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THÖNG ÀIÏåP CUÃA CHUÃ TÕCH HÖÅI ÀÖÌNG QUAÃN TRÕ
ùm 2009 àaä kheáp laåi, àaánh dêëu hai nùm trûúãng thaânh vaâ vûún mònh cuãa Ngên
haâng Liïn Viïåt trûúác nhûäng biïën àöång cuãa khuãng hoaãng kinh tïë, taâi chñnh trïn
phaåm vi toaân cêìu. Laâ möåt ngên haâng non treã, ra àúâi vaâ thaânh lêåp sau, khi maâ thõ
trûúâng Viïåt Nam àaä coá rêët nhiïìu caác ngên haâng lúán maånh ài trûúác, Ngên haâng
Liïn Viïåt bõ àùåt trong tònh thïë caånh tranh gay gùæt vaâ nhiïìu thûã thaách lúán. Trong
böëi caãnh àoá, bùçng sûác maånh têåp thïí vúái àõnh hûúáng vaâ chiïën lûúåc roä neát, giaãi
phaáp àuáng àùæn cuãa Höåi àöìng Quaãn trõ, Ban Kiïím soaát, Ban Àiïìu haânh cuâng sûå nöî lûåc, cöë gùæng
cuãa toaân thïí àöåi nguä caán böå nhên viïn, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä àaåt àûúåc nhiïìu thaânh tûåu àaáng
kïí trïn moåi lônh vûåc.
chûa àêìy hai nùm ài vaâo hoaåt àöång, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä khùèng àõnh laâ möåt ngên haâng
chuyïn nghiïåp, nùng àöång, àöíi múái vaâ uy tñn. Àïën 31/12/2009, töíng taâi saãn cuãa Ngên haâng
Liïn Viïåt àaåt 17.367 tyã àöìng, lúåi nhuêån trûúác thuïë àaåt 540 tyã àöìng, hoaân thaânh àúåt tùng vöën
àiïìu lïå tûâ 3.300 lïn 3.650 tyã àöìng; àûa vaâo hoaåt àöång 37 àiïím giao dõch trïn toaân quöëc; thûåc
hiïån àûúåc hún 100 chûúng trònh tûâ thiïån, taâi trúå xaä höåi vúái ngên saách gêìn 200 tyã àöìng; àûúåc
Ngên haâng Nhaâ nûúác chó àõnh laâ ngên haâng phuåc vuå dûå aán “phaát triïín nùng lûúång taái taåo vaâ múã
röång, caãi taåo lûúái àiïån cho caác xaä vuâng sêu, vuâng xa” do Ngên haâng phaát triïín chêu AÁ taâi trúå.
Thûúng hiïåu Ngên haâng Liïn Viïåt àaä tûâng bûúác àûúåc khùèng àõnh àöëi vúái caác khaách haâng.
Nùm 2010 laâ möåt nùm coá nhiïìu dûå baáo khaác nhau àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa nïìn kinh tïë Viïåt
Nam vaâ thïë giúái trong hoaân caãnh khoá khùn cuãa thúâi kyâ àêìu múái höìi phuåc sau cuöåc khuãng hoaãng
kinh tïë. Tuy nhiïn, àêy cuäng laâ nùm hûáa heån coá nhiïìu cú höåi töët cho hoaåt àöång cuãa Ngên haâng
Liïn Viïåt. Vúái chiïën lûúåc hoaåt àöång tûâ nùm 2010 trúã ài laâ: “Phêën àêëu trúã thaânh möåt trong
nhûäng ngên haâng baán leã haâng àêìu Viïåt Nam - phaát triïín maånh caác saãn phêím dõch vuå baán
cheáo kïët húåp baán buön vaâ kinh doanh àa nùng theo àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt”, Ngên
haâng Liïn Viïåt xaác àõnh nùm 2010 laâ nùm rêët quan troång cho sûå bûát phaá, taåo tiïìn àïì cho viïåc
phêën àêëu trúã thaânh möåt ngên haâng haâng àêìu Viïåt Nam.
Vúái phûúng chêm: “liïn kïët phaát triïín”, thay mùåt Höåi àöìng Quaãn trõ, Ban Àiïìu haânh Ngên
haâng Liïn Viïåt, töi tin tûúãng sêu sùæc vúái sûå uãng höå, húåp taác cuãa Quyá khaách haâng, Quyá cöí àöng,
caác àöëi taác trong vaâ ngoaâi nûúác cuâng nhûäng nöî lûåc cöë gùæng khöng ngûâng cuãa toaân thïí caán böå,
nhên viïn trong ngên haâng, Ngên haâng Liïn Viïåt seä hoaân thaânh töët nhûäng muåc tiïu, kïë hoaåch
chiïën lûúåc giai àoaån 2010 - 2012 vaâ kïë hoaåch daâi haån trong tûúng lai, àûa võ thïë cuãa Ngên haâng
Liïn Viïåt lïn têìm cao múái.
Trên troång!

N

DûúNG cöNG miNH
chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ
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THÖNG TIN NGÊN HAÂNG LIÏN VIÏåT
Tïn àêìy àuã:

Ngên haâng Thûúng maåi cöí phêìn Liïn Viïåt.

Tïn goåi tùæt:

Ngên haâng Liïn Viïåt.

Tïn giao dõch tiïëng Anh:

LienViet Joint Stock commercial Bank.

Tïn viïët tùæt tiïëng Anh:

LienVietBank.

Àõa chó:

Söë 32 Nguyïîn cöng Trûá, phûúâng 1, thõ xaä Võ Thanh,
tónh Hêåu Giang.

chuã tõch HÀQT:

öng Dûúng cöng minh.

Töíng giaám àöëc:

öng Nguyïîn Àûác Hûúãng.
(Kïí tûâ ngaây 03/02/2010, Töíng giaám àöëc laâ öng Lï
Höìng phong).

Àiïån thoaåi:

0711.627 0668 / 04.62 668 668

Fax:

0711.358 1737 / 04.62 669 669

Website:

www.lienvietbank.net

Giêëy pheáp hoaåt àöång:

Söë 91/Gp-NHNN do Thöëng àöëc Ngên haâng Nhaâ nûúác
Viïåt Nam cêëp ngaây 28/03/2008.
Khai trûúng hoaåt àöång ngaây 01/05/2008 taåi tónh Hêåu
Giang.
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Maä söë thuïë:

6300048638.

cöng ty kiïím toaán:

cöng ty Traách nhiïåm hûäu haån KpmG.
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I. LÕCH SÛÃ HOAÅT ÀÖÅNG CUÃA NGÊN HAÂNG
1. Sûå kiïån thaânh lêåp
- Ngên haâng Thûúng maåi cöí phêìn Liïn Viïåt àûúåc thaânh lêåp theo Giêëy pheáp hoaåt àöång söë
91/Gp-NHNN do Thöëng àöëc Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam cêëp ngaây 28/03/2008 vaâ àûúåc cêëp
Giêëy chûáng nhêån àùng kyá kinh doanh söë 6403000058 do Súã Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû tónh Hêåu Giang
cêëp ngaây 03/4/2008.
- Ngaây 10/4/2008: Lïî cöng böë Giêëy pheáp thaânh lêåp vaâ hoaåt àöång Ngên haâng Tmcp Liïn Viïåt,
Lïî kyá kïët vúái caác àöëi taác lúán vaâ Lïî trao giaãi cuöåc thi saáng taác Logo vaâ Slogan.
- Ngaây 01/5/2008: Khai trûúng hoaåt àöång Ngên haâng Tmcp Liïn Viïåt taåi tónh Hêåu Giang.
2. Ngaânh nghïì kinh doanh
caác nghiïåp vuå vïì kinh doanh ngên haâng nhû:
(i) Nghiïåp vuå huy àöång vöën tûâ hoaåt àöång nhêån tiïìn gûãi, phaát haânh chûáng chó tiïìn gûãi, traái
phiïëu vaâ giêëy túâ coá giaá, vay vöën cuãa caác töí chûác tñn duång, vay vöën ngùæn haån cuãa Ngên haâng Nhaâ
nûúác vaâ hònh thûác huy àöång vöën khaác theo quy àõnh;
(ii) Nghiïåp vuå vïì cêëp tñn duång cho töí chûác, caá nhên dûúái caác hònh thûác nhû cho vay, chiïët khêëu
thûúng phiïëu vaâ giêëy túâ coá giaá khaác, baão laänh, cho thuï taâi chñnh vaâ caác hònh thûác cêëp tñn duång
theo quy àõnh;
(iii) Dõch vuå thanh toaán vaâ ngên quyä;
(iv) caác hoaåt àöång khaác nhû goáp vöën, mua cöí phêìn cuãa caác doanh nghiïåp, tham gia thõ trûúâng
tiïìn tïå, kinh doanh, thaânh lêåp cöng ty trûåc thuöåc, hoaåt àöång uãy thaác, nhêån uãy thaác, laâm àaåi lyá
trong caác lônh vûåc liïn quan àïën hoaåt àöång ngên haâng, cung ûáng dõch vuå baão hiïím…
Ngoaâi caác nghiïåp vuå kinh doanh trïn, Ngên haâng Liïn Viïåt coân àûúåc Ngên haâng Nhaâ nûúác
cho pheáp kinh doanh trong caác hoaåt àöång: hoaåt àöång cung ûáng dõch vuå ngoaåi höëi (bao göìm:
cung ûáng caác dõch vuå thanh toaán quöëc tïë; thûåc hiïån caác giao dõch mua, baán ngoaåi höëi trïn thõ
trûúâng nûúác ngoaâi); hoaåt àöång àêìu tû trïn thõ trûúâng quöëc tïë…
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3. caác sûå kiïån àaáng chuá yá nùm 2009
09/01/2009
12/02/2009
19/02/2009

22/02/2009
18/03/2009
21/03/2009
02/04/2009
28/04/2009
29/04/2009
08/05/2009
09/05/2009
15/05/2009
04/06/2009

13/06/2009
23/06/2009
26/06/2009
28/07/2009

31/07/2009
15/08/2009
02/09/2009

05/09/2009

09/09/2009

6 www.lienvietbank.net

Khai trûúng phoâng giao dõch Liïîu Giai - chi nhaánh Haâ Nöåi
Tiïëp àoán chuã tõch nûúác Nguyïîn minh Triïët túái thùm vaâ laâm viïåc vúái Ngên haâng Liïn Viïåt
Diïîn ra “ Lïî kyá kïët thoãa thuêån húåp taác giûäa Ngên haâng phaát triïín Viïåt Nam (VDB)
vaâ Ngên haâng Liïn Viïåt vïì viïåc cêëp baão laänh vay vöën cho khaách haâng doanh nghiïåp
taåi LienVietBank’’
Trao tùång vaâ uãng höå Quyä "Vò ngûúâi ngheâo" tónh Quaãng Ngaäi 1 tyã àöìng
Tiïëp àoán phoá Thöëng àöëc NHNN Nguyïîn Àöìng Tiïën túái thùm vaâ laâm viïåc taåi
Ngên haâng Liïn Viïåt
Kyá húåp àöìng taâi trúå giaãi thûúãng “Tûå haâo sûã Viïåt” vúái töíng kinh phñ gêìn 1 tyã àöìng
Kyá kïët húåp taác toaân diïån vúái Trûúâng Àaåi hoåc Kinh tïë Quöëc dên
Kyá kïët lïî thoãa thuêån húåp taác toaân diïån giûäa Ngên haâng Liïn Viïåt vúái Töíng cöng ty
cöí phêìn Baão hiïím Dêìu khñ Viïåt Nam (pVi)
Töí chûác lïî àöång thöí xêy dûång Trûúâng mêìm non Haãi Quïë tùång cho xaä Haãi Quïë,
huyïån Haãi Lùng, tónh Quaãng Trõ trõ giaá 7 tyã àöìng
Khúãi cöng xêy dûång “Nhaâ truyïìn thöëng vaâ Thû viïån” Trûúâng pTTH Ba Àònh,
huyïån Nga Sún, tónh Thanh Hoáa coá trõ giaá ûúác tñnh gêìn 3 tyã àöìng
Tiïëp àoán Töíng Bñ thû Nöng Àûác maånh túái thùm vaâ laâm viïåc taåi Ngên haâng Liïn Viïåt
Khai trûúng hoaåt àöång phoâng giao dõch Tên phuá Thaånh – Súã giao dõch Hêåu Giang,
thõ xaä Võ Thanh, tónh Hêåu Giang
cuâng cöng ty cp bêët àöång saãn Hanel-Himlam laâm lïî àöång thöí xêy Trûúâng mêìm non
thön La Thiïån, xaä Taãn Höìng, huyïån Ba Vò, Haâ Nöåi vúái töíng kinh phñ àêìu tû khoaãng
2 tyã àöìng
Khai trûúng hoaåt àöång chi nhaánh Dung Quêët - thaânh phöë Quaãng Ngaäi, tónh Quaãng Ngaäi
Khai trûúng hoaåt àöång chi nhaánh chúå Lúán, thaânh phöë Höì chñ minh
Khai trûúng hoaåt àöång phoâng giao dõch phuá myä Hûng vaâ phoâng giao dõch
Bònh Thúái, thaânh phöë Höì chñ minh
Tiïëp àoán phoá Thuã tûúáng chñnh phuã Nguyïîn Thiïån Nhên, Àaåi tûúáng phaåm Vùn Traâ
- Nguyïn UÃy viïn Böå chñnh trõ, Böå trûúãng Böå Quöëc phoâng àïën thùm Ngên haâng
Liïn Viïåt
Thöëng àöëc NHNN ban haânh Quyïët àõnh söë 1837/QÀ-NHNN cho pheáp phaát haânh
giêëy túâ coá giaá daâi haån bùçng VND nùm 2009 vúái töíng mïånh giaá 500 tyã àöìng
Khai trûúng hoaåt àöång chi nhaánh cêìn Thú, thaânh phöë cêìn Thú
Töí chûác Lïî khúãi cöng xêy dûång Trung têm Giaáo duåc – Y tïë xaä Tònh cûúng,
huyïån cêím Khï, tónh phuá Thoå do Ngên haâng Liïn Viïåt vaâ Töíng giaám àöëc
Nguyïîn Àûác Hûúãng taâi trúå vúái töíng giaá trõ ûúác toaán 23 tyã àöìng
phöëi húåp vúái UBND huyïån Haãi Lùng, Quaãng Trõ töí chûác Lïî khaánh thaânh
Trûúâng mêìm non Haãi Quïë taåi xaä Haãi Quïë, huyïån Haãi Lùng, tónh Quaãng Trõ vúái
töíng trõ giaá 7 tyã àöìng.
Töí chûác Lïî khaánh thaânh Trûúâng tiïíu hoåc xaä Nhên Hoâa, huyïån Quïë Voä, tónh Bùæc Ninh
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19/09/2009
22/09/2009
02/10/2009

08/10/2009
23/10/2009
30/10/2009
31/10/2009

01/11/2009
12/11/2009
26/11/2009
27/11/2009
28/11/2009
28/11/2009

08/12/2009

19/12/2009

20/12/2009
30/12/2009

Nùm 2009

Thaânh lêåp Ngên haâng Liïn Viïåt Àiïån tûã
Khúãi cöng xêy dûång Trûúâng mêìm non cho êëp Laâo Taáo Thûúång, xaä Trung Lêåp Thûúång
thuöåc vuâng àêët cuã chi anh huâng, tp Höì chñ minh, vúái töíng dûå toaán 8 tyã àöìng
Ngên haâng Liïn Viïåt vaâ cöng ty cöí phêìn Him Lam àaä töí chûác Lïî cöng böë húåp taác
àúä àêìu huyïån Xñn mêìn, tónh Haâ Giang vïì 3 nöåi dung cú baãn laâ giao thöng, giaáo duåc vaâ
àaâo taåo caán böå; àöìng thúâi laâ Lïî khúãi cöng xêy dûång cêìu Na Lan, huyïån Xñn mêìn do hai
àún võ taâi trúå
Ngên haâng Liïn Viïåt trûåc tiïëp tùång quaâ cûáu trúå cho àöìng baâo gùåp khoá khùn vúái
söë tiïìn 500 triïåu àöìng
Kyá kïët Lïî thoãa thuêån húåp taác giûäa Ngên haâng Liïn Viïåt vaâ trûúâng Àaåi hoåc Ngoaåi thûúng
Haâ Nöåi
Hoaân thaânh àúåt tùng vöën àiïìu lïå tûâ 3.300 tyã lïn 3.650 tyã àöìng
Trao 300 tivi cho caác giaáo viïn thuöåc vuâng khoá khùn cuãa tónh Thanh Hoáa, thiïët bõ
daåy hoåc cho Trûúâng THcS xaä Vônh Tiïën, huyïån Vônh Löåc vaâ Hoåc böíng Nguyïîn Àan Quïë
cho caác hoåc sinh hiïëu hoåc cuãa tónh Thanh Hoáa
chñnh thûác phaát haânh chûáng chó tiïìn gûãi ghi danh trïn toaân hïå thöëng vúái mïånh giaá
töëi thiïíu laâ 100.000 VNÀ vaâ 100 USD/chûáng chó tiïìn gûãi
Khai trûúng hoaåt àöång phoâng giao dõch Triïåu Viïåt Vûúng, chi nhaánh Thùng Long,
thaânh phöë Haâ Nöåi
Ngên haâng Liïn Viïåt triïín khai SmS Banking giai àoaån ii
Trao phêìn quaâ trõ giaá 100 triïåu àöìng cho caác chaáu hoåc sinh tiïíu hoåc, trung hoåc cú súã
taåi tp Quy Nhún vaâ caác xaä vuâng ven bõ aãnh hûúãng búãi cún baäo söë 11 cuãa tónh Bònh Àõnh
Tiïëp àoán Thuã tûúáng Nguyïîn Têën Duäng cuâng Àaåi tûúáng phaåm Vùn Traâ, nguyïn Böå trûúãng
Böå Quöëc phoâng vaâ Thöëng àöëc NHNN Nguyïîn Vùn Giaâu
Ngên haâng Liïn Viïåt vaâ Töíng cöng ty Lûúng thûåc miïìn Nam (ViNAFOOD ii) laâ 2 nhaâ
taâi trúå chñnh cuãa Liïn hoan Festival luáa gaåo Viïåt Nam lêìn thûá nhêët nùm 2009 àûúåc
töí chûác taåi tónh Hêåu Giang
Àoaân caán böå Ngên haâng Liïn Viïåt do Töíng giaám àöëc Nguyïîn Àûác Hûúãng dêîn àêìu àaä
lïn àûúâng sang cöång hoâa Dên chuã Nhên dên Laâo, nûúác chuã nhaâ SEA Games 25, àïí trûåc
tiïëp cöí vuä Àoaân thïí thao Viïåt Nam vaâ trao thûúãng cho caác vêån àöång viïn àoaåt giaãi xuêët
sùæc vúái töíng giaá trõ gêìn 1 tyã àöìng
Khaánh thaânh Nhaâ Truyïìn thöëng vaâ thû viïån Trûúâng pTTH Ba Àònh, thõ trêën Nga Sún, huyïån
Nga Sún, tónh Thanh Hoáa do Ngên haâng Liïn Viïåt vaâ Thiïëu tûúáng Nguyïîn Hûäu maånh xêy
tùång vúái giaá trõ gêìn 3 tyã àöìng
Töí chûác Ngaây höåi gia àònh chaâo nùm cuä 2009, Àoán nùm múái 2010
Töí chûác trao thûúãng cho caác têåp thïí vaâ caá nhên àoaåt giaãi trong cuöåc thi “Saáng kiïën hay
vïì Têìm nhòn - chiïën lûúåc - Tûúng lai - con àûúâng phña trûúác LienVietBank” vaâ tiïën haânh
kyá kïët Thoãa thuêån húåp taác giûäa cöng àoaân Ngên haâng Liïn Viïåt vaâ cöng àoaân Baáo Tiïìn phong
Saãn phêím Tñn duång cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt àaä àûúåc ngûúâi tiïu duâng tñn nhiïåm bònh
choån laâ möåt trong caác dõch vuå taâi chñnh haâng àêìu taåi thõ trûúâng Viïåt Nam nùm 2009
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II. TÖÍ CHÛÁC VAÂ NHÊN SÛÅ
1. Mö hònh töí chûác cuãa Ngên haâng liïn Viïåt nùm 2009
1.1. Mö hònh töí chûác Höåi súã
ÀAåi Höåi ÀöìNG cöí ÀöNG

