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Ni dung thông tin cong b6: Báo cáo tài chInh riêng và hçip nht qu I närn 2020
Content of Information disclosure: Separated & Consolidated Financial Statements for
] Quarter of 2020
Thông tin trên dâ dtrçic cong b trên trang thông tin din tCr MB www.rnbbank.com.vn
- M%ic Nhà du tu — Phn Thông báo.
The above information was dclosed on MB webs ite at www.mbbank.com.vn —
Investors Relation - A nnouncementV
Head office
NGAN HANG TMCP QUAN DO?
S6 21 cot Linh, PhiJirig Cdt Linh
Qu,n Dng Do, Ha NÔI

Contact us
Diên thooi: (024) 6277 7222
Fax: (024) 62661080
www.mbbonk.com.vn
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NGAN IL
TH1JciNG
CO'PH

*MB
Ngân hang TMCP Quân di xm cam k& các thông tin cong b trên day là diing sir tht
và hoãn toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut v ni dung các thông tin d cong bô.
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 on!
Best Regards!
Noi nhtI n/Recipients:
- Nhu trên/As above;
- HDQT, BKS (b/c) /
BOD, SB (for reporting purpose)
- Ltru: VT, VP HDQT/
Archive atAdmin Office, BOD Office

t)UC
TONG ilAM
C-—
/
UTIVE OFFICER4*'
NGAN HANG
T}LUcNG MM
CO PHAN
QUANDO

iru Trung Thai

Chief Excecutive Officer

Head office
NGAN HANG TMCP QUAN DOI
S6 21 Cat Linh, Phthng Cat Linh
Quân Dcng Da, Ha Nôi

Contact us
Diên thoai: (024) 6277 7222
Fax: (024) 6266 1080
www.mbbank.com.vn
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Ngân hang Thu'o'ng mai
Dja chi:

c6 phân Quân di

B02a/TCTD

S6 21 cat Linh- Dông Da - Ha Ni

BANG CAN eOi KE TOAN RIENG
Tai ngày 31 tháng 03 nàm 2020

Thuyét
minh

31/03/2020
triudY6ng

31/12/2019
dã kim toân
triudf6ng

TAI SAN
Tiên mat, yang bac, cia qu

111.1

2.248.024

2.339.683

Tin gCvi tai Ngân hang Nhà nu'&c ("NHNN")

111.2

6.754.036

14.338.075

Tin, yang gci'i ti và cho vay các t6 chU'c tin dyng ("TCTD")
khãc

111.3

48.639.977

ChU'ng khoán kinh doanh

-

ChU'ng khoân kinh doanh

-

Dci' phong rCii ro chO'ng khoán kinh doanh

-

cac cong cci tài chInh phãi sinh vá cac tài san tài chinh khác

111.16

Cho vay khách hang

79.741

40.77O.06

/10
C"

14.786

233.711.654

236.079.366

Cho vay khãch hang

111.4

237.418.826

239.082.993

Di phông rOl ro cho vay khách hang

111.5

(3.707.172)

(3.003.627)

chOng khoãn du tu'

111.6

81 .201 .990

84.762.114

ChO'ng khoán du tu' sn sang ci4 bàn

111.6.1

79.263.879

82.568.671

ChO'ng khoán ciu tu' giO' den ngày dáo hn

111.6.2

2.214.885

2.483.135

Dci' phong rCii ro chO'ng khoán du tu'

111.7.3

(276.774)

(289.692)

111.7

4.789.139

4.510.857

111.7.1

4.403.566

4.125.246

-

-

Gop van, dâu tu' dài hn

Du tu' vào cong ty con
Du tu' vâo cOng ty lien két
Du tu' dài han khâc

111.7.2

467.248

467.286

Dci' phOng giàm giá gop von du tu', du tu' dài hn

111.7.3

(81 .675)

(81 .675)

2.411.277

2.388.403

1.423.000

1.4 13.560

3.279.911

3.207.215

(1 .856.911)

(1 .793.655)

988.277

974.843

Nguyen giá tài san cO dnh

1.773.377

1.727.440

Hao mOn tat san có dinh

(785.100)

(752.597)

15.178.558

13.353.740

10.954.055

8.987.227

3.301.847

3.470.008

922.656

896.505

57.135

57.135

-

-

Tài san cO d!nh

Tài sen c6 ciInh hU'u hinh

111.8

Nguyen giá tat san cO dinh
Hao mOn tài san có dinh
Tàisán c6 dInh vO h/nh

111.9

Tài san Co khác
Các khoàn phài thu

111.10

Câc khoàn Iãi và phi phài thu
Tat san CO khác

111.11

- Trong dO: Lç'i the thu'ang mi
Dci' phông rOt ro cho các tat san CO ni bang khác
TONG TAI SAN cO

111.12

395.014.396

398.557.093

Ngan hang Thu'ong mai

C6

phn Quân di

BO2a/TCTD

Dia chi: SO 21 Cat Linh- DOng Da- Ha Ni

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tip theo)
Tai ngày 31 tháng 03 nãm 2020

Thuyét
minh

NO' PHAI

3 1/03/2020
triêu clOng

31/12/2019
dã kie2m toãn
fr/eu dong

TRA

Các khoân no' ChInh phU va NHNN

111.13

50.755

16.836

Tiên gü'i và vay các TCTD khác

111.14

65.018.509

45.304.141

lien gci cüa khách hang
Các cong cu tài chinh phái sinh và các khoàn no' tài chinh
khác
V 6 n tài tro', üy thác dau tu', cho vay TCTD chu rüi ro

111.15

243.791.623

274.999.773

111.17

285.007

302.126

Phát hành giAy to' cO giá

111.18

30.698.402

25.621.553

14.031.787

15.036.049

Các khoàn no' khác

4.753.096

4.544.662

9.278.691

10.491.387

353.876.083

361 .280.478

V6ncüaTCTD

24.983.595

22.690.611

V6n du lé

24.370.429

23.727.323

Thngdu'v6nc6phn

1.177.563

-

C phiu qu9

(564.397)

(1.036.712)

-

-

4.783.139

4.799.438

11.371.579

9.786.566

41.138.313

37.276.615

395.014.396

398.557.093

Các khoàn Ii, phi phai trâ
Cãc khoàn phai tr vâ Cong n
TONG NO' PHAI
VON

kháC

111.19

TRA

CHU S& H(YU

V6n khác
QucUa TCTD
Lo'i nhuân chu'a phan ph6i
TONG VON CHU

SY HU'U
TONG NQ' PHAI TRA VA VON CHU S& HCrU

111.20

Ngân hang Thu'o'ng mi C phn Quân di

B02a/TCTD

Da chi: s6 21 cat Linh - 06ng a- Ha Ni

BANG CAN eOi KE TOAN RIENG (t14p theo)
Ti ngày 31 tháng 03 näm 2020

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN RIENG
Thuyêt
minh

3 1/03/2020
fr/eu cYÔng

31/12/2019
dâ k1e2m toán
fr/eu d6ng

79.294

81.864

215.282.143
15.077.064

155.723.464
5.949.719

10.457.964

6.416.536

94.936.696

71.691.021

- .Cam két ban giao dfch hoán d& fièn t

94.810.419

71.666.188

Cam k&ttrong nghipvçi LC

26.117.055

21.340.471

Bo Iãnh khác

74.055.767

76.678.646

Cam kt khác

39.136.716

35.334.273

354.670.975

289.158.718

Bàolanhvayvón
Cam kt giao dich hói doái
- Cam kétmua ngoit
Cam két ban ngoi t
- Cam két mua giao d/ch hoán dói tièn

te

V.1

Ngu'ô'i Imp:

Ngu'o'i soát xét:
NGAN HANG
I ONOM,
COPH

9.

Ba Lê Thj Huyn Trang
Phó Phong K toán t6ng hç'p
Ha NOI, Viet Nam
Ngay23thang 04 nàm 2020

Ba Sang ThOy Dung
Ké toán tru'ó'ng

QUAN

Ba Nguyn Thj Thanh Nga
Q/ Clam dóc Tài chlnh

Ong Lu'u Trung Thai
Tóng Giám dóc

Ngân hang Thu'o'ng miiCô phan Quân dôi

B03a/TCTD

Dja chi: s6 21 Cat Linh - D6ng Da - Ha Nôi

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH RIENG

Qu 112020

Thuyt
minh
Thu nhp Iãi và câc khoàn thu nhp tu'ng tçi'
Chi phi Iai và các khoàn chi phi tu'o'ng ty'
Thu nhp Iäi thun
Thu nhâp tO' hot dng dlch vy
Chi phi ho?t cng dich vy
Lãi/(L) thun tO' hoat dong dch vu
Lãi/(L6) thun tO' hot dong ngoai h61
Lãil(L6) thuân tCvchO'ng khoán kinh doanh, chO'ng khoán dau
tu' và gop vën, du tu' dài han
Lãi/(L) thun tO' hot dng kinh doanh khác
Thu nhp to gop van, mua cô phn
TONG THU NH1P HOAT DONG
TONG CHI PHI HOAT DONG
Lç1 nhun thuân tO' hoot c1ng kinh doanh tru'&c chi phi du'
phông rCJi ro
Chi phi dy' phông rOi ro
TONG LI NHUAN TRU'O'C THUE
Chi phi thus TNDN hiên hânh
Chi phi thus TNDN
LO'I NHUAN SAUTHUE
Ngu'&i Ip:

IV.1

IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6
IV.7

IV.9

IV.11

So phát sinh quj' I
Nãm nay
Nãm tru'&c

Luy ké tt'i' dâu nám

triOu c76ng

7.175.912
(3.345.155)
3.830.757
434.521
(84.188)
350.333
159.441

6.464.583
(3.003.244)
3.461.339
351.807
(69.432)
282.375
129.017

7.175.912
(3.345.155)
3.830.757
434.521
(84.188)
350.333
159.441

6.464.583
(3.003.244)
3.461.339
351 .807
(69.432)
282.375
129.017

522.868
226.520
5.089.919
(1 .493.608)

144.476
272.442
5.260
4.294.909
(1 .462.735)

522.868
226.520
5.089.919
(1 .493.608)

144.476
272.442
5.260
4.294.909
(1 .462.735)

3.596.311
(1.628.255)
1.968.056
(390.906)
(390.906)
1.577.150

2.832.174
(719.984)
2.112.190
(419.565)
(419.565)
1.692.625

3.596.311
(1.628.255)
1.968.056
(390.906)
(390.906)
1.577.150

2.832.174
(719.984)
2.112.190
(419.565)
(419.565)
1.692.625

Ngu'OJseat xét:

o283N

phê duyt:
0

NGAN HANG
rHutiNG
•
*\ CO PH ';;
/
QUANDO1 !.)'
Ba Dng ThOy Dung
KO toán tru'&ng

cuOl quj báo cáo
Nãm tru'ov

(riu d6ng

,

Ba Lê Thi Huyn Trang
Phô Phông K toãn t6ng h?p
Ha NOi, Viêt Nani
Ngay '23thang 04 nãm 2020

don

Näm nay
friêu dông

Ba Nguyn Thi Thanh Nga
Q/GiámócTâichinh

u'u Trung Thai
ong Giám d6C

.,' I

.I" '

..

-.

I

triu d6ng

Ngan hang Thu'ong mi C6 phn Quân di

B04a/TCTD

Dia chi: So 21 cat Linh - D6ng Da - Ha Nôi

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T RIENG (phu'orng pháp try'c

tiep)

Ti ngày 31 tháng 03 nãm 2020

Thuyt
minh

LLYU CHUYEN lIEN TtY HOIT DQNG KINH DOANH
Thu IOi và các khoân thu tu'ng tLv nhán duvc
Chi IOi và càc khoan chi ttng tçi' dã trà
Thu nhp ttj' hoat d'ông dch vçi nhân du'c
Chênh Iêch s6 tin thU'c thu/(thcFc chi) tO' hot dng kinh doanh
(ngoai té, chO'ng khoán)
Thu nhp/(Chi phi) khác
Tin thu các khoán n dã du'Q'c xC i', xoá, bO dp bng nguôn
di,F phong rOi ro
lien chi trà cho nhOn vién và ho?t dong quân ' cOng vy
Tien thue thu nhâp thç?c np trong k'
Lu'u chuyèn tiên thuân ti:j' hot dng kinh doanh tru'O'c nhO'ng
thay d61 v tài san và vOn Iu'u dông
NhC.i'ng thay d6i v tàisàn hoat 76ng
(Tang)IGiám các khoán tiên gO'i và cho vay các TCTD khác
(Tang)/Giam các khoan ye kinh doanh chO'ng khoán
(Tang)! Giâm CàC Cong C tài chinh phái sinh và càc tài san tài
chinh khác
(Tàng)/Giâm CáO khoân oho vay khách hang
Giám ngun dy' phong d bU d'p ton thet cac khoan (tin dyng,
chU'ng khoán, deu tu')
(Tàng)/Giám kháo ye tài san hoat dng
NhU'ng thay d'61 v6 cOng nçvhot dng
Tàng/(Giám) cáo khoán n Chinh phO và NHNN
Tàngl(Giâm) các khoân tien gCi'i, tien vay các TCTD khác
Tang/(Giám) tiên gCi cua khách hang (bao gOm cá Kho b?c Nhà
Nu'o,c
Tang/(Giám) phát hành giOy to' cô gia
Tang/(Giâm) vOn tái try, u' thác deu tu', cho vay ma TCTD chu
rOiro
Tángl(Giám) các cong cy tài chinh phái sinh
Tang/(Giám) kháo cOa cac khoàn n khác
Chi tO' các qu9 cCia TCTD
Lu'u chuyn tin thuân tO' hoat ciông kinh doanh
LLYU CHUYEN TIEN TO' HOAT CONG DAU TI)
Mua sam tài san Co dinh
Tin thu/(chi) to' thanh I, nhu'ng bàn tái san cO dinh
lien thu/(ohi) du tu', gop vOn vào cac dn v kháC (Dáu tu'
bán/(mua) cong ty con, gop vOn lien doanh, lien ket và các khoán
deu tu' dài han khác)
Tien thu có tO'c và i nhuân du'c chia tO' cáo khoán du tu', gop
vOn dài han
Lu'u chuyn tin thuân sO' dung trong hot dng dâu tu'

iv.io

Giai doan tU'
01/01/2020
thn31/03/2020
triëu dong

Giai doan tu'
01/01/2019
dn31/03/2019
triëu dong

7.315.057
(3.129.710)
350.333

6.572.788
(2.401.598)
282.375

704.315
79,957

242.491
35.983

146.563
(1.964.286)
(444.238)

236.459
(1.764.976)
(283.519)

3.057.991

2.920.003

3.776.135
1.581.392
3.573.041

(23.803.429)
1.207.745
(6.943.520)

(64.955)
1.664.167

(61.585)
(13.057.572)

(1.146.674)
(1.830.836)
(6.999.850)
19.714.367

(876.014)
(4.072.483)
18.790.719

(31.174.231)
5.076.849

2 195.247
4.106.212

(17.119)
(583.463)
(16.253)

(31.019)
982.809
(27.815)

(165.724)

(2.092.707)

(269.346)
10

(66.096)
141

(278.320)

-

-

5.260

(547.656)

(60.695)

11.565.285

Ngân hang Thu'o'ng mi C6 phân Quân dôi

B04a/TCTD

Da chi: So 21 cat Linh - D6ng Da - Ha Ni

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE RIENG (tip thea)
Tingày31 tháng03nam2020
Gia! doan tC,
01/01/2020
dn31/03/2020
triu dOng

Giai do?n tC,'
01/01/2019
16n31/03/2019
triu clông

1.820.668

-

-

-

472.315

(1.036.712)

Lu'u chuyn tin thun th' hot dng tài chInh

2.292.983

(1.036.712)

Lu'u chuyén tiên thun trong k

1.579.603

(3.190.114)

49.301.049

49.418.921

50.880.652

46.228.807

Thuy&
minh
LU'U cHuVEN TIEN TU' HOT DQNG TAI CHIN H
Tang von cO phn tr gOp vOn và/hoc phát hành cO phiu
CO tCrc trâ cho cO dOng
Tin thu/(chi) tü' bán/(mua) CO ph14u qu9

Tin và cac khoãn tu'o'ng du'o'ng tin ti th&i di6m du k
Tin và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin ti thô'i dim cu6i ki

Ngu'O soát xét:

Ngu'O Ip:

Ba Lé Th Huyn Trang
PhOPhang Kétoan tOng hp
Ha Ni, Viet Nam
Ngày 23 thang 04 nãm 2020

IV.12

a Ong Thüy Dung
K4 toán tru'&ng

Ba Nguyn Th Thanh Nga
Q/ Giam dOc Tãi chlnh

Ong Lu'u Trung Thai
TOng Giám 56c

Dn v báo cáo: Ngân hang TMCP Quân Dôi
DIa chi: So 21 Cat Linh — Dóng Da — Ha Ni

Mu so: BO5ITCTD

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG
QUY 1/2020

I-

DiC DIEM HOAT DQNG CUA TO CHU'C TIN DUNG

1.

