


HOA HƯỚNG DƯƠNG
Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có 
một bông hoa tên là hướng dương. Hoa 
hướng dương mang trong tim một tình 
yêu cháy bỏng với mặt trời. Hoa quyết định 
nhuộm vàng mình và luôn vươn cao hướng 
về mặt trời để đón những tia nắng ấm áp 
nhất với tất cả tình yêu ngọt ngào.
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Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi
Lời dẫn

Tầm nhìn

Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Trở thành thương hiệu Xanh và phát triển bền vững trong trong ngành 
ngân hàng việt nam.

chúng tôi xác định giá trị cốt lõi của ngân hàng kiên Long chính là: 
Tâm – Tín – kiên – Xanh 

cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp có tập trung, luôn mang 
lại giá trị gia tăng đối với khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
các cá nhân và hộ kinh doanh cá thể tại mỗi địa bàn hoạt động trên 
toàn quốc.

chia sẻ giá trị Xanh và tiên phong tham gia các chương trình, hoạt 
động Xanh vì lợi ích phát triển cộng đồng tại việt nam.

năm 2014, Kienlongbank tiến gần đến 
cột mốc 20 năm hình thành và phát triển. 
khởi đầu từ một ngân hàng nông thôn với 
mong muốn khơi thông dòng vốn phục 
vụ bà con nông dân trong sản xuất nông 
nghiệp, giờ đây Kienlongbank đã lớn 
mạnh hơn, phục vụ đa dạng các sản phẩm 
tài chính – ngân hàng hiện đại đến khách 
hàng ở khắp mọi miền đất nước với 01 Hội 
sở, 96 chi nhánh và phòng giao dịch.

năm 2015, Kienlongbank được kỳ vọng sẽ 
vươn mình trỗi dậy, vượt qua thách thức để 
giành thắng lợi, mang lại nhiều lợi ích cho 
đất nước, đối tác, khách hàng và cổ đông.        

Lời dẫn
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Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thông điệp của

Thay mặt Hội đồng quản trị ngân hàng Tmcp kiên Long 
(kienlongbank), tôi trân trọng gửi đến Quý cổ đông, 
Quý đối tác, Quý khách hàng lời chúc sức khỏe, lời cảm 
ơn chân thành nhất vì đã tin tưởng và đồng hành với 
kienlongbank trong năm vừa qua.

năm 2014, tình hình kinh tế trong nước đã dần ổn định 
nhờ nhiều giải pháp, chính sách ổn định vĩ mô của chính 
phủ, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Sự hỗ trợ 
tích cực của ngân hàng nhà nước việt nam đã tạo điều 
kiện cho các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng tín 
dụng, nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Tuy nhiên, tình 
hình hoạt động của các doanh nghiệp phục hồi chậm, 
lượng cầu tiêu dùng trong nước vẫn ở mức thấp, khả 
năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao.

nhờ sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo, cán 
bộ, nhân viên, hoạt động của kienlongbank ngày càng 
ổn định, phát triển bền vững, an toàn. Thực hiện chủ 
trương của chính phủ và ngân hàng nhà nước về các 
giải pháp giữ vững sự ổn định và phát triển của nền kinh 
tế, trong những năm qua cũng như trong năm 2014, 
kienlongbank lấy yếu tố khách hàng làm quan trọng 
nhất: luôn đồng cảm, đồng hành và chia sẻ khó khăn với 
khách hàng, cũng như tạo điều kiện ổn định và phát triển 
cho khách hàng. Bằng nhiều giải pháp cấp bách, kịp thời, 
linh hoạt chia sẻ với khách hàng mà kienlongbank đã 
tạo uy tín và niềm tin với hơn 200.000 khách hàng hiện 
có. kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 tuy chưa 
đạt được như mong muốn của Hội đồng quản trị và cổ 
đông, nhưng với kết quả khích lệ và khả quan tạo tiền đề 
ổn định cho phát triển những năm tới. Theo đó, tổng tài 
sản kienlongbank đạt 23.104 tỷ đồng (tăng 8,10% so với 
2013), dư nợ tín dụng đạt 13.526 tỷ đồng (tăng 11,52% 
so với 2013), huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 
16.571 tỷ đồng đạt (tăng 24,56% so với 2013), lợi nhuận 

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng,

trước thuế đạt 233,71 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 1,95% tổng 
dư nợ. 

để tạo tiền đề cho sự phát triển trong năm 2015, cũng là 
năm đánh dấu 20 năm hoạt động của kienlongbank, Hội 
đồng quản trị - Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh các giải 
pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đặt trọng tâm hiệu 
quả, an toàn lên cao; phát triển mở rộng mạng lưới và 
đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng; khai thác các sản phẩm, 
dịch vụ cạnh tranh phát triển thị phần; xử lý và kiểm soát 
nợ xấu ở mức thấp nhất theo quy định của ngân hàng 
nhà nước; tiếp tục tái cơ cấu tổ chức, nâng cao chất 
lượng nhân sự, tập trung công tác đào tạo. Bên cạnh đó, 
kienlongbank vẫn tiếp tục phát huy tinh thần “sẵn lòng 
chia sẻ” trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

chúng tôi tin rằng, với tinh thần lao động trách nhiệm và 
nỗ lực hết mình, không ngại đổi mới, cùng với sự đồng 
hành, ủng hộ của Quý cổ đông, Quý đối tác và Quý khách 
hàng, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân 
viên kienlongbank sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 2015, tiến 
đến xây dựng kế hoạch 5 năm (2015- 2020).

một lần nữa, thay mặt Hội đồng quản trị kienlongbank, 
tôi chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông, Quý 
khách hàng, Quý đối tác thật nhiều sức khỏe, thành công 
và hạnh phúc.

Trân trọng.

rạch giá, ngày 24 tháng 4 năm 2015

vÕ quỐc tHẮNG 
chủ tịch Hội đồng quản trị 
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tiêu biểu năm 2014
10 sự kiện 

Kỷ niệm 19 năm nGày 
THànH Lập KienLonGbanK 
(27/10/1995 - 27/10/2015)

HỌC bỔnG “CHia SẺ ƯỚC 
mƠ“ CHắp CánH KHáT 
vỌnG HỌC SinH

KienLonGbanK Là nHà Tài 
Trợ CHínH Giải bónG đá 
HạnG nHấT QuốC Gia và 
Giải bónG đá Cúp QuốC 
Gia 2014

đồnG HànH CHƯƠnG 
TrìnH “CHunG Tay Góp 
SứC bảo vệ biển đônG”

01 02 03 04

năm 2014, kienlongbank tổ chức 
thành công chuỗi sự kiện lễ kỷ niệm 
19 năm ngày thành lập ngân hàng 
tại 25 tỉnh/ thành trên cả nước. Sự 
kiện được kienlongbank tổ chức 
trang trọng và ấm cúng, với sự 
hiện diện của lãnh đạo ngân hàng 
nhà nước việt nam, lãnh đạo ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh/ thành phố, 
chính quyền địa phương; đại diện 
các sở, ban, ngành; Ban lãnh đạo 
kienlongbank cùng các khách hàng 
thân thiết trên cả nước.

năm học 2014, kienlongbank trao 
tặng 1.250 suất học bổng với tổng 
giá trị 2,5 tỷ đồng thông qua chương 
trình “Học bổng cho học sinh THpT”. 
với sự ủng hộ từ ngân hàng nhà 
nước việt nam tại các tỉnh/ thành, sự 
hưởng ứng tích cực của cộng đồng 
và đặc biệt là chương trình đã mang 
đến niềm vui, sự động viên to lớn 
cho các em học sinh THpT khi nhận 
được học bổng. Từ thành công của 
chương trình, kienlongbank chính 
thức sử dụng Quỹ học bổng mang 
tên “chia sẻ ước mơ” như sự tiếp 
nối, đồng hành thường niên của 
kienlongbank, nhằm tiếp tục vun 
đắp những khát vọng và ươm mầm 
cho tài năng của đất nước.

giải Bóng đá cúp Quốc gia 2014 có 
tên gọi là giải Bóng đá cúp Quốc gia 
kienlongbank 2014 (kienlongbank 
nation cup) với sự tham dự của 
21 đội bóng (13 đội tham dự giải 
vđQg và 8 đội tham dự giải HnQg). 
kienlongbank vinh dự là đơn vị tài 
trợ cho chương trình. Bên cạnh mục 
tiêu quảng bá thương hiệu ngân 
hàng, kienlongbank mong góp 
phần nhỏ bé của mình vào sự phát 
triển của thể thao nước nhà, đặc biệt 
là môn bóng đá. 

ngày 10/6/2014, kienlongbank chính 
thức ký kết biên bản thoả thuận ủng 
hộ lực lượng Bảo vệ Biển đông do 
Báo Thanh niên phát động. Theo đó, 
kienlongbank trao tặng số tiền 2,5 tỷ 
đồng từ chi phí công tác xã  hội tính 
trên số lượng thẻ và doanh số giao 
dịch qua thẻ aTm mang tên “Hoàng 
Sa việt nam - Trường Sa việt nam” do 
kienlongbank phát hành.

để tham gia ủng hộ số tiền này, 
kienlongbank đã phát động chương 
trình “chung tay góp sức Bảo vệ Biển 
đông” thông qua việc thúc đẩy các 
giao dịch của thẻ từ tháng 06 năm 
2014 đến năm 2015. với mỗi thẻ 
Hoàng Sa - Trường Sa được phát 
hành hoặc có giao dịch thanh toán, 
kienlongbank sẽ trích chi phí số 
tiền tương ứng 5.000 đồng/thẻ mới 
được phát hành; và 3.000 đồng/giao 
dịch thanh toán từ thẻ để ủng hộ lực 
lượng Bảo vệ Biển đông.

KienLonGbanK THay đỔi 
Giao diện webSiTe mỚi

05

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, 
đồng thời giúp khách hàng có thể 
truy cập thông tin về kienlongbank 
trên giao diện thân thiện hơn với 
công nghệ tiên tiến, năm 2014, 
kienlongbank đưa vào sử dụng giao 
diện mới của website tại địa chỉ 
www.kienlongbank.com.

 điểm nổi bật của giao diện mới là 
website được thiết kế đơn giản, màu 
sắc hài hòa, sắp xếp có hệ thống, 
dễ hiểu, giúp khách hàng có thể dễ 
dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin sản 
phẩm dịch vụ và các chương trình 
khuyến mại của kienlongbank.

Tỷ đồnG2,5 TỔnG Giá TrỊ Trao TẶnG 
1.250 SuấT HỌC bỔnG
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KienLonGbanK nằm TronG 
Top 500 doanH nGHiệp LỚn 
nHấT việT nam 2014

KienLonGbanK CHăm Lo nGƯời Lao độnGKienLonGbanK ra mắT 
dỊCH vụ mobiLe banKinG

KienLonGbanK đa dạnG 
Hóa Sản pHẩm và TănG 
Ưu đãi dỊCH vụ

07 1008 09

vnr500 – Bảng xếp hạng 500 doanh 
nghiệp lớn nhất việt nam, bảng xếp 
hạng uy tín hàng đầu việt nam, 
được xây dựng dựa trên kết quả 
nghiên cứu và đánh giá độc lập 
theo chuẩn mực quốc tế của công 
ty vietnam report, định kỳ công bố 
thường niên từ năm 2007 bởi Báo 
vietnamnet.

năm 2014, kienlongbank tiếp tục 
vinh dự nằm trong danh sách 
500 doanh nghiệp lớn nhất việt 
nam. đây là mốc son đánh dấu 
sự phát triển ổn định, bền vững 
của kienlongbank trong Bảng xếp 
hạng vnr500, là sự ghi nhận khách 
quan về thứ hạng và thành tích 
của các doanh nghiệp lớn nhất 
việt nam đạt được.

