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CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tu' do - Htnh phüc

SINo: .25.f.Mi - El S
V/v: cong bô thông tin báo cáo tAi chInh riêng
và hçip nht qu IV näm 2020
Re: disclosure of information of Separated &
Consolidated Financial Statements for fourth
quarter of 2020

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence — Freedom - Happiness
Ha N5i, ngày LO thángOi nám 2021
Halloi, 20 Jan 2021

KInh giri!To:
- Ngãn hang NhA nuOc Vit Nam
The State Bank of Vietnam
- Uy ban Ching khoán NhA nuOc
The State Securities Commission;
- S giao djch chng khoán Thành phô I-JO ChI Minh
Hochiminh Stock Exchange;
- Si giao djch chüng khoán Thành phO HA Ni;
Hanoi Stock Exchange;
Cong ty/Company:

Ngân hAng TMCP QuAn di /
Military Commercial Joint Stock Bank

MA chUng khoánl
Securities symbol

MBB

Dja chi trii sr chinhl
Head office address

S 18 Lê VAn Li.rcmg, Phu&ng Trung HOa, Quan Cu Giy, Ha NOi
No 18 Le Van Luong, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, H1

Din tho i/Telep hone:

024.6266.1088

Fax:

024.6266.1080

NGAN HANG
THIJ1NG 1
COPHA
QUAND

Ngu?ñ thrc hin cong b6 Ong/Mr. Lru Trung Thai
thông tin! Submitted by:
Chi'rc vu!Position:

Phó Chü tjch HDQT kiêm Tng Giám dc /
BOD Vice Chairman & ChiefExcecutive officer

Loi thông tin cOng b/
Type of Information
disclosure

4th

E?J djnh k'/periodic

E bt thuing/irregular

LI 24 giOi hours

U theo yêu cu!on demand

Ni dung thông tin cong bi: Báo cáo tAi chInh riêng vA hçip that qu IV nAm 2020
Content of Information disclosure: Separated & Consolidated Financial Statements for
Quarter of2020

Thông tin trên dA thrçic cOng b6 trên trang thông tin din ti'r MB www.mbbank.com.vn
- M%Ic NhA dAu tu — Phn Thông báo.
The above information was disclosed on MB webs ite at www. mbbank com. vn —
Investors Relation - Announcement
Head office
NGAN HANG TMCP QUAN £xI
S6 18 Lé Von Ling, PhLxng Trung HOa
Quân Cu Giy, HO Nôi

Contact us
Diên thoal: (024) 6266 1088
Fax: (024) 6266 1080
www.mbbank.com.vn
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*MB
Ngãn hang TMCP Quân di xin cam k& các thông tin cong b6 trên day là dung sr th.t
và hoàn toàn chiu trách nhim tmóc pháp lut v nOi dung các thông tin dà cong b.
MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall
take full responsibility before the law for the disclosed information.
Trân tr9ng cam cm!
Best Regards!
No'! nhn/Recipients:
- Nhtr trên/As above;

-

TONG GIAM DOC
:

- I-IDQT, BKS (b/c) /

BOD, SB (for reporting purpose);
- Liru: VT, VP HDQT/

Archive atAdmin Office, BOD Office

C'
NGANHANG 1
THijdNG
CO'PHft
D QUANDQI,

C TIVE OFFICER

Trung Thai
Chief Excecutive Officer

Head office
NGAN HANG TMCP QUAN OI
S6 18 Lê Vn Lu'eng, Phu'&rig Trung Hàa
Quân Cdu Giy, Ha NÔI

Contact us
Olén thoci: (024) 6266 1088
Fax: (024) 6266 1080
www.mbbonk.com.vn
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Ngân hang Thu'o'ng mi Co phn Quân dôi

B02a/TCTD-HN

Dia chi: So 18 Lé Van Lu'ng — Trung Hôa — Cu Giay — Ha Ni

BANG CAN DOI KE lOAN H9P NHAT
Ti ngày 31 thãng 12 nàm 2020

Thuyet
minh

3 1/12/2020
triu cl6ng

31/12/2019
da kim toán
trieu'dáng

2.344.291

TAI SAN
Tiên met, yang bc, dá qu'

111.1

3.109.230

Tiên gvi ti Ngân hang Nhà nu'&c ("NHNN")
Tin, yang gwi Va cho vay các t6 chO'c tin dung ("TCTD")
khác

111.2

17.296.506

14.34

111.3

47.888.802

3 •

ChU'ng khoãn kinh doanh

111.4

3.085.227

87,

3.102.030

Chrng khoàn kinh doanh
Dy' phông rüi ro chC'ng khoán kinh doanh
Các cOng cu tài chInh phái sinh và cãc tài san tài chinh
khác

(16.803)
111.16

Cho vay khách hang

A'

37.106

14.836

293.942.764

247.129.710

Cho vay khãch hang

111.5

298.296.983

250.330.623

Dv' phong rti ro chovay khách hang

111.6

(4.354.219)

(3.200.913)

Chtng khoãn dâu tu'

111.7

99.713.646

85.628.999

ChCi'ng khoän du tu' sn sang dé ban

111.7.1

96.775.364

82.723.727

Cht'ng khoàn du tu' giCr dn ngày dáo han

111.7.2

3.374.241

3.196.877

(435.959)

(291 .605)

885.231

887.017

1.026,562

1.037.453

(141 .331)

(150.436)

4.310.919

2.798.062

3.088.524

1.642.003

5.387.069

3.585.813

(2.298.545)

(1 .943.810)

1.222.395

1.156.059

2.277.564

1.980.168

(1 .055.169)

(824.109)

247.898

30.813

249.674

30.813

(1.776)

-

24.464.833

17.447.494

18.445.213

11.471.145

3.782.321

3,771.711

3.436

3.699

2.280.224

2.475.062

47.613

57.135

(46.361)

(274.123)

494.982.162

411.487.575

D phong rcii ro chü'ng khoán

u tu'

Gop v6n, dãu tu' dài hn

111.8
111.8.1

Du tu' dài hn khâc
Dy' phOng gim giá du tu' dài han
Tài san

c 6

dinh
111.9

Tài san c6 dinh hCru hInh
Nguyen giá tài sn c6 dnh
Hao mOn tài san có dinh

111.10

TàI san c6 d/nh vO hinh
Nguyen giá tài san Co dnh
Hao mOn tài san cO dinh

111.11

Bt dng san du tu'
Nguyen giã bt dQng san du tu'
HaomOnbtdOngsândutu'
Tài san

co

khác
111.12

Cackhoànphàithu
Các khoàn Iãi, phi phâi thu
Tài san thu TNDN hoân Iai

111.13

Tái san CO khãc
Trong dO: LcYi the thu'ang

mai

Dy' phOng rCii ro cho các tài san CO ni bang khäc
TONG TAI SAN CO

Ngan hang Thu'o'ng mal Co phn Quân di

B02a/TCTD-HN

Dia chi: s6 18 Lê Van Lu'ng Trung Hôa — Cu Giây — Ha Ni

B) NG CAN DO KE TOAN HYP NHAT (tip theo)
Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020

Thuyt
minh

3 1/12/2020
triu dOng

31/12/2019
cfä kim toán
triu d6ng

NY PHAI TRA
Các khoàn nçv Chmnh phü và NHNN

111.14

15.383

16.836

Tii gü'i và vay cãc TCTD khác

111.15

50.876.472

50.314.052

Tii gQi ccia khách hang
Ca Cong Cy tài chinh phái sinh Va
kh C

111.16

310.960.354

272.709.512

111.17

-

-

vS tài trç, üy thác dâu tu', cho vay TCTD chlu rüi ro

111.18

207.341

302.126

Ph t hành giy to' có giá

111.19

50.923.563

26.288.629

31.899.554

21.970.606

4.765.744

4.598.544

4.651

12.097

27.129.159

17.359.965

444.882.667

371 .601 .761

28.725.680

22.718445

27.987.569

23.727.323

Thang du' v6n c phn

1.177.563

-

Co phiOu qu9

(564.397)

(1.036.712)

124.945

27.834

6.224.836

4.936.914

12.955.988

10.342.490

2.192.991

1.887.965

50.099.495

39.885.814

494.982.162

411.487.575

CC

khoân n9' tài chInh

Ca khoân no'khác
Các khoân Iãi, phi phái trâ
Th

TNDN hoãn li phi tr

Ca khon phitrâvàcOng n khác

111.20

TO G NO' PHAI TRA
vO CHUScYHIYU

v6 cüa TCTD
Vn diéu Iê

Von khãc
Qu cüa TCTD
L9' nhuân chu'a phãn ph6i

LQ'I ICH CUA CO DONG THIEU SO
TONG VON CHU sO' HU'U
TONG NO' PHAI TRA vA vON CHU SO' HU'U

111.21

Ngân hang Thu'o'ng mi C 2 phân Quân di

B02a/TCTD-HN

Dia chi: SO 18 Lé Van Lu'ng — Trung Hôa — Câu Giây — Ha Ni

B,NG CAN oOi KE lOAN HYP NHAT (ti4p theo)
Tngay 31 tháng 12 nãm 2020
CA CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN HO'P NHAT

Thuyét
minh

Cari kt giao dich hi doài
- cam kêt mua ngoi t
- amk4tbanngo?itê
- am këtmua giao djch hoán d& ngoi tê
- dam kOt ban giao dich hoán d& ngoi të
Can kttrong nghiêpvci LC

Bao Iãnh khãc
Cam két khác

lap:

3 1/12/2019
dä kim toán

triudong

triud6ng

162.968

81.864

238.836.419

155.723.464

765.136

5.949.719

621.915

6.416.536

118.705.065
118.744.303
29.182.376

71.691.021
71.666.188
21 .340.471

84.636.987
72.544.232

76.678.646

425.362.982

296.129.168

V.1

NGHIA VU NO' TIEM AN
Bâolãnhvayvôn

Ngu'O

3 1/12/2020

42.304.723

Ngu'ô soàt xét:
NGAN HANG

THIIc$NG !1
COPH
QUAN

Ba Lé Thi Huyn Trang

B. Dng ThUy Dung

Ba Nguyen Th Thanh Nga

Ong Lu'u Trung Thai

Ph Phông Ké toàn tong hç'p
Ha N, Viêt Nam
Ngy 20 tháng 01 nàm 2021

K toán tru'&ng

Giám dOc Tài chinh

TOng Giám dOc

Ngân hang Thu'o'ng mi Co phan Quãn doi
ia chi: só 18 Lè Van Lu'o'ng — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni
BAO CÁO KET QUA HOIT DONG KINH DOANH HO'P NHAT

B03a/TCTD-H N

Qu IV/2020 và nãm tài chinh kêt thOc nqàv 31/12/2020
Thuyt
minh

Thu nhäplãivacáckhoánthu nhàptu'o'ngtçv
Chi phi al và cãc khoán chi phi tu'ng tu'
Thu nhâp Iãi thuân
Thu nhãp tO' hoat dng dlch vu
Chi phi hoat Ong dich vy
Lãi thuân tu' hoat dng d!ch vu
Lãi thuân tu' hoat dông kinh doanh ngoi hôi
LãI thuân tü' mua bàn chO'ng khoán kinh doanh, chü'ng
khoán du tu'và gop v6n, dãu tu' dài han
Lãi thuân th' hot dong kinh doanh khác
Thu nhãp to' gop v6n, mua c 6 phân
TONG THU NH43P HOATDQNG
TONG CHI PHI HOAT DONG
Lci nhuân thuân to' hoat dng kinh doanh tru'ó'c chi phi d'
phong rOl ro
Chi phi du' phông riji ro
TONG LcYI NHUAN TRu'cYC THUE
Chi phi thu TNDN hin hOnh
Chi phi thu TNDN hoãn li
Chi phI thuê TNDN trong ki
LYI NHUAN SAU THUE
Lo'i ich cOa c6 dông thiêu so
LOt NHUAN SAU THUE CUA NGAN HANG

IV.1

IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6

IV.7

IV.9
IV.11
lvii

LUy k tt.i' cLu näm cTên cu6i quy
Nãm nay
Nàm tru'O'c

S6 phát sinh quy IV
Nãm tru'ó'c
Näm nay
triucIông

trieucY6ng

triud6ng

trieud6ng

8.735.808
(2.941.898)
5.793.910
2.639.766
(1.549.726)
1.090.040
267.593

8.252.483
(3.363.735)
4.888.748
2.019.227
(1.145.999)
873.228
175.541

32.767.393
(12.489.598)
20.277.795
8.228.173
(4.652.620)
3.575.553
785.809

31.196.604
(13.196.607)
17.999.997
6.420.580
(3.234.743)
3.185.837
647.478

80.652
475.370
6.746
7.714.311
(3.234.848)

215.301
520.585
19.672
6.693.075
(3.059.048)

950.955
1.679.550
92.511
27.362.173
(10.555.457)

639.511
2.099.398
78.227
24.650.448
(9.723.706)

4.479.463

3.634.027

(1.925.236)
2.554.227
(552.778)
8.758
(544.020)
2.010.207
79.502
1.930.705

(1.214.312)
2.419.715
(495.558)
2.352
(493.206)
1.926.509
56.529
.
1.

16.806.716
(6.118.440)
10.688.276
(2.089.420)
7.183
(2.082.237)
8.606.039
343.380
8.262.659

14.926.742
(4.890.623)
10.036.119
(1.959.995)
(7.520)
(1.967.515)
8.068.604
245.831
7.822.773

N
NGAN hAN
('( THhJ(NG1
COPHA
QUAN fl

Ngu'Oi Ip:

Ba Lé Th Huyên Trang

Ba Orig ThOy Dung

Ba Nguyen Th Thanh Nga

PhO Phong K toán t6ng hp
Ha Nöi, Vièt Nam
Ngay Othang01 nãm 2021

K toàn tru'ng

Giám d3c Tài chinh

u'u Trung Thai
Tng Giám d6c

Ngân hang Thu'ong mi C 6 phn Quân di

B04aITCTD-H N

Ola chi: So 18 Lê Van Lu'ong — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE HYP NHAT (phu'o'ng pháp try'c tip)
Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Giai do?n tC,
01/01/2020
dn31/12/2020
friu d6ng

Giai doan tu'
01/01/2019
den31/12/2019
triêu .i6ng

32.836.478
(12.272.703)
3.575.553

30.956.510
(11.511.295)
3.185.837

1.607.374
75.057

1.276.978
162.295

1.599.755
(10.057.337)
(2.037.888)

1.937.102
(9.207.742)
(1.812.234)

15.326.289

14.987.451

NhU'ng thay c161 v tài san hoat d.ng
(Tang)/Giàm các khoan tin güi vã cho vay các TCTD khác
(Tang)/Giam các khoàn ye kinh doanh chO'ng khoän
(Täng)/Giàm cäc cOng cci tài chInh phai sinh Va các täi san tài
chlnh khác
(Tang)IGiâm cãc khoán cho vay khách hang
Giâm nguOn dt.r phong c5 bO dp tOn thet các khoân (tin dung,
chCvng khoän, deu tu')
(Tang)/Giâm khácvètài san hotdrig

(73.161.874)
4.598.359
(16.134.144)

(55.042.168)
(672.364)
(12.443.909)

(22.270)
(47.966.360)

(14.836)
(35.644.665)

(5.413.888)
(8.223.571)

(4.932.063)
(1.334.331)

NhC,ng they d6! v Cong nç'hot cfeng
Tang/(Giam) cäc khoàn nç' Chlnh ph Va NHNN
Tang/(Giâm) cãc khoân tien gO'i, tien vay các TCTD khâc
Tang/(Giam) tin gi'i cOa khäch hang (bao gOm cà Kho b?c
Nhà nu'Oc)
Tang/(Giam) phát hânh giey t Co giá
Tängl(Giàm) vOn tài trQ', u' thác du tu', cho vay ma TCTD chju
rii ro
Tang/(Giâm) cãc cOng cy tài chlnh phai sinh vä cãc tài san täi
chInh khác
Tãng/(Giàm) khác vO Cong fl9' hot ng
Chi tü' các qu9 cOa TCTD

72.511.456

40.947.600

Lu'u chuyen tiên thuen tü' hot dng kinh doanh

Thuy6t
minh
LU'U CHUYEN TIEN TO' HOT DQNG KINH DOANH
Thu Iäi Va các khon thu tu'o'ng ty nhn u'cYc
Chi Iäi vâ các khoàri chi tu'ong tu' dã trà
Thu nhp tü' hot dng dch vçi nhn du'ç'c
Chênh Ich so tiOn thv'c thu/(chi) tü' hoat dng kinh doanh
(ngoi t, yang bac, chCrng khoân)
Thu nhâp/(Chi phi) khác
Tin thu các khoân nç dã du'çc xO' I', xoá, bU dp bng nguón
rCii ro
Tin chi trà cho nhán vien Va hoat dOng quàn cong vy
Tin thuO thu nhap doanh nghip thy'c np trong k'
Lu'u chuyên tiên thuân tU' hot dng kinh doanh tru'&c
nhU'ng thay dOi v tài san va vOn Iu'u dng

LLI'U CHUYEN TIEN TU' HOAT OQNG oAu TI?
Mua sm tài san cO dinh
Tien thu tU' thanh Is', nhu'cng ban tài san cO djnh

V.10

562.420

(10.156.829)

38.249.389
24.634,934

30.129.137
15.130.991

(94.786)

(17.837)

9.388.187
(228.688)

(5.634)
6.074.593
(206.821)

14.675.871

892.883

(759.265)
4.739

(701.576)
2.905

Tien thu/(chi) du tu', gop vOn vào cäc o'n vi khác
Tien thu cO tU'c và Io nhuân du'cfc chia tU' CC khoân du tu',
gOp vOn dài hn

7.221

591

92.511

78.227

Lu'u chuyen tiên thun sO' dung trong hot dng deu tu'

(654.794)

(619.853)

Ngân hang Thu'o'ng mii Co phan Quân dôi

B04a/TCTD-H N

£a chi: SO 18 Lê Van Lu'o'ng — Trung Hôa — Câu Giy — Ha Ni

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T HYP NHAT (tip theo)
Ti ngay 31 tháng 12 näm 2020
Giai doan WI'
01/01/2020
dn 31/12/2020

Gial do?n tr
01/01/2019
cYn 31/12/2019

triu d6ng

triu cY6ng

1.719.922

432.090

-

(1.304.219)

573.062

(1.036.712)

2.292.984

(1 .908.841)

Lu'u chuyn tiên thuân trong Icy

16.314.061

(1 .635.811)

Tthn và cac khoàn tu'o'ng du'orng tin tal thô'i dim du k'

46.012.273

47.648.084

62.326.334

46.012.273

Thuyt
minh

Tt'Y HOAT DQNG TAt CHiNH
LUtU CHUYEN lIEN
Tang vn c5 phn tü' gOp v6n và/hoc phOt hành c phiu
C6tCrctrachocdOng
Tin thu/(chi) tü' bán/(mua) c phiu qu9
Lu'u chuyón tin thun tCv hot drig tài chInh

Tin và các khoán tu'ong du'o'ng tiri ti thô'i dim cu61 kS'

Ng Oi Isp:

IV.12

u'O phê duyêt:

Nguäi soOt xét:
NOAN HANG

TH1JgNG
CO PH
QUANI)

Ba Lé Th Huyên Trang
Ph. Phong Kê toOn tong hp
Ha Nôi, Viêt Nam
Ngãy 7) tháng 01 nám 2021

Ba Dng Thüy Dung

Ba Nguyen Thj Thanh Nga

ing Lu'u Trung Thai

Ké toOn tru&ng

GiOm dOc TOi chinh

TOng GiOm döc

Do'n v báo cáo: Ngân hang TMCP Quãn Di
DIa chi: So 18 Lé Van Lu'ng — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni

Mu s6: BO5aITCTD-HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HQ'P NHAT
QU' IW2020 VA CHO NAM TA! CH!NH KET THUC NGAY 31/12/2020
I-

DAC DIEM HOATDONG CUATO CHIJ'C TEN DVNG

1.