Giây phép thành Ip và hot dng, thi hn cO giá tr
Ngan hang Thng mi 06 phn Quàn i là ngan hang thng mi Ce phn duvc thành 1p
ti nu'&c Cong hoà Xä hi Chi nghia Vit Nam v&i hot dng chinh là thc hn các dich vu
ngan hang và tài chinh CO lien quan theo Giy phép hot dng so 100/NH-GP ngày 17/10/2018
do ThOng dOc Ngan hang Nhà nu'àc Viet Nam ("NHNNVN") cp, thay the Giy phép hoat dong
sO 0054/NH-GP ngay 14/9/1994, Va cO th&i h?n là 99 nàm kO tU' ngày 14/9/1994.

2.

Hlnh thü'c so' hU'u vOn: CO phn

3.

Thành phân hi d6ng quán tr

4.

5.

Ho và ten

ChCic vv/Ngày b6 nhim/tái b6 nhi'm

Ong Lé HU'u D(c
Ong Lu'u Trung Thai
Ba VU Thi Hâi Phung
Ong DO Minh Phung
Ong Lé Viét Hái
Ong Kiéu Dng HUng
Ba VU Thai HuyOn
Ba Nguyen Thj ThUy
Ba Nguyn Th NgQc
Ong NgO Minh ThuOn
Ong Trn Trung Tin

ChU tich
PhO ChU tjch
PhO ChU tjch
PhO ChCi tich
Thành viên
Thành viên
Thành vién
Thành vién
Thành vién
Thành viên
Thành vién HOOT dc lap

Thành phan Ban kiém soát
HQ V ten

Ch(ic vy/Ngày b6 nhim/tái b3 nhim

Ba Lé Thj Li
Ba DO Thi TuyOt Mai
Ba Phm Thu Ngoc
Ong DO Van Hu'ng

Tru'ng ban Kiém soát
Thành vién
Thành vién
Thành vién

Thánh phân Ban diêu hành
Ho và ten

Ngayb6nhim

Ong Luu Trung Thai
Ba Nguy6n Th An Binh
Ba Phm Thi Trung Ha
Ong Uong Dông Hu'ng
Ong Lé Hái
Ong Trn Minh Ot
Ong Ha Trong Khiêm
Ong Lé QuOc Minh
Ba Nguy6n Minh Chàu
Ong Lé Xuàn VU
Ba Trn Thi Báo Qué
Ba Nguyen Thi Thanh Nga

TOng Giám dOc
PhO TOng Giám dôc
PhO TOng Giàm dOc
PhO TOng Giàm dOc
PhO TOng Giàm dôc (Mien nhiém tCr ngày 30/03/2020)
Phô TOng Giàm dôc
Phô TOng Giám dôc
PhO TOng Giám dOc
Thành vién cao cp ban diêu hành
Thành viên ban diêu hành
Thành vién ban diéu hành
Quyén Giãm dôc Tài chinh

6.

Try sô chmnh: S 21 Cat Linh, Dông Da, Ha Ni, Vit Nam
So chi nhánh: 1 HOi s chInh, 101 Chi nhánh (trong do cO 2 chi nhánh nu'àc ngoai) và 198
PhOng Giao dch (trong do cO 1 Phông giao dch nu'àc ngoai), 1 Van phong d?i diên ti Nga.
Tai ngay 31 tháng 03 nãm 2020, Ngan hang CO sàu (6) cOng ty con nhu' sau:

STT Ten Cong ty

7.

1

COng ty TNHH Quân
l' Nç vO Khai thác
tài sn Ngãn hang
TMCP Quãn di
("MBAMC")

2

Cong ty CO phn
ChU'ng khoán MB
(MBS')

3

COng ty CO phn
Quán l' Qu9 Du tu'
MB ("MB Capital')

4

Giy phep ho?t cJng Ian
cJus6

Linh vuc
hotcJng

0105281799 ngày 11
tháng 9 näm 2002 do So'
ke hoach và Dau tu' Ha
NOi cp ln du

Qun l' n và
khai thác tài
san

T,'I % s&hQ'u
truc flép cüa
Ngan hang
100, 00%

Môi giO, du tu'
ye kinh doanh
ch'ng khoàn

81, 94%

21/U BCK - GPDCQLQ
ngay l5thang 11 nàm
2007 do Uy Ban Chü'ng
khoán Nhà nu'&c cp

Quan l' qu9
dáu tu'

90,77%

COng ty Tài chinh
TNHH MB Shinsei
(" MC red it')

27/GP-NHNN ngày 4
thang 2 näm 2016 do
Ngan hang Nhà nu'&c Vit
Nam cp ln du

Téi chinh tiêu
dUng

50,00%

5

Cong ty TNHH bo
him nhân thç MB
Ageas ("MBAL")

74/GP/KDBH ngày 21
thãng 07 nàm 2016 do B
Tél Chinh cp ln dOu

Bao him nhãn
thp, bao hiOm
lien kt chung,
bao him sCic
khOe và dâu tu'
tél chlnh

61,00%

6

TOng Cong ty CO
phn Bâo hiOm
Quân doi ("MIC")

43/GP/KDBH ngày 8
thang 10 ném 2007 do B
Tél Chinh cp Ian dâu

BOo hiém phi
nhân tho

68,37%

116/GP-UBCK ngày 9
thang 12 nàm 2013 do Uy
ban ChO'ng khoOn Nhà
nu'c cp ln du

Tóng s6 can b cong nhãn vièn
TInh dn ngày 31 tháng 03 nam 2020, Ngân hang cO 9.671 nhàn viên (KhOng k các cOng ty
con).

II-

CHUAN My'C VA CHE DQ KE lOAN AP DUNG
Tuân thu theo các Chuân my'c Kê toân Vit Nam và H thông Ké toán các TCTD Vit Nam
Ban Diu hành Ngan hang khng dnh các báo cáo tài chinh riêng dinh kern du'c 1p tuân thu
theo các Chun mçíc Kê toán Viet Nam vá H thóng K toán các TCTD Viet Nam.

2.

Chuân mv'c và chè d kê toán áp dyng
Các báo cáo tài chinh riêng cüa Ngân hang sO' dyng doi v tin te là dóng Viet nam CVND" hay
"dng", du'c lam trOn dn hang trieu và trinh bay theo dan vj tru dông Viet Nam ("trieu
dóng"). Các báo cáo tài chinh riêng cOa Ngan hang du'c 1p theo H thông Ké toán các T
chCi'c Tin dyng Viet Nam theo Quyét djnh so 479/2004/QD-NHNN ngáy 29 thang 04 nám 2004
(Quyét dnh 479) cOa ThOng dOc Ngàn hang nhà nu'&c Viet Nam cO hiêu Iy'c ngày 01 tháng 10
näm 2004 và các van ban bO sung, sO'a d6i QuyOt d!nh 479; Quyêt dinh so 16/2007/QD-NHNN
ngày 18 thang 04 nàm 2007 (Quyét dnh 16) cOa ThOng dOc Ngân hang Nhà nu'&c Vt Narn Va
các van ban sC.t'a dOi, bO sung Quyét djnh 16 vá H thOng Chun my'c Ké toán Viêt Narn do BO
Tài chinh ban hành bao gOrn:
QuyOt dinh sO 149/2001/QD-BTC ngay 31 tháng 12 nàm 2001 v viec ban hánh vá cong
bO 4 chun myc k toán Viêt Nam (dt 1);
QuyOt djnh sO 16512002/QD-BTC ngay 31 tháng 12 nàrn 2002 vO viec ban hành và cong
bO 6 chun rnçrc ké toán Viet Narn (dat 2);
QuyOt dnh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nàrn 2003 vO viec ban hánh và cong
bO 6 chun rny'c k toán Viêt Nam (dat 3);
QuyOt dnh sO 12/2005/QD-BTC ngay 15 tháng 02 nãrn 2005 vO viec ban hành và cOng bO
6 chun mu'c kO toán Viêt Nam (dat 4); và
QuyOt dnh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 thang 12 nàm 2005 v vic ban hánh và cOng
bO 4 chuOn mu'c kO toán Viêt Nam (dt 5).
Bang can dOi kO toán riêng, báo cáo kOt qua ho?t dng kinh doanh riOng, báo cáo lu'u chuyén
tién te riêng, thuyét minh các báo cáo tài chlnh riêng du'Q'c trinh bay kern theo vá viec sO' dung
các báo cáo nay khOng dánh cho các dOi tu'ng khong du'cc cung cp các thông tin ye các thO
tyc, nguyen tàc và thông l kO toán ti Viet Nam va ngoài ía các báo cáo nay khOng thrc lap
nhäm the hien tlnh hlnh tài chinh, kM qua ho?t dng kinh doanh và lu'u chuyOn tiOn te cüa Ngân
hang theo nhO'ng nguyen tàc va thông l kO toán du'ac chp nhãn rông rãi các quOc gia va
the chO khác ngoái viet Nam.
Báo cáo tài chinh rieng cOa Ngan hang du'c 1p nhm phân ánh tinh hinh tài chinh và kM qua
host dng kinh doanh cOa Ngan hang bao gOm host dng cOa Hi so' Chinh va các chi nhánh
trong h thOng Ngan hang.

3.

Nãm tãi chinh
Nàm tài chlnh cOa Ngan hang bM déu váo ngày 01 tháng 01 và kM thOc vào ngày 31 tháng 12
hang näm.

4.

Các co' so' dânh gia và các u'ó'c tinh ke toán áp dyng
Viec trinh bay các báo cáo tài chInh rieng yêu cu Ban Diu hãnh phãi thy'c hien cãc u'&c tinh
và giâ djnh ânh hu'&ng dOn sO lieu báo cáo cüa tái san, n phai trO cOng nhu' viec trinh bay các
cong n' tiém n. Các u'&c tinh và gia djnh nay cOng anh hu'o'ng dOn thu nhp, chi phi và két
qua sO lieu dy' phOng. Các u'àc tinh nay dc dçi'a trén các già dlnh vO mt sO yêu tO vài các
mCi'c do khác nhau ye chO quan và tinh khOng chàc chn. Do vay, các két qua thy'c tO cO the cO
thay dOi dan dOn viec diêu chinh các khoan myc cO lien quan sau nay.
Ho?t dOng lien tyc

3

Ban Oièu hành ccia Ngan hang dã thçic hin dánh giá khà nang tip tUc ho?t dOng cia Ngân
hang Va nhan thy Ngân hang CO dCi các ngun ly'c 5 duy tn hoat dng kinh doanh trong mt
tu'o'ng lai xác djnh. Ngoâi ra, Ban ièu hành khOng nhan thy cO sçr khOng chãc chàn trong yéu
nào CO th4 ành hu'&ng den khà näng ho?t dng lien tUc cüa Ngân hang. Do vay, các báo cáo tài
chlnh rieng nay du'çc lap trên co s& già djnh ho?t dng lien tçic.
5.

Thay d6i chinh sách k toán
Các chlnh sách ké toán cüa MB áp dung trong vic lap báo cáo tài chFnh riéng nay du'c áp
dung nhét quán vài các chinh sách ké toán dâ dirç'c si' dung dé lap báo cáo tài chinh riêng cho
nãm tài chinh kM thüc ngay 31 tháng 12 näm 2019.

6.

Tin và các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin
Tièn và các khoân tu'o'ng du'cng bao gm tin mat, yang, dá qu', tién gCi t?i Ngân hanp Nhà
nu'&c,tln phiéu chlnh phCi và các giéy to cO giá ngen h?n khác di diéu kin chiét khau vO'i
NHNN, các khoân tiên gü'i thanh toán và tièn gü'i t?i các tó chü'c tin dung khác cO thô'i h?n dáo
hn khOng qua ba tháng k4 tU' ngay mua Va các khoân du tu' ngn han cO thô'i h?n góc khOng
qua ba thang, CO tlnh thanh khoân cao, cO khà nang chuyén d6i d dang thânh các lu'cng tién
xác djnh Va khOng CO nhièu rüi ro trong chuyén d61 thanh tièn.

7.

Các khoân cho vay khách hang
Các khoàn cho vay khách hang du'crc cong bó va trinh bay theo so du' n gOc t?i thô'i diem két
thUc näm tài chinh.

8.

Dy' phông rüi ro tin dyng

Phân io?i nc'
Theo Luat các TO chCrc Tin dung sO 47/2010/QH12 cO hiu lçi'c tCr ngày 1 thang 1 nàm 2011.
Thông tu' 02/20131TT-NHNN ngáy 21 tháng 01 nàm 2013 và Thông tu' 09/20141TT-NHNN cüa
Ngân hang Nhà nu'O'c v ViC Phân loai tài san cO, trlch lap và sü' dung dy' phOng dé xci' 19 ri ro
tin dung trong hoat dng ngan hang ci:ia tO chU'c tin dung, các tO chU'c tin dung phâi thy'c hien
phan loi nç Va trIch lap dy' phong rüi no tin dung. Theo dO, cac khoan cho vay khách hang
dU'Q'C phân loi theo các mCrc d ri)i ro nhu' sau: Nc dü tiêu chuân, Nci cn chU 2, Nçv du'&i tiOu
chun, Nc' nghi ng& Va Nci CO khá näng mat v6n dy'a váo tinh tr?ng qua hn Va các yOu tO dinh
tinh khác cüa khoan cho vay.
Cac khoàn nçv du'çc phan loal là Nçy du'&i tiêu chuan, Nc' nghi ng& và Nc" CO khè näng mat v6n
du'ç'c coi là nçi xOu.
TCr nãm 2008, Ngan hang dã dang k9 và du'ç'c sçr chOp thuan cüa Ngân hang Nhà nu'O'c Vit
Nam theo Cong van sO 8738/NHNN-CNH ngay 25 tháng 9 nàm 2008 cho phép Ngan hang áp
dung h thOng xOp hang tin dung nOi b dO phân loi các khoàn cho vay khách hang theo DiOu
10, DiOu 11 côa Thông tu' 02/2013/Tr-NHNN. Theo h thOng nay, các khoàn cho vay ca Ngân
hang Se du'c"c dánh gia và phan loi du'a trén cà hai yOu tO là djnh tinh và djnh lu'Q'ng.
Theo do, các khoàn cho vay du'c'c phan loi theo mt'c d rüi no nhu' sau:
STT
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

A
BBB
BB

NhOmnQ
NhOm I
NhOm I
NhOm 1
NhOm 2
NhOm 2

MOtâ
Nc' dü tiêu chuOn
Nc' dü tiêu chuOn
Nc' dü tiêu chuOn
Nc' cn chU 9
Nc' cn chU 9

B

Nhôm 3

Nc' du'ó'i tiêu chur,

CCC
CC
C
D

NhOm 3
NhOm 4
NhOm 4
NhOm 5

Nc' du'O'i tiêu chuOn
Nc' nghi ngo'
Nc' nghi ngO'
Nc' cO khà nang met vOn

X4p hang
AAA

Ngay 23 thang 4 näm 2012, Ngãn hang Nba nuc dä ban hành Quyêt dnh so 780/QD-NHNN
ye vc Phân Ioi n 56i vO'i n ducyc diêu chnh k' h?n tr n, gia h?n no Tuy nhiên, thea
Thông tu' 02, Ngân hang phài thu'c hin phàn loi n và cam két ngoai bang theo quy djnh tal
iu 10 và khoan 1 Diu 11, Thông tu' 02 trong thô'i gian 3 näm k tü' ngày 1 thãng 6 nàm
2014. Theo O, trong tru'ng hp kM qua phan Ioi dói v&i mt khoán n thea quy dnh ti Diéu
10 và khoan 1 Diu 11, Thông tu' 02 khàc nhau thl khoan n phài du'c phan loi vào nhOm cO
m0'c d rCji ro cao han.
Di,iphOng cu th
Rii ro tin dcing thun cia càc khoan cho vay khàch hang duc tinh bng giá th con l?i ccia
khoàn cho vay trü' già trj cOa tài san bâo dam dã duc chiêt khàu theo các t' l duc quy dinh
trong Thông tu' 02/20131TT-NHNN Va Thông tu' 09/20141TT-NHNN. Du' phông cci th duc trich
1p dy'a trén rOi ro tin dung thuân cüa cãc khoân cha vay thea cOc t' l tu'ng Crng v&i tü'ng
nhOm nhu' sau:
Loai

NhOm
1
2
3
4
5

No' dü tiéu chun
Nci' cn chO
Nçy du'O'i tiêu chun
N nghi ng
NQcokhanang mtvón

T ! d'i' phOng cq
th4
0%
5%
20%
50%
100%

Dy'phOng chung
Thea Thông tu' 02/2013/TT-NHNN, d' phông chung du'o'c trich lap dé dii' phong cha nhu'ng tón
thét chu'a du'cc xàc dnh duc trong qua trinh phan la?i n và trich 1p dcv phong cv the Va
trang cãc tru'ng hp khO khàn ye tài chInh cüa càc t chO'c tin dung khi chét lu'ng các khoân
n suy giãm. Thea dO, Ngàn hang phai thyc hin trich 1p và duy tn dii' phOng chung bang
0,75% tóng gia tr càc khoan n du'c phan la?i tü' nhóm 1 den nhôm 4.
XCFI)2rQ1r0 tin dung
Di' phOng du'çc ghi nhân nhu' mt khaan chi phi trén baa cáa kM qua hat dong kinh daanh
riêng Va du''c sO' dung dé xO' l' các khoan n xéu. Thea Thông tu' 02/20131TT-NHNN, Ngan
hang thanh 1p HOi dng XO' l ROi ro dé xO' l' các khaán n' xéu nu nhu' chUng du'çc phãn laai
vàa nhOm 5, haäc néu khách hang vay là phàp nhan b giai the, phà san, haàc là cá nhàn bi
chét hoc mM tich.
Thea Thông tu' 02/2013/TT-NHNN ngày 21 thang 01 nãm 2013 cOa Ngan hang Nha nu'c Viêt
Nam, dcv phOng chung và dv' phong cv the cOa Ngan hang cha nãm tãi chinh két thCic ngày 31
tháng 12 hang nàm du'Q'c trich 1p dv'a trên du' n ti ngày 30 tháng 11 cOa näm do.
9.

