� án mang tính an sinh xã h�i. 
V�i tiêu chí �&t l'i ích ca mình bên c�nh l'i ích qu�c gia, các d� án do BAC A BANK tư v�n 
��u tư ��u hư�ng t�i m+c tiêu c	i thi�n ch�t lư'ng cu�c s�ng như ch! bi!n th�c ph/m s�ch hay 
các b�nh vi�n và trư�ng h1c ��t tiêu chu/n hàng ��u qu�c t! ngay t�i Vi�t Nam, �ây là nh�ng 
l*nh v�c t�o ra giá tr� c�t lõi, thân thi�n v�i môi trư�ng, �%ng th�i giúp chúng tôi g3i g(m thông 
�i�p v� m�t tương lai b�n v�ng. 
 

1.3.2. M	ng l��i ho	t ��ng 

M�ng lư�i giao d�ch ca BAC A BANK hi�n t�i có 94 �i�m giao d�ch �ang ho�t ��ng phân b� t�i 14 t�nh, 
thành tr1ng �i�m trên c	 nư�c tr	i dài t, B(c �!n Nam.  

STT T�nh/ Thành ph� H�i s/ 
VPHS Chi nhánh Phòng giao 

d�ch T
ng 

1 Hà N�i 1 9 30 40 
2 Hưng Yên  1 2 3 
3 H	i Phòng 

 
1 2 3 

4 Thanh Hóa  1 4 5 
5 Ngh� An 1  11 12 
6 Hà T*nh  1 0 1 
7 Qu	ng Bình  1 1 2 
8 Hu!  1 0 1 
9 
à N6ng  1 3 4 

10 TP.HCM 
 

2 15 17 
11 C�n Thơ  1 2 3 
12 Kiên Giang  1 0 1 
13 V*nh phúc  1 0 1 
14 Qu	ng ninh  1 0 1 

 
T
ng 2 22 70 94 
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Bên c�nh �ó BAC A BANK �ã �ư'c NHNN ch�p thu n thành l p thêm 04 Chi nhánh bao g%m: CN Thái 
Nguyên, CN B(c Giang, CN Hà Nam, CN 
à L�t và 05 Phòng Giao d�ch bao g%m: 01 PGD t�i TP H	i 
Phòng, 01 PGD t�i Hưng Yên, 02 PGD t�i Hà T*nh, 01 PGD t�i T�nh Th,a Thiên Hu!, hi�n các �i�m này 
�ang trong giai �o�n tri�n khai và d� ki!n s. �i vào ho�t ��ng trong n�m 2016. 

1.4. Mô hình t
 ch�c qu�n lý 

1.4.1. C� c�u t
 ch�c 

• S� �� t
 ch�c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

��I H�I � NG C� �ÔNG 

H�I � NG QU!N TR" 

T�NG GIÁM �#C 

UB Qu�n lý r$i ro 

UB Qu�n lý tài s�n N%-Có 

UB Nhân s& 

Ban Ki�m soát 

Ki�m toán n�i b� 

Kh�i Tác nghi�p 

Kh�i Qu�n lý r$i ro 

Kh�i Ngân hàng Bán l' 

Kh�i Marketing-Truy�n thông 

Ban Công ngh� thông tin 

Kh�i Ngu�n v�n & 
Kinh doanh ti�n t� 

Kh�i Ngân hàng Bán buôn 

Kh�i Tài chính-K� toán 

Kh�i Hành chính Nhân s& 

Ban Pháp ch� 

Các chi nhánh 

Các phòng giao d�ch, qu( ti�t ki�m 

H�i ��ng tín d)ng 
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• Thông tin b
 nhi�m nhân s& ch$ ch�t 
 

- H
i ��ng Qu�n tr� 

H và tên Ch�c v� Ngày b� nhi�m 

Bà Tr�n Th� Tho	ng Ch t�ch Tái b� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

Bà Thái Hương Phó Ch t�ch Tái b� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

Ông Võ V�n Quang �y viên Tái b� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

Ông Lê Thanh Ngh� �y viên B� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

Mi2n nhi�m vào ngày 17 tháng 04 n�m 2015 

Ông 
&ng Thái Nguyên �y viên B� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

Bà Hoàng H%ng H�nh �y viên B� nhi�m vào ngày 17 tháng 04 n�m 2015 

- Ban Ki�m soát 

H và tên  Ch�c v� Ngày b� nhi�m 

Ông Ph�m H%ng Công Trư�ng Ban  Tái b� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

Ông Thái 
ình Long  Thành viên  Tái b� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

Bà Trương Th� Kim Thư  Thành viên  Tái b� nhi�m vào ngày 23 tháng 04 n�m 2013 

- Ban �i�u hành và K� toán trư�ng 

H và tên  Ch�c v� Ngày b� nhi�m 

Bà Thái Hương T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 14 tháng 04 n�m 2008 

Ông Nguy2n Tr1ng Trung Phó T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 15 tháng 05 n�m 2003 

Ông Chu Nguyên Bình Phó T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 01 tháng 03 n�m 2008 

Ông Trương V*nh L'i Phó T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 31 tháng 05 n�m 2008 

Ông Võ V�n Quang Phó T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 30 tháng 06 n�m 2009 

Ông Nguy2n Vi�t Hanh Phó T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 05 tháng 03 n�m 2014 

Ông Nguy2n Qu�c 
�t Phó T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 15 tháng 09 n�m 2015 

Ông Lê Ng1c H%ng Nh t Phó T�ng Giám ��c B� nhi�m vào ngày 28 tháng 10 n�m 2015 

Bà Nguy2n Th� H%ng Y!n K! toán Trư�ng B� nhi�m vào ngày 16 tháng 05 n�m 2011 

1.4.2. Công ty con 

Tính �!n h!t n�m 2015, Ngân hàng TMCP B(c Á có m�t (01) công ty con do Ngân hàng s� h�u 100% 

v�n là Công ty TNHH M�t thành viên Qu	n lý N' và Khai thác Tài s	n - Ngân hàng TMCP B(c Á v�i v�n 

�i�u l� là 125 t) �%ng, ho�t ��ng trong l*nh v�c qu	n lý n' và khai thác tài s	n b	o �	m n' vay theo 

quy!t ��nh thành l p s� 939/Q
-H
QT ca H�i �%ng Qu	n tr� Ngân hàng TMCP B(c Á ngày 12/12/2009 

và Quy!t ��nh s� 330/Q
-NHNN ca Th�ng ��c Ngân hàng Nhà nư�c ngày 11/02/2010. 
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1.5. ��nh h��ng phát tri�n 

1.5.1. M)c tiêu ho	t ��ng 

M+c tiêu ca Ngân hàng TMCP B(c Á là phát tri�n theo hư�ng hi�n ��i, ho�t ��ng an toàn, hi�u qu	 

v�ng ch(c có kh	 n�ng c�nh tranh l�n d�a trên n�n t	ng công ngh�, qu	n tr� ngân hàng tiên ti!n phù 

h'p v�i thông l�, chu/n m�c Vi�t Nam và qu�c t! v� ho�t ��ng ngân hàng nh0m �áp �ng t�t hơn nhu 

c�u v� d�ch v+ tài chính, ngân hàng ca n�n kinh t!. 

Trong giai �o�n t�i, Ngân hàng TMCP B(c Á t p trung nâng cao n�ng l�c tài chính và cng c� n�ng l�c 

ho�t ��ng, theo hư�ng an toàn và hi�u qu	; ph�n ��u tr� thành ngân hàng hàng ��u trong nư�c trong 

l*nh v�c cho vay nhóm các doanh nghi�p v,a và nh7 áp d+ng công ngh� cao trong s	n xu�t nông - lâm - 

ngư nghi�p và các ngành s	n xu�t - ch! bi!n và công nghi�p ph+ tr', y t! và giáo d+c. 
ây là ��nh 

hư�ng c�n b	n và xuyên su�t c	 giai �o�n, quy!t ��nh �!n m1i chính sách ho�t ��ng ca Ngân hàng. 

1.5.2. Chi�n l�%c phát tri�n trung và dài h	n 

Ngân hàng TMCP B(c Á th�c hi�n k! ho�ch phát tri�n b�n v�ng, �n ��nh, hi�u qu	; t p trung nâng cao 

n�ng l�c c�nh tranh thông qua vi�c xây d�ng và phát tri�n thương hi�u, kh5ng ��nh v� th! ca Ngân 

hàng � trong nư�c, hư�ng t�i h�i nh p khu v�c và qu�c t!. Xây d�ng v�n hóa kinh doanh thành n�n 

t	ng �� ��u tư phát tri�n chi�u sâu ngay t, ban ��u, trong �ó xác ��nh ngu%n nhân l�c chính là nòng c�t 

�� phát tri�n b�n v�ng, ch1n và �ào t�o �úng ngư�i, �úng vi�c, th�c hi�n ch�m lo ��i s�ng tinh th�n, v t 

ch�t cho nhân viên. 

H�i �%ng Qu	n tr� và Ban 
i�u hành quy!t tâm xây d�ng, phát tri�n Ngân hàng TMCP B(c Á v�ng m�nh 

v� m1i m&t, � s�c c�nh tranh trong th�i k8 toàn c�u hóa, l�y ch�t lư'ng s	n ph/m và d�ch v+ khách hàng 

là tiêu chí ph�n ��u. Xây d�ng �� án phát tri�n và t�m nhìn trung - dài h�n; trong �ó yêu c�u có nh�ng 

bư�c t�ng trư�ng mang tính ��t phá, phù h'p v�i xu hư�ng phát tri�n th�i ��i �� xây d�ng m�t ngân 

hàng c� ph�n �a n�ng ho�t ��ng theo Lu t Doanh nghi�p, v�i s� có m&t ca các c� �ông chi!n lư'c 

trong và ngoài nư�c �� h- tr' toàn di�n n�ng l�c ho�t ��ng c9ng như các m&t nghi�p v+ ngân hàng. 

1.5.3. ��nh h��ng trách nhi�m xã h�i - c�ng ��ng 

Ngân hàng TMCP B(c Á t p trung ��u tư và tư v�n ��u tư vào các d� án liên quan �!n �ng d+ng công 

ngh� cao vào nông nghi�p, nông thôn, th�c ph/m, y t!, dư'c li�u, giáo d+c, và các l*nh v�c ph+c v+ an 

sinh xã h�i… Nh�ng ho�t ��ng này mang l�i giá tr� b�n v�ng cho s� phát tri�n ca Ngân hàng và góp 

ph�n vào s� ��i m�i, th�nh vư'ng ca ��t nư�c. 

BAC A BANK r�t chú tr1ng tham gia các s� ki�n h- tr' ho�t ��ng chuyên môn trong l*nh v�c tài chính - 

ngân hàng như tài tr' các di2n �àn v� th� trư�ng v�n, các h�i ngh� v� giám sát tài chính. Bên c�nh �ó, 

các ho�t ��ng t, thi�n xã h�i c9ng �ư'c quan tâm và tri�n khai thư�ng xuyên trong su�t quá trình ho�t 

��ng ca BAC A BANK nh0m chung tay s4 chia v�i c�ng �%ng, �	m b	o an sinh xã h�i. Ngân hàng còn 

theo �u�i m+c tiêu nâng cao trí l�c Vi�t Nam v�i vi�c �%ng hành cùng D� án Vì T�m vóc Vi�t do T p 

�oàn TH ch trì. 
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1.6. Các r$i ro trong ho	t ��ng kinh doanh 

1.6.1. R$i ro tín d)ng 

R�i ro tín d�ng là lo�i r�i ro d�n 

��n t�n th�t tài s	n c�a các ngân 

hàng trong tr
�ng h�p khách hàng 

�
�c c�p tín d�ng không có kh	 

nng th�c hi�n m�t ph�n ho�c 

toàn b� nh�ng cam k�t �ã nêu t�i 

H�p ��ng tín d�ng �ã ký. 

 

Bac A Bank �ã tri�n khai áp d+ng nhi�u bi�n pháp khác nhau 

nh0m phòng ng,a ri ro tín d+ng. Trư�c h!t là xây d�ng, hoàn 

thi�n và c p nh t chính sách, quy trình tín d+ng, ti!p theo là chú 

tr1ng nâng cao ch�t lư'ng công tác th/m ��nh, t�ng cư�ng ki�m 

tra giám sát, qu	n lý vay n'. Bên c�nh �ó, Ngân hàng c9ng luôn 

�� cao vi�c hoàn thi�n và nâng cao hi�u qu	 ca công tác ki�m tra 

n�i b�, tránh tình tr�ng cho vay theo thành tích. 

Ngân hàng �a d�ng hóa ch! �� cho vay theo ngành v�i ��i tư'ng 

khách hàng khác nhau �� gi	m thi�u ri ro và nh�t quán th�c hi�n 

t�ng trư�ng tín d+ng theo ��nh hư�ng �ã �� ra là t p trung tín 

d+ng vào l*nh v�c cho vay nhóm các doanh nghi�p v,a và nh7 áp 

d+ng công ngh� cao trong s	n xu�t nông - lâm - ngư nghi�p, các 

ngành s	n xu�t, ch! bi!n và công nghi�p ph+ tr', y t! và giáo d+c.  


� phòng ng,a ri ro, Ngân hàng c9ng tính toán �� trích l p qu: 

d� phòng ri ro tín d+ng ��y � theo quy ��nh hi�n hành. 

1.6.2. R$i ro lãi su�t 

R�i ro lãi su�t x	y ra khi có s� 

chênh l�ch v� k� h�n, tính thanh 

kho	n gi�a v�n huy ��ng và vi�c 

s� d�ng v�n huy ��ng c�a ngân 

hàng trong �i�u ki�n lãi su�t th� 

tr
�ng thay ��i ngoài d� ki�n, �i�u 

này d�n ��n kh	 nng gi	m thu 

nh�p c�a ngân hàng so v�i d� 

tính. 

Bac A Bank �ã s3 d+ng các mô hình tài chính và công c+ khác 

nhau �� giám sát và qu	n lý ri ro lãi su�t �� ��nh k8 l p các báo 

cáo v� th� trư�ng, �ưa ra nh�ng nh n ��nh v� di2n bi!n, xu 

hư�ng bi!n ��i ca lãi su�t trên th� trư�ng. Theo �ó, Ngân hàng 

s. quy!t ��nh duy trì các m�c lãi su�t chênh l�ch thích h'p trong 

ho�t ��ng huy ��ng v�n và ho�t ��ng cho vay. ch ��ng áp d+ng 

chính sách lãi su�t linh ho�t theo tín hi�u ca th� trư�ng, thu h;p 

chênh l�ch k8 h�n bình quân gi�a Tài s	n Có và Tài s	n N'. 

Ngân hàng t�ng cư�ng huy ��ng v�n, m� r�ng các ngu%n tín 

d+ng có hi�u qu	, �	m b	o cân ��i gi�a ngu%n v�n và s3 d+ng 

v�n; ki�m soát ch&t ch. quy mô, cơ c�u tín d+ng theo k8 h�n 

b0ng VN
 và ngo�i t� phù h'p v�i kh	 n�ng, k8 h�n và cơ c�u 

v�n huy ��ng. 

M�t chi!n lư'c khác ca Ngân hàng là phát tri�n các d�ch v+ ti�n 

ích �� thu hút khách hàng m� tài kho	n, thanh toán không dùng 

ti�n m&t nh0m t�ng cư�ng kh	 n�ng c�nh tranh trong b�i c	nh 

nhi�u bi!n ��ng v� lãi su�t trên th� trư�ng. 

1.6.3. R$i ro ngo	i h�i 

R�i ro ngo�i h�i phát sinh khi có 

s� bi�n ��ng v� t� giá ngo�i h�i 

trên th� tr
�ng ��i v�i các kho	n 

m�c Tài s	n N� và Tài s	n Có 

b�ng ngo�i t� t�i Ngân hàng. 

Bac A Bank �ư'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 ca Ngân hàng 

c9ng là VN
. Các kho	n cho vay và �ng trư�c khách hàng ca 

Ngân hàng ch y!u b0ng VN
, m�t ph�n b0ng �ô la M:. Tuy 

nhiên, m�t s� tài s	n khác ca Ngân hàng l�i b0ng các �%ng ti�n 

khác ngoài VN
 và �ô la M:.  

Ngân hàng �ã �ưa ra m�t h� th�ng h�n m�c �� qu	n lý tr�ng thái 

ca các �%ng ti�n. Tr�ng thái �%ng ti�n �ư'c qu	n lý trên cơ s� 



 

8 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

hàng ngày và chi!n lư'c phòng ng,a ri ro �ư'c Ngân hàng s3 

d+ng �� �	m b	o r0ng tr�ng thái ca các �%ng ti�n �ư'c duy trì 

trong h�n m�c �ã thi!t l p.  

Bên c�nh �ó, Ngân hàng �ã thi!t l p h� th�ng chính sách qu	n lý 

t p trung tr�ng thái ngo�i h�i ca toàn h� th�ng v� H�i s� chính. 

Các chi nhánh ��u �ư'c �&t h�n m�c giao d�ch trong ngày và 

không có tr�ng thái ngo�i h�i vào cu�i ngày. T�i H�i s� chính, các 

tr�ng thái ngo�i h�i phát sinh ca toàn h� th�ng ��u �ư'c cân 

b0ng k�p th�i. 

1.6.4. R$i ro thanh kho�n 

R�i ro thanh kho	n là r�i ro Ngân 

hàng g�p khó khn 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	 nng 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 khn. 


� gi	m thi�u ri ro thanh kho	n, BAC A BANK huy ��ng t, 

nhi�u ngu%n �a d�ng khác ngoài ngu%n v�n cơ b	n ca Ngân 

hàng. 
%ng th�i, Ngân hàng áp d+ng chính sách qu	n lý tài s	n 

có tính thanh kho	n linh ho�t, theo dõi dòng ti�n tương lai và tính 

thanh kho	n hàng ngày. Ngân hàng c9ng �ánh giá dòng ti�n d� 

ki!n và kh	 n�ng s6n có ca tài s	n �	m b	o hi�n t�i trong 

trư�ng h'p c�n huy ��ng thêm ngu%n v�n.  

Ngân hàng �ã xây d�ng và th�c hi�n cơ ch! qu	n lý ngu%n v�n 

t p trung t�i H�i s� chính nh0m th�c hi�n d� tr� h'p lý, h�n ch! 

lãng phí v�n, t�ng l'i nhu n ho�t ��ng, xây d�ng danh m+c ��u 

tư h'p lý. Ngân hàng d�a trên cơ s� d� li�u quá kh� và ��nh 

hư�ng ho�t ��ng �� xem xét và tính toán chính xác nhu c�u 

thanh kho	n � t,ng th�i �i�m.  Bên c�nh �ó, công tác d� báo nhu 

c�u rút ti�n ca khách hàng trong t,ng th�i k8 c9ng �ư'c Ngân 

hàng �&c bi�t coi tr1ng nh0m có th� ch ��ng thu x!p ngu%n v�n 

chi tr	 theo yêu c�u. 

 

2. TÌNH HÌNH HO�T ��NG N�M 2015 

2.1. Ho	t ��ng kinh doanh n�m 2015 

N�m 2014 - 2015, kinh t! th! gi�i v<n ��i m&t v�i nhi�u ri ro l�n, b�t �n chính tr� t�i m�t s� khu v�c 

ông Âu, Trung 
ông và Bi�n 
ông �ã 	nh hư�ng l�n t�i kinh t! th! gi�i thông qua các l�nh tr,ng 
ph�t l<n nhau gi�a các qu�c gia. Trong khi �ó, các nư�c xu�t kh/u d�u m7 liên t+c gia t�ng s	n 
lư'ng �ã làm cho giá d�u thô trên th� trư�ng th! gi�i liên ti!p gi	m m�nh trong hai n�m v,a qua. 
i�u 
này d<n �!n giá c	 hàng hóa có xu hư�ng gi	m m�nh, 	nh hư�ng l�n �!n các nư�c xu�t kh/u. S� 
b�t �n ca th� trư�ng tài chính toàn c�u v�i vi�c gi	m giá �%ng Nhân dân t� và s+t gi	m t�ng trư�ng 
kinh t! Trung Qu�c c9ng tác ��ng m�nh t�i kinh t! th! gi�i.   

= trong nư�c, tình hình kinh t! - xã h�i có ph+c h%i �áng k�, kinh t! xã h�i cơ b	n �n ��nh, l�m phát 
�ư'c ki�m soát. T, n�m 2013 cho �!n nay, v�i n- l�c �i�u hành chính sách, tháo g> khó kh�n cho 
n�n kinh t! �%ng th�i nh� nh�ng tác ��ng tích c�c ca s� ph+c h%i kinh t! th! gi�i, kinh t! trong 
nư�c b(t ��u có s� c	i thi�n, �&c bi�t ghi nh n m�c t�ng trư�ng ��t phá trong n�m 2015, ��t 6,68%, 
vư't 0,48% so v�i k! ho�ch �� ra, CPI n�m 2015 t�ng 0,6%, kim ng�ch xu�t kh/u hàng hóa, s�c s	n 
xu�t ti!p t+c t�ng so v�i n�m trư�c, ... 