Giây phép thành Ip và hoat dng, th&i han cO giá tn
Ngãn hang Thu'ong ma; Co phn Quän di là ngân hang thu'ong mi cO phn du'c thành lap ti
nu'àc Cong hoà Xà hi ChO nghia Vit Nam vO'i hot dng chinh là thy'c hin các dch vy ngàn
hang và tài chinh cô lien quan theo Giy phép ho?t dng sO 100/NH-GP ngày 17/10/2018 do
ThOng d6c Ngan hang Nha nu'O'c Viêt Nam (NHNNVN") cap, thay the Giy phép hoat dông sO
0054/NH-GP ngãy 14/9/1994, và có thô'i han là 99 nàm kO tO' ngày 14/9/1994.

2.

Hinh thU'c so' hO'u v 6 n: CO phn

3.

Thành phãn hi dong quân tr!

4.

Hç và ten

ChU'c vu/Ngày b6 nhiem/tái b6 nhiem

Ong Lé HO'u DO'c
Ong Lu'u Trung Thai
Ba VO Thi Hài Phu'ç'ng
Ong DO Minh Phu'o'ng
Ba Nguyn Thi ThOy
Ba Nguyen Thi Ngoc
Ong Lé Vit Hal
Ong Kièu Dang HOng
Ba VO Thai Huyen
Ong NgO Minh Thuán
Ong Trn Trung Tin

ChO tich
Ph6 ChO tich
PhO ChU tch
Phó ChO tich
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành vién
Thành viên
Thành viên
Thành viên HDQT dOc 1p

Thành phân Ban kiem soát
Ho V tOn

ChCrc vy/Ngày b6 nhiGm/tái b6 nh/em

Ba Lê Thi Li

Tru'&ng ban Ki4m soát
PhO tru'&ng ban Kiem soát (BO nhiêm tO' ngày 24 tháng 6
nàm 2020)
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ba Nguyn Thi An Blnh
Ong DO Van Hu'ng
Ba DO Th Tuyét Mai
Ba Pham Thu Ng9c
5.

Thanh phân Ban diêu hành
Ho và ten

Ngáy b6 nhiêm

Ong Lu'u Trung Thai
Ba Nguyn Thi An Blnh

TOng Giám dOc
PhO TOng Giám dOc (Mien nhiêm tO' ngay 24 tháng 6 näm
2020)
Thành vién cao cep ban diêu hành (MiOn nhiêm tO' ngày 24
tháng 6 nàm 2020)
Phô TOng Giàm dOc (BO nhiêm tO' ngay 24 tháng 06 nàm
2020)
PhO TOng Giám dOc
Phô TOng Giám doc (Mien nhiêm tO' ngay 24 thang 06 nàm
2020)
Phó TOng Giám dôc (Mien nhièm tO' ngày 30 tháng 03 nàm
2020)
Phô TOng Giám dOc
Phó TOng Glém dôc
Phó TOng Giám dOc
1

Ba NguyOn Minh Châu

Ba Pham Thi Trung Ha
Ong Uong Dong Hu'ng
Ong Lé Hal
Ong Trn Minh Dat
Ong Ha Trong Khiêm
Ong Lê QuOc Minh

Thành viên ban diu hânh
Thành viOn ban diêu hânh
Thành viên ban diu hành (Bó nhiGm tü' ngày 18 tháng 08
nãm 2020)
Thãnh vién ban diêu hành (B6 nhiêm tv ngày 18 thang 08
näm 2020)
Thânh vién ban diéu hành (Bó nhim tO' ngày 18 tháng 08
nam 2020)
Quyn Giám dóc Tâi chInh (Dn ngây 20 thang 04 näm
2020)
Giám dóc Tài chInh (Bó nhiêm tO' ngây 20 thang 04 näm
2020)

Ong LêXuãnVQ
Ba Trän Th Bo Qué
Ong Pham Nhu' Anh
Ong VO Hong Phü
Ong VO Thành Trung
Ba Nguyn Thi Thanh Nga

6.

Tr sô chinh: S6 18 Lé Van Licng, Trung Hoà, Cu Giy, Ha Ni, Viêt Nam
S6 chi nhánh: I Hôi s& chinh, 101 Chi nhãnh (trong dO cô 2 chi nhánh nu'O'c ngoai) và 198 PhOng
Giao dch (trong do CO 1 PhOng giao dch nu'àc ngoai), 1 Van phong di din t?i Nga..
Ti ngày 12 thang 31 nãm 2020, Ngãn hang cO sãu (6) cong ty con nhu' sau:

STT Ten cong ty
1

Cong ty TNHH Quàn l'
Nç vá Khai thãc tài sn
Ngan hang TMCP
Quän dOi ("MB AMC")

2 COng ty Co phn
ChU'ng khoãn MB
("MBS")

7.

Giyphép boat c7ng s6

Linh VLFC
hoat cYOng

Tj' I % s&
hü'u cUa
Ngan hang

0105281799 ngay 11 tháng 9
nãm 2002 do S ké hoach
và Dâu tu' Ha NOi cp Ian
dâu

Qun I ncv vã khai
thãc tài san

100,00%

116/GP-UBCK ngay 9 thãng
12 nãm 2013 do CJy ban
ChO'ng khoán Nha nu'àc cp
Ian dâu

MOI giài, du tu' vã
kinh doanh chU'ng
khoán

81,94%

3 COng ty CO phn Qun
lQu9Dautu'MBC'MB
Capital")

21/U BCK-G PDCQLQ ngay
lsthãng 11 näm2007doUy
Ban ChO'ng khoãn Nhã nu'àc
cp

Quari I qu9 du tu'

90,77%

4

COng ty Tài chinh
TNHH MB Shinsei
("MCredit")

27/GP-NHNN ngay 4 thâng 2
nãm 2016 do Ngan hang
Nhà nu'O'c Viêt Nam thp In
dãu

Tâi chInh tiêu dOng

50,00%

5

Cong ty TNHH bão hiém
nhân tho MB Ageas
("MBAL")

74/GP/KDBH ngay 21 thang
7 näm 2016 do BQ Tâi Chinh
cp ln du

Bào him nhän
tho, bâo hini lien
kétchung, bao
hiém sU'c khOe và
dâu tu' tal chinh

61,00%

6

TOng cong ty CO phn
Bo him Quãn dOi
("MIC")

43/GP/KDBH ngày 8 tháng
10 näm 2007 do BQ Tài
Chirih cp In du

Bâo hiém phi nhän
tho

68,37%

TOng sO can bô cong nhân vien
Tinh den ngãy 31 thang 12 ném 2020, Ngan hang và các Cong ty con cô 14.852 nhân viên.
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II-

CHUAN MU'CVACHEDQKETOANAP DUNG
Tuân thu theo cac Chuân mii'c K toán Vit Nam và H th6ng K toán các TCTD Vit Nam
Ban Oiu hành Ngán hang khng d]nh các báo cáo tài chinh hQ'p nht dinh kern du'p'c lap tuàn
thu theo các Chun mi,rc Kê toàn Viet Nam Va H thông K toán càc TCTD Vit Nam.

2.

Co so' lap cãc bão cáo tài chinh h'p nht
Các baa cáo tài chmnh hp nht cOa Ngän hang sO' dvng do'n v tin t là dóng Vit Nam ('VNO"
hay 'dong"), các so lieu du'o'c lam trôn dn hang triu và trinh bay theo do'n VI triu dông Viêt
Nam (triêu dOng"). Các báo cáo tái chinh hcip nhât cOa Ngan hang duvc lap theo He thông K
toán các 16 chU'c TIn dung Viêt Narn theo Quyêt dlnh sO 479/2004/QE-NHNN ngày 29 thang 04
näm 2004 (Quyêt dinh 479) cOa Thông dOc Ngan hang nhá nu'O'c Vit Nam cO hiu lu'c ngày 01
thang 10 nàm 2004 và các van ban bO sung, sO'a dOi Quyt dlnh 479; Quyêt dinh sO 16/2007/QDNHNN ngáy 18 tháng 04 näm 2007 (Quyêt dlnh 16) cOa Thông dOc Ngãn hang Nhà nu'&c Viet
Nam Va cac van ban sO'a dOi, bO sung QuyOt dinh 16 vá He thông Chun mu'c KO toán Viêt Narn
do BO Tài chinh ban hành bao gOm:
Quyt dnh sO 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 närn 2001 v viêc ban hành Va cong bO 4
chun my'c ké toàn Viêt Nam (do't 1);
Quyt dinh so 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 v viêc ban hành và cong bO 6
chun mu'c k toán Viêt Nam (do't 2);
Quyt dinh sO 234I2003IQ-BTC ngày 30 tháng 12 nám 2003 v viêc ban hãnh va cong bO 6
chun mu'c kO toán Viêt Nam (do't 3);
QuyOt dinh sO 12/2005/QE-BTC ngay 15 tháng 02 nàm 2005 v viêc ban hành và cong bO 6
chun mu'c kO toán Viêt Nam (do't 4); Va
QuyM djnh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 thang 12 nàm 2005 vO viêc ban hánh Va cong bO 4
chun my'c k toán Viêt Nam (do't 5).
Theo dO, Bang can dOl k toán hQ'p nht, báo cáo két qua ho?t dng kinhdoanh hQ'p nhât, báo
cáo lu'u chuyn tiên t hQ'p nht, thuyêt minh các baa cáo tái chinh hp nhát du''c trinh bay kern
theo vá vic sO' dung các baa cáo nay khOng dành cho các dOi tu'çrng khong du'cc cung cap các
thông tin v các thO tuc, nguyen tc va thông le kê toän tal Viêt Narn vá ngoài ra các báo cáo nay
khOng du'Q'c lap nhám th hin tinh hinh tái chinh, kêt qua hot dng kinh doanh và lu'u chuyn
tin te hp nht cOa Ngán hang theo nhO'ng nguyen t& và thông l kê toán dLivc chp nhn rng
räi ó' các quOc gia và thO ch khác ngoài Viet Nam.

3.

H'p nht cãc báo cáo tài chmnh
Các báo cáo tài chinh hçp nhM baa gOrn các baa cáo tài chinh cOa Ngán hang Va cOa các cong
ty con ti ngay cuOi qu' Va 31 thang 12 hang nàm. Baa cáo tài chinh cOa các cong ty con cO cOng
nien d 1p baa cáo và sO' dung các chinh sách kO toán mt cách nht quán vO'i Ngan hang.
Tt ca cáo sO dii' Va cáo giao dlch ni b, ké cã cáo khoan lãi chu'a thy'c hin phát sinh tO' cãc
giao d!ch ni bO dã du'cyc loal trO'.
Báo cáo tái chinh cOa các cong ty con du'c hQ'p nhét váo báo cáo tài chinh cOa Ngân hang theo
phu'o'ng phap ho'p nht toan phân bat dâu tO' ngày Ngàn hang cO quyên kiém soát. Sçi' kiém soát
tOn tai khi Ngan hang cO quyn, trt,rc tip hay gián tip, chi phOi các chinh sách tài chinh và hot
dng cOa do'n vl nhm thu du'Q'c lQ'i ich tO' cáo hot dng cOa các do'n vj dO.
Lo [oh cOa cO dong thiOu sO Ia mOt phn cOa k&t qua hot dng thun vá giá trl tài san thun cOa
mOt cong ty con du'Q'c xác djnh tu'a'ng O'ng cho cáo phân 191 ich khOng phai do cOng ty rn sO' hO'u
mQt cách trçi'c tiOp hay gian tiép thong qua cáo cOng ty con. LQ'i ich cOa cO dOng thiéu sO du'qc
tr[nh bay trong bang can dOl kê toán hQ'p nhát thàrih chT tiêu tách bit vol nç' phái tra vá vOn chO
sO' hO'u cUa Ngan hang. Ptiàn sO' hO'u cOa CO Ong thiéu sO trong thu nhep cOa h thông Ngan
hang cOng duvc trinh bay thánh chT tiêu rièng biet.
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4.

Các co' so dânh giá va cãc u'ó'c tInh k toán áp dyng
Vic trinh bay các báo cáo tài chinh ho'p nht yeu cu Ban Diu hânh phi thçi'c hin các u'àc tinh
và gi dnh nh hu'&ng den s6 lieu báo cáo cüa tãi sin, no' phi trâ cOng nhu' vic trinh bay cac
c tinh và gi dlnh nay cOng nh hu'ã'ng den thu nhp, chi phi vá két qua
cong no' tiêm n. Các
so lieu dv' phong. Các u'O'c tInh nay du'o'c dy'a trén các gia dlnh v mt so yéu tO vO'i các mO'c d
khác nhau v chO quan vä tinh khOng chc chàn. Do vy, các két qua thv'c tê cô the cO thay dOi
dan den vic diêu chinh cac khoàn muc CO lien quan sau nay.
Hoat dOng lien tuc
Ban ieu hánh Ngãn hang dä thçi'c hien dánh giá khâ nang tiep ti,Jc hoat dong cOa Ngân hang Va
nhn thy Ngân hang CO dO cac nguón Içi'c de duy tn hot dng kinh doanh trong mQt tu'ng Iai
xác dnh. Ngoài ía, Ban oieu hành khOng nhn they cO sçr khong chec chen trong yéu flO CO the
anh hu'&ng dn khã näng ho?t dQng lien tçic cOa Ngãn hang. Do vy, các baa cáo tái chinh ho'p
nhãt nay du'o'c Ip trên co' sO' gia djnh ho?t dng lien tyc.

5.

Thay d6i chinh sách kê toán
Các chInh sách ké toán cUa Ngân hang ãp dung trong viêc lap báo cáo tái chinh hcp nhét nay
du'o'c ap dung nhât quan v&i cac chinh sách ké toán d thj'o'c sO' dung dé lap baa cáo tài chinh
ho'p nhâtcho nám tái chinh k&tthOc ngày 31 thang 12 näm 2019.

6.

Các khoân cho vay khâch hang
Các khoân cho vay khách hang du'o'c cOng bO vá trinh bay theo sO du' no' g6c t?i thO'i diem két
thUc näm tài chinh.
Theo quy dlnh cOa pháp Iut chO'ng khoán hiên hánh, MBS cO the cho khách hang vay tin d4
mua chU'ng khoán thea quy dinh ye giao dich k' qu9 chu'ng khoán theo ho'p dOng margin hoc
ho'p dOng O'ng tru'&c tin ban chO'ng khoán cOa khách hang. MBS tuân thO theo quy dnh ye hn
mO'c cho vay giao djch k' qu9 ti Quyet dlnh sO 871QD-UBCK ngay 25 tháng 1 nãm 2017 cOa Uy
ban ChU'ng khoán Nhà nu'&c ye viêc ban hánh quy chê hu'O'ng dn giao dich k' qu9 chO'ng
khoán. MBS quàn l rOi ro tin dyng khách hang thông qua các chinh sách, thO tyc vá quy trnh
kiém soát cOa Cong ty cO lien quan den vic quan l' rOi ro tin dcing khách hang.

7.

Dy' phông rUi ro tin dyng
Du'phong nfl ro ho?t dng tin dyng ti thj tru'&ng Vit Nam
Thea Luât cac TO chCi'c Tin dung sO 47/2010/QH12 cO hiu lU'c tO' ngay 1 tháng 1 nàm 2011,
Quyét dinh sO 1627/2001/QD-NHNN ngay 31 thang 12 näm 2001 cOa ThOng dOc Ngán hang Nha
nu'O'c ye vic ban hành Quy ch cho vay cOa TO chO'c Tin dung dOi vO'i khách hang, Quyet dnh
sO 12712005/QD-NHNN ngáy 3 tháng 2 näm 2005 ye vic sO'a dOi, bO sung mt sO dièu cOa Quy
ché cho vay cOa tO chU'c tin dung dOi vO'i khách hang ban hánh theo Quyét dinh sO
1627/2001/QD-NHNN, Thông ti 02/2013/TT-NHNN ngay 21 tháng 01 nám 2013 và Thông tu'
09/2014/TT-NHNN cOa Ngân hang Nha nu'O'c v vic Phán loai ta san có, trich lap vá sO' dung
dv' phOng dé xO' l rOi ía tin dung trong hoat dng ngân hang cOa tO chO'c tin dung, tO chO'c tin
dung phai thçi'c hin phan lai no', trich 1p dv' phong rOi ía tin dung. Thea do, các khoãn cha vay
khách hang du'o'c phan laai thea các mU'c dO rOi ra nhu' sau: No' dO tieu chuen, No' cén chO ', No'
du'&i tieu chuen, No' nghi ngO' va No' có khà nang mat vOn du'a väa tmnh trang qua hn và các yéu
tO dinh tinh khác cOa khoan cha vay.
TO' nam 2008, Ngan hang dä dang k' va du'o'c sçr chp thun cOa Ngan hang Nhà nu'&c Vit
Nam theo Cong van sO 8738/NHNN-CNH ngày 25 tháng 9 näm 2008 cha phép Ngan hang áp
dung h thOng xép hang tin dung ni b d phán lo?i các khaan cha vay khách hang thea ièu
10, iéu 11 cOa Thông tu' 02/20131TT-NHNN. Thea h thOng nay, các khoàn cho vay cOa Ngân
hang sé du'o'c dánh gia Va phán lai dy'a trén ca hai yêu tO a dlnh tinh Va djnh lu'o'ng.
Thea do, các khoãn cha vay du'o'c phan laai thea mU'c dO rOi ro nhu' sau:
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STT
I

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Xép hang
MA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D

NhOmnci
Nhórn 1
Nhóm 1
NhOm 1
Nhôm 2
NhOm 2
NhOm 3
NhOm 3
Nhôm 4
Nhóm 4
NhOm5

Mãtà
Na dü tiêu chun
Na dü tiéu chun
Na d tiêu chun
Nç cn chU '
N cn chü
Nc du'O'i tiêu chun
No' du'O'i tiêu chun
Nc' nghi ngo'
Na nghi ngô'
________
Nacokhnàngmtvón

Ngày 23 thang 4 nam 2012, Ngàn hang Nhá nu'àc dã ban hành Quyt dinh so 780/QD-NHNN v
viêc Phân Ioai na dOl vOi na du'ac dièu chrnh k' han trã no', gia han nc'. Tuy nhiên, theo Thông tu'
02, Ngan hang phi thu'c hin phan loal no' vã cam kt ngoi bang theo quy dinh ti £ièu 10 và
khoân 1 Diu 11, Thông tu' 02 trong thai gian 3 näm k4 tC ngày I thang 6 näm 2014. Theo do,
trong tru'ng ho'p két qua phàn loai dOi vO môt khoàn na theo quy drnh tai Diu 10 Va khoàn 1
IU 11, Thông tu' 02 khäc nhau thi khoàn na phái du''c phan loal vào nhOm cO mtrc do ri ro
cao han.
Du'phOng cu th4
Rüi ro tin dung thun cüa các khoãn cho vay khách hang du'cyc tinh bng giá tr cOn lai ciia khoàn
cho vay tri' giá tn cüa tài san bào dam dã du'o'c chiM khu theo các t' le du'o'c quy dinh trong
Thông tu' 02/2013/TT-NHNN và Thông tu' 09/2014/TT-NHNN- Du' phOng cu th du'Q'c trich lap
dçra trén riii ro tin dung thun cia các khoàn cho vay theo các t' le tu'cvng u'ng vO tU'ng nhôm
nhu' sau:
Loai

NhOm

Na dü tiêu chun
NacãnchO '
No' du'ài tiêu chun
Na nghi ng
Na cO kha nãng mt v6n

Tç le du' phOng Cu
th
0%
5%
20%
50%
100%

D,e phOng chung
Theo Thông tu' 02!2013/TT-NHNN, dii' phong chung du'ci'c trich lap d dci' phOng cho nhO'ng tOn
tht chu'a du'ci'c xác dlnh du'c'c trong qua trinh phân loi nc' vã trich lap dci' phOng cy th và trong
các tru'O'ng hc'p khô khãn v tãi chinh cCia các tO chU'c tin dt,ing khi cht Iung các khoan nc' suy
giâm. Theo dO, Ngan hang phâi thy'c hin trich 1p và duy tn dci' phong chung bng 0,75% tOng
giá trj các khoan np' du''c phan loai tü' nhOm 1 dn nhOm 4.
X&I'rUiro tin dung
Du' phOng du'ac ghi nhán nhu' mQt khoãn chi phi trên báo cáo kt qua ho?t dQng kinh doanh hap
nht và du'ac sü' dung d xci' I' các khoan na xu. Theo Thông tu' 02/20131TT-NHNN, Ngan hang
thánh lap Hôi dOng Xü' l' Rüi ro d xü' l' các khoan na xu néu nhu' chUng du'ac phan loai vao
nhOm 5, hoc n&u khách hang vay là pháp nhàn bj giài th& phá san, hoac là cá nhân bj chêt hoac
mat tich.
Theo Thông tu' 02/20131TT-NHNN ngày 21 thang 01 nàm 2013 cüa Ngan hang Nhà nu'O'c Viét
Nani, dy' phong chung Va du' phong cv th cüa Ngan hang cho näm tài ch(nh kt thUc ngay 31
tháng 12 hang nôrn du'ac trich lap dci'a trên du' na ti ngay 30 thang 11 cüa nám dO.
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8.