Chü'ng khoán c1u tu'

9.1

Chng khoán du tu'sn sang d ban
ChCvng khoán du tu' sn sang dé bàn bao góm cãc chU'n khaàn n yà chU'ng khaán v6n du'c
Ngàn héng nm giu' vOl myc dich du tu' yà sn sang de bàn, khOng thuOc la?i chO'ng khaán
mua vào bàn ía thu'ng xuyên nhu'ng cO the bàn bat cU' lOc nàa xét thây cO lol.
Chivng khoán yón duc ghi nhn là chCi'ng khoàn déu tu' sn sang dé bàn là cOc chU'ng khoãn
du'c niêm yet trên các thi tru'ng chU'ng khoàn von, duc ghi nhn thea già gôc vàa ngày giaa
dlch Va luôn du''c phân ành thea giO gOc trong thOl gian nàm giu' tiép thea.
Chu'ng khoãn n du'o'c ghi nhan theo mQnh gi vão ngay giao dch. Lãi dy' thu ciia chO'ng
khoán tru'&c khi mua (dOi vOl chU'ng khoàn n trâ lài sau) hoc lài nhn tru'c ch phan be (dOi
vOl chCvng khoán n trà lãi tru'&c) du'o'c phan ành trén môt tài khon riêng. Phn chiét khOu/phu
tri là chênh lech am/du'o'ng giO'a già gôc vOl già tr cOa khoan tién gôm menh già cong (+) lãi
don tich tru'&c khi mua (néu cO) hoc trO' (-) al nhn tru'c ch phân bO (nOu cO), cOng du'qc
phân ành trén môt tài khoân riéng.
5

Trong khong thO gian nm giu' tiép theo, các chu'ng khoán nci nay duvc ghi nhn thea menh
giá và chit khu/phy tri (nu Ca) dU'C phàn bó vào báo cáo kt qu kinh doanh riêng theo
phng pháp dng thng trong su6t thO'i gian con i u'àc tinh cüa chCing khoán. So tn Iài
nhn duçyc trong thô gian nm giO' chU'ng khoán du'c ghi nhn theo nguyen tác: SO tin Oi
don tIch tru'O'c khi mua &c ghi giâm gia trj cOa tài khon !ài du' thu, và sO tiên Iài dOn tich sau
thO diem mua du'c ghi nhn váo thu nhp cOa Ngán hang theo phu'ng phap cong don. SO
tien Iài nhn tru'c du'c phân bO vào thu IOi dâu tu' chO'ng khoán thea phu'og pháp du'ng
thng cho khong thô'i gian du tu' chCrng khoán.
Dinh ks', chu'ng khoán sn sang dé bàn sé du'c xem xét ye khá nang giàm già.
ChU'ng khoán sn sang de bàn du'c 1p dcv phOng giOm gia khi gia th ghi so ceo ho'n gia thi
tru'äng. Trong tru'&ng hp khong the xác dnh du'c già trj th tru'ng cOa chO'ng khoán, càc
chO'ng khoán Se khOng du'c trich 1p dy' phOng. Du' phông gm giá du'c ghi nhãn vào baa
cáo ket qu ho?t dng kinh doanh rieng trên khon myc "Lãi thun tO' mua bàn chO'ng khoán
kinh doanh, chO'ng khoàn du tu' và du tu' dài h?n".
D6i v&i trái phi4u doanh nghip chu'a niêm yet trén th tru'ng chO'ng khoãn hoc chu'a dang k'
giao dch trén th tru'O'ng giao djch cOa các doanh nghip di chUng chu'a niêm yet, Ngán hang
tiOn hành trich 1p du' phong rOi ro tin dung thea Thông tu' 02 nhu' du'Q'c trInh bay tai ThuyOt
minh sO 8.

9.2

ChU'ng khoán giU' dn ngày dáo h?n
ChU'ng khoán du tu' giu' den ngày dáo h?n là các chU'ng khoán n du'c Ngan hang mua hn
v&i myc dich du tu' de hu'&ng lài sut vá Ngan hang cO ' djnh và Co khà nàng giG' càc chG'ng
khoán nay den ngày dáo han. ChO'ng khoán du tu' giG' den ngay dào hn cO già th xãc dnh vá
cO ngày dáo hn Cu the. Trong tru'&ng hp chG'ng khoán duvc bàn han tru'O'c thO'i diem dáo
hen, các chU'ng khoán nay sê du'c phân lo?i li sang chO'ng khoán kinh doanh hay chG'ng
khoán sri sang de bàn.
Chcvng khoán du tu' giG' den ngày dáo h?n du'c ghi nhn Va do lu'&ng tu'o'ng tcv nhu' chG'ng
khoàn deu tu' sn sang de bàn du'c trinh bay t?i ThuyOt minh sO 9.1

10.

Các hç'p dOng mua Ii và ban Ii
Nh0'ng chO'ng khoàn d.i'c bàn dOng thO duc cam ket sé mua li vào mt thO diem nhât dlnh
trang tu'ng lai vn du'qc ghi nhn trên baa cáo tài chinh. Khon tn nhãn du'c thea thOa
thun nay du'cc ghi nhn nhu' mt khon Cong n' trén bOng can dOi ke toán va phàn chênh
lêch giu'a giá bàn và già mua du'c phân bO thea phu'ong phap du'O'ng thang thea lài sut trén
hop dOng vào baa cáo ket quO hot dng kinh doanh trong suOt thO gian hiêu lu'c cOa hop
dOng.
NhG'ng chG'ng khoàn du'c mua dOng thO du'c cam ket sê bàn l?i vàa mt th61 diem nht dnh
trong tu'ang lai khOng du'c ghi nhn trén baa cáo tái chInh. KhoOn tién thanh toán theo thOa
thun nay du'op ghi nhn nhu' mt tài sOn trên bOng can dôi kO taàn và phan chênh lch gicva
già bàn và gia mua du'op phan bO thea phung pháp du'O'ng thong thea lài suàt trên hçp dOng
vàa baa cáo ket quO hat dng kinh daanh trang suôt thO'i gian hiêu crc cOa hop dOng.

11.

Dutu'vàocôngtycon
Các khoOn deu tu' yão càc cong ty con ma trang dO Ngàn hang nm quyen kiém soát du'c
trinh bay thea già goc. Các khoOn phan phOi li nhun ma Ngan hang nhn duc tO' sO li
nhun lOy kO cOa các cong ty con sau ngay Ngan hang nm quyén kiém saàt du'op ghi vaa baa
cáo kOt quO ha?t dng kinh doanh riéng cOa Ngán hang. Càc khaOn phan phôi khác nhn du'c
du'Q'c xem nhu' phn thu hôi cOa càc khoOn dàu tu' và du'c ghi giOm giá tn cGa khoOn dàu tu'.
Dy' phOng tOn thOt các khoOn du tu' vào cong ty con du'c 1p niêng cha tG'ng khoOn däu tu' CO
tOn tht và duc xem xét vàa cuOi niên d ke toán. Ngàn hang thy'c hin tnich 1p dy' phOng cac
khoOn du tu' váa cOng ty can néu khaOn du tu' b tOn that do càc cong ty can bi lô.

12.

Du tu' vào cong ty lien kêt
Theo Lut các t6 chü'c tin dung nàm 2010 và cO hiu Iuc thi hành t' ngày 01 thang 01 näm
2011, cOng ty lien kt cOa to chCi'c tin dung là cong ty trong do tO chi'c tin dung hoc tO chCc tin
hoc trOn 11%
dung và nguo cO liOn quan ciia tO chc tin dung so' hu'u trOn 11% vOn diOu
vOn cO phn cO quyn biOu quyt, nhu'ng khOng phi là cong ty con cüa tO chô'c tin dung dO,
Các khon du tu' vào các cOng ty lien kt du'c trinh bay thea phu'ang pháp giá goc. Các
khon phan phOi lo'i nhun t1i' so li nhun thun lOy kO ccia cOng ty liOn kOt sau ngày dàu tu'
duVc hach toán vào baa cáo kOt qua hoat dng kinh doanh riOng cCia Ngan hang. COc khoán
phan phOi khác du'p'c xem nhu' phn thu hOi các khoàn dãu tu' và du'p'c trü' vào gia tn dãu tu'.
Du' phOn tOn tht các khoán du tu' vào cOng ty liOn kt du'q'c 1p niêng cho tü'ng khoan dàu tu'
cO tOn that Va du'cc xem xOt vao cuOi niOn d k taán. Ngan hang thu'c hien trich lap d phOng
các khoân du tu' vào cong ty cOng ty lien két néu khoan dOu tu' bj tOn tht do các cong ty can bi
lô.

13.

Dâu tu' dài han khác
Các khoân d'u tu' gop vOn dài h?n khác the hien cáo khoan du tu' vOn vào cáo dan v khác ma
Ngan hang cO du'&i 11% quyOn biOu quyOt và dOng thai NgOn hang là CO dong sang lap; hoc là
dOi tao chiOn lu'o'c; hoc cO kha näng chi phOi nht dlnh vào qua trinh Ip, quyêt dnh cáo chinh
sách tài chlnh Va hoot dng cOa doanh nghip nhn dàu tu' nhu'ng khOng cO anh hu'&ng dáng
k den cáo chinh sách tài chinh và ho?t dng cüa cáo cOng ty nay thông qua van ban thOa
thun cO' nhàn su' tham gia HOi dOng Quan trIBan Diéu hành.
Các khoan du tu' dài hn khác du'c ghi nhn thea gia gOc vàa ngày giaa dlch và sau dO du'ac
phan ánh thea giá gOc trü' du' phOng giàm gia nOu cO.
Cáo khoan deu tu' gOp vOn dài han khác sO du'c xem xOt v khá nang giam giá. Du' phong
giam giá du'cc ghi nhán vào baa cáo kOt qua hat dng kinh doanh riOng khi giá thi trung thp
han giá tr ghi sO dOi vO cáo khoan du tu' chCing khoán và khi cO bng chci'ng khách quan ye
viec giam gia IOu dài dOi v&i cáo khoân du tu' gOp von ban du.
DOi v&i các khoan du tu' gOp vOn ban du vào cáo dan vi khác, du' phong giam giá du tu' dài
hn du'c 1p nu tO chU'c kinh té ma Ngan hang dang du tu' bj 10 (tra tru'&ng hp 0 thea ké
hoach dO du'Q'c xác djnh trang phu'ang an kinh doanh ban du).

14.

Tài san co dinh hü'u hInh
Tài san có dnh hO'u hinh duc ghi nhn thea nguyen giá tra di kh0u haa lOy k.
Nguyen giá tài san cO dlnh là toán b cáo chi phi ma NgOn hang phai bO ra d CO du'c tat san
cO dinh hu'u hinh tinh dOn th&i diOm du'a tài san dO vào tr?ng thai san sang sO' dung.
Cáo chi phi mua sm, nàng cp Va dOi mO'i tOi san cO dnh duc ghi tang nguyen giá cCia tài san
06 djnh; chi phi baa tn, sO'a chcra du'c hch taán vàa kOt qua hat dng kinh doanh riOng khi
phát sinh.
Khi tài san du'g'c ban hay thanh l', nguyen giá và giá trj haa mOn luy k du'c xOa sO vá cáo
khoan IOi/(IO) phát sinh do thanh l' tai san du'c h?ch toán vàa kOt qua hat dng kinh daanh
niOng.

15.

Tài san

c6 dinh vô hinh

Tai san cO dnh vO hinh du'c ghi nhn thea nguyen giá trO' di gia th khOu hao by kO.
Nguyen iá tài san cO dinh vô hinh là taàn b cáo chi phi ma Ngan hang phai bO na dO cO duvo
tài san co dinh vo hinh tinh den thai diem dua tOi san do vàa sO' dung thea du' tinh.
Cáo ohi phi nang cp và dOi m&i tài san cO dnh vO hinh duc ghi tang nguyen giá cOa tài san
vO cáo chi phi kháo duo hach taán vao kOt qua hat dng kinh daanh riOng khi phát sinh.
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Khi tái sn c6 dnh vô hinh du'c ban hay thanh i, nguyen giá và gia tn khu hao lOy k du'Qc
xóa só va các khon lãi 6 phàt sinh do thanh I' tài san duc h?ch toán vào két qua hot dng
kinh doanh rieng.
16.

Khu hao
Khu hao và khu trü' cCia tái san có dinh hUu hinh vá vô hinh du'o tinh theo phuong phap
du'ng thng trong su6t thô giari sCv dung u'&c tinh cüa tài san cO dinh nhu' sau:
Nhà cii'a, vt kièn trüc
May môc thit bj
Phu'og tien vn tai
Tài san có dinh hO'u hinh khác
Phn mm may vi tinh
Tài san có dinh vO hinh khác

6-25 nám
3-4 nãm
6 nàm
4 nãm
3 nàm
3 nàm

Quyn sü dung dt cüa Ngan hang du'c Nhà nu'&c giao khOng th&i hn thi khong trich khu
hao, quyn sü' dung dt Co thO han du'c khâu hao theo thai han thuê.
17.

Các khoàn phài thu
Các khoan n phài thu khác ngoai các khoan phai thu tü hot dng tin dung trong hoat dong
ngan hang ccia tó chü'c tin dung du'c ghi nhn ban du theo giá gôc và luOn duc phân ánh
theo giá góc trong th&i gian tip theo.
Các khoan n phai thu du'c xem xét trich ap dv' phong rüi ro theo tuói n qua hn góc cüa
khoan no hoäc theo du' kién t6n tht Co th6 xay ra trong tru'ang hop khoán n chu'a den h?n
thanh toán nhu'ng t6 chU'c kinh t6 dã phá san, dà bâ tr6n khôi dla dim kinh doanh; dOi tu'ng
n dang bi các c quan phap Iut truy tó, giam giu', xét xCi' hoc dang thi hành an hoc dà chét
hoãc khoân n dã du'c yêu cu thi hành an nhu'ng khong th6 thu'c hiên du'c do 56i tu'ng n
bô trón khôi no Cu' trü; khoan n dã du'c kh&i kin dôi n nhu'ng b dlnh chi giài quyt vu an.
Chi phi dv' phOng du'c ghi nhn vào khoán muc "Chi phi dci' phOng rüi ro" trèn báo cáo két qua
hot dng kinh doanh riêng.
D6i v&i các khoan n phai thu qua hn thanh toãn thi mCi'c trich Ip dci' phong nhu' sau:
Th&i gian qua hn
TC.r trén sáu (06) thang dn du'&i mt (01) nãm
TU' mt (01) nãm dn du'ài hai (02) nàm
TU' hai (02) näm den du'O'i ba (03) nàm
Tü' ba (03) nàm tr& len

18.