được sự quan tâm của Ban lãnh đạo, 
tháng 2 năm 2014 kienlongbank đã 
xây dựng bếp ăn tập thể dành cho 
cB,nv. đây là một trong những nét 
văn hóa khác biệt của kienlongbank 
nhằm  gắn kết, giao lưu giữa cB, 
nv với nhau, đồng thời góp phần 
nâng cao nhận thức và sự cảm 
nhận của mỗi cB.nv về đại gia đình 
kienlongbank.

năm 2014 cũng là năm sinh động 
với các hoạt động phong trào, cuộc 
thi dành cho nội bộ, giúp các đơn vị, 
cB,nv trên toàn hệ thống có cơ hội 
giao lưu, chia sẻ, gắn kết trong công 
việc lẫn cuộc sống. những cuộc 
thi “nụ cười kienlongbank”, “duyên 
dáng kienlongbank”, “gia đình em – 
ước mơ của em”, “đọc và làm theo 
sách”, … đã góp phần tạo nên bức 
tranh sinh động và tự hào về văn 
hóa kienlongbank.

phát triển song song cùng với các 
kênh giao dịch truyền thống (cn/
pgd), kênh giao dịch tự động 
(aTm/ poS), mobile Banking là dịch 
vụ ngân hàng điện tử, khách hàng 
được sử dụng điện thoại di động để 
thực hiện các giao dịch mà không 
cần phải đến ngân hàng vẫn có thể 
tiếp cận mọi dịch vụ mọi lúc mọi 
nơi. Tháng 11/2014, dịch vụ mobile 
Banking được triển khai thí điểm 
trong nội bộ kienlongbank và nhận 
được sự trải nghiệm tích cực từ cB, 
nv. đây là kênh giao dịch tối ưu giúp 
khách hàng tận dụng thời gian và 
những tiện ích trong tầm tay.

năm 2014, kienlongbank triển khai 
các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của khách hàng cá 
nhân và doanh nghiệp. về huy động 
có các sản phẩm: “Tiền gửi linh hoạt”,  
“Tiết kiệm ước mơ”... . Trong đó “Tiết 
kiệm ước mơ” là sản phẩm dành cho 
các mầm non yêu thương trong 
gia đình, được thiết kế với các tính 
năng như “con heo đất” giúp các bé 
nâng cao ý thức tiết kiệm và hiểu giá 
trị của đồng tiền. về sản phẩm tín 
dụng, kienlongbank ra mắt chương 
trình “gói 1.000 tỷ đồng cho vay lãi 
suất ưu đãi mừng xuân ất mùi”, đáp 
ứng nhu cầu vốn linh hoạt của mọi 

khách hàng trên cả nước. riêng 
về các dịch vụ ưu đãi, năm 2014, 
kienlongbank liên tục triển khai 
nhiều chương trình như: ưu đãi 50% 
mức phí chuyển tiền ra nước ngoài; 
giảm giá 5% - 50% khi thanh toán 
bằng thẻ kienlongbank tại các đại lý 
(nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi, 
mua sắm, sức khỏe, …).

tiêu biểu năm 2014 (tiếp theo)
10 sự kiện 

KienLonGbanK Gia nHập 
Hệ THốnG viSa Toàn Cầu

06

năm 2014, kienlongbank chính thức 
được công nhận trở thành thành 
viên của tổ chức thẻ quốc tế viSa. 
để trở thành thành viên của tổ chức 
này, kienlongbank không chỉ đáp 
ứng các yêu cầu của viSa về năng 
lực pháp lý và khả năng tài chính, 
mà còn đảm bảo thực hiện đầy đủ 
các tiêu chuẩn về công nghệ và bảo 
mật trong việc cung ứng các dịch vụ 
ngân hàng hiện đại theo tiêu chuẩn 
quốc tế. 

Thông qua việc gia nhập tổ chức 
viSa, kienlongbank có thể khai thác 
các tiện ích và thế mạnh từ tổ chức 
này với mạng lưới các điểm chấp 
nhận thẻ rộng khắp trên toàn cầu, 
nhằm cung cấp đến các khách hàng 
những dịch vụ tối ưu nhất thông 
qua hệ thống sản phẩm thẻ quốc tế.

12 13
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Sac son
Không kiêu sa rực rỡ như hoa hồng, không sang trọng quí 
phái như hoa lan, hoa hướng dương mang một vẻ đẹp thuần 
khiết nhưng không kém phần lộng lẫy. Và cũng chính từ vẻ 
đẹp thuần khiết của loài hoa hướng dương, nhà thơ Thomas 
Moore đã viết:
“Hoa đài các quy triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về em
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời”

Thông tin chung

Quá trình hình thành và phát triển

các danh hiệu và giải thưởng

Sơ đồ tổ chức 

giới thiệu Hội đồng quản trị 

giới thiệu Ban kiểm soát

giới thiệu Ban điều hành

GiỚi tHiệu về KieNlONG BANK
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20
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Thông tin chung

Tên đầy đủ ngân Hàng THương mại cổ pHần kiên Long

Tên giao dịch quốc tế kien Long commercial Joint - Stock Bank

Tên gọi tắt kienlongbank

mã giao dịch Swift kLBkvnvX

chủ tịch Hội đồng quản trị ông võ Quốc Thắng

Tổng giám đốc ông võ văn châu

mạng lưới hoạt động Hội sở và 96 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc

giấy phép thành lập
Số 0056/nH-gp ngày 18/09/1995 của Thống đốc ngân hàng nhà nước việt 
nam. ngày 27/10/1995, ngân hàng kiên Long chính thức đi vào hoạt động

giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp

đăng ký lần đầu ngày 10/10/1995 và đăng ký thay đổi lần thứ 35, ngày 
18/12/2014.

ngân hàng có một công ty con là công ty TnHH một thành viên Quản lý nợ và khai thác Tài sản - ngân hàng Thương 
mại cổ phần kiên Long

Hoạt động chính

Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, 
tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi. cấp tín dụng dưới hình thức cho 
vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá. cung 
ứng các phương tiện thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán, kinh doanh 
ngoại hối và thực hiện dịch vụ ngân hàng khác.

mã số thuế 1700197787

Website www.kienlongbank.com

địa chỉ
40 - 42 - 44 phạm Hồng Thái, phường vĩnh Thanh vân, Tp. rạch giá,  
tỉnh kiên giang

công ty kiểm toán công ty TnHH kpmg việt nam

23.104 Tỷ vnđ

tổNG tài sảN 
Năm 2014

Hội sở mới tại kiên giang

16 17
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hình thành và phát triển
Quá trình

1995

1996 2002

2005 2007

2005 2007 2008 2009 2011 20122012

1996 2010 2013

2014

10
CB,NV

 3.375
CB,NV

kienlongbank 
thành lập tại 
kiên giang
vốn điều lệ 
1,2 tỷ đồng

Website kienlongbank mới

kienlong mobile Banking

gia nhập hệ thống visa 
quốc tế

phát hành hơn  

78.600 thẻ aTm  
với 74 máy aTm

03 pgd
02 cn  
và 05 pgd

cB,nv  
200 người

nâng vốn 
điều lệ lên 
28 tỷ đồng

chuyển đổi 
thành  
ngân hàng 
đô thị

nâng vốn 
điều lệ lên 
1.000 tỷ đồng

10 cn 
và 33 pgd

Triển khai hệ 
thống TcBS -  
core Banking 

cB,nv  
1.400 người

Lãi trước thuế 
trên 520 tỷ

26 cn và 69 pgd

mã Swift của 
kienlongbank 
hoạt động

cB,nv 2.776 

kết nối hệ 
thống aTm với 
máy poS

nâng vốn  
điều lệ lên  
4,5 tỷ đồng

19 cn và 63 pgd

SmS Banking

nâng vốn điều lệ 
3.000 tỷ

chuẩn hóa thương hiệu

internet Banking

phát hành Thẻ Hoàng Sa việt 
nam và Trường Sa việt nam

kết nối với hệ thống Smartlink

nâng vốn  
điều lệ lên  
580 tỷ đồng

06 cn  
và 14 pgd

96
cHi nHÁnH và pHòng giao dịcH 

HoạT động Tại 25 TỉnH THànH 
Trên Toàn Quốc
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& giải thưởng
danh hiệu

danH Hiệu do nHà nƯỚC CH XHCn việT nam Trao TẶnG

 » Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007)
 » Bằng khen do Thủ tướng trao tặng (2006 - 2008)

bằnG KHen CỦa THốnG đốC nGân HànG nHà nƯỚC việT nam 
(năm 2005 – 2008)

bằnG KHen CỦa bộ TrƯởnG bộ Tài CHínH 
(năm 2005 – 2007)

CáC Giải THƯởnG KHáC

 » cúp giải thưởng eden group
 » cúp giải pháp tiếp thị tốt nhất 
 » cúp vàng top 100 Thương hiệu việt hội nhập WTo
 » cúp vàng WTo thương hiệu việt do khách hàng bình chọn năm 2007 
 » Báo SgTT cấp giấy chứng nhận sản phẩm dịch vụ (ngân hàng tiết kiệm) 
tốt nhất năm 2011 do người tiêu dùng bình chọn.

bằng khen của ubnd tỉnh Kiên Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác an sinh xã hội năm 2014.

và nhiều giải thưởng, ghi nhận từ các tổ chức khác.

Trong Bảng Xếp Hạng FAST500 – 500 doanH 
ngHiệp Tăng Trưởng nHanH nHấT việT nam 
năm 2013 do công Ty cổ pHần BÁo cÁo đÁnH 
giÁ vieTnam reporT kếT Hợp cùng BÁo điện Tử 
vieTnamneT Tổ cHức. 55

KieNlONGBANK  
đứng THứ

kienLongBank Xếp Hạng THứ 77/1000 
doanH ngHiệp nộp THuế  THu nHập doanH 
ngHiệp Lớn nHấT năm 2013 dựa Trên kếT 
Quả kiểm cHứng độc Lập của công Ty cổ 
pHần BÁo cÁo đÁnH giÁ vieT nam reporT 
nHằm mục đícH Biểu dương  và Tôn vinH 
cÁc doanH ngHiệp có mức nộp THuế THu 
nHập doanH ngHiệp cao, góp pHần rấT 
Lớn vào Sự giàu mạnH của đấT nước.
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tổ chức
Sơ đồ

Phòng Kh ách hàng cá nhân

Chi nhánh

Phòng Marketing

 BAN ALCO
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Giới thiệu 
Hội đồng Quản trị

ÔNG vÕ quỐc tHẮNG

chủ tịch HđQT

ÔNG vÕ văN cHâu

Thành viên HđQT

ÔNG mAi Hữu tíN

phó chủ tịch HđQT  
(Thành viên HđQT độc lập)

ÔNG Bùi tHANH Hải

Thành viên HđQT

ÔNG pHạm trầN Duy HuyềN

Thành viên HđQT

Bà NGuyễN tHụy quỳNH HƯƠNG

Thành viên HđQT

Sinh năm 1967, tốt nghiệp Quản trị 
kinh doanh cao cấp trường đại học 
Quebec montreal, canada. ông đã 
từng là đại biểu Quốc hội khóa Xi, 
thành viên Hội đồng tư vấn cải cách 
thủ tục hành chính. Hiện ông là chủ 
tịch HđQT đồng Tâm group, chủ 
tịch HđQT công ty cổ phần Bóng 
đá chuyên nghiệp việt nam; ủy viên 
ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc 
việt nam, phó chủ tịch Trung ương 
Hội LHTn việt nam, chủ tịch Hội 
doanh nhân Trẻ việt nam khóa iii, 
phó chủ tịch Hiệp hội gốm sứ xây 
dựng việt nam, ủy viên BcH Hiệp 
hội BđS việt nam.

ông võ văn châu sinh năm 1953, 
cử nhân đại học kinh tế Tp. Hồ chí 
minh. ông từng phụ trách giám 
đốc ngân hàng Á châu – chi nhánh 
đà nẵng, chi nhánh đắk Lắk; Tổng 
giám đốc ngân hàng Tmcp phương 
đông. Hiện ông là Thành viên HđQT 
kiêm Tổng giám đốc kienlongbank. 

Sinh năm 1969, Tiến sĩ Quản trị 
kinh doanh trường đại học nam 
california (mỹ). Hiện ông là chủ 
tịch HđQT kiêm Tổng giám đốc u&i 
group, đại biểu Quốc hội khóa Xii 
– Xiii, chủ tịch Hội doanh nhân Trẻ 
việt nam khóa iv và phó chủ tịch 
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 
niên việt nam, chủ tịch Liên đoàn 
doanh nghiệp tỉnh Bình dương.

Sinh năm 1975, cử nhân luật Trường 
đại học Luật Tp.Hcm. ông đã từng 
phụ trách phó giám đốc pháp chế 
và Xử lý nợ kienlongbank. Hiện ông 
là thành viên HđQT Trường Trung 
cấp việt-nhật.

Sinh năm 1979, cử nhân kinh tế 
trường đại học kinh tế Tp.Hcm. 
ông đã từng phụ trách công tác 
Tài chính, kế toán, đầu tư tài chính, 
Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên 
HđQT của các công ty trong và 
ngoài nước tại việt nam, trợ lý chủ 
tịch HđQT kienlongbank. 

Sinh năm 1976, cử nhân kinh tế 
khoa Quản trị kinh doanh Trường 
đại học kinh tế Tp.Hcm. Bà đã từng 
làm chuyên viên tài chính.

24 25
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ban Kiểm soát
Giới thiệu 

Sinh năm 1979, cử nhân kinh tế 
trường đại học kinh tế Tp.Hcm, Thạc 
sĩ Quản trị kinh doanh trường đại 
học chuyên ngành nam california 
(mỹ), kiểm toán viên. ông đã từng là 
kiểm toán viên tại công ty kiểm toán 
deloitte việt nam, Trưởng phòng 
kiểm toán – kiểm soát tuân thủ 
miền nam tại ngân hàng Tmcp kỹ 
Thương việt nam (Techcombank).