Chu'ng khoán kinh doanh
ChU'ng khoán kinh doanh là chCi'ng khoán np, chü'ng khoán von và các chU'ng khoàn khàc du'o'c
mua vài muc dich kinh doanh. Chü'ng khoán kinh doanh du'cc ghi nhn ban du theo giá gOc.
ChU'ng khoàn no' kinh doanh niêm yt &i'cvc ghi nhän thea già gOc trCr di dv' phong gim giá
chCng khoàn xãc dnh trén t' sut sinh lçi dLIVC niêm yet t?i So' giao dch Ch(ng khoán Ha NOI
vào ngay két thüc nàm tài chinh.
Trài phiu doanh nghiep chu'a niêm yet trén thi trv'O'ng chü'ng khoàn hoäc chu'a dàng k' giao djch
trên thi tru'o'ng giao dich cüa càc cong ty dal ching chu'a niêm yet sé du'c t14n hành trich 1p dv'
phong rüi ro theo Thông tu' 02 nhu' duvc trinh bay ti Thuyét minh sO 7.
Chci'ng khoán vOn du'cc ghi nhân theo già gOc trong thO'i gian nm giu' tiép thea. Dinh kS', chUrng
khoàn vOn duçc lap du' phong giãm giá khi giá tr ghi sO cao ho'n già tr thi tru'Ong. Trong tru'O'ng
hcp khong the xác dnh du'o'c giá trl thi tru'orng CUB chci'ng khoãn, các chCi'ng khoán Se khOng
du'çYc trich lap dci' phong. Dci' phong giàm giá du'o'c ghi nhn vào bào cáo két qu hoat dng kinh
doanh ho'p nht trén khoân muc "Lãi/(lô) thun tU' mua bàn chU'ng khoán kinh doanh, chU'ng
khoãn du tu' Va gOp vOn, du tu' dài han".
Lãi hoäc 10 tU' vic bàn chirng khoán kinh doanh du'çi'c ghi nhn trén báo cáo kétqu hoat dOng
kinh doanh ho'p nht. Chü'ng khoán kinh doanh du'cyc du'ng ghi nhán khi càc quyên lo'i nhân các
luOng tién tU' chU'ng khoàn nay dã chm dü't hoãc Ngân hang dã chuyén phn IO'n rUi ro và lo Ich
cUa viec so' hO'u càc chU'ng khoãn nay.

9.

Chü'ng khoân dâu tu'

a.

ChU'ng khoán cfu tu' sn sang d ban
ChU'n9 khoán du tu' sn sang dé bàn bao gOm các chU'ng khoàn no' Va chU'ng khoàn vOn du'o'c
MB nàm giu' vOi muc dich déu tu' và san sang dé bàn, khong thuOc loai chU'ng khoàn mua vào
bàn ra thw&ng xuyên nhu'ng cO the bàn bt cCr lUc nào xét they Co lvi.
ChU'ng khoàn vOn du'cYc ghi nhãrt là chU'ng khoàn deu tu' sn sang dé bàn là các chU'ng khoàn
du'o'c niêm yet trên các thi tru'Ong chU'ng khoàn, du'c ghi nhán theo giá gOc vào ngay giao dch
va luOn du'o'c phân ánh theo già gOc trong thô'i gian näm giu tiép thea.
Chu'ng khoán nci' du'o'c ghi nhân theo mênh già vào ngay giao dich. Lãi dv' thu cUa chU'ng khoán
trv'&c khi mua (dOi vâi chU'ng khoàn nçi' tr lãi sau) hoc lãi nhn tru'àc chi' phan bO (dOi v&i
chU'ng khoán n' trâ lãi trii'Oc) du'c phri ánh trên mt tài khoân riêng. Phén chiét khau/phy trôi
là chênh léch am/du'a'ng giu'a già gOc v&i già trl cUa khoân tièn gOm mênh già cong (+) lãi dOn
tich tru'O'c khi mua (néu cO) hoc t11i' (-) lãi nhan tru'&c chO' phân bO (néu co), cOng du'Q'c phân
ành trên mQt tài khon riêng.
Trong khong thOi gian nem giu' chU'ng khoàn tiép theo, càc chU'ng khoán nay du'cYc ghi nhân
thea mênh gia Va chiét khu/phu trOi (nêu cO) cUa chU'ng khoán san sang dé bàn du'ci'c phan bO
vào bào cáo két qua hoat dOng kinh doanh hp nhât thea phu'o'ng phàp du'O'ng thãng trong suOt
thO'i gian con lai u'O'c tinh cUa chO'ng khoàn. SO tiên al nhn du'Q'c trong thO'i gian nãm giG' chCi'ng
khoán du'cyc ghi nhãn theo nguyen tc: sO tién läi dOn tEch tru'O'c khi mua du''c ghi giãm già trj cUa
tài khoàn lâi dci' thu, và sO tién lài dOn tich sau thO'i diem mua du'ç'c ghi nhn vào thu nhp cUs
Ngãn hang thea phu'o'ng phap cQng dOn. SO tién lãi nhn tru'O'c du'ç'C hch toán phan bO vào thu
lãi déu tu' chU'ng khoàn thea phu'o'ng pháp du'O'ng thng cho khoang thO'i gian déu tu' chcrng
khoán.
Inh ki, chO'ng khoán sn sang dé bàn sé &i'Q'C xem xét ye kha näng giàm giá.
ChG'ng khoári sn sang dé bàn du'Q'c 1p dci' phOng giàm gia khi giá trl ghi sO cao ho'n già th
tru'ô'ng.Trong tru'ng hQ'p khong the xàc djnh du''c già tr thi tru'&ng cUa chU'rig khoãn, càc chO'ng
khoán sê khOng du'c trich lap dcl' phong. Dci' phOng giâm gia du'Q'c ghi nhan vào baa cáo két qua
hoat dng kinh doanh hp nhet trén khoãn mcic "Lãi/(lO) thun tU' mua bàn chU'ng khoän kinh
doanh, chCi'ng khoán deu tu' và gOp vOn, dàu tu' dài han".
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£6i v&i trái phiu doanh nghiep chu'a niêm y&t trên thi tru'Yng chU'ng khoán hoäc chu'a dãng k'
giao dich trén thl trung giao dich côa các doarih nghiep dai chüng chu'a niêm yet, Ngan hang
tiên hành trich 1p du' phong 1Ü 10 theo Thông tu' 02 nhu' duvc trmnh bay tai Thuyét minh so 7.

b.

ChU'ng khoán u Ui' giO' dn ngày dáo h?n
Chu'ng khoãn giU' dn ngay dáo han là cáo chi'ng khoán n du'Q'c MB mua hen vó'i mvc dich dâu
tu' d hu'O'ng Iäi suet và Ngân hang Co ' dnh vã CO kh nàng giO' cáo chi:rng khoán nay den ngày
dáo han. ChU'ng khoán glO' den ngây dào hn CO giá tr xác dnh và CO ngày dáo han cci th4.
Trong tru'O'ng hQ'p chO'ng khoán du'p'c bàn hen tru'äc thO'i diem dáo han, các chu'ng khoán nay sé
du''c phan Ioai Iai sang chU'ng khoán kinh doanh hay chu'ng khoán san sang de ban.
ChU'ng khoán giO' den ngay dáo hn du''c ghi nhn và do Iu'ông tu'ng tci' nhu' chU'ng khoán du
tu' sen sang de bàn du'p'c trinh bay tal Thuyêt minh so 9.a.

10.

Các hçp dong mua Iivà ban Ii
NhCi'ng chCi'ng khoán du'o'c bàn dcng tho'i du'ç'c cam ket sé mua lai vào mQt thai diem nhet dinh
trong tu'o'ng al vn du''c ghi nhn trên báo cáo tài chinh hp nhet. Khoãn tièn nhn du'Q'c theo
thOa thun nay du'c ghi nhn nhu' mt khoàn cong n' trên bang can dOi ke toán hp nhet a
phen chênh lch giu'a giä bàn va giá mua du'c phan b6 theo phu'o'ng pháp du'O'ng thãng theo lãi
suàt trên hp d6ng vao báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hp nhet trong suOt thO'i gian hiêu
lu'c cOa hp d6ng.
Nh0'ng chCi'ng khoán du'o'c mua d6ng th&i duvc cam ket Se bàn Ii vào môt th&i diem nhet dlnh
trong tu'o'ng lal khOng du'Q'c ghi nhn trén báo cáo tài chinh hQ'p nhât. Khoan tien thanh toán theo
thóa thun nay du'o'c ghi nhän nhu' môt tài san trén bang can dOi ke toán ho'p nhet vä phen chênh
léch giu'a già ban và giã mua du'o'c phan bO theo phu'ng pháp du'o'ng thang theo lài suet trèn
ho'p dóng vâo báo cáo ket qua hot dng kinh doanh hp nhàt trong suOt thô'i gian hieu ly'c cOa
hQ'p dOng.

11.

9âu tu' vào cong ty lien két
Theo Luât cáo tO chti'c tin dung nãm 2010 và cO hiu li,i'c thi hành tCi' ngày 01 thang 01 nàm 2011
va Luät các tO chü'c tin dung sü'a dOl nàm 2017, cOng ty lien ket cüa tO chO'c tin dung là cong ty
trong dO tO chü'c tin dung hoäc tO chti'c tin dcing và ngu'O CO lien quan cOa tO chi:i'c tin dung sO'
hci'u trên 11% von diêu lé hoc tren 11% vOn cO phen co quyen bieu quyét, nhu'ng khOng phâi là
cong ty con cOa tO chU'c tin dung do.
Cáo khoân du tu' vào cáo cong ty lien ket du'Q'c ghi nhn dçi'a trên phu'o'rig pháp ke toàn vOn chO
sO' hO'u. Cong ty lien ket là mOt cong ty ma Ngan hang cO anh hu'&ng dáng ke Va khOng phãi Ia
Cong ty con hay Cong ty lien doanh cOa Ngàn hang.
Theo phu'o'ng pháp nay, khoàn du tu' du'Q'c ghi nhn ban du theo giá gOc va giá tr sO sách côa
khoân deu tu' cO the tang hoc giâm phàn ánh phàn chia sé cOa Ngân hang trong tài san thuàn
ca cong ty lien ket. Các khoan 16 vu't qua giá gOc cOa mt khoân deu tu' vào Cong ty lien ket
du'c ghi nhn khi Ngan hang CO nghTa vçi v&i khoàn 16 nay. Báo Cáo kêt qua hot dng kinh
doanh hp nhát phàn ánh phen chia sa cOa Ngan hang trong ket qua hoat dng kinh doanh cOa
cOng ty lien kêt. Khi cO thay dOi du'c ghi nhn trçi'c tiep váo vOn chO sO' hO'u côa cOng ty lien ket,
Ngan hang sé ghi nhn phân chia sé cOa khoãn thay dOi nay trén bang can d61 ke toán hp nhet.
Cáo khoan lãil(lO) phát sinh tO' các giao djch giQ'a Ngan hang vá cong ty lien két du'c Ioai trO'
theo t l gop von cOa Ngân hang vào cOng ty lien ket dO.
Báo cáo tai chinh cOa CC Cong ty lien ket sO' dung cho muc dich hQ'p nhet theo phu'ng pháp vOn
chO sO' hO'u cO cOng niên dQ 1p báo cáo tài chinh vä các chinh sách ke toán áp dung thOng nhet
v&i cac chlnh sách cOa Ngàn hang dOi vO'i các giao dlch hoc cáo su' kin cO tinh chet giOng nhau
trong càc diêu kien tu'ang du'cYng.

12.

Du tu' dài hn khác
Các khoan du tu' gOp vOn dài han khác the hin CáC khoan du tu' vOn vao Cáo do'n vi khác ma
Ngan hang CO du'O'i 11% quyèn bieu quyétvà dOng thai Ngan hang là cO dOng sang lap; hoc là
dOi tao chiên lu'c; hoc có khã nàng chi phOi nhát dlnh vào qua trinh 1p, quyet djnh cáo chinh
sách tài chinh và hoat dtng cOa doanh nghiep nhän du tu' nhu'ng khOng CO ânh hu'&ng dang ké
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dn câc chinh sách tài chinh và hoat dOng ciia cac cOng ty nay thông qua van bàn thóa thun cü
nhãn sy' tham gia HOi dOng Quàn tn/Ban Diu hành.
Càc khoàn du hi' dài han khäc du'o'c ghi nhn ban du theo gia g6c và sau do dc phàn ánh
theo giá góc trü' dy' phong giám già flU CO.
Các khoàn du tu' gOp v6n dài hn khác se du'oc xem xét v khà nang giàm gia. Dy' phOng giàm
gia du'o ghi nhän vào báo cáo kêt qua boat dOng kinh doanh hQ'p nht khi giá th tru'ng thp
hcn giá tn ghi s d6i v&i các khoân du tu' ch'ng khoãn và khi cO bng chU'ng khách quan ye
viOc giàm giá làu dài d61 vO'i các khoãn du tu' gOp vOn ban dâu.
13.

Tàisâncôd!nh
Tài san c6 dinh hQ'u hlnh
Tài san c6 dnh hü'u hlnh du'c th hien theo nguyen giá trü' di hao mOn 1u9 k.
Nguyen giá tài san c6 djnh là toàn b các chi phi ma Ngän hang và các Cong ty con phài bó ra
CO du'ç'c tài san cO djnh hu'u hlnh tinh dn thO dim du'a tài san dO väo trng thai sn sang sCi'
dung.
Các chi phi mua sm, nang cp và d6i mOi tài san c6 dlnh dU'cYC ghi tang nguyen giá CÜa tãi san
cô dnh; chi phi bâo trl, sO'a chü'a du'o'c h?Ch toán vào ket qua hoat dng kinh doanh ho'p nht khi
phat sinh.
Khi tái san cö dinh hCi'u hinh du'çc bàn hay thanh li', nguyen giá và gia ti hao mon Iuy k du'çc
xOa so và các khoàn läi/(16) phát sinh do thanh l' tài san du'cyc hach toãn vào ket qua hoat dong
kinh doanh hçp nht.
Tài san c6 dinh vO hInh
Tài san c6 dinh vO hlnh du'ç'c ghi nhän theo nguyen giá trü' di giã trj hao mon tOy k.
Nguyen già tài san có dlnh vO hinh là toàn bQ các chi phi ma Ngân hang và CC Cong ty con phài
bO ra d4 CO dU''C tài san cO nh vO hinh tinh dn thô'i d14m du'a tài san dO vào sü' dung theo dy'
tin h.
Các chi phi nang cp và dOi m&i tài san cO dlnh vo hinh duvc ghi tang nguyen già cia tat san Va
CãC chi phi khác dL1'o'C bach toán vào kOt qua hoat dng kinh doanh hQ'p nht khi phát sinh.
nguyen gia Va giá tr hao mon tOy ké du'Q'c xOa
Khi tài san CO djnh vo hinh du'c bàn hay thanh
sO vã các khoàn Iài/(lO) phát sinh do thanh l' tài san du'c bach toán vào két qua hot dng kinh
doanh hgp nht.
Khu hao và khu tn,'
Khu hao và khu trü' cüa tat san CO dinh h&u hlnh và vO hinh du'oc tinh theo phu'o'ng pháp
du'Ong thang trong suOt thOi gian sü' dung u'&c tInh ciia tài san cO dinh nhu' sau:
Nhà cü'a, vat kiên trOC
May mOc thiêt b
Phu'orng tiên van tãi
Tat san cO dlnh hO'u hlnh khác
Phn mOm may vi tinh

6-25 nàm
3-7 nàm
6 näm
3-4 nàm
3 nàm

t COa Ngân hang du'Q'C Nhà nu'O'c giao khOng thai hn khOng dLI'Q'C triCh
(*) QuyOn sO' dung
khu hao, quyOn sO' dung dt cO thO'i hn du'Q'c khOu hao theo thO han thuê.
14.