Tuy nhiên, kinh t! xã h�i còn không ít nh�ng khó kh�n, s	n xu�t kinh doanh c9ng ch�u áp l�c t, 
nh�ng b�t �n v� kinh t! và chính tr� toàn c�u, cùng v�i nh�ng khó kh�n t, nh�ng n�m trư�c chưa 
�ư'c gi	i quy!t tri�t �� như áp l�c v� kh	 n�ng h�p th+ v�n ca n�n kinh t! chưa cao; hàng hóa 
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trong nư�c tiêu th+ ch m; n�ng l�c qu	n lý và c�nh tranh ca doanh nghi�p th�p.  


�i v�i ho�t ��ng ngân hàng trong n�m 2015, thanh kho	n ca h� th�ng ngân hàng thương m�i ti!p t+c 
�ư'c c	i thi�n, �	m b	o kh	 n�ng thanh toán và chi tr	 ca h� th�ng, góp ph�n ki�m soát l�m phát và 
�n ��nh kinh t! v* mô. T) giá h�i �oái bình quân ca �%ng Vi�t Nam so v�i �ô la M: gi� �n ��nh sau khi 
bi!n ��ng m�nh vào gi�a tháng 8/2015. K!t thúc giai �o�n tái c�u trúc h� th�ng các TCTD 2011 – 2015, 
ho�t ��ng ca các TCTD �ư'c �	m b	o an toàn và có bư�c chuy�n bi!n tích c�c, n�ng l�c tài chính 
�ư'c c	i thi�n, góp ph�n nâng cao kh	 n�ng ��i phó v�i các khó kh�n trong ho�t ��ng ngân hàng, an 
toàn h� th�ng các TCTD �ư'c b	o �	m và kh	 n�ng chi tr	 ca các TCTD �ư'c c	i thi�n, nguy cơ �� 
v>, m�t an toàn h� th�ng gi	m d�n. T�ng trư�ng tín d+ng �ư'c ki�m soát � m�c h'p lý, �	m b	o phù 
h'p v�i s�c h�p th+ v�n ca n�n kinh t! �i �ôi v�i an toàn, ch�t lư'ng tín d+ng. Dòng v�n tín d+ng ti!p 
t+c �ư'c phân b� h'p lý, hư�ng t�i các l*nh v�c s	n xu�t kinh doanh, nh�t là các ngành, l*nh v�c ưu 
tiên ca Chính ph, mang l�i hi�u qu	 thi!t th�c cho n�n kinh t! và xã h�i. V� x3 lý n' x�u, 99,6% n' 
x�u ca các TCTD ư�c tính t�i th�i �i�m cu�i tháng 9/2012 �ã �ư'c x3 lý; n' x�u toàn h� th�ng �ã 
�ư'c �ưa v� m�c 2,72% vào cu�i n�m 2015. 

Trong b�i c	nh kinh t! nói chung và ngành ngân hàng nói riêng có nhi�u thu n l'i và khó kh�n �i 
kèm, ho�t ��ng ca Ngân hàng TMCP B(c Á c9ng ��t nhi�u k!t qu	 kh	 quan, nhi�u ch� tiêu có m�c 
t�ng trư�ng l�n hơn trung bình toàn ngành.  

BAC A BANK  Ho	t ��ng tín d)ng luôn là l*nh v�c quan tr1ng nh�t ca Ngân 
hàng. T�ng dư n' tín d+ng trong giai �o�n v,a qua liên t+c t�ng 
trư�ng qua các n�m. Dư n' tín d+ng ca Ngân hàng tính �!n h!t 
ngày 31/12/2015 là 41.755 t) �%ng, t�ng 14,59% so v�i n�m 2014 
n0m trong gi�i h�n cho phép ca NHNN. T�ng trư�ng tín d+ng �i 
kèm v�i �ó là ch�t lư'ng tín d+ng luôn �ư'c �	m b	o, t) l� n' 
x�u ca Ngân hàng �ư'c gi� � m�c dư�i 3% t, n�m 2013 tr� l�i 
�ây, t�i th�i �i�m 31/12/2015 là 0,65% trên t�ng dư n'. 

Bên c�nh �ó, t�ng trư�ng tín d+ng �úng v�i ��nh hư�ng khi dư 
n' h�u h!t t p trung vào m+c �ích cho vay phát tri�n nông nghi�p 
nông thôn và các ngành ph+ tr', không chú tr1ng t�ng dư n' vay 
các l*nh v�c không khuy!n khích như b�t ��ng s	n, ch�ng khoán, 
tiêu dùng.  

Dư n� tín d�ng n�m 2015  

41.755 t� ��ng 

(tng 14,59%) 

 

 

 

BAC A BANK  V� v�n �i�u l�, tính �!n th�i �i�m 31/12/2015, v�n �i�u l� ca 
BAC A BANK là 4.400 t) �%ng. Cu�i n�m 2015, Ngân hàng �ã 
nh n �ư'c v�n b	n ch�p thu n ca NHNN v� vi�c t�ng v�n �i�u l� 
t, 4.400 t) �%ng lên 5.000 t) �%ng theo phương án mà 
�i h�i 
�%ng c� �ông ca Ngân hàng TMCP B(c Á n�m 2015 �ã thông 
qua. Trong tháng 1 n�m 2016, Ngân hàng �ã th�c hi�n t�ng v�n 
�i�u l� l�n 1 lên 4.511 t) �%ng. 

V�n �i�u l�  

4.400 t� ��ng  

BAC A BANK 

L�i nhu�n sau thu� n�m 2015 

360 t� ��ng 

(tng 31,5%) 

 K!t qu	 kinh doanh ��t k!t qu	 kh	 quan và t�ng trư�ng liên t+c 
t, n�m 2013 �!n nay. L'i nhu n sau thu! trong n�m 2015 t�ng 
trư�ng 31,5% so v�i n�m 2014, ��t 360 t) �%ng, ��t giá tr� cao 
nh�t trong nhi�u n�m tr� l�i �ây.  
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BAC A BANK 

Huy �
ng v�n khách hàng 
n�m 2015 

56.879  t� ��ng 

(tng 9,61%) 

 
N�m 2015, t�ng v�n huy ��ng ca Ngân hàng là 56.879 t) �%ng 
t�ng trư�ng 9,61% tương �ng  t�ng 4.988 t) �%ng so v�i n�m 
2014. Trong �ó, huy ��ng v�n th� trư�ng 1 chi!m t) tr1ng 93% 
t�ng huy ��ng v�n; huy ��ng v�n th� trư�ng 2 ch� chi!m t) tr1ng 
7%. V�i cơ c�u này, Ngân hàng hoàn toàn ch ��ng v� ngu%n 
v�n kh	 d+ng, không b� ph+ thu�c vào th� trư�ng 2 và �	m b	o 
kh	 n�ng thanh kho	n.. 

BAC A BANK 

M�ng lư�i: 94 �i�m giao 

d�ch �ang ho�t �
ng 

Nhân s	: 1.448 ngư�i 

 M�ng lư�i hi�n t�i g%m H�i s� chính, V�n phòng H�i s�, 22 chi 
nhánh và 70 phòng giao d�ch, qu: ti!t ki�m trên 14 t�nh thành c	 
nư�c. 
!n cu�i n�m 2015, t�ng s� cán b� nhân viên ca Ngân 
hàng là 1.448 ngư�i. 

Bên c�nh �ó BAC A BANK �ã �ư'c NHNN ch�p thu n thành l p 
thêm 04 Chi nhánh và 05 Phòng Giao d�ch, m� r�ng ho�t ��ng ra 
các ��a bàn m�i g%m: Thái Nguyên, B(c Giang, Hà Nam và 
à 
L�t, d� ki!n các �i�m giao d�ch này s. �i vào ho�t ��ng trong 
n�m 2016. 

   

2.2. Tình hình ��u t� và th&c hi�n các d& án 

 

Bên c�nh ho�t ��ng tín d+ng, ho�t ��ng ��u tư có vai trò không nh7 trong ho�t ��ng kinh doanh ca Ngân 
hàng. Tính �!n h!t n�m 2015, t�ng các kho	n m+c ��u tư (bao g%m ��u tư ch�ng khoán và ��u tư góp 
v�n) ca Ngân hàng là 15.472 t) �%ng, duy trì t) tr1ng h'p lý trên t�ng tài s	n.  

Ngân hàng chú tr1ng ��u tư trái phi!u �&c bi�t là trái phi!u chính ph và trái phi!u các TCTD v�i �� an 
toàn cao và thanh kho	n t�t, m&t khác c9ng mang l�i hi�u qu	 kinh doanh, gi	m b�t s� ph+ thu�c ngu%n 
thu t, ho�t ��ng tín d+ng. Ngân hàng ��u tư trái phi!u v�i t) tr1ng lên t�i trên 90% t�ng giá tr� ��u tư trong 
3 n�m tr� l�i �ây. 

Ngân hàng không chú tr1ng ��u tư c� phi!u, t, n�m 2014 tr� l�i �ây, t) tr1ng c� phi!u ch� còn chi!m dư�i 
1% v� giá tr� trên t�ng danh m+c ��u tư ca Ngân hàng, trong �ó ch y!u là c� phi!u �ã niêm y!t. Do �ó, 
Ngân hàng không b� 	nh hư�ng b�i nh�ng bi!n ��ng, di2n bi!n b�t l'i trên th� trư�ng ch�ng khoán trong 
giai �o�n v,a qua.  

T�ng các kho	n góp v�n dài h�n ca Ngân hàng chi!m 1,98% t�ng giá tr� kho	n m+c ��u tư, góp v�n. H�u 
h!t các d� án, doanh nghi�p mà Ngân hàng góp v�n ��u tư ��u là các d� án có hi�u qu	 và ti�m n�ng 
phát tri�n t�t, bên c�nh �ó chú tr1ng ��u tư vào l*nh v�c �ng d+ng công ngh� cao trong nông - lâm - ngư 
nghi�p, các ngành mang tính an sinh xã h�i và ph+c v+ nhu c�u thi!t y!u ca dân sinh, �úng theo ��nh 
hư�ng phát tri�n và m+c tiêu ho�t ��ng ca Ngân hàng.  

0.78%

97.24%

1.98%

C� c�u t
ng ��u t� 2015

T) tr1ng ��u tư cp T) tr1ng trái phi!u


�u tư dài h�n khác
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Tính �!n th�i �i�m hi�n t�i, Ngân hàng ch� có duy nh�t m�t công ty con - Công ty TNHH Qu	n lý n' và khai 
thác tài s	n Ngân hàng TMCP B(c Á - v�i v�n �i�u l� là 125 t) �%ng và do Ngân hàng s� h�u 100%. 

 

2.3. Hi�u qu� sinh l*i 

Trong các n�m v,a qua, m&c dù n�n kinh t! nói chung và ngành ngân hàng nói riêng còn ��i m&t v�i nhi�u 
khó kh�n, nhưng sau nh�ng n- l�c th�c hi�n các chính sách kinh t! v* mô, n�n kinh t! �ã ��t �ư'c nh�ng 
k!t qu	 nh�t ��nh: t�ng cư�ng �n ��nh kinh t! v* mô, l�m phát th�p hơn, t�ng trư�ng GDP n�m sau cao 
hơn n�m trư�c và v<n �	m b	o �ư'c an sinh xã h�i. Cùng v�i s� ph+c h%i ca n�n kinh t!, Ngân hàng 
B(c Á �ã ��t �ư'c k!t qu	 kinh doanh kh	 quan v�i l'i nhu n liên t+c t�ng trư�ng qua các n�m.  

N�m 2013 l'i nhu n sau thu! t�ng 456,07% so v�i n�m 2012, n�m 2014 ch� tiêu này t�ng 42,53% so v�i 
n�m 2013. N�m 2015, l'i nhu n sau thu! ��t 360 t) �%ng, t�ng 31,50% so v�i n�m 2014. Cùng v�i �à t�ng 
trư�ng cao ca l'i nhu n, các ch� tiêu th� hi�n hi�u qu	 sinh l�i ngày càng �ư'c nâng cao. N�m 2013, T) 
su�t L'i nhu n sau thu!/V�n ch s� h�u (ROE) và T) su�t L'i nhu n sau thu!/T�ng tài s	n (ROA) l�n lư't 
là 6,39% và 0,38%, n�m 2014 các t) l� này l�n lư't là 7,39% và 0,48%, và n�m 2015 t) su�t ROE là 
8,18%, ROA ��t 0,57% ��t m�c cao nh�t trong nhi�u n�m tr� l�i �ây. 

S� t�ng trư�ng không ng,ng ca t�ng tài s	n và v�n ch s� h�u trong giai �o�n v,a qua không nh�ng 
làm t�ng quy mô và v� th! mà còn nâng cao hi�u qu	 kinh doanh ca Ngân hàng v�i hi�u qu	 s3 d+ng tài 
s	n và v�n ch s� h�u ngày càng �ư'c nâng cao. 

 

2.4. C� c�u c
 �ông và thay �
i v�n ch$ s h+u 

 

•••• C� c�u c
 �ông 

 

Tiêu chí phân lo	i 31/12/2015 31/12/2014 

C� �ông là cá nhân 
trong n
�c 

95,9% 95,2% 

C� �ông là TCKT 
trong n�c 

4,1% 4,8% 

C� �ông là TCTD 
trongn
�c 

0 0 

C� �ông là t� ch"c/ 
cá nhân n
�c ngoài 

 0 

 

 

3. BÁO CÁO �ÁNH GIÁ C,A BAN �I-U HÀNH 

3.1. �ánh giá chung v� ho	t ��ng kinh doanh n�m 2015 

� K�t qu� kinh doanh  

Ti!p n�i �à t�ng trư�ng t, n�m các n�m trư�c, n�m 2015 ti!p t+c là n�m khá thành công ca BAC A 
BANK v�i t) l� t�ng trư�ng l'i nhu n sau thu! ��t khá cao (t�ng 31,50% so v�i n�m 2014), ��t giá tr�  
360 t) �%ng. 
ây là thành qu	 ca ��nh hư�ng �úng và ch� ��o chi!n lư'c v�i �ư�ng l�i kinh doanh 
riêng bi�t, trong �ó t p trung ��u tư, cho vay vào l*nh v�c �ng d+ng công ngh� cao trong nông - lâm - 
ngư nghi�p, các ngành s	n xu�t, ch! bi!n ph+ tr', y t! và giáo d+c; m&t khác không ng,ng phát tri�n 
d�ch v+, �a d�ng hóa s	n ph/m, nâng cao hi�u qu	 ��u tư, t, �ó nâng cao hi�u qu	 kinh doanh m�t 
cách b�n v�ng, �a d�ng hóa ngu%n thu nh p. 
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ây c9ng là k!t qu	 ca vi�c s3 d+ng ngu%n v�n kh	 d+ng có hi�u qu	, t�ng trư�ng tín d+ng b�n v�ng 
�i kèm v�i ch�t lư'ng tín d+ng �ư'c �	m b	o, ho�t ��ng ��u tư linh ho�t và hi�u qu	, ho�t ��ng d�ch v+ 
�ư'c �/y m�nh phát tri�n t, �ó t�ng ngu%n thu nh p b�n v�ng. M&t khác, s� �n ��nh kinh t! v* mô và 
trong ho�t ��ng ngành như m&t b0ng lãi su�t, t) giá, thanh kho	n… c9ng là �i�u ki�n thu n l'i cho ho�t 
��ng kinh doanh ca BAC A BANK. 

� Ho	t ��ng t� v�n ��u t� ��%c �.y m	nh 

Bên c�nh vi�c kinh doanh các d�ch v+ tài chính, Ngân hàng TMCP B(c Á �&c bi�t chú tr1ng tư v�n ��u 
tư các l*nh v�c mang tính an sinh xã h�i và luôn theo �u�i chi!n lư'c phát tri�n b�n v�ng. Ngân hàng 
TMCP B(c Á t p trung tư v�n ��u tư vào các d� án có m+c tiêu c	i thi�n ch�t lư'ng s�ng như ch! bi!n 
th�c ph/m s�ch, s�a s�ch, dư'c li�u s�ch hay các b�nh vi�n, trư�ng h1c ��t tiêu chu/n hàng ��u qu�c 
t! ngay t�i Vi�t Nam. 
ây là nh�ng l*nh v�c t�o ra giá tr� c�t lõi, thân thi�n v�i môi trư�ng, �%ng th�i giúp 
BAC A BANK g3i g(m thông �i�p v� m�t tương lai b�n v�ng. 
i�n hình là các d� án: D� án TH true 
milk, D� án dư'c li�u TH Herbal, TH School, D� án rau qu	 s�ch FVF, M&A nhà máy �ư�ng Tate & Lyle 
v.v.. 

� Phát tri�n m	ng l��i r�ng kh�p, �u tiên ��a bàn s�n xu�t nông nghi�p 

M�ng lư�i giao d�ch ca Ngân hàng B(c Á tính �!n th�i �i�m 31/12/2015 có 94 �i�m giao d�ch, g%m H�i 
s� chính, 22 Chi nhánh và 71 Phòng giao d�ch - Qu: ti!t ki�m trên 14 t�nh thành c	 nư�c. 

Trong n�m 2015, Ngân hàng �ã thành l p m�i 4 chi nhánh, và 4 phòng giao d�ch, m� r�ng ho�t ��ng ra 
2 t�nh là V*nh Phúc và Qu	ng Ninh. Theo k! ho�ch v� m�ng lư�i, Ngân hàng s. ti!p t+c xin c�p phép �� 
m� r�ng ph�m vi ho�t ��ng t�i các t�nh thành ph� khác trong c	 nư�c. Trong h� th�ng m�ng lư�i, có 
nhi�u �i�m giao d�ch �ư'c �&t t�i các ��a bàn mà ho�t ��ng nông nghi�p là ch y!u, v�i m+c tiêu góp 
ph�n phát tri�n kinh t! nông nghi�p nông thôn theo �úng ��nh hư�ng Ngân hàng �ã �&t ra và �ư'c 
	ng 
và Chính ph khuy!n khích. 

� Phát tri�n và hoàn thi�n h� th�ng h	 t�ng công ngh� 

T, cu�i n�m 2010, Ngân hàng TMCP B(c Á �ã ��u tư thành công D� án Core Banking hi�n ��i hóa 
công ngh� thông tin. Ngân hàng luôn nh n th�c rõ xu th! hi�n ��i hóa công ngh� �ang di2n ra m�nh m., 
do �ó Ngân hàng luôn coi hi�n ��i hóa công ngh� là m�t trong các nhi�m v+ quan tr1ng hàng ��u. Ngân 
hàng hi�n �ang phát tri�n các D� án ph�n m�m hi�n ��i, chuyên sâu vào các m	ng nghi�p v+ như Qu	n 
lý ri ro, Treasury (qu	n lý cân ��i v�n, kinh doanh v�n và ngo�i t�),… Bên c�nh �ó, Ngân hàng c9ng �ã 
��u tư thành công các D� án v� ATM, POS, Internet Banking, SMS Banking, �ã ��u tư hoàn thành h� 
t�ng, ph�n m�m qu	n lý, k!t n�i thanh toán.  

� Không ng/ng sáng t	o, c�i thi�n và nâng cao s�n ph.m d�ch v) 

Nh0m �áp �ng nhu c�u ngày càng cao ca khách hàng c9ng như ca n�n kinh t!, Ngân hàng luôn c	i 
ti!n không ng,ng ch�t lư'ng d�ch v+ và �a d�ng hóa các s	n ph/m d�ch v+, trong �ó t p trung nâng cao 
ch�t lư'ng d�ch v+ ngân hàng truy�n th�ng và phát tri�n nhanh các d�ch v+ ngân hàng hi�n ��i như d�ch 
v+ thanh toán, kinh doanh ngo�i h�i, ��u tư, tư v�n ��u tư, qu	n lý tài s	n, qu	n lý ri ro cho khách hàng 
và các d�ch v+ khác.  

Trong giai �o�n v,a qua Ngân hàng �ã �ưa ra nhi�u s	n ph/m m�i, ti�n ích và nh n �ư'c s� quan tâm 
chú ý ca nhi�u khách hàng. Ngân hàng �/y nhanh vi�c xây d�ng và phát tri�n h� th�ng ATM, h� th�ng 
POS, k!t n�i v�i các liên minh thanh toán th4 và các ngân hàng khác; h� th�ng True Ecommerce; th�c 
hi�n nâng c�p và tích h'p thêm các ti�n ích ca ngân hàng tr�c tuy!n (Internet Banking), ngân hàng di 
��ng (Mobile Banking); khai thác d�ch v+ chuy�n ti�n qua s� th4 24/24h; th�c hi�n các chương trình VOC 
- Chương trình ti!ng nói khách hàng nh0m c	i thi�n ch�t lư'ng d�ch v+ c9ng như th�u hi�u khách hàng… 

C9ng trong các n�m qua, hàng lo�t các chương trình khuy!n m�i, các gói s	n ph/m ti!t ki�m cho vay 
h�p d<n �ư'c tri�n khai. Ngoài ra, Ngân hàng c9ng �/y m�nh vi�c liên doanh, liên k!t, tìm ki!m ��i tác 
chi!n lư'c �� m� r�ng th� trư�ng cung c�p d�ch v+, bán chéo s	n ph/m. Trong �ó, Ngân hàng �ang ký 
h'p �%ng h'p tác ��i lý b	o hi�m cho Công ty MenuLife, Generali, Pijico và Công ty BIC. 
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N�m 2015 m�t lo�t các s	n ph/m, chương trình m�i h�p d<n �ư'c tri�n khai như “Rinh xe v� nhà, Quà 
v� t n c3a”, “Nh n quà, Trúng vàng, 
ón Xuân vui”. 