MCrc trIch dy' phOng
30%
50%
70%
100%

Ghi nhn doanh thu và chi phi
Doanh thu tii' Iài cho vay và chi phi tra lài vay du'c ghi nhân trong báo cáo kt qua hot dng
kinh doanh niêng trén co' sô du' thu, du' chi. Lài du' thu phát sinh tti các khoân cho vay phàn Io?i
tü' nhOm 2 dn nhOm 5 theo Thông tu' 02/20131TT-NHNN và Thông tu' 09/20141TT-NHNN sé
không du'c ghi nhn vào báo cáo ket qua ho?t dng kinh doanh nieng. Lài dv' thu cüa các
khoan n nay du'o'c chuy6n na theo döi tái khoan ngoai bang vO du'c ghi nhn vOo báo cáo
két qua hot dng kinh doanh riêng khi Ngàn hang thyc nhân.
06 tCi'c bng tién nhn du'c tü' hot dng d6u tu' du'c hi nhn là thu nhp khi quyén nhn cé
tac cüa Ngàn hang du'c xác 1p. 06 tac bng c6 phieu va céc cé phiêu thu'&ng nhn du'c
không du'o'c ghi nhn là thu nhp cCia Ngan hang ma chi cp nht s6 lu'qng c6 phiéu.

19.

Các nghip vy bang ngoi t
Theo h th6ng ké toán côa Ngân hang, tht c các nghiép vçi phát sinh côa Ngân hang du'gc hach
toãn theo nguyen t. Ti thai diem cuâi ks", tài san và cong n CO nguOn g6c ngoai te du'c quy
dói sang VND theo t' gia quy djnh váo ngày ip bang can dói ké toán niêng (Thuyêt minh so V.6).
Các khoan thu nhp và chi phi bng ngo?i te cOa Ngan hang du'c quy dói na VND theo t' gia vào
ngày phát sinh giao djch. Chênh Ich t' giá do dánh giO Ii các tài san và cOng n bang ngoi t
sang VND tnong k' du'c ghi nhn vào báo cáo k6t qua hot dng kinh doanh niéng.
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20.

Thu thu nhp doanh nghip

Thu6 thu nhp hin hành
Tãi san thug vá thu4 phai np cho nãm hien hành và các nàm tru'O'c &r'c xác dinh bng giá tr!
di,i' kién &rçc thu hi tU' (hoc phâi np cho) cc quan thu& áp dung mU'c thué sut và các Iuât
thug Co hiu I'c váo ngay kM thUc nám tài chInh.
Thué thu nhâp hien hành du'çc ghi nhri váo báo cáo kM qua ho?t ng kinh doanh rieng ngo?i
trü' tru'ong hcp thus thu nhp phát sinh lien quan den mt khoàn myc du'Q'c ghi theng váo von
chü s& hQ'u, trong tru'&ng hp nay, thué thu nhp hien hành cung duvc ghi nhn try'c tiep váo
vOn chü s& hCru.
Ngan hang chi du'Q'c bU trCi' các tâi san thu4 thu nhp hin hânh Va thué thu nhp hin hânh
phâi trà khi Ngán hang CO quyên hcp pháp du'cyc bU trU' gici'a tài san thue thu nhp hien hánh
v&i thu4 thu nhp hien hành phâi np vá Ngan hang dv' dlnh thanh toán thue thu nhp hin
hành phài trâ và tài san thue thu nhâp hin hành trên co' s& thuen.

Thu6 thu nhp hoãn I?i
Thué thu nhp hoãn l?i du'ç'c xác dnh cho các khoàn chênh lech t?m tho'i t?i ngày 1p bang can
dOi ke toán riêng giu'a co' so' tlnh thué thu nhp cüa các tài san và n' phal trà và giá trj ghi sO
ccia chüng du'çc trinh bay trén báo cáo tài chlnh riêng.
Thué thu nhp hoàn lai phài trâ du'Q'c ghi nhn cho tM cà nhCi'ng chênh loch t?m tho'i chu thu4
ngoi trCi' tru'Ong h'p thue thu nhäp phát sinh lien quan den mOt khoan myc du'Q'c ghi theng vâo
vón chü so' hO'u, trong tru'o'ng hcp nay, thué thu nhp hoãn l?i cOng du'çc ghi nhp try'c tiep
vâovOnchOs&hCru.
Tài san thué thu nhp hoãn li dic ghi nhn cho tet câ nhcng chênh loch t?m tha'i du'c kheu
trCi', giá tr duvc kheu trU' chuyén sang các nãm sau cOa các khoàn 16 tInh thue và các khoàn i.ru
dãi thué chu'a s& dung, khi chàc chán trong t.io'ng lai Se cô li nhun tmnh thu4 d sir dung
nhO'ng chênh loch &rQc kheu trO', các khoân 16 tinh thue và các u'u dài thue chu'a sO' dung nay.
Các tài san thué thu nhp hoân lai chu'a du'ç'c ghi tru'O'c day së du'Q'c xem xét li vào ngày két
thüc kS' ké toán Va dt.rç'c ghi nhn khi chc chen cO dO I'i nhun tinh thué trong tu'o'ng lai dé cO
the sO' dung các tài san thué thu nhp hoãn li chu'a ghi nhän nay. Tài san thuê thu nhp hoãn
li và thu4 thu nhp hoân li phài trâ du'Q'c xác dnh theo thué suet dv' tInh Se áp dung cho näm
tài chFnh khi tái san du'Q'c thu h61 hay cong nç du'Q'c thanh toán, dy'a trên các mO'c thué suet Va
lust thué cO hiu ly'c vào ngày két thOc nàm tài chlnh.

21.

Tãi san Uy thác và quãn ly giU' h
Các tài san giu' cho muc dich Oy thác Va quan l giu' hO khong du'o'c xem là tài san cOa Ngan
hang và vi the khOng du'çc bao gOm trong các báo cáo tài chinh rieng cOa Ngan hang.

22.

Các cong cy tài chInh phál sinh
Ngan hang k' kM các hçp dOng kS' hn và hoán dOi nhm to dièu kin cho khách hang
chuyén, dièu chinh hoc giàm rOi ro hOi doái hoc các rOi ro thj tru'&ng khác, dOng thO phuc vu
myc dich kinh doanh cOa Ngán hang.

Các hçp 66ng k$ h?n ngoi t
Các hQ'p dOng k' han là các cam két dé mua hoc bàn mOt loai tièn t nhét dlnh tal mOt ngay cu
the du'çc xác dinh trong tu'o'ng lai theo mOt t' giá xác djnh tru'àc và Se du''c thanh toán bang
tièn. Các hp dOng k' hn duvc ghi nhân theo gia tn danh nghla ti ngay giao dlch vá du'Q'c
djnh k' dánh giá li, chênh loch tCr vic dánh gia li dl,Q'c ghi vao báo cáo két qua hot dOng
kinh doanh rieng.

Các h9p c76ng hoán cl6i
Các hcip dOng hoán dOl là các cam kM dé thanh toán beng tién t?i mOt ngày trong tu'o'ng lai dy'a
trêri chênh lech gicra các t' giá du'Q'c xác dnh tru'O'c du'Q'c tinh trén sO tién gOc danh nghia hoc

9

các cam két thanh toán khoân tin Iãi tinh theo Iãi suât thà n61 hay ãi sut cO djnh du'c tinh
trên cüng mt khon tin danh nghTa, trong cOng mt khong thô'i gian.
Các hp dóng hoãn d6i tin te duçc dnh kS' dánh gá Ii, chênh léch tO' vic dánh giá li duc
ghi vào baa cáo két qua hoat dng kinh doanh riêng.
Chênh lech Iãi sut hoán dói du'c ghi nhn vào báo cáo két qua hoat dng kinh doanh riéng
trên co' s& don tich.
23.

Can trü'
Tài sn vâ cong n tài chinh du'o'c cn trO' và the hién giá trj lông trén bang can d ké toán
riêng chi khi Ngán hang cO quyOn hp phap dé thyc hien viec can trO' Va Ngàn hang dçr d!nh
thanh toán tài san và cong n thea giá trl rông, hoc viec tt toán tài sn và cOng n xay ra
dng thO.

24.

Loi Ich cüa nhân viên

24.1 Trçcp nghihu'u
Nhãn viên Ngân hang khi nghi hu'u sé du'c nhn tr cp ye hu'u tO' Baa hiém Xã hi thuc Bc
Lao dng và Thu'o'ng binh Xa hi. Ngân hang sé phài dông bao hiém xà hi cho m6i nhàn viên
bang 17,00% lu'o'ng co' ban hang tháng cOa hQ. Ngoài ra, Ngan hang không phài CO mt nghia
vu nào khác.
24.2 Try' dp thOi viec ty' nguyen va tro' caAp mt vic

viec tu nguyen: Thea Diu 48 B Luât Lao dng so 10/2012/OH 13 cô hieu crc
ngay 1 tháng 5 nam 2013, Ngan hang cô nghia vy chi tra tr cp thOi viec bang mt nO'a thang
lu'o'ng cho m näm lam viec tinh den ngáy 31 thang 12 nàm 2008 cong v&i các tr cp khác
(néu cO) cho nhu'ng nhàn vien tçr nguyen thOi viec vá dap O'ng dày dO các yéu to theo quy djnh
cOa phap lut. TO' ngay 1 thang 1 nam 2009, mCrc lu'o'ng binh quän tháng du'c tlnh d thanh
toán tr cep thOl viec sé can cU' thea mO'c lu'o'ng blnh quân cOa sáu tháng gàn nht tinh den
thO diem ngu'o lao dong thôi viec.
Trç' cp thOi

TrQ cp mf

viec: Thea Diéu 17 cUa B Lut Lao dng, Ngan hang cO nghia vy chi trà tr cap

cho nhân viên bi mt viec do thay dOi co' ceu t chU'c haàc cong nghe. Trang trriäng ho'p nay,
Ngan hang cô nghia vy chi trá tr cap met viec bang mt tháng lu'ang cha m6i nãm lam viec
mO'c trich 1p tOi thiéu cho ngu'O lao dng beng hal thang lu'ang, Tang hac giam sO du' tài
khoan dt,r phông du'çc hch taán vào chi phi quan I' doanh nghiep trong ks'.
24.3 Tr9' cp that ngh!p
Thea Thông tu' sO 32/20101TT-BLDTBXH hu'&ng dan Nghi dlnh so 127/2008/ND-OP ye báo
hiém thet nghiep, tO' ngày 1 thang 1 näm 2009, MB cO nghia vy dOng baa hiém that nghiep vOl
mO'c bang 1% qu9 tién ftro'ng, tién cong dOng baa hiém that nghiep cOa nhcrng ngu'O'i tham gia
baa hiém thet nghiep và trich 1% tièn lu'o'ng, tién cOng thang dOng baa hi&m thet nghiep cOa
tO'ng ngu'o lao dng dé dOng cOng lUc vào Qu9 Baa hiém Thet nghiep.
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III- THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOt KE
TOAN
1.

Tin mit, yang bc, dá quy

Tin mt bng VND
Tièn mt bng ngoai t
yang

2.

31/12/2019
Triu dOng

1.725.365
520.656
2.003

1.916.108
419.810
3.765

2.248.024

2.339.683

31/03/2020
TriudÔng

31/12/2019
Triud6ng

6.072.480
5.829.950
242.530
147.704
533.852

13.573.560
11.826.457
1.747.103
231 .067
533.448

6.754.036

14.338.075

Tiên gui ti NHNN

Tin gui ti Ngan hang Nhà nu'O'c Vit Nam
- Bang VND
- Bngngoait
Tién gui ti Ngan hang Nhà nu'&c Lao
Tin gui t?i Ngan hang Nhá nu'O'c Campuchia

3.

31/03/2020
Triu cfóng

Tin, yang gu'i ti các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
31/03/2020
Triud6ng

31/12/2019
Triud'6ng

6.165.392
5.134.870

6.328.994
2.769.029

25.222.798
5.372.589

19.3 19.075
4.224.197

5.188.350
1.555.978

5.553.336
2.771.438

Tin, yang gvi t?i các TCTD khác
Tièn gt)'i khOng kS' hn
- Bang VND
- Bang ngo?i t, yang
Tièn gi'i có kS' han
- Bang VND
- Bang ngo?i t, yang
Cho vay các TCTD khác
BngVND
Bang ngoai t, yang
Dçr phong ri)i ro cho vay và tin gui cãc TCTD
khác

(196.000)
48.639.977

40.770.069
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4.

Cho vay khách hang

Cho vay các TCKT, cá nhân trong nu'O'c
Cho vay chiét khu thu'ong phiéu vã các giy
to'cOgiä
Cho vay bng von tài tr', üy thác u tu'
Các khoân tra thay khách hang
Cho vay các tO chirc kinh té vá Ca nhân
nu'O'c ngoái

31/03/2020
TriØud6ng

31/1212019
TriudÔng

232.823.290

234.470.354

705.462
428.027
-

640.820
436.508
5.055

3.462.047

3.530.256

237.418.826

239.082.993

31/03/2020
Triud6ng

3 1/12/2019
TriudOng

230.258.473
3.704.784
895.696
1.654.487
905.386

234.703.308
2.040.434
855. 991
866.906
616.354

237.418.826

239.082.993

31/03/2020
Triucf6ng

31/12/2019
TriucT6ng

114.702,710
26.838.835
95.877.281

117.047.164
27.208.862
94.826.967

237.418.826

239.082.993

Phân tIch chat !uç'ng nç' cho vay:

tiêu chun
Nç
NQ'cnchU
Nc' du'ài tiêu chun
Nc' nghi ng
Nc' cO khâ nàng mt vOn

-

Phân tIch du' nç' theo thôi gian:

Nc' ngn h?n
Nc' trung h?n
Nc' dàih?n

-

Phãn tIch dt, nç' cho vay theo d61 tu'ç'ng khách hang và theo Io?i hInh doanh nghip

Cho vay các TCKT
Cong ty Nhá nu'O'c
Cong ty TNHH 1TV VOn Nhã
nu'&c 100%
Cong ty TNHH trén 1 Thành
viên vOn Nhà nu'&c IO'n hcn
50%
Cong tyTNHH khác
Cong ty CO phn VOn Nhâ nu'O'c
50% (Nhà nu'&c chim CO phn
chi phOi)
Cong ty cO phn khác
Cong ty hc'p danh
Doanh nghip tu' nhân
Doanh nghip cO vOn u tu'
nu'O'c ngoai
Hc'p tác xã vâ lien hip hc'p tác
xã

31/03/2020
TriudÔng

%

31/12/2019
Triud6ng

%

142.219.798
14.938.259

59,91
629

142.701.724
15.082.508

59,68
6,31

6.315.099

2,66

6.930.066

2,90

460.899
45.607.338

0,19
19,21

389.523
45.978.538

0,16
19,23

5.527.661
60.722.817

5.935.532
61.126.035

2,48
25,57

-

2,33
25,59
-

8.478.170

3,57

7.063.750

2,95

169.555

0,07

195.772

0,08
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Cho vay cá nhân
HO kinh doanh, cà nhãn
Cho vay khác
Sn v hành chlnh st,i' nghip,
Soãn th4 vã Hip hQi
Thành phn kirih té khàc
Cho vay tai các Chi nhãnh
nu'ó'c ngoài
Cho vay Doanh nghip
ChovayCánhan

-

91 .601 .871
91 .601 .871

38,58
38,58

92.707.166
92.707.166

38,78
38,78

135.720

0,06

161.095

0,07

20.387
115.333

0,01
0,05

40.151
120.944

0,02
0,05

3.461.437
2.596.905
864.532

1,45
1,09
0,36

3.513.008
2.674.225
838.783

1,47
1,12
0,35

237.418.826

100,00

239.082.993

100,00

Phân tich du' nç cho vay thea nganh
31/12/2019

31/03/2020
NOng Lam nghip, ThOy san
Khai khoang
Cong nghiep ché blén, ché t?o
SX&PP Sian, KhI dét, nu'O'c
nOng, ho'i nu'o'c vâ Diéu hôa
khOng khi
Cung cép nu'àc, QL&XL rác
thai, nu'O'c thai
Xây dy'ng
Bàn buOn, bàn lé; sO'a chu'a 0
tO, xe may Va xe CO ng co'
khác
Vn tâi, kho bãi
Dch vu Iu'u trü & an uóng
Thông tin & Truyén thông
Ho?t dOng tài chlnh, Ngân
hang, Bão hiém
Ho?t dOng kinh doanh Bet dng
san
Ho?t dng chuyen mOn, khoa
hQc & cong nghe
Hot dng hãnh chlnh & Dich
vu hó trQ'
Giáo dyc & São tao
Y té & ho?t dng trct giUp x hi
Ngh thuât, vui cho, giai tn
Ho?t dng dich vy khãc
Hoot dOng lam thuê càc cong
viec trong càc hO gia dlnh, san
xuét san phém vt chét và djch
vy ty' tiêu dOng cOa hO gia dlnh
Cho vay t?i các CN nu'O'c ngoãi

Triu d6ng
3.104.515
3.318.047
39.746.615

%
1,31
1,40
16,74

Triu d'Ông
3.320.783
3.837.122
38.783.944

%
1,39
1,60
16,22

10.000.222

4,21

10.000.983

4,18

701.539
17.674.741

0,30
7,44

724.777
19.403.393

0,30
8,12

56.071.604
7.516.285
8.284.300
2.160.309

23,62
3,17
3,49
0,91

56.817.785
7.810.083
7.780.639
2.598.729

23,77
3,27
325
1,09

695.204

0,29

880.960

0,37

5.641.153

2,38

5.356.894

2,24

354.202

0,15

311.581

0,13

901 .651
1.150.671
1.661.088
3.565.222
48.271

0,38
0,48
0,70
1,50
0,02

894.466
1.131.384
1.479.427
2.721.923
53.874

0,37
0,47
0,62
1,14
0,02

71.361.750
3.461.437

30,06
1,45

71 .661 .238
3.513.008

29,98
1,47

237.418.826

100,00

239.082.993

100,00
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5.