Höåi àöìng Quaãn trõ

Vùn phoâng
Höåi àöìng Quaãn trõ

HÀ chñnh saách Tñn
duång vaâ Nguöìn vöën

HÀ ALcO

HÀ Quaãn lyá Ruãi ro

caác uyã Ban

Ban TGÀ

Khöëi
Khaách haâng

Khöëi
Nguöìn vöën

Khöëi Quan hïå
Quöëc tïë

Khöëi Quaãn lyá
ruãi ro

Khöëi
Thêím àõnh

p. Khaách haâng
Doanh nghiïåp

p. Quaãn lyá vöën

p. Quan hïå
vaâ thõ trûúâng vöën
Quöëc tïë

p. Quaãn lyá
Ruãi ro

p. Thêím àõnh

p. Khaách haâng
caá nhên

p. Kinh doanh
vöën

p. Kiïím tra kiïím
soaát nöåi böå

p. Thêím àõnh giaá

Tiïët kiïåm Bûu àiïån
8 www.lienvietbank.net

Ngên haâng Àiïån tûã

Súã Giao dõch

caác chi nhaánh
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MÖ HÒNH TÖÍ cHÛÁc HÖåI SÚÃ NGÊN HAÂNG TMcP lIÏN VIÏåT NÙM 2009

Ban Kiïím soaát

HÀ Nhên Sûå vaâ
Lûúng

cöng nghïå thöng tin
vaâ Ngên haâng Àiïån tûã

Kiïím toaán nöåi böå

Khöëi cNTT

caác àún võ Höî trúå

Trung têm Thanh toaán

corebanking

Vùn phoâng

p. TT quöëc tïë

Data center

p. Taâi chñnh Kïë toaán

p. TT trong nûúác

phêìn cûáng
(Hardware)

p. Kïë hoaåch
chiïën lûúåc

Haå têìng maång vaâ
baão mêåt

p. phaáp chïë

iT caác chi nhaánh
p. Nc vaâ pT Sp múái

p. maång lûúái vaâ
Xêy dûång cú baãn
p. marketting vaâ
Quan hïå cöng chuáng
p.Nhên sûå vaâ Àaâo taåo

caác cöng ty con

Trung têm Kinh doanh
Liïn kïët Phaát triïín 9

1.2. Mö hònh töí chûác chi nhaánh, Súã giao dõch

MÖ HÒNH TÖÍ cHÛÁc cHI NHAÁNH, SÚÃ GIAO DÕcH
NGÊN HAÂNG TMcP lIÏN VIÏåT NÙM 2009
BAN GIAÁM ÀÖËc

P. Khaách haâng

P. Quaãn lyá tñn
duång

P. Kïë toaán Ngên quyä

P. Töíng húåp

phaát triïín
kinh doanh

Thêím àõnh
Taâi saãn àaãm baão

Kïë toaán

Kiïím tra
Kiïím soaát

Khaách haâng
Doanh nghiïåp

Quaãn lyá tñn
duång

Teller

Kïë hoaåch töíng
húåp - Nguöìn vöën

Khaách haâng
caá nhên

Höî trúå tñn
duång

Quyä

Haânh chñnh
Nhên sûå

Thêím àõnh

Taâi trúå
thûúng maåi

10 www.lienvietbank.net
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2. lyá lõch toám tùæt cuãa Ban laänh àaåo
2.1. Höåi àöìng quaãn trõ
n Öng Dûúng cöng Minh

chuã tõch HÀQT

n Öng Nguyïîn Àûác Hûúãng

phoá chuã tõch HÀQT

n Öng Trêìn Vùn Tônh

Thaânh viïn HÀQT

n Öng Nguyïîn Àûác cûã

Thaânh viïn HÀQT

n Baâ Voä Thõ Kim Hoaâng

Thaânh viïn HÀQT

n Öng Nguyïîn Àònh Thùæng

Thaânh viïn HÀQT

n Öng Trêìn Viïåt Trung

Thaânh viïn HÀQT

n Öng Àöî Viïåt Huâng

Thaânh viïn HÀQT

Liïn kïët Phaát triïín 11

öng

Dûúng cöng minh

cHUÃ TõcH Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Vêåt giaá - Àaåi hoåc Kinh tïë kïë hoaåch
(nay laâ Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên) - Töët nghiïåp nùm 1984.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1984 - 1993: Syä quan cöng ty Xuêët nhêåp khêíu - Böå Quöëc
phoâng, caán böå cöng ty Xuêët nhêåp khêíu caâ phï thuöåc Böå
Nöng nghiïåp vaâ cöng nghiïåp thûåc phêím;
1994 - 1997: Giaám àöëc Xñ nghiïåp xêy dûång - cöng ty
Thanh Bònh – Böå Quöëc phoâng.
Hiïån laâ chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ cöng ty cöí phêìn Him
Lam, chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên haâng Liïn Viïåt.

12 www.lienvietbank.net
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öng Nguyïîn Àûác Hûúãng
pHOÁ cHUÃ TõcH Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
- cûã nhên Trûúâng cao cêëp nghiïåp vuå Ngên haâng – cú súã
ii (nay laâ Àaåi hoåc Ngên haâng thaânh phöë Höì chñ minh) –
Töët nghiïåp nùm 1993;
- Thaåc syä Quaãn trõ kinh doanh (mBA), Àaåi hoåc Touro, New
York – Hoa Kyâ – Töët nghiïåp nùm 2004;
- Tiïën syä chuyïn ngaânh Taâi chñnh lûu thöng tiïìn tïå – Hoåc
viïån Ngên haâng – Töët nghiïåp nùm 2009.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1986 – 1990:
cöng taác taåi Ngên haâng Nhaâ nûúác – chi nhaánh thõ xaä Kon
Tum vúái caác chûác danh: Trûúãng phoâng Töíng húåp, Trûúãng
phoâng Tñn duång, phoá giaám àöëc;
1991 – 2000:
cöng taác taåi Ngên haâng Nöng nghiïåp vaâ phaát triïín Nöng
thön Viïåt Nam – chi nhaánh tónh Kon Tum vúái caác chûác
danh: Trûúãng phoâng Tñn duång, phoá giaám àöëc, Giaám àöëc;
2000 - 2007:
phoá giaám àöëc, Giaám àöëc Súã giao dõch 1 (nay laâ chi nhaánh
Thùng Long) – Ngên haâng Nöng nghiïåp vaâ phaát triïín
Nöng thön Viïåt Nam.
Hiïån laâ phoá chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên haâng Liïn
Viïåt.

Liïn kïët Phaát triïín 13

öng Trêìn Vùn Tônh
THAÂNH ViÏN Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên Luêåt - Trûúâng Àaåi hoåc Luêåt thaânh phöë Höì chñ
minh - Töët nghiïåp nùm 1996.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1975 - 1993: Trúå lyá Vêåt tû Trung àoaân 80 – Quên khu 4,
hoåc viïn Trûúâng Syä quan Luåc quên 2, caán böå Trûúâng cao
àùèng Vin-hem-pich, cêëp bêåc Thiïëu taá;
1994 - 2008: cöng taác taåi cöng ty TNHH Thûúng maåi
Him Lam (nay laâ cöng ty cöí phêìn Him Lam) vúái caác chûác
danh: phoá Giaám àöëc, Giaám àöëc àiïìu haânh.
Hiïån laâ Töíng giaám àöëc cöng ty cöí phêìn Him Lam, thaânh
viïn Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng

Nguyïîn Àûác cûã

THAÂNH ViÏN Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên Àaåi hoåc Thûúng nghiïåp (nay laâ Àaåi hoåc Thûúng
maåi) - Töët nghiïåp nùm 1978.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1978 - 1982: Giaãng viïn Trûúâng Thûúng maåi cêìn Thú;
1982 - 1986: chuyïn viïn chñnh saách – Böå Nöåi thûúng
(nay laâ Böå cöng Thûúng);
1986 - 1992: chuyïn viïn kinh tïë - Súã Thûúng maåi Haâ Nöåi.
Hiïån laâ Giaám àöëc cöng ty TNHH Khaãi Hûng, thaânh viïn
Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên haâng Liïn Viïåt.
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Baâ Voä Thõ

Kim Hoaâng

THAÂNH ViÏN Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên Luêåt - Àaåi hoåc Luêåt thuöåc Viïån Àaåi hoåc Saâi Goân
(nay laâ Àaåi hoåc Kinh tïë thaânh phöë Höì chñ minh) - Töët
nghiïåp nùm 1975;
cûã nhên Kinh tïë - Àaåi hoåc Kinh tïë thaânh phöë Höì chñ minh
- Töët nghiïåp nùm 1977.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1977 - 1982: Giaãng viïn Trûúâng Thûúng nghiïåp Long
An;
1982 - 1990: Giaãng viïn Trûúâng Vêåt giaá Trung ûúng 2
(nay laâ Àaåi hoåc marketing thaânh phöë Höì chñ minh);
1990 - 1995: Kïë toaán trûúãng cöng ty TNHH Viïåt phuác,
cöng ty TNHH Hiïåp Thõnh.
Hiïån laâ phoá giaám àöëc cöng ty TNHH H-T-H, thaânh viïn
Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng Nguyïîn Àònh Thùæng
THAÂNH ViÏN Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Xûã lyá thöng tin kinh tïë bùçng maáy
tñnh àiïån tûã - Khoa Toaán kinh tïë - Trûúâng Àaåi hoåc Kinh tïë
kïë hoaåch (nay laâ Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên) – Töët nghiïåp
nùm 1979.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1979 - 1980: Giaãng viïn Trûúâng Àaåi hoåc Kinh tïë kïë
hoaåch (nay laâ Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên);
1980 - 1981: caán böå Sû àoaân 354 - Quên khu Thuã àö;
1981 - 1983: Trúå lyá kïë hoaåch - phoâng Tham mûu - Binh
àoaân 600 - Quên khu 7;
1983 - 1993: Trûúãng phoâng Tin hoåc - cöng ty maáy tñnh
iBm Viïåt Nam;
Giûä caác võ trñ quan troång trong ngaânh Tin hoåc Viïåt Nam
nhû: phoá chuã tõch Höåi tin hoåc Viïåt Nam nhiïåm kyâ V, phoá
chuã tõch Hiïåp höåi Doanh nghiïåp phêìn mïìm Viïåt Nam
(VNNASA) nhiïåm kyâ i, ii.
Hiïån laâ chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ kiïm Töíng giaám àöëc
cöng ty TNHH Tin hoåc vaâ Thûúng maåi Höìng cú, Thaânh
viïn Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng Trêìn Viïåt Trung
THAÂNH ViÏN Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Toaán - Àaåi hoåc Töíng húåp
Budapest, Hungary - Töët nghiïåp nùm 1981;
cûã nhên Quaãn trõ kinh doanh - Trûúâng Quaãn trõ kinh
doanh Amos Tuck thuöåc Àaåi hoåc Darthmouth, Hoa Kyâ –
Töët nghiïåp nùm 1996.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1982 - 1987: Àaåi uáy thuöåc phên viïån Àiïån tûã Kyä thuêåt
quên sû;
1987 - 1990: caán böå cöng ty liïn doanh Genpacific
thuöåc Töíng cuåc Àiïån tûã tin hoåc Viïåt Nam;
1990 - 1993: Giaám àöëc Trung têm phêìn mïìm - cöng ty
cöí phêìn maáy tñnh truyïìn thöng Àiïìu khiïín 3c;
1993 - 1996: UÃy viïn Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên haâng
Tmcp Ngoaâi quöëc doanh Viïåt Nam (VpBank).
Hiïån laâ chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ cöng ty cöí phêìn Xi
mùng Viïåt Trung, Töíng giaám àöëc cöng ty cöí phêìn Àêìu tû
taâi chñnh bêët àöång saãn TöGi, thaânh viïn Höåi àöìng quaãn
trõ Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng

Àöî Viïåt Huâng

THAÂNH ViÏN Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
Kyä sû Hoáa hoåc - Trûúâng Kyä sû cao àùèng vïì Vêåt lyá vaâ Hoáa
hoåc cöng nghiïåp taåi paris, phaáp - Töët nghiïåp nùm 1982;
Kyä sû Thùm doâ vaâ Khai thaác dêìu thö – Trûúâng Kyä sû cao
àùèng Dêìu khñ vaâ Àöång cú hoåc, phaáp - Töët nghiïåp nùm
1983;
Thaåc syä Quaãn trõ kinh doanh (mBA) - Hoåc viïån Quaãn trõ
Kinh doanh chêu Êu - Töët nghiïåp nùm 1988.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1982 - 1988: cöng taác taåi phaáp vúái caác võ trñ: Kyä sû xûã lyá
quy trònh saãn xuêët trong ngaânh dêìu khñ TEcHNip, paris Viïån Hoáa dêìu phaáp, Kyä sû nghiïn cûáu - phoâng Nghiïn cûáu
thùm doâ vaâ khai thaác - Viïån Hoáa dêìu phaáp, Giaám àöëc Àiïìu
haânh - Liïn doanh giûäa ELF-Aquitaine, Total-cFp vaâ Viïån
Hoáa dêìu phaáp;
1988 - 1994: Giaám àöëc Àiïìu haânh mcKinsey & company
inc phaáp vaâ myä;
1994 - 1997: Trûúãng àaåi diïån cöng ty Quaãn lyá Quyä Àêìu tû
VietNamVest taåi Viïåt Nam;
1997 - 1999: Giaám àöëc Àiïìu haânh - Höåi súã khu vûåc Àöng
Nam AÁ mcKinsey & company inc vaâ A.T.Kearney pte.Ltd;
1999 - 2006: Àöìng saáng lêåp viïn kiïm Töíng giaám àöëc
cöng ty Quaãn lyá Taâi saãn vaâ tû vêën Tonson capital (Thaái
Lan).
Hiïån laâ chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ kiïm Giaám àöëc cöng
ty cöí phêìn Quaãn lyá Àêìu tû Long Vên, Thaânh viïn Höåi àöìng
Quaãn trõ Ngên haâng Liïn Viïåt.
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2.2. Ban Kiïím soaát
n öng Phaåm Doaän Sún

Trûúãng Ban Kiïím soaát

n öng Trêìn Thanh Tuâng

Thaânh viïn Ban Kiïím soaát

n öng Nguyïîn Vùn Huâng cûúâng Thaânh viïn Ban Kiïím soaát
n Baâ Àoaân Trêìn Phûúng lan

Thaânh viïn Ban Kiïím soaát

n Baâ Nguyïîn Thõ liïn

Thaânh viïn Ban Kiïím soaát
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öng

phaåm Doaän Sún

TRûúÃNG BAN KiÏím SOAÁT
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên Trûúâng Àaåi hoåc Taâi chñnh Kïë toaán Haâ Nöåi (nay laâ
Hoåc viïån Taâi chñnh) - Töët nghiïåp nùm 1990;
Thaåc syä Quaãn trõ kinh doanh (mBA) - Trûúâng Àaåi hoåc
impac - Hoa Kyâ – Töët nghiïåp nùm 2008.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1990 - 1994: caán böå cöng ty Xuêët nhêåp khêíu Thuãy saãn
Haâ Nöåi;
1994 – 2008: cöng taác taåi Kiïím toaán Nhaâ nûúác vúái caác võ
trñ: Kiïím toaán viïn Kiïím toaán doanh nghiïåp Nhaâ nûúác,
phoá Trûúãng phoâng thuöåc Kiïím toaán doanh nghiïåp Nhaâ
nûúác, Trûúãng phoâng thuöåc Kiïím toaán caác töí chûác taâi
chñnh – Ngên haâng.
Hiïån laâ Trûúãng ban Kiïím soaát Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng Trêìn Thanh Tuâng
THAÂNH ViÏN BAN KiÏím SOAÁT
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Taâi chñnh Ngên haâng – Hoåc viïån
Ngên haâng - Töët nghiïåp nùm 2006.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1990 - 2005: cöng taác taåi Kho baåc Nhaâ nûúác tónh Laâo
cai;
2005 - 2008: cöng taác taåi Ngên haâng Tmcp phûúng
Nam - chi nhaánh cêìu Giêëy, chi nhaánh Haâ Nöåi vaâ chi
nhaánh Long Biïn vúái chûác danh àaãm nhiïåm laâ phuå traách
kïë toaán.
Hiïån laâ Thaânh viïn ban Kiïím soaát Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng Nguyïîn Vùn Huâng cûúâng
THAÂNH ViÏN BAN KiÏím SOAÁT
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Kïë toaán caác ngaânh - Àaåi hoåc Taâi
chñnh Kïë toaán thaânh phöë Höì chñ minh (nay laâ Àaåi hoåc
Kinh tïë thaânh phöë Höì chñ minh) - Töët nghiïåp nùm 1990.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1990 - 1992: Kïë toaán töíng húåp cöng ty Xêy lùæp iii;
1992 - 1997: Kïë toaán cöng ty Xùng dêìu Khu vûåc ii,
Trûúãng phoâng Taâi chñnh kïë toaán Xñ nghiïåp Vêån taãi xùng
dêìu thuöåc cöng ty Xùng dêìu khu vûåc ii;
1997 - 2010: cöng taác taåi cöng ty Dõch vuå haâng khöng
Sên bay Tên Sún Nhêët SAScO vúái caác chûác danh: phoá
phoâng Kïë hoaåch Taâi vuå, Trûúãng phoâng Kïë hoaåch Taâi vuå,
phoá phoâng Taâi chñnh, quyïìn Trûúãng phoâng Taâi chñnh, Kïë
toaán trûúãng.
Hiïån laâ Kïë toaán trûúãng cöng ty Dõch vuå haâng khöng Sên
bay Tên Sún Nhêët SAScO, Thaânh viïn Ban Kiïím soaát
Ngên haâng Liïn Viïåt.
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Baâ Àoaân Trêìn phûúng Lan
THAÂNH ViÏN BAN KiÏím SOAÁT
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Taâi chñnh cöng nghiïåp - Àaåi hoåc
Taâi chñnh Kïë toaán thaânh phöë Höì chñ minh (nay laâ Àaåi hoåc
Kinh tïë thaânh phöë Höì chñ minh) - Töët nghiïåp nùm 1984.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1984 - 1985: cöng taác taåi Súã Taâi chñnh thaânh phöë Höì chñ
minh;
1985 - 1989: Kïë toaán töíng húåp cöng ty Rau quaã thaânh
phöë Höì chñ minh;
1990 - 1995: Kïë toaán töíng húåp Súã Thûúng maåi thaânh
phöë Höì chñ minh.
Hiïån laâ Kïë toaán trûúãng Töíng cöng ty Thûúng maåi Saâi Goân
SATRA, Thaânh viïn Ban Kiïím soaát Ngên haâng Liïn Viïåt.
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Baâ

Nguyïîn Thõ Liïn

THAÂNH ViÏN BAN KiÏím SOAÁT
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Ngên haâng - Trûúâng cao cêëp
nghiïåp vuå ngên haâng - cú súã ii (nay laâ Àaåi hoåc Ngên haâng
thaânh phöë Höì chñ minh - Töët nghiïåp nùm 1985).