� Công tác th��ng hi�u 

Ra ��i t, cu�i n�m 1994, t, 1 �i�m giao d�ch duy nh�t c9ng là tr+ s� chính �&t t�i thành ph� Vinh, t�nh 
Ngh� An, v�i v�n ban ��u còn khiêm t�n. Ngay t, nh�ng ngày ��u thành l p, ban lãnh ��o BAC A 
BANK �ã nh n th�c rõ t�m quan tr1ng ca thương hi�u. Theo �ó m-i cán b� s. là các ��i s� thương 
hi�u, mang trên mình trách nhi�m �em �!n s� hài lòng và nh n bi!t cho khách hàng v� BAC A BANK. 

Ngày 21/12/2012 �ánh d�u bư�c chuy�n mình quan tr1ng ca Ngân hàng, khi chính th�c công b� s� 
ki�n ra m(t H� th�ng nh n di�n thương hi�u m�i ca Ngân hàng TMCP B(c Á �ư'c thi!t k! �� ph	n ánh 
hình 	nh và chi!n lư'c phát tri�n m�i: hi�n ��i theo tiêu chu/n qu�c t! nhưng v<n gi� �ư'c nét b	n s(c 
truy�n th�ng Vi�t Nam. 

Ngân hàng ��u tư m�i cơ s� v t ch�t theo chu/n nh n di�n thương hi�u m�i, �/y m�nh công tác truy�n 
thông, qu	ng bá thương hi�u hình 	nh ca Ngân hàng TMCP B(c Á. Bên c�nh �ó, phát tri�n d�ch v+ �i 
li�n v�i nâng cao ch�t lư'ng ph+c v+ không ng,ng, xây d�ng hình 	nh m�t ngân hàng �a n�ng, hi�n ��i 
và t n tâm. 

Công tác thương hi�u giai �o�n v,a qua �ư'c tri�n khai r�t t�t, t�o hi�u �ng sâu r�ng trong công chúng, 
góp ph�n tích c�c trong vi�c nâng cao v� th! Ngân hàng trong ngành và nâng cao uy tín, hình 	nh ��i v�i 
khách hàng.  

Hi�n nay, Bac A Bank �ư'c bi!t �!n là m�t ngân hàng �i tiên phong trong vi�c tư v�n, c�p tín d+ng cho 
các doanh nghi�p trong l*nh v�c �ng d+ng công ngh� cao trong nông nghi�p, nông thôn và các ngành 
ph+ tr' cho nông nghi�p nông thôn. Bac A Bank s. kiên trì theo m+c tiêu này nh0m �ưa th! h� doanh 
nghi�p v,a và nh7 lên m�t t�m cao m�i, th�c d y tài nguyên và trí tu� Vi�t Nam, t�o ra các giá tr� c�t lõi 
và b�n v�ng. 

 

3.2. �ánh giá m�t s� ch� tiêu tài chính n
i b0t n�m 2015 

3.2.1. Tình hình tài s�n 

Trong cơ c�u tài s	n Ngân hàng, tín d+ng và các kho	n m+c ��u tư luôn chi!m t) tr1ng cao trong b	ng 
t�ng tài s	n. Trong n�m 2015, các kho	n m+c tài s	n ca Ngân hàng t�ng trư�ng �n ��nh và �i kèm v�i 
�ó là ch�t lư'ng tài s	n �ư'c ki�m soát ch&t ch., �	m b	o tuân th các t) l� an toàn theo quy ��nh.  

T�ng tr�ng tín d)ng cao và 
n ��nh v�i c� c�u h%p lý, �i �ôi v�i nâng cao ch�t l�%ng tín d)ng 

Trong su�t nh�ng n�m qua, BAC A BANK luôn kiên ��nh con �ư�ng hư�ng t�i các doanh nghi�p v,a và 
nh7 �ng d+ng công ngh� cao trong nông nghi�p nông thôn và các ngành ph+ tr', mang tính an sinh xã 
h�i nh0m t�o ra các giá tr� c�t lõi và b�n v�ng. V�i �ư�ng l�i �ó, Ngân hàng �ã t p trung tín d+ng và tư 
v�n ��u tư vào các doanh nghi�p, d� án nâng cao ch�t lư'ng cu�c s�ng c�ng �%ng như b�nh vi�n, 
trư�ng h1c, s	n xu�t dư'c li�u và s�a tươi s�ch…  
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Cu�i n�m 2015, t�ng dư n' tín d+ng ��t 41.755 t) �%ng, t�ng trư�ng 14,59% so v�i n�m 2014. Xét v� cơ 
c�u theo kì h�n, Ngân hàng chuy�n d�ch cơ c�u cho vay theo hư�ng t�ng d�n t) tr1ng cho vay trung dài 
h�n, �	m b	o phù h'p cơ c�u k8 h�n ca ngu%n v�n. N�m 2015, t) tr1ng dư n' trung dài h�n ��t 67,2% 
trên t�ng dư n' ��t giá tr� 28.080 t) �%ng, dư n' ng(n h�n chi!m t) tr1ng 32,8%, ��t giá tr� 13.675 t) 
�%ng. Cơ c�u dư n' theo kì h�n ca Ngân hàng luôn bám sát chi!n lư'c theo t,ng th�i kì, �	m b	o cân 
��i v� kì h�n v�i ngu%n v�n huy ��ng, t, �ó góp ph�n qu	n lý thanh kho	n hi�u qu	 và gi	m thi�u ri ro 
v� lãi su�t.  

Cùng v�i s� t�ng trư�ng b�n v�ng ca ho�t ��ng tín d+ng theo ��nh hư�ng �ã �� ra, ch�t lư'ng tín 
d+ng c9ng luôn �ư'c BAC A BANK quan tâm �úng m�c. Ngân hàng TMCP B(c Á luôn th�c hi�n vi�c 
ki�m soát chính sách tín d+ng m�t cách ch&t ch. và th n tr1ng. Công tác rà soát, phân lo�i n' và trích 
l p d� phòng ��y � theo �úng các quy ��nh hi�n hành ca NHNN luôn �ư'c th�c hi�n nghiêm túc. Cu�i 
n�m 2015, t) l� n' x�u ca Ngân hàng là 0,65% t�ng dư n'.  
 

Ngân hàng th&c hi�n ��u t� ��%c linh ho	t, hi�u qu� 

Nh0m t�i ưu hóa ngu%n v�n kh	 d+ng, �%ng th�i gi	m d�n ph+ thu�c thu nh p t, tín d+ng, ngân hàng �ã 
�/y m�nh ho�t ��ng ��u tư và góp v�n m�t cách linh ho�t, hi�u qu	 và luôn duy trì t) tr1ng ��u tư h'p lý 
trong t�ng tài s	n. Trong �ó, ch y!u là ��u tư trái phi!u chính ph và trái phi!u các TCTD v�i ưu �i�m ít 
ri ro và có tính thanh kho	n t�t; không chú tr1ng ��u tư c� phi!u. V�i ngu%n v�n kh	 d+ng d%i dào trong 
khi t�ng trư�ng tín d+ng th n tr1ng, kênh ��u tư ch�ng khoán là kênh t�i ưu, v,a �	m b	o kh	 n�ng 
sinh l�i v,a �	m b	o tính thanh kho	n cao cho Ngân hàng, �%ng th�i c9ng góp ph�n làm gi	m s� ph+ 
thu�c thu nh p vào ho�t ��ng tín d+ng. 

 
3.2.2. Tình hình n% ph�i tr� 

Huy ��ng v�n t/ng b��c t�ng tr�ng b�n v+ng 

Trong b�i c	nh c�nh tranh gay g(t, Ngân hàng �ã ban hành m�t lo�t các chính sách huy ��ng v�n, 
không ng,ng �a d�ng hóa các s	n ph/m ti�n g3i phù h'p v�i t,ng phân khúc khách hàng. N�m 2015, 
Ngân hàng tri�n khai thêm các chương trình khuy!n mãi m�i bên c�nh các chương trình �ang tri�n khai 
và thu hút �ư'c s� quan tâm chú ý ca khách hàng như “Rinh xe v� nhà, Quà v� t n c3a”, “Nh n quà, 
Trúng vàng, 
ón Xuân vui”. 

N�m 2015, t�ng v�n huy ��ng ca Ngân hàng là 56.879 t) �%ng t�ng trư�ng 9,61% tương �ng  t�ng 
4.988 t) �%ng  so v�i n�m 2014. Trong �ó, huy ��ng v�n th� trư�ng 1 chi!m t) tr1ng 93% t�ng huy ��ng 
v�n; huy ��ng v�n th� trư�ng 2 ch� chi!m t) tr1ng 7%. V�i cơ c�u này, Ngân hàng hoàn toàn ch ��ng v� 
ngu%n v�n kh	 d+ng, không b� ph+ thu�c vào th� trư�ng 2 và �	m b	o kh	 n�ng thanh kho	n. 


�t �ư'c k!t qu	 tích c�c trong công tác huy ��ng v�n có s� �óng góp không nh7 ca h� th�ng nh n 
di�n thương hi�u m�i ca Ngân hàng �ã t�o �ư'c d�u �n t�t và ni�m tin cho khách hàng. Sau th�i gian 
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t� tái c�u trúc chuy�n ��i sang mô hình ho�t ��ng m�i ca m�t ngân hàng thương m�i hi�n ��i, ��u tư 
nâng c�p h� th�ng ph�n m�m m�i nh0m ph+c v+ khách hàng t�t hơn, tính chuyên nghi�p hóa trong ho�t 
��ng ca Ngân hàng �ã �ư'c nâng cao và �ã t�o �ư'c �n tư'ng t�t v�i các khách hàng �!n giao d�ch 
t�i Ngân hàng.  

Trong th�i gian qua Ngân hàng phát tri�n các d�ch v+, ti�n ích ph+c v+ nhu c�u ngày càng cao ca khách 
hàng, bên c�nh �ó không ng,ng c	i ti!n ch�t lư'ng d�ch v+, t�ng cư�ng khuy!n mãi, quà t&ng tri ân 
khách hàng thân thi!t nh0m t�o m�i quan h� g(n bó. Bên c�nh �ó, công tác �ào t�o cán b� ch�m sóc 
khách hàng c9ng luôn chú tr1ng �� �	m b	o ch�t lư'ng cán b� �ư'c �ào t�o chuyên sâu và chuyên 
nghi�p.  
 

3.3. K� ho	ch phát tri�n 

BAC A BANK v�i m+c tiêu s. hoàn thành chu/n m�c hóa các tiêu chí ca m�t ngân hàng có quy mô v,a 
ph+c v+ tư v�n các doanh nghi�p trong l*nh v�c �ng d+ng công ngh� cao trong nông nghi�p, nông thôn 
và các ngành ph+ tr' cho nông nghi�p, th�c hi�n m+c tiêu �ưa th! h� các nhà ��u tư này lên m�t t�m 
cao m�i, hòa nh p v�i qu�c t! trong giai �o�n 2015 - 2020.  

Các nhi�m v+ tr1ng tâm c�n th�c hi�n trong n�m 2016 là: 

- Ti!p t+c cơ c�u l�i danh m+c và nâng cao ch�t lư'ng tài s	n, �	m b	o cân ��i các k8 h�n gi�a tài s	n, 
công n' thông qua ti!n hành �ánh giá ch�t lư'ng tài s	n, kh	 n�ng thu h%i và giá tr� ca n' x�u, ti!p t+c 
th�c hi�n ��ng b� các bi�n pháp x3 lý n' x�u ��duy trì t) l� n' x�u th�p. Duy trì t) l� dư n' tín d+ng so 
v�i huy ��ng v�n dư�i m�c 80%. 

- Ho�t ��ng tín d+ng n�m 2016 ti!p t+c phát tri�n dư n' cho vay theo ��nh hư�ng t p trung cho vay các 
l*nh v�c ưu tiên cho nhóm doanh nghi�p áp d+ng công ngh� cao, tiên ti!n trong l*nh v�c phát tri�n nông 
nghi�p, nông thôn, y t!, giáo d+c và các ngành ngh� ph+ tr'. Ti!p t+c thúc �/y phát tri�n �i �ôi v�i ki�m 
soát ch�t lư'ng tín d+ng t�i chi nhánh �� nâng cao n�ng l�c và hi�u qu	 kinh doanh. 

- N�m 2016, ho�t ��ng d�ch v+ b	n l4 ti!p t+c �ư'c quan tâm thúc �/y phát tri�n. Ti!p t+c t p trung xây 
d�ng các s	n ph/m m�i, ��u tư nâng c�p h� t�ng, hoàn thi�n các s	n ph/m hi�n có. Các �ơn v� kinh 
doanh t�ng cư�ng công tác cung �ng và bán các s	n ph/m �� nâng cao t) tr1ng thu t, ho�t ��ng d�ch 
v+ trên t�ng doanh thu t�i �ơn v�. 

- 
/y m�nh công tác huy ��ng v�n t, khách hàng là dân cư và t� ch�c kinh t!, �%ng th�i t p trung cơ 
c�u l�i ngu%n v�n huy ��ng �� nâng t) tr1ng ti�n g3i k8 h�n dài trong t�ng huy ��ng v�n, chú tr1ng 
ngu%n v�n giá r4 và t�ng d�n t) tr1ng ti�n g3i ca t� ch�c kinh t! �	m b	o ngu%n v�n an toàn và hi�u 
qu	 hơn. 

- Xây d�ng, ��i m�i, hoàn thi�n các chính sách ngu%n nhân l�c, hoàn thi�n cơ c�u t� ch�c và qu	n tr� 
ca BAC A BANK. 
/y m�nh công tác �ào t�o, �ào t�o l�i.Xây d�ng chính sách ti�n lương, ti�n thư�ng 
ca cá nhân, t p th� ph	i g(n k!t v�i k!t qu	 kinh doanh �� thúc �/y, t�ng hi�u qu	 kinh doanh. 

- Thúc �/y các chương trình �� nâng cao hình 	nh, thương hi�u BAC A BANK sau n�m n�m �!n v�i 
công chúng; ti!p t+c h- tr' cho công tác phát tri�n m� r�ng th� trư�ng, h- tr' �/y m�nh bán s	n ph/m, 
nâng cao ch�t lư'ng d�ch v+.  

- Công tác m� r�ng m�ng lư�i ti!p t+c hoàn thi�n xây d�ng và �ưa vào ho�t ��ng các chi nhánh �ã 
�ư'c c�p phép. Kh	o sát và nâng c�p các qu: ti!t ki�m, �i�m giao d�ch thành phòng giao d�ch theo quy 
��nh.  

- T�ng cư�ng công tác qu	n tr� ri ro v� tín d+ng, ri ro th� trư�ng, thanh kho	n, ri ro ho�t ��ng, �/y 
m�nh công tác ki�m tra, ki�m soát n�i b� nh0m h�n ch! và phát hi�n k�p th�i các sai ph�m trong ho�t 
��ng kinh doanh. 
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- N�m 2016, ti!p t+c xây d�ng, b� sung s3a ��i, chu/n hóa các quy trình, quy ch! n�i b�, n�i quy ho�t 
��ng �� phù h'p v�i s� phát tri�n ca Ngân hàng TMCP B(c Á và phù h'p v�i môi trư�ng ho�t ��ng 
kinh doanh. 

- Ti!p t+c �/y m�nh hi�n ��i hóa h� th�ng h� t�ng công ngh� thông tin thông qua vi�c ti!p t+c �/y m�nh 
vi�c ��u tư, nâng c�p và �%ng b� hóa h� th�ng công ngh� thông tin. 

4. �ÁNH GIÁ C,A H�I � NG QU!N TR" 

4.1. �ánh giá c$a H�i ��ng Qu�n tr� v� các m1t ho	t ��ng c$a BAC A BANK 

Tình hình th! gi�i n�m 2015 di2n ra trong b�i c	nh ti!p t+c có nhi�u bi!n ��ng, tranh ch�p. Kinh t! th! 
gi�i ph+c h%i ch m và không �%ng ��u gi�a các nư�c, các khu v�c kinh t!. S� b�t �n ca th� trư�ng tài 
chính toàn c�u v�i vi�c gi	m giá ca �%ng Nhân dân t�, giá d�u thi gi	m liên t+c, FED t�ng lãi su�t �%ng 
USD… �ã có tác ��ng l�n �!n kinh t! th! gi�i. N�n kinh t! Vi�t Nam n�m 2015 có nhi�u chuy�n bi!n tích 
c�c và theo �úng m+c tiêu ��nh hư�ng ca Chính ph �� ra t, ��u n�m  

Ho�t ��ng ngân hàng và th� trư�ng ti�n t� v�i m�t n�m khá thành công và �n ��nh. Các công c+ chính 
sách ti�n t� �ư'c NHNN �i�u hành linh ho�t �	m b	o th�c hi�n các m+c tiêu như l�m phát, t�ng trư�ng 
kinh t!, �	m b	o thanh kho	n, �n ��nh th� trư�ng…. Ngân hàng Nhà nư�c (NHNN) ti!p t+c thúc �/y quá 
trình tái cơ c�u h� th�ng TCTD mà tr1ng tâm là công tác x3 lý n' x�u, x3 lý ngân hàng y!u kém và ban 
hành các chính sách quan tr1ng nh0m t�ng cư�ng s� giám sát, nâng cao �i�u ki�n, tiêu chu/n, các t) l� 
an toàn trong ho�t ��ng ca các TCTD. 


�i v�i BAC A BANK, ti!p t+c bám sát chi!n lư'c phát tri�n và các m+c tiêu k! ho�ch �ã �ư'c 
�i h�i 
�%ng c� �ông thông qua, H�i �%ng qu	n tr� �ã t p trung ch� ��o Ban �i�u hành và toàn h� th�ng phát huy 
th! m�nh, kh(c ph+c khó kh�n, t%n t�i, �ã n- l�c hoàn thành cơ b	n các ch� tiêu k! ho�ch kinh doanh 
n�m.  

 

4.2. Các k� ho	ch, ��nh h��ng c$a H�i ��ng Qu�n tr� 

N�m 2016 là n�m ��u tiên trong giai �o�n 2016 – 2020, là n�m t�o ti�n �� �� hoàn thành k! ho�ch ca 
c	 giai �o�n. Ti!p t+c v�i ��nh hư�ng t p trung ưu tiên tư v�n ��u tư và cho vay ��i v�i các ngành ngh� 
�ng d+ng công ngh� cao trong s	n xu�t nông - lâm - ngư nghi�p và các ngành s	n xu�t - ch! bi!n và 
công nghi�p ph+ tr', dư'c li�u, y t! và giáo d+c, �ưa Ngân hàng phát tri�n theo hư�ng hi�n ��i, ho�t 
��ng an toàn, hi�u qu	 v�ng ch(c có kh	 n�ng c�nh tranh l�n d�a trên n�n t	ng công ngh�, qu	n tr� 
ngân hàng tiên ti!n phù h'p v�i thông l�, chu/n m�c Vi�t Nam và qu�c t! v� ho�t ��ng ngân hàng nh0m 
�áp �ng t�t hơn nhu c�u v� d�ch v+ tài chính, ngân hàng ca n�n kinh t!.  

Ch� ��o �i�u hành toàn h� th�ng BAC A BANK th�c hi�n hoàn thành các ch� tiêu k! ho�ch n�m 2016 
�ư'c 
�i h�i c� �ông thông qua t�i 
�i h�i này. H�i �%ng Qu	n tr� ch trương không ch�y theo t�ng 
trư�ng b0ng m1i giá mà phát tri�n an toàn, �n ��nh và b�n v�ng. T p trung các gi	i pháp chú tr1ng ch�t 
lư'ng, hi�u qu	 t�ng trư�ng và qu	n tr� ri ro.  

#�i v�i Tài s	n có: T�ng trư�ng t�ng tài s	n theo �úng k! ho�ch, t p trung nâng cao ch�t lư'ng, hi�u 
qu	 ca tài s	n. Trong �ó, th�c hi�n t�ng trư�ng tín d+ng heo �úng ��nh hư�ng, l*nh v�c ưu tiên và th�c 
hi�n nghiêm túc ch� tiêu t�ng trư�ng �ư'c giao ca NHNN. Chuy�n d�ch cơ c�u k8 h�n cho vay phù h'p 
v�i ngu%n v�n, qu	 lý lãi su�t phù h'p v�i di2n bi!n ca th� trư�ng, ti!p t+c nâng cao hi�u qu	 danh m+c 
��u tư �	m b	o kh	 n�ng thanh kho	n, �%ng th�i �	m b	o hi�u qu	 ho�t ��ng kinh doanh ca Ngân 
hàng.  

#�i v�i Tài s	n n�: ti!p t+c thúc �/y huy ��ng v�n �&c bi�t là huy ��ng v�n th� trư�ng 1 và chuy�n d�ch cơ 
c�u ngu%n v�n b�n v�ng theo hư�ng t�ng t) tr1ng k8 h�n trung - dài h�n. Bên c�nh �ó không ng,ng �a d�ng 
hóa s	n ph/m phát tri�n �%ng b� các d�ch v+ hi�n ��i, nâng cao công tác ch�m sóc khách hàng t, �ó không 
ng,ng thu hút khách hàng �!n v�i BAC A BANK. 
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Nâng cao ch�t l
�ng tín d�ng: duyt rì t) l� n' x�u dư�i 3% v�i các gi	i pháp nâng cao ch�t lư'ng tín d+ng, 
t p rung thu h%i n' t%n ��n, t�ng trích laapk d� phòng ri ro và x3 lý n' x�u t, quý D� phòng ri ro, xem xét 
ti!p t+c bán thêm n' x�u cho VAMC khi c�n thi!t. 

