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Trân tr9ng cam cm! 

Best Regards! 

Noi n/,itilRecipieiits: TONG GIAM DOC 

- Nhu tré n/As above; 
- I-[DQT, BKS (b/c) / 
BOD, SB (for reporting purpose) 
- Li.ru: VT, VP HDQT/ 
Archive at Adinin Office, BOD Office 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

Hôi s& chInh: Tôa nhà Ngan hang Quân dôi 
21 Cat Linh, Dóng Da, Ha Nôi, Viêt Nam, fYI: (84-4) 6266 1088, Fax (84-4) 6266 1080 

SWIFT Code: MSCBVNVX 

Email: info@mbbank.com.vn  * Website: www.mbbank.com.vn  2/2 



i TNHE 
' 1 ERNST& 

VIETN 

CHI NH1 
HA N( 

Ngân hang Thu'o'ng mi C 6  phân Quân dôi 

Bâo cáo tài chinh hçp nht 
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Ngân hang Thng mi 06 phn Quân di 

THONG TIN CHUNG 

THÔNG TIN yE NGAN HANG 

Ngàn hang Thu'oTlg mi Co phn Quân di (sau dày gQi tt là "Ngan hang"), là ngãn hang thu'o'ng 
mai CO phn thro'c thành lap và dang k' tai  nu'O'c Cong hOa Xã hOi ChO nghTa Viêt Nam. 

Ngan hang di.'c thành lap thea Giy phep Hoat dng sO 100/NH-GP ngay 17 tháng 10 nàm 2018 do 
ThOng dOc Ngan hang Nhà nu'O'c Viêt Nam ("NHNN") cp, thay th Giy phép boat dng sO 0054/NH-
GP ngày 14 tháng 9 nàm 1994. Thôi han hoatdong cOa Ngân hang là 99 nàm ké tu' ngày 14 tháng 9 
näm 1994. Ngan hang dang hoat dông thea Giy cht:rng nhãn Sang k' Doanh nghip sO 0100283873 

do Sâ' K hoach và Du tu' Thành phô Ha Ni Cp ngày 30 thang 9 nàm 1994 Va giéy phép thay dOi 

len thu' 43 ngay 2 tháng 11 näm 2018. 

Hoat dông chinh hiên tal cüa Ngân hang là thy'c hiên các giao dich ngan hang, baa óm huy dOng và 
nhän tn gU'i ngn han, trung han vá dài han tti' các tO chU'c va Ca nhan; cho vay ngan han, trung han 
va dài han dOi vO'i các tO chU'c va cá nhân trén c s& tinh chét Va khà nàng nguOn vOn cOa Ngãn 
hang; thu'c hin các giao dich ngo?i t, các djch vu tài tr thu'ng mi quOc té, chiét khéu thu'o'ng 
phiéu, trái phiéu Va các giéy t& cO giá khác; cung cep dch vu thanh toán và các dlch  vu ngãn hang 

khác duvc NHNN cho phép. 

Mang !u'o'i hoat clang 

HOi sO' chinh cüa Ngän hang dat tai sO 21 Cat Linh, qun SOng Sa, thành phO Ha NOi,  Vit Nam. 

Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2018, Ngán hang CO môt (1) HQi sO' chinh, môt tram 0 môt (101) chi nhánh 
(baa gOm chi nhánh Ngân hang TMCP Quãn dOi tai Lao Va tai Campuchia), môt tram chin by (197) 
phong giao dich, và mt(1) van phOng dai din tai nu'O'c ngoài. 

V6n diu Ië 

VOn diéu l cüa Ngan hang t?i  ngày 31 thang 12 näm 2018 là 21.604.514 triu dOng (ti ngay 31 
tháng 12 näm 2017 là 18.155.054 triêu dOng). 

HQI BONG QUAN TR! 