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1968 - 1974: cöng taác taåi Ngên haâng Vuä Thû – Thaái Bònh;
1974 - 1975: Kïë toaán taåi Ngên haâng Quöëc gia Viïåt Nam;
1976 - 1989: Kïë toaán taåi Ngên haâng cöng thûúng chi
nhaánh thaânh phöë Höì chñ minh;
1989 - 1998: chuyïn viïn Thanh tra NHNN chi nhaánh
thaânh phöë Höì chñ minh;
1999 - 2006: cöng taác taåi Ngên haâng Tmcp VpBank vúái
caác chûác danh: phuå traách phoâng Kiïím toaán nöåi böå,
Thaânh viïn Ban Kiïím soaát.
Hiïån laâ Thaânh viïn Ban Kiïím soaát Ngên haâng Liïn Viïåt.
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2.3. Ban Àiïìu haânh
n öng Nguyïîn Àûác Hûúãng

phoá chuã tõch thûúâng trûåc HÀQT kiïm Töíng Giaám àöëc

n öng Àoaân Vùn Thùæng

phoá Töíng Giaám àöëc

n öng lï Höìng Phong

phoá Töíng Giaám àöëc

n Baâ Nguyïîn Thu Hoa

phoá Töíng Giaám àöëc

n öng Tö Vùn chaánh

phoá Töíng Giaám àöëc

n öng Nguyïîn Minh Trñ

phoá Töíng Giaám àöëc

n Baâ Nguyïîn Thõ Gêëm

Kïë toaán trûúãng

26 www.lienvietbank.net

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009

öng Nguyïîn Àûác Hûúãng
pHOÁ cHUÃ TõcH Höåi ÀöìNG QUAÃN TRõ
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên trûúâng cao cêëp nghiïåp vuå Ngên haâng – cú súã ii
(nay laâ Àaåi hoåc Ngên haâng thaânh phöë Höì chñ minh) – Töët
nghiïåp nùm 1993;
Thaåc syä Quaãn trõ kinh doanh (mBA), Àaåi hoåc Touro, New York
- Hoa Kyâ – Töët nghiïåp nùm 2004;
Tiïën syä chuyïn ngaânh Taâi chñnh Lûu thöng tiïìn tïå – Hoåc viïån
Ngên haâng – Töët nghiïåp nùm 2009.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1986 - 1990: cöng taác taåi Ngên haâng Nhaâ nûúác - chi
nhaánh thõ xaä Kon Tum vúái caác chûác danh: Trûúãng phoâng
Töíng húåp, Trûúãng phoâng Tñn duång, phoá giaám àöëc;
1991 - 2000: cöng taác taåi Ngên haâng Nöng nghiïåp vaâ phaát
triïín nöng thön Viïåt Nam - chi nhaánh tónh Kon Tum vúái
caác chûác danh: Trûúãng phoâng Tñn duång, phoá giaám àöëc,
Giaám àöëc;
2000 - 2007:
phoá giaám àöëc, Giaám àöëc Súã giao dõch 1 (nay laâ chi nhaánh
Thùng Long) – Ngên haâng Nöng nghiïåp vaâ phaát triïín Nöng
thön Viïåt Nam.
Hiïån laâ phoá chuã tõch thûúâng trûåc Höåi àöìng Quaãn trõ Ngên
haâng Liïn Viïåt.

Liïn kïët Phaát triïín 27

öng LÏ HöìNG pHONG
pHOÁ TöíNG GiAÁm Àöëc
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên Taâi chñnh lûu thöng tiïìn tïå - Trûúâng cao cêëp nghiïåp
vuå Ngên haâng (nay laâ Hoåc viïån Ngên haâng) - Töët nghiïåp
nùm 1985;
Thaåc syä chuyïn ngaânh Taâi chñnh lûu thöng tiïìn tïå - Àaåi hoåc
Kinh tïë quöëc dên - Töët nghiïåp nùm 1999;
cûã nhên Luêåt - Àaåi hoåc Luêåt Haâ Nöåi - Töët nghiïåp nùm 1999;
Tiến sỹ chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ - Học viện
Ngân hàng - Tốt nghiệp năm 2007.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1986 - 11/1991: caán böå phoâng Tñn duång khu vûåc i, Ngên
haâng Thaânh phöë Haâ Nöåi;
12/1991 - 01/1997: cöng taác taåi Ngên haâng Nöng nghiïåp
vaâ phaát triïín nöng thön Viïåt Nam - chi nhaánh Haâ Nöåi vúái
caác võ trñ: phoá trûúãng phoâng Kinh doanh, Trûúãng phoâng
Thanh toaán Quöëc tïë, phoá giaám àöëc;
02/1997: Giaám àöëc Ngên haâng Nöng nghiïåp vaâ phaát triïín
nöng thön Viïåt Nam - chi nhaánh Laáng Haå;
2003 - 06/2009: phoá töíng giaám àöëc Ngên haâng chñnh saách
xaä höåi Viïåt Nam.
Hiïån laâ Töíng Giaám àöëc Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng Àoaân Vùn Thùæng
pHOÁ TöíNG GiAÁm Àöëc
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Tñn duång - Trûúâng cao cêëp nghiïåp
vuå Ngên haâng (nay laâ Hoåc viïån Ngên haâng) – Töët nghiïåp
nùm 1986;
Thaåc syä chuyïn ngaânh Taâi chñnh lûu thöng tiïìn tïå, tñn duång
- Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên - Töët nghiïåp nùm 1996;
Tiïën syä chuyïn ngaânh Taâi chñnh lûu thöng tiïìn tïå, tñn duång
- Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên - Töët nghiïåp nùm 2003;

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1986 - 1991: cöng taác taåi Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam chi nhaánh huyïån mï Linh, Haâ Nöåi;
1991 - 2008: cöng taác taåi Höåi súã chñnh Ngên haâng Nöng
nghiïåp vaâ phaát triïín nöng thön Viïåt Nam vúái caác chûác danh:
phoá giaám àöëc Tñn duång nöng nghiïåp, Trûúãng phoâng phên
tñch kinh tïë töíng húåp, phoá Trûúãng ban Tñn duång, phoá giaám
àöëc phuå traách Trung têm theã, Trûúãng ban Nghiïn cûáu, phaát
triïín saãn phêím dõch vuå.
Hiïån laâ phoá Töíng Giaám àöëc Ngên haâng Liïn Viïåt.
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Baâ Nguyïîn Thu Hoa
pHOÁ TöíNG GiAÁm Àöëc
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Taâi chñnh Ngên haâng - Àaåi hoåc Kinh
tïë quöëc dên - Töët nghiïåp nùm 1998;
Thaåc syä ngaânh Taâi chñnh ûáng duång - Àaåi hoåc miïìn Têy Sydney Australia - Töët nghiïåp nùm 2002.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
2002 - 2006: Trûúãng phoâng Thêím àõnh - Ngên haâng Nöng
nghiïåp vaâ phaát triïín nöng thön Viïåt Nam - chi nhaánh Thùng
Long;
2006 - 2008: phoá giaám àöëc phuå traách Kinh doanh - Ngên
haâng Tmcp An Bònh - chi nhaánh Haâ Nöåi.
Hiïån laâ phoá Töíng Giaám àöëc Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng Tö Vùn chaánh
pHOÁ TöíNG GiAÁm Àöëc KiÏm GiAÁm Àöëc
cHi NHAÁNH THAÂNH pHöë Höì cHñ miNH
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Ngên haâng - Àaåi hoåc Kinh tïë thaânh
phöë Höì chñ minh - Töët nghiïåp nùm 1985.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1977 - 1988: cöng taác taåi Ngên haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam chi nhaánh tónh Thuêån Haãi (nay laâ tónh Ninh Thuêån) vúái caác võ
trñ: caán böå, phoá trûúãng phoâng Kinh tïë Kïë hoaåch, Trûúãng
phoâng Quaãn lyá ngoaåi höëi;
1988 - 1997: phoá Giaám àöëc, Giaám àöëc Ngên haâng cöng
thûúng Viïåt Nam - chi nhaánh tónh Thuêån Haãi (nay laâ tónh
Ninh Thuêån);
1997 - 2008: Giaám àöëc Súã Giao dõch ii, Giaám àöëc chi nhaánh
i Ngên haâng cöng thûúng Viïåt Nam.
Hiïån laâ phoá Töíng Giaám àöëc kiïm Giaám àöëc chi nhaánh thaânh
phöë Höì chñ minh - Ngên haâng Liïn Viïåt.
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öng Nguyïîn minh Trñ
pHOÁ TöíNG GiAÁm Àöëc
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
Kyä sû chuyïn ngaânh Khai thaác maáy taâu biïín – Àaåi hoåc Haâng
Haãi - Töët nghiïåp nùm 1992;
cûã nhên chuyïn ngaânh Taâi chñnh tiïìn tïå Ngên haâng - Àaåi
hoåc Kinh tïë thaânh phöë Höì chñ minh - Töët nghiïåp nùm 2000.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1992 - 1995: Syä quan maáy taâu biïín - cöng ty Vêån taãi biïín
cêìn Thú;
1995 - 2008: Giaám àöëc Ngên haâng Tmcp Xuêët nhêåp khêíu
Viïåt Nam - chi nhaánh cêìn Thú.
Hiïån laâ phoá Töíng Giaám àöëc Ngên haâng Liïn Viïåt.
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Baâ Nguyïîn Thõ Gêëm
KÏë TOAÁN TRûúÃNG
TRÒNH ÀÖå HOåc VÊËN
cûã nhên chuyïn ngaânh Taâi chñnh Ngên haâng – Àaåi hoåc Kinh
tïë Quöëc dên - Töët nghiïåp nùm 1993;
cûã nhên Luêåt - Àaåi hoåc Luêåt Haâ Nöåi - Töët nghiïåp nùm 2007.

QuAÁ TRÒNH cÖNG TAÁc
1993 - 2008: Kïë toaán trûúãng, Kiïím toaán trûúãng chi nhaánh
Ngên haâng chinfon taåi Viïåt Nam;
2008 àïën nay: Kïë toaán trûúãng Ngên haâng Liïn Viïåt.
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3. Àöåi nguä caán böå vaâ chñnh saách àöëi vúái ngûúâi lao àöång
3.1. Söë lûúång caán böå nhên viïn
Nùm 2009, mùåc duâ tònh hònh lao àöång diïîn ra phûác taåp song Ngên haâng Liïn
Viïåt vêîn öín àõnh àûúåc àöåi nguä nhên sûå vaâ coá tuyïín duång thïm lûåc lûúång lao
àöång coá trònh àöå nhùçm àaáp ûáng yïu cêìu múã röång maång lûúái hoaåt àöång. Tñnh
àïën 31/12/2009, töíng söë caán böå nhên viïn cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt laâ 758 ngûúâi,
trong àoá: söë caán böå coá trònh àöå trïn àaåi hoåc laâ 53 ngûúâi chiïëm 7%, àaåi hoåc laâ 594
ngûúâi chiïëm 79%, cao àùèng vaâ trung cêëp laâ 56 ngûúâi chiïëm 7%, trònh àöå khaác laâ
55 ngûúâi chiïëm 7% töíng söë caán böå, nhên viïn.

3.2. chïë àöå àöëi vúái ngûúâi lao àöång
Ngên haâng Liïn Viïåt luön coi nguöìn nhên lûåc laâ yïëu töë cöët loäi vaâ laâ taâi saãn
quyá giaá cuãa Ngên haâng. chñnh saách nhên sûå cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt àûúåc xêy
dûång vúái muåc àñch biïën nguöìn nhên lûåc trúã thaânh möåt ûu thïë caånh tranh haâng
àêìu. Ban laänh àaåo cuãa Ngên haâng luön chuá yá thûåc hiïån nguyïn tùæc “Duång Nhên
nhû Duång möåc”, “Duâng ngûúâi laâ phaãi nùæm súã trûúâng àïí biïët súã àoaãn” vaâ caác kyä
nùng “Nhòn ngûúâi vaâ phûúng phaáp nhêån biïët nhên taâi àïí àaâo taåo, quy hoaåch, giûä
chên ngûúâi gioãi”.
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Vúái phûúng chêm “Söëng bùçng lûúng, giaâu bùçng thûúãng, vò sûå tùng trûúãng cuãa
LienVietBank”, chñnh saách lûúng - thûúãng cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt àûúåc xêy dûång
mang tñnh caånh tranh cao nhùçm thu huát, khuyïën khñch ngûúâi lao àöång gia nhêåp
vaâ cöëng hiïën lêu daâi cho sûå phaát triïín cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt. Ngoaâi tiïìn lûúng,
khi laâm viïåc taåi Ngên haâng Liïn Viïåt, nhên viïn coân àûúåc hûúãng rêët nhiïìu chïë àöå
phuå cêëp, chïë àöå trúå cêëp khoá khùn thûúâng xuyïn vaâ àöåt xuêët, chïë àöå du lõch, thùm
quan, nghó maát, chïë àöå chùm soác sûác khoãe àõnh kyâ… vaâ caác quy àõnh cuãa Nhaâ
nûúác vïì chïë àöå, chñnh saách àöëi vúái ngûúâi lao àöång luön àûúåc thûåc hiïån àêìy àuã.
Taåi Ngên haâng Liïn Viïåt, caán böå nhên viïn àûúåc cöng nhêån khaã nùng, sûå nhiïåt
huyïët vaâ nhûäng àoáng goáp tñch cûåc cuãa mònh. Ngên haâng Liïn Viïåt aáp duång chñnh
saách thûúãng thûúâng xuyïn, khen thûúãng àöåt xuêët cho nhûäng caá nhên, têåp thïí
coá thaânh tñch töët trong cöng viïåc nhùçm àöång viïn, khuyïën khñch nhên viïn toaân
hïå thöëng nöî lûåc cöëng hiïën vaâ phêën àêëu hïët mònh trïn moåi võ trñ cöng taác àïí xêy
dûång LienVietBank ngaây caâng phaát triïín vaâ lúán maånh. Ngên haâng Liïn Viïåt cuäng
àaä xêy dûång àûúåc phêìn mïìm àaánh giaá nhên sûå haâng thaáng, àoá cuäng laâ cú súã àïí
àaánh giaá nhên viïn vaâ lûåa choån ra nhûäng caá nhên àaåt thaânh tñch xuêët sùæc nhùçm
khen thûúãng xûáng àaáng, kõp thúâi, qua àoá cuäng àaãm baão tñnh cöng bùçng vaâ cöng
khai.
Àaâo taåo nguöìn nhên lûåc laâ nhiïåm vuå quan troång haâng àêìu trong quaãn lyá
nguöìn nhên lûåc vaâ laâ möåt hònh thûác àêìu tû chiïën lûúåc cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt.
Ngay tûâ àêìu, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä thûåc hiïån xêy dûång àïì aán “Vûúân ûúm nhên
taâi” trong chñnh saách àaâo taåo vaâ phaát triïín cuãa mònh. caác khoáa àaâo taåo cuãa Ngên
haâng Liïn Viïåt bao göìm caã àaâo taåo trong nûúác vaâ àaâo taåo nûúác ngoaâi, àaâo taåo
trûåc tuyïën thöng qua internet. Ngên haâng Liïn Viïåt thûúâng xuyïn töí chûác caác
cuöåc höåi thaão, toåa àaâm vúái caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách vaâ töí chûác caác lúáp
hoåc ngùæn haån vúái sûå tham gia cuãa caác chuyïn gia giaâu kinh nghiïåm tûâ caác töí
chûác taâi chñnh nûúác ngoaâi. Qua àoá, nhên viïn seä àûúåc nêng cao kiïën thûác, nêng
cao têìm nhòn cuäng nhû trònh àöå nghiïåp vuå chuyïn mön cuâng caác kyä nùng khaác.
Sau khi tham gia caác khoáa àaâo taåo, têët caã nhên viïn seä àûúåc àaánh giaá, xïëp haång
àïí coá thïí phaát triïín vaâ thùng tiïën nghïì nghiïåp trong tûúng lai, tûâ àoá taåo ra giaá
trõ lúán nhêët cho baãn thên nhên viïn vaâ Ngên haâng.
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iii. KÏëT QUAÃ HOAåT ÀöåNG
KiNH DOANH NÙm 2009
caác chó söë taâi chñnh cú baãn
Töíng taâi saãn
Vöën chuã súã hûäu
Vöën àiïìu lïå
Töíng huy àöång vöën
Töíng dû núå tñn duång
Tyã lïå núå xêëu/Töíng dû núå
Töíng Thu nhêåp
Töíng chi phñ trûúác thuïë
Lúåi nhuêån trûúác thuïë
Lúåi nhuêån sau thuïë
Tyã suêët lúåi nhuêån /Vöën chuã súã hûäu (ROE)
Tyã suêët lúåi nhuêån /Töíng taâi saãn (ROA)
Tyã lïå chia cöí tûác

17.367 tyã àöìng
3.828 tyã àöìng
3.650 tyã àöìng
13.399 tyã àöìng
5.983 tyã àöìng
0,28%
1.374 tyã àöìng
834 tyã àöìng
540 tyã àöìng
540 tyã àöìng
14,11%
3,11%
13%

1. Töíng taâi saãn
Àïën 31/12/2009, töíng taâi saãn cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt àaåt 17.367 tyã àöìng, tùng
9.914 tyã àöìng tûúng àûúng vúái tùng 130% so vúái thúâi àiïím 31/12/2008, àaåt 125%
kïë hoaåch àïì ra.
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Biïíu àöì tùng trûúãng töíng taâi saãn:
Àún võ: tyã àöìng

2. Huy àöång vöën
Sûå ra àúâi Thöng tû 15/2009/TT-NHNN quy àõnh giaãm tyã lïå töëi àa nguöìn vöën ngùæn haån àûúåc sûã
duång cho vay trung daâi haån tûâ 40% xuöëng 30% cuâng vúái viïåc hïå thöëng ngên haâng Viïåt Nam rúi vaâo
tònh traång khan hiïëm nguöìn vöën vaâ thiïëu tñnh thanh khoaãn vaâo thúâi àiïím cuöëi nùm 2009 àaä goáp
phêìn laâm cuöåc àua laäi suêët àöëi vúái caác ngên haâng thûúng maåi noáng lïn. caác ngên haâng khöng ngûâng
gia tùng laäi suêët tiïìn gûãi vúái mûác kõch trêìn cuâng caác chiïu huy àöång thöng qua caác hònh thûác nhû
khuyïën maåi, tùång quaâ… Trûúác tònh hònh àoá, Höåi àöìng Quaãn trõ vaâ Ban Àiïìu haânh àaä chuã àöång triïín
khai àöìng böå, aáp duång nhiïìu giaãi phaáp nhanh nhaåy phuâ húåp vúái thûåc tïë thõ trûúâng, tiïën haânh triïín
khai caác saãn phêím vaâ dõch vuå àa daång àaáp ûáng nhu cêìu cuãa dên cû, töí chûác kinh tïë vaâ caác töí chûác tñn
duång bùçng caã nöåi tïå vaâ ngoaåi tïå. Vò vêåy, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä töí chûác thûåc hiïån khaá töët cöng taác
cên àöëi vaâ àiïìu hoâa vöën, luön àaãm baão khaã nùng thanh khoaãn, tyã lïå vïì àaãm baão an toaân vöën theo àuáng
quy àõnh cuãa NHNN. Àùåc biïåt, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä têån duång àûúåc töëi àa thïë maånh vïì nguöìn vöën
trong àiïìu kiïån khoá khùn àïí taåo nguöìn lúåi cho mònh, àaãm baão duy trò öín àõnh hoaåt àöång cuãa ngên
haâng nùm 2009.
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Àïën 31/12/2009, töíng söë dû huy àöång vöën cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt àaåt 13.399 tyã àöìng, tùng 9.598
tyã àöìng tûúng àûúng tùng 253% so vúái thúâi àiïím 31/12/2008, àaåt 141% kïë hoaåch àïì ra. Trong àoá,
nguöìn vöën huy àöång tûâ thõ trûúâng 1 àaåt 8.309 tyã àöìng chiïëm trïn 62% töíng nguöìn vöën huy àöång vaâ
liïn tuåc tùng trong thúâi gian qua:

Biïíu àöì biïën àöång tùng trûúãng huy àöång vöën:
Àún võ: tyã àöìng

- TcKT:
- Dên cû:
- TcTD:
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3. Dû núå tñn duång
Trûúác àõnh hûúáng trong hoaåt àöång cêëp tñn duång cuãa Ngên haâng Nhaâ nûúác, thûåc traång vaâ diïîn biïën
thõ trûúâng, nùm 2009 laâ nùm thûåc sûå khöng thuêån lúåi àöëi vúái hoaåt àöång cêëp tñn duång. Tuy nhiïn, töíng
dû núå cho vay cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt tñnh àïën thúâi àiïím 31/12/2009 àaåt 5.983 tyã àöìng, tùng 3.309
tyã àöìng tûúng àûúng tùng 124% so vúái thúâi àiïím 31/12/2008. cho vay àöëi vúái caác töí chûác tñn duång
àaåt 560 tyã chiïëm trïn 9%, cho vay àöëi vúái khaách haâng àaåt 5.423 tyã chiïëm gêìn 91%, núå xêëu chó úã con
söë nhoã laâ 0,26% vaâ núå quaá haån laâ 1,49%.