Bat dông san dâu tu'
Bt dOng san du tu' cho thuê
Bt dong san dOu tu' cho thuê duVc the hin theo nguyen giá trü' di già tr kheu hao lOy kO.
Nguyen giã ban dOu cOa bet dng san dOu tu' cho thuê bao gOm giá mua, chi phi quyên sO' dung
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dt va các chi phi lien quan trt,c tip dr viec du'a tái san dén dièu kièn cn thiM dé tài san cô th
hoat dong theo cách thtrc dä dv' ki&n. Các chi phi phát sinh sau khi bat dong san du tu' cho thuê
dà du'c &i'a vào hoat dông nhv' chi phi sü'a chu'a và baa tn &rcc ghi nhân vào baa cáo két qua
hoat dOng kinh doanh hç'p nhét trong k' ma cac chi phi nay phat sinh. Trong các tru'Ong ho'p Co
the chU'ng minh môt cách rO rang rng các khoari chi phi nay lam tang lci ich kinh té trong tu'o'ng
Iai dv' tinh thu du'ç'c tO' bat dng san dau tu' cho thuè vuvt trên mO'c hoat dng tiêu chuén theo
nhu' dánh giá ban déu, thi các chi phi nay &r'c von hOa nhu' mOt khoan nguyen giá tang them
cOa bat dOng san du tu' cho thuê.
Khu hao du'cc tinh thea phu'o'ng pháp dv'Ong thng dv'a trén thô'i gian hO'u dyng u'àc tinh cOa
bet dong san déu tu'. Tho'i gian hCru dung u'Oc tinh cOa quyén sO' dung àt Va tái san gàn lien trén
dat là 39 nàm và 20 nám.
Bt d'Ong san cJu tu' nm giU' chO' tang giá

Bt dOng san deu tu' nm giG' chO' tang giá du'o'c phan ánh theo giá gOc tri'j' di các khoân giãm giá
tr thea giá thl tru'ô'ng. Giá tr ghi sO cOa bet dong san dàu tu' nàm giG' chô' tang già Se dv'o'c ghi
giàm nu cO bng chi:i'ng cho thây giá thi tru'o'ng ccia bat dOng san déu tu' giàm xuóng thép ho'n
giá trl ghi sO cOa bet dOng san nay và giá trj khoãn tOn thét cO the xác dlnh du'o'c môt cách dang
tin cay. Khoan ghi giam gia tr cOa bet dOng san dâu tu' nem giG' ch tang giã du'cc ghi nhân váo
báo cáo k&t qua hoat dng kinh doanh ho'p nhàt.
15.

Các khoàn phài thu
Cãc khoan phai thu khác ngoài các khoan phãi thu tO' hoat dOng tin dyng trong hoat dOng ngàn
hang cOa tO chO'c tin dung du'cc ghi nhân ban dáu theo giá gOc va luOn du'o'c phàn ánh theo giá
gOc trong thO'i gian tiép theo.
Các khoan no' phâi thu du'o'c xem xét trich lap dv' phong rOl ro theo tu6i no' qua h?n gOc cOa
khoan no' hoc theo du' kién tOn thet CO the xày ra trong tru'ng ho'p khoan no' chu'a den hn
thanh toán nhu'ng tO chO'c kinh té dä phá san, dã bã trôn khói dia diem kinh doanh; doi tu'Q'ng no'
dang bi các co' quan pháp luät truy tO, giam giG', xét xCi' hoc dang thi hành an hoc dà chêt hoc
khoan no' dã du'o'c yOu càu thi hành an nhu'ng khOng the thy'c hin du'o'c do dôi tv'o'ng n bó trOn
khái no'i Cu' tru; khoan no' dà du'o'c khó'i kiên dôi no' nhu'ng b dlnh chi giài quyOt vçi an. Chi phi di,
phong duo'c ghi nhãn vào khoan mçic "Chi phi dy' phong rOl ro" trOn baa cáo két qua ho?t dng
kinh doanh hQ'p nhât.
EOi vO'i các khoan no' phâi thu qua h?n thanh toán thi mO'c trich lap du' phOng nhu' sau:
Th&i gian qua han

MU'c trIch dii phOng

TO' sáu (06) tháng dn du'&i môt (01) nàm
TO' môt (01) nàm den du'O'i hai (02) nam
TO' hai (02) nãm den du'o'i ba (03) nàm
TrOn ba (03) nàm
16.

30%
50%
70%
100%

Ghi nhân doanh thu và chi phi
Doanh thu và chi phi tU' các ho?t dng ngãn hang

Doanh thu lài Va chi phi lãi du'p'c ghi nhn trang baa cáo kM qua hot dng kinh doanh ho'p nht
trOn co' so' dy' thu, dv' chi. Lãi dv' thu phát sinh tO' cãc khoan cho vay phan lo?i tO' nhOm 2 den
nhôm 5 thea Thông tu' 02/20131TT-NHNN, Thông tu' 09/2014/TT-NHNN và cäc khoân vay du'o'c
giG' nguyen nhOm 1 - No' dO tiOu chuen do thu'c hiên chinh sách cOa Nhà nu'àc sê khong du'o'c
ghi nhn vào báo cáo két qua ho?t dng kinh daanh ho'p nhât. Lal dy' thu cOa các khoan n' nay
du''c chuyén ra thea dOi 0' tai khoãn ngoi bang và du'g'c ghi nhn vào baa cáo két qua ho?t
dng kinh doanh ho'p nhàt khi Ngan hang thy'c thu.
Các khoan phi dch vy ngän hang du'ç'c ghi nhn khi dch vy du'p'c thy'c hin.
D6i v&i các khoàn doanh thu khác, khi cá the xác dinh du'o'c két qua ho'p dOng mOt each chec
chàn, doanh thu sO du'o'c ghi nhn dy'a vào mCrc d hoân thánh cong viOc. Néu khong the xác
djnh du'o'c kM qua ho'p dOng mt cách chc chrt, doanh thu sé chf du'ç'c ghi nhn 0' mG'c CO the
thu hOi du'o'c cOa các chi phi dã du'ç'c ghi nhn.
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Theo Thông tu' s 1612018/TT-BTC ngay 7 tháng 2 nàni 2018 ctia BO Tài chinh hu'âng dn môt
so dièu ye ché O tài chinh dOi v&i tO chCi'c tin dçrng, chi nhánh ngán hang nu'O'c ngoài, dOi vO các
khoan phâi thu dã hch toán vào thu nhâp nhu'ng sau dO du'cyc dánh giá khong thu dtycyc hoàc
den ki han thu khOng thu duc thi Ngân hang hch toán giam doanh thu nOu cOng kS' ké toán
hoc h?ch toán vào chi phi nOu khác k5 ke toán và theo dôi ngo?i bang dO dOn dOc thu. Khi thu
du'c các khoan nay, Ngàn hang sè hach toán vào thu nhäp trén báo cáo kOt qua hoat dOng kinh
doanh ho'p nhàt.
Doanh thu tL. hoat clang kinh doanh chu'ng khoân
Doanh thu to' kinh doanh chU'ng khoàn du'o'c xác dinh dt,ra trén mO'c chênh loch giá bàn và giá
vOn binh quãn gia quyen cOa chU'ng khoán.
CO tCrc bng tiOn duc ghi nhn trong báo cáo kOt qua ho?t dng kinh doanh hp nhOt khi quyen
nhn cO tO'c bang tiOn cOa Ngan hang du'ç'c thiêt lap. CO tU'c duc nhn du'O'i dung CO phiOu, CO
phiOu thu'ô'ng và quyOn mua cO phiOu cho các cO dông hien t?i, cO phiêu duc chia tO' l'i nhun
chu'a phan phOi khong du'c ghi nhn là mt khoân thu nhp cOa Ngän hang ma chi cp nht sO
lu'c'ng cO phiêu.
Doanh thu tU' hoat clOng kinh doanh bào him
Doanh thu phi baa hiOm gOc du'çc ghi nhân theo quy dirih tai Thông tu' 50. PhI baa hiOm nhàn
tru'àc khi chu'a dOn hn t?i ngày cuOl k5' kO toán du'c ghi nhân vào "Dci' phong phi chu'a du'o'c
hu'ông" trén bang can dOi kO toán ho'p nhât.
Chi bôi thu'o'ng cho ho?t dng kinh doanh bào him
Chi phi bOi thu'ng baa hiOm gOc du'çc ghi nhân trên co s& phát sinh khi cong ty bào hiOm chOp
nhn bOi thu'O'ng theo thông baa bOi thu'O'ng.
Càc khaan chi b6i thu'ng nhãn tái baa hiOm du'cvc ghi nhãn khi phát sinh, trén co so' bang thông
baa tái cOa các nhà nhu'o'ng tái bâo hiOm gO'i cho cong ty bào hiOm, cong ty bào hiOm chOp nhn
bOi thu'Ong.
Các khoàn thu dOi bOi thu'Orng nhu'orng tái bao hiOm du'ç'c ghi nhân trên ca so' phát sinh theo sO
phãi thu tu'o'ng O'ng v&i chi phi bOi thu'ô'ng dã ghi nhân trong k5' và tç' lé nhu'o'ng tài.
Các chi phi hoat dôrig kinh doanh bào hiOm khác du'p'c ghi nhán khi thu'c tO phát sinh.
Chi phi hoa hông cho ho?t clng kinh doanh bào him
Ngân hang tinh toán hoa hông phal chi tra cOa m6i lo?i san phOm baa hiOm theo t l phn tram
nhOt dnh trén doanh thu phi bâo hiOm gOc phO hç'p yO'j các t' l quy dinh tai Thông tu' 50 vá chf
ghi nhn vào chi phi kinh doanh baa hiOm cho phOn chi phi hoa hông duc phan bO trong k5' thea
t9 I phO hçi'p yO'j phân doanh thu phi du'o hu'âng. PhOn hoa hông chu'a duvc phàn bO se duvc
ghi nhãn nhu' là mt khoãn chi phi trâ tru'àc ya Se duvc phân bO vào chi phi kinh doanh baa hiOm
cho các k5i tiêp thea.
Chi phi khó'i tao khoàn cho vay khãch hang t?i Cong ty tài chInh tiêu dung
Chi phi khO'i tao khoàn cho vay khách hang baa gOm chi phi haa hOng cha d?i IS', các ben thU' ba
và cong tác yjên kinh doanh du''c hach toäri phân bO vào baa cáo kêt qua hoat dOng kinh daanh
hap nhOt thea phu'o'ng phap du'ông thOng trang khaang thOi gian to' 9 dOn 29 thang theo thô'i han
trung binh cOa các san phOm cho vay.
17.

Các nghip vy bang ngoi t
Thea he thOng kO toán cOa Ngan hang, tOt ca các nghip yu phát sinh cOa Ngan hang du'o'c hch
toán thea nguyen te. Tai thô'i diOm cuOi k5', tài san và cong no' cO nguôn gOc ngaai t du'Q'c quy dOi
sang VND thea tç' giá quy dlnh vào ngay Ip bang can dôi kO toán hop nhét (Thuyét minh sO V.6).
Các khoan thu nhàp và chi phi bang ngaai tO cOa Ngan hang du'cc quy dOi ra VND thea t$' giá vâo
ngay phát sinh giao dlch. Chênh lOch giá do dárih gia lai các tài san và cong no' bang ngai t
sang VND trong k5' du'p'c ghi nhn vào baa cáo két qua haat dong kinh daanh h'p nht.
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18. Thu thu nhap doanh nghip
Thud thu nhap hin hành
Tãi san thu và thu phâi nOp cho kS' hiên hánh và các nãm tru'Oc du'o'c xác dlnh bng giá trl dt
kin du''c thu hài tU' (hoàc phai nQp cho) co' quan thu, áp dung mO'c thus sut vã CáC Iuât thu&
Co hu lci'c váo ngáy kt thüc näm tái chmnh.
Thu thu nhap hiên hânh du'cc ghi nhán váo báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hcp nhét
ngoai trir tru'o'ng ho'p thué thu nhap phát sinh lien quan den mOt khoan muc du'p'c ghi thng vào
v6n chi so' hu'u, trong tru'o'ng ho'p nay, thu thu nhãp hien hành cüng duvc ghi nhân tru'c tiép
váo von chO so' hO'u.
Ngãn hang chi du'ac bü tri:i' các tái san thué thu nhap hin hành và thué thu nhap hin hánh phài
trã khi Ngân hang cO quyén hap pháp du'o'c bü trCi' giO'a tái san thué thu nhap hin hánh vài thué
thu nhàp hin hánh phai np và Ngân hang dci' thnh thanh toán thué thu nhp hin hãnh phai tra
vá tãi san thu thu nhâp hiên hành trén co' so' thun.
Thu6 thu nhap hoãn Iai
Thu thu nhap hoãn l?i duc xác dinh cho các khoãn chênh lech tam thai tai ngãy lap bang can
dól ké toán ho'p nht giu'a co' so' tinh thué thu nhap cüa các tài san vá no' phai trâ và giá tn ghi só
cOa chüng du'c?c trinh bay trên baa cáo tài chinh hci'p nht.
Thu thu nhap hoân l?i phai trã du'c ghi nhãn cho tt câ nhQ'ng chênh lOch tam th&i chju thué.
Tài san thu thu nhp hoãn li duc ghi nhn cho tt câ nhü'ng chênh Ich tm thO duc khâu
trü', giá trl du''c khu trU' chuyén sang các nàm sau cOa các khoàn 16 t(nh thuê và các khoãn u'u
dãi thu chu'a s' dyng, khi chk chn trong tu'o'ng lai sé CO Ii nhun tinh thuê dé sO' dung nhu'ng
chênh lch du'c khäu trü', các khoân l tInh thuê vá các u'u dãi thuê chu'a sO' dung nay. Giá trj
ghi so ciia tài san thué thu nhp hoãn l?i phal &i'c xem xét l?i vào ngay két thOc k' kê toán và
phai giam giá tn ghi sO ciia tài san thuè thu nhap hoãn lai den mU'c bao dam chàc chãn cO dCi lçi
nhun tinh thué cho phép li ich cüa mOt phn hoc toàn bO tài san thuè thu nhp hoãn Ii du'c
sO' dung. Các tái san thué thu nhp hoän lai chu'a du'c ghi nhn tru'àc day duVc xem xét II vào
ngày két thUc kS' ké toán nàm và du'Q'c ghi nhan khi chäc chän cO dO ci nhuan tinh thué trorig
tu'o'ng al dé cO the si:i' dung các tài san thué thu nhp hoàn Ii chu'a ghi nhn nay
Tài san thué thu nhap hoãn l?i và thu4 thu nhp hoàn lai phai trà duvc xac dinh theo thué sut dci'
tinh sé áp dung cho näm tài chinh khi tài san du'o'c thu hôi hay cong no' du'o'c thanh toán, du'a
trên các rnU'c thué suet Va luãt thué cO hiOu lci'c vao ngày két thUc nãm tài chinh.
19. Tin mt và cãc khoàn tu'o'ng du'ng tin
lien Va các khoan tu'o'ng du'o'ng bao gm tin met, yang, dá qu', tién gO'i ti Ngãn hang Nhà
nu'&c, tin phiêu chInh phO vá các giey to' cO giá ngàn h?n khác dO dièu kin chiét khâu vO'i NHNN,
CaC khon tién gO'i thanh toán và tin gO'i, cho vay ti các tO chO'c tin dyng khác cO tho'i hn dáo
han khOng qua ba tháng ké tO' ngay phát sinh.
20.

Tài san ty thãc và quãn Ij giQ' h
Các tái san giu' cho muc dich Oy thác Va quan l' giQ' h khOng du'ç'c xem là tài san cOa Ngan
hang và vi the khOng du'ç'c bao gOm trong các baa cáo tài chinh hç'p nhet cOa Ngan hang.

21.

Các cong cy tài chInh phái sinh
Ngãn hang k két các h'p dóng ngo?i hOl k' h?n và hoán dOi nhm to dieu kin cho khách hang
chuyén, diêu chinh hoc giâm rOi ro hôi doái hoc các rOi ro thj tru'ô'ng khác, dOng thai phyc vçi
myc dich kinh doanh cOa Ngan hang.
Các hap d6ng kj' ban ngoi t
Các hap dOng kS' h?n là các cam két dé mua hoc ban mt loi tién tO nhet dinh t?i mOt ngay Cy
the du'c xác dinh trong tu'o'ng al thea mQt t' giá xác dnh tru'O'c và sé duvc thanh toán beng
tién. Các hap dàng k9 han du'çc ghi nhân thea gia tn danh nghTa tai ngày giao djch và du'ac dlnh
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kS' dánh giá Ii, chênh lêch tü' viec dánh giá lal du'o'c ghi vào báo cáo kt qu hoat dOng kinh
doanh hçp nhât.
Céc hop d6ng hoán d&
Các hcp dng hoän d6i là các cam kt dé thanh toán bng tin tal mt ngày trong tiio'ng lai du'a
trén chênh Ich giG'a các t9 giá du'ac xác dinh tru'àc du'cc tinh trên sO tiên góc danh nghia hoàc
các cam kèt thanh toán khon tiên Iãi tinh theo läi suât th ni hay lãi suát cô dlnh du'çc tinh trên
cUng mt khoãn tiên danh nghTa, trong cüng mt khong th&i gian.
Các hcp d6ng hoán d6i tin te du'o'c dlnh k' dánh giá Iai, chênh lOch tü' vic dánh giá li du'çc ghi
vào báo cáo kt qu hoat dong kinh doanh hop nht.
Chénh lOch Iãi sut hoán dói du'yc ghi nhân vào báo cáo két qu hoat dong kinh doanh hap nht
trên co' s& dn tich.
22.

Cn trU'
Tài sn vá cOng n tài chinh duvc cri tr1i' vã the hiOn giá trl rong trén bang can dói ké toán hap
nhât ch khi Ngán hang cO quyén hop phap dé thu'c hien vic cn trCv Va Ngán hang d' nh
thanh toán tài sn và cong n' theo gia trj rOng, hoc vic tat toán tài sn và cong n xy ra dóng
thoi

23.

Lo'iich cüanhân viên

a.

Tracpnghihu'u
Nhãn viên Ngân hang khi nghT hu'u Se du'O'c nhân tro' cp ye huu tU' Baa hiém Xà hi thuQc B
Lao dông và Thu'ang binh Xa hOi. Ngan hang sé phâi Ong bào hiém xã hi cho m61 nhän viên
bng 17,00% Iu'o'ng co' ban hang tháng côa hQ. Ngoài ra, Ngân hang không phai cO mt nghia vçi
náo khác.

b.

TrQ cp thOi viec

t4"

nguyen và trcv cp mat viéc

Trci cp thôi viecti.rnguyn: Theo £iu 48 B Luât Lao dOng s6 10/2012/QH13 cO hiu Içi'c ngày
1 tháng 5 näm 2013, Ngán hang cO nghia vu chi trâ tro' cép thôi viOc bang môt nO'a thang lu'ang
cho mi nàni lam viOc tinh den ngày 31 thang 12 nàm 2008 cong vOi các tro' cép khác (néu cO)
cho nhO'ng nhán viên tu' nguyen thOi viOc và dáp ü'ng dy dU các yèu to theo quy djnh ci:ia pháp
lut. Tcj' ngày I tháng 1 näm 2009, mU'c Iu'ang binh quân tháng du'o'c tinh dé thanh toán tro' cap
thOi viOc sé can cCi thea mU'c lu'ang blnh quãn cüa sáu thang gen nhãt tinh den thôi diem ngu'ôi
lao dOng thôi viêc.
Tro' cp mt vic: Theo Dièu 17 cOa BO Luât Lao dOng, Ngan hang cô nghTa vu chi tra tr cép cho
nhân viên b mt viOc do thay döi co' céu t6 cht'c hoc cong ngh. Trong tru'ng hop nay, Ngan
hang cO nghTa vu chi tra tro' cp met vic bang mOt tháng lu'o'ng cho mOl näm lam vic mU'c trich
1p tOi thiéu cho ngu'&i lao dng bang hal thang lu'o'ng, Tang hoc giàm so du' tâi khoàn dy' phong
du'o'c hach toán vào chi phi quàn l' doanh nghip trong ks'.
c.