Sinh năm 1980, cử nhân kinh tế 
Trường đại học kinh tế Tp.Hcm, cử 
nhân Luật, cử nhân sư phạm ngoại 
ngữ (tiếng anh) Trường đại học Huế 
và là Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. 
ông có hơn 10 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Tài chính -kế toán và 
đã từng là Thanh tra viên cấp 1, giám 
định viên Tài chính - kế toán,   quản 
lý ngân sách, phó Trưởng phòng 
quản lý ngân sách Sở Tài chính cà 
mau.

Sinh năm 1969, cử nhân kinh tế 
trường đại học kinh tế Tp.Hcm và 
cử nhân luật trường đại học Luật 
Tp.Hcm, kiểm toán viên, Luật sư 
đoàn luật sư Tp.Hcm. ông đã từng 
làm kiểm toán viên tại công ty kiểm 
toán và Tư vấn a&c. Hiện ông là 
giám đốc công ty Luật TnHH Lợi 
doanh. 

Sinh năm 1975, cử nhân kinh tế 
trường đại học kinh tế Tp.Hcm. ông 
làm việc tại kienlongbank từ năm 
2004, thành viên Ban kiểm Soát từ 
năm 2004 đến nay.

ÔNG lê KHẮc GiA BảO

Trưởng Ban kiểm soát

ÔNG đặNG miNH quâN

Thành viên Ban kiểm soát

ÔNG NGuyễN tHANH miNH

Thành viên Ban kiểm soát

ÔNG NGuyễN văN pHú

Thành viên Ban kiểm soát  
(chuyên trách)
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ban điều hành
Giới thiệu 

ÔNG vÕ văN cHâu

Tổng giám đốc

ÔNG lê truNG việt

phó Tổng giám đốcc

ÔNG NGuyễN cHâu

phó Tổng giám đốc

Bà trầN tuấN ANH

phó Tổng giám đốc

Bà pHạm tHị mỹ cHi

kế toán trưởng

ÔNG NGuyễN quANG tOAN

phó Tổng giám đốc 

ÔNG vũ đức cầN

phó Tổng giám đốc

Sinh năm 1953, cử nhân đại học 
kinh tế Tp. Hồ chí minh. ông từng 
phụ trách giám đốc ngân hàng 
Á châu – chi nhánh đà nẵng, chi 
nhánh đắk Lắk; Tổng giám đốc ngân 
hàng Tmcp phương đông. ông làm 
việc tại kienlongbank từ năm 2013. 
ông là Thành viên Hội đồng quản trị 
kienlongbank nhiệm kỳ 2013 - 2017. 
ngày 17/12/2014, ông võ văn châu 
Thành viên HđQT kiêm nhiệm chức 
danh Tổng giám đốc. 

Sinh năm 1966, ông 
tốt nghiệp trường đại 
học ngân hàng Tp.Hcm, 
chuyên ngành Tiền tệ tín 
dụng. ông có 20 năm 
hoạt động trong lĩnh 
vực ngân hàng, hiện nay 
là phó Tổng giám đốc  
kienlongbank.

Sinh năm 1967 là cử nhân 
kinh tế chuyên ngành 
ngân hàng Trường đại 
học  kinh tế Tp. Hcm. ông 
làm việc tại kienlongbank 
năm 1995, năm 2007 
được bổ nhiệm kế toán 
trưởng. Hiện ông nguyễn 
châu được bổ nhiệm 
chức danh phó Tổng giám 
đốc kể từ tháng 07/2014.

Sinh năm 1976, là Thạc sĩ 
Luật chuyên ngành Luật 
kinh tế, trường đại học 
Luật Tp.Hcm; tốt nghiệp 
trường đại học ngân hàng 
Tp.Hcm, chuyên ngành 
Tài chính - Tín dụng. Bà 
đã từng đảm nhiệm các 
chức vụ Trưởng Ban pháp 
chế của ngân hàng phát 
triển Tp.Hcm, phó Tổng 
giám đốc của ngân hàng 
Bản việt. Bà làm việc tại  
kienlongbank từ tháng 
10/2013. Hiện Bà Trần 
Tuấn anh được bổ nhiệm 
chức danh phó Tổng 
giám đốc kiêm giám đốc 
phòng pháp chế và Xử lý 
nợ kể từ tháng 07/2014.

Sinh năm 1964, là cử 
nhân chuyên ngành Tài 
chính - Tín dụng, trường 
đại học ngân hàng 
Tp.Hcm. Bà đã có hơn 22 
năm kinh nghiệm trong 
ngành ngân hàng và đã 
từng đảm nhiệm nhiều vị 
trí quản lý tại ngân hàng 
phát triển Tp.Hcm, phó 
Tổng giám đốc của ngân 
hàng Bản việt. Bà làm việc 
tại kienlongbank từ tháng 
04/2014. Hiện Bà phạm 
Thị mỹ chi được bổ nhiệm 
chức danh kế toán trưởng 
kiêm giám đốc phòng 
kế toán - Tài chính kể từ 
tháng 07/2014. 

Sinh năm 1954, cử nhân Tài chính 
- ngân hàng, cử nhân kinh tế và 
cử nhân Luật. ông làm việc tại 
kienlongbank năm 1995 với chức vụ 
phó Tổng giám đốc cho đến nay.

Sinh năm 1964 là cử nhân công nghệ 
- Thông tin Trường đại học Quốc 
gia Tp. Hcm, Thạc sĩ kinh tế chuyên 
ngành Quản trị kinh doanh Trường đại 
học kinh tế Tp.Hcm. ông làm việc tại 
kienlongbank năm 1998, hiện là phó 
Tổng giám đốc phụ trách khu vực 
miền Tây.
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Sự vận động của hoa hướng dương theo hành trình của mặt trời 
trong ngày từ đông sang Tây nên hoa hướng dương là loài hoa biểu 
tượng của sự hướng thượng, hướng tới điều tốt đẹp hơn, đồng thời 
hoa hướng dương là biểu tượng của sự chung thủy, trọng nghĩa khí 
và trung thành.

Hng Thng Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2014

kết quả hoạt động kinh doanh

Hoạt động cộng đồng

kienlongbank đổi mới để hội nhập

BáO cáO HOạt độNG Năm 2014

32

36

40

48

52



Hội đồng Quản trị năm 2014
báo cáo hoạt động của 

 năm 2014, TronG bối CảnH nền KinH Tế nói CHunG và HoạT độnG 
CỦa CáC doanH nGHiệp nói riênG Còn nHiều KHó KHăn, KienLonGbanK 
đã bám SáT CHỉ đạo CỦa CáC CƠ Quan Quản Lý, LinH HoạT ứnG pHó 
vỚi diễn biến CỦa THỊ TrƯờnG, SánG Tạo, vận dụnG nGuồn LựC TỔnG 
Hợp TronG đó pHáT Huy Giá TrỊ nội LựC đƯợC đƯa Lên HànG đầu. 
Từ đó, đã Hoàn THànH mộT Số CHỉ Tiêu Quan TrỌnG đƯợC Giao, đảm bảo 
HoạT độnG CỦa KienLonGbanK đƯợC an Toàn, bền vữnG, Tạo nền TảnG 
vữnG CHắC để KienLonGbanK pHáT Triển mạnH mẽ TronG THời Gian TỚi. 

16.571 
Tỷ vnđ

Vốn huy động  
từ dân cư Và tổ chức kinh tế 

năm 2014, tình hình kinh tế thế 
giới có khởi sắc sau một thời gian 
dài suy giảm và khủng hoảng, tuy 
nhiên quá trình phục hồi của kinh 
tế toàn cầu rất yếu do sự phát triển 
không đồng đều giữa các nước, 
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng 
và chính phủ cùng với sự nỗ lực 
phấn đấu của cả hệ thống chính trị 
và nhân dân cả nước, kinh tế việt 
nam đã có những chuyển biến tích 
cực so với năm 2013 và đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận: gdp 
tăng 5,98% so với năm 2013, lạm 
phát được kiểm soát ở mức 1,84%, 
cán cân thanh toán tiếp tục thặng 
dư, thị trường ngoại hối khá ổn 
định, tỷ giá uSd/vnd tăng 1,00%, 
tiền gửi của dân cư và tổ chức kinh 
tế tăng mạnh, thị trường chứng 
khoán có nhiều khởi sắc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
quả đã đạt được của kinh tế vĩ mô, 
hoạt động ngân hàng cũng còn 
nhiều khó khăn như: Tình hình sản 
xuất - kinh doanh của doanh nghiệp 
chưa được khôi phục sau thời gian 

dài đối phó với khó khăn của nền 
kinh tế, thị trường bất động sản có 
nhiều chuyển biến tích cực nhưng 
chưa như kỳ vọng, hàng tồn kho 
còn cao, tiến trình giải quyết nợ xấu 
chưa đạt được như mong muốn, 
khả năng hấp thụ vốn của nền kinh 
tế còn thấp…

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 
– 2017 của ngân hàng Tmcp kiên 
Long (kienlongbank) có sáu (06) 
thành viên, trong đó có một (01) 
thành viên độc lập và có một (01) 
thành viên kiêm nhiệm Tổng giám 
đốc. mục tiêu và định hướng hoạt 
động mang tính chiến lược trung, 
dài hạn là phát triển kienlongbank 
trở thành một (1) trong mười lăm 
(15) ngân hàng bán lẻ hàng đầu 
trong hệ thống ngân hàng việt 
nam, với phương châm “Hoạt động 
an toàn, bền vững và lợi nhuận hợp 
lý, mở rộng thị phần qua việc đa 
dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hướng 
tới phát triển dịch vụ ngân hàng 
điện tử”. 

Trong năm 2014, với điều kiện vừa 
thuận lợi vừa khó khăn như trên, 
Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
kienlongbank đã xác định mục tiêu 
chính của năm 2014 là tập trung 
thực hiện thành công đề án tái cơ 
cấu kienlongbank theo chủ trương 
của chính phủ và ngân hàng nhà 
nước, tích cực chia sẽ khó khăn với 
khách hàng thông qua các hình 
thức miễn/giảm lãi vay, tập trung 
giải quyết nợ xấu, điều hành hoạt 
động của kienlongbank phù hợp 
với tình hình thực tế và định hướng 
của ngân hàng nhà nước. mặc dù 
lợi nhuận năm 2014 không đạt kế 
hoạch đề ra nhưng kienlongbank 
đã hoàn thành một số chỉ tiêu quan 
trọng được giao, đảm bảo hoạt 
động của kienlongbank được an 
toàn, bền vững, tạo nền tảng vững 
chắc để kielongbank phát triển 
mạnh mẽ trong thời gian tới.
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Hội đồng Quản trị năm 2014 (tiếp theo)
báo cáo hoạt động của

Tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động có tăng trưởng 
cao so với năm 2013, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 
55,78% kế hoạch, do trong năm 2014 kienlongbank 
đã tích cực trong công tác miễn/giảm lãi để chia sẽ 
khó khăn với khách hàng, trích lập thêm dự phòng 
để tích lũy nguồn lực xử lý rủi ro, đảm bảo hoạt động 
của kienlongbank được an toàn và tạo tiền đề để 

kienlongbank phát triển trong giai đoạn mới.

Tỷ lệ cổ tức năm 2014 dự kiến là 5%, tỷ lệ này không đạt 
như kế hoạch đã đề ra nhưng cũng không quá thấp so 
với mặt bằng chung của toàn ngành.  

căn cứ định hướng điều hành của ngân hàng nhà nước 
và kế hoạch mà kienlongbank đã đặt ra, Hội đồng quản 
trị xác định công tác trọng tâm trong năm 2015 như 
sau: 

Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi của 
ngân hàng, từng bước đưa kienlongbank trở thành 
ngân hàng bán lẻ đa năng, an toàn và hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh bán lẻ, 
dịch vụ tài chính vi mô và xác định phân khúc khách 
hàng chủ yếu của kienlongbank là cá nhân, doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. 

Tập trung giải quyết nợ xấu, kịp thời trích lập đầy đủ các 
khoản dự phòng rủi ro theo quy định. 

Tiếp tục phát triển mạng lưới trên toàn quốc; đầu tư, 
xây dựng và cải tạo trụ sở làm việc của chi nhánh, 
phòng giao dịch còn lại theo đúng tiêu chuẩn nhận 

diện thương hiệu của kienlongbank.

Thường xuyên rà soát, đánh giá, đào tạo, bổ sung nguồn 
nhân lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của 
kienlongbank. 

cập nhật và cải tiến hệ thống công nghệ thông tin, ứng 
dụng mới, đảm bảo hệ thống được vận hành liên tục, 
bảo mật tuyệt đối.

cập nhật và xây dựng mới các quy định nội bộ phù hợp 
với pháp luật hiện hành và điều kiện hoạt động thực tế 
của kienlongbank.

với quyết tâm và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ 
công nhân viên thì Hội đồng quản trị kienlongbank 
tin rằng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch 
năm 2015 được đại hội đồng cổ đông thông qua, đưa 
kienlongbank tiếp tục phát triển vững chắc và mạnh 
mẽ trong thời gian tới.