Biïíu àöì biïën àöång tùng trûúãng Dû núå tñn duång:
Àún võ: tyã àöìng
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4. lúåi nhuêån trûúác thuïë
Lúåi nhuêån nùm 2009 cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt àaåt 540 tyã àöìng, tùng 96 tyã àöìng so vúái nùm 2008,
tûúng àûúng 21,6%, vûúåt 16% kïë hoaåch nùm 2009.

Biïíu àöì lúåi nhuêån luäy kïë:
Àún võ: tyã àöìng

5. Phaát triïín caác hoaåt àöång dõch vuå
Cöng nghïå thöng tin:
- Ngay tûâ nhûäng ngaây àêìu chuêín bõ thaânh lêåp, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä xêy dûång möåt chiïën lûúåc
àêìu tû cöng nghïå baâi baãn nhùçm hûúáng túái muåc tiïu trúã thaânh ngên haâng söë 1 Viïåt Nam vïì hiïån àaåi
hoáa. Ngên haâng Liïn Viïåt àaä triïín khai thaânh cöng hai giai àoaån cuãa dûå aán ûáng duång hïå thöëng Ngên
haâng loäi (CoreBanking) Flexcube cuãa nhaâ cung cêëp giaãi phaáp cöng nghïå thöng tin lônh vûåc dõch vuå
taâi chñnh haâng àêìu trïn thïë giúái – i-Flex Solutions (nay laâ Oracle Financial Services Limited).
- Flexcube laâ giaãi phaáp ngên haâng àûúåc ûa chuöång nhêët trïn thïë giúái theo baãng xïëp haång cuãa iBS
Sales League Table cuãa international Banking System (Anh Quöëc) trong 4 nùm liïìn (2002-2005). Vúái
giaãi phaáp coreBanking tñch húåp toaân diïån naây, Ngên haâng Liïn Viïåt seä àaáp ûáng moåi nhu cêìu vïì dõch
vuå taâi chñnh - ngên haâng hiïån àaåi, chñnh xaác, tûå àöång, trûåc tuyïën vaâ coá nhiïìu giaá trõ cho khaách haâng.
- Dûå aán GPS Tracking System liïn quan àïën viïåc gùæn caác thiïët bõ àõnh võ vïå tinh nhùçm quaãn lyá àöåi
xe cuãa Ngên haâng cuäng seä goáp phêìn giuáp khaách haâng yïn têm hún vúái caác dõch vuå nhêån vaâ chuyïín
tiïìn têån nhaâ do Ngên haâng cung cêëp.
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- Dûå aán Tele &Video Conferencing cho pheáp Ngên haâng Liïn Viïåt giaãm thiïíu caác chi phñ nhûng
gia tùng hiïåu quaã, chêët lûúång cuãa caác cuöåc hoåp, höåi thaão, goáp phêìn àûa Ngên haâng Liïn Viïåt tiïën gêìn
hún túái muåc tiïu trúã thaânh möåt ngên haâng hiïån àaåi - chuyïn nghiïåp - nùng àöång haâng àêìu cuãa Viïåt
Nam.
Ngên haâng àiïån tûã:
- Sûå ra àúâi cuãa Ngên haâng àiïån tûã àaä àaánh dêëu möåt bûúác quan troång trong sûå phaát triïín cuäng nhû
hiïån àaåi hoáa cuãa caác saãn phêím dõch vuå ngên haâng. Thaáng 11/2009, vúái sûå kiïån hoaân thiïån SmS Banking giai àoaån ii, khaách haâng seä àûúåc àaáp ûáng nhiïìu hún nûäa caác saãn phêím dõch vuå ngên haâng chó vúái
maáy àiïån thoaåi, maång internet vaâ ruát ngùæn thúâi gian giao dõch. Dûå kiïën trong nùm 2010, Ngên haâng
Liïn Viïåt seä àûa ra thõ trûúâng saãn phêím theã cuãa ngên haâng.
- Dõch vuå SMS Banking àûúåc triïín khai vaâ cung cêëp àïën khaách haâng theo hai giai àoaån, cho pheáp
khaách haâng tra cûáu thöng tin taâi khoaãn, thöng tin ngên haâng, cuäng nhû thûåc hiïån caác dõch vuå thanh
toaán àiïån tûã bao göìm caác dõch vuå naåp tiïìn àiïån thoaåi, thanh toaán chuyïín khoaãn, thanh toaán hoáa àún
qua tin nhùæn tûâ àiïån thoaåi di àöång. Thaáng 11/2009, SMS Banking ra mùæt giai àoaån ii vúái caác dõch vuå
nhû nöåp thuï bao di àöång traã trûúác vaâ chuyïín khoaãn.
- Hai dûå aán quan troång khaác cuäng seä àûúåc triïín khai ngay trong nùm 2010 laâ dûå aán Internet Banking vaâ dûå aán Theã. Dûå aán Theã aáp duång phêìn mïìm chuyïín maåch vaâ quaãn lyá theã tiïn tiïën, hiïån àaåi cho
pheáp Ngên haâng Liïn Viïåt xêy dûång möåt hïå thöëng saãn phêím theã àa daång, cung cêëp nhiïìu tiïån ñch cho
khaách haâng.
Tùng khaã nùng liïn doanh, liïn kïët kinh doanh thöng qua caác àïì aán kinh doanh:
Nùm 2009, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä töí chûác triïín khai caác àïì aán chiïën lûúåc nhû: Àïì aán Töíng cöng
ty Bûu chñnh Viïåt Nam goáp vöën vaâo Ngên haâng Liïn Viïåt bùçng giaá trõ taâi saãn cuãa cöng ty Dõch vuå tiïët
kiïåm Bûu àiïån (VpSc); Àïì aán Thûåc hiïån thu thuïë, phñ vaâ caác khoaãn thu ngên saách nhaâ nûúác qua Ngên
haâng Liïn Viïåt; Àïì aán Haãi quan àiïån tûã vaâ caác húåp taác thûåc hiïån triïín khai caác dõch vuå thu höå àöëi vúái
caác nhaâ cung cêëp dõch vuå; chñnh thûác àûúåc Ngên haâng Nhaâ nûúác chó àõnh laâm ngên haâng phuåc vuå giaãi
ngên caác Dûå aán “Phaát triïín nùng lûúång taái taåo vaâ múã röång, caãi taåo lûúái àiïån cho caác xaä vuâng sêu,
vuâng xa” vúái töíng mûác àêìu tû hún 200 triïåu USD trong àoá vöën vay cuãa ADB laâ 151 triïåu USD.
Phaát triïín maång lûúái:
Àïën thúâi àiïím 30/06/2010, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä phaát triïín vaâ múã röång thïm maång lûúái hoaåt
àöång; nêng söë àiïím giao dõch lïn 37 àiïím, trong àoá göìm: 01 höåi súã chñnh, 01 súã giao dõch, 12 chi
nhaánh vaâ 23 phoâng giao dõch àaáp ûáng löå trònh phuã soáng maång lûúái giao dõch túái caác tónh, thaânh phöë
trung têm cuãa caã nûúác.
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IV. CAÁC SÛÅ KIÏåN VAÂ HOAÅT ÀÖÅNG ÀOAÂN THÏÍ, CÖÅNG ÀÖÌNG
“Gùæn xaä höåi trong kinh doanh” laâ phûúng chêm hoaåt àöång mang tñnh lêu daâi cuãa Ngên haâng
Liïn Viïåt. Song song vúái viïåc phaát triïín coá hiïåu quaã caác hoaåt àöång kinh doanh, Ngên haâng Liïn Viïåt
cam kïët tñch cûåc àoáng goáp cho cöång àöìng vaâ xaä höåi thöng qua caác hoaåt àöång uãng höå vaâ phong traâo
tûâ thiïån, tûâ àoá nêng cao nhêån thûác vaâ traách nhiïåm xaä höåi cuãa möîi thaânh viïn trong “Àaåi gia àònh LienVietBank”.
mùåc duâ múái ài vaâo hoaåt àöång chûa àêìy hai nùm, song Ngên haâng Liïn Viïåt luön àûúåc biïët àïën
khöng chó laâ möåt trong nhûäng ngên haâng coá hoaåt àöång kinh doanh töët, coá uy tñn trïn thõ trûúâng taâi
chñnh ngên haâng maâ coân laâ möåt töí chûác coá rêët nhiïìu caác hoaåt àöång tûâ thiïån, taâi trúå xaä höåi, goáp phêìn
rêët lúán chung tay goáp sûác vaâo cöng cuöåc phaát triïín cuãa xaä höåi. Tñnh àïën 31/12/2009, Ngên haâng Liïn
Viïåt cuâng vúái caác thaânh viïn Höåi àöìng Quaãn trõ àaä tñch cûåc àoáng goáp àûúåc gêìn 300 tyã àöìng cho cöång
àöìng vaâ xaä höåi thöng qua caác hoaåt àöång uãng höå vaâ phong traâo tûâ thiïån nhû: chûúng trònh vò ngûúâi
ngheâo tónh Hêåu Giang; Trao tùång söí tiïët kiïåm cho caác Baâ meå Viïåt Nam anh huâng; chûúng trònh “Hoåc
böíng trong nûúác – Vûúân ûúm nhên taâi LienVietBank”; chûúng trònh “cùåp saách phao cûáu sinh” cho treã
em vuâng söng nûúác; Khúãi xûúáng thaânh lêåp quyä tûâ thiïån “Lan toãa phöìn vinh”; chung tay khùæc phuåc
hêåu quaã baäo luåt taåi caác tónh bõ thiïåt haåi nùm 2009; Trao tùång trïn 4.000 chiïëc tivi cho caác höå gia àònh
ngheâo, caác giaáo viïn, nhaâ trûúâng úã tónh, thaânh caã ba miïìn vaâ rêët nhiïìu caác hoaåt àöång tûâ thiïån coá yá
nghôa khaác.
Nguöìn tiïìn uãng höå vaâ tûâ thiïån trïn cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt àaä taåo ra nhûäng ngöi trûúâng, thû viïån
trûúâng hoåc coá quy mö lúán, nhûäng suêët hoåc böíng cho hoåc sinh, sinh viïn ngheâo vûúåt khoá cuâng haâng
ngaân trang thiïët bõ giaáo duåc mang yá nghôa thiïët thûåc,
nhùçm giuáp caác em coá àöång lûåc àïí vûúåt khoá, ûúm
mêìm cho nhûäng taâi nùng xanh coá àiïìu kiïån phaát
triïín, seã chia búát phêìn naâo nhûäng khoá khùn cuãa caác
em, mang àïën nguöìn àöång viïn cho caác em trïn con
àûúâng hoåc vêën. Nhûäng ngöi nhaâ tònh nghôa, nhûäng
têëm söí tiïët kiïåm cuâng haâng ngaân chiïëc tivi àaä goáp
phêìn san seã khoá khùn cho caác àöëi tûúång chñnh saách
xaä höåi, mang àïën aánh saáng vùn hoáa, thöng tin àïën
vúái nhûäng giaáo viïn coá hoaân caãnh khoá khùn…
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V. ÀÕNH HÛÚÁNG PHAÁT TRIÏÍN NÙM 2010
Sang nùm 2010, kinh tïë toaân cêìu àaä bûúác àêìu phuåc höìi trúã laåi. Tuy nhiïn, kinh tïë thïë giúái vêîn coân
phaãi àöëi mùåt vúái nhiïìu bêët öín: thêm huåt ngên saách úã mûác cao, hïå thöëng ngên haâng coân nhiïìu ruãi ro
tiïìm êín, tyã lïå thêët nghiïåp chûa giaãm búát… Àöëi vúái Viïåt Nam, caác biïån phaáp kñch cêìu vaâ bònh öín kõp
thúâi cuãa chñnh phuã àaä giuáp àêët nûúác vûúåt qua khuãng hoaãng vaâ duy trò tùng trûúãng kinh tïë. mùåc duâ
vêåy, chuáng ta vêîn phaãi caãnh giaác trûúác caác nguy cú tiïìm êín vïì laåm phaát, thêm huåt caán cên thûúng
maåi vaâ thêm huåt ngên saách. Ngaânh ngên haâng laâ möåt lônh vûåc kinh doanh coá àiïìu kiïån, àûúåc coi laâ
huyïët maåch cuãa nïìn kinh tïë, àùåc biïåt nhaåy caãm vúái bêët öín kinh tïë vaâ thay àöíi chñnh saách.
Nhêån thûác roä nhûäng khoá khùn vaâ cú höåi trûúác mùæt, Höåi àöìng Quaãn trõ vaâ Ban Àiïìu haânh Ngên haâng
Liïn Viïåt luön theo doäi saát sao diïîn biïën thõ trûúâng, kõp thúâi àûa ra caác chó àaåo linh hoaåt nhùçm khai thaác
töëi àa caác cú höåi vaâ vûúåt qua àûúåc caác khoá khùn, hûúáng àïën sûå phaát triïín bïìn vûäng. Nùm 2010 cuäng àaánh
dêëu möåt sûå thay àöíi lúán lao àoá laâ Töíng cöng ty Bûu chñnh Viïåt Nam (VNpost) seä goáp vöën vaâo Ngên haâng
Liïn Viïåt bùçng giaá trõ cöng ty Dõch vuå tiïët kiïåm bûu àiïån vaâ seä trúã thaânh àöëi taác chiïën lûúåc cuãa Ngên haâng.
Viïåc goáp vöën naây seä múã ra cú höåi cho Ngên haâng Liïn Viïåt quyïìn sûã duång hïå thöëng maång lûúái khoaãng
13.000 àiïím giao dõch vaâ 420.000 khaách haâng cuãa cöng ty Dõch vuå tiïët kiïåm bûu àiïån.
chiïën lûúåc hoaåt àöång tûâ nùm 2010 trúã ài thay àöíi so vúái 2 nùm àêìu thaânh lêåp, àoá laâ: “phêën àêëu
trúã thaânh möåt trong nhûäng ngên haâng baán leã haâng àêìu Viïåt Nam – phaát triïín maånh caác saãn phêím dõch
vuå baán cheáo kïët húåp baán buön vaâ kinh doanh àa nùng theo àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt”.
Nùm 2010, mùåc duâ coân nhiïìu thaách thûác, Ngên haâng Liïn Viïåt luön phêën àêëu àaåt àûúåc caác chó tiïu
chñnh sau àêy:

Àïí thûåc hiïån caác muåc tiïu vaâ sûá mïånh trïn, Ngên haâng Liïn Viïåt àaä àûa ra 5 nhoám giaãi phaáp chuã yïëu:
(i)Quaãn trõ vaâ àiïìu haânh
Ngên haâng Liïn Viïåt quyïët àõnh kiïån toaân laåi böå maáy töí chûác quaãn lyá cuãa Ngên haâng. caác thaânh
viïn Höåi àöìng Quaãn trõ laâ caác thaânh viïn chuyïn traách vaâ Höåi àöìng Quaãn trõ trûåc tiïëp quaãn lyá kinh
doanh Ngên haâng theo phûúng thûác “Höåi àöìng Quaãn trõ àiïìu haânh – Ban Àiïìu haânh thûâa haânh, triïín
khai cöng viïåc”, kïët húåp vúái viïåc taái cú cêëu vaâ húåp lyá hoáa hïå thöëng quaãn lyá theo caã chiïìu röång vaâ
chiïìu sêu theo sú àöì mö hònh töí chûác múái nhû sau:
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SÚ ÀÖÌ TÖÍ CHÛÁC HÖÅI SÚÃ NGÊN HAÂNG LIÏN VIÏåT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị

Ủy Ban Nhân sự, Công nghệ
và Quản lý chi phí

Ủy Ban Chiến lược
và Kinh doanh

HĐ Chiến lược

HĐ Kinh doanh

HĐ Nhân sự

Ban nghiên cứu
phát triển

HĐ Công nghệ

Ban Công nghệ
Ngân hàng

HĐ QL
Chi phí

Ban Công nghệ
Thông tin

Ban Tổng giám đốc

MẢNG KINH DOANH
Ngân hàng
Điện tử

Khối
KH Chiến lược

P. KD
TT Thẻ

MẢNG THAM MƯU

Khối
Nguồn vốn

Khối QH & KD
Quốc tế

Khối
K. hàng

Khối PC &
QLRR

Khối
Thẩm định

P. KHCL

P. Quản lý vốn

P. KD Quốc tế

P. KHDN

P. Pháp chế

P. Thẩm định

P. ODA

P. KD Vốn

P. QH Quốc tế

P. KHCN

P. QLRR

P. TĐ Giá

P. TSN - TSC

P.DV NH
trực tuyến
và TMDT
P. Hỗ trợ
tổng hợp
TKBĐ
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BAN KIỂM SOÁT

KHỐI KIỂM TOÁN NỘI BỘ

P. Tổng hợp
P. Kiểm toán
định kỳ
Ủy Ban AlCO và
Quản lý rủi ro

Ủy Ban Tín dụng và
đối ngoại

HĐ TD Hội sở
HĐ TD
Phía Bắc

HĐ TD
Phía Nam

Ban
TD CN

Ban
TD CN

HĐ Đối ngoại

HĐ ALCO

P. Kiểm tra
thường xuyên

HĐ QLRR

MẢNG HỖ TRỢ
Khối
PTDN

Khối
Tài chính

Trung tâm
CNTT

TTTT

Khối PR &
Marketing

Khối
Văn phòng

P. Mạng lưới

P. TC & KT

P. Core

P. TT Quốc tế

P. Marketing

P. Hành chính

P. Nhân sự

P. Thống kê

P. Data

P. TT Tr. nước

P. PR

P. Quản trị

P. DV KH

P. QLDN

P. CN & ĐT

P. HT & BM
P. Hardware
P. NC PTSP

M.Bắc

M.Trung

Đ.N. Bộ

T.N. Bộ
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SÚ ÀÖÌ TÖÍ cHÛÁc cHI NHAÁNH NGÊN HAÂNG lIÏN VIÏåT
HÖåI SÚÃ