Trc, cp tht nghiêp
Theo Thông tu' sO 32/2010/TT-BLDTBXH hu'O'ng den Nghi dinh sO 127/2008/ND-CF v bão hiém
that nghip, tU' ngay 1 tháng I nàm 2009, Ngan hang cO nghTa vu dOng bao hiém thét nghip vâi
mti'c bang 1% qu9 tièn lu'o'ng, tiên cong dông bao hiém thet nghip cOa nhcrng ngLth'i tham gia
bao hiém that nghip và trich 1% tiên lu'o'ng, tiên cOng thang dong bão hiém thét nghip cOa tU'ng
ngu'o'i lao dOng dé dOng cCing lUc vào Quç' Bao hiém Thet nghip.
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III- THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOl KE TOAN
1.

Tiên mit, yang bc, dã qu

Tièn mat bng VNO
Tièn mat bng ngoai tê
yang

2.

31/12/2020
Triéu d6ng

31/12/2019
Triêu d6ng

2.538.209
567.438
3.583

1.920.366
420.160
3.765

3.109.230

2.344.291

31/12/2020
Triu clông

31/12/2019
Triéu c16ng

lien guitai NHNN

Tin gt'i tai Ngan hang Nhá nuàc Vit Nam

16,237.916

13.582.665

-

14.657.801
1.580.115

11. 835. 562
1.747.103

370.632
687.958

231 .067
533.448

17.296.506

14.347.180

Bang VND
Bngngoaitê

TiOn gü'i tai Ngãn hang Nhä nuàc Lao
Tièn gü'i tal Ngân hang Nhà nu'ôc Campuchia

Tin gü'i tai Ngan hang Nhà nu'o'c Viêt Nam (NHNN) bao gôm tin gü'i thanh toän va dç' trü' bt
buôc thea quy dnh cüa NHNN
Tin güi ti Ngân hang Nhà nu'àc Lao vâ Ngân hang Nhà nu'&c Campuchia baa g6m tin gi
thanh toán vâ dçr trü bt buOc thea quy dlnh cüa Ngan hang Nhà nu'&c Lao và Ngan hang Nha
nu'àc Cam puchia.
3.

Tin, yang gü'i tai các TCTD khác Va cho vay các TCTD khâc
31112/2020
Trieucf6ng

31/1212019
Trieud6ng

41.939.499

29.338.805

1.149.638
3.3 11.435

6.344.183
2.769.050

33.203.690
4.274.736

16.001.375
4.224.197

Cho vay các TCTD khâc

5.949.303

10.548.559

Bng VND
Bang ngoai t, yang

4,101.295
1.848.008

7.777.121
2.771.438

Tiên, yang gu'i tai cãc TCTD khác
Trong dO:

Tin gü'i khOng k' han
-

Bang VND
Bang ngoi t, yang

Tin gü'i có k' han
-

Bang VND
Bang ngoai tO, yang

Di' phong ri ro cho vay va tin gCi'i cac TCTD
khác

(196.000)
47.888.802

39.691.364
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4.

ChU'ng khoán kinh doanh
Du tu' vào chU'ng khoán kinh doanh tai ngày 31 thãng 12 riàm 2020 và ngày 31 tháng 12 nãm
2019 bao góm:

ChU'ng khoán Nç
Dã niêm yet
Chu'a niêm yet
Chu'ng khoãn Von
Dã niêm yet
Chu'a niêm yet

Dy' phOng giâm giá chU'ng khoãn kinh doanh

5.

Các khoân cho vay margin chU'ng khoán và U'ng
tru'àc khách hang tai MBS

765.492
2.049.058

104.409
577.986

230.130
57.350

394.352
120. 140

3.102.030

1.196.887

(16.803)

(29.078)

3.085.227

1.167.809

31/12/2020
Triêu d6ng

31/12/2019
Triu d6ng

289.680.057

243.028.585

819.559
325.107
3.582
3.345.338

640.820
436.508
5.055
3.530.256

294.173.643

247.641.224

4.123.340

2.689.399

298.296.983

250.330.623

31/12/2020
Triu d6ng

31/12/2019
Triu d6ng

292.627.499
4.123.340
2.421.678
889.758
973.564
1.384.484

244. 536.712
2.689.399
2.896.273
1.380.392
899.344
617.902

298.296.983

250.330.623

Phân tich chat Iu'qng no' cho vay:

Du' no' cho vay
No' di tièu chuen
+ Trong dO CC khoàn cho vay t?i MBS
No' cn chü '
No' du'O'i tiêu chun
No' nghi ng
No' cO khã nãng mt von

-

3 1/12/2019
Triu d6ng

Cho vay khách hang

Du' no' cho vay
Cho vay cac TCKT, câ nhän trong nu'&c
Cho vay chiet khu thu'o'ng phieu và cäc giey to' cO
g iá
Cho vay bng v6n tãi tro', Oy thác du tu'
Cãc khoân tr thay khách hang
Cho vay cac TCKT, cã nhân nu'àc ngoài

-

31/12/2020
Triu d6ng

Phân tich du' no' theo thO'i gian:

Du' no' cho vay
N ngan h?n
No' trung han
N dâi han
Cãc khoãn cho vay margin chü'ng khoán và 0'ng
tru'O'c khäch hang ti MBS

31/12/2020
Triu d6ng

31/12/2019
Triu d6ng

146.429.568
34.438.131
113.305.944

118.907.994
33.906.263
94.826.967

294.173.643

247.641.224

4.123.340

2.689.399

298.296.983

250.330.623
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-

Phân tIch du' no' cho vay theo cM! tu'o'ng khách hang và theo !oai hInh doanh nghip

%

31/12/2019
Trieud6ng

%

159.664.048
25.290.160
5.715.191

53,54
8,48
1,92

142.663.334
15.082.508
6.930.066

56,99
6,03
2,77

653.232
50.436.083

0,22
16,91

389.523
45.978.538

0,16
18,36

4.433.211
64.749.596
8.266.322
120.253
130.928.521
130.928. 52 1
236.822

1,49
21,71
2,77
0,04
43,88
43,88
0,08

5.935.532
61.087.645
7.063.750
195.772
101.303.787
101.303.787
161 .095

2,37
2440
2,82
0,08
40,47
40,47
0,06

34. 581
202.241
3.344.252
2.560.436
783.816

0,01
0,07
1,12
0,86
0,26

40.15 1
120.944
3.513.008
2.674.224
838.784

0,02
0,04
1,41
1,07
0,34

294.173.643

98,62

24 7.641.224

98,93

4.123.340

1,38

2.689.399

1,07

298.296.983 100,00

250.330.623

100,00

31/12/2020
TriOu dOng

Du' nq cho vay khách hang cüa Ngan
hang
Cho vay các TCKT
Cong ty Nhã nu'O'c
Cong tyTNHH 1TVV6n Nhà nu'O'c 100%
Cong ty TNHH trén 1 Thành viOn von Nhà
nu'rc IO'n ho'n 50%
COng ty TNHH khác
Cong ty CO phn VOn Nhà n.roc> 50%
(Nhà nu'àc chiém cO phân chi phOi)
Cong ty CO phn khâc
Doanh nghip cO vOn du tu' nu'&c ngoài
Hcp tãc xã Va lien hiêp ho'p tác xa

Cho vay cá nhân
HO kinh doanh, cá nhãn

Cho vay khác
on vi hành chinh sii nghip, Doãn th
Va Hiep hOi
Thãnh phn kinh té khäc

Cho vay ti các Chi nhánh nu'o'c ngoài
Cho vay Doanh nghiêp
Cho vay cã nhân
Các khoân cho vay margin chCi'ng khoán
vä U'ng tru'O'c khách hang tal MBS

15

-

Phân tich du' nc" cho vay theo nganh
31/12/2020
Trieud6ng

%

31/12/20 19
Trieud6ng

%

3.217.038
3.987.481
45.483.439

1,08
1,34
15,25

3.320.783
3.837.122
38.783.944

1,33
1,53
15,49

19.633.300

6,58

10.000.983

4,00

739.723
18.157.881

0,25
6,09

724.777
19.403.393

0,29
7,75

63.676.131
7.850.007
8.658.188
1.605.415

21,35
2,63
2,90
0,54

56.817.785
7.810.083
7.780.639
2.598.729

22,70
3,12
3,11
1,04

1.121.837
9.395.157

0,38
3,15

842.569
5.356.894

0,34
2,14

437.012

0,15

311.581

0,12

421 .668
907.843
2.539.758
3.438.418
67.740

0,14
0,30
0,85
1,15
0,02

894.466
1.131.384
1.479.427
2.721.923
53.874

0,36
0,45
0,59
1,09
0,02

99.491.355

33,35

80.257.860

32,05

3.344.252

1,12

3.513.008

1,41

294.173.643

98,62

247.641.224

98,93

4.123.340

1,38

2.689.399

1,07

298.296.983

100,00

Dii' nç' cho vay khách hang cUa
Ngân hang

Nông Lam nghip, ThOy san
Khaikhoáng
Cong nghiep ch blén, ch4 tao
SX&PP Dien, Khi 56t, nu'&c nong, ho
nu'&c va £iu hOa khOng khI
Cung cp nu'âc, QL&XL ràc thai,
nu'&cthãi
xâydy'ng
Bàn buôn, bàn Iê; sO'a chu'a ô tO, xe
may và xe GO Qng co' khàc
Van tâi, Kho bãi
Dich vu Iu'u trU & an uóng
Thông tin & Truyn thông
Hoat dong tâi chinh, Ngân hang, Bâo
him
Hoat dng kinh doanh Bt Ong san
Hoat dong chuyên mOn, khoa h,c &
cOng nghê
Hoat dong hành chinh & Dich vu h
tr
Giâoduc&àotao
Yt4&hotTOngtrcYgiüpxãhÔi
Ngh thut, vui cho'i, giài tn
Hoat dông dch vu khàc
Hoat dOng lam thuê càc cong vic
trong các hO gia dinh, san xut san
phm vat cht và dich vu tu' tiêu dCing
cOa ho gia dlnh
Cho vay tai càc Chi nhành nu'&c
ngoài
Càc khoan cho vay margin chO'ng
khoàri và 0mg tru'àc khách hang tai
MBS

250.330.623 100,00
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6.

Doi vó'i sy' thay d61 (tang! giàm) cüa Dy' phong rUi ro tin dyng:
(i) Thay d6i du' phong rii ro cho vay khách hang tCr du k' cho toi ngày 31 thang 12 nãm 2020 bao gm các khon:

Du'phOng
cu fh
Sódu'duk'
Dii' phong rii1 ro trich
lap! (hoàn nhâp) thun
trong k'
S' dung qu9
Chênh tech t' giá
Diu chinh dy' phong
theo BCKT CN nu'&c
ngoai
SOdu'cuôi ky

Tai Viêt Nam
Du'phOng
chung

T6ng cOng

Ta! chi nhánh nu'&c ngoái
Dtr phOng
Dç phOng
Tông cOng
chung
Cu th6

Dtr phOng
cu th

T6ng cong
Dv' phOng
chung

Tong cong

1.326.126

1.764.528

3.090.654

82.443

27.816

110.259

1.408.569

1.792.344

3.200.913

5.745.912
(4.927.851)

356.404

6.102.316
(4.927.851)

37.114
(52.349)
(876)

(344)
(166)

36.770
(52.349)
(1.042)

5.783.026
(4.980.200)
(876)

356.060

6.139.086
(4.980.200)
(1.042)

(4.538)

(4.538)

89.100

2.205.981

(4.538)
2.144.187

2.120.932

4.265.119

61.794

27.306

(166)

(4.538)
2.148.238

4.354.219

(ii) Thay dói dii' phong rüi ro cho vay khãch hang cho nàm tài chinh 2019 bao g6m câc khon:

DirphOng
cu the
Sódu'dukS'
Dv' phong rCii ro trich
lap/ (hoán nhâp) thun
trong k'
Sü' dyng qu9
Chênh tech tç giá
Diu chirih du' phong
theo BCKT CN nu'&c
ngoâi
So du' cui ky

Ta! ViOt Nam
Du'phOng
chung

T6ng cOng

Ta! ch! nhánh nu'&c ngoài
D(rphOng
Du'phOng
TOng cOng
cy the
chung

Du' phOng
cv thO

TOng cOng
Dv' phOng
chung

TOng cOng

1.533.961

1.537.018

3.070.979

113.743

26.283

140.026

1.647.704

1.563.301

3.211.005

4.621.862
(4.829.697)

227.510

4.849.372
(4.829.697)

53.484
(88.993)
(329)

1.729
(196)

55.213
(88.993)
(525)

4.675.346
(4.918.690)
(329)

229.239
(196)

4.904.585
(4.918.690)
(525)

4.538

4.538

4.538

82.443

27.816 — 110.259

1.408.569

1.326.126

1.764.528

3.090.654

4.538
1.792.344

3.200.913
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7.

Chu'ng khoán dâu tu'

7.1

ChU'ng khoàn du tu'san sang d6 bàn
Chi tit càc khon chU'ng khoán du tu' sn sang d bàn cüa Ngân hang nhu' sau:

ChU'ng khoán clâu tu' san sang dê ban
Chii'ng khoãn n do ChFnh phü phat hành
Chü'ng khoàn nç do ChFnh phü bâo Iãnh
Chti'ng khoán n do càc TCTD khàc phãt
hành
ChUng khoàn no' do TCKT trong nu'o'c
phát hành

31/12/2020
Trieuc16ng

31/12/2019
Triud6ng

(I)
(I)

25.887.093
26.704.657

25.958.446
21.914.867

(ii)

19.384.853

22.694.379

(iii)

24.798.761

12.156.035

96.775.364

82.723.727

(376.977)

(190.540)

96.398.387

82.533.187

Dy' phóng giãm giá chü'ng khoán sn
sang d6 ban

(i)

ChU'ng khoán no' do Chinh phQ phát hành va ChU'ng khoán na do Chinh phU bào Iänh
cüa riêng ngãn hang bao gm trãi phiu phát hành cô k' han tU' 3 näm dn 15 näm và

Co lai suttU' 2,70% dn 8,10%/nàm.
(ii) Chcrng khoán n' do các TCTD khác phat hành cia rieng ngãn hang bao gm trái
phiu Co k' han tü' 6 thang dn 5 nàm Va CO i sut tO' 2,80% dn 9,50%/nàm.
(iii,) Chcrng khoán n do các TCKT trong nu'&c phát hAn/i cüa riêng ngan hang bao gàm
trâi phiu CO k/ han tO' 6 thàng dn 14 nàm Va cO Iâi suttci' 505% dn 10,80%/nàm
7.2

Chü'ng khoAn du tu' gic dn ngày d'Ao h?n
Chi ti& cAc khoãn chU'ng khoàn du tu' giO' dn ngày dáo han cüa Ngan hang nhu' sau:

ChU'ng khoán dau tu' giu' dn ngày dáo
han
ChO'ng khoán no do Chinh phO phAt hành
ChO'ng khoán no do càc TCTD khàc phàt
hAnh
ChO'ng khoAn np do các TCKT trong
nu'O'c phat hành
Dy' phông glãm giá chU'ng khoán dâu
tu' giU' den ngày dáo han

(i)
(ii

3 1/12/2020
Triu 76ng

31/12/2019
Triéu d6ng

259.955

183.374

(i)

497.028

580.182

(ii)

2.617.258

2.433.321

3.374.241

3.196.877

(58.982)

(101.065)

3.315.259

3.095.812

ChCi'ng khoAn no do các TCTD khác phAt hAnh ca riOng ngàn hang cO kS' han cO k'
han tO' 5 nàm Va CO Iãi sut tO' 9,00%/nàm.
ChU'ng khoAn n do các TCKT trong nu'&c phat hAnh cOa riêng ngan hang có k' han tO'
3 nàm den 12 nàm. CO Iãi suet tO' 8,90% den 10,60%/nàm.
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8.

GOp von, du tu' dài han
Chi tit CãC khon du tu' dài han nhu' sau:

Eu tu' dài han khác

Dy' phong giàm giá

8.1

31/12/2020
Triêu d6ng

31/12/2019
TriOu d6ng

1.026.562

1.037.453

1.026.562

1.037.453

(141.331)

(150.436)

885.231

887.017

31/12/2020
TriOu dOng

31/12/2019
TriOu cYOng

842.068
184.494

870.376
167.077

1.026.562

1.037.453

Du tu'dàih?n khác

£u tu' vào tó ch(i'c kinh t&, du' an dài han
Ou tu' vào các Qu9 du tu'
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9.

Tài san cô dinh hU'u hinh
Bin th5ng cüa tãi san có dinh hO'u hinh cho kS' kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020 nhu' sau

TOng cOng

Nhà ci}a Va
vat kiOn trüc
Triu dông

May mOc
thiét bj
Triêu dOng

Phu'o'ng tiOn
van tái
Triêu clOng

Các tài sen c6 dinh
hU'u hinh khác
Triéu dOng

Triêu clOng

Nguyen giá
S6du'dâu k'
Tangtrongk'
Giãm trong k'
Chênh léch tç' giá

1.376.808
962.765
(754)
(23)

1.386.190
157.911
(7.321)
(489)

665.021
606.503
(18.918)
(178)

157.794
113.215
(11.404)
(51)

3.585.813
1.840.394
(38.397)
(741)

S6 dii' cu61 kS'

2.338.796

1.536.291

1.252.428

259.554

5.387.069

264.211
68.325
(754)
(13)
331.769

1.066.017
166.344
(6.498)
(383)
1.225.480

484.287
139.889
(18.722)
(169)
605.285

129.295
18.167
(11.404)
(47)
136.011

1.943.810
392.725
(37.378)
(612)
2.298.545

1.112.597

320.173

180.734

28.499

1.642.003

2.007.027

310.811

647.143

123.543

3.088.524

Hao mon IUy ké
Sóduduk'
Khuhaotrongk'
Giám trong ki
ChOnh léch t gia
So dii' cuOl k9
Giá tn cOn Iai
SOdu'dukS'
SOdu'cuOik'
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Bién Ong cüa tài san có dinh hG'u hinh cho k' ktthtic ngày 31 tháng 12 nàm 2019 nhu' sau

Nguyen giá
So du' du k'
Muatrong ki
Thanh I', nhu'o'ng ban
Hoàn thành mua sm tài san c6 dinh
BindOng khác
Chénh Iechtç'gia
SO dix cuOi kS'
Hao mon Iuy kê
SO dii du k
Khu hao trong k'
Thanh I nhu'cing ban
Chênh tech tç' giä
SO dii cuOi k'

T6ng cong

Nhà cCra và
vat kin trUc
TriOu c16ng

May mOc
thiOt bj
TriOu dOng

Phu'o'ng tiên
van tài
Triéu dOng

Các tài san c6 d/nh
hQ'u hinh khác
Triêu d6ng

Triêu cY6ng

1.367.799
6.858
(307)
2.475
(17)

1.192.297
162.596
(5.563)
43.481
(6.110)
(511)

578.096
91.691
(7.777)
3.198
(187)

130.267
21 .995
(2.793)
859
7.521
(55)

3.268.459
283.140
(16.440)
47.538
3.886
(770)

1.376.808

1.386.190

665.021

157.794

3.585.813

208.492
56.040
(307)
(14)

919.785
152.190
(5.467)
(491)

425.961
65.054
(6.559)
(169)

128.069
4.051
(2.776)
(49)

1.682.307
277.335
(15.109)
(723)

264.211

1.066.017

484.287

129.295

1.943.810

1.159.307

272.512

152.135

2.198

1.586.152

1.112.597

320.173

180.734

28.499

1.642.003

Giá tr con Iai
SO dii dâu k
SOdu'cuOik'
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10.