NHữNG mặt HạN cHế trONG Năm 2014

Kế HOạcH HàNH độNG củA Hội đồNG quảN trị 
trONG Năm 2015

Tổng tài sản đạt 23.104 tỷ đồng hoàn thành 96,9% kế hoạch và tăng 8,10% 
so với năm 2013;  vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 16.571 tỷ 
đồng hoàn thành 108,27% kế hoạch và tăng 24,56% so với năm 2013; cho 
vay nền kinh tế đạt 13.526 tỷ đồng hoàn thành 101,39% kế hoạch và tăng 
11,52% so với năm 2013; Lợi nhuận đạt 233,71 tỷ đồng hoàn thành 55,78% 
kế hoạch và giảm 40,59% so với năm 2013; Tỷ lệ nợ xấu là 1,95%/Tổng dư nợ.

Tiếp tục cải cách phương thức quản trị, điều hành trong toàn hệ thống 
kienlongbank từng bước tiếp cận tiêu chuẩn hoạt động mới. Thực hiện tái 
cấu trúc mô hình tổ chức theo hướng nâng cao quản trị rủi ro, điều hành 
tập trung, kiểm soát tập trung, rõ ràng, minh bạch, có phân cấp, phân quyền 
cụ thể, rõ ràng. 

Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá thường xuyên đội ngũ nhân viên, đặc biệt 
là lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch nhằm ổn định và phát triển đội ngũ 
nhân viên có chất lượng cao đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển và mở rộng 
hoạt động của kienlongbank.

đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát, kiểm toán 
nội bộ thông qua đội ngũ nhân viên có năng lực, có đạo đức nhằm đáp ứng 
nhu cầu quản trị rủi ro của kienlongbank; Hoàn thiện các quy trình, quy định 
và tổ chức giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh 
các sai sót tại các đơn vị trên toàn hệ thống.

nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của kienlongbank thông qua 
việc  chọn công ty kiểm toán quốc tế kpmg (Là một trong số các tổ chức 
kiểm toán uy tín nhất thế giới) để kiểm toán chất lượng tín dụng và kiểm 
toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho kielongbank; ngoài ra kienlongbank 
luôn tuân thủ chế độ công bố thông tin theo quy định của Luật chứng 
khoán và các quy định có liên quan. 

năm 2014, kienlongbank đã triển khai xây dựng và cho ra đời nhiều sản 
phẩm dịch vụ mới mang đến tiện ích cho khách hàng, từng bước hoàn 
thiện hoạt động của ngân hàng điện tử như: máy rút tiền tự động (aTm), 
máy poS, internet Banking, SmS Banking, mobile Banking …

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện trụ sở hoạt động của các chi nhánh/ phòng 
giao dịch theo chuẩn nhận dạng thương hiệu của kienlongbank trên toàn 
quốc. Trong năm 2014 kienlongbank được ngân hàng nhà nước cấp phép 
thành lập mới một (1) chi nhánh và sáu (06) phòng giao dịch trên phạm vi 
cả nước và dự kiến tất cả sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2015. ngoài ra 
kienlongbank cũng thường xuyên tham gia tài trợ các hoạt động xã hội, hỗ 
trợ người nghèo, sinh viên học sinh khó khăn, chung tay góp sức các hoạt 
động bảo vệ biển đảo quê hương,... 

NHữNG HOạt độNG quAN trọNG mà Hội đồNG 
quảN trị đã tHực HiệN đƯợc trONG Năm 2014

2014

12.129
13.526

dƯ nợ CHo vay 
(tỷ đồng)

+11,52% 
so với năm 2013

2013

2014

21.372
23.104 

TỔnG Tài Sản 
(tỷ đồng)

+8,10% 
so với năm 2013

2013

13.526
Tỷ vnđ

cho Vay
nền kinh tế
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ban điều hành năm 2014
báo cáo hoạt động của 

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, ngân hàng nhà nước tiếp tục 
thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát lạm phát. kienlongbank một mặt tuân thủ các quy định của ngân hàng 
nhà nước, mặt khác đã linh hoạt đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn 
như tăng cường chăm sóc khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm huy động…
do đó kienlongbank, đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác 
huy động vốn, đáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh đồng thời đảm bảo thanh 
khoản cho toàn hệ thống.

Tổng huy động vốn quy đổi vnd đạt 19.353 tỷ đồng, tăng 1.843 tỷ đồng, 
tương đương tăng 10,53% so với năm 2013, hoàn thành 99,22% kế hoạch 
năm 2014, trong đó:

Huy động vốn thị trường 1: 16.571 tỷ đồng, tăng 3.267 tỷ đồng (tăng 24,56%) 
so với  cuối  năm 2013, chiếm tỷ trọng 85,62%/tổng nguồn vốn huy động. Trong 
đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm 93,03% nguồn vốn huy động trên thị trường 
1, nguồn vốn này mang tính ổn định rất cao, nhất là tại khu vực đồng bằng 
sông cửu Long.

Huy động vốn thị trường 2:  2.782 tỷ đồng, giảm 1.424 tỷ đồng (giảm 33,86%) 
so với cuối năm 2013, chiếm tỷ trọng 14,38%/tổng nguồn vốn huy động.

TronG năm 2014, 
KienLonGbanK đã bám SáT 

CHỦ TrƯƠnG CỦa nGân HànG 
nHà nƯỚC việT nam LinH HoạT 

ứnG pHó vỚi diễn biến THỊ 
TrƯờnG, CHỦ độnG SánG Tạo, 
nỗ LựC pHấn đấu và Toàn Hệ 

THốnG Hoàn THànH CƠ bản 
CáC mụC Tiêu Kế HoạCH KinH 

doanH đề ra TronG bối CảnH 
KHó KHăn CHunG CỦa nền 

KinH Tế.

HOạt độNG Huy độNG vỐN

Stt CHỈ tIÊU
năm 2013 năm 2014

tăng/giảm (+/-)  
năm 2014 so năm 2013

Số dư tỷ trọng (%) Số dư tỷ trọng (%) Số dư tỷ lệ (%)

1 Huy động vốn từ các tCtD  4.206,16 19,68 2.781,98 12,04 (1.424) (33,86)

2 tiền gửi khách hàng 13.303,63 62,25 16.570,52 71,72 3.267 24,56

3 Các khoản nợ khác 386,62 1,81 387,31 1,68 1 0,18

4 Vốn và các quỹ 3.475,71 16,26 3.364,11 14,56 (112) (3,21)

Tổng cộng 21.372,12 100 23.103,92 100 1.732 8,10
 

cƠ cấu NGuồN vỐN 2013 – 2014

Biểu đồ Huy độNG vỐN 
đơn vị tính : Tỷ đồng

2010 2011 2012 2013 2014

9.217

14.010 14.751

17.510
19.353

Biểu đồ cƠ cấu NGuồN vỐN 2013 – 2014

tiền gửi, vay các tCtD

tiền gửi  của khách hàng

Vốn và các quỹ

Các khoản nợ khác

1,81%
16,26%

62,25%

19,68%

2013

1,68%

71,72%

12,04%14,56%

2014
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năm 2014, ngân hàng Tmcp kiên Long thực hiện tăng trưởng tín dụng trong 
hạn mức cho phép của ngân hàng nhà nước. Tính đến 31/12/2014, dư nợ 
cho vay khách hàng đạt 13.526 tỷ đồng, tăng 1.397 tỷ đồng (tăng 11,52%) 
so với năm 2013, đạt 101,39% kế hoạch năm 2014. Trong đó dư nợ cho vay 
theo lĩnh vực ưu tiên đạt 4.385 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,42% so với tổng dư 
nợ. nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ nên tỷ lệ luôn ở mức thấp, năm 2014 là 
1,95%/tổng dư nợ.

HOạt độNG sử DụNG vỐN

Biểu đồ DƯ Nợ cHO vAy  từ Năm 2010 – 2014 
đơn vị tính : Tỷ đồng

2010 2011 2012 2013 2014

7.008
8.404

9.683

12.129
13.526

Stt CHỈ tIÊU
năm 2013 năm 2014

tăng/giảm (+/-)  
năm 2014 so năm 2013

Số dư tỷ trọng (%) Số dư tỷ trọng (%) Số dư tỷ lệ (%)

1 tiền mặt, tiền gửi nHnn 605,77 2,83 763,43 3,30 157,66 26,03

2
tiền, vàng gửi tại các tCtD và cho vay  
các tCtD khác

3.459,03 16,19 3.422,21 14,81 (36,82) (1,06)

3 Dư nợ cho vay (đã trừ trích lập dự phòng) 12.003,52 56,16 13.389,97 57,96 1.386,45 11,55

4 Chứng khoán đầu tư 3.305,05 15,46 3.039,75 13,16 (265,30) (8,03)

trong đó: trái phiếu chính phủ 2.100,00 9,83 2.200,07 9,52 100,07 4,77

5 tài sản cố định 661,72 3,10 958,09 4,15 296,37 44,79

6 góp vốn, đầu tư dài hạn 69,52 0,33 46,20 0,20 (23,32) (33,54)

7 tài sản Có khác 1.267,5 5,93 1.484,27 6,42 216,77 17,10

Tổng cộng 21.372,12 100,00 23.103,92 100 1.732 8,10
 

cƠ cấu sử DụNG vỐN 2013 - 2014

ban điều hành năm 2014 (tiếp theo)
báo cáo hoạt động của

Biểu đồ cƠ cấu sử DụNG vỐN 2013 – 2014

tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 
nhà nước

tiền, vàng gửi tại các tCtD 
và cho vay các tCtD khác

Dư nợ cho vay (trừ trích lập 
dự phòng)

Chứng khoán đầu tư

tài sản cố định

góp vốn, đầu tư dài hạn

tài sản có khác

15,46%

3,10%
5,93%

56,16%

16,18%

2,83%

2013

13,16%

57,96%

14,81%
4,15%

6,42% 3,30%

2014

0,20%0,33%

13.526
Tỷ vnđ

Tăng 11,52% so với năm 2013,  
đạt 101,39% kế hoạch năm 2014

dư nợ cho Vay khách hàng 

38 39

báo cáo thường niên 2014 báo cáo hoạt động năm 2014



hoạt động kinh doanh
Kết quả 

đơn vị: tỷ đồng

CHỈ tIÊU năm 2010 năm 2011 năm 2012 năm 2013 năm 2014
tăng trưởng 

bình quân/năm (%)

tổng tài sản 12.628 17.849 18.581 21.372 23.104 16,30

Vốn điều lệ 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -

Dư nợ cho vay 7.008 8.404 9.683 12.129 13.526 17,87

Vốn huy động 9.217 14.050 14.751 17.510 19.353 20,38

Lợi nhuận trước thuế 259 525 468 393 234 (2,51)

các cHỈ tiêu tài cHíNH từ Năm 2010 – 2014

TỔnG Tài Sản (Tỷ đồng)

2014

2013

2012

2011

2010

23.104

21.372

18.581

17.849

12.628

Lợi nHuận TrƯỚC THuế (Tỷ đồng)

2014

2013

2012

2011

2010

234

393

468

525

259

dƯ nợ CHo vay (Tỷ đồng)

2014

2013

2012

2011

2010

13.526 19.353

12.129 17.510

9.683 14.751

8.404 14.050

7.008 9.217

vốn Huy độnG (Tỷ đồng)

2014

2013

2012

2011

2010

Tỷ đồnG

Từ năm 2010 - 2014

vốn điều Lệ 3.000

233,71 
Tỷ đồnG

Lợi nHuận 
TrƯỚC THuế 

13.526 
Tỷ đồnG

dƯ nợ CHo vay 
KHáCH HànG 

HoạT độnG bán LẺ  
đã dần KHẳnG đỊnH vai Trò  

Quan TrỌnG TronG Sự pHáT Triển 
bền vữnG CỦa KienLonGbanK.

đƯa ra nHiều Sản pHẩm dỊCH vụ 
nGân HànG điện Tử nHƯ:  

sms BANKiNG, iNterNet BANKiNG, 
máy pOs, mOBile BANKiNG, Atm 

để pHụC vụ KHáCH HànG  
nGày CànG TốT HƠn.