D6i v&i sup thay d61 (tang! giãrn) cüa Dy' phông rUi ro tin dyng:
Thay d6i di phong rti ro cho vay khách hang tci' du k' cho tài ngày 31 tháng 03 nâm 2020 bao gm cáo khoàri:
Don vi: TriOu d6ng
Dy' phOng
cythé

T?i Vit Nam
Dy' phong
chung

TóngcOng

SO di, t?i ngày 01 tháng
01 nàm 2020

1.185.443

1.707.925

2.893.368

Dy' phong ni 10 trich Ip/
hoàn nhp thun trong k'

1.602.363

17.600

S&dungqu

(901.182)

03 nàm 2020

1.725.525

3.003.627

(766)

8.292

1.611.421

16.834

1.628.255

-

(19.492)

(920.674)

-

(920.674)

390

502

112

390

502

(4.538)

(4.538)

95.023

1.954.207

9.058

(901.182)

(19.492)
112

67.583

T6ng cing

1.735.741

1.619.963

3.612.149

Dy' phOng
cythé
1.267.886

27.816

(4.538)
1.886.624

T6ng cOng
Dy' phOng
Chung

110.259

82.443

ChenhIcht'gia
EiOu chnh dy' phong theo
BCKT CN nu'àc ngoài

s6 du' tal ngày 31 tháng

T?i chi nhánh nu&c ngoai
Dy' phOng
Dy' phong
chung
TéngcOng
cythé

27.440

(4.538)
1.752.965

3.707.172

Thay di dv' phong ni ro cho vay khách hang cho nàm tài chmnh 2019 bao gm các khoàn:
Dy' phOng
cy th4
SO d t?i ngày 01 tháng
01 nãrn 2020
Dy' phOng rOl ro trich Ip/
hoàn nhp thuân trong k'
S& dyng qu9

Tong cOng

1.439.473

1.501.696

3.051.856

206.229

(3.305.886)

Chênh lOch t' giá
Dièu chinh dy' phOng theo
BCKT CN nu'àc ngoai

s6 du' ti ngày 31 thang
03 nãm 2020

T?i Vit Nam
Dy' phOng
chung

1.707.925

T?i chi nhánh nu&c ngoai
Dy' phOng
chung
T6ng COng

113.743

26.283

3.258.085

53.484

1.729

(3.305.886)

(88.993)

2.941.169

1.185.443

Dy' phong
cy the

2.893.368

140.026

Dy' phOng
cq the

T6ng cOng
Dy' phong
Chung

1.553.216

1.527.979
207.958

55.213

3.105.340

(88.993)

(3.394.879)

(329)

(196)

(525)

(329)

4.536

-

4.538

4.538

82.443

27.816

110.259

1.267.886

T6ng cOng
3.081.195
3.313.298
(3.394.879)

(196)

(525)
4.536

1.735.741

3.003.627
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6.

ChU'ng khoán du tu'

6.1

Ch&ng khoán c1u tu'sn sang c1 ban
Chi tit các khoàn chCrng khoán du tu' sn sang d bàn ccia Ngan hang nhu'

Chu'ng khoán nç
ChU'ng khoán nQ' do Chinh ph phat hành
Chü'ng khoán nQ'do Chinh phü bào Iãnh
Trái phi4u khác
Chü'ng khoán n' do các TCTD khác phat
hành
Chu'ng khoán nçi do cäc TCKT trong
nu'o'cphathành

3 1/03/2020
Triu dông

31/12/2019
Triu cfông

(I)
(I)
(I)

23.819.589
21 .419.829
-

25.958.446
21.914.867

(ii)

22.594.259

22.694.379

(iii)

11.430.202

12.000.979

ChU'ng khoán v6n
ChU'ng khoán von do các TCTD khãc
phat hành
Ch0'ng khoán vOn do các TCKT trong
nu'àc phát hành

-

Dy' phông giàm giá chU'ng khoán sn
sang a6 ban

(i)

79.263.879

82.568.671

(208.337)
79.055.542

(188.627)
82.380.044

C/icing khoán ncr do Chin/i phO phat hành và Chci'ng khoán ncr do Chin/i phQ bâo Iãnh
bao gOm trái phiu phát hành cO kS' hn tü' 3 nàm den 30 näm V cO Iäi suet tü' 310%

den 11,60%/näm.
Chcrng khoán nçv do cac TCTD khác pháf han/i bao gOm trái phieu cO k' han tC' 9
tháng d4n 4 näm và CO Iãi suet tü' 5,70% dOn 9,30%/nàm.
(iii) Chci'ng khoán nçi do các TCKT trong nu'&c phat hành bao góm trái phiOu CO k' hn tü'
19 thang dOn 14 näm và cO Iâi suOttU' 8,50% dOn 11,40%/nàm.
(ii)

6.2

Chü'ng khoán du tu' giU' de'n ngày dáo h?n

Chvng khoándutu'giu'dOnngày
dáo hn
Chu'ng khoán n' do các TCTD khác phát
hãnh
Chcing khoán nç do các TCKT trong
nu'O'cphathành
Dy' phông giàm giã chU'ng khoán dOu
tu'giU'dOn ngàydáo hn

31/03/2020
Triu dOng

31/12/2019
Triu cláng

(I)

50.000

80.000

(ii)

2.164.885

2.403.135

2.214.885

2.483.135

(68.437)

(101.065)

2.146.448

2.382.070

(i) Chcrng khoán ncr do các TCTD khác phát hành cO k' han cO k han tO' 5 nàm và cO al
suet tü' 9,00%/nàm.
(ii) ChU'ng khoán ncr do các TCKT trong nu'&c phát hành cO k' hn tO' 1 nàm dOn 15 nàm.
CO al suet tO' 8,90% dOn 11 ,60%/nám.
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7.

GOp v6n. du tu' dài hn
Ch tit các khoàn du tu' gOp von dài h?n tal thôi im 31 tháng 03 nàm 2020 Va 31 tháng
12 nãm 2019 nhu' sau:
31/03/2020
Triud6ng

31/12/2019
TriudÔng

4.403.566
467.248

4.125.246
467.286

4.870.814

4.592.532

(81.675)

(81.675)

4.789.139

4.510.857

Du tu' vào cOng ty con
Du tu' dái han khác

Du' phOng giám giá du W' dài h?n

7.1

Du tu' vào cong ty con
Chi ti4t các khoân du tu' vào câc cOng ty con trçrc tip t?i thO'i di4m 31 tháng 03 nãm 2020
và 31 tháng 12 näm 2019 nhu' sau:
31/03/2020

31/12/2019

Giá góc % th hCru cOa
Ngãnhàng
d6ng

Giá g6c % so' hCru cOa
Ngân hang
dông

665.862

100,00%

665.862

100,00%

1.249.429

81,94%

971.109

79,52%

Cong ty C6 phn Quàn i'
Qu? Dau tu' MB

293.900

90,77%

293.900

90,77%

Cong ty Tài chinh TNHH
MB Shinsei ("MCredft")

400.000

50,00%

400.000

50,00%

T6ngCOngtyC6phn
Bào him Quân di
('MIC")

879.375

68,37%

879.375

68,37%

Cong ty TNHH bâo him
nhânthçMBAgeas

915.000

61,00%

915.000

61,00%

Cong ty TNHH Quàn I' nç
và Khai thác tài san Ngan hang TMCP Quân
Cong ty C6 phn ChU'ng
khoán MB

4.403.566
7.2

4.125.246

Du tu' dài h?n khác
Chi t14t các khoân du tu' gop vOn dái hn khác thO'i di4m 31 tháng 03 näm 2020 Va 31
thang 12 näm 2019 nhu' sau:

u tu' vào các tO chü'c kinh t
Ou tu' váo các qu9 du tu'

3 1/03/2020
Triu dOng

31/12/2019
Triu d6ng

445.248
22.000

445.286
22.000

467.248

467.286
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7.3

D.,phong giám gia chu'ng khoán du tu' Va gop v6n,

Dv' phOng giám gia chCi'ng khoán du tu'
Dv' phong giàm giá gOp von, du tu' dâi han khác

u tu' dài h?n khác
31/03/2020
Triu d6ng

31/12/2019
Triu c16ng

276.774
81 .675

289.692
81 .675

358.449

371 .367

31/03/2020
Triud6ng

31/12/2019
TriucT6ng

208.337
68.437

188.627
101. 065

276.774

289.692

31/03/2020
Triuc16ng

31/12/2019
TriudOng

81.675

81.675

81 .675

81 .675

7.3.1 Dy'phOng giâm gia chCrng khoán d4u tu'

Ch0'ng khoán u tir sn sang d4 ban
Chirng khoãn du tir giu' n ngay dáo han

7.3.2 Dy'phOng giãm giá gOp v6n và du tu' dai hn

Su tir vâo cong ty con
Dàu tu' gop vOn dài han khác

•1
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8.

Tài san c6 d!nh hU'u hInh
Bin dng cüa tài san có dinh hu'u hinh kt thüc ngây 31 thang 03 näm 2020 nhu' sau:
Nhâ cCa, vt kién trUc
Triu d6ng

May môc thit bj
Trlu d6ng

Phuring tin vn tél TSCD hcj'u hinh khác
Triu d6ng
Triu döng

T6ng cong
Triu d6ng

1.284.623
183

1.168.311
15.655
(1.556)
201
1.182.611

596.818
56.148
(163)
67
652.870

157.463
2.177
(172)
(8)
159.460

3.207.215
74.163
(1.891)
424
3.279.911

55
258.337

960.396
29.075
(1.556)
136
988.051

458.599
20.393
(163)
23
478.852

129.211
2.639
(172)
(7)
131.671

1.793.655
64.940
(1.891)
207
1.856.911

T?i ngày du k'

1.039.174

207.915

138.219

28.252

1.413.560

T?i ngãy cuOi k'

1.026.633

194.560

174.018

27.789

1.423.000

Nguyen giá:
Sódu'u k
Tãngtrongk'
Giám trong kS'
Chênh ch t' gia
So du' cuOi k'

164
1.284.970

Giá tr hao mon Iuy ké:
SO du' d.0 k'
Tang trong k
Giàm trong kS'
Chênh Ich t' giá
SO du' cuOi k'

245.449
12.833

Giá tn con Ii cUa TSCD:
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Bin

ng cüa tài san có dinh hO'u hlnh kétthUc ngáy 31 thang 12 nãm 2019 nhu' sau:
Phu'o'ng tin vn tél TSCD hCru hinh k/ac
Triu d6ng
Triu 16ng

T6ng cong
TriOu dOng

529.300
69.455
3.198
(4.948)
(187)
596.818

137.457
21.995
859
(2.793)
(55)
157.463

2.985.808
208.493
23.259
(13.338)
3.763
(770)
3.207.215

843.348
122.829
(5.290)
(491)
960.396

407.505
56.211
(4.948)
(169)
458.599

128.043
3.993
(2.776)
(49)
129.211

1.572.060
235.639
(13.321)
(723)
1.793.655

1.082.450

200.089

121.795

9.414

1.413.748

1.039.174

207.915

138.219

28.252

1.413.560

N/ia cQ'a, vf kién trUc
Triu cl6ng

May mOc f/let b/
Trlêu clang

1.275.614
6.858
(307)
2.475
(17)
1.284.623

1.043.437
110.185
19.202
(5.290)
1.288
(511)
1.168.311

193.164
52.606
(307)
(14)
245.449

Tai ngây du kS'
Tai ngây cuOi kS'

Nguyen giá:
Sódirdu k'
Mua mo'itrong nãm
Hoàn thành mua sm tài san có d!nh
Thanh l trong nãm
Tang khác
ChenhIcht'giá
So du' cuOl kr
Giá tr! hao mon IUy k:
SOdu'duk'
Chi phi khu hao trong k'
Giàm khu hao trong kS'
Chênh lch tç' giá
SO du' cu6i k'
Giá tn cOn lal cüa TSCD:
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9.

Tài san c6 dlnh vô hlnh
Bin dng cüa tài san cO djnh vô hInh kOt thUc ngày 31 thang 03 näm 2020 nhu' sau:
QuyénsCrdungdt
cOth&ih?n
Triu d6ng

Phnm4m
máyvitlnh
Triu 16ng

Tong cong
Triêu d6ng

SOdu'duki
Tang trong kS'
Giãm trong kS'
Chênh lech t' giá

1.084.972

642.468
45.874

1.727.440
45.874

63

63

SO dii cuOi kS'

1.084.972

688.405

1.773.377

SOdu'dukS'
Khu hao trong k
Tang/Giàm trong kS'
Chênh lech t giá

160.825
4.788

591.772
27.678

752.597
32.466

37

37

SO du' cuOi k'

165.613

619.487

785.100

Ti ngày du kS'

924. 147

50.696

974.843

T?ingaycuOik'

919.359

68.918

988.277

Nguyen giá TSCD vô hinh:

Giá trj hao mon Iuy k6:

Giá trl con Iai:

Bin dng cüa tâi san cO

nh vô hlnh ktthüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 nhu' sau:
Quyèn sCrdçing dt
cO th&i hn
Triêu d6ng

Phn mém
may vi tmnh
Triu dông

T6ng cong
Triêu d6ng

Nguyen giá TSCD vO hInh:

,1

SOdu'u k
Mua mài trong kS'
Thanh I' trong kS'
Hoán thãnh tài san có dnh
Chênh Ich tç' gia

1.058.064
26.908

566.394
33.503
(2.077)
44.731
(83)

1.624.458
60.411
(2.077)
44.731
(83)

SO du' cuOi k'

1.084.972

642.468

1.727.440

SOdn5uk'
Khu hao trong k
Giàm khu hao trong k'
Chênh lech t giá

141.870
18.955
-

525.523
68.375
(2.077)
(49)

667.393
87.330
(2.077)
(49)

SO dii cuOi k'

160.825

591.772

752.597

u kS'

916.194

40.871

957.065

Ti ngay cuOl kS'

924.147

50.696

974.843

Giá tr hao mon Iuy k&

Giá trl cOn Ii:
T?i ngày
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10.

Các khoân phâi thu

Các khoân phài thu ni b
Các khoân phài thu ben ngoai

31/03/2020
TriØu (lông

31/12/2019

97.696

73.159

10.856.359

8.914.068

10.954.055

8.987.227

Triud6ng

Chi t14t các khoàn phâi thu ben ngoài nhu' sau:
31/03/2020

31/12/2019

Triu (lông

TriÔu (lông

1.528.029

1.342.351

974.606

1.039.028

- Phài thu tài tr thu'ong mi

3.330.082

2.924.016

- Phâi thu tU' dich vt,i BankPlus

1.480.022

9.730

- Phài thu lien quan d4n djch vu thanh toán

2.152.574

2.364.121

294.589

281 .960

1.096.457

952.862

10.856.359

8.914.068

3 1/03/2020
Triu (lông

31/12/2019
Triu (lông

Chi phi chô phân b

436.041

408.967

LQ'i th thu'cng mi

57.135

57.135

429.480

430.403

922.656

896.505

- Chi phi xây dçrng co bàn d& dang
- K qu9 bào Iãnh t?i các NH nu'O'c ngoai

-Tm (rngvãdtcochç'pdóng
- Cãc khoân phâi thu khác

11.

