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Báo cáo tài chính được trình bày bằng 
đồng Việt Nam, áp dụng chế độ kế 
toán do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố phù hợp với chuẩn mực kế 
toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán 
được chấp nhận chung tại Việt Nam, quy chế 
quản lý tài chính Ban hành theo Quyết định 
số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của 
Chính phủ và Thông tư số 24/2005/TT-BTC 
ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính về Hướng 
dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối 
với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành 
kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg 
ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Năm tài chính của Ngân hàng Chính 
sách xã hội bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc 
vào ngày 31/12 dương lịch.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHỦ YẾU

 1. Thu nhập
 Thu nhập của Ngân hàng Chính sách 
xã hội là toàn bộ các khoản thực thu phát sinh 
trong hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác.

 2. Chi phí
 Chi phí là các khoản chi phí hợp lý 
trong kỳ.

 3. Chuyển đổi ngoại tệ
 Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ 
được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ 

Financial statements are presented in 
Vietnam Dong (VND), adopting the 
accounting regime stipulated by the 

State Bank of Vietnam (SBV), in consistent 
with Vietnam’s Accounting Standard and ac-
counting principles generally accepted in Vi-
etnam, with the financial management regu-
lation issued in connection with Decision No 
180/2002/QD-TTg by the Prime Minister on 
19th December, 2002, and with Circulars 
No. 24/2005/TT-BTC, dated September 1st, 
2005 by Ministry of Finance providing guid-
ance on VBSP’s financial management regu-
lation, which was issued in connection with 
Decision No 180/2002/QD-TTg by the Prime 
Minister on 19th December, 2002.
 VBSP’s fiscal year begins on Janu-
ary 1st and ends on December 31st of the 
calendar year

KEY PRINCIPLES

 1. Income
 VBSP’s income consists of  in-
come actually earned from its opera-
tions and other activit ies.

 2. Expense
 Expenses are reasonable costs in-
curred in the period.

 3. Conversion of Foreign Currencies
 Transactions denominated in for-
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giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các 
tài sản và công nợ có gốc ngoại tệ tại ngày 
kết thúc niên độ được chuyển đổi sang 
đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam công bố tại ngày này. 
Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá 
lại các khoản này được hạch toán vào kết 
quả hoạt động.

 4. Tài sản cố định và khấu hao
 Tài sản cố định được trình bày 
theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn luỹ 
kế. Khấu hao tài sản cố định theo phương 
pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 
dụng ước tính, phù hợp với Thông tư số 
203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 5. Tín dụng
 Dư nợ tín dụng được tính bằng giá trị 
các khoản nợ gốc chưa thanh toán vào cuối 
năm tài chính trừ dự phòng phải thu khó 
đòi. Lãi được tính trên cơ sở thực thu. Quỹ 
dự phòng rủi ro tín dụng được tính theo tỷ 
lệ chung là 0,02% trên số dư nợ bình quân 
năm và được sử dụng để bù đắp tổn thất do 
nguyên nhân khách quan phát sinh trong 
quá trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách.

eign currencies were converted to VND at 
the exchange rates prevailing on the date of 
transaction. The balances of assets and li-
abilities originally denominated in foreign 
currencies on the closing date of a fiscal year 
were converted to VND at the exchange rates 
announced by the SBV on that date. Gains 
(losses) as a result of such conversion were 
charged to the profit and loss account

 4. Fixed assets and depreciation of 
fixed assets
 Fixed assets are valued at the original 
cost minus the accumulated depreciation. 
Thedepreciation of fixed assets is calculated 
on the basis of the straight-line depreciation 
method and the estimated useful life of the 
assets, which are stipulated in Decision No. 
203/2009/TT-BTC issued by the Minister of 
Finance on 20 October, 2009.

 5. Credit
 The total outstanding loan is the ag-
gregate of the unpaid principals of all loans 
at the end of the fiscal year subtract loss pro-
vision amount. Interest is calculated on cash 
basis. Loan loss provision is calculated by 
setting aside 0.02% of the average annual 
loan outstanding and shall be used to cover 
losses that incur objectively in the course of 
lending to the poor and other policy-based 
beneficiaries.
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Financial Statements of the VBSP in 2012 approved by Chairman of the Board of Directors.
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31/12/201231/12/201131/12/2010

72.651.209 87.566.058 99.381.322

Đơn vị: Triệu đồng

Unit: VND million
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Chi phí khác/Other expenses

31/12/201231/12/201131/12/2010
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Đơn vị: Triệu đồng

Unit: VND million