23.104 
Tỷ đồnG

TỔnG 
Tài Sản

19.353 
Tỷ đồnG

Huy độnG vốn 
Từ nền KinH Tế 

tăng 8,10% so với năm 2013. 

tăng 10,53% so với năm 2013tăng 11,52% so năm 2013
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Trong suốt quá trình hoạt động, kienlongbank luôn thực hiện tốt quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động. Tính 
đến 31/12/2014, tình hình thực hiện các tỷ lệ an toàn của kienlongbank  như sau:

cHỉ Tiêu an Toàn vốn

Stt CHỈ tIÊU năm 2013 năm 2014 Quy định nHnn (%)

i tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu   20,74 18,38 ≥ 9 

ii giới hạn tín dụng (%) 11,45 14,33 ≤ 15 

iii khả năng chi trả  

1 tỷ lệ tổng tài sản "có" thanh toán ngay và tổng nợ phải trả (%) 23,53 17,86 ≥ 15 

2 
tỷ lệ tổng tài sản "có" đến hạn thanh toán và tổng nợ đến hạn thanh toán trong 7 ngày 
tiếp theo 

1,08 1,21 ≥ 1 

iV giới hạn góp vốn mua cổ phần 

1 
tổng mức góp vốn trong các cty trực thuộc so với vốn điều lệ và quỹ DtBSVđL của tCtD 
(%)

16,38 16,29 ≤ 25 

2 
tổng mức góp vốn mua cổ phần tại Dn , quỹ đầu tư , dự án đầu tư , tCtD khác và góp vốn 
mua cổ phần của cty trực thuộc so với vốn điều lệ và quỹ DtBSVđL của tCtD (%)

36,99 34,90 ≤ 40 

V tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (%) 27,49 20,46 ≤ 30 

các cHỈ sỐ AN tOàN HOạt độNG

hoạt động kinh doanh (tiếp theo)
Kết quả

HOạt độNG DịcH vụ 

THanH ToÁn Quốc Tế

Tính đến 31/12/2014, doanh số đạt 19,90 triệu uSd, tăng 7,08 triệu uSd, tương 
đương tăng 55,23% so với năm 2013. 

kinH doanH ngoại Tệ

doanh số mua vào đạt 33,60 triệu uSd.
doanh số bán ra đạt 39,81 triệu uSd.         

cHuyển Tiền

doanh số chuyển tiền đi đạt 10.030 tỷ đồng, tăng 1.859 tỷ đồng, tương đương 
tăng 22,75% so với năm 2013.

doanh số chi trả dịch vụ Western union quy đổi vnd 191 tỷ đồng, tăng 9 tỷ 
đồng, tương đương tăng 4,95% so với năm 2013.

HoạT động THẻ

Tính đến 31/12/2014, kienlongbank có 74 máy aTm và 96 máy poS đang hoạt 
động. Trong năm 2014, toàn hệ thống đã phát hành 78.628 thẻ, đạt 78,13% 
kế hoạch năm.

ngoài ra, kienlongbank còn phát triển các đơn vị liên kết ưu đãi chiết khấu 
dành cho chủ thẻ kienlongbank, khi chủ thẻ kienlongbank sử dụng dịch vụ 
tại các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, spa, khám bệnh, giáo dục, thời trang, 
giải trí…sẽ được hưởng mức ưu đãi giảm giá từ 5% - 50%, thực hiện quảng bá 
thương hiệu thẻ kienlongbank qua hình thức gửi email các chương trình ưu 
đãi của đơn vị liên kết hàng tuần/hàng tháng.

đầu tƯ tài cHíNH

Tổng giá trị đầu tư trái phiếu chính phủ đạt 2.200 tỷ đồng. đầu tư góp vốn, 
mua cổ phần 1.071 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn mua cổ phần/vốn điều lệ và Quỹ dự 
trữ bổ sung vốn điều lệ là 34,90% . 

pHát triểN mạNG lƯỚi

đến 31/12/2014, mạng lưới hoạt động của kienlongbank bao gồm Hội sở, 26 
chi nhánh và 70 phòng giao dịch. ngoài ra, còn 7 đơn vị đang chuẩn bị đi vào 
hoạt động năm 2015 là chi nhánh Tây ninh và 6 pgd bao gồm: Sông cầu (phú 
yên), an nhơn (Bình định), đầm dơi (cà mau), vĩnh châu (Sóc Trăng), Bến Lức, 
đức Hòa (Long an). Trong năm 2014, đã sửa chữa và đưa vào sử dụng trụ sở 
làm việc của 17 đơn vị. dự kiến trong quý i và quý ii  năm 2015 sẽ khánh thành 
Hội sở kienlongbank ở kiên giang và trụ sở mới của các chi nhánh: Bạc Liêu, 
Trà vinh và Tây ninh.

Tính đến 31/12/2014, Kienlongbank 
có 74 máy ATM và 96 máy POS 

đang hoạt động. Trong năm 2014, 
toàn hệ thống đã phát hành 78.628 

thẻ, đạt 78,13% kế hoạch năm.
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hoạt động kinh doanh (tiếp theo)
Kết quả

thể người lao động, tạo sự động viên và khuyến khích kịp 
thời đối với từng cá nhân, đơn vị trong hệ thống hoàn 
thành những mục tiêu đặt ra. Tiền lương, tiền thưởng sẽ 
được xác định dựa trên hiệu quả của từng cá nhân, đơn vị 
mang lại trên cơ sở kế hoạch được giao và kết quả mang 
lại từng quý trong năm. 

cHínH SÁcH pHúc Lợi và đãi ngộ

kienlongbank đã tổ chức tặng thưởng kịp thời cho 
cB,nv nhân các ngày lễ lớn trong năm, tặng quà mừng 
sinh nhật trong toàn hệ thống, riêng đối với cB,nv nữ 
còn được tặng quà nhân ngày 8/3. đơn vị cũng đã phối 
hợp với công đoàn tổ chức thăm viếng, động viên, chia 
buồn khi gia đình cB,nv có người thân ốm đau, ma chay, 
hữu sự. ngoài ra, kienlongbank còn tổ chức các ngày hội 
thể dục thể thao, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng,… cho 
người lao động. 

đề BạT, Bổ nHiệm

kienlongbank ưu tiên đề bạt, bổ nhiệm nhân sự nội bộ giữ 
chức vụ quản lý trong hệ thống. đối với những người có 
năng lực quản lý, đủ khả năng để có thể đảm nhiệm công 
việc cao hơn, kienlongbank tiến hành đào tạo tập trung và 
thành lập Hội đồng Tuyển chọn để đánh giá bổ nhiệm.

môi Trường Làm việc

 với sứ mệnh xây dựng một thương hiệu “XanH” và 
phương châm “Sẵn lòng chia sẻ” kienlongbank luôn định 
hướng phát triển đội ngũ nhân viên ý thức rèn luyện tư 
cách đạo đức của mình dựa trên ba nguyên tắc chủ đạo 
“Tâm, Tín, kiên” nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên 
trong sạch, sáng tạo, nhiệt huyết với nghề và bản lĩnh 
vững vàng trong cuộc sống .

để thực hiện chủ trương trên, kienlongbank thường 
xuyên rà soát quy trình, quy định làm việc có chú ý đến 
sự đóng góp của tập thể, cá nhân. ngoài ra, trên cơ sở 
thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được 
ban hành, kienlongbank tổ chức phổ biến và kiểm tra nội 
dung để người lao động nắm bắt và thực hiện.

kienlongbank tiến hành xây dựng, thực hiện văn hóa 
doanh nghiệp trong toàn hệ thống (thông qua các 
chương trình 5c, 5S).

Tổ chức các chương trình thi đua trong toàn hệ thống để 
hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và xây dựng đời sống 
tinh thần người lao động ngày càng tốt đẹp hơn.

cHínH SÁcH nHân Sự kienLongBank

kienlongbank định hướng xây dựng một đội ngũ cán 
bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và 
đầy nhiệt huyết, có chuyên môn, kinh nghiệm để đưa 
kienlongbank trở thành một trong những ngân hàng 
bán lẻ hàng đầu việt nam trong tương lai. Trong năm 
2014 tổng số nhân sự là 3.375 người, trong đó gồm 1.875 
cB,nv và 1.500 cộng tác viên.

cHínH SÁcH Tuyển dụng và Bố Trí nHân Sự

kienlongbank đón nhận những ứng viên muốn vươn lên 
bằng tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và lòng say mê 
công việc... với phương châm tuyển dụng đúng người, 
đúng việc, đúng vị trí, các ứng viên tham gia tuyển dụng 
phải đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng do kienlongbank 
ban hành và tham dự phỏng vấn do Hội đồng tuyển 
chọn thực hiện một cách khách quan, công bằng.

ngân hàng luôn tạo điệu kiện cho các sinh viên thực 
tập phát triển nghề nghiệp tại kienlongbank, thông qua 
chương trình “Thực tập sinh tiềm năng” và ưu tiên tham 
dự phỏng vấn vào đội ngũ nhân sự của ngân hàng.

kienlongbank thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo 
quản lý, nghiệp vụ và luân chuyển nhân sự phù hợp với 
năng lực của từng cB,nv.      

cHínH SÁcH Lương, THưởng

kienlongbank luôn chú trọng tới việc xây dựng hệ 
thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao 
động phù hợp với từng thời kỳ, bảo đảm sự linh hoạt, 
công bằng, tương xứng với giá trị sức lao động mà 
người lao động bỏ ra nhằm đảm bảo cạnh tranh trên 
thị trường lao động.

Tùy theo định hướng phát triển kinh doanh của từng 
giai đoạn, kienlongbank có những chính sách lương, 
thưởng theo hiệu quả kinh doanh công khai đến toàn 

NHâN sự

Nam NữNữ Nam

60%

44%
40%

56%

tìNH HìNH lAO độNG

31/12/2013 31/12/2014

pHân tHeo trìnH độ CHUyÊn môn pHân tHeo trìnH độ CHUyÊn mônpHân tHeo gIớI tínH

56,16% 67%

15%

18%
8%

25%

đại học và trên đại học
Cao đẳng
trung - Sơ cấp

mức Lương BìnH Quân (đồng/người/tháng) đại học và trên đại học
Cao đẳng

trung - Sơ cấp8.470.000 9.637.000

Kienlongbank định hướng xây dựng một đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, năng động, 
sáng tạo và đầy nhiệt huyết, có chuyên môn, kinh nghiệm để đưa Kienlongbank trở thành một 
trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam trong tương lai.

3.375nGƯời

TỔnG Số nHân Sự năm 2014
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hoạt động kinh doanh (tiếp theo)
Kết quả

năm 2014, kienlongbank đã triển khai các dự án quan 
trọng gồm: Tự động hóa quy trình thiết kế ứng dụng 
phần mềm, quản lý hiệu quả kinh doanh đơn vị, hệ 
thống chăm sóc khách hàng, tự động hóa đánh giá 
năng suất lao động cB,nv, … được tích hợp quản trị 
từ xa thông qua các thiết bị di động. ngoài ra còn triển 
khai hàng loạt biện pháp an ninh thông tin để đảm 
bảo tính bảo mật thông tin khách hàng, tối ưu hóa 
hệ thống ngăn chặn tấn công từ bên ngoài và tăng 
cường an ninh dữ liệu.

năm 2015 kienlongbank sẽ nâng cấp Trung tâm dữ liệu 
dự phòng, xây dựng hệ thống quản lý và truyền thông 
tích hợp nhằm nâng cao hơn nữa việc khai thác hạ tầng 
công nghệ sẵn có, tạo tiện ích tối ưu cho người dùng nội 
bộ và khách hàng.

cÔNG NGHệ tHÔNG tiN HOạt độNG mArKetiNG

Trong năm 2014, ngân hàng Tmcp kiên Long đã triển 
khai nhiều chương trình như: “dạo web liền tay – nhận 
ngay quà tặng”,  “đồng hành cùng Facebook” ... nhằm 
quảng bá hình ảnh của kienlongbank đến gần hơn với 
khách hàng. Bên cạnh đó, chương trình “Trải nghiệm 
mobile Banking – rinh iphone 6” tạo sân chơi giúp cB,nv 
trải nghiệm dịch vụ mobile Banking. ngoài ra, còn có các 
chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ như: tặng 
quà sinh nhật khách hàng vip và tặng quà khách hàng 
vào những dịp lễ đặc biệt như: Tết nguyên đán, ngày 8/3, 
và lễ 30/4, 2/9…

Tháng 8 năm 2014, kienlongbank chính thức đưa 
vào sử dụng giao diện mới của website tại địa chỉ  
www.kienlongbank.com. ra mắt trang cộng đồng 
mạng Facebook kienlongbank nhằm giới thiệu hình ảnh 

kienlongbank trên mạng xã hội.

công tác phát triển thương hiệu được đẩy mạnh, thương 
hiệu kienlongbank được phủ rộng trên toàn quốc, đặc 
biệt là tại các khu vực sân bay Tân Sơn nhất, phú Quốc, 
các sân bóng đá  tổ chức giải vô địch quốc gia, khu đông 
dân cư. công tác xây dựng và sửa chữa mới các chi nhánh, 
phòng giao dịch, máy aTm được đầu tư nhằm chuẩn hóa 
và đồng nhất trong hệ thống nhận diện thương hiệu, 
nâng cao tần suất xuất hiện của kienlongbank trên các 
phương tiện truyền thông báo đài, phát triển tốt mối 
quan hệ truyền thông.