Tãi san C6 dinh vô hlnh
Bin dOng cüa tãi san có dinh vo hlnh cho k' kM thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020 nhu' sau:

Nguyen giá:
So dii' du kS'
Mua trong ki
Tãng/giàm khác trong kS'
ChOnh tech t giá

Tàisânc6d/nh vOhinh
Quynsci'dqngdâtcO
khác
thO'i h?n Phn mOm may vi tmnh
TriêudOng
TriOudOng
Trieucf6ng

Tang cOng
TrieudOng

1.102.024

872.307
295.491
1.694
(5)

5.837
984
(768)
-

1.980.168
296.475
926
(5)

1.102.024

1.169.487

6.053

2.277.564

160.825
2 1.032

3.718
2.073
(719)
5.072

824. 109
231 .062

181.857

659.566
207.957
719
(2)
868.240

(2)
1.055.169

SO du' du ki

941.199

212.741

2.119

1.156.059

SO du' cuói kS'

920.167

301.247

981

1.222.395

SO du' cuÔi ki
Giã tn hao mon Iu9 kè:
SO dii' du k'
Khu hao trong kS'
Tang/giam khãc trong ki
ChOnh tech t giá
SO du' cuói ki

Giá tn cOn Iai:
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Bin 5ng cüa tãi san c6 dinh vO hlnh cho ky ktthic ngày 31 tháng 12 nàm 2019 nhu' sau
Quyén Si) dung dtcO
th&i ban Phän mêm may vi tInh
Triêu dÔng
Triëu d6ng

Tàisàn c6 dinh vO hinh
khác
Triu clOng

TOng cOng
Triêu dOng

Nguyen giá:
S6 du' du kS'
Mua mài trong ki
Thanh I'
Hoàn thành mua sm tài sn có dinh
Chênh Iêch t' giâ

1.075.116
26.908

743.180
86.556
(2.077)
44.731
(83)

4.857
980

1.823.153
114.444
(2.077)
44.731
(83)

SO du' cuói kS'

1.102.024

872.307

5.837

1.980.168

56 du' du kS'
Tang trong k'
Thanh I' trong kS'
Chênh tech t giá

141 .870
18.955

565.749
95.943
(2.077)
(49)

2.372
1.346

709.991
116.244
(2.077)
(49)

S6du'cu6ik'

160.825

659.566

3.718

824.109

56 du' du kS'

933.246

177.431

2.485

1.113.162

56 du' cu61 kS'

941.199

212.741

2.119

1.156.059

Giá tn hao mon Iu9 k:

Giá tn cOn Iai:
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II.

Bâtdongsândâutu'
Tinh hinh v bt dOng sn du tu' trong nàm tài chInh cho kS' k&thüc ngày 31 thang 12 näm
2020 nhu' sau:
Nhà cCra,
vOt kién tric
Triu (lông

Quyn sCr dung
clätcO th&ihn
Triu dông

T6ng cOng
ThOu (lông

S6 du' du nàm
Tang trong näm
Giãm trong näm

30.813
19.541

199.320

30.813
218.861

S6 du' cuói nâm

50.354

199.320

249.674

So du' 5au nàm
Tang trong nàm
Giâm trong näm

285

1.491

1.776

S6 dii' cuói nàm

285

1.491

1.776

So dii' dau nam

30.813

-

30.813

só dii' cuöi näm

50.069

197.829

247.898

Nguyen giá:

Giá tr hao môn:

Giá tn con Iai:

Tinh hinh v bt dOng sn du tu' trorig näm tài chmnh cho kS' ktthLc ngáy 31 thang 12 nãm
2019 nhu' sau:
vat kin trUc
Triêu (lông

Quyn s'i dung
dat cO th&i han
TriOu (lông

T6ng cOng
TriOu (l6ng

Nguyen giâ:
S6 dii' du nám

30.813

-

30.813

só du' cuói näm

30.813

-

30.813

Nba cCj'a,

Giá tn hao môn:
56 dii' du nám

56 dii' cuói näm
Giá tn con Iai:
So dii' dau nam

30.813

30.813

S6 dii' cu61 riäm

30.813

30.813
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12.

Các khoàn phãi thu

Các khon phi thu nOi bO
Các khon phi thu ben ngoái

31/12/2020
TriOu J6ng

31/12/2019
Triu d6ng

94. 787
18.350.426

109.155
11.361.990

18.445.213

11.471.145

Chi tit cãc khoân phãi thu ben ngoãi nhu' sau:
31/12/2020
TriOu cIOng

31/12/2019
TriOu dOng

- Chi phi xáy du'ng cc ban, mua sm TSCE

608.472

1.882.989

- K' qu9, th chp, cm Co

702.935

1.087.822

5.183.800

2.924.016

6.556

9.730

- Phâi thu lien quan dn dch vu thanh toán

5 684.230

2.364.121

- Các khoân phâi thu khác

6.164.433

3.093.312

18.350.426

11.361.990

31/12/2020
TriOu cf6ng

31/12/2019
TriOu dOng

1.347.072

1.026.563

47.613

57.135

885.539

1.391.364

2.280.224

2.475.062

31/12/2020
TriOu c76ng

31/12/2019
TriOu d6ng

15.383

16.836

15.383

16.836

31/1212020
TriOudông

31/12/2019
TriOud6ng

572.481
33.703

6.052.539
20.788

17.150.702
7.227.262

15.347.042
8.129.786

7.370.812
18.521.512

8.278.067
12.4 85.830

50.876.472

50.314.052

- Phi thu tài tro' thu'o'ng mai
- Phi thu tO' dich vu BankPlus

13.

TàisâncOkhác

Chi phi chO phân bO
Lc?i th thu'o'ng nii
Các khoàn khác

14.

Các khoãn no' chInh phU và NHNN

- Tin gCi'i Kho bac Nhâ Nu'Oc

15.

Tièn gu'i và vay cãc TCTD khâc

Tn gü'i khOng kS' han cüa các TCTD khác
- Bang VND
- Bngvangvàngoait

Tin gi'i Co k' h?n cOa các TCTD khác
- Bang VND
- Bng yang và ngoai tO

Tién vay cãc TCTD khãc
- Bang VND
- Bngvàngvà ngoaitO
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16.

Tiên gu'i cüa khách hang
- Thuy& minh theo ba! tin gti:
31112/2020
Triêu dóng

31/12/2019
Triu d6ng

Tin, yang gUi khOng k han
- Tin gU'i khOng k han bang VND
- Tin gi}i khong kj' han bng ngoi tê

115.194.453
9 7.975.293
17.219.160

92.352.406
74.073.605
18.278.801

Tin, yang gü'i cO kS' han
- Ti4n gCi'i cO kj han bang VND
- Tin g&i cO kj' han bng ngoai té

183.647.782
179.173.089
4.474.693

168.050.891
163.196.059
4.854.832

Tin gCri von chuyên dung

5.049.715

4.665,536

Tin k' qu9

7.068.404

7.640.379

-

TièngCrik)7qubäng VND

3.63 1.600

3.790.685

-

Tin gO'! kj' qu bang ngoai tê

3.436.804

3.849.694

310.960.354

272.709.512

Thuyt minh theo d61 tu'c'ng khách hang, Io?i hinh doanh nghiêp

Tin gj'i cüa TCKT
Tin gCri cüa cà nhãn

17.

31/1212020
Triêu d6ng

31/12/2019
Triu Ong

164.756.442
146.203.912

152.940.345
119.769.167

310.960.354

272.709.512

Câc cong cii tãi chinh phái sinh và cãc cOng nç tài chInh khác
T6ng gia trj ghi s6 KT (theo t' giá tai ngáy ip báo cáo)
Giá tn rOng
Cong nq'
Tài san
TriOu d6ng
TriOu
d6ng
Triu clOng
Tai ngày 31 tháng 12 näm 2020
Cong cy TC phái sinh tin t
Giao dich kS' han tiên t
Giao dich hoán dOi tin té

37.106
37.106

-

37.106
37.106

Ti ngày 31 thãng 12 näm 2019
Cong cy TC phâi sinh tin t
Giao dich k' han tin té
Giao dch hoán dOl tièn té

18.

18.991

(4.155)
(4.155)

18.991

14.836
(4.155)
18.991

Von tài trçv üy thác dau tu', cho vay TCTD chiu rUi ro

VOn nhãn ccia tO chü'c khác (1

31/12/2020
Triêu d6ng

31/12/2019
Triu d6ng

207.341

302.126

207.341

302.126

(*) Von nhãn cüa tO chCrc khac l vOn nhn tCr nguOn vOn vin tr ODA Nhât Bàn vO'i Ngan
hang hqp tác quOc t Nhät Bàn (JBIC) bng VND thông qua Ngan hang Nhà nu'O'c Viét
Nam trong khuOn khO Dci' an tài trcy Doanh nghiép vO'a Va nhó. ThOa thuãn khung &ro'c k'
kt vào ngày 17 thang 3 näm 2010. Càc khoán vay có thôi han là trung và dài han và có lãi
suãtlà 4,18%/nãm theo kS' trâ n'.
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19.

Phát hành giây to' cO giá
31/12/2020

31/12/2019

Triêu d6ng

Yr/eu cYOng

6.1 32.549
178.192
5.954.357

6.589.453
626.871
5.962.582

Chü'ng chTtin gü'i

44.791.014

19.699.176

- Du'&i 12 thang
-Trén l2tháng

23.452.010
21.339.004

8.499.659
11.199.517

50.923.563

26.288.629

Trãi phiu
-Dv'O'i5nàm
-Trên 5 nàm

Trãi phi4u cta rieng ngãn hang dv'cc hu'cng mü'c lãi sut ti' 6,80%/nàm dn 8,70%Inàrn.
Chü'ng chi tin gi)'i du'cyc hu'O'ng Iài sut tü' 2,40%/nàm dn 7,20%Inàm.
20.

Các khoán phâi trà và cong n

khác

Cãc khon phâi trâ nOi bQ
Các khoãn phài trà ben ngoãl

21.

31/12/2020

31/12/2019

Triêu c.T6ng

Triu 16ng

2.871.820

2.102.423

24.257.339

15.257.542

27.129.159

17.359.965

V 1 n và qu cUa T 6 chü'c tin ding

20.1 Báo cáo thay dôi v6n và các qu hç'p nht
Den 31 thang 12 nãm 2020, so lu'o'ng cO phieu dã phàt hành cOa Ngân hang là
2.798.756.872 v&i mênh giá 10.000 VND. Do do von diéu lé cüa Ngân hang là 27.987.569
triêu VNO.
0cm vi triêu dOn
Sir
Trich lap!
Du' cuoi
..
Du' dâu
Ten chi tiêu
dung/Guam
Tang
VOn diOu lé
Thangdu'vOncOphn
CO phiOu qu9
VOn khác
Qu9 dv' tru' bO sung vOn
dièu le
Qu9 dy' phOng tài chinh
Qu9 khác
Lc?i nhuân chu'a phan phOi
Lo ich CO dOng thieu SO

23.727.323
(1.036.712)
27.834

4.260.246
1.177.563
472.315
97.111

-

27.987.569
1.177.563
(564.397)
124.945

1.507.279

409.131

-

1.916.410

2.905.780
523.855
10.342.490
1.887.965

770.390
337.365
8.262.659
420.331

(228.964)
(5.649.161)
(115.305)

3.676.170
632.256
12.955.988
2.192.991

Tong c9ng

39.885.814

16.207.111

(5.993.430)

50.099.495
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20.2 Các quj? dy' tr& cUa Ngân hang
Theo Nghi dinh so 93/2017/N-CP do ChInh phü ban hành ngày 07 thang 08 nàrn 2017,
tru'àc khi phàn phôi IQ'i nhun, Ngan hang phi Ip các qu9 dci' trü' sau:
Mü'c t61 cia

Tj íé phn tram cOa Iai nhuãn sau thu4

Qu9 bO sung vOn diu le

5% Io nhuân sau thu

Qu9 dv' phong tài chinh

10% IQ'i nhun sau thu

100% mCvc vOn diu
le

Viêc trich Ip càc qu9 con ii do tO chô'c tin dcing tçr quyt dinh theo nghi quyt
CO dOng phe duyet.

Hôi Ong

20.3 Lãi trên mOi c6 phi&i

Lçi'i nhun sau thu (thuOc v ngàn hang,
khOng bao gOm Ii ich cO Ong thiu sO)
Diu chinh giâm do trich qu9 khen thu'&ng
phüc Icri
Binh quân gia quyn cüa sO cO phiu phO
thông dang Iu'u hành (cO phiéu)
Läi co' bàn trên m6i cO phiêu (donglc6
phiêu)

20.4

71, 01/01/2020
den 31/12/2020
Triu d6ng

TCr 01/01/2019
den 31/12/2019
Triëu d6ng
(trinh bay IQi)

8.262.659

7.822.773

-

(484.703)

2.760.548.061

2.660.721.332

2.993

2.758

c6 ph!u:

SO Iung cO phiéu däng k9 phàt hành
So lu'Q'ng cO phiéu dã bàn ra Cong chüng
C6phiéuph6 thông
SO Iu'ç'ng cO phieu du'crc mua lal
- CophiéuphOthông
- Côphiéuu'udai
SO lu'ng CO phiéu dang Iu'u hành
- COphieuph3thOng
- COphi4uu'udâi

31/12/2020

31/12/2019

2.798.756.872
2.798.756.872

2.372.732.280
2.372.732.280

(25.616.120)
(25.616.120,)
2.773.140.752
2.773. 140.752

(47.052.980)
(47.052.980)
2.325.679.300
2.325.679.300
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IV-

Thông tin b 2 sung cho các khoàn muc trinh bay trong Báo cáo kêt qua hot dng kinh

doa n h
1.

Thu nhap Iãi và các khoãn thu nhâp tu'o'ng ti

Thu nhâp Iãi Va CC khoán thu nhâp tu'ng tip
Thu nhp lãi tiên gCi'i
Thu nhap Iãi cho vay
Thu al tU' du tu' chL:1'ng khoãn nç
Thu phi tr nghiep vu bo lãnh
Thu các hoat dong tin ding khác

7I 01/01/2020
den 31/1212020
Triu dOng

TU' 01/01/2019
den 3 1/12/2019
TriGu d6ng

411.279
24. 384.010
6,004.868
1.472.613
494.623

970.978
23.254.954
5.246.239
1.298.771
425.662

32.767.393

31.196.604

(9.661.876)
(508.17 1)
(2.124.787)
(194.764)

(10.950.028)
(750.718)
(1.357.196)
(138.665)

(12.489.598)

(13.196.607)

20.277.795

17.999.997

71r 01/01/2020
dn 3 1/12/2020
Triu dông

TCr 01/01/2019
dn 31/12/2019
Triêu cióng

882.549
16.499
443.19 1
5.849.863
28.867

851 .025
18.871
324.446
4.202.006
40.727

261.826
350.10 1
395.277

277.949
250.188
455.368

8.228.173

6.420.580

(66.584)
(10.720)
(205)
(1.377.927)
(11.008)
(2.662.436)

(83.75 1)
(10.223)
(3)
(885.667)
(6.767)
(1.736.796)

(148.050)
(64.953)
(310.737)

(180.129)
(45.218)
(286.189)

(4.652.620)

(3.234.743)

3.575.553

3.185.837

Chi phi Iãi và các chi phi tu'o'ng tu'
Chi lãi tin gri
Chi Iãi tin vay
Chi lãi phát hánh giy t CO giá
Chi các hoat ong tin dung khác

Thu nhap tu' Iäi thuân
2.

Lãi thuän tU' hoat dng d!ch vv:

Thu nhpthotdng djchvy
Thu tü' dch vu thanh toán
Thu tü' djch vu ngan qu9
Thu tU' dich vy tu' van
Thu tu' kinh doanh va d!ch vu bao hiem
Thu tü' dich vu ai ¶' nhn üy thác
Thu tu' xu' ly ne', tham dnh gia va khai thac tai
san
Thu tU' hot dông mOl giO'i chii'ng khoán
Thu cãc dich vu khãc

Chi phi hot dng djch vu
Chi v dch vu thanh toán
Chi v nghip vu üy thác và dai l
Chi ye dich vu tu' van
Chi phi hoa h6ng mOi giO'i
Chi v hoat COng ngãn qu9
Chi v hoat dng kinh doanh báo him
Chi ye xü' l' nç', thrn dinh giá va khai thác tài
san
Chi v hoat Ong mOi giO chU'ng khoán
Chi cac dich vu khãc

LäI thuân tu' hoat dng d!ch vu
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3.

Lãi thuân tü' hoat dông kinh doanh ngoi hôi

Thu nhp tu' hoat dong kinh doanh ngoai h6i
Thu t kinh doanh ngoai té giao ngay và yang
Thu nhap tO' kinh doanh ngoi tê k' h?n

Chi phi hoat dông kinh doanh ngoi h6i
Chi v kinh doanh ngoai tê giao ngay va yang
Chi phi tO' kinh doanh ngoai t k' hn

Lãi thuân tO' hoat dong kinh doanh ngoai h61
4.

lii' 01/01/2019
(len 31/12/2019
Triu (lông

1.417.289
575.338

898.612
649.264

1.992.627

1.547.876

(397.080)
(809.738)

(173.346)
(727.052)

(1.206.818)

(900.398)

785.809

647.478

Lãi thuân tu' chU'ng khoân kinh doanh, chu'ng khoãn dâu tu' và gop v6n, clâu tu' dài hn

Lãi/(Iô) thuân tO' mua bàn chU'ng khoãn kinh
doanh
Thu nhap tO' mua bàn chCi'ng khoán kinh doanh
Chi v mua bàn chU'ng khoàn kinh doanh
(Trich Iap)/hoàn nhap dci' phOng rOi ro ch0'ng
khoàn kinh doanh

Lãi/(I6) thuãn tO' mua bàn chu'ng khoán dâu tu'
Va dâu tu' dài hn
Thu nhp to' mua bàn chO'ng khoàn du tu'
Chi ye chO'ng khoän deu tu'
(Trich Iäp)/hoàn nhp dci' phOng rOi ro chO'ng
khoán u tu'
(Trich Iâp)/hoân nhp du' phOng gim gia gop
v6n, du tu' dài hn
Lãi thuân tu' chu'ng khoán kinh doanh, chU'ng
khoán dâu tu' vâ gop von, dâu tu' dài hn
5.

hi'01/01/2020
cT4n 31/12/2020
Triêu d6ng

71, 01/01/2020
(len 3 1/12/2020
Triêu d6ng

TCr 01/01/2019
(len 31/12/2019
Triu (lÔng

214.050
(14 1.239)

136.398
(186.203)

12.275

77.285

85.086

27.480

1,370.124
(339.006)

661.682
(68.916)

(174.354)

(33.909)

9.105

53.174

865.869

612.031

950.955

639.511

Läi thuân hi' hoat dng kinh doanh khác

Thu tO' càc khoãn no' dã xü' i'
Lãi/(lô) tO' các cong cy tài chinh phai sinh khäc
Thu nhâpl(chi phi) khác

71,01/01/2020
(lan 31/12/2020
Triéu d6ng

71,01/01/2019
den 31/12/2019
Triêu d6ng

1.599.755
318.556
(238.761)

1.937.102
146.727
15.569

1.679.550

2.099.398
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6.