Ban Giaám àöëc chi nhaánh

Kiïím tra, kiïím soaát nöåi böå

Phoâng Khaách haâng

P. Quaãn lyá Tñn duång

phaát triïín Kinh doanh

Thêím àõnh Taâi saãn

Kïë toaán - iT

Kïë hoaåch-Töíng húåp

Khaách haâng Doanh nghiïåp

Quaãn lyá tñn duång

Teller

Haânh chñnh Nhên sûå

Khaách haâng caá nhên

P. Kïë toaán – Ngên quyä

Phoâng Töíng húåp

Ngên quyä

Taâi trúå Thûúng maåi

SÚ ÀÖÌ TÖÍ cHÛÁc PHOÂNG GIAO DÕcH
PHOÂNG GIAO DÕcH

Töí KiNH DOANH

Töí GiAO DõcH NGÊN QUYÄ

Theo àoá, mö hònh töí chûác múái cuãa Ngên haâng Liïn Viïåt seä bao göìm caác uãy ban; trong möîi uãy ban laâ caác höåi àöìng; caác thaânh
viïn Höåi àöìng Quaãn trõ laâ chuã tõch cuãa caác uãy ban vaâ möåt söë höåi àöìng quan troång, tham gia trûåc tiïëp vaâo viïåc chó àaåo, àiïìu
haânh; Ban Àiïìu haânh seä thûâa haânh, triïín khai cöng viïåc.
(ii) Dûå baáo thõ trûúâng vaâ quaãn trõ ruãi ro
Ngên haâng Liïn Viïåt seä nêng cao nùng lûåc phên tñch dûå baáo kinh tïë vô mö vaâ thõ trûúâng taâi chñnh – ngên haâng, trïn cú
súã àoá, tiïën haânh giaám saát ruãi ro thõ trûúâng vaâ ruãi ro hoaåt àöång àïí coá biïån phaáp dûå phoâng phuâ húåp.
(iii) Saãn phêím vaâ khaách haâng
Ngên haâng Liïn Viïåt seä nghiïn cûáu triïín khai caác saãn phêím dõch vuå ngên haâng saáng taåo vaâ hêëp dêîn, kïët húåp nêng cao
chêët lûúång dõch vuå, thöng qua àoá mang hònh aãnh möåt Ngên haâng Liïn Viïåt hiïån àaåi, nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp àïën vúái
tûâng khaách haâng.
(iv) Nhên lûåc vaâ àaâo taåo
Ngên haâng Liïn Viïåt seä thûåc thi chñnh saách àaäi ngöå caånh tranh cöng bùçng kïët húåp vúái cöng taác àaâo taåo böìi dûúäng sêu röång
kõp thúâi àïí xêy dûång àöåi nguä nhên sûå àaåt àuã 4 tiïu chuêín: “Têm – Tñn – Taâi – Têìm”.
(v) Àêíy maånh cöng taác huy àöång vöën
Àêy tiïëp tuåc àûúåc xem laâ nhiïåm vuå troång têm nùm 2010, nïëu têån duång töët seä taåo ra sûå phaát triïín rêët maånh, caác chûúng
trònh cuå thïí nhû sau: (1) Töí chûác tiïëp cêån töët nguöìn vöën ODA; (2) Triïín khai Àïì aán àaåi lyá thu Ngên saách Nhaâ nûúác vaâ àaåi lyá
chi traã lûúng hûu trïn phaåm vi toaân quöëc; (3) chùm soác töët caác khaách haâng àaä coá quan hïå vaâ chuã àöång tòm kiïëm khaách
haâng múái. Àöìng thúâi chuá yá nêng cao nùng lûåc taâi chñnh thöng qua viïåc tùng vöën àiïìu lïå bùçng nhiïìu hònh thûác nhû: tùng
vöën trûåc tiïëp; phaát haânh traái phiïëu chuyïín àöíi; phaát haânh cöí phiïëu ûu àaäi cöí tûác thu huát caác àöëi taác trong vaâ ngoaâi nûúác.
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Bҧng cân ÿӕi kӃ toán tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mүu B02/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN
ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Thuyết
minh

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

A

TÀI SẢN

I

Tiền mặt tại quỹ

3

39.566

34.767

II

Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam

4

209.856

139.508

III
1
2
3

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác
Tiền gửi
Tiền cho vay
Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác

5

3.916.010
3.358.810
560.000
(2.800)

2.839.016
2.580.016
259.000
-

IV
1
2

Chứng khoán kinh doanh
Chứng khoán kinh doanh
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

6

1.450
1.450
-

14.566
22.238
(7.672)

VI
1
2

Cho vay khách hàng
Cho vay khách hàng
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng

5.394.435
5.423.254
(28.819)

2.409.732
2.414.752
(5.020)

VII
1
2

Chứng khoán đầu tư
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

9

5.787.624
5.737.624
50.000

1.217.197
1.105.894
111.303

VIII
4

Góp vốn đầu tư dài hạn
Đầu tư dài hạn khác

10

6.330
6.330

2.480
2.480

IX
1
a
b
3
a
b

Tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Tài sản cố định vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế

159.601
123.295
141.094
(17.799)
36.306
42.246
(5.940)

114.079
89.561
93.328
(3.767)
24.518
25.782
(1.264)

XI
1
2
4

Tài sản có khác
Các khoản phải thu
Các khoản lãi, phí phải thu
Tài sản có khác

1.852.058
1.509.933
161.930
180.195

681.604
454.455
146.563
80.586

17.366.930

7.452.949

TỔNG TÀI SẢN

7
8

11

12

13
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Bҧng cân ÿӕi kӃ toán tҥi ngày 31 tháng 12 năm 2009
Mүu B02/TCTD
(tiӃp theo)
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN
ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)
Thuyết
minh
B

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
NỢ PHẢI TRẢ

I

Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam

II
1
2

14

1.275.681

Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác
Tiền gửi
Tiền vay

15

3.808.480
2.014.380
1.794.100

953.304
953.304
-

III

TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng

16

7.302.477

2.847.453

V

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro

17

35.000

VI

Phát hành giấy tờ có giá

18

977.486

VII
1
3
4

Các khoản nợ khác
Các khoản lãi, phí phải trả
Các khoản phải trả và công nợ khác
Dự phòng cho các cam kết ngoại bảng

19

139.616
84.264
53.791
1.561

205.604
34.758
170.800
46

13.538.740

4.006.361

3.650.000
148.945
29.245

3.300.000
64.320
82.268

3.828.190

3.446.588

17.366.930

7.452.949

TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

-

-

VỐN CHỦ SỞ HỮU
VIII
1
2
5

Vốn và các quỹ
Vốn cổ phần
Các quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

20
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Báo cáo kӃt quҧ hoҥt ÿӝng kinh doanh cho năm
kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

Mүu B03/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN
ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)
2009
Thuyết
minh
Triệu VNĐ

1
2

Thu nhâҕp laѺi vaҒ caғc khoaѴn thu nhập tương tự
Chi phiғ laѺi vaҒ caғc chi phí tương tự

21
21

1.108.678
(452.177)

595.326
(154.371)

I

Thu nhập lãi thuần

21

656.501

440.955

3
4

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Chi phí hoạt động dịch vụ

22
22

16.552
(6.164)

1.921
(1.783)

II

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

22

10.388

138

III

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

23

22.804

1.119

IV

Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán kinh doanh

24

5.693

(7.672)

V

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

25

185.870

107.552

5
6

Thu nhập từ hoạt động khác
Chi phí hoạt động khác

10.234
(911)

60.035
(2.520)

VI

Lãi thuần từ hoạt động khác

9.323

57.515

VII

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần

VIII

Chi phí hoạt động

IX

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước
chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

34
26

5, 8, 19

-

(322.018)

(150.953)

568.595

448.654

(28.542)

(5.066)

540.053

443.588

X

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

XI

Tổng lợi nhuận trước thuế

7

Chi phí thuêғ thu nhâҕp hiện hành

27

-

-

XII

Tổng chi phí thuêғ thu nhâҕp doanh nghiệp

27

-

-

XIII

Lơҕi nhuâҕn sau thuêғ

540.053

Các thuy͇t minh ÿính kèm là b͡ ph̵n hͫp thành các báo cáo tài chính này
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Báo cáo lѭu chuyӇn tiӅn tӋ cho năm kӃt thúc ngày
31 tháng 12 năm 2009

Mүu B04/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN
ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)
2009
Thuyết
minh
Triệu VNĐ

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
01
02
03
04
05
07

Thu nhâҕp laѺi vaҒ caғc khoaѴn thu nhập tương tự nhận được
Chi phiғ laѺi vaҒ caғc chi phí tương tự đã trả
Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ nhận được
Chênh lệch số tiền thực thu từ hoạt động kinh doanh ngoại
tệ và chứng khoán
Thu nhập khác
Tiền chi trả chi nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những
thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động

09
10
12
14

Thay đổi về tài sản hoạt động
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác
Chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh
Các khoản cho vay khách hàng
Tài sản hoạt động khác

15
16
17
18
19
21
22

Thay đổi về công nợ hoạt động
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN Việt Nam
Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
Phát hành giấy tờ có giá
Công nợ hoạt động khác
Chi từ các quỹ

I

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH

1.093.311
(402.671)
10.388

448.763
(119.613)
138

215.967
(377)
(303.297)

108.671
57.515
(145.913)

613.321

349.561

95.168
(4.549.639)
(3.008.502)
(1.155.087)

(730.168)
(1.239.435)
(2.414.752)
(535.041)

1.275.681
2.855.176
35.000
4.455.024
977.486
(117.009)
(75.951)

953.304
2.847.453
170.800
-

1.400.668

(598.278)

(64.313)
70
(3.850)

(119.259)
140
(2.480)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
01
02
07
09

II

Mua sắm tài sản cố định
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản
đầu tư góp vốn dài hạn
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

34
(68.059)

Các thuy͇t minh ÿính kèm là b͡ ph̵n hͫp thành các báo cáo tài chính này

56 www.lienvietbank.net

(121.599)

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009

Liïn kïët Phaát triïín 57

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Caғc thuyêғt minh naҒy laҒ bôҕ phâҕn hơҕp thaҒnh vaҒ câҒn đươҕc đoҕc đôҒng thơҒi vơғi caғc baғo caғo taҒi chiғnh điғnh keҒm.
1.

Đơn vị báo cáo
Hoạt động chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (“Ngân hàng”), một ngân hàng cổ phần được
thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là cung cấp các dịch vụ ngân hàng theo Giấy phép
hoạt động ngân hàng số 91/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNNVN”) cấp ngày 28 tháng 3
năm 2008 với thời hạn hoạt động là 99 năm.
Hội sở chính của Ngân hàng đặt tại 32 Nguyễn Công Trứ, Thị xã Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam. Tại ngày
31 tháng 12 năm 2009, Ngân hàng có 1 Hội sở chính, 1 Sở giao dịch, 8 Chi nhánh và 12 Phòng giao dịch trên
cả nước.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, Ngân hàng có 784 nhân viên (31/12/2008: 562 nhân viên).
2.

Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu
Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Ngân hàng áp dụng trong việc lập các báo cáo tài chính
này.
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(a)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Cơ sở lập báo cáo tài chính
Các báo cáo tài chính, trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VNĐ”) được làm tròn đến hàng triệu, được lập theo
Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng và các quy định
về kế toán liên quan khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các nguyên tắc kế toán phổ biến
được Việt Nam chấp thuận, có thể khác biệt trên một số khía cạnh trọng yếu so với các Chuẩn mực Báo cáo
Tài chính Quốc tế cũng như các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận chung ở các quốc gia
khác. Do đó, các báo cáo tài chính đính kèm không nhằm mục đích phản ánh tình hình tài chính, kết quả
hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được thừa
nhận chung ở các nước và các quyền tài phán khác ngoài phạm vi Việt Nam. Hơn nữa, việc sử dụng các báo
cáo này không nhằm dành cho những đối tượng sử dụng không được biết về các nguyên tắc, thủ tục và
thông lệ kế toán Việt Nam.
Báo cáo tài chính, ngoại trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp trực tiếp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn từ
ngày 28 tháng 3 năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 được lập theo phương pháp gián tiếp. Ngoại trừ
thay đổi về phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Ngân hàng đã áp dụng nhất quán các chính sách kế
toán trong năm và cũng nhất quán với các chính sách kế toán áp dụng trong kỳ trước.

(b)

Năm tài chính
Năm tài chính của Ngân hàng là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

(c)

Các giao dịch bằng ngoại tệ
Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc tiền tệ khác với VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái
tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng các đơn vị tiền tệ khác VNĐ phát sinh trong năm được
quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái xấp xỉ tỷ giá hối đoái quy định tại ngày giao dịch. Các chênh lệch tỷ giá
hối đoái đã thực hiện trong năm và đánh giá lại cuối năm được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh.

(d)

Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại NHNNVN và tiền gửi tại các tổ chức
tín dụng khác với kỳ hạn gốc không quá 3 tháng.

(e)

Các khoản đầu tư chứng khoán
Các khoản đầu tư chứng khoán được phân loại thành ba loại: (i) chứng khoán kinh doanh, (ii) chứng khoán
đầu tư sẵn sàng để bán hoặc (iii) chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn. Ngân hàng phân loại chứng
khoán đầu tư ngay tại thời điểm mua.

(i)

Chứng khoán kinh doanh
Chứng khoán kinh doanh là chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn, được mua và nắm giữ ngắn hạn nhằm
thu lợi nhuận do chênh lệch giá. Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc tại ngày giao
dịch. Sau đó, chứng khoán kinh doanh được ghi nhận theo giá trị thấp hơn giữa giá gốc và giá thị trường. Lãi
hoặc lỗ từ việc bán chứng khoán kinh doanh được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
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Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán là các chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn được giữ trong thời gian
không ấn định trước và có thể được bán trong mọi thời điểm. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán được ghi
nhận ban đầu theo giá mua. Sau đó, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán được ghi nhận theo giá trị thấp
hơn giữa giá gốc và giá thị trường. Giá trị phụ trội và giá trị chiết khấu phát sinh từ việc mua bán các chứng
khoán nợ được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tính từ
ngày mua chứng khoán đến ngày đáo hạn của chứng khoán đó.

(iii)

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn là chứng khoán nợ có kỳ hạn cố định và các khoản thanh toán cố
định hoặc có thể xác định được, và ban lãnh đạo Ngân hàng có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá gốc sau đó nếu có dấu hiệu suy giảm giá
trị lâu dài, chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận theo giá trị thấp hơn giữa giá gốc và giá
thị trường. Giá trị phụ trội và giá trị chiết khấu phát sinh từ việc mua các chứng khoán đầu tư giữ đến ngày
đáo hạn được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tính từ
ngày mua chứng khoán đến ngày đáo hạn của chứng khoán đó.

(f)

Các khoản đầu tư dài hạn khác
Các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm chứng khoán vốn, các khoản góp vốn đầu tư dài hạn khác có thời
hạn nắm giữ, thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (ngoài các khoản góp vốn, đầu tư vào công ty liên doanh,
liên kết và công ty con) mà Ngân hàng là cổ đông sáng lập hoặc là đối tác chiến lược hoặc có khả năng chi
phối nhất định vào quá trình lập, quyết định các chính sách tài chính và hoạt động thông qua văn bản thỏa
thuận cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị/Ban điều hành của bên được đầu tư.
Các khoản đầu tư dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc trừ đi số dự phòng được trích lập theo Thông tư
13/2006/TT-BTC (xem Thuyết minh 2(g)).

(g)

Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư và đầu tư dài hạn
Theo Thông tư 12/2006/TT-BTC do Bộ Tài chính (“BTC”) ban hành ngày 21 tháng 2 năm 2006, các tổ chức tín
dụng cần lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư dài hạn (bao gồm dự phòng giảm giá chứng khoán đầu
tư) theo các quy định áp dụng cho các doanh nghiệp.
Theo thông tư 13/2006/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 27 tháng 2 năm 2006 áp dụng cho các doanh
nghiệp tại Việt Nam (“Thông tư 13”), các chứng khoán không được phép mua bán tự do trên thị trường
không được lập dự phòng giảm giá. Dự phòng giảm giá cho các chứng khoán được mua bán tự do trên thị
trường được lập khi giá trị thị trường thấp hơn giá trị ghi nhận trên sổ sách. Dự phòng giảm giá cho các
khoản đầu tư vào các tổ chức kinh tế (các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp danh, liên
doanh và các đầu tư dài hạn khác) phải được lập trong trường hợp các tổ chức kinh tế này gặp thua lỗ (ngoại
trừ trường hợp lỗ được dự báo trước trong kế hoạch kinh doanh trước khi đầu tư).

(h)

Các khoản cho vay và ứng trước
Theo Quyêғt điҕnh sôғ 493/2005/QĐ-NHNN cuѴa NHNNVN ngaҒy 22 thaғng 4 năm 2005, được sửa đổi và bổ sung
bằng Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của NHNNVN, dự phòng cụ thể cần được
lập hàng quý cho các khoản cho vay và ứng trước dưҕa trên nhóm nợ của caғc khoaѴn cho vay.
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Dưҕ phoҒng cụ thể các khoản cho vay và ứng trước tại ngày kết thúc niên độ kế toán (là ngày 31 tháng 12 năm
2009) được xác định dựa trên việc sử dụng các tỷ lệ dự phòng sau đây đối với khoản nợ vay gốc taҕi ngaҒy 30
tháng 11 năm 2009 sau khi đã trừ đi giá trị tài sản thế chấp đã được định giá.
Nhóm
1

2

3

4

Nơҕ đuѴ
tiêu
chuâѴn
Nơҕ câҒn
chuғ yғ

Nợ dưới
tiêu
chuẩn

Nợ nghi
ngờ

Tình trạng quá hạn
x

Khoản vay trong haҕn hoặc quá hạn dưới 10 ngày

x
x

Quaғ haҕn từ 10 ngày đến 90 ngày; hoặc
Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ nhất (nếu khách hàng
được đánh giá là đủ khả năng hoàn trả cả gốc lẫn lãi theo thời
hạn đã được cơ cấu lại lần thứ nhất áp dụng đối với các khách
hàng là doanh nghiệp và tổ chức)..
Quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;
Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ nhất ngoại trừ các khoản
cho vay có thời hạn trả nợ được cơ cấu lại đã được phân loại vào
Nhóm 2 ở trên; hoặc
Các khoản cho vay được miễn, giảm tiền lãi do khách hàng không
có khả năng thanh toán tiền lãi theo hợp đồng

x
x

x
x
x

x
x
x
5

Nợ có khả
năng mất x
vốn
x
x

Tỷ lệ
dự phòng
0%

5%

20%

Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;
Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ nhất và quá hạn dưới 90
ngày tính theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần thứ nhất;
hoặc
Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

50%

Quá hạn trên 360 ngày;
Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ nhất và quá hạn từ 90
ngày trở lên tính theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần thứ
nhất;
Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai và đã bị quá hạn tính
theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần thứ hai
Được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba; hoặc
Các khoản nợ khoanh, hay nợ chờ xử lý.