Nâng cao hi�u qu	 ho�t ��ng ��u t
: Rà soát, �ánh giá l�i toàn b� danh m+c các kho	n ��u tư góp v�n, mua 
c� ph�n và th�c hi�n gi	m d�n các kho	n ��u tư kém hi�u qu	 ho&c không ưu tiên, cơ c�u l�i danh m+c ��u 
tư vào các ngành ưu tiên và có hi�u qu	. 

Cơ c�u l�i và phát tri�n m�ng l
�i: Ti!p t+c rà soát �� cơ c�u l�i các Chi nhánh, PGD ho�t ��ng không hi�u 
qu	. L p k! ho�ch và tri�n khai phát tri�n m�ng lư�i trên toàn qu�c phù h'p v�i quy mô v�n và k! ho�ch phát 
tri�n kinh doanh. 

Nâng cao nng l�c qu	n tr� �i�u hành, c�ng c� t� ch"c, nhân s�: Nâng cao �i�u ki�n, tiêu chu/n v� n�ng l�c 
qu	n tr�, kinh nghi�m công tác và trình �� chuyên môn ��i v�i ��i ng9 lãnh ��o, ch ch�t. V n hành và nâng 
cao ch�t lư'ng ho�t ��ng các y ban như �y ban ALCO, �y ban Qu	n lý ri ro, �y ban nhân s�… T�ng 
cư�ng công tác �ào t�o và �ào t�o l�i cho cán b� nhân viên, b� sung các chương trình b� tr' �� t�ng s� g(n 
bó, g(n k!t, t�o ��ng l�c ph�n ��u cho nhân viên như �ưa ra các s	n ph/m cho vay tiêu dùng CBNV, lãi su�t 
ưu �ãi, ti!p t+c các chương trình phúc l'i công �oàn … 

Qu	n tr� r�i ro và ki�m soát n�i b�: T�ng cư�ng công tác qu	n tr� ri ro v� tín d+ng, ri ro th� trư�ng, thanh 
kho	n, ri ro ho�t ��ng, �/y m�nh công tác ki�m tra, ki�m soát n�i b� nh0m h�n ch! và phát hi�n k�p th�i các 
sai ph�m trong ho�t ��ng kinh doanh. K�p th�i ban hành và tri�n khai các quy trình quy ch! còn thi!u trong 
các m&t ho�t ��ng nghi�p v+. 

Công ngh� thông tin và h� t�ng k% thu�t: Ti!p t+c ��u tư vào các d� án công ngh� thông tin và h� t�ng k: 
thu t cho các ho�t ��ng nghi�p v+, các s	n ph/m d�ch v+ nh0m ti!n m�t bư�c v� hi�n ��i hóa công ngh� 
thông tin và h� t�ng k: thu t. 

Th
ơng hi�u và vn hóa công ty: Qu	n tr� thương hi�u t�t nh0m nâng cao m�c �� nh n bi!t thương hi�u. 
T�ng cư�ng công tác truy�n thông n�i b� �� xây d�ng v�n hoá mang � m b	n s(c ca BAC A BANK.  

Nâng cao tính công khai, minh b�ch trong m&i ho�t ��ng: Công khai, minh b�ch hóa trong m1i ho�t ��ng t, 
ho�t ��ng qu	n tr� �i�u hành, t� ch�c, nhân s�, thu chi tài chính, mua s(m tài s	n, ��u tư d� án �!n các ho�t 
��ng như ��u tư, tư v�n cho vay, huy ��ng v�n, tài chính k! toán, báo cáo th�ng kê,…Th�c hi�n nghiêm túc, 
�úng quy ��nh ch! �� công b� thông tin. 

5. QU!N TR" CÔNG TY 

5.1. H�i ��ng Qu�n tr� 

Các ti�u ban thu�c H�i ��ng Qu�n tr� 

Tính �!n th�i �i�m 31/12/2015, các ti�u ban thu�c H�i �%ng Qu	n tr� ca Ngân hàng TMCP B(c Á g%m 
có: �y ban Qu	n lý ri ro, �y ban Nhân s�, �y ban Qu	n lý Tài s	n Có – Tài s	n N' (ALCO) và H�i �%ng 
tín d+ng. 

���� �y ban Qu�n lý r�i ro: 

Trong quá trình ho�t ��ng, �y ban Qu	n lý ri ro �ã th�c hi�n t�t các nhi�m v+ �ư'c giao; tham mưu 
cho H�i �%ng Qu	n tr� trong vi�c ban hành m�i/s3a ��i b� sung các quy trình, chính sách thu�c th/m 
quy�n ca H
QT liên quan �!n công tác qu	n tr�/qu	n lý ri ro trong ho�t ��ng ngân hàng theo quy ��nh 
ca pháp lu t và 
i�u l� ca Ngân hàng TMCP B(c Á. �y ban có nhi�m v+ thư�ng xuyên phân tích, �ưa 
ra nh�ng c	nh báo v� m�c �� an toàn ca Ngân hàng TMCP B(c Á trư�c các nguy cơ, các ri ro ti�m 
/n có th� 	nh hư�ng �!n t� ch�c, ho�t ��ng ca Ngân hàng và �� xu�t các bi�n pháp phòng ng,a ��i 
v�i các ri ro này trong ng(n h�n c9ng như dài h�n. 

�y ban c9ng tham mưu cho H
QT trong vi�c quy!t ��nh, phê duy�t các kho	n ��u tư, các giao d�ch có 
liên quan, chính sách qu	n tr� và phương án x3 lý ri ro trong ph�m vi ch�c n�ng, nhi�m v+ do H�i �%ng 
Qu	n tr� giao. 
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���� �y ban Nhân s	:  

�y ban Nhân s� tham mưu cho H
QT v� quy mô và cơ c�u nhân s� H
QT, Ngư�i �i�u hành phù h'p 
v�i quy mô ho�t ��ng và chi!n lư'c phát tri�n ca Ngân hàng. 
%ng th�i, tham mưu cho H
QT x3 lý 
các v�n �� v� nhân s� phát sinh trong quá trình ti!n hành các th t+c b�u, b� nhi�m, bãi nhi�m, mi2n 
nhi�m các ch�c danh thành viên H
QT, thành viên Ban Ki�m soát và Ngư�i �i�u hành ngân hàng theo 
�úng quy ��nh ca pháp lu t và 
i�u l� Ngân hàng. 

�y ban Nhân s� nghiên c�u, tham mưu cho H
QT trong vi�c ban hành các quy ��nh n�i b� ca ngân 
hàng thu�c th/m quy�n ca H
QT v� ch! �� ti�n lương, thù lao, ti�n thư�ng, quy ch! tuy�n ch1n nhân 
s�, �ào t�o và các chính sách �ãi ng� khác ��i v�i Ngư�i �i�u hành, các cán b�, nhân viên ca ngân 
hàng, �	m b	o chính sách nhân s� ca Ngân hàng có th� c�nh tranh v�i các ngân hàng khác có cùng 
quy mô và phù h'p v�i �i�u ki�n, hoàn c	nh th�c t!.  

Bên c�nh �ó, xem xét, �� xu�t k! ho�ch ngân sách n�m cho nhân viên; t) l� ph�n tr�m trong ngân sách 
dành cho các h�ng m+c chi phí như lương, thư�ng, �ào t�o, ho�t ��ng ngo�i khóa trình H
QT phê 
duy�t; quy!t ��nh l�a ch1n các ��i tác tham gia và n�i dung d� án h'p tác, tư v�n liên quan �!n l*nh v�c 
nhân s� và th�c hi�n các nhi�m v+ khác v� nhân s� theo phân công, ch� ��o ca H
QT.  

���� �y ban Qu�n lý Tài s�n Có – Tài s�n N� (ALCO): 

�y ban Qu	n lý Tài s	n Có – Tài s	n N' có ch�c n�ng �	m b	o toàn b� Tài s	n Có – Tài s	n N' trên 
B	ng cân ��i k! toán ca ngân hàng v� quy mô, cơ c�u luôn �ư'c ki�m soát, phù h'p v�i m+c tiêu, h�n 
m�c và chính sách qu	n lý ca Ngân hàng; Quy!t ��nh các chính sách, các h�n m�c v� qu	n tr� Tài s	n 
Có – Tài s	n N', �	m b	o t�ng trư�ng hi�u qu	, b�n v�ng, c9ng như �	m b	o s� phù h'p v�i di2n bi!n 
th� trư�ng, ri ro th� trư�ng hi�n t�i và tương lai. 


�nh k8, �y ban �ánh giá vi�c th�c hi�n các chính sách m+c tiêu, h�n m�c �ã �ư'c quy!t ��nh v� qu	n 
lý các lo�i ri ro 	nh hư�ng t�i hi�u qu	 kinh doanh, m�c �� an toàn v�n, v� ��nh giá �i�u chuy�n v�n 
n�i b� và giám sát thư�ng xuyên vi�c ch�p hành các chính sách, các ch� tiêu các h�n m�c do ALCO quy 
��nh v� qu	n lý Tài s	n Có – Tài s	n N' ��i v�i các �ơn v� trong Ngân hàng. M&t khác, �y ban ALCO s. 
x3 lý các tình hu�ng �&c bi�t trong trư�ng h'p nh n �ư'c báo cáo b�t thư�ng t, các thành viên ALCO 
ho&c t, các �ơn v� trong Ngân hàng. 

���� H
i ��ng tín d�ng: 

H�i �%ng có ch�c n�ng xét c�p tín d+ng, phê duy�t h�n m�c tín d+ng vư't h�n m�c quy!t ��nh ca các 
Ban tín d+ng t�i chi nhánh, xem xét tái c�u trúc l�i kho	n n' theo �� xu�t ca các b� ph n chuyên môn; 
xem xét vi�c mi2n gi	m lãi, phí liên quan �!n tín d+ng theo Quy ch! mi2n gi	m lãi, phí ca BAC A BANK; 
tham mưu cho H
QT thay ��i chính sách tín d+ng cho phù h'p v�i tình hình th�c t!… và các nhi�m v+ 
khác liên quan �!n các ho�t ��ng tín d+ng ca Ngân hàng.  

Ho	t ��ng và ��nh h��ng c$a H�i ��ng Qu�n tr� 

H�i �%ng Qu	n tr� nghiêm túc tri�n khai, th�c hi�n nh�ng nhi�m v+ mà 
�i h�i �%ng c� �ông �ã giao phó, 
t,ng bư�c �ưa Ngân hàng TMCP B(c Á tr� thành ngân hàng hi�n ��i, ho�t ��ng an toàn, hi�u qu	 v�ng 
ch(c có kh	 n�ng c�nh tranh l�n d�a trên n�n t	ng công ngh�, qu	n tr� ngân hàng tiên ti!n phù h'p v�i 
thông l�, chu/n m�c Vi�t Nam và qu�c t! v� ho�t ��ng ngân hàng nh0m �áp �ng t�t hơn nhu c�u v� 
d�ch v+ tài chính, ngân hàng ca n�n kinh t!. 

H�i �%ng Qu	n tr� th�c hi�n nghiêm túc và sát sao vi�c giám sát ho�t ��ng ca T�ng Giám ��c và Ban 
�i�u hành theo �úng quy ��nh ca Pháp lu t, �i�u l� Ngân hàng và quy ch! Qu	n tr�, �i�u hành Ngân 
hàng. 
%ng th�i ch� ��o, ph�i h'p v�i Ban �i�u hành �� tri�n khai các nhi�m v+, ��nh hư�ng mà 
�i h�i 
�%ng c� �ông giao phó. 

H�i �%ng Qu	n tr� th�c hi�n trách nhi�m giám sát thư�ng xuyên ��i v�i T�ng Giám ��c và Ban �i�u hành 
qua các cu�c h1p ��nh k8. T�ng Giám ��c tham d� ��y � các bu�i h1p, báo cáo tình hình m1i m&t ho�t 
��ng ca Ngân hàng c9ng như các k! ho�ch s(p t�i. Bên c�nh �ó, T�ng Giám ��c c9ng �ưa ý ki!n xây 
d�ng quan tr1ng, �� xu�t các k! ho�ch trình H�i �%ng Qu	n tr�; trên cơ s� �ó, H
QT �ưa ra các quy!t 
��nh k�p th�i ho&c phân c�p, phân quy�n cho T�ng Giám ��c th�c hi�n, tri�n khai th�c hi�n. 
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Quan h� nhà ��u t� và c
 �ông 

Ngân hàng TMCP B(c Á luôn chú tr1ng công tác công b� thông tin ��i v�i các cơ quan qu	n lý và nhà 
��u tư. Ngân hàng �ã th�c hi�n m�t lo�t các bi�n pháp �%ng b� nh0m t�ng tính minh b�ch hóa ho�t 
��ng ca Ngân hàng thông qua vi�c áp d+ng cơ ch! m�i v� công b� thông tin ca các T� ch�c tín d+ng 
theo các quy ��nh hi�n hành ca pháp lu t. Bên c�nh �ó, �/y m�nh công tác truy�n thông các thông tin 
c�n công b� �úng th�i �i�m, �úng quy ��nh b0ng các phương ti�n k: thu t khác nhau nh0m t�o s� công 
b0ng trong vi�c ti!p nh n và x3 lý thông tin ca các bên liên quan. 

 
5.2. Ban Ki�m soát 

V� giám sát ho�t ��ng h� th�ng 

Trong n�m 2015, Ban ki�m soát �ã th�c hi�n và hoàn thành các nhi�m v+ �ư'c quy ��nh t�i 
i�u l� t� 
ch�c và ho�t ��ng ca Ngân hàng B(c Á và k! ho�ch ho�t ��ng ca Ban ki�m soát, bao g%m các n�i 
dung chính: 

- Giám sát th�c hi�n các ngh� quy!t ca 
�i h�i �%ng c� �ông; 
- Giám sát ho�t ��ng và vi�c tuân th quy ��nh ca Pháp lu t và 
i�u l� ��i v�i H
QT, T�ng Giám 

��c, các cán b� qu	n lý trong vi�c �i�u hành ho�t ��ng Ngân hàng; 
- Ban ki�m soát s3 d+ng b� máy Ki�m toán n�i b� th�c hi�n công tác ki�m toán n�i b� thư�ng xuyên 

và liên t+c. 
�i tư'ng ki�m toán là các Chi nhánh, Phòng giao d�ch, các Kh�i, Phòng/Ban t�i H�i s� 
và các công ty tr�c thu�c. Vi�c ki�m toán �ư'c th�c hi�n theo k! ho�ch hàng n�m và theo các yêu 
c�u c�n thi!t c�p bách ca H�i �%ng qu	n tr�, Ban Ki�m soát và T�ng Giám ��c: 

•••• Trong n�m 2015, Ban Ki�m toán n�i b� �ã ti!n hành ki�m toán t�i 18/22 chi nhánh �ang 
ho�t ��ng tr�c thu�c Ngân hàng trên ba mi�n B(c, Trung, Nam và m�t công ty tr�c thu�c là Công ty 
Qu	n lý và khai thác tài s	n Ngân hàng TMCP B(c Á (Công ty BacA – AMC). Các n�i dung ki�m toán 
bao g%m: Ki�m toán các kho	n ti�n g3i, tài kho	n thanh toán ca khách hàng, các tài kho	n t�m 
�ng, công tác huy ��ng v�n, c�p tín d+ng, công tác qu	n lý thu chi tài chính; Ki�m toán công tác h u 
ki�m, ho�t ��ng kho qu:, và m�t s� ho�t ��ng khác như công tác �i�u chuy�n v�n, các công tác liên 
quan �!n tài chính, nhân s� … 

•••• Ch�t lư'ng công tác ki�m tra, ki�m soát n�i b� �ư'c nâng cao hơn, n�i dung ki�m toán 
và các ki!n ngh� �� xu�t t p trung vào quy trình nghi�p v+ và h� th�ng ki�m soát nh0m ng�n ng,a, 
h�n ch! ri ro v n hành, tuân th các quy ��nh ca Ngân hàng Nhà nư�c và ca Ngân hàng TMCP 
B(c Á. Các phát hi�n, ki!n ngh� ca ki�m toán n�i b� �ã �ư'c báo cáo ��y � lên H
QT và Ban �i�u 
hành, làm cơ s� �� H
QT, Ban �i�u hành có ch� �	o các Chi nhánh, �ơn v� có bi�n pháp ch�n ch�nh 
k�p th�i, nghiêm túc rút kinh nghi�m. 

•••• Các yêu c�u ch�nh s3a, các ki!n ngh� ca thanh tra các c�p �ư'c giám sát th�c hi�n cơ 
b	n hoàn t�t �!n cu�i n�m 2015. 

S� ph�i h�p c�a Ban Ki�m soát v�i H�i ��ng Qu	n tr�, Ban #i�u hành 

Trong n�m v,a qua, Ban Ki�m soát �ã ph�i h'p ch&t ch. v�i H�i �%ng Qu	n tr� và Ban 
i�u hành �� 
th�c hi�n nhi�m v+ và k! ho�ch kinh doanh ca Ngân hàng; Ban Ki�m soát tham gia, th	o lu n, �óng 
góp ý ki!n trong các phiên h1p ca H�i �%ng Qu	n tr�, các cu�c h1p ca Thư�ng tr�c H�i �%ng Qu	n tr� 
v�i Ban 
i�u hành. M&t khác, T�ng Giám ��c và Ban �i�u hành �ã cung c�p các thông tin báo cáo và 
d� li�u liên quan �� Ban Ki�m soát th�c hi�n nhi�m v+. 

Ý ki�n v� Báo cáo tài chính 

Vi�c ghi chép, lưu tr� ch�ng t, và l p s� sách k! toán �ư'c th�c hi�n �úng theo quy ��nh ca Ngân 
hàng Nhà nư�c. Báo cáo tài chính ca Ngân hàng �ư'c l p �úng bi�u m<u �ã quy ��nh, �ã trình bày 
trung th�c, h'p lý tình hình tài chính �!n ngày 31/12/2015, phù h'p các chu/n m�c k! toán Vi�t Nam 
và các quy ��nh hi�n hành áp d+ng cho các T� ch�c tín d+ng. 

#ánh giá các m�t ho�t ��ng 
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Qua ki�m tra, ki�m soát cho th�y nhìn chung vi�c ch�p hành các quy ��nh ca pháp lu t, Ngân hàng Nhà 
nư�c và n�i b� v� ch! �� k! toán tài chính, tín d+ng, ti�n t� kho qu:… trong toàn h� th�ng Ngân hàng 
�ư'c th�c hi�n tương ��i ��y �, nghiêm túc. Các sai sót, t%n t�i �ư'c phát hi�n qua công tác ki�m soát 
n�i b� g�n như �ã �ư'c các �ơn v� ch�n ch�nh hoàn toàn trong n�m. 

V� ho	t ��ng tài chính k� toán, công tác h�ch toán k! toán ch�p hành theo �úng quy ��nh, các ch�ng 
t, kèm theo �	m b	o tính h'p l�, h'p pháp. Tài li�u ch�ng t, và s� sách k! toán �ư'c �óng và lưu tr� 
��y �, khoa h1c. Các t) l� �	m b	o an toàn trong ho�t ��ng luôn �	m b	o �úng theo quy ��nh ca 
Ngân hàng Nhà nư�c. 

V� ho	t ��ng ti�n t�, kho qu(, toàn h� th�ng, các �ơn v� ��u ch�p hành nghiêm túc công tác qu	n lý 
kho qu:, v n chuy�n, giao nh n ti�n m&t, tài s	n quý, gi�y t� có giá, m� ��y � các lo�i s� sách v� 
nghi�p v+ ngân qu: như s� nh t ký, s� ra vào kho, s� theo dõi gi�y t� có giá… H� th�ng két b�c, kho ti�n 
�ư'c trang b�, xây d�ng theo �úng tiêu chu/n, m-i �ơn v� ��u �ư'c trang b� xe chuyên d+ng �� v n 
chuy�n ti�n. 

V� ho	t ��ng tín d)ng, Ngân hàng �ã th�c hi�n ki�m soát ch&t ch. nghi�p v+ tín d+ng b0ng nhi�u hình 
th�c như: s3 d+ng linh ho�t công c+ h�n m�c phán quy!t tín d+ng c�p cho các �ơn v� trong h� th�ng, tái 
th/m ��nh ch&t ch. các kho	n cho vay vư't h�n m�c, rà soát khách hàng �� phân lo�i n', l p k! ho�ch 
thu h%i n' ��i v�i nh�ng kho	n n' �!n h�n tr	 c9ng như các kho	n n' quá h�n, t�ng cư�ng công tác 
ki�m tra, giám sát t, xa… do v y �ã h�n ch! �ư'c nhi�u ri ro, h�n ch! phát sinh n' quá h�n m�i.  

Ho	t ��ng huy ��ng v�n ca Ngân hàng TMCP B(c Á v<n ti!p t+c t�ng trư�ng trong n�m qua và ch�p 
hành nghiêm túc tr�n lãi su�t ca Ngân hàng Nhà nư�c. 