Thu nhp tU' gop v6n, mua cô phân
TCr 01/01/2020
dn 3 1/12/2020
Triu dOng

TCr 01/01/2019
d4n 31/12/2019
Triêu dÔng

39.370
53.141

42.423
35.804

92.511

78.227

TCr 0 1/01/2020
dn 31/12/2020
Triu cfOng

lu 01/01/2019
den 31/12/2019
Triêu dOng

85.764

78.490

Chi cho nhãn viên

5.998.888

6.064.062

Chi v tãi sn
- Chi phi khu hao Va khu trU'
- Chikhác vtàisãn

1.603.540
625.563
977.977

1.254.228
393.579
860.649

Chi cho hot dong qun l' cong vy
- Cong tác ph!
- Chi v4 các ho?t cJç5ng doàn th4 cOa TCTD

2.681.300
109.2 15
11.139

2.168.947
146.226
8.719

- Chi khác cho ho?t ciOng quán i'

2.560.946

2.0 14.002

185.965

157.979

10.555.457

9.723.706

Thu cótCi'c
Thu khác tU' gop v6n mua có phân

7.

Chi phi hoat dông

Chi nOp thué Va các khoân phI, Ie phi

Chi nOp phi bo him, bão toàn tin gO'i cOa
khách hang

8.

Tlnh hInh thu nhp can bô cOng nhân viên
Giai doan
TCv 0110112020
den 31I12I2020
Triéu VND

S6 Iu'o'ng can bO, cOng nhàn viên blnh quán trong kS' (ngu'Oi)
Thu nhp cUa can b, cong nhân viên
Thu nháp binh quan tháng

15.208
5.279.517
28,93
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9.

Chi phu/(hoàn nhp) dip phong rüi ro
Ti)' 01/01/2020
den 31/12/2020
Triêu dong

Ti)' 01/01/2019
dn 31/12/2019
Triêu dOng

6.139.086

4.904.585

(20.646)

(13.962)

6.118.440

4.890.623

Chi phi dci' phong íüì ro tin dtng
Chi phi/(Hoàn nhp) dv' phong cãc khon rii
ro khác

10.

Tlnh hInh thtpc hiên nghia vu v&i NSNN

só dv'

S6 dv'
cu61k$'

SóphainOp

S6danp

56.401
495.839
74.600

450.879
2.085.406
968.261

(434.168)
(2.037.888)
(944.863)

73.112
543.357
97.998

626.840

3.504.546

(3.416.919)

714.467

cTu kj'
Thu GTGT
Thus TNDN
Cãc Ioai thué khãc

Phát sinh trong k
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II.

Thuê thu nhp doanh righièp

11.1 ChiphIthu
TCi' 01/01/2020
den 31/12/2020
Triêu dOng

TCr 01/01/2019
den 3 1/12/2019
Triéu dOng

Chi phi thug thu nhp hièn hành

2.089.420

1.959.995

Näm hiên hãnh

2.089.420

1.959.995

Chi phil(hoàn nhp) thuê thu nhp hoän Ii

(7.183)

7.520

Chi phi/(thu nhp) thué thu nhap hoãn Ii

(7.183)

7.520

2.082.237

1.967.515

Chi phi thuê thu nhâp
11.2 Thud thu nhâp doanh nghip

Ngán hang có nghTa vu nOp thu thu nhap doanh nghip 20% trên thu nhäp chiu thu.

T6ng Iç'i nhun theo k 6 toán tru'o'c thu6 hçvp
nhât
Dieu ch!nh cho các khoán:
- Thu nhp khong chju thuê (bao góm có tU'c,
Lo nhuân tCi các don vi, các khoãn dièu chinh
hcp nht khOng ch!u thu)
Các chi phi khong duvc khu trü' cüa riêng
Ngan hang
Thu nhp chu thu u'&c tinh cUa Ngân hang
Chi phi thu TNDN hiên hánh (20%) cOa Ngan
hang (i)
Chi phi thu TNDN chi nhánh nu'àc ngoài (ii)
Chi phi thu TNDN cOa các cong ty con (iii)
Chi phi thu TNDN hoãn I?i (iv)
Chi phi thuê TNDN (i+ii+iii+iii+iv)
12.

31/12/2020
Triu thing

31/12/2019
Triu d6ng

10.688.276

10.036.119

(1.507.076)

(1 .204.365)

13.905

58.193

9.195.105

8.889.947

1.839.021

1.777.989

19.032

11.355

231 .367

170.651

(7.183)

7.520

2.082.237

1.967.515

Tièn và các khoãn tu'o'ng du'ong tiên
Tin vá cac khoân tuang du'ong tin thun the hiên trên báo cáo Iu'u chuyen tien t hçp nht
bao góm các khoán trén bng can dói ké toán ho'p nhät sau day:

Tièn va các khon tu'ang du'ong tièn tai qu9
Tièn gO'i ti Ngán hang Nhà nu'&c
Tien gO'i tal TCTD kS' han góc khong qua 3
tháng

31/12/2020
Trieud6ng

31/12/2019
TrieudÔng

3.109.230

2.344.291

17.277.605

14.329.177

41.939.499

29.338.805

62.326.334

46.012.273
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v-

CAC THÔNG TIN KHAC

1.

Các hot dong ngoi bang khác ma TCTD phài ch!u rüi ro dáng ké

Chitiêu
Bão Iãnh vay v 6 n
Các cam kêt giao d!ch h 1 i doái
- Cam kt mua ngoai tê
- Cam két bàn ngoai te
- Cam két mua giao dich hoán dói tièn te
- Cam két bàn giao dich hoàri d61 tin té
Cam kêttrong nghipvti LC
Bào länh khác
Cam kt khác

31/12/2020
Triud6ng

31/12/2019
Triud6ng

162.968

81 .864

238.836.419
765.136

155.723.464

621.915

6.416.536
71 .691.021
71.666.188
21.340.471
76.678.646
42.304.723

118.705.065
118.744.303
29.182.376
84.636.987
72.544.232

5.949.719

Nghia vçi nç tièm an và các cam kèt du'a ra
Trong qua trinh hoat ng kinh doanh, Ngàn hang thçc hin càc cong cy tài chInh lien quan
dn các khoan muc ngoai bng can döi k toàn hp nhãt. Các Cong CU tài chinh nay chO yéu
bao g6m CáC cam két bào lãnh va tht.v tin dung. Các Cong cv nay cOng tao ra nhO'ng rOi ro tin
dung cho Ngãn hang ngoài các rOi ro tin dung dà du'c ghi nhn trong ni bng.
ROi ro tin dung cOa càc Cong cy tài chinh ngoai bang &YC dlnh nghia là khâ nãng mang den
rOi ro tin dung cho Ngan hang khi mt trong cac ben lien quan den cong cy tài chinh do khOng
th'c hin CàC dièu khoan cüa hop dóng.
Bao lành tài chinh là các cam két cô dieu kin ma Ngan hang cp cho khäch hang dé giao
dich vài mt ben thCr ba trong câc hot dOng ye bao lãnh vay vOn, bào lành thanh toán, bao
länh thyc hiOn hop dóng và bào lành dy thu. ROi ro tin dung lien quan den vic cép bâo lành
ye co' ban giöng rOi ro cho vay khách hang.
Giao dlch thu' tin dung thu'o'ng mi trâ ngay là loai giao dch trong dO Ngan hang cung cép tãi
chinh cho khãch hang cOa mnh, thông thuo'ng ngu'O'i mua/nhà nhp khéu hang hoà Va ben
thu hu'O'ng là ngu'O bán/nhà xuàt khéu. RUI ro tin dung trong thu' tin dung tra ngay thu'O'ng
thép do hang hoà nhp khéu du'ç'c dUng dé the chép cho loai giao dch nay.
Giao dch thu' tin dung trã chm sé phàt sinh rUi ro khi hop dóng dà du'ç'c thy'c hin ma khách
hang khOng thanh toàn cho ben thy hu'&ng. Càc thu' tin dung trâ chm khOng du'c khàch
hang thanh toàn du'Q'c Ngan hang ghi nhn là khoan cho vay bt buc và cong nç' tu'o'ng Ci'ng
the hiOn nghTa vu tài chinh cUa Ngan hang phai thanh toán cho ben thy hu'&ng và thy'c hin
nghTa vu cUa Ngàn hang trong viêc bao lãnh cho khàch hang.
Ngàn hang thu'Ong yêu ceu khàch hang k' qu9 dé dam bào cho càc cong cy tài chinh CO lien
quan den tin dyng khi cn thiêt. Giã tr k' qu9 dao dng tO' 0% den 100% giá tn cam két duvc
cp, tOy thuOc vào mO'c dO tin cay cUa khách hang do Ngän hang dánh giá.
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2.

Giao d!ch vói các ben lien quan
Giao dich vri các bàn lien quan là các giao dich du'c thu'c hiên vài các bàn cô lien quan v&i
Ngan hang. Môt bàn u'cc coi là bàn có lien quan v&i Ngán hang nu:
(a) Tryc tip hoäc giàn tiép qua môt hay nhiu bàn trung gian, bàn nay:
kim soãt hoc bj km soát hoc chu st kim soât chung bó'i Ngan hang (bao góm
cäc Cong ty m, Cong ty con);
cO von gop (sO' hO'u tü' 5% vOn diêu l hoc vOn cO phn cO quyn biOu quyt trO' Ian)
vào Ngan hang Va do O CO nh hu'&ng dãng ké tO'i Ngan hang;
cO quyn dOng kim soát Ngàn hang;
(b) Bàn lien quan a cong ty lien doanh, han kt ma Ngan hang là mOt bàn lien doanh, lien kM
(sO' hO'u trên 11% vOn diu l hoc vOn cO phn cO quyen bi4u quyêt, nhu'ng khOng phi là
cOng ty con
(c) Bàn lien quan cO thành viên là nhàn su' chinh trong HOi dOng qun tn hoãc Ban €iu hành
cia Ngân hang;
(d) Bàn hen quan là thành viên trong gia dlnh cüa bt kS' cá nhân nào dà nêu trong dim (a)
hoäc (c);
(e) Bàn han quan là môt don vi tru'c tiép hoäc giàn tiOp chju su' kiOm soát, d6ng kiOm soát
hoàc chlu ânh hu'&ng dang k& hoàc cO quyèn biu quyét bO bt kS' cä nhan nào du'o'c dè
cap dn trong dirn (c) hoãc (d).
TOng sO du' phâi thu và phi trâ cOa Ngan hang vO'i mt sO cO dOng chinh (chiOm tü' 5% vOn
dièu he cCa Ngan hang) tal thO'i diOm ngày 31 thang 12 nàm 2020 nhu' sau:
Loaf giao djch
Giao dich tin gO'i

Phài thu
Triêu d6ng

(Phài trà)
Triéu d6ng

-

(17.428.686)

TOng sO du' phài thu và phi trà cüa Ngan hang vO mOt sO cO dOng chlnh (chm tO' 5% vOn
diOu he ccia Ngän hang) tai th&i d14m ngày 31 thang 12 näm 2019 nhu' sau:
Phái thu
TriOu d6ng

Loi giao d/ch

(Phâi trá)
Triëu d6ng
(15.337.430)

Tin gO'i
Vay ca Ngan hang

165.312

3.

Báo cáo b phn hqp nhât theo khu vipc dla l

3.1

MU'c cf tap trung theo khu vy'c cl/a Ij cüa các tài sén, cong nç' và các khoàn myc ngoi
bang
TOng du' nç cho vay, tOng tin gO'i, các cam kM tIn dyng, CCTC phái sinh, kinh doanh và du
tu' chU'ng khoán theo khu vu'c dia h' du'Q'c trinh bay du'O'i bang tOng hç'p sau:
TOng du' nQ' cho
vay

Trong nu'Oc
Nu'Oc ngoài

294.952 731
3 344 252

Càc cam kM thu' tin
dung
29.182.376
309.361.721
1.598.633
-

TOng tin gCri

Kinh doanh Va du
tu'chCrngkhoán
103.251.635
-
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3.2

Báo cáo bO phãn h9'p nht theo khu vy'c a/a ly
31 tháng 12 nãm 2020

Mi4n Bàc
TriOu d6ng

Min Trung
Triêu aong

Min Nam
Triêu d6ng

Khu v'.,c khác
Triêu d6ng

Loai trQ
TriOu 56ng

T6ng cOng
TriOu d6ng

353.682.856
364.911.820
4.206.622

34.965.617
17.403.468
24.006

116.408.585
70.499.389
70.028

4.745.926
2.466.563
10.263

(14.820.822)
(10.398.573)

494.982.162
444.882.667
4.310.919

Doanh thu
Chi phi
Loi nhuãn tru'&c thu

68.700.353
62.148.179
6.552.174

4.781.490
4.390.957
390.533

14.363.228
10.709.947
3.653.281

525.533
433.245
92.288

(40.896.902)
(40.896.902)

47.473.702
36.785.426
10.688.276

31 thang 12 näm 2019

Min Bc
TriOudÔng

LoaitrCr
TriOu d6ng

T6ngcOng
Triêu d6ng

Tãi san
Nçi phi trá
Tài san cô dinh

Tài san
N phài tra
Tài sn cô inh
Doanh thu
Chi phi
Lo'i nhuân tru'c thu

Min Trung
TriOud6ng

MinNam
Triéu d6ng

Khuvu'ckhác
Triêu d6ng

295.884.242
308.042.842
2.690.034

34.921.306
14.932.954
25.221

87.842.200
53.978.161
65.772

4.498.564
2.136.470
17.035

(11.658.737)
(7.488.666)
-

411.487.575
371.601.761
2.798.062

66.423.566
59.234.564
7.189.002

4.288.310
3.784.174
504.136

13.102.873
10.808.420
2.294.453

513.470
464.942
48.528

(41.725.906)
(41.725.906)

42.602.313
32.566.194
10.036.119
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3.3

Báo cáo bO phan hqp nht theo khu vu'c kinh doanh
31 tháng 12 nãm 2020

Tâi sn
Na phài tr
Tài san cô d!nh
Doanh thu
Chi phi
Lcvi nhuâri tru'&c thuê

31 thang 12 nãm 2019

Tài san
No' phái tr
Tài san có dinh
Doanh thu
Chi phi
Lcyi nhuân tru'&c thuê

Tài chinh
Ngan hang
Triêu dOng

Chü'ng khoán
Quân ' qu9
Triëu dOng

Bo him
TriOu dOng

Khai thác no'
Quân I tâi san
Triëu dOng

Loai trti
TriOu dOng

Tong cong
Triêu dOng

491.465.182
443.320.932
3.981.953

7.506.289
5.008.207
58.457

9.617.117
6.569.629
226.717

1.214.396
382.472
43.792

(14.820.822)
(10.398.573)

494.982.162
444.882.667
4.310.919

80.255.977
70.632.145
9.623.832

1.226.761
849.407
377.354

6.282.136
5.800.084
482.052

605.730
400.692
205.038

(40.896.902)
(40.896.902)
-

47.473.702
36.785.426
10.688.276

Loal trCj'
Triêu dOng

TOng cong
Triêu dOng

Tâi chinh
Ngan hang
Triêu dOng

ChU'ng khoán
Quàn I' qu9
TriOu dOng

Bào him
TriOu dOng

Khai thác no'
Quan I' tái san
Triêu dOng

409.304.116
370.851.912
2.469.197

5.237.215
3.115.927
52.298

7.487.907
4.824.402
236.259

1.117.074
298.186
40.308

(11.658.737)
(7.488.666)

411.487.575
371.601.761
2.798.062

78.030.098
68.907.504
9. 122.594

1.082.944
711. 589
371.355

4.637.467
4.285.362
352.105

577.710
387.645
190.065

(41.725.906)
(41.725.906)

42.602.313
32.566.194
10.036.119
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4.

Thuyët minh ye biên dong Io'i nhuãn:
Lçri nhuän tru'óc thu ho'p nht cüa MB qu IV nàm 2020 so vài qu' IV nàm 2019 tang
134.512 triu dóng tu'o'ng du'o'ng mtc 5,56% do cãc nguyen nhân sau:

Khoãn muc có biên dông Io'n
Tang Ici nhuãn do thu nhap al thun tang
Tang lg nhuân do tang al thun t hoat dong djch vu
Tang Io nhuân do tang al thuân tü' hoat dOng kinh doanh
ngoai höi
Clam lo'i nhuãn do giam Iãi thun tii' chti'ri khoán kinh
doanh, chUng khoán ciu tu và gop v6n, dâu tu' dài h?n
Giam lçvi nhuân do giàm al thun t'.j' hot dong khàc
Giam lg nhuân do giàm thu nhap tu' gop von mua CO phn
Giâm Içyi nhuân do tang chi phi hoat dOng
Giàm lq nhun do tang chi phi dci' phông
Tëing täng/(giàm) ânh hu'o'ng den kêt qua kinh doanh
5.