100%

Ngoài ra, Ngân hàng cuѺng phaѴi triғch lâҕp vaҒ duy triҒ khoaѴn dưҕ phoҒng chung băҒng 0,75% tôѴng giá trị số dư nợ
cho vay khách hàng và các tổ chức tín dụng đươҕc phân loaҕi tưҒ Nhoғm 1 đêғn Nhoғm 4 tại ngày lập bảng cân đối
kế toán. Khoản dưҕ phoҒng chung naҒy sẽ đươҕc lâҕp đủ trong vòng 5 năm kể tưҒ ngaҒy Quyêғt điҕnh số
493/2005/QĐ-NHNN có hiêҕu lưҕc. Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, Ngân hàng đã trích lập dự phòng chung ở
mức 0,5% các số dư nói trên tại ngày 30 tháng 11 năm 2009 (ngày 31 tháng 12 năm 2008: 0,25% các số dư nói
trên tại ngày 30 tháng 11 năm 2008).
Cũng theo Quyêғt điҕnh naҒy, caғc khoaѴn cho vay khách hàng đươҕc xử lý bằng dự phòng khi caғc khoaѴn cho vay
khách hàng đaѺ đươҕc phân loaҕi vào Nhoғm 5 hoặc khi người vay tuyên bố phá sản hoặc giải thể (đối với trường
hợp khách hàng vay là tổ chức hoặc doanh nghiệp), hoặc khi người vay chết hoặc mất tích (đối với trường
hợp khách hàng vay là cá nhân).
(i)

Dự phòng cho các cam kết ngoại bảng
Theo Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN, Ngân hàng được yêu cầu phải phân loại các bảo lãnh, chấp nhận thanh
toán và các cam kết cho vay không hủy ngang vô điều kiện vào các nhóm liên quan và lập dự phòng cụ thể
tương ứng.
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Ngoài ra, theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, Ngân hàng cuѺng đươҕc yêu câҒu phaѴi triғch lâҕp vaҒ duy triҒ khoaѴn
dưҕ phoҒng chung băҒng 0,75% tôѴng số dư các thư bảo lãnh, thư tín dụng và các cam kết cho vay không hủy
ngang vô điều kiện tại ngày lập bảng cân đối kế toán. Khoản dưҕ phoҒng chung naҒy sẽ đươҕc lâҕp đủ trong vòng
5 năm kể tưҒ ngaҒy Quyêғt điҕnh 493/2005/QĐ-NHNN có hiêҕu lưҕc. Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, Ngân hàng
đã trích lập dự phòng chung ở mức 0,5% các số dư nói trên tại ngày 30 tháng 11 năm 2009 (ngày 31 tháng 12
năm 2008: 0,25% các số dư nói trên tại ngày 30 tháng 11 năm 2008).
(j)

Tài sản cố định hữu hình

(i)

Nguyên giá
Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá ban đầu của tài
sản cố định hữu hình gồm giá mua của tài sản, bao gồm cả thuế nhập khẩu, các loại thuế đầu vào không
được hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái và vị trí hoạt động cho mục
đích sử dụng dự kiến và chi phí tháo dỡ và di dời tài sản và khôi phục hiện trường tại địa điểm đặt tài sản.
Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đi vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng
và đại tu được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm phát sinh chi phí. Trường hợp
có thể chứng minh một cách rõ ràng các chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được
từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn đã được đánh giá ban đầu, thì
các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

(ii)

Khấu hao
Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố
định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

x
x
x
x

nhà cửa và chi phí cải tạo
thiết bị văn phòng
phương tiện vận chuyển
các tài sản hữu hình khác

(k)

Tài sản cố định vô hình

(i)

Phần mềm vi tính

25 năm
4 - 7 năm
10 năm
3 - 5 năm

Giá mua phần mềm vi tính mới, mà phần mềm vi tính này không phải là một bộ phận không thể tách rời của
phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và được hạch toán như một tài sản cố định vô hình. Phần mềm vi
tính được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong vòng 8 năm.
(ii)

Quyền sử dụng đất vô thời hạn
Quyền sử dụng đất vô thời hạn được phản ánh theo nguyên giá và không được khấu hao. Nguyên giá ban
đầu của quyền sử dụng đất bao gồm giá mua đất và các chi phí phát sinh để đảm bảo quyền sử dụng đất.

(l)

Chi phí chờ phân bổ
Các chi phí cải tạo trụ sở được vốn hóa và phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong khoảng thời gian
từ 3 đến 10 năm.
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(m)
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Các công cụ tài chính phái sinh
Các công cụ tài chính phái sinh được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán theo giá trị hợp đồng tại ngày có
hiệu lực của hợp đồng và được đánh giá lại theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ. Lãi hoặc lỗ thực hiện từ các công cụ
tài chính phái sinh được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng. Lãi hoặc lỗ chưa thực
hiện được ghi nhận trong tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trên bảng cân đối kế toán và được kết chuyển
vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng tại thời điểm cuối năm.

(n)

Dự phòng
Dự phòng, ngoại trừ các khoản dự phòng tại Thuyết minh 2(i) và 2(p) được ghi nhận khi, do kết quả của một
sự kiện trong quá khứ, Ngân hàng có một nghĩa vụ pháp lý hoặc liên đới mà có thể được ước tính một cách
tin cậy và có nhiều khả năng Ngân hàng phải sử dụng các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán nghĩa
vụ đó. Dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu các luồng tiền dự tính trong tương lai theo tỷ lệ trước
thuế phản ánh được các đánh giá của thị trường hiện tại về giá trị thời gian của đồng tiền và những rủi ro
gắn liền với khoản nợ phải trả đó.

(o)

Các khoản phải trả khác
Các khoản phải trả khác được phản ánh theo giá gốc.

(p)

Dự phòng trợ cấp thôi việc
Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, khi nhân viên làm việc cho Ngân hàng từ 12 tháng trở lên (“nhân viên đủ
điều kiện”) tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động của mình thì bên sử dụng lao động phải thanh toán tiền
trợ cấp thôi việc cho nhân viên đó tính dựa trên số năm làm việc và mức lương tại thời điểm thôi việc của
nhân viên đó. Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập trên cơ sở mức lương hiện tại của nhân viên và thời gian
họ làm việc cho Ngân hàng.
Theo Luật Bảo hiểm Xã hội, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, Ngân hàng và các nhân viên phải đóng vào quỹ
bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý. Mức đóng bởi mỗi bên được tính bằng 1% của
mức thấp hơn giữa lương cơ bản của nhân viên hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung được Chính phủ quy
định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Ngân hàng không phải lập dự phòng
trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc của nhân viên sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Tuy nhiên, trợ cấp thôi
việc phải trả cho các nhân viên đủ điều kiện hiện có tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2008 sẽ được xác định
dựa trên số năm làm việc của nhân viên được tính đến 31 tháng 12 năm 2008 và mức lương bình quân của
họ trong vòng sáu tháng trước thời điểm thôi việc.

(q)

Vốn cổ phần
Cổ phiếu phổ thông
Cổ phiếu phổ thông được phân loại là vốn chủ sở hữu. Các chi phí tăng thêm được phân bổ trực tiếp vào giá
phát hành cổ phiếu phổ thông được ghi nhận là một khoản giảm trừ từ vốn chủ sở hữu.

(r)

Các quỹ và dự trữ
Theo Nghị định số 146/2005/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2005, trước khi phân
phối lợi nhuận, Ngân hàng phải lập các quỹ sau:

Quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần
Quỹ dự phòng tài chính

Phân phối hàng năm

Số dư tối đa

5% lợi nhuận sau thuế
10% lợi nhuận còn lại sau thuế

Vốn cổ phần
25% vốn cổ phần

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để bù đắp cho các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Quỹ
dự phòng tài chính cùng với quỹ dự trữ bổ sung vốn cổ phần không được phân chia.

Liïn kïët Phaát triïín 63

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Quỹ khen thưởng và phúc lợi được phận bổ từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của Hội đồng Quản trị và
được dùng chủ yếu để chi trả cho các cán bộ công nhân viên Ngân hàng. Các quỹ này không được quy định
bởi luật pháp và được phép phân phối hết.
Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được phân bổ từ lợi nhuận sau thuế. Việc phân bổ từ lợi nhuận
sau thuế và việc sử dụng các quỹ khác phải được Hội đồng Quản trị phê duyệt. Các quỹ này không được quy
định bởi luật pháp và được phép phân phối hết.
(s)
(i)

Ghi nhận doanh thu
Thu nhập lãi
Thu nhâҕp lãi đươҕc ghi nhâҕn trong baғo caғo kêғt quaѴ hoaҕt đôҕng kinh doanh riêng trên cơ sơѴ dôҒn tiғch, ngoại trừ
tiền lãi từ các khoản cho vay được phân loại từ Nhóm 2 đến Nhóm 5 nêu trong Thuyết minh 2(h) được ghi
nhận khi Ngân hàng thực sự thu được.

(ii)

Thu nhập từ phí và hoa hồng
Thu nhập từ phí và hoa hồng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dồn
tích.

(iii)

Thu nhập từ cổ tức
Thu nhập từ cổ tức bằng tiền được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng khi quyền
nhận cổ tức của Ngân hàng được thiết lập.
Cổ tức nhận dưới dạng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu, cổ tức nhận
được bởi Ngân hàng dưới dạng cổ phiếu được chia từ lợi nhuận để lại được ghi nhận tăng giá trị của khoản
đầu tư và ghi vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

(t)

Chi phí lãi
Chi phí lãi được ghi nhận tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo cơ sở dồn tích.

(u)

Các khoản thanh toán cho thuê hoạt động
Các khoản thanh toán cho thuê hoạt động được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo
phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê đã nhận được
ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê.

(v)

Thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp trên số lãi hoặc lỗ trong năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập
hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ
trường hợp khoản thuế thu nhập phát sinh liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở
hữu, khi đó khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ, sử dụng các
mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh
thuế phải nộp liên quan đến năm trước.
Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá
trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị xác định theo mục
đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán dự kiến
đối với giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ
bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận tương ứng với mức lợi nhuận chịu thuế chắc chắn trong
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tương lai mà lợi nhuận đó có thể dùng để khấu trừ với tài sản thuế thu nhập này. Tài sản thuế thu nhập hoãn
lại được ghi giảm khi không còn chắc chắn thu được các lợi ích về thuế liên quan này.
(w)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Ngân hàng trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính
bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Ngân hàng chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông
bình quân gia quyền lưu hành trong năm.

(x)

Các bên liên quan
Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc có
những ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc đưa ra các quyết định về tài chính hoặc hoạt động. Các
bên cũng được coi là liên quan nếu chịu sự kiểm soát chung, hoặc cùng chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

(y)

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

(i)

Các hợp đồng ngoại hối
Ngân hàng ký kết các hợp đồng ngoại hối kỳ hạn và hoán đổi nhằm tạo điều kiện cho khách hàng chuyển, điều
chỉnh hoặc giảm rủi ro hối đoái hoặc các rủi ro thị trường khác đồng thời phục vụ mục đích kinh doanh của
Ngân hàng.
Các hợp đồng kỳ hạn là các cam kết để mua hoặc bán một loại tiền tệ nhất định tại một ngày cụ thể được xác
định trong tương lai theo một tỷ giá xác định trước và sẽ được thanh toán bằng tiền. Các hợp đồng kỳ hạn được
ghi nhận theo giá trị danh nghĩa vào ngày kết thúc niên độ kế toán tại ngày giao dịch và được đánh giá lại theo
tỷ giá hối đoái tại thời điểm cuối năm. Lãi hoặc lỗ đã hoặc chưa thực hiện được ghi nhận vào báo cáo kết quả
hoạt động kinh doanh.
Các hợp đồng hoán đổi là các cam kết để thanh toán bằng tiền mặt tại một ngày trong tương lai dựa trên
chênh lệch giữa các tỷ giá được xác định trước, được tính trên số tiền gốc danh nghĩa.

(ii)

Các cam kết và nợ tiềm ẩn
Tại bất cứ thời điểm nào Ngân hàng cũng có các cam kết cấp tín dụng chưa thực hiện. Các cam kết này ở
dưới dạng các khoản cho vay và thấu chi đã được phê duyệt. Ngân hàng cũng cung cấp các bảo lãnh tài
chính và thư tín dụng để bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng của khách hàng đối với bên thứ ba. Nhiều khoản
cam kết và nợ tiềm ẩn sẽ đáo hạn mà không phát sinh bất kỳ một phần hay toàn bộ một khoản tạm ứng nào.
Do đó các khoản cam kết và nợ tiềm ẩn này không phản ánh luồng lưu chuyển tiền tệ dự kiến trong tương
lai.

3.

Tiền mặt tại quỹ

Tiền mặt tại quỹ bằng VNĐ
Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ

4.

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

28.955
10.611

26.977
7.790

39.566

34.767

Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
Tiền gửi tại NHNNVN bao gồm quỹ dự trữ bắt buộc và tài khoản tiền gửi thanh toán.
Theo quy định của NHNNVN về dự trữ bắt buộc, các ngân hàng được phép duy trì một số dư thả nổi tại tài
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khoản dự trữ bắt buộc. Số dư bình quân dự trữ bắt buộc hàng tháng phải không được thấp hơn 7% (taҕi ngaҒy
31 thaғng 12 năm 2008: 7%) đối với số dư tiền gửi bình quân tháng trước bằng ngoại tệ với kỳ hạn dưới 12
tháng; 3% (taҕi ngaҒy 31 thaғng 12 năm 2008: 3%) đối với số dư tiền gửi bình quân tháng trước bằng ngoại tệ
với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên; 3% (taҕi ngaҒy 31 thaғng 12 năm 2008: 6%) đối với số dư tiền gửi bình quân tháng
trước bằng VNĐ với kỳ hạn dưới 12 tháng; và 1% (taҕi ngaҒy 31 thaғng 12 năm 2008: 2%) đối với số dư tiền gửi
bình quân tháng trước bằng VNĐ với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, được sử dụng làm cơ sở để tính dự quỹ dự
trữ bắt buộc.
31/12/2009
Triệu VNĐ
Tài khoản tiền gửi thanh toán và quỹ dự trữ bắt buộc

5.

209.856

139.508

Tiền gửi và tiền cho vay các tổ chức tín dụng khác
31/12/2009
Triệu VNĐ
TiêҒn gưѴi không kyҒ haҕn
Tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ
Các khoản cho vay
Các khoản cho vay các tổ chức tín dụng bằng VNĐ

Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng (i)

(i)

31/12/2008
Triệu VNĐ

23.520
242.939

11.466
6.675

2.895.000
197.351

1.891.000
670.875

560.000

259.000

3.918.810

2.839.016

(2.800)

-

3.916.010

2.839.016

Biến động dự phòng chung cho các khoản cho vay các tổ chức tín dụng như sau:
2009

Triệu VNĐ
Dự phòng trích lập trong năm/kỳ và số dư cuối năm/kỳ
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31/12/2008
Triệu VNĐ

2.800

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ
-
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Chứng khoán kinh doanh
31/12/2009
Triệu VNĐ
Chứng khoán vốn
 Cổ phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành
 Cổ phiếu do các tổ chức kinh tế phát hành
 Các khoản đầu tư ủy thác do Công ty Quản lý Quỹ Việt Cát
quản lý (i)

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (ii)

1.357
93

1.450
1.450

31/12/2008
Triệu VNĐ
5.021
17.217
22.238
(7.672)
14.566

(i)

Chứng khoán do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát (“VFFC”) nắm giữ thuộc Hợp đồng Quản lý Ủy
thác Đầu tư (“Hợp đồng”), VFFC quản lý danh mục đầu tư cho Ngân hàng trong vòng một năm từ ngày
28 tháng 4 năm 2009. Lợi nhuận thu được từ danh mục đầu tư ủy thác này sẽ được trả cho Ngân hàng
vào ngày kết thúc Hợp đồng hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng.

(ii)

Biến động dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh như sau:
2009

Triệu VNĐ
Số dư đầu năm/kỳ
Dự phòng lập trong năm/kỳ
Hoàn nhập dự phòng trong năm/kỳ
Số dư cuối năm/kỳ

7.672
1.600
(9.272)

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ
7.672
-

-

7.672

31/10/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

Tình trạng niêm yết của các chứng khoán như sau:

Chứng khoán vốn

Đã niêm yết:
Do Ngân hàng nắm giữ
Do VFFC quản lý

1.357
93

22.238
-

1.450

22.238
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Các khoản cho vay khách hàng
31/12/2009
Triệu VNĐ
Các khoản cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân
Chiết khấu hối phiếu

31/12/2008
Triệu VNĐ

5.110.868
312.386

2.414.752
-

5.423.254

2.414.752

Phân tích chất lượng nợ cho vay theo nhóm nợ như sau:
31/12/2009
Triệu VNĐ
Nợ đủ tiêu chuẩn
Nợ cần chú ý
Nợ dưới tiêu chuẩn
Nợ nghi ngờ
Nợ có khả năng mất vốn

5.333.818
73.983
13.447
440
1.566
5.423.254

31/12/2008
Triệu VNĐ
2.407.637
7.115
2.414.752

Phân tích dư nợ cho vay theo thời hạn như sau:

Ngắn hạn
Trung hạn
Dài hạn

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

4.057.904
1.304.916
60.434

2.232.479
163.698
18.575

5.423.254

2.414.752

Phân tích dư nợ cho vay theo ngành kinh tế như sau:
31/12/2009
Triệu VNĐ
Nông nghiệp và lâm nghiệp
Thương mại, sản xuất và chế biến
Xây dựng
Kho bãi, vận tải và thông tin liên lạc
Cá nhân và các ngành nghề khác
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31/12/2008
Triệu VNĐ

9.691
2.414.462
687.130
51.439
2.260.532

58.343
1.231.486
72.399
52.849
999.675

5.423.254

2.414.752

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009
ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp như sau:
31/12/2009
Triệu VNĐ
Doanh nghiệp nhà nước
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty cổ phần
Cá nhân và các đối tượng khách hàng khác

8.

31/12/2008
Triệu VNĐ

396.091
1.156.777
4.861
2.410.754
1.454.771

159.379
496.639
5.000
1.273.385
480.349

5.423.254

2.414.752

Dự phòng rủi ro các khoản cho vay khách hàng
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng bao gồm:
31/12/2009
Triệu VNĐ
Dự phòng chung
Dự phòng cụ thể

31/12/2008
Triệu VNĐ

28.054
765

4.648
372

28.819

5.020

Biến động dự phòng chung cho các khoản cho vay khách hàng như sau:
2009

Triệu VNĐ

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

Số dư đầu năm/kỳ
Dự phòng trích lập trong năm/kỳ

4.648
23.406

4.648

Số dư cuối năm/kỳ

28.054

4.648
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Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Biến động dự phòng cụ thể các khoản cho vay khách hàng như sau:
2009

Triệu VNĐ

9.

Số dư đầu năm/kỳ
Trích lập dự phòng trong năm/kỳ
Hoàn nhập dự phòng trong năm/kỳ

372
821
(428)

372
-

Số dư cuối năm/kỳ

765

372

Chứng khoán đầu tư

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
Chứng khoán nợ
 Trái phiếu/ Tín phiếu Chính phủ
 Trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành
 Trái phiếu do các tổ chức kinh tế phát hành

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
Chứng khoán nợ
 Trái phiếu Chính phủ
 Tín phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành
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Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

1.399.424
3.688.200
650.000

1.014.307
91.587

5.737.624

1.105.894

50.000

111.303
-

5.787.624

1.217.197

5.787.624

1.217.197

BAÁO CAÁO
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ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

10.

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Góp vốn, đầu tư dài hạn
Chi tiết các khoản đầu tư dài hạn khác như sau:
Tổng vốn điều lệ
của tổ chức được
đầu tư
Triệu
VNĐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Công ty Cổ phần Hạ Long
Công ty Chứng khoán Viettranimex

Công ty Cổ phần Hạ Long

11.

2.256
125.000

248
3.345

127.256

3.593

Tổng vốn điều lệ
của tổ chức được
đầu tư
Triệu
VNĐ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Mệnh giá của
các khoản
đầu tư
Triệu
Tỷ lệ
VNĐ
nắm giữ
(%)

2.256

11%
3%

2.480
3.850
6.330

Mệnh giá của
các khoản
đầu tư
Triệu
Tỷ lệ
VNĐ
nắm giữ
(%)
248

Giá gốc của
các khoản đầu
tư
Triệu
VNĐ

11%

Giá gốc của
các khoản đầu
tư
Triệu
VNĐ
2.480

Tài sản cố định hữu hình
Trụ sở và chi phí
cải tạo
trụ sở

Thiết bị
văn phòng

Phương tiện
vận chuyển

Tài sản khác

Tổng cộng

Triệu VNĐ

Triệu VNĐ

Triệu VNĐ

Triệu VNĐ

Triệu VNĐ

Nguyên giá
Số dư đầu năm
Tăng trong năm
Thanh lý

26.101
8.094
-

32.277
12.130
(83)

33.635
23.636
-

1.315
3.989
-

93.328
47.849
(83)

Số dư cuối năm

34.195

44.324

57.271

5.304

141.094

Số dư đầu năm
Khấu hao trong năm
Thanh lý

745
1.535
-

1.860
4.908
(13)

1.114
6.357
-

48
1.245
-

3.767
14.045
(13)

Số dư cuối năm

2.280

6.755

7.471

1.293

17.799

25.356
31.915

30.417
37.569

32.521
49.800

1.267
4.011

89.561
123.295

Giá trị hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại
Số dư đầu năm
Số dư cuối năm
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12.