Các thành viên HOI  dOng Qun tr cOa Ngan hang trong kS'  và vào ngày 1p baa cáo nay nhu' sau: 

/1 
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Ong Lé HCru Sü'c 
Ong Lu'u Trung Thai 
Ong Nguyn Mnh Hung 

Ong Lé Cong 
Ong Ha Tin Dung 
Ong Nguyen Sang Nghiem 
Ba Nguyen Thi Thuy 
Ba NguyOn Thi Ng9c 
Ong Nguyn Van Hung 
Ong Nguyen Van Hu 
Ong NguyOn Chi Thành  

ChO tch 
PhO Chi tich 
PhO Chü tich 

PhO ChO tich 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thánh viên 
Thành viên dOc lap 
Thành viên  

BO nhièm ngay 23 thang 4 nàm 2014 
BO nhiém ngay 23 thang 4 näm 2014 
BOnhiêm ngày 23 tháng 4 nàm 2014 
Mien nhim ngày 31 tháng 7 nàm 2018 
BO nhim ngày 16 tháng 1 nàm 2017 
BO nhiêm ngay 23 tháng 4 näm 2014 
BO nhim ngay 23 tháng 4 nàm 2014 
BO nhim ngay 23 tháng 4 nàm 2014 
BO nhiêm ngày 23 tháng 4 nàm 2014 
BO nhim ngày 23 thang 4 nam 2014 
BO nhiêm ngày 23 tháng 4 nam 2014 
BO nhiêm ngày 23 thang 4 nam 2016 



Ngan hang Thu'o'ng mai C phn Quân di 

THONG TIN CHUNG (tiép theo) 

BAN KIEM SOAT 

Các thánh vièn Ban Kim soát cta Ngán hang trong kS'  và vão ngäy lap báo cáo nay nhu sau: 

Ba Vu Thi Hâi Phu'o'ng 
Ba Nguyen Thanh Binh 
Ba Lê Minh Hông 
Ong oang Quóc Ti4n 
Ong 00 Van Hu'ng 

Trng Ban 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

B6 nhim ngay 23 tháng 4 nàm 2014 

Min nhiem  ngay 29 tháng 3 närn 2018 
B6 nhiêm ngày 23 thang 4 nàm 2014 
Bó nhim ngày 23 tháng 4 nàm 2014 
Bó nhim ngày 29 tháng 3 nãm 2018 

BAN DIEU HANH 

Các thành vien Ban 0iu hánh cüa Ngán hang trong k' và vào ngay 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Lu'u Trung Thai 
Ong 06 Van Hu'ng 
Ba Nguyen Thi An Binh 
Ba Nguyn Minh Chãu 
Ba Pharn Thi Trung Ha 
Ong UOng 06ng Hung 
Ong Lê Hâi 

Ba Lé Thi LcYi 

Ong Tthn Minh Oat 
Ong Ha Trong Khiêm 
Ong Lê Quóc Minh 
Ong Lê Xuän Vu 
Ba Trn Th Bâo Qu  

Tong Giám dOc 
PhoTOngGiámdOc 
PhOTóngGiámdOc 
Thành vién Cao cp 
Ph6 TOng Giám dOc 
PhOTOng GiámdOc 
PhO TOng Giám dOc 

Thành viên Cao cp 

Phô TOng Giám dOc — 
Giám dOc Tài chinh 
PhO TOng Giám dOc 
PhO TOng GiámdOc 
Ph6 TOng Giám dOc 
Thành viên 
Thành viên  

BO nhiêm ngày 16 tháng 1 näm 2017 

Min nhiêm ngay 29 thang 3 nam 2018 
BO nhiêm ngay 4 tháng 11 näm 2014 
BO nhim ngay 19 tháng 5 nám 2017 
Tái bO nhiém ngay 27 tháng 6 nàm 2016 
BO nhim ngáy 2 tháng 8 nãm 2013 
Min nhim ngày 5 tháng 7 näm 2018 
Tái bO nhim ngày 28 thang 12 nàm 2018 
BO nhiêm ngay 6 thang 7 näm 2018 
Min nhim ngây 27 thang 12 näm 2018 
BO nhiêm ngày 5 tháng 6 näm 2014 

BO nhiêm ngày 1 tháng 11 nàm 2014 
BO nhiêm ngay 26 thäng 11 näm 2015 
BO nhim ngày 26 tháng 11 näm 2015 
B6 nhim ngày 3 tháng 6 nám 2017 
BO nhiem ngày 14 tháng 2 nàm 2019 

NGU'cyl DAI DIEN THEO PHAP LUAT 

Ngu'O d?i  diên theo pháp luät cüa Ngãn hang trong näm vá vào ngay lap báo cáo nay là Ong Lé HO'u 
Düc - Cht tich HOi d6ng Qun tr. 