V� ho	t ��ng qu�n tr� và �i�u hành, trong n�m qua cơ b	n �	m b	o m+c tiêu an toàn hi�u qu	 và tuân 
th các quy ��nh ca pháp lu t, ca Ngân hàng Nhà nư�c, không có s� vi�c nào x	y ra 	nh hư�ng tr1ng 
y!u �!n ho�t ��ng Ngân hàng. Trong n�m qua H�i �%ng Qu	n tr�, Ban 
i�u hành Ngân hàng thư�ng 
xuyên quan tâm qu	n tr� ngân hàng v� t� ch�c b� máy, quy ch! ho�t ��ng và các m&t nghi�p v+, �	m 
b	o cho ho�t ��ng ca Ngân hàng tuân th theo quy ��nh ca pháp lu t. 

 
5.3.  Các giao d�ch, thù lao và các kho�n l%i ích c$a H�i ��ng Qu�n tr� và Ban Ki�m soát 

• L��ng, th�ng, thù lao, các kho�n l%i ích 


� t�o �i�u ki�n thu n l'i cho công tác ho�t ��ng ca H�i �%ng Qu	n tr� và Ban Ki�m soát, 
�i h�i �%ng 
c� �ông �ã ch�p thu n m�c thù lao ca H�i �%ng Qu	n tr� và Ban Ki�m soát n�m 2015 là 0,25% l'i 
nhu n sau thu! ca n�m 2015. 

• Vi�c th&c hi�n các quy ��nh v� qu�n tr� công ty 

Trong n�m 2015 v,a qua, H�i �%ng Qu	n tr� �ã tích c�c ch� ��o vi�c ch�p hành nghiêm túc các quy ��nh 
Ngân hàng Nhà nư�c c9ng như n�i b� v� qu	n tr� trong n�i b� Ngân hàng và ch�nh s3a, b� sung k�p th�i 
các quy ��nh phù h'p v�i tình hình th�c t! và pháp lu t hi�n hành. 
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6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 
 
 
 
 
 
 
 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H?P NH@T  
 
NGÂN HÀNG THAƠNG M�I C� PHCN B�C Á  
cho n�m tài chính k!t thúc ngày 
31/12/2015 (
ã �ư'c ki�m toán)  
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NGÂN HÀNG  

Ngân hàng Thương m�i C� ph�n B(c Á (sau �ây g1i t(t là “Ngân hàng”) �ư'c thành l p theo Quy!t ��nh 
s� 183/Q
-NH5 ngày 01/09/1994 ca Th�ng ��c Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam và Gi�y phép ho�t 
��ng do Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam c�p s� 0052/NH-GP  ngày 01/09/1994, Gi�y ch�ng nh n ��ng 
ký doanh nghi�p Công ty c� ph�n s� 2900325526 do S� K! ho�ch và 
�u tư t�nh Ngh� An c�p ngày 
10/10/1995 và thay ��i l�n th� 26 ngày 29/07/2015.  

Ngân hàng có tr+ s� chính �&t t�i S� 117, �ư�ng Quang Trung, phư�ng Quang Trung, thành ph� 
Vinh, t�nh Ngh� An, Vi�t Nam.  

H�I � NG QU!N TR"  

Các thành viên ca H�i �%ng Qu	n tr� trong n�m và t�i ngày l p báo cáo này bao g%m: 

Bà Tr�n Th� Tho	ng Ch t�ch  

Bà Thái Hương Phó Ch t�ch  

Ông Võ V�n Quang �y viên  

Ông Lê Thanh Ngh� �y viên (Mi2n nhi�m ngày 17 tháng 04 n�m 2015) 

Ông 
&ng Thái Nguyên �y viên  

Bà Hoàng H%ng H�nh �y viên (B� nhi�m ngày 17 tháng 04 n�m 2015) 
 

BAN T�NG GIÁM �#C VÀ K2 TOÁN TR�3NG 

Các thành viên ca Ban T�ng Giám ��c và K! toán trư�ng trong n�m và t�i ngày l p báo cáo này bao 
g%m: 

Bà Thái Hương T�ng Giám ��c  

Ông Nguy2n Tr1ng Trung Phó T�ng Giám ��c  

Ông Chu Nguyên Bình Phó T�ng Giám ��c  

Ông Trương V*nh L'i Phó T�ng Giám ��c  

Ông Võ V�n Quang Phó T�ng Giám ��c  

Ông Nguy2n Vi�t Hanh Phó T�ng Giám ��c  

Ông Võ 
�c Vi�t Phó T�ng Giám ��c (Mi2n nhi�m ngày 09 tháng 12 n�m 2015) 

Ông Nguy2n Qu�c 
�t Phó T�ng Giám ��c (B� nhi�m ngày 15 tháng 09 n�m 2015) 

Ông Lê Ng1c H%ng Nh t Phó T�ng Giám ��c (B� nhi�m ngày 28 tháng 10 n�m 2015) 

Bà Nguy2n H%ng Y!n K! toán trư�ng  
 

BAN KI4M SOÁT 

 Các thành viên ca Ban Ki�m soát trong n�m và t�i ngày l p báo cáo này bao g%m: 

Ông Ph�m H%ng Công Trư�ng ban 

Ông Thái 
ình Long Thành viên 

Bà Trương Th� Kim Thư Thành viên 
 

KI4M TOÁN VIÊN  

Công ty TNHH Hãng Ki�m toán AASC �ã th�c hi�n ki�m toán các Báo cáo tài chính h'p nh�t cho Ngân 
hàng. 

BÁO CÁO C,A BAN T�NG GIÁM �#C 
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Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng trình bày báo cáo này và Báo cáo tài chính h'p nh�t ca Ngân hàng cho 
n�m tài chính k!t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2015.  

Trách nhi�m c$a Ban T
ng Giám ��c ��i v�i Báo cáo tài chính h%p nh�t  

Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng ch�u trách nhi�m v� vi�c l p Báo cáo tài chính h'p nh�t ph	n ánh trung 
th�c, h'p lý tình hình tài chính h'p nh�t, k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t và tình hình lưu chuy�n 
ti�n t� h'p nh�t ca Ngân hàng trong n�m. Trong quá trình l p Báo cáo tài chính h'p nh�t, Ban T�ng 
Giám ��c Ngân hàng cam k!t �ã tuân th các yêu c�u sau:  

- Xây d�ng và duy trì ki�m soát n�i b� mà Ban T�ng Giám ��c và Ban qu	n tr� Ngân hàng xác 
��nh là c�n thi!t �� �	m b	o cho vi�c l p và trình bày Báo cáo tài chính h'p nh�t không còn sai sót tr1ng 
y!u do gian l n ho&c do nh�m l<n;  

- L�a ch1n các chính sách k! toán thích h'p và áp d+ng các chính sách này m�t cách nh�t quán; 

- 
ưa ra các �ánh giá và d� �oán h'p lý và th n tr1ng; 

- Nêu rõ các chu/n m�c k! toán �ư'c áp d+ng có �ư'c tuân th hay không, có nh�ng áp d+ng 
sai l�ch tr1ng y!u �!n m�c c�n ph	i công b� và gi	i thích trong Báo cáo tài chính h'p nh�t hay không;  

- L p và trình bày các Báo cáo tài chính h'p nh�t trên cơ s� tuân th các Chu/n m�c k! toán Vi�t 
Nam, Ch! �� k! toán áp d+ng cho các t� ch�c tín d+ng t�i Vi�t Nam và các quy ��nh pháp lý có liên quan 
�!n vi�c l p và trình bày báo cáo tài chính h'p nh�t;  

- L p các Báo cáo tài chính h'p nh�t d�a trên cơ s� ho�t ��ng kinh doanh liên t+c, tr, trư�ng 
h'p không th� cho r0ng Ngân hàng s. ti!p t+c ho�t ��ng kinh doanh. 

Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng �	m b	o r0ng các s� sách k! toán thích h'p �ư'c lưu gi� �� ph	n ánh 
tình hình tài chính h'p nh�t ca Ngân hàng, v�i m�c �� chính xác, h'p lý t�i b�t c� th�i �i�m nào và 
�	m b	o r0ng Báo cáo tài chính h'p nh�t tuân th v�i h� th�ng k! toán �ã �ư'c ��ng ký. 
%ng th�i có 
trách nhi�m trong vi�c b	o �	m an toàn tài s	n ca Ngân hàng và th�c hi�n các bi�n pháp thích h'p �� 
ng�n ch&n, phát hi�n các hành vi gian l n và các vi ph�m khác.  

Phê chu.n Báo cáo tài chính h%p nh�t  

Theo �ây, chúng tôi phê chu/n các Báo cáo tài chính h'p nh�t �ính kèm t, trang 6 �!n trang 51. Các 
Báo cáo tài chính h'p nh�t này trình bày trung th�c và h'p lý tình hình tài chính h'p nh�t ca Ngân 
hàng t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2015, k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t và tình hình lưu chuy�n 
ti�n t� h'p nh�t ca Ngân hàng cho n�m tài chính k!t thúc cùng ngày, trên các khía c�nh tr1ng y!u, phù 
h'p v�i các Chu/n m�c K! toán Vi�t Nam, Ch! �� k! toán áp d+ng cho các t� ch�c tín d+ng t�i Vi�t 
Nam và các quy ��nh pháp lý có liên quan �!n vi�c l p và trình bày báo cáo tài chính h'p nh�t.  

Cam k�t khác  

Ban T�ng Giám ��c cam k!t r0ng Ngân hàng không vi ph�m ngh*a v+ công b� thông tin theo quy ��nh t�i 
Thông tư s� 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 ca B� Tài chính hư�ng d<n công b� thông tin trên Th� 
trư�ng ch�ng khoán. 

 

Thái H��ng 
T
ng Giám ��c 
Hà N�i, ngày 30 tháng 03 nm 2015 

 

S�: 1035/2016/BC.KTTC-AASC.KT1  
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BÁO CÁO KI4M TOÁN ��C L5P 

 

Kính g6i: Quý C
 �ông, H�i ��ng Qu�n tr� và Ban T
ng Giám ��c 

Ngân hàng Th��ng m	i C
 ph�n B�c Á 

 

Chúng tôi �ã ki�m toán Báo cáo tài chính h'p nh�t kèm theo ca Ngân hàng Thương m�i C� ph�n B(c Á 
�ư'c l p ngày 25 tháng 03 n�m 2016, t, trang 6 �!n trang 51, bao g%m: B	ng cân ��i k! toán h'p nh�t 
t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2015, Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t, Báo cáo lưu chuy�n 
ti�n t� h'p nh�t cho n�m tài chính k!t thúc cùng ngày và B	n Thuy!t minh báo cáo tài chính h'p nh�t.  

 

Trách nhi�m c$a Ban T
ng Giám ��c  

 

Ban T�ng Giám ��c Ngân hàng ch�u trách nhi�m v� vi�c l p và trình bày trung th�c và h'p lý Báo cáo tài 
chính h'p nh�t ca Ngân hàng theo Chu/n m�c k! toán Vi�t Nam, Ch! �� k! toán áp d+ng cho các t� 
ch�c tín d+ng t�i Vi�t Nam và các quy ��nh pháp lý có liên quan �!n vi�c l p và trình bày báo cáo tài 
chính h'p nh�t và ch�u trách nhi�m v� ki�m soát n�i b� mà Ban T�ng Giám ��c xác ��nh là c�n thi!t �� 
�	m b	o cho vi�c l p và trình bày Báo cáo tài chính h'p nh�t không có sai sót tr1ng y!u do gian l n ho&c 
nh�m l<n.  

 

Trách nhi�m c$a Ki�m toán viên  

 

Trách nhi�m ca chúng tôi là �ưa ra ý ki!n v� Báo cáo tài chính h'p nh�t d�a trên k!t qu	 ca cu�c 
ki�m toán. Chúng tôi �ã ti!n hành 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 tuân th chu/n m�c và các quy ��nh v� ��o ��c ngh� nghi�p, l p k! ho�ch và 
th�c hi�n cu�c ki�m toán �� ��t �ư'c s� �	m b	o h'p lý v� vi�c li�u Báo cáo tài chính h'p nh�t ca 
Ngân hàng có còn sai sót tr1ng y!u hay không.  

Công vi�c ki�m toán bao g%m th�c hi�n các th t+c nh0m thu th p các b0ng ch�ng ki�m toán v� các s� 
li�u và thuy!t minh trên Báo cáo tài chính h'p nh�t. Các th t+c ki�m toán �ư'c l�a ch1n d�a trên xét 
�oán ca ki�m toán viên, bao g%m �ánh giá ri ro có sai sót tr1ng y!u trong Báo cáo tài chính h'p nh�t 
do gian l n ho&c nh�m l<n. Khi th�c hi�n �ánh giá các ri ro này, ki�m toán viên �ã xem xét ki�m soát 
n�i b� ca Ngân hàng liên quan �!n vi�c l p và trình bày Báo cáo tài chính h'p nh�t trung th�c, h'p lý 
nh0m thi!t k! các th t+c ki�m toán phù h'p v�i tình hình th�c t!, tuy nhiên không nh0m m+c �ích �ưa 
ra ý ki!n v� hi�u qu	 ca ki�m soát n�i b� ca Ngân hàng. Công vi�c ki�m toán c9ng bao g%m �ánh giá 
tính thích h'p ca các chính sách k! toán �ư'c áp d+ng và tính h'p lý ca các ư�c tính k! toán ca Ban 
T�ng Giám ��c c9ng như �ánh giá vi�c trình bày t�ng th� Báo cáo tài chính h'p nh�t.  

Chúng tôi tin tư�ng r0ng các b0ng ch�ng ki�m toán mà chúng tôi �ã thu th p �ư'c là ��y � và thích 
h'p làm cơ s� cho ý ki!n ki�m toán ca chúng tôi. 

Ý ki�n c$a ki�m toán viên  
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Theo ý ki!n ca chúng tôi, Báo cáo tài chính h'p nh�t �ã ph	n ánh trung th�c và h'p lý trên các khía 
c�nh tr1ng y!u tình hình tài chính h'p nh�t ca Ngân hàng Thương m�i C� ph�n B(c Á t�i ngày 31 
tháng 12 n�m 2015, c9ng như k!t qu	 kinh doanh h'p nh�t và tình hình lưu chuy�n ti�n t� h'p nh�t 
trong n�m tài chính k!t thúc cùng ngày, phù h'p v�i Chu/n m�c k! toán Vi�t Nam, Ch! �� k! toán áp 
d+ng cho các t� ch�c tín d+ng t�i Vi�t Nam và các quy ��nh pháp lý có liên quan �!n vi�c l p và trình bày 
báo cáo tài chính h'p nh�t. 

 

 

 

  

Nguy7n Thanh Tùng Ph	m Anh Tu�n
Phó T�ng Giám ��c Ki�m toán viên

Hà N�i, ngày 05 tháng 04 nm 2015

Gi�y ch�ng nh n ��ng ký hành ngh�
ki�m toán s�: 0063-2013-002-1

Gi�y ch�ng nh n ��ng ký hành ngh� ki�m toán s�:
0777-2013-002-1
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B!NG CÂN �#I K2 TOÁN H8P NH9T 
T�i ngày 31 tháng 12 nm 2015 

STT Ch� tiêu Thuy�t 
minh 

31/12/2015 
Tri�u VND 

31/12/2014 
Tri�u VND 

A TÀI S!N    

I Ti�n m1t, vàng b	c, �á quý 3 744.753 684.005 

II Ti�n g6i t	i Ngân hàng Nhà n��c 4 397.723 526.371 

III Ti�n g6i và cho vay các t
 ch�c tín d)ng khác 5 1.747.487 1.539.142 

1 Ti�n g3i t�i các t� ch�c tín d+ng khác  387.077 328.412 

2 Cho vay các t� ch�c tín d+ng khác  1.430.910 1.281.230 

3 D� phòng ri ro  (70.500) (70.500) 

IV Ch�ng khoán kinh doanh 6 97.681 135.437 

1 Ch�ng khoán kinh doanh  121.187 159.210 

2 D� phòng ri ro ch�ng khoán kinh doanh  (23.506) (23.773) 

V 
Các công c) tài chính phái sinh và các tài s�n tài 
chính khác   2.813 

VI Cho vay khách hàng  41.272.165 36.085.186 
1 Cho vay khách hàng 7 41.754.607 36.438.223 
2 D� phòng ri ro cho vay khách hàng 8 (482.442) (353.037) 

VIII Ch�ng khoán ��u t� 9 14.980.757 13.874.650 

1 Ch�ng khoán ��u tư s6n sàng �� bán  14.419.064 13.789.648 

2 Ch�ng khoán ��u tư gi� �!n ngày �áo h�n  625.875 124.320 

3 D� phòng ri ro ch�ng khoán ��u tư  (64.182) (39.318) 

IX Góp v�n, ��u t� dài h	n 10 268.678 564.352 

4 
�u tư dài h�n khác  306.243 626.223 
5 D� phòng gi	m giá ��u tư dài h�n  (37.565) (61.871) 

X Tài s�n c� ��nh  213.381 240.258 

1 Tài s	n c� ��nh h�u hình 11 101.413 120.163 

a Nguyên giá TSC
  243.744 245.034 

b Hao mòn TSC
  (142.331) (124.871) 

3 Tài s	n c� ��nh vô hình 12 111.968 120.095 

a Nguyên giá TSC
  150.220 150.220 

b Hao mòn TSC
  (38.252) (30.125) 

XI B�t ��ng s�n ��u t� 13 23.440 38.199 

a Nguyên giá B
S
T  23.440 38.199 

XII Tài s�n Có khác 14 3.714.061 3.491.544 

1 Các kho	n ph	i thu  372.918 361.167 

2 Các kho	n lãi, phí ph	i thu  3.268.907 3.101.432 

3 Tài s	n thu! TNDN hoãn l�i  1.298  

4 Tài s	n Có khác  70.938 28.945 

 T�NG TÀI S!N CÓ  
 

63.460.126 
 

 57.181.957 
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B!NG CÂN �#I K2 TOÁN H8P NH9T 
T�i ngày 31 tháng 12 nm 2015 

(ti�p theo) 
 

STT Ch� tiêu Thuy�t 
minh 

31/12/2015 
Tri�u VND 

31/12/2014 
Tri�u VND 

B N8 PH!I TR! VÀ V#N CH, S3 H:U    

I Các kho�n n% Chính ph$ và Ngân hàng Nhà n��c 15 976.331 37.443 

II Ti�n g6i và vay các t
 ch�c tín d)ng khác 16 2.507.372 5.041.301 

1 Ti�n g3i ca các t� ch�c tín d+ng khác  2.604 2.985 

2 Vay các t� ch�c tín d+ng khác  2.504.768 5.038.316 

III Ti�n g6i c$a khách hàng 17 52.895.602 46.312.474 

V V�n tài tr%, $y thác ��u t�, cho vay t
 ch�c tín d)ng 
ch�u r$i ro 

  1.900 

VI Phát hành gi�y t* có giá 18 500.109 500.101 

VII Các kho�n n% khác  1.569.045 1.166.694 

1 Các kho	n lãi, phí ph	i tr	  1.441.429 1.105.091 

3 Các kho	n ph	i tr	 và công n' khác 19 127.616 61.603 

 T�NG N8 PH!I TR!  
 