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Tài sản cố định vô hình
Phần mềm
vi tính
Triệu VNĐ

Quyền sử dụng
đất vô thời hạn
Triệu VNĐ

Tổng cộng
Triệu VNĐ

Nguyên giá
Số dư đầu năm
Tăng trong năm

25.782
3.402

13.062

25.782
16.464

Số dư cuối năm

29.184

13.062

42.246

Số dư đầu năm
Khấu hao trong năm

1.264
4.676

-

1.264
4.676

Số dư cuối năm

5.940

-

5.940

Giá trị hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại

13.

Số dư đầu năm

24.518

-

24.518

Số dư cuối năm

23.244

13.062

36.306

Tài sản có khác
31/12/2009
Triệu VNĐ
Lãi dự thu
Tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước
Tạm ứng thanh toán cho các khoản biếu tặng
Tạm ứng mua tài sản cố định
Tạm ứng cho hoạt động xây dựng phục vụ mục đích
biếu tặng
Chi phí hoãn lại
Công cụ tài sản phái sinh và các tài sản tài chính khác
Tài sản khác

14.

31/12/2008
Triệu VNĐ

161.930
18.969
1.446.089

146.563
219
46.427
423.414

35.573
77.088
421
111.988

50.798
667
13.516

1.852.058

681.604

Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đây là các khoản vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo các thỏa thuận bán và mua lại trái phiếu Chính
phủ (Thuyết minh 9). Các khoản vay này có kỳ hạn 14 ngày và có lãi suất năm là 8%.
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15.

Tiền gửi và tiền vay từ các tổ chức tín dụng khác
31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

57.187
68.794

11.477
19

550.000
1.338.399

653.200
288.608

2.014.380

953.304

Tiền vay
Tiền vay bằng ngoại tệ

1.794.100

-

Tổng cộng

3.808.480

Tiền gửi không kỳ hạn
Tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ

16.

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

953.304

TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

Tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ

3.165.760
157.886

1.117.275
18.939

Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ
Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ

3.295.691
510.174

1.254.368
440.110

26.705
12.631

6.185
10.576

133.630

-

7.302.477

2.847.453

TiêҒn gưѴi không kyҒ haҕn

Tiền gửi ký quỹ
Tiền gửi ký quỹ VNĐ
Tiền gửi ký quỹ bằng ngoại tệ
Tiền gửi cho mục đích đặc biệt
Tiền gửi cho mục đích đặc biệt bằng VNĐ
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Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Tiền gửi của khách hàng theo đối tượng khách hàng như sau:

Các tổ chức kinh tế
Cá nhân

17.

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

5.958.425
1.344.052

2.190.344
657.109

7.302.477

2.847.453

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
Đây là nguồn vốn được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Việt Nam (PVI) ủy thác cho Ngân hàng. Nguồn vốn được
ủy thác này có kỳ hạn 12 tháng bắt đầu tư ngày 16/10/2009 và chịu lãi suất cố định là 9,5% một năm.

18.

Phát hành giấy tờ có giá
Đây là các chứng chỉ tiền gửi bằng VNĐ và USD, có kỳ hạn chủ yếu là 12 tháng và chịu lãi suất năm trong
khoảng từ 8,4% đến 11% đối với VNĐ; và từ 2,3% đến 3,3% đối với USD.

19.

Các khoản nợ khác
31/12/2009
Triệu VNĐ
Lãi phải trả
Phải trả cán bộ, công nhân viên
Dự phòng trợ cấp thôi việc
Dự phòng thuế phải nộp (i)
Dự phòng cho các cam kết ngoại bảng (ii)
Tiền đặt cọc của một cổ đông tiềm năng để mua cổ phiếu của
Ngân hàng
Các khoản phải trả khác

(i)

84.264
9.675
346
3.510
1.561

34.758
14.721
346
1.982
46

40.260

145.000
8.751

139.616

205.604

Dự phòng thuế phải nộp
31/12/2009
Triệu VNĐ
Thuế giá trị gia tăng
Các loại thuế khác
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31/12/2008
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

1.385
2.125

293
1.689

3.510

1.982
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(ii)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Dự phòng cho các cam kết ngoại bảng
Biến động dự phòng chung cho các cam kết ngoại bảng như sau:
2009

Triệu VNĐ

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

Số dư đầu năm/kỳ
Trích lập dự phòng trong năm/kỳ

46
1.515

46

Số dư cuối năm/kỳ

1.561

46
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20.

Số dư tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

51.305
93.446

350.000
3.650.000

42.141

3.300.000

Số dư tại ngày 1 tháng 1 năm 2009

Phát hành vốn cổ phần
Lợi nhuận thuần trong năm
Trích lập các quỹ
Sử dụng các quỹ
Cổ tức

42.141
-

-

Quỹ dự
phòng
tài chính
Triệu VNĐ

3.300.000
-

-

Triệu VNĐ

Vốn cổ phần

Phát hành vốn cổ phần
Lợi nhuận thuần trong kỳ
Trích lập các quỹ
Cổ tức

Số dư tại ngày 28 tháng 3 năm 2008

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Vốn và các quỹ

49.182

27.003
-

22.179

22.179
-

-

2.524

26.549
(24.025)
-

-

-

-

-

51.926
(51.926)
-

-

-

-

Triệu VNĐ

Quỹ
phúc lợi

3.793

3.793
-

-

-

-

Triệu VNĐ

Quỹ đầu tư
và phát triển

-

29.245

540.053
(160.576)
(432.500)

82.268

443.588
(64.320)
(297.000)

Lợi nhuận
chưa
phân phối
Triệu VNĐ

-

3.828.190

350.000
540.053
(75.951)
(432.500)

3.446.588

3.300.000
443.588
(297.000)

Triệu VNĐ

Tổng cộng

Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 200FͯD

Quỹ
Quỹ dự trữ bổ
sung vốn
khen thưởng
cổ phần
Triệu VNĐ
Triệu VNĐ

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm
2009 (tiӃp theo)
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Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Vốn cổ phần
31/12/2009
Số lượng
cổ phiếu
Triệu VNĐ

31/12/2008
Số lượng
cổ phiếu
Triệu VNĐ

Vốn cổ phần được duyệt

365.000.000

3.650.000

330.000.000

3.300.000

Vốn cổ phần đã phát hành
Cổ phiếu phổ thông

365.000.000

3.650.000

330.000.000

3.300.000

Cổ phiếu đang lưu hành
Cổ phiếu phổ thông

365.000.000

3.650.000

330.000.000

3.300.000

Mệnh giá của cổ phiếu phổ thông của Ngân hàng là 10.000 VNĐ. Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một
phiếu biểu quyết tại các cuộc họp cổ đông của Ngân hàng. Các cổ đông được nhận cổ tức mà Ngân hàng
công bố vào từng thời điểm. Tất cả cổ phiếu phổ thông đều có thứ tự ưu tiên như nhau đối với tài sản còn lại
của Ngân hàng.
Cổ tức
Vào các ngày 28 tháng 3 năm 2009, ngày 6 tháng 10 năm 2009 và ngày 15 tháng 12 năm 2009, Hội đồng
Quản trị Ngân hàng quyết định chi trả khoản cổ tức lần lượt là 231 tỷ VNĐ, 165 tỷ VNĐ và 36,5 tỷ VNĐ, tương
đương với 700 VNĐ, 500 VNĐ và 100 VNĐ trên mỗi cổ phần phổ thông.
21.

Thu nhập lãi thuần
2009

Triệu VNĐ
Thu nhâ̙p la˾i va̖ ca̗c khoa˸n thu nhập tương tự từ
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng
Cho vay cho khách hàng
Đầu tư vào chứng khoán nợ

Chi phi̗ la˾i va̖ ca̗c chi phí tương tự từ
Các khoản tiền gửi của khách hàng
Các khoản vay từ NHNNVN và các tổ chức tín dụng khác
Phát hành giấy tờ có giá

Thu nhập lãi thuần

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

254.546
476.843
377.289

337.820
106.418
151.088

1.108.678

595.326

(354.439)
(79.615)
(18.123)

(105.941)
(48.430)
-

(452.177)

(154.371)

656.501

440.955
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22.

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

2009

Triệu VNĐ
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
Dịch vụ bảo lãnh
Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Dịch vụ ủy thác và tư vấn
Dịch vụ khác

Chi phí hoạt động dịch vụ
Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Dịch vụ khác

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

23.

6.276
5.017
2.719
2.540

911
767
243

16.552

1.921

(3.069)
(3.095)

(865)
(918)

(6.164)

(1.783)

10.388

138

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
2009

Triệu VNĐ

78 www.lienvietbank.net

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
Từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay
Từ các công cụ phái sinh tiền tệ

30.264
7.882

2.667
933

Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối
Chi về kinh doanh ngoại tệ giao ngay
Chi về các công cụ phái sinh tiền tệ

(7.470)
(7.872)

(2.425)
(56)

22.804

1.119

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009
ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

24.

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
2009

Triệu VNĐ

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

25.

7.293
(1.600)

(7.672)

5.693

(7.672)

Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
2009

Triệu VNĐ
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

26.

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

185.870

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ
107.552

Chi phí hoạt động
2009

Triệu VNĐ
Lương và các chi phí liên quan
Chi phí in ấn, tiếp thị và khuyến mại
Chi phí thuê văn phòng
Khấu hao tài sản cố định
Thuế, lệ phí và phí
Chi phí dụng cụ và thiết bị
Chi phí thông tin liên lạc, viễn thông
Các chi phí hoạt động khác

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

110.503
12.743
32.549
18.721
11.430
1.659
1.764
132.649

67.133
8.884
17.982
9.959
9.748
1.036
675
35.536

322.018

150.953
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ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

27.

Thuế thu nhập

(a)

Đối chiếu thuế suất thực tế

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

2009

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

Triệu VNĐ
Lợi nhuận trước thuế
Thuế theo thuế suất được áp dụng
Ảnh hưởng của việc được miễn thuế

540.053

443.588

20%

108.011

20%

88.717

(20%)

(108.011)

(20%)

(88.717)

-

(b)

-

Thuế suất áp dụng
Theo Công văn số 379/CT-TT&HT ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang, Ngân hàng có
nghĩa vụ nộp cho Nhà nước thuế thu nhập bằng 20% trên lợi nhuận tính thuế trong 10 năm đầu tính từ năm
hoạt động đầu tiên. Ngân hàng được miễn thuế thu nhập trong hai năm kể từ năm đầu tiên có lợi nhuận chịu
thuế và giảm 50% thuế thu nhập trong 6 năm tiếp theo. Từ năm hoạt động thứ 11, Ngân hàng phải nộp cho
Nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất quy định tại thời điểm đó.

28.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được dựa trên lợi nhuận
sau thuế là 540.053 triệu VNĐ (Giai đoạn từ 28/3/2008 đến 31/12/2008: 443.588 triệu VNĐ) và số lượng cổ
phiếu phổ thông bình quân gia quyền là 336.041.096 (Giai đoạn từ 28/3/2008 đến 31/12/2008: 330.000.000
cổ phiếu), được tính toán như sau:

(i)

Lợi nhuận sau thuế
2009

Triệu VNĐ
Lợi nhuận sau thuế
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540.053

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ
443.588

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009
ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

(ii)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Số cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền
2009

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008

Số cổ phiếu phổ thông đã phát hành năm/kỳ trước mang sang
Ảnh hưởng của số cổ phiếu đã phát hành trong năm/kỳ

330.000.000
6.041.096

330.000.000
-

Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông
cho năm/kỳ kết thúc ngày 31 tháng 12

336.041.096

330.000.000

(iii) Lãi cơ bản trên cổ phiếu
2009

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
VNĐ

VNĐ
Lãi cơ bản trên cổ phiếu

29.

1.607

1.344

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

Tiền và các khoản tương đương tiền

TiêҒn măҕt taҕi quyѺ
Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
TiêҒn gưѴi taҕi caғc tổ chức tín dụng khác với kỳ hạn gốc
không quá 3 tháng

39.566
209.856

34.767
139.508

3.283.810

2.108.848

3.533.232

2.283.123

Bao gồm trong tiền và các khoản tương đương tiền có tiền và các khoản tương đương tiền bằng các ngoại tệ
khác VNĐ trị giá tương đương 454.606 triệu VNĐ (31 tháng 12 năm 2008: 603.608 triệu VNĐ).

30.

Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Ngân hàng có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan (các cổ
đông, các công ty được Ngân hàng đầu tư vốn, các thành viên Hội đồng Quản trị và các nhân viên của Ngân
hàng, gia đình họ và các công ty do họ làm chủ) là khách hàng của Ngân hàng trong năm. Các điều khoản
của những giao dịch này do ban lãnh đạo Ngân hàng phê duyệt.
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ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Số dư và các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong năm và tại thời điểm cuối năm như sau:
Số dư

31/12/2009
Triệu VNĐ

31/12/2008
Triệu VNĐ

Tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng
Công ty Cổ phần Him Lam
Tổng công ty Thương mại Satra Sài Gòn
Giấy tờ có giá phát hành bởi Ngân hàng
Công ty Cổ phần Him Lam
Các khoản cho vay
Công ty Cổ phần Him Lam
Tạm ứng xây dựng công trình
Công ty Cổ phần Him Lam

16.993
1.595

2.500

-

115.000

-

1.411.359

2009

Triệu VNĐ

31.

7.407
13.621

422.826

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

Chi phí lãi
Công ty Cổ phần Him Lam
Tổng công ty Thương mại Satra Sài Gòn

375
1.265

177
46

Thu nhập lãi
Công ty Cổ phần Him Lam

4.346

-

Tình hình thu nhập của cán bộ, công nhân viên
2009

Triệu VNĐ
Tổng số cán bộ, công nhân viên
Thu nhập của cán bộ, công nhân viên
1. Lương cơ bản
2. Các khoản phụ cấp
4. Cộng (1+2)

5. Tiền lương bình quân tháng
6. Thu nhập bình quân tháng
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Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
31/12/2008
Triệu VNĐ

784

562

25.155
79.540

15.714
49.688

104.695

65.402

2.7
11.1

2.3
9.7

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009
ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

32.

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước
Số dư tại
1/1/2009
Triệu VNĐ
Thuế giá trị gia tăng
Các loại thuế khác

33.

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Phát sinh trong năm
Số phải nộp
Số đã nộp
Triệu VNĐ
Triệu VNĐ

Số dư tại
31/12/2009
Triệu VNĐ

293
1.689

4.792
10.480

(3.699)
(10.044)

1.385
2.125

1.982

15.272

(13.743)

3.510

Loại hình và giá trị tài sản thế chấp của khách hàng
31/12/2009
Triệu VNĐ
Bất động sản
Động sản
Giấy tờ có giá
Các tài sản đảm bảo khác

31/12/2008
Triệu VNĐ

3.941.505
4.752.691
1.356.898
986.872

1.366.955
2.603.007
162.639
205.131

11.037.966

4.337.732
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34.

1.327.904
1.600.955
13.291

299.491
259.354
40.137

Doanh thu
Chi phí
Lợi nhuận

28.565
24.936
3.629

-

5.052
4.876
176

-

Miền Trung
2009
Giai đoạn từ
28/3/2008
đến
31/12/2008

21.265
21.089
4.778

Miền Trung
31/12/2009 31/12/2008

Ngân hàng hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực (ngân hàng bán lẻ).

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

2009

Miền Bắc
Giai đoạn từ
28/3/2008
đến
31/12/2008

2.341.089
2.300.951
16.600

Miền Bắc
31/12/2009 31/12/2008

Triệu VNĐ

Tài sản
Nợ phải trả
Tài sản cố định

Triệu VNĐ

Ngân hàng theo dõi thông tin chia theo các vùng địa lý chính tại Việt Nam như sau:

Bộ phận chia theo vùng địa lý

Báo cáo bộ phận

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm
2009 (tiӃp theo)

914.458
924.971
13.482

264.243
238.118
26.125

62.431
73.593
(11.162)

Miền Nam
2009
Giai đoạn từ
28/3/2008
đến
31/12/2008

3.227.500
3.201.375
24.999

Miền Nam
31/12/2009
31/12/2008

5.210.587
1.480.435
87.306

1.001.858
528.243
473.615

674.957
223.836
451.121

Chưa phân bổ
2009
Giai đoạn từ
28/3/2008
đến
31/12/2008

11.777.076
8.015.325
113.224

Chưa phân bổ
31/12/2009 31/12/2008

7.452.949
4.006.361
114.079

1.570.644
1.030.591
540.053

765.953
322.365
443.588

Tổng cộng
2009
Giai đoạn từ
28/3/2008
đến
31/12/2008

17.366.930
13.538.740
159.601

Tổng cộng
31/12/2009 31/12/2008

Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 200FͯD

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009
ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

35.

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN
ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Thuyết minh quản lý rủi ro
Phần này cung cấp chi tiết về các rủi ro mà Ngân hàng có thể gặp phải và mô tả chi tiết các phương pháp mà
ban lãnh đạo Ngân hàng sử dụng để kiểm soát rủi ro. Các loại rủi ro tài chính quan trọng nhất mà Ngân hàng
dễ gặp phải là rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường.

(i)

Rủi ro tín dụng
Ngân hàng chịu rủi ro tín dụng trong quá trình cho vay và đầu tư cũng như khi Ngân hàng đóng vai trò trung
gian thay mặt khách hàng hay các bên thứ ba khác hay khi Ngân hàng cấp bảo lãnh.
Rủi ro khi các bên đối tác không có khả năng thanh toán nợ được giám sát một cách liên tục. Để quản lý được
mức độ rủi ro tín dụng, Ngân hàng cố gắng chỉ giao dịch với các đối tác có uy tín tín dụng cao và khi thích
hợp, sẽ yêu cầu có tài sản đảm bảo.
Rủi ro tín dụng chính mà Ngân hàng gặp phải phát sinh từ các khoản cho vay và ứng trước của Ngân hàng.
Mức độ rủi ro tín dụng này được phản ánh theo giá trị ghi sổ của các tài sản trên bảng cân đối kế toán. Ngoài
ra Ngân hàng còn gặp phải rủi ro tín dụng ngoại bảng dưới dạng các cam kết cấp tín dụng và cấp bảo lãnh.
Mức độ tập trung của rủi ro tín dụng (cho dù là trong hay ngoại bảng) phát sinh từ các công cụ tài chính tồn
tại theo từng nhóm đối tác khi các nhóm này có các đặc điểm kinh tế tương tự nhau mà có thể khiến khả
năng trả nợ của các nhóm đối tác ngày sẽ bị ảnh hưởng tương tự như nhau khi có các biến động về điều kiện
kinh tế hay những điều kiện khác.
Mức độ tập trung chủ yếu của rủi ro tín dụng phát sinh theo khu vực và theo loại khách hàng liên quan đến
các hoạt động đầu tư, cho vay và ứng trước, cam kết cấp tín dụng và cấp bảo lãnh của Ngân hàng. Ngân hàng
có rủi ro tập trung chủ yếu vào một số ngành kinh tế nhất định.