đã phát hành được 9 kỳ bản tin nội bộ với nội dung 
phong phú thu hút được nhiều độc giả trong nội bộ 
ngân hàng cũng như độc giả bên ngoài. 

năm 2015 KienLonGbanK  
Sẽ nânG Cấp TrunG Tâm  

dữ Liệu dự pHònG,  
Xây dựnG Hệ THốnG Quản Lý 

và Truyền THônG TíCH Hợp 
nHằm nânG Cao HƠn nữa việC 

KHai THáC Hạ TầnG  
CônG nGHệ Sẵn Có, Tạo Tiện 
íCH Tối Ưu CHo nGƯời dùnG 

nội bộ và KHáCH HànG.
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Với thông điệp 

cộng đồng
Hoạt động

với thông điệp “ Sẵn lòng chia sẻ ”, kienlongbank nhận thức và coi việc đóng 
góp cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng là một phần vai trò, trách nhiệm 
của ngân hàng. Bằng những chương trình mang tính thiện nguyện, hàng 
năm, kienlongbank đều phân bổ ngân sách cho các hoạt động tài trợ, tích cực 
tham gia các dự án cộng đồng, hoạt động từ thiện như: Trao học bổng cho 
học sinh – sinh viên nghèo hiếu học, xây dựng “nhà tình thương”,  “nhà đại 
đoàn kết”, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, chăm lo tết cho bà con nghèo 
và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao ...

năm 2014, kienlongbank đã hỗ trợ cho gần 70.000 bà con thuộc hộ cận 
nghèo tỉnh kiên giang đủ kinh phí mua bảo hiểm y tế; trao tặng 2.820 phần 
quà Tết nguyên đán cho bà con khó khăn; trao 300 suất học bổng cho con 
em cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi thuộc 24 
quận - huyện của Tp.Hcm; trao 1.250 suất học bổng cho học sinh pTTH tại 
25 tỉnh thành nơi có trụ sở kienlongbank hoạt động; ủng  hộ lực lượng Bảo 
vệ Biển đông (do Báo Thanh niên phát động); hỗ trợ xây dựng đường giao 
thông nông thôn ở huyện u minh Thượng, tỉnh kiên giang, cùng các tài trợ 
hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao khác.

Kienlongbank nhận thức và coi việc đóng góp 
cho sự phát triển của xã hội, cộng đồng là một 

phần vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng. 

30tổng kinh PhÍ  
hoẠt động cộng đỒng Tỷ vnđ

Ông Lê Văn Thi - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cùng Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank chứng kiến tại lễ ký kết hỗ trợ 10 tỷ 
đồng giúp bà con cận nghèo tỉnh Kiên Giang mua bảo hiểm y tế

Ông Võ Văn Châu- TGĐ Kienlongbank trao 
bảng tượng trưng 2.5 tỷ đồng ủng hộ Lực 
lượng Bảo vệ biển Đông cho Nguyễn Văn 
Thông - TBT Báo Thanh Niên

Nhân viên Kienlongbank tham gia chương 
trình: “ Tàu Thanh niên Đông Nam Á - 
SSEAYP 2014
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cộng đồng (tiếp theo)
Hoạt động

Chương trình trao học bổng cho học sinh Trung học phổ thông tại Vĩnh Long Chương trình trao học bổng cho học sinh Trung học phổ thông tại tỉnh Hậu Giang Đại diện Kienlongbank trao bảng tượng trưng ủng hộ 1 tỷ 
đồng làm đường giao thông nông thôn huyện U Minh Thượng 

Lãnh đạo Kienlongbank, cùng chính quyền địa phương Quận Gò Vấp, Tp.HCM  chụp ảnh lưu 
niệm cùng bà Lưu Thị Thuận trước nhà tình thương

Ông Nguyễn Trí Dưỡng - GĐ CN Cần Thơ trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết 
cho gia đình ông Hồ Văn Hoàng tại quận Bình Thủy - Cần Thơ

Kienlongbank tài trợ Giải bóng đá “ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 15  năm 2014 

Kienlongbank tài trợ chương trình cấp nước sạch lên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại diện Kienlongbank trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em ngư dân tại Huế

Ông Nguyễn Quang Toan- Phó TGĐ Kienlongbank trao 
bảng tượng trưng đóng góp 1 ngày lương của CB,NV 
Kienlongbnak ủng hộ Lực lượng Bảo vệ biển Đông.
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đổi mới
để hội nhập

KienLonGbanK

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 
đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, 

từ cách sống cho đến hành vi tiêu dùng. Hoạt động 
kinh doanh cũng không phải là ngoại lệ, bất kỳ doanh 

nghiệp nào không kịp thích nghi với xu hướng này sẽ 
không thể tồn tại.

Cạnh tranh và chiến lược kinh doanh ngân hàng bán lẻ 
tập trung phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên cả nước tạo nên động lực to lớn cho 
Kienlongbank trong việc cải cách, đổi mới mạnh mẽ từ 

các yếu tố bên ngoài đến yếu tố nội lực bên trong nhằm 
phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

ấn tượng đầu tiên khách hàng đánh giá tính chuyên 
nghiệp là hình ảnh bên ngoài. 

Hai năm trở lại đây, kienlongbank tập trung chỉnh 
trang lại hầu hết trụ sở các chi nhánh và phòng giao 
dịch trên cả nước. không gian giao dịch hiện đại, an 
toàn, thoáng mát mang đến sự thoải mái, an tâm khi 
khách hàng khi đến giao dịch. 

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên thân thiện, lễ phép 
trong giao tiếp và chuyên nghiệp khi giao dịch khách 
hàng cũng góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu, 
thu hút thêm nhiều khách hàng mới đến giao dịch với 
kienlongbank.

đổi mỚi từ BêN trONG 
& BêN NGOài…

PGD Bến Lức PGD An Lạc - Kinh Dương Vương

CN Đồng Tháp

Quầy giao dịch mới

Hội sở mới KIENLONGBANK tại Rạch Giá, Kiên GiangCN Sài Gòn
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đổi mới để hội nhập (tiếp theo)
KienLonGbanK

cHú Trọng pHÁT Triển cÁ nHân

một tập thể mạnh chắc chắn phải được xây dựng từ 
những cá nhân có năng lực phẩm chất tốt.

kienlongbank quan tâm phát triển con người với quan 
điểm dù là nhân viên hay sinh viên thực tập đã được 
đào tạo phải là người có ích cho xã hội, nếu không tiếp 
tục phục vụ cho ngân hàng thì cũng đóng góp cho 
xã hội. Trong các chương trình đào tạo, ngoài chuyên 
đề quan trọng nhất là văn hóa doanh nghiệp thì các 
chủ đề về văn hóa cá nhân, tư duy tích cực, tác phong 
chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp luôn được đánh 
giá cao về giá trị mang lại cho học viên.

với bất kỳ chương trình đào tạo nào, từ cấp quản lý, 
nhân viên cho đến các bạn sinh viên thực tập, chủ tịch 
HđQT đều dành thời gian chia sẻ, nói chuyện cùng các 
học viên về những trải nghiệm của bản thân và những 
điều quan sát, học tập từ thực tế. những trải nghiệm 
đó gần như là tiêu chí để từng cá nhân đạt được thành 
công trong cuộc sống:

để thành công trong cuộc sống,  
cần có 3 chữ vàng:  

tâm – KiêN – KHiêm.

để thành công trong công việc,  
cần có thêm 2 chữ:  

đAm mê.

để thành công trong vai trò lãnh đạo,  
cần có thêm 2 chữ:  

Hy siNH.

đề cao Quản Trị, điều HànH Bằng văn Hóa

văn hóa doanh nghiệp có vai trò hình thành nên giá 
trị và niềm tin của tất cả thành viên trong một tổ chức, 
người lao động xem doanh nghiệp như ngôi nhà thứ 
2 của mình, họ làm việc hết sức mình để hưởng thành 
quả và luôn ý thức giữ gìn nhân cách, uy tín.

Tại kienlongbank, ngoài việc thấm nhuần các giá trị 
cốt lõi “Tâm – Tín – kiên – Xanh” tất cả cấp quản lý giữ 
vững quan điểm dùng văn hóa để điều hành, tuyệt 
đối không dùng công cụ quyền lực để áp đặt, chỉ đạo 
nhân viên thừa hành. ngoài ra cấp trên có trách nhiệm 
phục vụ cấp dưới.

đầu năm 2015, kienlongbank sẽ ban hành “Sổ tay văn 
hóa”, sổ tay này tổng hợp các giá trị văn hóa được toàn 
thể nhân viên đồng thuận, tôn trọng và bảo vệ.

Kienlongbank xác định con người là tài sản quý giá và 
duy nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Ban lãnh đạo 
quan tâm đầu tư phát triển tài sản nhân lực trong thời 
gian qua với một số điểm khác biệt. 

đếN NâNG cAO cHất lƯợNG NGuồN 
NHâN lực…
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đổi mới để hội nhập (tiếp theo)
KienLonGbanK

cHương TrìnH đào Tạo gắn Liền THực Tế

Trong thời gian qua, kienlongbank áp dụng một số cách thức đào tạo, 
phát triển nhân lực mới nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, trong đó kết 
hợp đào tạo tập trung dài ngày, huấn luyện trên công việc và đặc biệt là 
học tập qua trải nghiệm.

đào Tạo để Làm việC

Trước khi đào tạo, học viên đều được đánh giá trình độ, năng lực qua các 
buổi phỏng vấn. Thông qua các buổi đánh giá này, Hội đồng nhận định 
chính xác nhu cầu cần đào tạo để đề xuất chương trình đào tạo phù hợp. 
Bản thân từng học viên cũng nhìn nhận được những điểm mạnh, điểm 
hạn chế cần bổ sung và đặc biệt nâng cao kỹ năng trình bày thuyết phục, 
tư duy phản biện.

ngoài ra, trong các chuyên đề nghiệp vụ đều có sự chia sẻ từ các quản 
lý có chuyên môn sâu, dày dặn kinh nghiệm, qua đó học viên nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ và có khả năng vận dụng ngay vào thực tế. 

HỌC Tập để pHáT Triển

Trong năm 2014, chủ tịch HđQT đã phát động tổ chức cho toàn thể cán 
bộ, nhân viên đọc sách và tham gia viết bài dự thi dưới hình thức chọn 
ra những điều tâm đắc để làm bài học kinh nghiệm. Hai cuốn sách được 
chọn là  “7 thói quen để thành đạt” và “những đòn tâm lý trong bán hàng”. 
cuộc thi đã tạo ra hiệu ứng nhất định trong việc khuyến khích phát triển 
cá nhân thông qua thói quen đọc sách.

một hoạt động khác được triển khai trong thời gian qua để phát triển 
nhân lực là hoạt động học từ thực tế. Học viên được bố trí đến các doanh 
nghiệp sản xuất để tham quan, khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
học hỏi phương pháp quản lý, điều hành và tìm hiểu đời sống cán bộ, 
nhân viên. 

Trải nGHiệm để TrƯởnG THànH

điểm khác biệt trong đào tạo cấp quản lý tại kienlongbank đã áp dụng 
hiệu quả trong năm qua là chương trình trải nghiệm luân chuyển 3 tháng 
sau khi đào tạo. Học viên được tạo cơ hội đến đơn vị ở địa phương khác để 
học tập văn hóa vùng miền, kinh nghiệm làm việc mở rộng tầm nhìn, trui 
rèn bản thân,... Từ đó, học viên được nâng cao năng lực lãnh đạo.

Thời gian 3 tháng thực sự chưa đủ dài để đạt được mục tiêu như trên. dù 
một số học viên đã không tiếp tục hành trình trở thành nhà lãnh đạo thực 
thụ, nhưng kienlongbank tự hào đã cơ bản xây dựng được đội ngũ nhân 
sự nguồn có đầy đủ năng lực, tố chất lãnh đạo.

Trong năm 2015, kienlongbank tiếp tục cải tiến nội dung chương trình 
đào tạo và tăng cường các chương trình đào tạo chuẩn hóa chức danh, 
đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và 
sẵn sàng phục vụ chiến lược dài hạn.

Điểm khác biệt trong đào tạo cấp 
quản lý tại Kienlongbank đã áp 
dụng hiệu quả trong năm qua là 
chương trình trải nghiệm luân 
chuyển 3 tháng sau khi đào tạo. 
Học viên được tạo cơ hội đến đơn 
vị ở địa phương khác để học tập 
văn hóa vùng miền, kinh nghiệm 
làm việc mở rộng tầm nhìn, trui 
rèn bản thân,... Từ đó, học viên 
được nâng cao năng lực lãnh đạo.
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Sc manh
Ngoài biểu tượng cho sự trọng nghĩa khí và trung thành, hoa 
Hướng Dương còn biểu thị cho sức mạnh, uy quyền, sự ấm 
áp, nuôi dưỡng (tất cả những thuộc tính của mặt trời) và cả sự 
kiêu kỳ.