Tàisàncókhác

Tâi san Co khác

12.

•1

Di phông rUi ro cho các tài san cô ni bang khác
3 1/03/2020
Triu (lông

31/12/2019
Triu (lông
8.838
(8.838)

S6du'du näm
Trich Ip/(Hoan nhp) trong nãm
Sü' dung qu
s6 du' cui nàm

13. Các khoàn nç'chinh phü và NHNN

- Tin güi Kho bc Nhà Nu'O'c

31/03/2020
Triu (lông

31/12/2019
Triu (lông

50.755

16.836

50.755

16.836
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14.

15.

Tin gUi và vay các TCTD khác
31/03/2020
TriØu dông

31/12/2019
Triu ci6ng

Tin gü'i thanh toán cia các TCTD khác
- Bang VND
- Bang yang Va ngoai t

6.083.350
6.074.422
8.928

6.108.281
6.084.830
23.451

Tin gi)i CO kS' hn c)a các TCTD khác
- Bang VND
- Bang yang và ngoai t

41.231.425
24.682.025
16.549.400

23.276.828
15.147.042
8.129.786

Tièn vay các TCTD khác
- Bang VND
- Bang yang và ngo?i f

17.703.734
7.239.197
10.464.537

15.919.032
6.918.452
9.000.580

65.018.509

45.304.141

31/03/2020
Triud6ng

31/12/2019
TriucY6ng

72.1 25.595
57.042.581
15.083.014

92.691.975
74.4 11.736
18.280.239

163.554.437
158,9 15.395
4.639.042

169.998.106
165.143.274
4.854.832

Tin gUi von chuyên dOng

2.318.137

4.665.862

Tièn k qu9
- Tin gCi'i kj' qu5 bang VND
Bang yang Va ngoai t

5.793.454
3.042.061
2.751.393

7.643.830
3.794. 136
3.849.694

243.791.623

274.999.773

Tin gU'i cUa khách hang
- ThuyeAt minh theo Jo?! tin gCFi:

Tin, yang gü'i khong kS' han
- Tin gCrikhOng k'hn bang VND
- TingCFikhOngk$'hn bngngoait
Tièn, yang gü'i cO kS' hn
- Tin gQ'i cO kj hn bang VND
- Tièn gCi'i cO kj hn bang ngo?i t

- Thuyt rn/nh thea d6! ttfçng khách hang, /0?! h/nh doanh nghip:

Tièn gUi cUa TCKT
Tin gUi Cüa cá nhãn

31/03/2020
TrieuJÔng

31/12/2019
Triud6ng

118.505.002
125.286.621

155.230.606
119.769.167

243.791.623

274.999.773
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16.

Các cOng cy tài chInh phãi sinh và các cOng nçv tâi chInh khác
T6ng gia trj ghi s6 (theo t gia t?i ngày Ip báo cOo)
GiO fri rOng
Cong nct
TOi san
Triu d6ng
Triu d6ng
Triu d6ng
Ti ngày 31 tháng 03 näm 2020
Cong cy TC phái sinh tin f
Giao dich kS' h?n tin te
Giao djch hoán dói tin t

79.741
16.495
63.246

79.741
16.495
63.246

Tai ngay 31 thâng 12 näm 2019
Cong cy TC phái sinh tin t
Giao dich kS' h?n tèn t
Giao djch hoOn 6i tin t
17.

18.941
18.941

(4.155)
(4.155)

14.786
(4.155)
18.941

31/03/2020
Trieud'ông

31/12/2019
TriØud6ng

285.007

302.126

285.007

302.126

Vin tài trçv Uy thác du tu', cho vay TCTD ch!u rUi ro

Von nhn cüa tO chU'c khàc (*)

(*) VOn nhn cüa tO chü'c khOc là vOn nhn tu' nguón vOn vn tro' ODA Nht Bàn vOi Ngàn
hang ho'p tác quOc t Nht Bàn (JBIC) bng VNO thông qua Ngân hang Nhà nu'O'c Vit Nam
trong khuOn khO Dt an tài tro' Doanh nghip vU'a và nhó. Thóa thun khung du'Q'c k k4t vào
ngay 17 thang 3 nàm 2010. Các khoàn vay cO tho'i hn là trung và dài h?n và cO lãi sut là
5,08%/nàm theo k' trâ no'.
18.

Phát hành giy to' cO giá
3 1/03/2020
Triu dông

31/12/2019
Triéu dOng

Trái phiu phO thông phãt hành näm 2017

(i)

3.264.506

3.262.428

Trái phiu phO thông phat hành nàm 2018

(I)

2.469.976

2.469.949

Träi phiéu phO thông phat hành nàm 2019

(i)

190,000

190.000

ChCi'ng chitièn g&i phát hành nàm 2018

(ii)

200.000

2.200.000

ChU'ng chi tièn gCri phat hành nãm 2019

(ii)

17.499.113

17.499.176

ChCrng chi tin gri phát hành näm 2020

(ii)

7.074.807
30.698.402

(I) Trái phu phO thông cüa Ngan hang phat hành:

al

25.621.553

sut 7,90 — 8,70 %/nàm

(ii) ChU'ng chi tin gt'i Ngan hang phat hành: lãi sut 4,00 — 7,20%/nãm
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19. Các khoân phài trã và cong nç khác
31/03/2020
Triu cTông

31/12/2019
Triu dÔng

Các khoàn phâi trâ ni bQ

1.320.853

1.870.624

Các khoàn phi tr ben ngoài

7.957.838

8.620.763

422.132

526.430

9.278.691

10.491.387

Trong dO: Thué phái trá (thuyt minh IV. 10)

20. Vn và qu9 cUa T6 chU'c tin dyng
20.1 Báo cáo tinh hInh thay d61 v6n chü so' hu'u:
Dn 31 tháng 03 nàm 2020 so lu''ng c6 phiu dà phát hành cüa Ngan hang là 2.437.042.861
vO'i menh gia 10.000 VND. Do dO vOn diu l cüa Ngàn hang là 24.370.429 trieu VND.
Dc,n vi: Triëu dOn
Ten chi tiêu

SU' durgIDiêu

Trich Ip/Tàng

Du' du

Du' cuOi

23.727.323

643.106

-

24.370.429

-

1.177.563

-

1.177.563

(1 .036.712)

472.315

-

(564.397)

Qu9 dy' phong tài chinh

2.855.497

-

-

2.855.497

Qu9 dy'trO' b6 sung vOn 1iu l

1.435.149

-

-

1.435.149

508.792

-

(16.299)

492.493

9.786.566

1.585.013

-

11.371.579

37.276.615

3.877.997

(16.299)

41.138.313

VOn diu l
Thngdu'v6nc6phn
CO phi4u quç'

Qu9 khác
Lç nhun chu'a phân phOl
TOng c.ng
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Chi tiét phn v6n du tir cüa TCTD nhu' sau:
Dan vi: triu d6ng
31/03/2020
V6n CP VOn CP
TOng sO
thu'&ng u'udãi

31/12/2019
VOn CP
TOng sO
thii&ng
23.727.323 23.727.323

24.370.429

24.370.429

Thng dir vOn cO
phn

1.177.563

1.177.563

CO phiéu qu9

(564.397)

(564.397)

- (1.036.712) (1.036.712)

24.983.595

24.983.595

- 22.690.611 22.690.611

VOn gop cüa CO dOng

V6n CP
u'uclai

20.2 Các quj? dy' tr& cáa Ngan hang
Theo Ngh dnh sO 93/2017/ND-CP do Chinh phü ban hành ngày 07 thàng 08 nàm 2017.
tru'àc khi phan phOi Içri nhun. Ngãn hang phi Ip các qu9 dir trCr sau:
Ty I phn tram cUa Içi nhun sau thu
Qu9 bO sung vOn diu ie

5% Içi nhun sau thué

Qu dci' phOng tài chlnh

10% IQ'i nhun sau thué

Mü'c t61 cia
100% mCi'c vOn

Vic trich Ip các qu9 cOn Ii do tO chU'c tin dvng tv' quyét djnh theo nghi quyt D?i Hi dOng
CO dong phê duyt.
20.3. CO phi6u:
31/03/2020

31/12/2019

2.437.042.861
2.437.042.861

2.372.732.280
2.372.732.280

(25.616.120)
(25.616.120)

(47.052.980)
(47.052.980)

2.411.426.741
2.411.426.741

2.325.679.300
2.325.679.300

SO Iu'Q'ng CO phi4u däng k' phát hânh
SO Iu'Q'ng CO phiu cia bàn ra cong chüng
- COphiuph6thOng
SO Iu'ç'ng cO phiu du'çrc mua I?i
- C6phieuph6thOng
- CO phiu iju däi
SO Iu'ç'ng cO phiu dang Iu'u hành
- COphi4uphOthOng
- COphieuu'udai
* Menh giá cO phiu dang Iu'u hành: 10.000 VND

a

7
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IV- Thông tin b6 sung cho cãc khoàn mtjc trInh bay trong Báo cáo kêt qua hot dng kinh
doanh
1.

Thu nhp lãi thun

Thu nhp Iãî vâ cac khoán thu nhp tu'o'ng ty'
Thu nhp IãI tin gü'i t?i các TCTD khác
Thu nhp al cho vay
Thu Iâi tü' u tu' ch0'ng khoán n'
Thu phi tO' nghip vu báo Iãnh
Các hoat dng tin dyng khác

TCi 01/01/2020
cl6n 3 1/03/2020
Triu dông

Tt.'r 01/01/2019
dn 3 1/03/2019
Triêu d6ng

208.581
5.192.419
1.354.666
329.032
91 .214

286.285
4.627.222
1.178.271
284.074
88.731

7.175.912

6.464.583

(2.698.712)
(115.850)
(464.149)
(66.444)

(2.597.067)
(133.825)
(214.963)
(57.389)

(3.345.155)

(3.003.244)

3.830.757

3.461.339

Ti)' 01/01/2020
Jn 3 1/03/2020
Triu cl6ng

Ti)' 01/01/2019
dn 31/03/2019
Triêu dông

206.195
228.326

170.444
181. 363

434.521

351 .807

(18.107)
(66.081)

(17.50 1)
(51 .931)

(84.188)

(69.432)

350.333

282.375

Chi phi íãî Va CC chi phi tu'o'ng ty'
Trâ al tin g&i
Ira al tin vay NHNN và các TCTD khác
Trá al phát hành giy to' CO gia
Cäc hoat dng tin dung khác

Thu nhpIaithuân

2.

Läi 16 thun tü' hot dng dch vy

Thunhptü'hotdngdchvy
Dch vu thanh toán vâ ngan qu9
Các dlch vy khác

Chi phi hoat dng dlch vy
Djch vu thanh toán vá ngan qu9
Các djch vy khác

LaithuntO'hotdngdchvy
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3.

Lãi 16 thun tü' hot dng kinh doanh ngoi hôi

Thu nhp tü' hoot dng kinh doanh ngoai h61
Thu t1r kinh doanh ngoai t giao ngay Va yang
Thu tO' các cong cy tài chlnh phái sinh tin t

Chi phi hot ding kinh doanh ngoi h61
Chi ye kinh doanh ngoai t giao ngay và yang
Ch ye các cOng cy tài chinh phai sinh tièn t

Lãi/(I6) thun tO' hot dng kinh doanh ngoai
hôi
4.

71 01/01/2019
d6n 31/03/2019
Triu dong

360.715
204.578

155.367
196.118

565.293

351 .485

(187.283)
(218.569)

(21.879)
(200.589)

(405.852)

(222.468)

159.441

129.017

Lãi! 16 thun tO' chU'ng khoán kinh doanh, chü'ng khoán du tu' và gop van, clâu tu' dài
hn

Lãi/(16) tO' chU'ng khoán kinh doanh, ch&ng
khoán dâu tu' và gop von, dâu tu' dài hn
Thu nhp tO' chO'ng khoán kinh doanh, chO'ng
khoán au tu' Va gOp vón, u tu' dài han
Chi phi tO' chO'n khoán kinh doanh, chO'ng khoán
deutu'vagopvon, thutu'däi hn

Hoàn nhp/ (Chi phi) dir phOng giãm giá
chU'ng khoán kinh doanh, chU'ng khoãn dâu
tu'và gop vOn, dâu tu'dài hn
Hoàn nhp/(Chi phi) dv' phOng gim giá chi:i'ng
khoán u tu'
Hoàn nhp/(Chi phi) dy' phong giãm giá du tu'
dài hn khác

Lãi/(L6) thun tO' chU'ng khoán kinh doanh,
chU'ng khoán dâu tu' và gop vOn, dâu tu' dài hn
5.

71, 01/01/2020
dn 31/03/2020
Triu dong

714" 01/01/2020
den 3 1/0 3/2020
Triu dOng

TO' 01/01/2019
den 31/03/2019
Triêu dOng

582.371

154.058

(42.421)

(4.984)

539.950

149.074

(17.082)

(4.598)

(17.082)

(4.598)

522.868

144.476

TO' 01/01/2020
den 3 1/03/2020
Triu dOng

TO' 01/01/2019
den 3 1/03/2019
Triu dông

146.563

236.459

64.456
15.501

26.244
9.739

226.520

272.442

Läil 16 thun tO' hoat dng khác

Thu tO' các khon nç' dâ xO' I
Thu nhp/(chi phi) tO' các cong cy tài chinh phäi
sinh khác
Thu nhp/(Chi phi) khác
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6.

Thu nhp t' gop v6n, mua c6 phn
7I 01/01/2020
den 3 1/03/2020
Triu d6ng

71, 01/01/2019
den 31/03/2019
Triu T6ng
5.260

Thu nhp chuyk ye tCr các cong ty con
Thu nhp tu gop von, mua CO phen khác

5.260

7.

8.

Chi phi hot dng
71 0 1/01/2020
den 3 1/03/2020
Triu dOng

TCi' 01/01/2019
den 31/03/2019
Triêu 16ng

Chi np thué vã các khoân phi, ie phi
Chi cho nhân viên
Chi ye tâi san
- Chi ph! kheuhao vakheu trCr
- Chi khác ye tài san

6.520
879.664
287.579
97.406
190.173

6.411
976.860
231.927
77.599
154.328

Chi cho ho?t dng quàn 19' cOng vy
- Cong téc ph!
- Chi ye các ho?t c1ng doàn the cOa TCTD
- Chi khác cho hot dng quán Ij'
Chi np phi bão hiOm, bâo toàn tien g0'i cüa
khách hang

283.355
24.643
1.480
257.232

210.921
23.133
818
186.970

36.490

36.616

1.493.608

1.462.735

Tinh hlnh thu nhp can b cOng nhân viên
Giai don
tCv 01/01/2020
den 31/03/2020
Triu VND
SO lir'ng can b. cong nhân vién binh quan trong nãm (ngu'O'i)
Thu nhp cUa can b, cOng nhán viên
Thu nhp blnh quan thang

9.314
812.495
29,08
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9.

Chi phi!(hoàn nhp) dip phông rUi ro
11, 01/01/2020
den 3 1/03/2020
Triu dông

TCi 01/01/2019
den 31/03/2019
Triu dOng

1.628.255

721.987

Chi phl/(Hoãn nhp) dy' phong tin gri Va cho vay
các TCTD khác
Chi phi/(Hoàn nhp) d' phong rüi ro cho vay
khách hang

(2.003)

Chi phi/( Hoàn nhp) dy' phong tài san cO khác

719.984

1.628.255
10.

TInh hmnh thy'c hin nghia vij v&i NSNN
Dan vi: triu clông
Phatsinhtrongk'

S6du'

Thué GTGT
Thué TNDN
Các Ioai thug
khác

11.

s6d
cu6ik'

Sópháinp

S6dãnp

23.621
456.184

45.657
387.354

(51 .831)
(444.238)

17.447
399.300

46.625

211.273

(252.513)

5.385

526.430

644.284

(748.582)

422.132

cleuk$'

Thu thu nhp doanh nghip hn hành
Ngân hang Co nghia vy np thu4 thu nhap doanh nghiep trên tong Ii nhun chu thuO:
3 1/03/2020
TriOu dông

31/03/2019
Triu dông

1.968.056

2.112.190

(20.195)
545

(52.789)
497

1.948.406

2.059.898

Chi phi thué TNDN hien hành trong nàm (I)
Chi phi thu TNDN cüa chi nhänh nu'àc ngoai
kS' nay (ii)

389.681

411.980

1.225

7.585

Chi phi thud TNDN phát sinh (i) + (ii)

390.906

419.565

390.906

419.565

Thu nhpthotdng kinhdoanhtru'ó'c
thuê
Tn)'.
- Thu nhp khOng chju thue (bao gOm cO tü'c,
KQKD ca CN nu'O'c ngoài) Va cäc khoân
khác
- Cackhoánchiphikhong&iç'ckhutrU'khác
Thu nhp ch!u thu6 TNDN cUa Ngân hang

Các khoàn phài np do näm tru'O'c do hach
toán ngu'ç'c
Chi phi thus TNDN phãt sinh trong näm
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12.