(ii)

Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản phát sinh trong quá trình Ngân hàng huy động vốn nói chung và trong quá trình quản lý
các trạng thái tiền tệ của Ngân hàng. Rủi ro thanh khoản bao gồm rủi ro do việc không có khả năng huy động
được tài sản theo các thời điểm đáo hạn và lãi suất phù hợp cũng như rủi ro do việc không có khả năng thanh
lý được một tài sản với một giá cả hợp lý và trong một khoảng thời gian phù hợp.
Bảng dưới đây trình bày phân tích tài sản và công nợ tài chính của Ngân hàng theo các nhóm kỳ đáo hạn
tương ứng tính theo thời hạn còn lại từ ngày kết thúc niên độ kế toán đến ngày phải thanh toán. Trong thực
tế, kỳ đáo hạn thực tế của tài sản và công nợ tài chính có thể khác thời hạn theo hợp đồng theo các thỏa
thuận miệng giữa các bên hoặc phụ lục hợp đồng có thể có.
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Mức chênh thanh khoản ròng

Nợ phải trả
Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam
Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác
TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi
ro
Phát hành giấy tờ có giá
Các khoản nợ khác

Tài sản
Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác - gộp
Chứng khoán kinh doanh - gộp
Cho vay khách hàng - gộp
Chứng khoán đầu tư - gộp
Góp vốn đầu tư dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản có khác

(Triệu VNĐ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

-

61.407

-

-

-

61.407

-

-

61.407
-

Quá hạn
trên 3
tháng

-

Quá hạn
dưới 3
tháng

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm
2009 (tiӃp theo)

8.749.027

2.463.506

35.000
139.616

1.275.681
1.008.209
5.000

11.212.533

39.566
209.856
2.637.046
1.450
734.933
5.737.624
1.852.058

Đến 1
tháng

(3.614.254)

8.057.893

675.334
-

-

1.006.171
6.376.388

4.443.639

1.081.764
3.311.875
50.000
-

Từ 1 tháng
đến 12
tháng

(1.310.981)

2.772.903

296.120
-

1.794.100
682.683
-

1.461.922

200.000
1.261.922
-

Từ 1 năm
đến 5 năm

-

(25.390)

244.438

6.032
-

238.406

219.048

6.330
159.601
-

53.117

Trên 5
năm

3.859.809

13.538.740

977.486
139.616

1.275.681
3.808.480
7.302.477
35.000

17.398.549

39.566
209.856
3.918.810
1.450
5.423.254
5.787.624
6.330
159.601
1.852.058

Tổng cộng

Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 200FͯD

Mức chênh thanh khoản ròng

Nợ phải trả
Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng
khác
TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
Các khoản nợ khác

Tài sản
Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng
khác - gộp
Chứng khoán kinh doanh - gộp
Cho vay khách hàng - gộp
Chứng khoán đầu tư - gộp
Góp vốn đầu tư dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản có khác

(Triệu VNĐ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

7.115

-

-

-

-

7.115

-

-

7.115
-

-

-

Quá hạn trên 3
tháng

-

Quá hạn dưới
3 tháng

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm
2009 (tiӃp theo)

649.673

2.092.356

122.131
1.764.621
205.604

2.742.029

1.098.496
22.238
765.416
681.604

34.767
139.508

Đến 1 tháng

1.629.784

1.908.220

831.173
1.077.047
-

3.538.004

1.740.520
1.482.364
315.120
-

-

Từ 1 tháng đến
1 năm

923.669

5.785

5.785
-

929.454

116.484
810.490
2.480
-

-

Từ 1 năm đến
5 năm

249.039

-

-

249.039

43.373
91.587
114.079
-

-

Trên 5 năm

3.459.280

4.006.361

953.304
2.847.453
205.604

7.465.641

2.839.016
22.238
2.414.752
1.217.197
2.480
114.079
681.604

34.767
139.508

Tổng cộng

Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 200FͯD
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ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

(iii)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN
ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Rủi ro thị trường
Rủi ro lãi suất
Các hoạt động của Ngân hàng chịu rủi ro về biến động lãi suất khi các tài sản thu lãi và nợ phải trả chịu lãi đáo
hạn tại những thời điểm khác nhau hoặc với những giá trị khác nhau. Một số tài sản không có kỳ hạn cụ thể
hoặc rất nhạy cảm với lãi suất và không tương ứng với từng khoản công nợ cụ thể.
Bảng dưới đây trình bày các tài sản và công nợ của Ngân hàng được phân loại theo thời hạn sớm hơn thời
hạn định giá lại theo hợp đồng hoặc theo ngày đáo hạn và lãi suất thực tế tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
Ngày định giá lại tài sản và ngày đáo hạn dự kiến có thể khác nhiều so với ngày quy định trong hợp đồng, đặc
biệt với ngày đáo hạn tiền gửi của khách hàng.
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Mức chênh nhạy cảm với lãi suất của các chỉ
tiêu nội bảng
Mức chênh nhạy cảm với lãi suất của các chỉ
tiêu ngoại bảng
Mức chênh nhạy cảm với lãi suất nội, ngoại
bảng

Nợ phải trả
Các khoản nợ Chính phủ và NHNNVN
Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác
TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
Phát hành giấy tờ có giá
Các khoản nợ khác

Tài sản
Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác gộp
Chứng khoán kinh doanh - gộp
Cho vay khách hàng - gộp
Chứng khoán đầu tư - gộp
Góp vốn đầu tư dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản có khác

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009
(Triệu VNĐ)

174.616
2.094.245

2.094.245

61.407

61.407

2.268.861

61.407

35.000
139.616

1.450
6.330
159.601
1.852.058

61.407
-

-

39.566
209.856
-

Không
chịu lãi

-

Quá hạn

(3.544.271)

8.023.014
(3.544.271)

1.275.681
1.008.209
5.330.288
408.836
-

4.478.743

734.933
-

3.743.810

(436.289)

1.873.770
(436.289)

556.171
1.051.100
266.499
-

1.437.481

1.287.481
-

150.000

Từ 1 đến
3 tháng

801.788

539.691
801.788

250.000
278.466
11.225
-

1.341.479

1.266.479
50.000
-

25.000

Từ 3 đến
6 tháng

(81.196)

889.111
(81.196)

200.000
404.217
284.894
-

807.915

757.915
50.000
-

-

Từ 6 đến
12 tháng

2.219.858

2.038.538
2.219.858

1.794.100
238.406
6.032
-

4.258.396

1.261.922
2.996.474
-

-

Từ 1 đến
5 năm

-

2.744.267

2.744.267

-

2.744.267

53.117
2.691.150
-

Trên 5
năm

3.859.809

13.538.740
3.859.809

1.275.681
3.808.480
7.302.477
35.000
977.486
139.616

17.398.549

1.450
5.423.254
5.787.624
6.330
159.601
1.852.058

39.566
209.856
3.918.810

Tổng cộng

Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 200FͯD

Đến 1 tháng

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm
2009 (tiӃp theo)

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009

Liïn kïët Phaát triïín 89

90 www.lienvietbank.net

Mức chênh nhạy cảm với lãi suất của các
chỉ tiêu nội bảng
Mức chênh nhạy cảm với lãi suất của các
chỉ tiêu ngoại bảng
Mức chênh nhạy cảm với lãi suất nội,
ngoại bàng

Nợ phải trả
Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng
khác
TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
Các khoản nợ khác

Tài sản
Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng
khác – gộp
Chứng khoán kinh doanh - gộp
Cho vay khách hàng - gộp
Chứng khoán đầu tư - gộp
Góp vốn đầu tư dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản có khác

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008
(Triệu VNĐ)

2.480
114.079
681.604
855.168

7.115

649.564
649.564

7.115

205.604

7.115

-

205.604

22.238
-

7.115
-

-

34.767
-

Không
chịu lãi

-

Quá hạn

(267.876)

-

(267.876)

1.373.284

92.150
1.281.134
-

1.105.408

453.026
512.874
-

139.508

Dưới 1
tháng

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31 tháng 12 năm
2009 (tiӃp theo)

(63.370)

-

(63.370)

1.828.807

406.500
1.422.307
-

1.765.437

1.656.105
109.332
-

-

Từ 1 đến
3 tháng

1.976.315

-

1.976.315

539.001

454.654
84.347
-

2.515.316

729.885
1.785.431
-

-

Từ 3 đến
6 tháng

(32.302)

-

(32.302)

32.302

32.302
-

-

-

-

Từ 6 đến
9 tháng

8.342

-

8.342

21.658

21.658
-

30.000

30.000
-

-

Từ 9 đến
12 tháng

1.181.492

-

1.181.492

5.705

5.705
-

1.187.197

1.187.197
-

-

Từ 1 đến
5 năm

Trên
5 năm

-

-

-

-

-

-

-

-

3.459.280

-

3.459.280

4.006.361

953.304
2.847.453
205.604

7.465.641

2.839.016
22.238
2.414.752
1.217.197
2.480
114.079
681.604

34.767
139.508

Tổng
cộng

Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 200FͯD

BAÁO CAÁO
THÛÚÂNG NIÏN

2009
ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Rủi ro tiền tệ
Ngân hàng chịu rủi ro tiền tệ trong những giao dịch bằng ngoại tệ.
Ngân hàng chủ yếu sử dụng Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam để hạch toán các hoạt động của mình. Do các báo
cáo chính của Ngân hàng được trình bày bằng Đồng Việt Nam, các báo cáo chính của Ngân hàng bị ảnh
hưởng bởi những biến động tỷ giá giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam.
Rủi ro trong các giao dịch bằng ngoại tệ của Ngân hàng sẽ làm phát sinh lãi hoặc lỗ ngoại tệ và các khoản lãi
hay lỗ ngoại tệ này được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Rủi ro này bao gồm cả các tài
sản và công nợ tiền tệ của Ngân hàng có nguồn gốc không phải bằng loại tiền tệ hạch toán của Ngân hàng.
Xem các thuyết minh 3, 5, 9, 15, 16 về phân tích các đơn vị tiền tệ của tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại và cho vay
các tổ chức tín dụng khác, chứng khoán đầu tư, tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác và tiêҒn gưѴi cuѴa
khaғch haҒng. Ngân hàng cũng duy trì trạng thái mở để có thể thu lãi từ biến động tỷ giá.
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3.666.249

Trạng thái tiền tệ nội, ngoại bảng

187.973

210.502
(22.529)

3.961.220

9.572.311
3.643.884
22.365

3.201.293
675.482
46.208
38.237

10.458
3.704
429.818
119.489
3.588.200
20.053
4.171.722

USD

1.275.681
607.187
6.621.786
35.000
931.278
101.379

28.955
206.152
3.478.520
1.450
5.303.765
2.199.424
6.330
159.601
1.831.998
13.216.195

VNĐ

6.029

5.423
606

5.209

5.209
-

153
10.472
7
10.632

Loại tiền tệ
khác

3.860.251

3.859.809
442

13.538.740

1.275.681
3.808.480
7.302.477
35.000
977.486
139.616

39.566
209.856
3.918.810
1.450
5.423.254
5.787.624
6.330
159.601
1.852.058
17.398.549

Tổng cộng

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Trạng thái tiền tệ nội bảng
Trạng thái tiền tệ ngoại bảng

Nợ phải trả
Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác
TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
Vốn tải trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
Phát hành giấy tờ có giá
Các khoản nợ khác

Tài sản
Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác - gộp
Chứng khoán kinh doanh - gộp
Cho vay khách hàng - gộp
Chứng khoán đầu tư - gộp
Góp vốn đầu tư dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản có khác

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009
(Triệu VNĐ)

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
(tiӃp theo)

3.314.712

Trạng thái tiền tệ nội, ngoại bảng

145.025

165.475
(20.450)

761.327

3.245.034
3.293.723
20.989

288.627
469.626
3.074

926.802

6.538.757
664.677
2.377.827
202.530

7.749
3.438
677.509
233.203
4.903

USD

26.977
136.070
2.161.466
22.238
2.181.549
1.217.197
2.480
114.079
676.701

VNĐ

82

82
-

-

-

82

41
41
-

Loại tiền tệ
khác

3.459.819

3.459.280
539

4.006.361

953.304
2.847.453
205.604

7.465.641

34.767
139.508
2.839.016
22.238
2.414.752
1.217.197
2.480
114.079
681.604

Tổng

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Trạng thái tiền tệ nội bảng
Trạng thái tiền tệ ngoại bảng

Nợ phải trả
Tiền gửi và tiền vay các tổ chức tín dụng khác
TiêҒn gưѴi cuѴa khaғch haҒng
Các khoản nợ khác

Tài sản
Tiền mặt tại quỹ
Tiền gửi tại Ngân haҒng NhaҒ nươғc Viêҕt Nam
Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác - gộp
Chứng khoán kinh doanh - gộp
Cho vay khách hàng - gộp
Chứng khoán đầu tư - gộp
Góp vốn đầu tư dài hạn
Tài sản cố định
Tài sản có khác

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008
(Triệu VNĐ)

ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009
(tiӃp theo)
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ThuyӃt minh báo cáo tài chính cho năm kӃt thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2009 (tiӃp theo)

36.

Các cam kết

(i)

Chi tiêu vốn

Mүu B05/TCTD
(Ban hành theo Quy͇t ÿ͓nh 16/2007/QĈNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 cͯa
Th͙ng ÿ͙c Ngân hàng Nhà n˱ͣc Vi͏t Nam)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, Ngân hàng có những cam kết chi tiêu vốn sau đã được phê duyệt nhưng
chưa được hạch toán trên bảng cân đối kế toán:
31/12/2009
Triệu VNĐ
Được phê duyệt và kí hợp đồng

(ii)

3.159.256

31/12/2008
Triệu VNĐ
447.462

Hợp đồng thuê
Các khoản phải trả tối thiểu theo những hợp đồng thuê tài sản hoạt động không hủy ngang như sau:
31/12/2009
Triệu VNĐ
Dưới 1 năm
Từ 2 đến 5 năm
Trên 5 năm

37.

31/12/2008
Triệu VNĐ

26.261
71.517
26.498

13.583
4.319

124.276

17.902

Số liệu so sánh
Một vài số liệu so sánh đã được Ngân hàng phân loại lại để phù hợp với cách trình bày của năm hiện tại như
sau:
31/12/2008
(Phân loại lại)
Triệu VNĐ
Bảng cân đối kế toán
Chứng khoán đầu tư
Chứng khoán kinh doanh
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng chung cho các cam kết ngoại bảng
Dự phòng thuế phải nộp
Nợ phải trả khác
Thư tín dụng
Cam kết khác
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31/12/2008
(theo báo cáo
năm trước)
Triệu VNĐ

22.238
1.105.895
111.303
(7.672)
205.604
48.639
-

1.231.763
46
1.982
203.576
48.639

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến

Giai đoạn từ
28/3/2008 đến
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VII. MẠNG LƯỚI GIAO DỊCH
HỘI SỞ CHÍNH
1

2

Trụ sở chính
Địa chỉ

Số 32 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Tel

0711.627.0668

Fax

0711.358.1737

Văn phòng Điều hành
Địa chỉ

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel

04.62.668.668

Fax

04.35.738.245

KHU VỰC MIỀN BẮC
3

4

5

6

7
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Ngân hàng Liên Việt Hà Nội
Địa chỉ

Số 135 - 137 đường Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel

04.6276.4160

Fax

04.3573.8252

Ngân hàng Liên Việt Đống Đa (tên cũ: Ngân hàng Liên Việt Láng Hạ)
Địa chỉ

Số 35 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel

04. 6252.6688

Fax

04. 6275.2910

Ngân hàng Liên Việt Trần Đăng Ninh
Địa chỉ

Số 207 – 209 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel

04.3793.1668

Fax

04.3793.1669

Ngân hàng Liên Việt Liễu Giai
Địa chỉ

Số 14 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

Tel

04.3767.4842

Fax

04.3767.4806

Ngân hàng Liên Việt Ba Đình
Địa chỉ

Số 59B Hàng Bún, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Tel

04.6270.0052

Fax

04.6270.0051
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10

11

12

13

14

15

16

Ngân hàng Liên Việt Hà Đông
Địa chỉ

Số 10 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Tel

04.6286.8999

Fax

04.6285.3138

Ngân hàng Liên Việt Thăng Long
Địa chỉ

Số 8 phố Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel

04.3938.0088

Fax

04.3938.0357

Ngân hàng Liên Việt Hòa Mã
Địa chỉ

Số 30 – 32 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel

04.3976.5746

Fax

04.3976.5743

Ngân hàng Liên Việt Triệu Việt Vương
Địa chỉ

Số 45 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel

04.3944.8829

Fax

04.3944.8830

Ngân hàng Liên Việt Linh Đàm
Địa chỉ

Số 17 - BT2, phố Nguyễn Hữu Thọ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tel

04.3540.1448/ 04.3540.1449

Fax

04.3540.1450

Ngân hàng Liên Việt Thủ Đô
Địa chỉ

Số 109 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel

04.6266.8668

Fax

04.6270.1905

Ngân hàng Liên Việt Đông Đô
Địa chỉ

Số 297 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Tel

04.3726.4008

Fax

04.3726.4009

Ngân hàng Liên Việt Giảng Võ
Địa chỉ

Số 267 – 269 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel

04.3512.3058

Fax

04.3512.3059

Ngân hàng Liên Việt Nguyễn Chí Thanh
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17

18

Địa chỉ

Số 76 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel

04.3775.3388

Fax

04.3775.9476

Ngân hàng Liên Việt Hoàng Quốc Việt
Địa chỉ

Số 1014 Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Tel

04.3793.2600

Fax

04.3793.2601

Ngân hàng Liên Việt Bắc Ninh
Địa chỉ

Số 22 đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel

0241.3855.688

Fax

0241.3856.720

KHU VỰC MIỀN TRUNG
19

20

21

Ngân hàng Liên Việt Dung Quất
Địa chỉ

Block 01, số 1 An Dương Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Tel

055.625.1668

Fax

055.625.1669

Ngân hàng Liên Việt Hùng Vương
Địa chỉ

Số 28 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Tel

055.3717.668/055.3717.669

Fax

055.625.1669

Ngân hàng Liên Việt Đà Nẵng
Địa chỉ

Số 299 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tel

0511.381.6668

Fax

0511.355.3686

KHU VỰC MIỀN NAM
22

23
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Ngân hàng Liên Việt SGD Hậu Giang
Địa chỉ

Số 32 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Tel

0711.627.0668

Fax

0711.358.1737

Ngân hàng Liên Việt Tân Phú Thạnh
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25

26

27

28

29

30

31

Địa chỉ

418A Quốc lộ 1, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Tel

0711.6268.022

Fax

0711.6268.025

Ngân hàng Liên Việt Vị Thanh
Địa chỉ

Số 1107 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Tel

0711.6261.007

Fax

0711.6261.009

Ngân hàng Liên Việt TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ

Số 2A đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.6266.8668

Fax

08.6266.9669

Ngân hàng Liên Việt Phú Mỹ Hưng

Địa chỉ

Số 1443 khu phố Mỹ Toàn 1, khu Đô thị mới Phú Mỹ Hưng, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân
Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.5412.3256

Fax

08.5413.2882

Ngân hàng Liên Việt An Phú
Địa chỉ

Số 35 đường Song Hành, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.6266.8668

Fax

08.6266.9669

Ngân hàng Liên Việt Ngô Gia Tự
Địa chỉ

Số 228 – 230 đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.6266.8668

Fax

08.6266.9669

Ngân hàng Liên Việt Bình Thới
Địa chỉ

205 – 205A Bình Thới, phường 10, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.6264.0188

Fax

08.6264.0797

Ngân hàng Liên Việt Tân Bình
Địa chỉ

Số 475 đường Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.5449.5211

Fax

08.5449.5210

Ngân hàng Liên Việt Trường Chinh
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Địa chỉ

Số 481-481B đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.3813.0791

Fax

08.3813.0794

Ngân hàng Liên Việt Tân Sơn Nhất
Địa chỉ

Số 153 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.3994.0072

Fax

08.3994.0075

Ngân hàng Liên Việt Chợ Lớn
Địa chỉ

Số 52 – 54 – 56 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.62.688688

Fax

08.62.699699

Ngân hàng Liên Việt Trần Hưng Đạo
Địa chỉ

Số 451 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel

08.6295.8811

Fax

08.6291.2917

Ngân hàng Liên Việt Cần Thơ
Địa chỉ

Số 26 – 28 Nguyễn An Ninh, ấp Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Tel

0710.625.2555

Fax

0710.625.2539

Ngân hàng Liên Việt Thốt Nốt
Địa chỉ

Số 72 đường Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Tel

0710.625.2555

Fax

0710.625.2539

Ngân hàng Liên Việt An Giang
Địa chỉ

Số 132C Trần Hưng Đạo - Phường Mỹ Bình - thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang

Tel

076.3959.456

Fax

076.3959.567