 ĐịNH HướNg HoạT ĐộNg NăM 2015
Định hướng hoạt động năm 2015

Dự kiến một số chỉ tiêu hoạt động trong năm 2015

60

68



hoạt động năm 2015
định hướng

Trên CƠ Sở pHân TíCH môi TrƯờnG HoạT độnG KinH doanH, bám SáT đỊnH HƯỚnG điều HànH 
CỦa CHínH pHỦ và nGân HànG nHà nƯỚC việT nam, năm 2015 KienLonGbanK Sẽ HoạT độnG THeo 
mụC Tiêu: “an Toàn, bền vữnG và Lợi nHuận Hợp Lý”. Tiếp TụC đẩy mạnH HoạT độnG KinH doanH 

bán LẺ, dỊCH vụ Tài CHínH vi mô vỚi đối TƯợnG CHỦ yếu Là KHáCH HànG Cá nHân, doanH nGHiệp 
vừa và nHỏ/ Siêu nHỏ, mở rộnG THỊ pHần Qua việC đa dạnG Hóa Sản pHẩm dỊCH vụ, HƯỚnG TỚi 

pHáT Triển dỊCH vụ nGân HànG điện Tử. để Hoàn THànH TốT Kế HoạCH năm 2015, KienLonGbanK 
Sẽ Tập TrunG vào CáC CônG việC Sau:

Huy độNG vỐN

Bám sát tình hình tăng trưởng tín 
dụng để điều chỉnh kế hoạch huy 
động vốn cho phù hợp. duy trì 
nguồn vốn huy động theo tỷ lệ dư 
nợ tín dụng so với tổng tiền gửi ở 
mức 80%.

đa dạng hóa các sản phẩm huy 
động nhằm chuyển dịch cơ cấu 
huy động phù hợp về kỳ hạn và 
loại tiền tệ.

Tìm kiếm các đối tác để ký hợp 
đồng hợp tác thu hộ học phí (các 
trường học), hợp tác trả lương 
qua thẻ (các công ty và bán chéo 
sản phẩm để tăng nguồn vốn huy 
động giá rẻ.

DƯ Nợ cHO vAy

Thực hiện kiểm soát tốc độ tăng 
trưởng tín dụng phù hợp với hạn 
mức tăng trưởng tín dụng ngân 
hàng nhà nước cho phép.

ưu tiên nguồn vốn phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn và 
mảng khách hàng cá nhân; Thực 
hiện phương án, dự án sản xuất - 
kinh doanh hàng xuất khẩu; công 
nghiệp hỗ trợ; phục vụ sản xuất 
- kinh doanh của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; doanh nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; Hạn chế 
các lĩnh vực cho vay có tính rủi 
ro cao. 

đa dạng hóa sản phẩm tín dụng 
phù hợp với từng loại hình kinh tế, 
theo từng địa bàn hoạt động, hạn 
chế tập trung vốn đầu tư vào một 
lĩnh vực kinh tế nhất định, nhằm 
phân tán và giảm thiểu tối đa rủi 
ro tín dụng. 

Tiếp tục triển khai quyết liệt các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn trong 
quan hệ tín dụng với khách hàng 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
khách hàng tiếp cận nguồn vốn 
ngân hàng theo đúng quy định 
của pháp luật.

hiện đại nhằm tiết kiệm chi phí và 
thời gian giao dịch cho ngân hàng 
và khách hàng. 

quảN trị rủi rO

Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu 
quả, phù hợp với quy mô, cơ cấu 
nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro.

HOạt độNG KiNH DOANH 
DịcH vụ

Hoàn thiện và phát triển các sản 
phẩm dịch vụ ngân hàng để gia 
tăng tỷ trọng thu nhập phi tín 
dụng trong tổng thu nhập và đáp 
ứng ngày càng cao nhu cầu của 
khách hàng, các hoạt động dịch 
vụ ngân hàng như (Thẻ aTm, SmS 
Banking, internet banking, mobile 
banking, …) và tăng cường tìm 
kiếm đối tác phát triển các dịch vụ 
thẻ.

Hoàn thiện hệ thống thanh toán 
trong nước và quốc tế, đặc biệt là 
tăng cường sự kết nối với hệ thống 
Banknetvn để đẩy mạnh thanh 
toán không dùng tiền mặt và phát 
triển kênh phân phối ngân hàng 

Tăng cường công tác quản trị điều hành 
các cấp đặc biệt là quản trị rủi ro nhằm 
phát huy tối đa nguồn lực tài chính 
trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt 
động và nâng cao khả năng sinh lời.

phát triển hệ thống quản lý rủi ro, 
bao gồm hệ thống xếp hạng nội bộ, 
các mô hình đo lường rủi ro khác, 
các chính sách và quy trình quản trị 
rủi ro, hệ thống cơ sở dữ liệu theo 
quy định của ngân hàng nhà nước.

pHát triểN mạNG lƯỚi

năm 2015 sẽ tiếp tục lập hồ sơ xin 
phép thành lập thêm chi nhánh và 
phòng giao dịch trên toàn quốc. 
Tiếp  tục đầu tư mở rộng cơ sở 
vật chất cho các đơn vị nhằm 
tạo nên bộ mặt trụ sở khang 
trang, hiện đại, đáp ứng nhu 
cầu hoạt động kinh doanh. 
 
 cÔNG NGHệ tHÔNG tiN:

CB-NV Kienlongbank bên ao sen của khách hàng Nguyễn Văn Dương (Đồng Tháp)
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Tiếp tục đổi mới công nghệ để phục vụ phát triển các 
dịch vụ ngân hàng hiện đại. chính thức triển khai cung 
cấp dịch vụ mobile Banking để gia tăng tiện ích giao 
dịch và tạo thuận lợi nhất cho khách hàng.

NHâN sự & đàO tạO:

mục tiêu trong thời gian sắp tới của kienlongbank là 
xây dựng đội ngũ cB,nv vững chuyên môn, có tư duy 
tích cực và ngày càng nâng cao tác phong chuyên 
nghiệp nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tập trung đào tạo kỹ năng bán hàng từ lãnh đạo đơn vị 
đến nhân viên, khuyến khích bán hàng nội bộ để mỗi 
cB,nv am hiểu về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng 
để tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ của kienlongbank.

Xây DựNG tHƯƠNG Hiệu:

Xây dựng kienlongbank chuyên nghiệp, năng động và 
hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng hình 
ảnh, tập trung các hoạt động truyền thông, quảng bá 
thương hiệu đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng cơ sở vật 
chất kỹ thuật (trụ sở, phương tiện làm việc, phương 
tiện vận chuyển, trang thiết bị khác), nhằm tạo nên 
bộ mặt trụ sở khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu 
hoạt động kinh doanh.

Từ một số định hướng hoạt động trong năm 2015, 
kienlongbank dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch trong 
năm 2015 cụ thể như sau: Tổng tài sản hợp nhất 26.170 
tỷ đồng, tổng vốn huy động 22.180 tỷ đồng, dư nợ cho 
vay 16.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 388 tỷ đồng, 
cổ tức 8% và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. 

với các chính sách mới và sự quyết tâm của Ban Lãnh 
đạo cùng với sự nỗ lực, cống hiến hết mình của toàn 
thể cB,nv, kienlongbank vững tin sẽ hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu đề ra. 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2015
tăng/giảm (+/-) so với 2014

Số dư tỷ lệ (%)

Lợi nhuận trước thuế 388 154,29 66,02

tổng tài sản 26.170 3.066 13,27

Dư nợ cho vay 16.200 2.674 19,77

tổng huy động vốn 22.180 2.827 14,61

Cổ tức 8 %

tỷ lệ nợ xấu (%) <2,5 

hoạt động năm 2015 (tiếp theo)
định hướng

hoạt động trong năm 2015
dự kiến một số chỉ tiêu

26.710
tỶ Vnđ

tổng tài SẢn

22.180
tỶ Vnđ

tổng huy động Vốn

16.200
tỶ Vnđ

dư nợ cho Vay

388
tỶ Vnđ

Lợi nhuẬn 
tRưỚc thuế
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Thuy chung
Đối với tình yêu, hoa hướng dương biểu tượng cho 
một tình yêu thủy chung. Dù người bạn yêu ở bất 
cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình 
yêu của bạn dành cho họ không thay đổi, người 
bạn yêu giống như tỏa sáng và sưởi ấm trái tim 
bạn. Khi người nhận được bó hoa hướng dương thì 
xin hãy hiểu người tặng muốn gửi tới bạn một thông 
điệp tình yêu.

Thông tin vè ngân hàng

Báo cáo của ban tổng giám đốc 

Báo cáo kiểm toán độc lập

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Báo cáo Tài cHíNH Hợp NHấT
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72

74



THônG Tin vè nGân HànG báo Cáo CỦa ban TỔnG Giám đốC

Giấy phép thành lập
và Hoạt động số

0056/nH-gp ngày 18 tháng 9 năm 1995

giấy phép Thành lập và Hoạt động được cấp bởi ngân hàng nhà nước việt nam và 
có thời hạn là 50 năm kể từ ngày cấp.

Giấy chứng nhận
đăng ký Doanh nghiệp số

1700197787 ngày 10 tháng 10 năm 1995

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều 
chỉnh gần nhất là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700197787 ngày 18 
tháng 12 năm 2014 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh kiên giang cấp.

Hội đồng quản trị ông võ Quốc Thắng chủ tịch 

ông mai Hữu Tín phó chủ tịch 

ông phạm Trần duy Huyền Thành viên 

ông Bùi Thanh Hải Thành viên 

ông võ văn châu Thành viên 
(từ ngày 15 tháng 4 năm 2014)

Bà nguyễn Thụy Quỳnh Hương Thành viên 
(từ ngày 15 tháng 4 năm 2014)

ông Trần phát minh Thành viên 
(đến ngày 14 tháng 4 năm 2014)

Ban tổng Giám đốc ông võ văn châu Tổng giám đốc
(từ ngày 12 tháng 12 năm 2014)
Quyền Tổng giám đốc
(từ ngày 13 tháng 10 năm 2014 đến ngày 
11 tháng 12 năm 2014)

ông phạm khắc khoan Tổng giám đốc
(đến ngày 12 tháng 10 năm 2014)

ông nguyễn Quang Toan phó Tổng giám đốc

ông vũ đức cần phó Tổng giám đốc

ông Lê Trung việt phó Tổng giám đốc

ông nguyễn châu phó Tổng giám đốc
(từ ngày 2 tháng 7 năm 2014)

Bà Trần Tuấn anh phó Tổng giám đốc
(từ ngày 2 tháng 7 năm 2014)

trụ sở đăng ký 16 – 18 phạm Hồng Thái phường vĩnh 
Thanh vân, Thành phố rạch giá Tỉnh 
kiên giang, việt nam

công ty kiểm toán công ty TnHH kpmg việt nam

Ban Tổng giám đốc ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo 
các chuẩn mực kế toán việt nam, chế độ kế toán việt nam áp dụng cho các Tổ chức Tín dụng do ngân hàng nhà nước 
việt nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.  Theo ý kiến của 
Ban Tổng giám đốc ngân hàng:

(a) báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 5 đến trang 90 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính hợp nhất của ngân hàng Thương mại cổ phần kiên Long (“ngân hàng”) và công ty con (được gọi chung 
là “Tập đoàn”) tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp 
nhất của ngân hàng cho năm kết thúc cùng ngày theo các chuẩn mực kế toán việt nam, chế độ kế toán việt 
nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước việt nam ban hành và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và

(b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Tổng giám đốc ngân hàng cho rằng Tập đoàn sẽ không thể 
thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Tổng giám đốc đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp nhất này.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc 

võ văn Châu
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ chí minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015 
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Kính gửi các Cổ đông
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của ngân hàng Thương mại cổ phần kiên Long (“ngân 
hàng”) và công ty con (được gọi là “ Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc 
cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng giám đốc ngân hàng phê duyệt phát hành ngày 30 tháng 3 
năm 2015, được trình bày từ trang 5 đến trang 90.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này 
theo các chuẩn mực kế toán việt nam, chế độ kế toán việt nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà 
nước việt nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách 
nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất 
không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng 
tôi. chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán việt nam. các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán 
để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và 
các thuyết minh trong báo cáo tài chính. các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm 
đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. khi thực hiện các đánh giá rủi ro 
này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực 
và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý 
kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của 
các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc, cũng như đánh 
giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm 
toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, 
tình hình tài chính hợp nhất của ngân hàng Thương mại cổ phần kiên Long và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 
2014, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với 
các chuẩn mực kế toán việt nam, chế độ kế toán việt nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước 

việt nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 được kiểm toán bởi một công 
ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong 
báo cáo kiểm toán ngày 10 tháng 3 năm 2014.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 4114000230