Anh hu'o'n
Lo'i nhuãn tru'&c thuê
Triu dong
905.162
2 16. 812
92.052
(134.649)
(45.215)
(12.926)
(175.800)
(710.924)
134.512

Chinh sâch quãn I' rüi ro lien quan dn các cong cy tài chinh
Dinh hu'o'ng ciia Ngan hang là trâ' thành mt tp doàn tài chinh da nàng. Do vy, vic sü'
dung các Cong CU tài chinh, bao góm huy dng vOn ti khách hang (bang san phm tin gü'i
và phat hành giy tO' cO già) và du tu' vào càc tài san tài chinh có chat ki'g'ng cao ã tró'
thành hot dng mang tinh then chOt giüp Ngan hang dt du'g'c mü'c chênh loch làl suãt cn
thit. Xét tü' khia cnh quân l' rüi ro, Ngan hang phai duy tn co' câu danh muc tài san, cong
no' và nguOn vOn (bao gOm càc khoân muc ni bang và ngoi bang) vi muc tiêu an toàn, giàm
thiu rOi ro trong ho?t dong ngan hang. Ben c?nh dO, Ngan hang thçi'c hin dâu tu' vào cäc
chu'ng khoân hay cp tin dyng cho cäc ngân hang khác. NhO'ng rOi ro lien quan den trao dOl
ngo?i t v thay dOi lãi sut duc quân I thông qua ãp dung hn mU'c trang thai nhàm han
ch sy' tp trung qua mü'c dOng thO'i tham gia vào các hot dOng cô tác dung can bng lri
nhau dO giam thiOu ri1i no. Thông qua vic nm giu' nhiOu tai san là cãc cong cv tai chinh cO
chOt lu'g'ng cao, co' cu bang can dOi kO toân hQ'p nht lé cOa Ngàn hang cO dO kha nang
phOng ngü'a rOl ro trQng yOu trong qua trinh ho?t dOng kinh doanh và dam bão khâ nàng
thanh khoan. Them vao dO, Ngan hang cOng tham gia vào nhiOu giao djch phOng ngi'a rOi ro
lien quan den càc cong cu tài chinh nhu' các cam kOt hoán dOi ngoai té cho myc dich quan I
rOl ro lãi suOt.
Trong qua trinh quan l' rOi ro tin dung, Ngàn hang dã sO' dung cO hiu qua COrn nang Tin
dung trong dO ghi chi tiOt cãc chinh sách va thO tyc cho vay cOng nhu' các hu'O'ng dOn thy'c
hien dO chuOn hOa các ho?t dng tin dung cOa Ngán hang. ROi ro thanh khoân du'Q'c hn chO
thông qua vic näm giG' mt sO luvng tiOn mt va các khoàn tu'o'ng du'o'ng tiOn du'âi d?ng tal
khoan Nostro & mO'c dO ho'p l', các khoan tiên gO'i cO k' ban tai Ngan hang Nha nu'àc và các
tO chi'c tin dung khàc và cãc giOy to' cO giã. Các tç' i an toàn có tinh den yOu tO rOi ro cOng
du'c sO' dung dO quan l' rOl ro thanh khoãn. Ngán hang thu'o'ng tien hành dãnh gia chenh
loch lãi suOt, so sánh vO'i cac thi tru'O'ng trong nu'O'c Va quOc tO dO CO nhG'ng diOu chTnh kip
thO'i. Them vao dO, vic áp dung các quy trinh quàn l' rOi ro nOi bO cOng tró' nên hiu qua ho'n
nhô' vic triOn khai H thOng Quan I Von Tp trung và H thOng Thanh toàn Tp trung, theo
dO toan bO cac giao dch von và thanh toän cOa Ngan hang dOu do HOi sO' chinh thy'c hin.
Vic dO cho phép Ngàn hang giám sat hiu qua ho'n các biOn dOl vO vOn và giàm cãc sal sOt
cO thO xay ra cOng nhu' nhu'ng thO tyc phU'c t?p khOng cOn thiOt.
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5.1. RUi ro tin dung
Rüi ro tin dung là rüi ro von CO trong hot dQng kinh doanh cüa cãc ngàn hang. Rii ro tin dung
là kh nàng xây ra tOn tht do khách hang khong thu'c hin hoc khOng cO khâ nang thu'c hiên
nghTa vu cüa minh theo cam két.
Ngan hang dà duy trl môt chlnh sãch qun l' rüi ro tin dung dm bo nhcrng nguyen tc co' bn
sau:
lhiét lap mQt mOl tru'ông quth l' rüi ro tin dung phCi hQ'p;
Hoat dông theo môt quy trinh cp tin dung Iành manh;
Duy tn mt quy tninh qun li', do lu'Ong và giàm sat tin dung phC hQ'p; Va
€ám bo kiém soät déy dü dOi vài rüi ro tin dung.
Ngan hang tin hành xét duyt tin dung qua nhièu cép dé dam bao môt khoân tin dung duVc
xem xét môt cách dc lap; dOng thO'i, viêc phê duyt càc khoan vay du'çc thu'c hiên trên co s&
h?n mü'c tin dung du'o'c giao cho tirng cép cO them quyén. Ben canh do, mO hinh phê duyêt tin
dung cüa Ngan hang CO su' tham gia ciia HOI dOng tin dung dé dam bao hot dng phe duyet
tin dung du'ç'c tp trung vO'i chét lu'ng cao nhét.
Ngan hang dang sO' dung h thOng xp hang tin dung nôi bô du'c Ngân hang Nhà nu'&c chép
thun nhu' mt cong Cu quan 9 dé quàn trj rOi no tin dung, theo dO mOi khách hang du'ç'c xép
loai môt mO'c do rOi ro. MCrc dO rOi ro nay có the du'c sO'a dOi, cp nht thu'ng xuyên. DCr
lieu va kt qua xep hng cOa khàch hang trén toàn h thOng du'Q'c kiém soát và quàn 19 tp
trung ti Hi s& chinh. Dày là co' so' cho ViC cap tin dung và cung cép djch vu cho khâch hang
cOng nhu' vic tnich 1p du' phOng rOi ro tin dung theo quy dnh.
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5.2. Rói ro thj tru'o'ng
5.2. 1 Ri.fl ro ìãi suaXt

Thoi han dnh lai al sut th'c t& là thô'i han cOn lai tinh tü' thO thm p CãC báo cáo tài chinh
hp nht lé cho tàl k' djnh li al sut gn nht cüa cãc khon mic tàl sn và nguón von.
Các giâ nh và dièu kiGn sau du''c ap dvng trong phãn tich thô'i hn dnh ii Iãi sut th'c t
cOa các tài san và cong n' cOa Ngân hang:
Tin met, yang b?c dá qu; gop v6n, du tu' dài hn Va các tàl san CO khác (bao gm tal
san cô dnh và tâi san CO khác) &c xp Ioi vão vào khoan mi,c khong b djnh giá Il al
suàt;
Tin gü'i ti Ngân hang Nhà nu'âc Viêt Nam du'o'c xp loal tièn gü'i thanh toán do (56 k'
han (5inh Il al sut thu'c té du'ç'c xép loal den mOt tháng;
ThOi han dinh l?i Iàl sut thçi'c té ci:ia cac khoân tièn gn tal Va cho vay các TCTD khác;
các khoân cho vay khách hang, các khoan nç' Chlnh phü và Ngân hang Nhà nuâc Vit
Nam; các khoan tién gü'i và vay ca các TCTD khác, các khoan tién gO'i ca khách hang
Va khon muc phát hánh giy tO' CO giá du'ç'c xác dlnh nhu' sau:
Các khoan mt,ic cO lài sut c6 dnh trong suót thO'i gian ca ho'p dóng: ThO'i han nh
lai lài sut thu'c té du'a trên thO'i gian dáo han thu'c té tinh tü' thO'i diem lap báo cáo tài
chinh hcip nht.
- Cãc khoan myc cO läi sut thã nói: ThO'i han dnh al lãl suet thu'c té du'a trên kS' dnh

lai läi suet gén nht tinh ti' thO'i diem lap báo cáo tãi chinh hc'p nhet.
ThO'i han djnh ll lal suet cOa chU'ng khoán du tu' Va chU'ng khoán kinh doanh du'cYc xác
t5inh nhu' sau:
Các khoân muc cO lãl sut có dinh trong suót thO'i gian cia ho'p dóng: Thô'i han dinh
al al suet thi'c té dy'a trén thO'i gian dáo hn thi,vc té tlnh tO' thO diem p báo cáo tái
chlnh ho'p nhét.
- Cãc khoan muc cO li suet th n61: ThO'i han dlnh al al suet thv'c té dv'a trén k' djnh
lai lái sut gân nhet tinh tO' thO diem 1p báo cáo tài chlnh hç'p nhet.
Các khoân chO'ng khoán du tu' va chU'ng khoán kinh doanh là chO'ng khoán Von
du'o'c xép vào khoan muc khôrig bi ành hu'ó'ng do djnh lal al suet.
ThO han dinh al ll suet thi'c té ct:ia khoàn myc nguOn vOn tài trQ' u9 thác déu tu', cho
vay ma tO chO'c tin dung chu rOl ro dy'a trên kS' dlnh l Iãl suet gen nhet tinh tO' thO'i diem
lap báo cáo tài chinh ho'p nhet;
Tho'i han dinh lai làl suet cOa các khoan no' khác du'c xép loal vào khoàn muc khong b
dlnh gia al Iài suet.
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Phân Ioai tài sn và Cong n vào ngày 31 thang 12 nãm 2020 nhu' sau:
Dcn t4: triêu d6ng
Lãi sut du'çic cl/nh giá Ii trong vOng
Khong b/ dnh giá
!?i Iãi sut

Qua hn
Tài san
Tin mat, yang baG, á qu'

287.480

4.555.025
50.000

Tng tài san

Nç phài trã
Nçi phài tra NHNN Vit Nan vã
Chinh phü
Tiën gü'i và vay các TCTD khâc
Tin gCi ca khách hang
Câc cOng ct,i tài chinh phái sinh và
các khoan nç tài chinh khác
V6n tâi trçy, Oy thác du tu', cho vay
TCTD chiu rOi ro
Phát hành giy t& cO giá
Các khoàn n khâc (*)
Tang nç phài trã
Mü'c chênh nhay cam vó'i Iãi
suât ni bang

Ti)' 3 - 6 thang

Ti)' 6- 12 thang

Tong

TrOn I nãm

3.109.230

17.296.506

-

17.296.506

41.087.281
2.814.550

2.841.594

1.573.916
-

1.350.761

1.035.250

47.888.802
3.102.030

58.747

67.537

(98.356)

(31.174)

40.352

37.106

81 .395.899
8.986.909

134.089.074
20.088.142

28.931.377
4.824.199

23.642.553
11.252.846

15.873.349
54.947.509

298.296.983
100.149.605
1.026.562

1.026.562

Gop van, du tu' dài han (*)
Tài san c dinh, bt dng san âu
li
Tài san Co khác (*)

9.809.706
-

Ti)' I - 3 thang
-

3.109.230

Tin gi'i tal NHNN
Tin, yang ga'i tal vá cho vay các
TCTD khác
Chü'ng khoán kinh doanh
Các cong cu tài chinh phái sinh và
các tài sn tài chinh khác
Cho vay khách hang (*)
Chung khoán du tu' (*)

D4n I thang

-

4.558.817

-

-

24.511.194

35.231.136

36.214.986

71.896.460

499.976.835

9.621.664
38.730.723

3.097.305
35.854.062

114.797
11.235.694

15.383
50.876.472
310.960.354

1.857
8.007.214
-

205.180
6.330.256

25.721.402

4.307.721
-

207.341
50.923.563
31.899.554

208.349.048

69.415.261

54.887.823

64.672.769

15.658.212

444.882.667

(56.709.156)

87.671.086

(19.656.687)

(28.457.783)

56.238.248

55.094.168

46.361

24.464.833

-

4.651.386

43.256.628

151.639.892

157.086.347

15.383
23.614.014
178.162.377

14.428.692
46.977.498

304
6.556.970
31.899.554
11.357.074

-

-

4.651.386

4.558.817

31 .899.554

(*): Các khoân muc nay khOng bao g6m d6n du' phOng rt)i ro.
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5.2.2 Rirotiëntê
Rüi ro tin t là rüi ro ma gia tr cOa các cong cy tái chinh b bin ng xut phát tU' bin dng t' giá. Ngán hang du'c thành 1p và hoat Ong tal Viêt
Nam vó'i ng tin baa cáo là d6ng Viet Nam. óng tin giao djch chinh cOa Ngán hang cOng là dOng Vit Nam. Các khon cho vay khách hang cOa
Ngàn hang chCi yu bang dng Vit Nam vá O Ia M9. Mt sO tãi san khàc cüa Ngàn hang bang ngo?i t khàc ngoai dOng Vit Nam Va O Ia M9. Ngan
hang dä thiet lap han mu'c trang thai cho tu'ng Ioai tien te du'a tren he thong danh gia rui 10 f101 bo cua Ngan hang vá cac quy dinh cua NHNN Trang
5m bao trng thai dOng tiên du'Oc duy tn trong
thai óng tin &i'cYc quàn l' hang ngay và chiOn lu'o'c phOng ngCJ'a rOi 10 u'o'c Ngan hang sr dung
han mU'c dä thiêt lap.
Phãn loal tái san và cOng nç theo loai tin té dã dU'cYC quy d61 sang trieu dng vào ngày 31 tháng 12 nàm 2020 nhu' sau:
Các ngoi tO khác
cluo'cquydOi

Do'n vi: tnêu cI6ng

USD duvc quy c161

EUR du'cyc quy
d61

217.704
2.337.948
8.519,668

230.138
1.434
689.940

123.179
299.323
224.571

571.02 1
2.638.705
9.434.179

(564.732)
23.821.123
4.628.000

(631.019)
651.124
39.456

8.978
5.143.606

3.182.925
2.854
683.604

1.286
61.519

1.987.174
24.472.247
4.667.456
2.854
10.264
5.888.729

TOng tài san

44.112.295

4.790.895

769.439

49.672.629

Nç phãi trâ
Tin gCi'i và vay cia cac TCTD khàc
Tin gO'i cOa khách hang

25.339.853
20.032.476

181.139
5.066.149

261.485
556.998

25.782.477
25.655.623

1.585.327

6.574

43.381

1.635.282

TOng nc?' phâi trâ

46.957.656

5.253.862

861 .864

53.073.382

Trang thai tin te nOl bang
Trang thai tin tê ngoai bang

(2.845.361)
230.944

(462.967)
(97.495)

(92.425)
9.771

(3.400.753)
143.220

Trng thai tin tê ni, ngoi bang

(2.614.417)

(560.462)

(82.654)

(3.257.533)

Tàisãn
Tin mat, yang bac, á qu'
Tin gü'i t?i NHNN
Tin, yang gü'i tai và cho vay các TCTD khác
Cong cu tài chInh phái sinh và các tái san tài chinh
khác
Cho vay khách hang
ChCi'ng khoán u tu'
GOp von, u tu' dài han
Tái san cO dinh và bt dong san u tu'
Các tài san Co khác

Cãc khoân n khác

Tong
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5.2.3 RQi ro thanh khoàn
Thôi gian dáo hn cüa các tài san và cong n th hiên thô'i han cOn al cüa tài sn Va cong
nç tinh tU' ngay lap các baa cáo tài chinh den thO'i dim thanh toán cuói cCing theo quy djnh
trong hQ'p dng hoc trong diu khoàn phat hành.
Các già dnh vã diu kiOn sau du'cic áp dung trong phàn tich thOu gian dáo han cOa các tài san
và Cong flQ cüa Ngàn hang:
Tin gO'i tai Ngàn hang Nhà nU'OC Vièt Nam duvc xp loai tin gCri thanh toán, trong dO
baa gôm tin gri dv' trO' bat buc. S6 dv' cia tièri gO'i dy' trü' bat buc phti thuOc vào
thành phn và kS' han cOa các khoan tin güi khách hang cüa Ngàn hang;
ThO'i gian dáo han cia chO'ng khoán du tu' là chU'ng khoán No' du'çrc tinh du'a trên ngày
dáo han cOa tü'ng loai chC'ng khoán;
ThOi gian dáo han cOa các khoan tin gü'i tai và cho vay các TCTD khác và các khoan
cho vay khách hang du'çc xác dlnh dgi'a vào ngày dáo han cOa ho'p dOng. Thô'i gian dão
hn thu'c té Co th4 thay dói do các khé u'O'c cho vay du'o'c gia han;
ThO'i gian dáo han ca các khoàn du tu' gOp von mua CO phn du'Q'c cal là tü' mt dn
nàm näm do các khoàn du tu' nay khOng CO thO'i gian dáo han xác dnh;
Cac khoàn tin gü'i Va vay cOa các TCTD khác Va CáC khoan tin gO'i cOa khách hang
du'o'c xác dnh du'a vào tinh cht cOa các khoàn nay hoc tho'i gian dáo han trên hop
dOng. Tài khoan Vostro và tin gü'i thanh toán du'Q'c thy'c hin giao dich thea yêu CU
cüa khách hang Va do dO du'Q'c xp loai là tin gO'i khOng kS' han. ThO'i gian dáo han dOi
vài cac khoân vay và tin gO'i k' han du'ç'c xác djnh dgi'a trên ngay dáo han thea h9'p
dông. Trong thy'c t, các khoan nay cO th du'c quay vông và do dO duy tn trong thO'i
gian dài ho'n thO'i gian dáo han ban du;
Tho'i gian dáo han cOa tài san có dlnh du'Q'c xác dnh du'a vào thO'i gian sO' dung hU'u ich
cOn lai cOa tài san, thông thu'&ng là tii' mt dn näm nàm;
Thô gian däo han cOa các khoàn vOn tài trQ', Oy thác du tu', cho vay TCTD chu rOi no;
phat hành giy to' cO gia du'cc xác dnh d'a trên ngay dáo han cOa tu'ng hQ'p dOng.
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Phân Ioai tài san vá cOng no' vao ngày 31 thang 12 näm 2020 nhu' sau:
Dan
Qua hn
Tài san
Tin mat vâ yang
Tiën g tai NHNN
lien giri va cho vay các
TCTD khác
Chcrng khoãn kinh doanh (*)
Các cOng cu tài chinh phâi
sinh va các tâi sn tài chinh
khác
Cho vay khách hang
ChU'ng khoán dâu tu' (*)
GOp v6n, du tu' dài han (*)
Tài san CO dlnh, bt dng
san i t
Tài san CO khâc (*)

Nci phài trã
NQ' phi trá NHNN Vit Nam
vàChinh phO
Tiên giri và vay câc TCTD
khác
Tien gi cOa khách hang
Các cOng cu tài chinh phái
sirth và cOc khoan nç tài
chInh khác
Von tài trç, Oy thác du tu'.
cho vay TCTD chiu rOi ro
Phát hânh giây t& cO giâ
Các khoán n khác (*)

£Jn I thang

Trong han
TCi' 3 den 12 tháng

Ti,' 1 cn 3 tháng

Trén 5 nàm

11, 1 den 5 nãm

41.087.282
3.102.030

2.841.594
-

2.250.536
-

1.709.390

58.747
18.893.201
2.516.970

67.537
52.491.349
1.175.922
-

(129.530)
98.908.954
14.986.639

40.352
71.966.925
33.817.591
1.026.562

-

47.888.802
3.102.030

51.481.529
47.602.483
-

37.106
298.296.983
100.149.605
1.026.562
4.558.817

-

4.558.817
1.046.659

24.511.194

100.130.671

499.976.835

46.361

21.685.683

309.312

1.106.523

316.656

4.651.386

107.749.649

56.885.714

117.123.122

113.436.293

-

15.383

-

Tong cong

3.109.230
17.296.506

3.109.230
17.296.506

4.555.025
50.000
-

: triu d6ng

15.383

23.614.014
178.162.377

14.428.692
46.977.498

12.718.969
74.584.785

54.854
11.215.233

59.943
20.461

50.876.472
310.960.354

304
6.556.970
30.543.381

1.857
6.707.269
1.026.595

15.425
16.729.163
326.289

159.795
19.875.761
3.289

29.960
1.054.400
-

207.341
50.923.563
31.899.554

238.892.429

69.141.911

104.374.631

31.308.932

1.164.764

444.882.667

(12.256.197)

12.748.491

82.127.361

98.965.907

55.094.168

MCrc chênh thanh khoàn
(131.142.780)
4.651.386
rông
(*): Các khoân muc nay khOng tInh den du' phOng rUi ro.

44

6.

T' giá mt so ngoi t ti tho'i dim Ip báo cáo:

3 1/12/2020
16ng
USD

23.140,00

EUR

28.675,00

GBP

31.880,00
223,00

31/12/2019
c16ng
23.175,00
26.130,00

26,287,00
17.842,00

30.393,50
2 13,70
23.920,00
16. 347,50

SGD

18.161,00
17.509,00

17.837, 50
17.241,50

KHR

5,78

THB

758,22

5,87
751,85

SEK

2.852,79

2.576,93

J PY
CHF
AUD
CAD

Ngu'&i Isp:

Ba Lé Thi Huyn Trang
PP. 1<4 toán tong hc)'p

Ngu'&i soát xét:

Ba Ong Thüy Dung Ba Nguyn Thi Thanh Nga
Giäm dOc tài chInh
Kê toán tru'ô'ng

u Trung Thai
TOng Giám dOc

Ha Ni, Viêt Nam
Ngày 20thang 1 näm 2021
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