58.448.459 
 

 
53.059.913 

VIII V�n ch$ s h+u 20 5.011.667 4.122.044 

1 V�n ca t� ch�c tín d+ng  4.407.398 3.707.398 

a V�n �i�u l�  4.400.000 3.700.000 

c Th&ng dư v�n c� ph�n  7.398 7.398 

2 Qu: ca t� ch�c tín d+ng  181.430 140.394 

5 L'i nhu n chưa phân ph�i  422.840 274.252 

 T�NG N8 PH!I TR! VÀ V#N CH, S3 H:U  
 

63.460.126 
 

 
57.181.957 



 

29 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

CÁC CH; TIÊU NGO�I B!NG CÂN �#I K2 TOÁN H8P NH9T 
T�i ngày 31 tháng 12 nm 2015 

 
 

STT Ch� tiêu 
Thuy�t 
minh 

31/12/2015 
Tri�u VND 

31/12/2014 
Tri�u VND 

1 B	o lãnh vay v�n  867 27.493 
2 Cam k!t giao d�ch h�i �oái  839.349 630.744 
a Cam k�t mua ngo�i t�  736.379 209.602 
b Cam k�t bán ngo�i t�  102.970 208.682 
c Cam k�t giao d�ch hoán ��i  - 212.460 
5 B	o lãnh khác 34 169.477 363.830 
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BÁO CÁO K2T QU! KINH DOANH H8P NH9T 
N�m 2015 

 

STT Ch� tiêu Thuy�t 
minh 

N�m 2015 
 

Tri�u VND 

N�m 2014 
(phân lo	i l	i) 

Tri�u VND 
1 Thu nh p lãi và các kho	n thu nh p tương t� 21 4.737.688 4.569.430 

2 Chi phí lãi và các chi phí tương t� 22 3.654.073 3.476.388 

I Thu nhập lãi thuần  1.083.615 1.093.042 

3 Thu nh p t, ho�t ��ng d�ch v+  26.024 15.311 

4 Chi phí ho�t ��ng d�ch v+  22.583 11.112 

II Lãi/l< thu�n t/ ho	t ��ng d�ch v) 23 3.441 4.199 

III Lãi/l< thu�n t/ ho	t ��ng kinh doanh ngo	i h�i 24 (16.270) 12.147 

IV Lãi/l< thu�n t/ mua bán ch�ng khoán kinh doanh 25 (158) (1.926) 

V Lãi/l< thu�n t/ mua bán ch�ng khoán ��u t� 26 45.438 42.518 

5 Thu nh p t, ho�t ��ng khác  78.774 48.838 

6 Chi phí ho�t ��ng khác  16.812 12.244 

VI Lãi/l< thu�n t/ ho	t ��ng khác 27 61.962 36.594 

VII Thu nh0p t/ góp v�n, mua c
 ph�n 28 27.275 7.486 

VIII Chi phí ho	t ��ng 29 579.541 563.539 

IX 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước 

chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 
 625.762 630.521 

X Chi phí d& phòng r$i ro tín d)ng  173.057 281.391 

XI T
ng l%i nhu0n tr��c thu�  452.705 349.130 

7 Chi phí thu! TNDN hi�n hành  93.595 75.055 

8 Chi phí thu! TNDN hoãn l�i  (1.298)  

XII Chi phí thu� thu nh0p doanh nghi�p 30 92.297 75.055 

XIII L%i nhu0n sau thu�  

 
360.408 

 

 
274.075 

 

XV Lãi c� b�n trên c
 phi�u (VND) 20.2 828,86 769,87 
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BÁO CÁO L�U CHUY4N TI-N T= H8P NH9T 
N�m 2015 

(Theo ph
ơng pháp tr�c ti�p) 
 

STT Ch� tiêu Thuy�t 
minh 

N�m 2015 
Tri�u VND 

N�m 2014 
Tri�u VND 

 L�u chuy�n ti�n t/ ho	t ��ng kinh doanh    

01 
Thu nh p lãi và các kho	n thu nh p tương t� nh n 
�ư'c 

 4.570.212 5.261.348 

02 Chi phí lãi và các chi phí tương t� �ã tr	  (3.317.734) (3.007.042) 

03 Thu nh p t, ho�t ��ng d�ch v+ nh n �ư'c  3.441 4.198 

04 
Chênh l�ch s� ti�n th�c thu/th�c chi t, ho�t ��ng 
kinhdoanh (ngo�i t�, vàng b�c, ch�ng khoán) 

 29.010 72.433 

05 Thu nh p khác  37.126 36.594 

07 
Ti�n chi tr	 cho nhân viên và ho�t ��ng qu	n lý, công 
v+ 

 (544.129) (500.471) 

08 Ti�n thu! thu nh p th�c n�p trong n�m  (68.096) (106.044) 

 
L�u chuy�n ti�n thu�n t/ ho	t ��ng kinh doanh 
tr��c nh+ng thay �
i v� tài s�n và v�n l�u ��ng 

 

709.830 1.761.016 

 Nh�ng thay ��i v� tài s�n ho�t �
ng    

09 
(T�ng)/Gi	m các kho	n ti�n g3i và cho vay các t� 
ch�c tín d+ng khác 

 410.000 (366.000) 

10 (T�ng)/Gi	m các kho	n v� kinh doanh ch�ng khoán  639.765 (364.316) 

11 
(T�ng)/ Gi	m các công c+ tài chính phái sinh và các 
tài s	n tài chính khác 

 2.813 (2.813) 

12 (T�ng)/Gi	m các kho	n cho vay khách hàng  (5.316.384) (6.925.142) 

13 Gi	m ngu%n d� phòng �� bù �(p t�n th�t các kho	n  (18.789) (104.904) 

14 (T�ng)/ Gi	m khác v� tài s	n ho�t ��ng  (50.650) (108.389) 

 Nh�ng thay ��i v� công n� ho�t �
ng    

15 
T�ng/(Gi	m) các kho	n n' chính ph và Ngân hàng 
Nhà nư�c 

 
938.888 (267.843) 

16 
T�ng/(Gi	m) các kho	n ti�n g3i, ti�n vay các t� 
ch�c tín d+ng 

 
(2.533.929) 1.544.051 

17 
T�ng/(Gi	m) ti�n g3i ca khách hàng (bao g%m c	 
Kho B�c Nhà nư�c) 

 
6.583.128 3.904.871 

18 

T�ng/(Gi	m) phát hành gi�y t� có giá (ngo�i tr, gi�y 
t� có giá phát hành �ư'c tính vào ho�t ��ng tài 
chính) 

 

8 499.943 

19 
T�ng/(Gi	m) v�n tài tr', y thác ��u tư, cho vay mà 
t� ch�c tín d+ng ch�u ri ro 

 
(1.900) (6.607) 

21 T�ng/(Gi	m) khác v� công n' ho�t ��ng  24.776 (49.873) 
22 Chi t, các qu: ca t� ch�c tín d+ng  (42.398) (48.912) 

I L�u chuy�n ti�n thu�n t/ ho	t ��ng kinh doanh  
1.345.158 (534.918) 
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BÁO CÁO L�U CHUY4N TI-N T= H8P NH9T 
N�m 2015 

(Theo ph
ơng pháp tr�c ti�p) 
 

STT Ch� tiêu Thuy�t 
minh 

N�m 2015 
Tri�u VND 

N�m 2014 
Tri�u VND 

 L�u chuy�n ti�n t/ ho	t ��ng ��u t�    
01 Mua s(m tài s	n c� ��nh  (10.184) (12.041) 
03 Ti�n chi t, thanh lý, như'ng bán tài s	n c� ��nh   (7.992) 
04 Mua s(m b�t ��ng s	n ��u tư  (717)  
05 Ti�n thu t, bán, thanh lý b�t ��ng s	n ��u tư  12.646  
07 Ti�n chi ��u tư, góp v�n vào các �ơn v� khác  (1.200) (18.030) 
08 Ti�n thu ��u tư, góp v�n vào các �ơn v� khác  321.180 156.507 

09 
Ti�n thu c� t�c và l'i nhu n �ư'c chia t, các 
kho	n ��u tư, góp v�n dài h�n 

 27.275 7.486 

II L�u chuy�n ti�n thu�n t/ ho	t ��ng ��u t�  349.000 125.930 
 L�u chuy�n ti�n t/ ho	t ��ng tài chính    

01 
T�ng v�n c� ph�n t, góp v�n và/ho&c phát hành c� 
phi!u 

 700.000 700.000 

04 C� t�c tr	 cho c� �ông, l'i nhu n �ã chia  (111.000) (113.607) 
III L�u chuy�n ti�n thu�n t/ ho	t ��ng tài chính  589.000 586.393 
IV L�u chuy�n ti�n thu�n trong n�m  2.283.158 177.405 

V 
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n t	i th*i 
�i�m ��u n�m 

 2.657.717 2.480.312 

VII 
Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n t	i th*i 
�i�m cu�i n�m 

31 4.940.875 2.657.717 
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THUY2T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H8P NH9T 

N�m 2015 

1. �>C �I4M HO�T ��NG 

Thành l0p và ho	t ��ng  

Ngân hàng có th�i gian ho�t ��ng là 99 n�m k� t, ngày �ư'c c�p gi�y phép thành l p theo Quy!t 
��nh s� 183/Q
-NH5 ngày 01/09/1994 và Gi�y phép ho�t ��ng do Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam 
c�p s� 0052/NH-GP ngày 01/09/1994.  

Ngành ngh� kinh doanh  
 
Ho�t ��ng chính ca Ngân hàng là:  
-  Kinh doanh ti�n t�;  
-  Kinh doanh khách s�n;  
-  Cho thuê v�n phòng;  
-  
�i lý b	o hi�m;  
-  Tư v�n ��u tư (không bao g%m tư v�n thu!, ki�m toán, k! toán và tư v�n pháp lu t);  
-  Mua, bán trái phi!u Chính ph, trái phi!u doanh nghi�p;  
-  Ho�t ��ng ngo�i h�i;  
-  Ho�t ��ng bao thanh toán;  
-  Phái sinh v� lãi su�t;  
-  Chi!t kh�u công c+, chuy�n như'ng Gi�y t� có giá.  
 
V�n �i�u l�  

V�n �i�u l� ca Ngân hàng t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2015 là 4.400 t) VND (B�n nghìn b�n tr�m t) 
�%ng).  

M	ng l��i ho	t ��ng  

Ngân hàng có tr+ s� chính �&t t�i s� 117 �ư�ng Quang Trung, phư�ng Quang Trung, thành ph� Vinh, 
t�nh Ngh� An. T�i ngày 31 tháng 12 n�m 2015, Ngân hàng có m�t (01) H�i s� chính, hai mươi hai (22) 
chi nhánh, m�t (01) công ty con t�i Vi�t Nam.  

Ngân hàng có công ty con ��%c h%p nh�t báo cáo tài chính t	i th*i �i�m 31/12/2015 bao g�m: 

 

2. TÓM T?T CÁC CHÍNH SÁCH K2 TOÁN CH, Y2U 

2.1 N�m tài chính và ��n v� ti�n t� 

N�m tài chính ca Ngân hàng b(t ��u t, ngày 01/01 và k!t thúc vào ngày 31/12. 
ơn v� ti�n t� s3 
d+ng trong ghi chép k! toán là �%ng Vi�t Nam (VND). 

 

 

 

2.2  Chu.n m&c và h� th�ng k� toán áp d)ng 

Tuyên b� v� vi�c tuân th� Chu'n m�c k� toán và H� th�ng k� toán  
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Ngân hàng �ã áp d+ng các Chu/n m�c k! toán Vi�t Nam và các v�n b	n hư�ng d<n Chu/n m�c 
do Nhà nư�c �ã ban hành.  

Báo cáo tài chính h'p nh�t �ư'c l p và trình bày theo quy ��nh ca các Chu/n m�c k! toán Vi�t 
Nam, 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 04 n�m 2004 ca Th�ng ��c Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam �ư'c s3a ��i, b� sung 
b�i Thông tư s� 10/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 03 n�m 2014, Ch! �� báo cáo tài chính ��i v�i 
các t� ch�c tín d+ng Vi�t Nam theo Quy!t ��nh s� 16/2007/Q
-NHNN ngày 18 tháng 04 n�m 2007 
ca Th�ng ��c Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam và Thông tư s� 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 
12 n�m 2014 ca Ngân hàng Nhà nư�c s3a ��i, b� sung m�t s� �i�u kho	n ca Quy!t ��nh s� 
16/2007/Q
-NHNN và Quy!t ��nh s� 479/2004/Q
-NHNN.  

2.3   Các thay �
i v� chính sách k� toán  

Các chính sách k! toán Ngân hàng s3 d+ng �� l p Báo cáo tài chính h'p nh�t này �ư'c áp d+ng 
nh�t quán v�i các chính sách k! toán �ã �ư'c s3 d+ng �� l p Báo cáo tài chính h'p nh�t cho n�m 
tài chính k!t thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2014, ngo�i tr, các thay ��i v� chính sách k! toán và 
thuy!t minh liên quan �!n nghi�p v+ sau:  

- T, ngày 01/01/2015, Ngân hàng b(t ��u s3 d+ng k!t qu	 phân lo�i nhóm n' ��i v�i khách hàng 
do Trung tâm Thông tin tín d+ng thu�c Ngân hàng Nhà nư�c ("CIC") cung c�p t�i th�i �i�m phân 
lo�i �� �i�u ch�nh k!t qu	 t� phân lo�i n', cam k!t ngo�i b	ng. Theo �ó, trư�ng h'p n' và cam 
k!t ngo�i b	ng ca khách hàng �ư'c phân lo�i vào nhóm n' có m�c �� ri ro th�p hơn nhóm n' 
theo danh sách do CIC cung c�p, Ngân hàng s. th�c hi�n �i�u ch�nh k!t qu	 phân lo�i n' và 
cam k!t ngo�i b	ng theo nhóm n' �ư'c CIC cung c�p;  

- T, ngày 01/04/2015, Kho	n 3a 
i�u 10 ca Thông tư s� 02/2013/TT-NHNN chính th�c h!t hi�u 
l�c. Theo �ó, Ngân hàng ch�m d�t vi�c th�c hi�n cơ c�u l�i th�i h�n tr	 n' và gi� nguyên nhóm 
n' theo quy ��nh t�i Thông tư này;  

- Ngày 31/12/2014, Ngân hàng Nhà nư�c ban hành Thông tư s� 49/2014/TT-NHNN, có hi�u l�c 
thi hành t, ngày 15/02/2015. So v�i trư�c �ây, Thông tư này có s3a ��i, b� sung m�t s� �i�u 
kho	n ca Ch! �� báo cáo tài chính ��i v�i các t� ch�c tín d+ng ban hành theo Quy!t ��nh s� 
16/2007/Q
-NHNN ngày 18/04/2007 ca Th�ng ��c Ngân hàng Nhà nư�c:  

• Công ty con/công ty liên k!t: Công ty con, công ty liên k!t ca t� ch�c tín d+ng �ư'c xác 
��nh theo Lu t các T� ch�c tín d+ng; 

• Thay th! các m<u bi�u báo cáo tài chính ban hành kèm theo Quy!t ��nh s� 16/2007/Q
-
NHNN b0ng các bi�u m<u m�i tương �ng. 

 

- Ngày 28/08/2015, Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t nam ban hành Thông tư s� 14/2015/TT-NHNN 
("Thông tư 14") s3a ��i, b� sung m�t s� �i�u ca Thông tư s� 19/2013/TT-NHNN quy ��nh v� 
vi�c mua, bán và x3 lý n' x�u ca Công ty Qu	n lý tài s	n ca các t� ch�c tín d+ng Vi�t nam 
("VAMC"). Theo �ó, hàng n�m, trong th�i h�n 5 ngày làm vi�c li�n k� trư�c ngày tương �ng v�i 
ngày �áo h�n ca trái phi!u �&c bi�t do VAMC phát hành, Ngân hàng th�c hi�n trích l p d� 
phòng c+ th� t�i thi�u ca n�m trích l p ��i v�i t,ng trái phi!u �&c bi�t theo công th�c quy ��nh 
t�i Kho	n 2, 
i�u 46 ca Thông tư này. Thông tư 14 có hi�u l�c t, 15/10/2015. 

 

 

 

2.4  C� s h%p nh�t báo cáo tài chính 
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Báo cáo tài chính h'p nh�t ca Ngân hàng �ư'c l p trên cơ s� h'p nh�t báo cáo tài chính riêng 
ca Ngân hàng và báo cáo tài chính ca công ty con do Ngân hàng ki�m soát �ư'c l p cho �!n 
ngày 31 tháng 12 hàng n�m. Vi�c ki�m soát ��t �ư'c khi Ngân hàng có kh	 n�ng ki�m soát các 
chính sách tài chính và ho�t ��ng ca công ty nh n ��u tư nh0m thu �ư'c l'i ích t, ho�t ��ng ca 
công ty này.  

Báo cáo tài chính ca công ty con �ư'c l p cho cùng n�m tài chính v�i báo cáo tài chính ca Ngân 
hàng, áp d+ng các chính sách k! toán nh�t quán v�i các chính sách k! toán ca Ngân hàng. Trong 
trư�ng h'p c�n thi!t, Báo cáo tài chính ca công ty con �ư'c �i�u ch�nh �� �	m b	o tính nh�t quán 
trong các chính sách k! toán �ư'c áp d+ng t�i Ngân hàng và công ty con.  

Các s� dư, thu nh p và chi phí ch y!u, k� c	 các kho	n lãi hay l- chưa th�c hi�n phát sinh t, các 
giao d�ch n�i b� �ư'c lo�i tr, khi h'p nh�t Báo cáo tài chính.  

2.5   Các c� s �ánh giá và ��c tính k� toán áp d)ng  

Vi�c trình bày Báo cáo tài chính h'p nh�t yêu c�u Ban T�ng Giám ��c ph	i th�c hi�n các ư�c tính 
và gi	 ��nh 	nh hư�ng �!n s� li�u báo cáo ca tài s	n, n' ph	i tr	 c9ng như vi�c trình bày các công 
n' ti�m /n. Các ư�c tính và gi	 ��nh này c9ng 	nh hư�ng �!n thu nh p, chi phí và k!t qu	 s� li�u 
d� phòng. Các ư�c tính này �ư'c d�a trên các gi	 ��nh v� m�t s� y!u t� v�i 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� 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 ca 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 tương lai 
xác ��nh. Ngoài ra, Ban T�ng Giám ��c không nh n th�y có s� ch(c ch(n tr1ng y!u nào có th� 	nh 
hư�ng �!n kh	 n�ng ho�t ��ng liên t+c ca Ngân hàng. Do v y, Báo cáo tài chính h'p nh�t này 
�ư'c l p trên cơ s� gi	 ��nh ho�t ��ng liên t+c.  

2.6   Các giao d�ch ngo	i t� 

Theo h� th�ng k! toán ca Ngân hàng, t�t c	 các nghi�p v+ phát sinh ca Ngân hàng �ư'c h�ch 
toán theo nguyên t�. Các kho	n m+c tài s	n và n' ph	i tr	 có g�c ngo�i t� là USD �ư'c quy ��i 
sang VND theo t) giá bình quân liên Ngân hàng vào ngày l p Báo cáo tài chính h'p nh�t, các ngo�i 
t� khác �ư'c quy ��i sang VND theo t) giá do Ngân hàng công b� vào ngày l p Báo cáo tài chính 
h'p nh�t. Các kho	n m+c phi ti�n t� có g�c ngo�i t� phát sinh trong n�m �ư'c quy ��i sang VND 
theo t) giá h�i �oái t�i ngày giao d�ch. Các kho	n thu nh p và chi phí b0ng ngo�i t� �ư'c h�ch toán 
b0ng VND theo t) giá mua bán giao ngay t�i ngày phát sinh giao d�ch.  

Chênh l�ch t) giá do �ánh giá l�i ho�t ��ng kinh doanh ngo�i t� cu�i n�m �ư'c h�ch toán vào báo 
cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh vào cu�i n�m tài chính.  

2.7   Các kho�n ��u t� ch�ng khoán 

  a)  Ch�ng khoán kinh doanh 

Ch�ng khoán kinh doanh là ch�ng khoán n', ch�ng khoán v�n và các ch�ng khoán khác mà Ngân 
hàng mua h5n và d� ��nh bán ra trong th�i gian không quá m�t n�m nh0m m+c �ích thu l'i t, vi�c 
hư�ng chênh l�ch giá. Theo Công v�n s� 2601/NHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 14/04/2009, 
��i v�i kho	n m+c ch�ng khoán kinh doanh, Ngân hàng �ư'c phép phân lo�i l�i t�i �a m�t l�n sau 
khi mua. 

Ch�ng khoán kinh doanh ban ��u �ư'c ghi nh n theo giá g�c (giá mua) vào ngày giao d�ch và luôn 
�ư'c ph	n ánh theo giá g�c trong th�i gian n(m gi� ti!p theo.  

Ti�n lãi và c� t�c b0ng ti�n thu �ư'c trong th�i gian n(m gi� ch�ng khoán kinh doanh �ư'c ghi 
nh n vào Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh trên cơ s� th�c thu. 
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   b) Ch�ng khoán ��u t� 

Ch�ng khoán ��u tư �ư'c phân lo�i theo hai lo�i: Ch�ng khoán ��u tư s6n sàng �� bán và ch�ng 
khoán ��u tư n(m gi� �!n ngày �áo h�n. Ngân hàng phân lo�i ch�ng khoán ��u tư t�i th�i �i�m 
mua. Theo Công v�n s� 2601/NHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 14/04/2009, ��i v�i kho	n 
m+c ch�ng khoán ��u tư, Ngân hàng �ư'c phép phân lo�i l�i t�i �a m�t l�n sau khi mua.  

 

Ch�ng khoán ��u tư s�n sàng �� bán  

Ch�ng khoán s6n sàng �� bán là ch�ng khoán n', ch�ng khoán v�n ho&c các ch�ng khoán khác 
�ư'c n(m gi� v�i m+c �ích ��u tư và s6n sàng bán, không thu�c lo�i ch�ng khoán mua vào bán ra 
thư�ng xuyên nhưng có th� bán b�t c� lúc nào xét th�y có l'i; Ngân hàng không ph	i là c� �ông 
sáng l p, không là ��i tác chi!n lư'c, không 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 ca doanh nghi�p nh n ��u tư thông qua v�n b	n th7a 
thu n c3 nhân s� tham gia H�i �%ng qu	n tr�/Ban �i�u hành.  

Ch�ng khoán v�n s6n sàng �� bán �ư'c ghi nh n theo giá g�c (giá mua) vào ngày giao d�ch và 
luôn �ư'c ph	n ánh theo giá g�c trong th�i gian n(m gi� ti!p theo.  

Ch�ng khoán n' �ư'c ghi nh n theo m�nh giá c�ng (+) Lãi c�ng d%n/Lãi ch� phân b� c�ng (+) Giá 
tr� ph+ tr�i/chi!t kh�u chưa phân b�. Giá tr� ph+ tr�i và chi!t kh�u phát sinh t, vi�c mua các ch�ng 
khoán n' �ư'c phân b� vào báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh theo phương pháp �ư�ng 
th5ng trong su�t th�i gian còn l�i ư�c tính ca ch�ng khoán. S� ti�n lãi d%n tích trư�c khi mua �ư'c 
ghi gi	m giá tr� ca ch�ng khoán �ó, s� ti�n lãi d%n tích sau khi mua �ư'c ghi nh n vào thu nh p 
ca Ngân hàng theo phương pháp c�ng d%n. S� ti�n lãi nh n trư�c �ư'c h�ch toán phân b� vào 
thu lãi ��u tư ch�ng khoán theo phương pháp �ư�ng th5ng cho quãng th�i gian ��u tư ch�ng 
khoán.  