Báo cáo kiểm toán số: 14-01-425/1

nguyễn Thanh nghị 
giấy chứng nhận đăng ký Hành nghề
kiểm toán số 0304-2013-007-1
Phó Tổng Giám đốc 

Thành phố Hồ chí minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015

Trần đình vinh
giấy chứng nhận đăng ký Hành nghề
kiểm toán số 0339-2013-007-1

   

báo Cáo Kiểm Toán độC Lập 
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thuyết 
minh

31/12/2014
vND

31/12/2013
vND

A tài sảN

i tiền mặt và vàng 5 140.564.992.881 105.652.797.636

ii tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước việt Nam 6 622.869.095.680 500.116.724.241

iii tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 7 3.422.209.781.203 3.459.029.208.637

1 Tiền gửi 2.681.138.281.203 1.459.029.208.637 

2 cho vay 741.071.500.000 2.000.000.000.000

v các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 8 - 326.745.340

vi cho vay khách hàng 13.389.966.524.994 12.003.522.481.171

1 cho vay khách hàng 9 13.526.466.502.377 12.128.627.461.522

2 dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 10 (136.499.977.383) (125.104.980.351) 

vii chứng khoán đầu tư 11 3.039.749.303.155 3.377.345.772.534

1 chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 2.724.820.059.845 2.732.043.797.523

2 chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 361.202.170.712 703.385.725.011

3 dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (46.272.927.402) (58.083.750.000)

viii Góp vốn, đầu tư dài hạn 12 46.199.100.000 69.521.100.000

4 đầu tư dài hạn khác 46.199.100.000 69.521.100.000

iX tài sản cố định 958.094.136.362 661.720.877.267

1 Tài sản cố định hữu hình 13 246.420.850.473 133.018.604.858

a nguyên giá 308.655.962.312 176.243.293.854

b giá trị hao mòn lũy kế (62.235.111.839) (43.224.688.996)

3 Tài sản cố định vô hình 14 711.673.285.889 528.702.272.409

a nguyên giá 732.919.509.366 542.366.880.866

b giá trị hao mòn lũy kế (21.246.223.477) (13.664.608.457)

Xi tài sản có khác 1.484.272.634.125 1.194.553.215.733

1 các khoản phải thu 15 429.443.811.729 326.194.352.416

2 các khoản lãi, phí phải thu 931.507.586.581 808.077.575.588

4 Tài sản có khác 16 123.321.235.815 60.281.287.729

tổNG tài sảN 23.103.925.568.400 21.371.788.922.559

thuyết 
minh

31/12/2014
vND

31/12/2013
vND

B Nợ pHải trả và vỐN cHủ sỞ Hữu

Nợ pHải trả

ii tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 17 2.781.982.656.399 3.627.404.022.212

1 Tiền gửi 1.767.869.731.607 1.335.728.022.212

2 Tiền vay 1.014.112.924.792 2.291.676.000.000

iii tiền gửi của khách hàng 18 16.570.527.274.744 13.303.626.908.749

iv các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 8 7.004.652.427 -

v vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu 
rủi ro - 78.754.950.033 

vi phát hành giấy tờ có giá - 500.000.000.000 

vii các khoản nợ khác 380.303.871.307 386.297.269.204

1 các khoản lãi, phí phải trả 290.984.323.840 296.975.803.483

3 các khoản phải trả và nợ khác 19 89.319.547.467 88.710.724.543

4 dự phòng rủi ro cho các cam kết ngoại bảng 20 - 610.741.178

tổNG Nợ pHải trả 19.739.818.454.877 17.896.083.150.198

vỐN cHủ sỞ Hữu

viii vốn và các quỹ 21 3.364.107.113.523 3.475.705.772.361

1 vốn 2.965.800.000.000 2.965.800.000.000

a Vốn điều lệ 3.000.000.000.000 3.000.000.000.000 

d Cổ phiếu quỹ (34.200.000.000) (34.200.000.000)

2 các quỹ 215.924.137.840 179.184.944.641

5 Lợi nhuận chưa phân phối 182.382.975.683 330.720.827.720

tổNG vỐN cHủ sỞ Hữu 3.364.107.113.523 3.475.705.772.361

tổNG Nợ pHải trả và vỐN cHủ sỞ Hữu 23.103.925.568.400 21.371.788.922.559

bảnG Cân đối Kế Toán Hợp nHấT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo)

bảnG Cân đối Kế Toán Hợp nHấT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Mẫu B02/TCTD - HN Mẫu B02/TCTD - HN

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

70 71

báo cáo thường niên 2014 báo cáo tÀi chÍnh hỢP nhẤt



thuyết 
minh

31/12/2014
vND

31/12/2013
vND

các cHỈ tiêu NGOài BảNG câN đỐi Kế tOáN

i NGHĨA vụ Nợ tiềm ẨN 140.091.935.336 70.397.559.043

1 cam kết trong nghiệp vụ L/c 36 124.524.033.170 25.486.453.722 

2 Bảo lãnh khác 36 15.567.902.166 44.911.105.321 

thuyết 
minh

2014
vND

2013
vND

1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 23 2.094.846.122.923 2.389.127.368.645

2 chi phí lãi và các chi phí tương tự 23 (1.301.128.861.072) (1.354.768.346.351)

i thu nhập lãi thuần 23 793.717.261.851 1.034.359.022.294

3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 24 6.002.993.594 7.018.460.719

4 chi phí hoạt động dịch vụ 24 (6.365.795.871) (6.342.101.822)

ii (lỗ)/lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 24 (362.802.277) 676.358.897

iii (lỗ)/lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 25 (1.245.521.452) 428.514.275

v lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 26 965.986.633 (58.179.576.064)

5 Thu nhập từ hoạt động khác 27 23.206.567.969 14.746.259.555

6 chi phí hoạt động khác 27 (19.049.644.018) (1.478.764.449)

vi lãi thuần từ các hoạt động khác 27 4.156.923.951 13.267.495.106

vii thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 28 4.284.675.000 72.872.522.591

viii chi phí hoạt động 29 (525.316.001.974) (587.586.861.106)

iX lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí 
dự phòng rủi ro tín dụng 276.200.521.732 475.837.475.993

X chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 10, 20 (42.489.037.491) (82.430.186.389)

Xi tổng lợi nhuận trước thuế 
(mang sang trang sau) 233.711.484.241 393.407.289.604

báo Cáo KếT Quả HoạT độnG KinH doanH Hợp nHấT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 

bảnG Cân đối Kế Toán Hợp nHấT
tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo) Mẫu B02/TCTD - HN Mẫu B03/TCTD - HN

ngày 30 tháng 3 năm 2015

người lập: người duyệt:

Thị duyên
Kế toán viên

phạm Thị mỹ Chi
Kế toán trưởng

võ văn Châu
Tổng Giám đốc 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này
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báo cáo thường niên 2014 báo cáo tÀi chÍnh hỢP nhẤt



thuyết 
minh 

2014
vND

2013
vND

Xi tổng lợi nhuận trước thuế (mang sang từ trang trước) 233.711.484.241 393.407.289.604

7 chi phí thuế Tndn hiện hành 30 (57.798.822.191) (79.980.582.610)

8 chi phí thuế Tndn hoãn lại 30 - -

Xii chi phí thuế tNDN 30 (57.798.822.191) (79.980.582.610)

Xiii lợi nhuận sau thuế 175.912.662.050 313.426.706.994

Xv lãi cơ bản trên cổ phiếu 31 593 1.058

 

2014
vND

2013
vND

(phân loại lại)

lƯu cHuyểN tiềN từ HOạt độNG KiNH DOANH

01 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 1.971.416.111.930 2.386.280.825.403

02 chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (1.307.120.340.715) (1.293.485.059.847)

03 (chi phí đã trả)/thu nhập nhận được thuần từ hoạt động dịch vụ (362.802.277) 676.358.897

04
chênh lệch số tiền thực thu/(chi) từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, 
vàng bạc, chứng khoán

(279.534.819) 337.723.887

05 chi phí thuần khác đã trả (5.591.231.166) (95.851.750.652)

06 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý 3.996.090.877 -

07 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý (490.033.881.922) (561.480.124.632)

08 Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp (44.711.687.141) (156.953.221.149)

lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay 
đổi về tài sản và nợ hoạt động 127.312.724.767 279.524.751.907

Những thay đổi về tài sản hoạt động

09 Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 85.000.000.000 1.415.000.000.000

10 chứng khoán đầu tư 337.596.469.379 437.087.728.136

11 các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 326.745.340 (326.745.340)

12 cho vay khách hàng (1.397.839.040.855) (2.445.150.230.873)

13 giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản cho vay (31.704.781.637) -

14 Tài sản hoạt động khác (52.371.060.885) (287.904.741.247)

Những thay đổi về nợ hoạt động

16 Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác (845.421.365.813) 619.913.531.919

17 Tiền gửi của khách hàng 3.266.900.365.995 2.652.129.935.061

18 phát hành giấy tờ có giá (500.000.000.000) (500.000.000.000)

19 vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro (78.754.950.033) (23.701.608.467)

20 các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 7.004.652.427 -   

21 nợ hoạt động khác (18.314.883.973) 23.780.646.594

22 chi từ các quỹ của tổ chức tín dụng (20.931.320.888) (16.009.323.209)

i lƯu cHuyểN tiềN tHuầN từ HOạt độNG KiNH DOANH 878.803.553.824 2.154.343.944.481

báo Cáo KếT Quả HoạT độnG KinH doanH Hợp nHấT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo) Mẫu B03/TCTD - HN

báo Cáo LƯu CHuyển Tiền Tệ Hợp nHấT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 (phương pháp trực tiếp) Mẫu B04/TCTD - HN

ngày 30 tháng 3 năm 2015

người lập: người duyệt:

Thị duyên
Kế toán viên

phạm Thị mỹ Chi
Kế toán trưởng

võ văn Châu
Tổng Giám đốc 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này
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báo cáo thường niên 2014 báo cáo tÀi chÍnh hỢP nhẤt



2014
vND

2013
vND

(phân loại lại)

lƯu cHuyểN tiềN từ HOạt độNG đầu tƯ

01 mua sắm tài sản cố định và tài sản dài hạn khác (445.601.103.895) (100.214.018.879)

02 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 11.616.014.321 -

08 Tiền thu/(chi) đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 23.322.000.000 (650.009.201)

09
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn 
dài hạn

4.284.675.000 722.531.792

ii lƯu cHuyểN tiềN tHuầN từ HOạt độNG đầu tƯ (406.378.414.574) (100.141.496.288)

lƯu cHuyểN tiềN từ HOạt độNG tài cHíNH

04 cổ tức đã trả (266.580.000.000) (266.580.000.000)

iii lƯu cHuyểN tiềN tHuầN từ 
HOạt độNG tài cHíNH (266.580.000.000) (266.580.000.000)

iv lƯu cHuyểN tiềN tHuầN trONG Năm 205.845.139.250  1.787.622.448.193  

v tiềN và các KHOảN tƯƠNG đƯƠNG tiềN tại tHỜi điểm đầu Năm 3.979.798.730.514 2.192.176.282.321

vii tiềN và các KHOảN tƯƠNG đƯƠNG tiềN tại tHỜi điểm cuỐi 
Năm (tHuyết miNH 32) 4.185.643.869.764 3.979.798.730.514

báo Cáo LƯu CHuyển Tiền Tệ Hợp nHấT
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 (phương pháp trực tiếp - tiếp theo) Mẫu B04/TCTD - HN

ngày 30 tháng 3 năm 2015

người lập: người duyệt:

Thị duyên
Kế toán viên

phạm Thị mỹ Chi
Kế toán trưởng

võ văn Châu
Tổng Giám đốc 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này
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báo cáo thường niên 2014 báo cáo tÀi chÍnh hỢP nhẤt



Sc song
Trong phong thủy hoa hướng dương tượng trưng cho sự chung 
thủy, quân trung, hiếu nghĩa,  luôn hướng thẳng về phía mặt 
trời. chính vì thế nó mang tới cho căn nhà một màu vàng ấm 
áp, nguồn năng lượng tốt đẹp, thắp sáng những nơi u tối, tạo 
cảm giác ấm áp và không khí tươi vui tràn đầy sức sống.

MạNg Lưới HoạT ĐộNg



hoạt động
mạng lưới

Phú Yên

Khánh Hòa

Long An
An Giang

Kiên Giang

Cà Mau

Trà Vinh
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báo cáo thường niên 2014 MẠng LưỚi hoẠt ĐỘng
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báo cáo thường niên 2014 MẠng LưỚi hoẠt ĐỘng
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