Tin và các khoãn tu'o'ng du'o'ng tin
Tièn vá các khoàn tu'ong du'ong tièn thun th hien trén báo cáo Iuu chuyén tin tê riêng
bao góm các khoàn trên bang can ói k toán riêng sau dày:
31/03/2020
Triu dông
Tièn và các khoan tiong &zong tin tai qu
Tièn gü'i t?i Ngan hang Nhà nu'O'c
Tin gii'i ti các tó chU'c tin dung vO'i thô'i han
góc khong qua 3 thang
Giy tO CO giá CO k' han trong vOng 3 thang

2.248.024
6.736.979

2.339.683
14. 320.071

41.895.649

32.641.295

50.880.652

49.301.049

V-

Các thông tin khác

1.

Các hot dng ngoi bang khác ma TCTD phâi chu rüi ro dáng k

Chi tiêu'
Bào länh vay vn
Các cam k6t giao duch h 2 i doãi

31/12/2019
Triu dông

. 31/03/202(1

31/1212019

Tnu dông

Triu d6ng

79.294

81.864

215.282.143

155.723.464

+ Cam kM mua ngoai te
+ Cam kM ban ngoai t
+ Cam kM mua giao djch hoán d61
+ Cam k4t ban giao dch hoán d61

15.077.064
10.457.964
94.936.696
94.810.419

Cam k6ttrong nghipvy LC
Bão länh khác

26.117.055
74.055.767

Cam kM khác

39.136.716

5.949.719
6.416.536
71.691.021
71.666.188
21.340.471
76.678.646
35.334.273

Nghia vv nç' tim n và các cam kM du'a ra
Trong qua trinh hoat dtng kinh doanh, Nãn hang th'c hin các cong cu täi chinh lien quan
d4n các khoân myc ngoai bang can dói ke toán riêng. Các cOng cu tài chinh nay chi yéu bao
góm các cam kM bào lânh Va thu' tin dung. Các cong cv nay cOng t?o ra nhO'ng riii ro tin dung
cho Ngan hang ngoai các rüi ro tin dung dà du'ç'c ghi nhn trong noi bang.
Rii ro tin dung ccia các cong cv tài chlnh ngoai bang du'cc dinh nghla là khà nang mang den
rüi ro tin dung cho Ngan hang khi mt trong các ben lien quan dn cong cu tãi chinh do khOng
thy'c hien các diu khoân cüa hQ'p dóng.
Bào lãnh tài chfnh là các cam két CO dieu kien ma Ngan hang cep cho khách hang d4 giao dich
vO'i mOt ben thU' ba trong các hoat dng ye baa lành vay von. bào lành thanh toán, bào lành
thv'c hin hQ'p dOng và baa lành dv' theu. Rcii ro tin dung lien quan den vic cep baa lãnh ye
co' bàn giOng rtii ro cho vay khách hang.
Giao dch thu' tin dung thu'ong mai trà ngay là loai giao djch trong dO Ngan hang cung cp tài
chinh cho khách hang cüa mlnh, thông thu'O'ng ngu'ô'i mua/nhà nhâp kheu hang hoá Va ben
thu hu'ô'ng là ngu'ô'i bán/nhà xuet kheu. Rüi ro tin dyng trong thu' tin dung trá ngay thu'O'ng
thep do hang hoá nhp kheu du'Q'c dOng de the chp cho loai giao dich nay.
Giao dch thu' tin dung trâ chm sè phat sinh rii ro khi hcp dOng dà du'Q'c thy'c hiên ma khàch
hang khOng thanh toán cho ben thu hu'ô'ng, Các thu' tin dung trà chm khOng du'Q'c khách
hang thanh toán du'Oc Ngan hang ghi nhn là khoàn cho vay bat buc Va cOng n tu'cyng U'ng
the hien nghia vu tài chinh cüa Ngan hang phâi thanh toán cho ben thu hu'&ng và thu'c hin
nghia vu cCia Ngân hang trong viec bào lành cho khách hang.
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Ngân hang thu'O'ng yeu cu khách hang k qu9 d dam baa cho cäc cong cv tài chlnh cO lien
quan den tin dyng khi cn thiet. Giá tr k9 qu9 dao dng tr 0% dn 100% gia trl cam ket du'a'c
cep. tOy thuc vão mU'c dQ tin cy cüa khách hang do Ngân hang dânh gia.
2.

Giao dch vó'i cãc ben lien quan
Giao dch v&i các ben lien quan ià cäc giao dich du'Q'c thy'c hin vOi các ben cO lien quan vO
Ngan hang. Mt ben duvc coi ia ben cO lien quan vO'i Ngân hang neu:
(a) try'c tiep hoc gián tiép qua mOt hay nhiu ben trung gian, ben nay:
. ki4m soát hoc bi ki4m soát hoc chu sy' kiem soát chung bâi Ngan hang (bao góm
các cong ty m. cOng ty con);
cO von gOp vào Ngàn hang và do dO cO anh hu'ng dàng k4 tO'i Ngàn hang;
CO quyèn dng kiem soát Ngan hang;
(b) Ben lien quan ta cong ty lien doanh ma Ngân hang là mt ben lien doanh (Xem Chun
mçi'c Ke toán Viet Nam sO 8 - Thông tin tai chlnh v nhO'ng khoãn vOn gop lien doanh);
(c) Ben lien quan CO thãnh viên là nhân sy' chinh trong bO phan quan l' cüa Ngãn hang hoäc
cong ty m cüa no;
(d) Ben lien quan là thành viên trong gia dlnh cüa bt kS' Ca nhân nào äà nêu trong diem (a)
hoc (c);
(e) Ben lien quan ia mt Ngân hang try'c tiep hoc giãn ti4p chu sy' kiem soãt, dOng k14m soàt
hoc chu ành hu'&ng dáng ke, hoc cO quyen bi4u quyêt bO'i bt kS' cá nhàn nào du'çrc de cap
den trong di4m (c) hoäc (d);
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Chi tit n' va cho vay các ben lien quan try'c tip t?i thô'i d14m ngãy 31 thang 03 nãm 2020
nhu' sau:
Phái thu
Triu dông

Ben lien quan

Quan h

Các giao djch

Cong ty C6 phn
Chüng khoán MB

Cong ty
con

VOn gOp

Cong ty C6 phn
Quàn I' Qu9 Du tu'
MB

Cong ty
con

VOn gOp

Cong ty Quàn I' Nc
Va Khai thác tâi san
MB

Cong ty
con

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

Cong ty
con

VOn gop

400.000

Tien gui

3.095.000

Cong ty TNHH bào
h14m nhân thQ MB
Ageas

Cong ty
con

VOn gOp

915.000

Tóng COng ty Co
phn Bào hiém
Quân dii ("MIC")

Cong ty
con

1.249.429
(783.966)

Tin g&i
293.900

(117.565)

Tin gi'i

VOn gOp

(Phái trá)
Triu dông

665.862
(227.239)

Tin g&i
Cho vay

(565.391)

Tien gui

VOn gOp

879.375
(1.006.638)

Tin gCi'i
Cho vay

(757.165)

54.657

Chi tiét nç và cho vay các ben lien quan tru'c ti4p t?i thô'i thm ngày 31 thang 12 nãm 2019
nhu' sau:
Phàithu
Triu d6ng

Ben lien quan

Quan h

Các giao djch

Cong ty CO phn
ChCrng khoán MB

Cong ty
con

VOn gop

Cong ty CO phn
Quàn l' Qu9 ou
MB

Cong ty
con

VOn gOp

Cong ty Quân ly N
và Khai thác tài san
MB

COng '
con

VOn gop

Cong ty Tài chInh
TNHH MB Shinsei
("MCredt")

Cong ty
con

VOn gop

400.000

Tin gCri

3.492.000

Cong ty TNHH bâo
him nhân thQ MB
Ageas

Cong ty
con

VOn gop

915.000

TOng Cong ty CO
phn Bào hiem
(UMlC)
Quân

Cong ty
con

971.109
(868.170)

Tièn gO'i

293.900
(34.128)

Tièn gü'i

665.862
(254.346)

Tin gO'i

879.375
(659.927)

Tin gii'i
Cho vay

(134.955)

(473.689)

Tin gCri
VOn gOp

(Phéi trà)
Triu dông

38.391
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3.

Báo cáo b phn riêng theo khu vv'c dla I

3.1

Mu'c d. tp trung theo khu VLFC cf/a Ij cia các tài san, cong np' và các khoân mvc ngoi
bang
Tong du' nç cho vay. tOng tin gCi'i. cäc cam kt tin dung, CCTC phäi sinh, kinh doanh vã
du tu' chU'ng khoán theo khu vy'c da I' &rcrc trinh bay du'O'i bang tOng ho'p sau:
TOng du' n cho
vay
233.957.389

Nu'O'c ngoài

3.461.437

TOng tièn gi

Kinh doanh vã du
tu' chUng khoãn

Các cam ktthu'
tin dçing

1L.1 5.

26.117.P55

1.350.498

-

.
?4.

.81 ..478.

-
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3.2. Baa cáo bô phn riêng lé theo khu vcc cfa ly
31 tháng 03 nãm 2020

Tãi san
Nçy phài tra
Tâi san có jnh
Doanh thu
Chi phi
Lçi nhun tru'àc thué

31 tháng 12 nãm 2019

Tàisàn
Ncphaitra
Tãi san cc d!nh
Doanh thu
Chi phi
Lai nhuân tru'àc thu

Min Trung
Triêu d6ng

Min Nam

Khu vu'c khác

TriOu dOng

Triêu dOng

Triu dÔng

270.178.066
289.020.292
2.300.465

33. 149.415
14.480.579
27.005

88.033.718
49.017.323
67.629

14.668.586
13.465.321
1.203.265

1.806.196
1.673.329
132.867

Min B&
Triéu dông

Loi trC'
Triéu clOng

T6ng cong
Triu dOng

4.431.673
2.136.365
16.178

(778.476)
(778.476)

395.014.396
353.876.083
2.411.277

3.403.471
2.791.742
611.729

127.066
106.871
20.195

(10.876.352)
(10.876.352)

9.128.967
7.160.911
1.968.056

Min Trung
Triu d6ng

Mi4n Nam
Triu dông

Khu vy'c khác
Triêu d6ng

Loai trCr
Triéu dông

Tóng cOng
TriOu dOng

272.067.028
291.004.898
2.280.375

34.921.306
14.932.954
25.221

87.842.200
53.978.161
65.772

4.498.564
2.136.470
17.035

(772.005)
(772.005)
-

398.557.093
361.280.478
2.388.403

57.065.768
50.626.760
6.439.008

4.288.310
3.784.174
504.136

13.102.873
10.808.420
2.294.453

513.470
464.942
48.528

(40.005.132)
(40.005.132)
-

34.965.289
25.679.164
9.286.125

Mién B&
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4.

Thuyt minh v bin dng Içi nhun:
Li nhun tru'àc thu cüa MB qu9' I nàm 2020 so v&i qu' I nàm 2019 giàm 144.134 triu dóng
tuong uong mü'c 6,82% do các nguyen nhãn sau:
Khoàn myc có bin thng I&n
Tang Iç nhun do thu nhp Iãi thun tang
Tang Içi nhun do tang Iài thun tO' hoat dng dch vu
Tang lçi nhun do tang lãi thun tO' hot dong kinh doanh
ngoi hói
Tang lçi nhun do tang Iâi thun tO' chU'ng khoán kinh
doanh, chO'ng khoãn du tu' và gop von, du tu' dat h?n
Giám ki nhun do giàm lãi thun to' hot dng khác
Giàm lcri nhun do giàm thu nhp tO' gOp vOn mua CO phn

5.

Anh hu'ó'n9
Lçi nhuntru'&cthuê
Triu clông
369.418
67.958
30.424
378.392
(45.922)
(5.260)

Giâm lç nhun do tang chi phi hot dng
Giàm IQ'i nhun do tang chi phi di phong

(30.873)
(908.271)

TOng tàng/(giâm) ành hu'&ng den k6t qua kinh doanh

(144.134)

Chinh sách quàn 19 rUl ro lien quan d6n cãc cong cu tat chInh
Djnh hu'O'ng cOa Ngan hang là trO' thành mOt tp doàn tat chinh da nang. Do vy, vic sO'
dung các cong cv tat chinh, bao gOm huy dng vOn tO' khàch hang (bang san phm tièn gO'i
và phát hành giy to cO già) và du tu' vào các tat san tat chinh cO cht lu'Q'ng cao dà tró'
thành ho?t dng mang tinh then chOt giUp Ngan hang d?t du'Q'c mU'c chOnh Ich Iãi sut cn
thiet. xet tO' khia cnh quàn 19 rOt ro, Ngân hang phàt duy tn co' cu danh myc tat san, cong
n' va ngu6n vOn (bao gOm cäc khoân myc nOt bang và ngot bang) vi muc tiêu an toàn, giâm
thi&u rOt ro trong host dng ngan hang. Ben c?nh do, Ngân hang thçrc hien du tu' vào càc
chi:i'ng khoán hay cp tin dung cho các ngan hang khäc. NhO'ng rOt ro hen quan den trao dOt
ngo?i t Va thay dOt lãi sut du'Q'c quân 19 thông qua áp dung h?n mO'c tr?ng that nhãm han
ché sçr tp trung qua mU'c dOng thO'i tham gia vào các ho?t dng cO tác dung can bng In
nhau d giâm thi4u rOi ro. Thông qua viec nm giG' nhiéu tat san là cäc cong cu tat chinh CO
cht lu'c'ng cao, co' cu bang can dOt ké toán riêng cOa Ngan hang CO dO khâ näng phong
ngO'a rOt ro trQng yéu trong qua trinh ho?t dng kinh doanh Va dam bâo khà nang thanh
khoàn. Them vào dO, Ngan hang cOng tham gia vào nhtêu giao dtch phOng ngO'a rOt ro hen
quan den càc cong cy tat chinh nhu' các cam két hoàn dOt ngoai t cho muc dich quan 19 rOt
ro Iãi suet.
Trong qua trinh quãn 19 rOt ro tin dyng, Ngan hang dã sO' dung cO hiu qua Cern nang Tin
dung trong dO ght chi tiét các chlnh sách và thO tuc cho vay cOng nhu' cãc hu'O'ng dan tht,c
hin d4 chuén hOa các ho?t dng tin dung cOa Ngan hang. ROt ro thanh khoan duvc han ché
thông qua viec nem giG' mOt sO Iu'o'ng tin mt và càc khoan tu'o'ng du'o'ng tién du'O dang tat
khoân Nostro & mO'c dO hp 19, các khoàn tién gCri cO k9 hn tai Ngan hang Nhà nu'O'c và cãc
tO chCrc tin dung khác và các giéy tO' CO giá. Các t9 l an toàn cO tinh den yéu tO rOt ro cOng
duQ!c sO' dung dé quân 19 rOt ro thanh khoân. Ngan hang thu'O'ng tién hành dành giá chênh
lech Iäi suet, so sánh vO't các thj tru'o'ng trong nu'O'c và quóc té dé CO nhG'ng diêu chinh kp
thO'i. Them vào dO, viec áp dung các quy tninh quan 19 rOt ro nOt bO cüng tró' nén hiu qua ho'n
1
nha' viec trtén khat H thOng Quan 9 Von flp trung Va H thOng Thanh toàn flp trung. Theo
dO toàn bO càc giao djch von Va thanh toän cOa Ngàn hang déu do HOt sâ' chinh thy'c htn.
Vtc dO cho phép Ngan hang gtam sat htu qua ho'n cãc btén dOt ye vOn và giam các sat sOt
CO the xay ra cOng nhu' nh&ng thO tuc phO'c tp khOng cen thtét.
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5.1

Rüi ro tin dçing
RIi ro tin dyng là rCii ro vón cO trong host dng kinh doanh cüa các ngãn hang. Rüi ro tin
dung là khà nang xây ra t6n tht do khách hang khOng thy'c hin hoc khong cO khà nang
thy'c hin nghla vy cüa mlnh theo cam kM.
Ngan hang dà duy tn mt chinh sách quân I rüi ro tin dung dam bâo nhu'ng nguyen tàc co'
ban sau:
ThiM 1p mt mOi tru'Ong quân l' rüi ro tin dung phu hQ'p;
Hot dng theo mt quy trinh cp tin dung lành manh;
Duy trl mOt quy tnmnh quàn li', do lu'&ng và giam sat tin dung phü hçp; và
Eàm bâo kim soàt dy dü dói vO'i rCi ro tin dung.
Ngan hang tin hành xét duyt tin dung qua nhiu cp 5 dam bao môt khoân tin dung duc
xem xét mt cách dc lap; dóng tho, viec phe duyt cãc khoan vay du'Q'c thu'c hin trên co'
s& hn mü'c tin dung duc giao cho tü'ng cp cO thm quyn. Ben canh dO, mO hlnh phê
duyt tin dung cOa Ngân hang CO si,i' tham gia ca Hi dóng tin dung d dam bào hoat dng
phê duyt tin dyng du'çc tp trung vO'i chM lu'Q'ng cao nhM.
Ngan hang dang sCi' dung h thóng xép h?ng tin dung ni bO du'Q'c Ngàn hang Nhà nu'àc
chp thun nhu' mOt cong cy quân 19 d4 quân tr rCii ro tin dung, theo dO m6i khách hang du''c
xp lo?i & mt mü'c d rüi no. M'c dO rüi ro nay CO th du'Q'c sO'a dói, cp nht thu'O'ng xuyen.
DO' lieu và kM qua xp h?ng cOa khàch hang trén toàn h thong du''c kim soàt và quan 19
tp trung t?i HOi s& chinh. Dày là co' so' cho viec cp tin dung Va cung cp djch vu cho khãch
hang cOng nhu' viec trich 1p dy' phong rti ro tin dung theo quy djnh.
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5.2

RUi ro thj tru'o'ng

5.2.1 Ru! ro Ia! suit
Th&i h?n djnh Ii Jal sut thv'c t là tho'i h?n cOn l?l tinh tü' thO'i thm 1p các bão cáo tãi chinh
rieng cho t&i kS' jnh li Iãi sut gn nht cüa các khoân myc tài sn và nguón von.
Các già dnh và diu ki'n sau du''c áp dung trong phan tich thO'i h?n dinh lal )ãi sut thc t
cia cãc tài san và cong n' cüa Ngan hang:
.