 

Ch�ng khoán ��u tư gi� ��n ngày �áo h�n  

Ch�ng khoán ��u tư gi� �!n ngày �áo h�n là các ch�ng khoán n' có k8 h�n c� ��nh nh0m m+c 
�ích ��u tư �� hư�ng lãi và Ban T�ng Giám ��c có ý ��nh và có kh	 n�ng n(m gi� �!n ngày �áo 
h�n.  

Ch�ng khoán n' �ư'c ghi nh n theo m�nh giá c�ng (+) Lãi c�ng d%n/Lãi ch� phân b� c�ng (+) Giá 
tr� ph+ tr�i/chi!t kh�u chưa phân b�. Giá tr� ph+ tr�i và chi!t kh�u phát sinh t, vi�c mua các ch�ng 
khoán n' �ư'c phân b� vào báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh theo phương pháp �ư�ng 
th5ng trong su�t th�i gian còn l�i ư�c tính ca ch�ng khoán. S� ti�n lãi d%n tích trư�c khi mua �ư'c 
ghi gi	m giá tr� ca ch�ng khoán �ó, s� ti�n lãi d%n tích sau khi mua �ư'c ghi nh n vào thu nh p 
ca Ngân hàng theo phương pháp c�ng d%n. S� ti�n lãi nh n trư�c �ư'c h�ch toán phân b� vào 
thu lãi ��u tư ch�ng khoán theo phương pháp �ư�ng th5ng cho quãng th�i gian ��u tư ch�ng 
khoán. 

Nghi�p v� mua bán n� gi�a Công ty qu	n lý tài s	n c�a các t� ch"c tín d�ng Vi�t Nam ("VAMC") và 
các t� ch"c tín d�ng  

Khi Ngân hàng th�c hi�n nghi�p v+ bán n' nh n trái phi!u �&c bi�t t, VAMC và hoàn thành th t+c 
bán n' cho VAMC, Ngân hàng s. theo dõi s� trái phi!u �&c bi�t nh n t, VAMC qua nghi�p v+ mua 
bán n' trên tài kho	n ch�ng khoán n(m gi� �!n ngày �áo h�n. M�nh giá ca trái phi!u �&c bi�t 
�ư'c phát hành tương �ng v�i giá bán n' x�u là s� dư n' g�c ca khách hàng vay chưa tr	 tr, �i 
s� ti�n d� phòng c+ th� �ã trích l p cho kho	n vay �ư'c bán.  

Trái phi!u �&c bi�t �!n h�n thanh toán trong các trư�ng h'p sau �ây:  
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- S� ti�n ri ro trích l p cho trái phi!u �&c bi�t không th�p hơn giá tr� ghi s� s� dư n' g�c ca 
kho	n n' x�u có liên quan �ang theo dõi trên s� sách ca VAMC, trong �ó bao g%m c	 các 
trư�ng h'p sau �ây:  

• VAMC bán kho	n n' x�u cho t� ch�c, cá nhân, k� c	 trư�ng h'p bán l�i kho	n n' x�u �ã 
mua b0ng trái phi!u �&c bi�t cho t� ch�c tín d+ng bán n' theo giá tr� trư�ng ho&c giá th7a 
thu n;  

• VAMC chuy�n toàn b� kho	n n' x�u �ã mua thành v�n �i�u l�, v�n c� ph�n ca khách hàng 
là doanh nghi�p. 

- Trái phi!u �&c bi�t �!n h�n thanh toán.  

2.8  Các kho�n ��u t� dài h	n 

Kho	n ��u tư góp v�n dài h�n khác th� hi�n các kho	n ��u tư v�n vào các �ơn v� khác mà Ngân 
hàng có dư�i 11% quy�n bi�u quy!t và �%ng th�i là c� �ông sáng l p, ho&c là ��i tác chi!n lư'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 ca �ơn v� nh n ��u tư thông qua v�n b	n th7a thu n c3 nhân s� tham gia H�i �%ng qu	n 
tr�/Ban �i�u hành.  

2.9  D& phòng các kho�n ��u t� 

D� phòng ch�ng khoán kinh doanh và ch�ng khoán ��u tư  

Ch�ng khoán kinh doanh và ch�ng khoán ��u tư �ư'c xem xét kh	 n�ng gi	m giá t�i th�i �i�m l p 
Báo cáo tài chính h'p nh�t.  

D� phòng gi	m giá ch�ng khoán �ư'c l p khi giá tr� ghi s� cao hơn giá tr� th� trư�ng xác ��nh theo 
quy ��nh t�i Công v�n s� 2601/NHNN-TCKT ngày 14/04/2009 do Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam 
ban hành, Thông tư s� 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư s3a ��i b� sung s� 
89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 do B� Tài chính ban hành như sau:  

- N!u ch�ng khoán �ã �ư'c niêm y!t thì giá tr� th� trư�ng �ư'c tính theo giá giao d�ch bình quân 
t�i ngày trích l p d� phòng trên S� Giao d�ch Ch�ng khoán Hà N�i (HNX) ho&c giá �óng c3a t�i 
ngày trích l p d� phòng trên S� Giao d�ch Ch�ng khoán Thành ph� H% Chí Minh (HOSE);  

- N!u ch�ng khoán chưa �ư'c niêm y!t trên th� trư�ng ch�ng khoán thì giá tr� th� trư�ng �ư'c 
xác ��nh theo giá giao d�ch bình quân trên th� trư�ng giao d�ch ca các công ty ��i chúng chưa 
niêm y!t (UPCom) t�i ngày l p d� phòng ho&c trên cơ s� giá giao d�ch �ư'c cung c�p b�i ba 
công ty ch�ng khoán t�i th�i �i�m l p d� phòng;  

- Trư�ng h'p không th� xác ��nh �ư'c giá th� trư�ng ca ch�ng khoán thì Ngân hàng không trích 
l p d� phòng gi	m giá ch�ng khoán. 
�i v�i ch�ng khoán niêm y!t b� hy giao d�ch, ng,ng giao 
d�ch k� t, ngày giao d�ch th� sáu tr� �i thì giá tr� th� trư�ng là giá tr� s� sách t�i ngày l p b	ng 
cân ��i k! toán g�n nh�t.  


�i v�i trái phi!u chưa niêm y!t trên th� trư�ng ch�ng khoán ho&c chưa ��ng ký giao d�ch trên th� 
trư�ng giao d�ch ca các công ty ��i chúng niêm y!t (UpCom), thì Ngân hàng th�c hi�n d� phòng 
ri ro ��i v�i dư n' mua trái phi!u doanh nghi�p theo quy ��nh t�i Thông tư s� 02/2013/TT-NHNN 
ngày 21/01/2013 �ư'c s3a ��i và b� sung b0ng Thông tư s� 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 
ca Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam. 


�i v�i trái phi!u �&c bi�t do Công ty qu	n lý tài s	n ca các t� ch�c tín d+ng Vi�t Nam ("VAMC") 
phát hành, trong th�i gian n(m gi� trái phi!u �&c bi�t, hàng n�m, trong th�i h�n 5 ngày trư�c ngày 
�áo h�n ca trái phi!u �&c bi�t, Ngân hàng th�c hi�n tính toán và trích l p d� phòng c+ th� t�i thi�u 
ca n�m trích l p ��i v�i t,ng trái phi!u �&c bi�t �ư'c tính theo m�nh giá và th�i h�n ca trái phi!u 
tr, (-) s� ti�n �ã thu h%i �ư'c t, kho	n n' �ã bán theo quy ��nh t�i Kho	n 2, 
i�u 46, Thông tư s� 
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19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 �ư'c s3a ��i, b� sung t�i Thông tư s� 14/2015/TT-NHNN ca 
Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam ngày 28/08/2015 và các v�n b	n khác có liên quan.  

D� phòng ri ro ch�ng khoán kinh doanh và ch�ng khoán ��u tư �ư'c ghi nh n vào Báo cáo k!t 
qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t.  

D	 phòng các kho�n ��u tư dài h�n  

D� phòng các kho	n góp v�n, ��u tư dài h�n khác �ư'c trích l p theo quy ��nh t�i Công v�n s� 
2601/NHNN-TCKT ngày 14/04/2009 do Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam ban hành; Thông tư s� 
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tư s3a ��i b� sung s� 89/2013/TT-BTC ngày 
28/06/2013 do B� Tài chính ban hành.  

M�c trích l p d� phòng là chênh l�ch gi�a ph�n v�n góp th�c t! ca các bên t�i t� ch�c kinh t! và 
v�n ch s� h�u th�c có trên các báo cáo tài chính g�n nh�t ca các �ơn v� nh n ��u tư t�i th�i 
�i�m l p Báo cáo tài chính h'p nh�t ca Ngân hàng nhân (x) v�i t) l� v�n ��u tư ca doanh nghi�p 
so v�i t�ng v�n góp th�c t! ca các bên t�i t� ch�c kinh t!. D� phòng gi	m giá ��u tư dài h�n �ư'c 
ghi nh n như m�t kho	n chi phí ho�t ��ng trên báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t.  

 

2.10 Các kho�n cho vay khách hàng  

D
 n� cho vay khách hàng  

Các kho	n cho vay khách hàng �ư'c trình bày theo s� dư n' g�c t�i th�i �i�m k!t thúc n�m tài 
chính.  

Các kho	n cho vay ng(n h�n là các kho	n cho vay có k8 h�n �!n 1 n�m; các kho	n cho vay và cho 
thuê tài chính trung h�n có k8 h�n t, trên 1 n�m �!n 5 n�m và các kho	n cho vay và cho thuê tài 
chính dài h�n có k8 h�n trên 5 n�m k� t, ngày gi	i ngân.  

Theo Thông tư s� 02/2013/TT-NHNN ("Thông tư 02") ca Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam ngày 
21/01/2013 �ư'c s3a ��i và b� sung b0ng Thông tư s� 09/2014/TT-NHNN ("Thông tư 09") ca 
Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam ngày 18/03/2014, các kho	n cho vay khách hàng �ư'c phân lo�i 
theo m�c �� ri ro như sau: N' � tiêu chu/n, N' c�n chú ý, N' dư�i tiêu chu/n, N' nghi ng�, 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 ca kho	n cho vay.  

Ngoài ra, theo Thông tư s� 10/2014/TT-NHNN ca Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam ngày 
20/03/2014, các kho	n cho vay khách hàng c9ng �ư'c phân lo�i thành: N' trong h�n và N' quá 
h�n d�a vào tr�ng thái quá h�n ca m�t kho	n vay theo h'p �%ng tín d+ng ho&c các ph+ l+c gia 
h�n, �i�u ch�nh k8 h�n n'.  

 

D� phòng r�i ro tín d�ng  

D� phòng ri ro tín d+ng: D� phòng ri ro tín d+ng �ư'c l p theo quý và �ư'c ghi nh n vào báo 
cáo tài chính trong quý ti!p theo. Riêng d� phòng ca quý 4 �ư'c l p và ghi nh n trong tháng 12 
trên cơ s� các kho	n cho vay t�i ngày 30 tháng 11 hàng n�m. 

 

D� phòng c+ th� �ư'c tính d�a trên t) l� d� phòng và s� dư các kho	n cho vay sau khi tr, �i giá tr� 
ca tài s	n�	m b	o �ã �ư'c chi!t kh�u theo t) l� quy ��nh cho t,ng lo�i tài s	n �	m b	o. T) l� d� 
phòng c+ th� áp d+ng cho t,ng nhóm n' như sau: 
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D& phòng chung: D� phòng chung �ư'c trích l p b0ng 0,75% t�ng giá tr� s� dư n' cho vay �ư'c 
phân lo�i t, Nhóm 1 �!n Nhóm 4 t�i ngày 30 tháng 11 hàng n�m. 

X� lý n� x�u 

Theo Thông tư 02, Ngân hàng s3 d+ng d� phòng ri ro �� x3 lý ri ro trong các trư�ng h'p: 

- Khách hàng là t� ch�c b� gi	i th�, phá s	n theo quy ��nh ca pháp lu t; cá nhân b� ch!t, m�t tích; 

- Các kho	n n' �ư'c phân lo�i vào nhóm 5. 

2.11 Các kho�n cam k�t ngo	i b�ng  

Theo Thông tư s� 02/2013/TT-NHNN �ư'c s3a ��i và b� sung b0ng Thông tư s� 09/2014/TT-
NHNN ca Ngân hàng nhà nư�c, Ngân hàng ph	i th�c hi�n phân lo�i các kho	n b	o lãnh, ch�p 
nh n thanh toán và cam k!t cho vay không hy ngang vô �i�u ki�n và có th�i �i�m th�c hi�n c+ th� 
vào 5 nhóm (xem Thuy!t minh 2.10) �� th�c hi�n qu	n lý.  

2.12 Các h%p ��ng mua và bán l	i  

Nh�ng ch�ng khoán �ư'c bán �%ng th�i cam k!t s. mua l�i vào m�t th�i �i�m nh�t ��nh trong 
tương lai v<n �ư'c ghi nh n trên Báo cáo tài chính h'p nh�t. Kho	n ti�n nh n �ư'c theo th7a 
thu n này �ư'c ghi nh n như m�t kho	n �i vay trên B	ng cân ��i k! toán h'p nh�t, ph�n chênh 
l�ch gi�a giá bán và giá mua �ư'c phân b� theo phương pháp �ư�ng th5ng theo lãi su�t trên h'p 
�%ng vào Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t trong su�t th�i gian hi�u l�c ca h'p 
�%ng.  

Nh�ng ch�ng khoán �ư'c mua �%ng th�i cam k!t s. bán l�i vào m�t th�i �i�m nh�t ��nh trong 
tương lai không �ư'c ghi nh n trên Báo cáo tài chính h'p nh�t. Kho	n ti�n thanh toán theo th7a 
thu n này �ư'c ghi nh n như m�t kho	n cho vay trên B	ng cân ��i k! toán h'p nh�t, ph�n chênh 
l�ch gi�a giá mua và bán l�i �ư'c phân b� theo phương pháp �ư�ng th5ng theo lãi su�t trên h'p 
�%ng vào Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t trong su�t th�i gian hi�u l�c ca h'p 
�%ng.  

2.13 Tài s�n c� ��nh và b�t ��ng s�n ��u t�  

Tài s	n c� ��nh h�u hình, tài s	n c� ��nh vô hình �ư'c ghi nh n ban ��u theo nguyên giá. Trong 
quá trình s3 d+ng, tài s	n c� ��nh h�u hình, tài s	n c� ��nh vô hình �ư'c ghi nh n theo nguyên giá, 
hao mòn lu: k! và giá tr� còn l�i. Nguyên giá bao g%m toàn b� các chi phí mà Ngân hàng ph	i b7 ra 
�� có �ư'c tài s	n c� ��nh tính �!n th�i �i�m �ưa tài s	n �ó vào tr�ng thái s6n sàng s3 d+ng. 
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Tài s	n c� ��nh �ư'c tính kh�u hao theo phương pháp �ư�ng th5ng �� tr, d�n nguyên giá tài s	n trong 
su�t th�i gian h�u d+ng ư�c tính như sau: 

 

Quy�n s3 d+ng ��t vô th�i h�n �ư'c ghi nh n theo giá g�c và không trích kh�u hao.  

B�t ��ng s	n ��u tư �ư'c ghi nh n ban ��u theo giá g�c. B�t ��ng s	n ��u tư ch y!u là quy�n s3 
d+ng ��t vô th�i h�n n(m gi� vì m+c �ích ch� t�ng giá và không trích kh�u hao.  

2.14 Ti�n g6i có k@ h	n và cho vay t
 ch�c tín d)ng khác  

Ho�t ��ng g3i ti�n có k8 h�n và cho vay các t� ch�c tín d+ng khác �ư'c Ngân hàng áp d+ng theo 
Thông tư s� 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 quy ��nh v� ho�t ��ng cho vay, �i vay; mua, bán 
có k8 h�n gi�y t� có giá gi�a các t� ch�c tín d+ng, chi nhánh ngân hàng nư�c ngoài có hi�u l�c thi 
hành t, ngày 01/09/2012 và Thông tư s� 01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013 ca Ngân hàng Nhà 
nư�c v� vi�c s3a ��i b� sung m�t s� �i�u ca Thông tư s� 21/2012/TT-NHNN.  

Ngân hàng th�c hi�n trích l p d� phòng ri ro ��i v�i các kho	n ti�n g3i có k8 h�n, cho vay các T� 
ch�c tín d+ng khác theo quy ��nh v� phân lo�i nhóm n' và trích d� phòng ri ro t�i Thông tư s� 
02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tư s� 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 ca Ngân 
hàng Nhà nư�c Vi�t Nam.  

2.15 Các kho�n ph�i thu khác  

Các kho	n ph	i thu khác ngoài các kho	n ph	i thu t, ho�t ��ng tín d+ng �ư'c ghi nh n theo giá 
g�c. Các kho	n n' ph	i thu khác �ư'c xem xét trích l p d� phòng ri ro theo tu�i n' quá h�n ca 
kho	n n' ho&c theo d� ki!n t�n th�t có th� x	y ra trong trư�ng h'p kho	n n' chưa �!n h�n thanh 
toán nhưng t� ch�c kinh t! lâm vào tình tr�ng phá s	n, ngư�i n' m�t tích, b7 tr�n, �ang b� cơ quan 
pháp lu t truy t�, xét x3, �ang thi hành án ho&c �ã ch!t. M�c trích l p d� phòng ��i v�i n' ph	i thu 
quá h�n thanh toán theo hư�ng d<n ca Thông tư s� 228/2009/TT-BTC.  

2.16 Các h%p ��ng phái sinh ti�n t�  


�i v�i các h'p �%ng k8 h�n và hoán ��i ti�n t�, chênh l�ch gi�a giá tr� VND ca s� lư'ng ngo�i t� 
cam k!t mua/bán tính theo t) giá k8 h�n và t) giá giao d�ch giao ngay t�i ngày hi�u l�c ca h'p 
�%ng �ư'c ghi nh n ngay t�i ngày hi�u l�c ca h'p �%ng như m�t kho	n m+c tài s	n - Kho	n m+c 
“Công c+ tài chính phái sinh và các tài s	n tài chính khác” n!u dương ho&c kho	n m+c công n' - 
kho	n m+c “Công c+ tài chính phái sinh và các công n' tài chính khác” n!u âm. Chênh l�ch này sau 
�ó �ư'c phân b� theo phương pháp �ư�ng th5ng vào kho	n m+c “Lãi/l- thu�n t, ho�t ��ng kinh 
doanh ngo�i h�i” trong su�t k8 h�n h'p �%ng.  

T�i th�i �i�m l p Báo cáo tài chính h'p nh�t, cam k!t theo các h'p �%ng k8 h�n, hoán ��i và tương 
lai ngo�i t� �ư'c �ánh giá l�i theo t) giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t 
Nam công b�. Các kho	n �ánh giá l�i trong n�m �ư'c ghi nh n vào kho	n m+c “Chênh l�ch t) giá 
h�i �oái” trên B	ng cân ��i k! toán h'p nh�t và �ư'c k!t chuy�n vào Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng 
kinh doanh h'p nh�t t�i th�i �i�m k!t thúc n�m tài chính. 
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2.17 Phúc l%i nhân viên 

Ngân hàng có ngh*a v+ chi tr	 cho ngư�i lao ��ng các ch! �� sau �ây cho th�i gian �ã làm vi�c 
trư�c ngày 01/01/2009:  

- Tr' c�p thôi vi�c t� nguy�n: Theo 
i�u 42 B� Lu t Lao ��ng s3a ��i ngày 2 tháng 4 n�m 2002, 
Ngân hàng có ngh*a v+ tr	 tr' c�p thôi vi�c t� nguy�n cho nhân viên b0ng m�t n3a tháng lương 
cho m-i n�m làm vi�c, c�ng thêm ph+ c�p lương (n!u có) trong trư�ng h'p nhân viên quy!t ��nh 
ch�m d�t h'p �%ng lao ��ng;  

- Tr' c�p m�t vi�c: Theo 
i�u 44 ca B� Lu t Lao ��ng, Ngân hàng có ngh*a v+ tr	 tr' c�p m�t 
vi�c làm cho nhân viên b� m�t vi�c do thay ��i cơ c�u t� ch�c ho&c công ngh�. Trong trư�ng h'p 
này, Ngân hàng ph	i tr	 cho nhân viên kho	n tr' c�p m�t vi�c làm tương �ương v�i m�t tháng 
lương cho m-i n�m làm vi�c nhưng t�ng tr' c�p không th�p hơn hai tháng lương.  

T, ngày 01/01/2009, ngư�i lao ��ng �ư'c hư�ng ch! �� b	o hi�m th�t nghi�p ��i v�i th�i gian 
tham gia b	o hi�m th�t nghi�p theo quy ��nh t�i Ngh� ��nh s� 28/2015/N
-CP ca Chính ph v� vi�c 
quy ��nh chi ti!t thi hành m�t s� �i�u ca Lu t vi�c làm v� b	o hi�m th�t nghi�p.  

2.18 V�n ch$ s h+u 

C� phi!u ph� thông �ư'c phân lo�i là v�n ch s� h�u. Các chi phí phát sinh liên quan tr�c ti!p t�i 
vi�c phát hành c� phi!u ph� thông �ư'c ghi nh n là m�t kho	n gi	m tr, trong v�n ch s� h�u.  

Ph�n chênh l�ch gi�a giá phát hành và m�nh giá ca c� phi!u �ư'c ghi nh n vào kho	n m+c th&ng 
dư v�n c� ph�n.  

Trích l p các qu:: Các qu: d� tr� �ư'c trích t, l'i nhu n sau thu! ca Ngân hàng d�a trên các t) 
l� quy ��nh theo trình t� như sau:  

- Qu: d� tr� b� sung v�n �i�u l�: 5% l'i nhu n sau thu! m-i n�m, s� dư t�i �a ca qu: không 
vư't quá v�n �i�u  

l� hi�n có ca t� ch�c tín d+ng. Qu: d� tr� b� sung v�n �i�u l� s. �ư'c chuy�n sang v�n �i�u l� 
khi có s� phê chu/n ca Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam;  

- Qu: d� phòng tài chính: 10% l'i nhu n sau thu!, s� dư t�i �a ca qu: này không vư't quá 25% 
v�n �i�u l� ca các t� ch�c tín d+ng; 

- Các Qu: ��u tư phát tri�n, Qu: khen thư�ng, phúc l'i và các Qu: khác: trích l p theo quy!t ��nh 
ca 
�i h�i �%ng c� �ông, phù h'p v�i quy ��nh ca Pháp lu t. 

C� t�c ph	i tr	 cho các c� �ông �ư'c ghi nh n là kho	n ph	i tr	 trong B	ng cân ��i k! toán h'p 
nh�t ca Ngân hàng sau khi có thông báo chia c� t�c ca H�i �%ng Qu	n tr� Ngân hàng.  

2.19 Thu nh0p và chi phí lãi  

Ngân hàng ghi nh n thu nh p t, lãi và chi phí lãi trên Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p 
nh�t trên cơ 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 s. không �ư'c ghi nh n vào Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t. Kho	n lãi d� 
thu này �ư'c �ư'c thoái thu và chuy�n ra theo dõi � tài kho	n ngo�i b	ng và ch� �ư'c ghi nh n 
vào Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t khi Ngân hàng th�c nh n.  

2.20 Thu nh0p t/ phí, hoa h�ng d�ch v) và c
 t�c  

Các kho	n thu nh p phí và hoa h%ng �ư'c h�ch toán theo phương pháp d� thu, d� chi. C� t�c 
b0ng ti�n m&t �ư'c ghi nh n trong Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh doanh h'p nh�t khi Ngân hàng 
�ư'c quy�n nh n c� t�c t, các kho	n ��u tư. C� t�c b0ng c� phi!u và các c� phi!u thư�ng nh n 
�ư'c không �ư'c ghi nh n là thu nh p ca Ngân hàng mà ch� c p nh t s� lư'ng c� phi!u. 
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2.21 Thu� thu nh0p doanh nghi�p 

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

Tài s	n thu! và thu! ph	i n�p cho n�m hi�n hành và các n�m trư�c �ư'c xác ��nh b0ng giá tr� d� 
ki!n ph	i n�p cho (ho&c �ư'c thu h%i t,) cơ 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.  

Các báo cáo thu! ca Ngân hàng s. ch�u s� ki�m tra ca cơ 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� �ư'c gi	i thích theo nhi�u cách khác 
nhau, s� thu! trình bày trên các báo cáo tài chính có th� s. b� thay ��i theo quy!t ��nh cu�i cùng 
ca cơ quan thu!.  

Thu� thu nh�p doanh nghi�p hoãn l�i  

Thu! thu nh p hoãn l�i �ư'c xác ��nh cho các kho	n chênh l�ch t�m th�i t�i ngày k!t thúc n�m tài 
chính gi�a cơ s� tính thu! thu nh p ca các tài s	n và n' ph	i tr	 và giá tr� ghi s� ca chúng cho 
m+c �ích l p Báo cáo tài chính h'p nh�t. Tài s	n thu! thu nh p hoãn l�i và thu! thu nh p hoãn l�i 
ph	i tr	 �ư'c xác ��nh d�a trên các m�c thu! su�t và lu t thu! có hi�u l�c vào ngày k!t thúc n�m 
tài chính.  

2.22 Ti�n và các kho�n t��ng ���ng ti�n  

Trên báo cáo lưu chuy�n ti�n t�, ti�n và các kho	n tương �ương ti�n bao g%m ti�n m&t, ti�n g3i 
thanh toán t�i Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam, ti�n g3i không k8 h�n và có k8 h�n có th�i h�n �áo 
h�n không quá ba (03) tháng k� t, ngày g3i và cho vay t�i các t� ch�c tín d+ng khác, các kho	n 
m+c ch�ng khoán có th�i h�n thu h%i ho&c �áo h�n không quá ba (03) tháng k� t, ngày cho 
vay/mua, có tính thanh kho	n cao, có kh	 n�ng chuy�n ��i d2 dàng thành các lư'ng ti�n xác ��nh 
và không có nhi�u ri ro trong vi�c chuy�n ��i thành ti�n.  

2.23 Công c) tài chính 

Trong quá trình ho�t ��ng, Ngân hàng thư�ng xuyên ký k!t các h'p �%ng làm phát sinh các tài s	n 
tài chính, n' ph	i tr	 tài chính ho&c công c+ v�n ch s� h�u.  

Các tài s	n tài chính ca Ngân hàng ch y!u bao g%m ti�n, ti�n g3i t�i Ngân hàng Nhà nư�c, ti�n 
g3i t�i và cho vay các t� ch�c tín d+ng khác, cho vay khách hàng, ch�ng khoán kinh doanh, ch�ng 
khoán ��u tư, ��u tư dài h�n khác, các tài s	n phái sinh và các tài s	n tài chính khác.  

Tài s	n tài chính �ư'c phân lo�i m�t cách phù h'p, cho m+c �ích thuy!t minh trong Báo cáo tài 

chính h'p nh�t, thành m�t trong các lo�i sau:  

- Tài s	n tài chính �ư'c ghi nh n theo giá tr� h'p lý thông qua Báo cáo k!t qu	 ho�t ��ng kinh 

doanh h'p nh�t;  

- Các kho	n ��u tư gi� �!n ngày �áo h�n; 

- Các kho	n cho vay và ph	i thu;  

- Tài s	n s6n sàng �� bán.  

Các kho	n n' ph	i tr	 tài chính ca Ngân hàng ch y!u bao g%m các kho	n n' Chính ph và Ngân 
hàng Nhà nư�c, ti�n g3i và vay các t� ch�c tín d+ng, ti�n g3i ca khách hàng, các kho	n n' ph	i 
tr	 phái sinh và các kho	n n' ph	i tr	 tài chính khác. 
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N' ph	i tr	 tài chính �ư'c phân lo�i m�t cách phù h'p, cho m+c �ích thuy!t minh trong Báo cáo tài 
chính h'p nh�t, thành m�t trong các lo�i sau: 

- Các kho	n công n' tài chính �ư'c ghi nh n theo giá tr� h'p lý thông qua Báo cáo k!t qu	 ho�t 
��ng kinh doanh h'p nh�t; 

- Các kho	n công n' tài chính �ư'c xác ��nh theo giá tr� phân b�.  

Vi�c phân lo�i các công c+ tài chính k� trên ch� nh0m m+c �ích trình bày và thuy!t minh và không 
nh0m m+c �ích mô t	 phương pháp xác ��nh giá tr� ca các công c+ tài chính. Các chính sách k! 
toán v� xác ��nh giá tr� ca các công c+ tài chính �ư'c trình bày trong các thuy!t minh liên quan.  

Hi�n t�i chưa có các quy ��nh v� �ánh giá l�i công c+ tài chính sau ghi nh n ban ��u.  

2.24 Các bên liên quan 

Các bên �ư'c coi là liên quan n!u bên �ó có kh	 n�ng ki�m soát ho&c có 	nh hư�ng �áng k� ��i 
v�i bên kia trong vi�c ra quy!t ��nh v� các chính sách tài chính và ho�t ��ng. Các bên liên quan ca 
Ngân hàng bao g%m:  

- Các doanh nghi�p tr�c ti!p hay gián ti!p qua m�t ho&c nhi�u trung gian, có quy�n ki�m soát 
Ngân hàng ho&c ch�u s� ki�m soát ca Ngân hàng, ho&c cùng chung s� ki�m soát v�i Ngân 
hàng;  

- Các cá nhân tr�c ti!p ho&c gián ti!p n(m quy�n bi�u quy!t ca Ngân hàng mà có 	nh hư�ng 
�áng k� ��i v�i Ngân hàng, nh�ng nhân s� qu	n lý ch ch�t ca Ngân hàng, nh�ng thành viên 
m t thi!t trong gia �ình ca các cá nhân này;  

- Cá nhân ho&c t� ch�c có th/m quy�n b� nhi�m ngư�i qu	n lý, thành viên Ban ki�m soát Ngân 
hàng; 

- Các doanh nghi�p do các cá nhân nêu trên n(m tr�c ti!p ho&c gián ti!p ph�n quan tr1ng quy�n 
bi�u quy!t ho&c có 	nh hư�ng �áng k� t�i Ngân hàng. 

 

Trong vi�c xem xét t,ng m�i quan h� ca các bên liên quan �� ph+c v+ cho vi�c l p và trình bày 
Báo cáo tài chính h'p nh�t, Ngân hàng chú ý t�i b	n ch�t ca m�i quan h� hơn là hình th�c pháp lý 
ca các quan h� �ó. 
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B�t ��ng s	n ��u tư ch y!u là quy�n s3 d+ng ��t lâu dài và m�t ph�n tài s	n trên ��t do Công ty TNHH 
MTV Qu	n lý N' và Khai thác tài s	n (Công ty con ca Ngân hàng) mua l�i khi x3 lý tài s	n b	o �	m và 
n(m gi� vì m+c �ích ch� t�ng giá. T�ng nguyên giá t�i th�i �i�m 31/12/2015 là 23,44 t) �%ng.  
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(*): Trái phi!u không chuy�n ��i v�i t�ng m�nh giá là 500 t) VND, lãi su�t th	 n�i, �áo h�n vào 
n�m 2017. 



 

53 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 



 

54 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

 



 

55 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 



 

56 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

 



 

57 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

 

 



 

58 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

 



 

59 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

 

 



 

60 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

 

 



 

61 

NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á 

 

 

38    Chính sách qu�n lý r$i ro liên quan ��n các công c) tài chính 

Các ri ro tài chính mà Ngân hàng ph	i ch�u bao g%m ri ro tín d+ng, ri ro th� trư�ng.  

38.1 R$i ro tín d)ng 

Ngân hàng ti!n hành phân lo�i n' ��i v�i các kho	n cho vay và �ng trư�c cho khách hàng và các 
t� ch�c tín d+ng khác, qua �ó thư�ng xuyên �ánh giá ri ro ca các kho	n n' có v�n ��, n' x�u và 
�� xu�t bi�n pháp x3 lý phù h'p.  


� qu	n lý ri ro tín d+ng, Ngân hàng s3 d+ng các công c+: xây d�ng chính sách và ban hành quy 
��nh liên quan �!n công tác qu	n lý ri ro tín d+ng, xây d�ng các quy trình tín d+ng, th�c hi�n rà 
soát ri ro tín d+ng, xây d�ng h� th�ng x!p h�ng tín d+ng n�i b� và phân lo�i n', phân c�p th/m 
quy�n trong ho�t ��ng tín d+ng.  

38.2 R$i ro th� tr�*ng 

a. R�i ro lãi su t  

Ri ro lãi su�t là ri ro khi lu%ng ti�n trong tương lai ca công c+ tài chính di2n bi!n b�t thư�ng do 
nh�ng bi!n ��ng ca lãi su�t th� trư�ng.  

Th�i h�n ��nh lãi su�t th�c t! là th�i gian còn l�i tính t, th�i �i�m l p báo cáo tài chính h'p nh�t 
cho t�i k8 ��nh lãi su�t g�n nh�t ca các kho	n m+c tài s	n và ngu%n v�n.  

Các gi	 ��nh và �i�u ki�n sau �ư'c áp d+ng trong phân tích th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t! ca các 
tài s	n và công n' ca Ngân hàng: 
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• Ti�n m&t; góp v�n ��u tư dài h�n và các tài s	n Có khác (bao g%m tài s	n c� ��nh, b�t ��ng s	n 
��u tư và tài s	n Có khác) �ư'c x!p lo�i kho	n m+c không b� 	nh hư�ng do ��nh l�i lãi su�t. 

• Ti�n g3i Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam �ư'c x!p lo�i ti�n g3i thanh toán do �ó k8 h�n ��nh l�i 
lãi su�t th�c t! �ư'c x!p lo�i �!n m�t tháng. 

• Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t! ca ch�ng khoán ��u tư và ch�ng khoán kinh doanh là ch�ng 
khoán n' �ư'c xác ��nh như sau: 

- Các kho	n m+c có lãi su�t c� ��nh trong su�t th�i gian ca h'p �%ng: Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t 
th�c t! d�a trên th�i gian �áo h�n th�c t! tính t, th�i �i�m l p báo cáo tài chính h'p nh�t; 

- Các kho	n m+c có lãi su�t th	 n�i: Th�i h�n ��nh lãi su�t th�c t! d�a trên k8 ��nh l�i lãi su�t g�n 
nh�t tính t, th�i �i�m l p báo cáo tài chính h'p nh�t; 

- Các kho	n ch�ng kho	n ��u tư và ch�ng khoán kinh doanh là ch�ng khoán v�n �ư'c x!p vào 
kho	n m+c không b� 	nh hư�ng do ��nh l�i lãi su�t. 

• Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t! ca các kho	n ti�n g3i và cho vay các TCTD khác; các kho	n 
cho vay khách hàng; các kho	n n' chính ph và Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam; các kho	n ti�n 
g3i và vay các T� ch�c tín d+ng và kho	n m+c ti�n g3i ca khách hàng �ư'c xác ��nh như sau:  

- Các kho	n m+c có lãi su�t c� ��nh trong su�t th�i gian ca h'p �%ng: Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t 
th�c t! d�a trên th�i gian �áo h�n th�c t! tính t, th�i �i�m l p báo cáo tài chính h'p nh�t;  

- 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 k8 ��nh l�i lãi s�t 
g�n nh�t tính t, th�i �i�m l p báo cáo tài chính h'p nh�t.Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t! ca 
kho	n m+c phát hành gi�y t� có giá d�a trên th�i gian �áo h�n th�c t! ca t,ng lo�i gi�y t� có 
giá. 

• Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t th�c t! ca kho	n m+c ngu%n v�n tài tr' y thác ��u tư, cho vay mà t� 
ch�c tín d+ng ch�u ri ro �ư'c xác ��nh như sau: 

- Các kho	n m+c có lãi su�t c� ��nh trong su�t th�i gian ca h'p �%ng: Th�i h�n ��nh lãi su�t th�c 
t! d�a trên th�i gian �áo h�n th�c t! tính t, th�i �i�m l p báo cáo tài chính h'p nh�t; 

- 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 k8 ��nh lãi su�t g�n 
nh�t tính t, th�i �i�m l p báo cáo tài chính h'p nh�t; 

• Th�i h�n ��nh l�i lãi su�t ca các kho	n n' khác �ư'c x!p vào kho	n m+c không b� 	nh hư�ng 
do ��nh l�i lãi su�t. 
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b. R�i ro ti�n t�  

Ri ro ti�n t� là ri ro mà giá tr� ca các công c+ tài chính b� thay ��i xu�t phát t, nh�ng thay ��i v� 
t) giá.  

Ngân hàng �ư'c thành l p và ho�t ��ng t�i Vi�t Nam v�i �%ng ti�n báo cáo là VND. 
%ng ti�n giao 
d�ch chính ca Ngân hàng ch y!u b0ng VND, m�t ph�n b0ng USD và EUR. Tuy nhiên, m�t s� tài 
s	n khác ca Ngân hàng l�i b0ng các �%ng ti�n khác ngoài VND, USD, EUR. Tr�ng thái �%ng ti�n 
�ư'c qu	n lý trên cơ s� hàng ngày và chi!n lư'c phòng ng,a ri ro �ư'c Ngân hàng s3 d+ng �� 
�	m b	o r0ng tr�ng thái ca các �%ng ti�n �ư'c duy trì trong h�n m�c �ã thi!t l p.  

B	ng phân tích tài s	n và công n' theo lo�i ti�n t� t�i ngày 31 tháng 12 n�m 2015 như sau: 
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c. R�i ro thanh kho�n  

Ri ro thanh kho	n là ri 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. Ri 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 thư�ng ho&c khó kh�n. 
� 
gi	m thi�u ri ro thanh kho	n, Ngân hàng ph	i huy ��ng t, nhi�u ngu%n �a d�ng khác ngoài ngu%n 
v�n cơ b	n ca 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 tương lai và tính thanh kho	n hàng ngày. Ngân hàng c9ng c�n 
�ánh giá dòng ti�n d� ki!n và kh	 n�ng s6n có ca tài s	n �	m b	o hi�n t�i trong trư�ng h'p c�n 
huy ��ng thêm ngu%n v�n.  

Th�i gian �áo h�n ca các tài s	n và công n' th� hi�n th�i gian còn l�i ca tài s	n và công n' tính 
t, ngày l p báo cáo tài chính h'p nh�t �!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 �ư'c áp d+ng trong phân tích th�i gian �!n h�n ca các tài s	n và 
công n' ca Ngân hàng:  

• Ti�n g3i t�i Ngân hàng Nhà nư�c Vi�t Nam �ư'c x!p lo�i ti�n g3i thanh toán, trong �ó bao g%m 
ti�n g3i d� tr� b(t bu�c. S� dư ca ti�n g3i d� tr� b(t bu�c ph+ thu�c vào thành ph�n và k8 �áo 
h�n ca các kho	n ti�n g3i khách hàng ca Ngân hàng; 

• Th�i gian �áo h�n ca ch�ng khoán ��u tư là ch�ng khoán n' �ư'c tính toán d�a trên ngày 
�áo h�n ca t,ng lo�i ch�ng khoán; 

• Ch�ng khoán kinh doanh �ư'c x!p vào lo�i k8 h�n �!n m�t (01) tháng; 

• Th�i gian �!n h�n ca các kho	n ti�n g3i và cho vay các TCTD khác và các kho	n cho vay 
khách hàng �ư'c xác ��nh d�a vào ngày �!n h�n ca h'p �%ng quy ��nh. Th�i gian �!n h�n 
th�c t! có th� thay ��i do các kh! ư�c cho vay �ư'c gia h�n. Ngoài ra, các kho	n cho vay khách 
hàng �ư'c th� hi�n b0ng giá tr� g�c không bao g%m d� phòng ri ro; 

• Th�i gian �!n h�n ca các kho	n ��u tư góp v�n mua c� ph�n �ư'c coi là hơn n�m (05) n�m do 
các kho	n ��u tư này không có th�i gian �áo h�n xác ��nh; 

• Các kho	n ti�n g3i, ti�n vay ca các t� ch�c tín d+ng và các kho	n ti�n g3i ca khách hàng 
�ư'c xác ��nh d�a vào tính ch�t ca các kho	n này ho&c th�i gian �áo h�n trên h'p �%ng. Tài 
kho	n Vostro và ti�n g3i thanh toán �ư'c th�c hi�n giao d�ch theo yêu c�u ca khách hàng và 
do �ó �ư'c x!p lo�i không k8 h�n. Th�i gian �áo h�n ��i v�i các kho	n vay và ti�n g3i có k8 
h�n �ư'c xác ��nh d�a trên ngày �!n h�n theo h'p �%ng. Trong th�c t!, các kho	n này có th� 
�ư'c quay vòng và do �ó duy trì trong th�i gian dài hơn th�i gian �áo h�n ban ��u; 

• Th�i gian �!n h�n ca tài s	n c� ��nh �ư'c xác ��nh d�a vào th�i gian s3 d+ng h�u ích còn l�i 
ca tài s	n 
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39.2  Báo cáo b� ph0n th� y�u: Theo khu v&c ��a lý  

Thu nh p và chi phí phát sinh trong n�m 2015 c9ng như tài s	n và n' ph	i tr	 trên B	ng cân ��i k! 
toán h'p nh�t t�i ngày 31/12/2015 ca Ngân hàng phát sinh trên lãnh th� Vi�t Nam. Do �ó, Ngân 
hàng không l p báo cáo b� ph n theo khu v�c ��a lý.  

40.    S� li�u so sánh 

S� li�u so sánh là s� li�u trên Báo cáo tài chính h'p nh�t cho n�m tài chính k!t thúc ngày 31 tháng 
12 n�m 2014 �ã �ư'c Công ty TNHH Hãng Ki�m toán AASC ki�m toán.  

M�t s� ch� tiêu �ã �ư'c phân lo�i l�i cho phù h'p �� so sánh v�i s� li�u n�m nay: 
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Trên �ây là toàn v�n Báo cáo Thư�ng niên n�m 2015 c�a Ngân hàng TMCP B!c Á. 

 

 

 TP.Vinh, ngày   09  tháng 0 4  n�m 2016 
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T#NG GIÁM �$C 

 

 

 

 