Tin met, yang b?c dá qu; gOp vOn, du tu dài h?n và các tài san cO khác (bao gOm tái
san cO djnh và tài san CO khác) du''c x4p lo?i vâo vâo khoân muc khOng b djnh giã li lãi
sut;
Tièn gü'i t?i Ngan hang Nhà nu'O'c Vit Nam du'Q'c xép loi tlèn gi'i thanh toán do dO k'
h?n djnh li lãi sut thy'c t di.rc xp lo?i den mOt tháng;
Th&i hn djnh lil sut thçrc t4 cia các khoàn tin gü'i tai Va cho vay các TCTD khác;
các khoàn cho vay khách hang; chU'ng khoán du tu'; các khoan nc Chlnh phü và Ngân
hang Nhà nu'O'c Vit Nam; các khoàn tin gi và vay cüa các TCTD khác và khoàn myc
tlèn gü'i cCia khách hang; phát hành giy tO cO giá du'çc xác dinh nhu' sau:
Các khoân muc cO lal sut CO dlnh trong suOt thO'i gian cüa h'p dOng: Thô'i hn djnh
li al suit thc t dv'a trên thai gian dáo hn thtrc t tinh tr thO'i dim 1p báo cáo tài
chinh riêng.
Các khoàn myc cO lãi sut thá n61: ThOi hn dnh li al sut thçi'c té dy'a trên k' djnh
Ii lài sut gn nht tinh tCi' thOi dim 1p báo cáo tài chinh rieng.
ThOi hn dinh li lãi sut thy'c t& ca khoân myc Cong cv tài chlnh phai sinh Va các tál
san tái chinh khác du'çc xép loi dn mOt thang;
Tho'i han dnh li Iãi sut thy'c t cOa khoàn myc nguOn vOn tài tr uç' thác du tu', cho
vay ma tO chU'c tin dyng chu rüi ro dy'a trên k' djnh lai lãi sut gn nht tlnh tü' thO dim
Ip báo cáo tài chlnh rieng;
ThOi hn dnh lai Iài sut cia các khoàn nç' khác du'cc xp Ioai vào khoan myc khOng b
dinh gia lai lài sut.
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Phân Ioai tái sn Va Cong nc vào ngay 31 thang 03 nãm 2020 nhir sau:
Do
UI suát du
Qua han

Tài san
Tièn mt,vang bc, iiá qu
Tièn g(ri t?i NHNN
Tièn. yang g&i t?i Va cho vay
các TCTD khác
Ch&ng khoOn kinh doanh (*)
COc cong cv tâi chinh phái
sinh vO tài san tài chnh khác
Cho vay khách hang (*)
ChCrng khoán 3u tu' ()
GOp vón, du tu' dOi hn (*)
Taisàncôdinh
Tài sOn CO khOc (*)
Tóng tOi sOn
Nc' phOi trO
COc khoOn vay NHNN
Tièn gCri và vay cOc TCTD
khOc
Tièn g&i cia khOch hang
COc Cong C tài chInh phOi
sinh
V6n tài trç, y thOc du tLr,
cho vay TCTD chiu ri ro
Phát hOnh giy to' câ gia
Các khoOn no' khOc (*)
T8ng nç'phOitrO
Mcrc chOnh nhay cOrn v&i
IOi suOt n.i bOng
(*):

KhOng bj djnh giá i?i
Iãí suát

Den I (hang

inh giá lai trong vong

T& 1 -3 (hang

11,3- 6 (hang

Tt, 6- 12 (hang

Trên 12 (hang

6.754.036

7.160.353
50.000
-

7.210.353

4.870.814
2.411.277
15.178.558
24.708.673

79.741
79.666.956
4.223.323

125.161.866

48.639.977

12.791.546

909.740

500.881

116.133.920
13.886.835
-

15.503.019
2.344.307
-

12.723.505
8.538.707

6.231.073
52.435.592

142.812.301

18.757.066

21.763.093

58.666.665

79.741
237.418.826
81.478.764
4.870.814
2.411.277
15.178.558
399.080.017
50.755

50.755

7.210.353

Tong

2.248.024
6.754.036

2.248.024

34.437.810

vi: friu d6ng

50.042.558
119.809.711

11.287.505
38.499.629

2.884.545
39.474.316

669.178
33.204.439

134.723
12.803.528

65.018.509
243.791.623

3.522.227
-

285.007
7.142.622

14.031.787

752.502
-

17.704.122
-

1.576.929
-

285.007
30.698.402
14.031.787

14.031.787

170.655.526

53.309.361

49.786.490

51.577.739

14.515.180

353.876.083

10.676.886

(45.493.660)

89.502.940

(31.029.424)

(29.814.646)

44.151.485

45.203.934

Các khoán mic nay khOng bao gôm du' phOng rüi ro.
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5.2.2 Rüi ro tin t
RÜi ro tin te là rüi ro ma giá tr cüa các cong cy tài chInh bj thay d6i xut phát tO' nhu'ng thay dói v tç gá.
Ngân hang du'o'c thành lap và hoat dOng ti Vit Nam vO'i dóng tin báo cáo là VND. Sng tièn giao dch chinh ccia Ngan hang cung là VND. Trorig
nàm va qua, t giá giO'a VND và dO Ia M9 CO dao dng trong biên dO hop. Các khoan cho vay va &ng tru'àc cho khách hang cOa Ngan hang chO yu
bang VND vá bang dO Ia M9. Các tài san khác CO góc ngoai t cOa Ngân hang chO yu là bng dóng dO Ia M9, mOt phn là bang d6ng Euro Va các
dóng tn khác. Ngân hang dã diva ra mct h thóng hn m&c d quân l' trang thai cOa cãc d6ng tin. Trang thai dng tin du'Q'c quân l' trên co' s&
hang ngay Va chin krcyc phong ngO'a rOl ro du'cc Ngan hang sO' dung cT. dam bào rang trang thai cOa các dóng tin du'o'c duy tn trong han mO'c dâ
thit lap.
Phân loai tài san và cong n' theo loai tin t dã du'o'c quy d6i sang tnieu dóng vào ngày 31 tháng 03 nãm 2020 nhu' sau:
Dan vi: triu d6ng

Tàisân
Tin met, yang bc, dá qu'
Tin gO'i ti NHNN
Tin, yang gOi ta, và cho vay các TCTD khác
ChCng khoán kinh doanh
Các cong cy tài chinh phái sinh và các tài san
tài chinh khác
Cho vay khâch hang
ChO'rig khoán du tu' - gp
GOp vón, du tu' dài han
îàí sn C6 dinh
Các tài san Co khác

CacngoaitOkhácduv'c
quy d61

T6ng

2.885.432

75.416
143.057
1.094.644

522.658
924.086
12.063.437

122.441
6.663

(1.208.686)
616.845

USO dup'c quy d6i

EUR duv quy d61

2 15.319
781 .029
8.083.361
-

231.923

14.271
2.454.938

841 .569

1.788
74.501

4.225.270
22.498.603
4.716.000
2.563
16.059
3.371.008

43.451.528

4.090.591

797.565

48.339.684

26.735.055
19.448.489

66.775
3.792.384

221 .035
484.242

27.022.865
23.725.115

387.588

582

21 .830

410.000

T6ng nç' phài trà

46.571.132

3.859.741

727.107

51.157.980

Trang thai tin t ni bOng

(3.119.604)

230.850

70.458

(2.818.296)

Trang thai tin t ngoai bOng

2.624.388

(224.025)

432.210

2.832.573

Trang thai tiên t noi. ngoai bOng

(495.216)

6.825

502.668

14.277

T6ng tài san
Nç phài trã
Tin gO'i và vay cOa các TCTD khác
Tin gO'i cOa khâch hang
Các Cong cu tâi chinh phài sinh va các tài san
tài chinh khác
Các khoàn n' khác

5.311.515
21.875.095
4.716.000

2.563
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5.2.3 Rüi ro thanh khoán
Tho'i gian ciáo hn cia các tái san vâ cong n th hin thô hn con al cOa tái san vá Cong
n' tlnh tc ngây Ip các báo cáo tâi chinh rieng dáo In thanh toán cuói cüng theo quy dinh
trong hQ'p 6ng hoc trong dlèu khoãn phát hành.
Các già 5inh vá diu kien sau du'çc áp dyng trong phãn tich thOi gian dáo hn cOa các tài san
và cong nci' cOa Ngan hang:
Tin g&i tal Ngan hang Nhá nu'&c Viet Nam dU'Q'C xép Ioi tin gO'i thanh toän, trong dO
bao góm tin g&i dci' trU' bt buOc. So dii' cOa tin gO'i dy' trü' bat buc phy thuOc vào
thành phn và k' han cOa các khoàn tièn gt'ri khách hang cOa Ngan hang;
Tho gian dão han cOa chU'ng khoán du tu' là chU'ng khoán Nçi' du''c tinh dy'a trên ngay
5áo han cOa t1i'ng loal ch'ng khoán;
. ThOi gian dáo hn cOa cãc khoán tièn gO'i tai Va cho vay các TCTD khàc và càc khoán
cho vay khách hang du''c xác thnh dy'a vào ngay dáo han cüa hQ'p dOng. Thô'i gian dáo
han thy'c t co th4 thay dOi do các khé u'O'c cho vay c5u'çc gia han;
Tho gian dáo hn cOa các khoàn du tu' gop vOn mua cO phn du''c coi là tü' mOt dn
nàm nàm do các khoàn du tu' nay khong cO thO'i gian dào h?n xác dinh;
Cac khoàn tin gO'i và vay cCia các TCTD khác vá càc khoàn tièn gO'i cOa khách hang
duc xác dinh dcra vào tlnh cht cCia các khoan nay hoc thOi gian dáo han trén hop
d6ng. Tài khoan Vostro va tin gO'i thanh toán dU'QC thy'c hin giao djch theo yêu thu
ccia khách hang Va do dO di.rQ'c xép loai là tin g&l khOng k' hen. ThO'i gian dáo hn dOi
vO'i các khoân vay va tin gO'i kS' han duc xác dinh dy'a trén ngày dáo han theo hQ'p
dóng. Trong thy'c t, các khoàn nay cô th duvc quay vOng và do dO duy tn trong thô
gian dài ho'n thO'i gian dáo han ban du;
Thoi giani dáo han cOa tài san có djnh du'ç'c xác dnh du'a vào thO'i gian sO' dyng hCru ich
cOn li cOa tài san, thông thu'O'ng là tU' mt den nàm nam;
Thôi gian dáo hn cOa các cong cy tài chInh phai sinh và các khoàn nç phai trâ tài chinh
khác du'ç'c xép vào loi kS' han den mt tháng;
ThO'i gian dáo han cOa các khoân vOn tài tr, Oy thác du tu', cho vay TCTD chlu rOi ro;
phat hành giey t& cO giá du'Q'c xác djnh dy'a trên ngày dáo han cOa tii'ng ho'p dông.
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Phãn Ioi tài san vá Cong flQ' váo ngày 31 tháng 03 nãm 2020 nhu' sau:
Dan vi: triu dông
Quâhn
Tài san
Tin met, yang b?c, dá qu
Tin gCri tai NHNN
Tin gCri tai và cho vay các
TCTD khác
ChCrng khoán kinh doanh
Các cOng cy tài chinh phái
sinh và các khoàn no' phái
trà tài chinh khác
Cho vay khOch hang
ChU'ng khoán du tu' (*)
GOp vón, âu tu' dài hn (*)
Tài san có djnh
Tài san CO khác ()
T6ng tài san

TCrI-3thang

TCr1-5nàm

Trên5näm

7.160.353
50.000

7.210.353

34.437.810

12.791.546

79.741
15.905.359
150.368
11.289.859

41.841.879
5.401.630
367.191

70.865.197

60.402.246

48.639.977

1.410.621

75.002.197
9.293.831
2.482.739

56.556.922
29.543.827
4.870.814
2.411.277
54.163

88.189.388

93.447.003

974.606

79.741
237.418.826
81.478.764
4.870.814
2.411.277
15.178.558

78.965.830

399.080.017

40.952.116
37.039.108

50.755

50.755

Tng nç'phàitrá
7.210.353

T6ng
2.248.024
6.754.036

2.248.024
6.754.036

Nç'pháitrá
Các khoân vay NHNN
Tièn gCri va vay ca các
TCTD khOc
Tin gi cOa khách hang
cac cong C tâi chlnh phâi
sinh Va các khoan no' phài
trà tài chinh khác
Von tài tro', üy thác du tu',
cho vay TCTD chiu ri ro
Phát hành giOy t& Co gia
Các khoàn nç' khác (*)

MU'c chênh thanh khoán
rOng

Dénithang

Trong h?n
TCr3-l2thang

50.042.558
119.809.711

11.287.505
38.499.629

3.553.723
72.678.755

87.710
12.782.092

47.013
21 .436

65.018.509
243.791.623

268
52.500
14.031.787

1.785
122.500
-

12.931
18.399.211
-

218.614
10.630.476
-

51.409
1.493.715
-

285.007
30.698.402
14.031.787

183.987.579

49.911.419

94.644.620

23.718.892

1.613.573

353.876.083

(113.122.382)

10.490.827

(6.455.232)

69.728.111

77.352.257

45.203.934

(*): Các khoãn muc nay khOng tinh cT6n dv' phOng rUi ro.
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6.

T' giá ngoi t ti thô'i d16m Ip báo cáo:
31/03/2020
d'6ng

31/12/2019
d6ng

USD

23.580,00

23.175,00

EUR
GBP

26.130,00

J PY

25.750,00
28.772,00
217,38

CHF

24.523,50

23.920,00

AU D

14.275,00

16.347,50

CAD

16.687,50

17.837,50

SGD

16.450,00

17.241, 50

KHR

5,93
733,03

751,85

2.431,89

2.576,93

THB
SEK

30.393,50
2 13,70

5,87

O2838,
Ngu'o'i )ãp:

Ngu'&i soãt xét:

Ba Lé Thi Huyn Trang
PP. K toán tong hQ'p

Ba Dng Thüy Dung Ba Nguyn Thj Thanh NgSflg Lu'u Trung Thai
TOng Giãm dOc
QlGiäm oc tài chInh
K4 toán tru'ó'ng

Ha NOi. Viet Nam
Ngay 23thang 04 nãm 2020
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