Ong Lu'u Trung Thai - TOng Giám dOc duc y quyn k' báo cáo tài chinh hçp nht kern theo cho 
nãm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2018 theo Giy CJy quyn sO 39.1/UQ-MB-HOQT ca 
Chü tich HOi dOng Quàn tr ngay 16 tháng 1 nãm 2017. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty Trách nhim HCi'u han Ernst & Young Viet  Narn là Cong ty kim toán cho Ngán hang. 
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Ong Lu'u Trung Thai 

a TOng Giám d6c 

a Ha NOI,  Viêt Nam 

a Ngáy 20 thang 2 näm 2019 
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U Ngân hang Thu'o'ng mi c6 phn Quân dI 

I BAO CÁO CCJA BAN iEu HANH 

a 
Ban Dièu hánh Ngán hang Thu'o'ng mal Co phn Quân dQi ("Ngan hang") trinh bay báo cáo nay Va 

• 
báo cáo tâi chInh hp nht cüa Ngán hang vá các cong ty con cho näm tái chInh két thic ngay 31 
thang 12 näm 2018. 

U 

• 
TRACH NHIM CUA BAN oiEu HANH €Oi vOl BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT 

• 
Ban ièu hánh Ngan hang chu trách nhim dam bâo báo cáo tái chinh hqp nhét phàn ánh trung thyc 
Va hqp I' tlnh hinh tái chinh ho'p nhét, kOt qua hot dng kinh doanh h'p rihét vá tmnh hinh lu'u chuy&n 

• 
tièn t hç'p nht ciia Ngan hang vá các cong ty con trong nãm. Trong qua trinh ip báo cáo tái chmnh 
hcrp nhét nay, Ban Dièu hánh cn phài: 

a IV'a chQn các chinh sách k toán thich hçp vá áp dung các chInh sách nay môt  cách nhét quan: 

thu'c hiên các dánh giá vá u'c tinh môt cách hçp I' Va than trng; 

nèu rO các chuén mu'c ké toán áp dung cho Ngán hang vá các cong ty con CO du'c tuân thu hay 
khong Va tt cà nhG'ng sai Ich trQng yéu so v6 nhQ'ng chuén my'c nay dâ du'Q'c trinh bay vá giâi 
thich trong baa cáo tá chInh hgp nhét; Va 

• Ip baa cáo tài chInh hp nhát trên co' sO' nguyen tc hoat  dng lien tçic trü' tru'O'ng hp khOng 
the cho rang Ngán hang và các cong ty con Se tiép tuc  host dng. 

a 
U 

U 
Ban Dieu hành Ngan hang chiu trách nhim dm baa vic các sO k4 toán thich h'p du'Q'c Iu'u giO' dé 

U phàn ánh Unh hinh tái chinh ho'p nhát cOa Ngan hang vá các cong ty con, vO'i mU'c dO chlnh xác ho'p 
& bet k' thô'i diem náo và dam bào rang các sO ké toán tuân thu vOl ché d ké toán dâ du'cc áp 

U dung. Ban Oiéu hành cOng chlu  trách nhim ye vic quan l' các tài san cOa Ngán hang và các cong 
ty con vá do dO phâi thy'c hin các bien  pháp thEch h'p dé ngan chn vá phát hiên các hành vi gian 

• In Va nhO'ng vi pham 

I Ban Diéu hành cam két da tuan thu nhu'ng yêu cu nêu trên trong vic lap báo cáo tâi chinh ho'p nhet 

a 
U CONG BO CUA BAN iEu HANH 

kern thea. 

RN 

CE 

14, 

t 

a Theo kién cUa Ban Déu hanh,Nan hang, báo cáo tài chInh hçp nhét kern theo dã phãn ánh trung 
thy'c và ho'p l tlnh hmnh tài c1fh hp nhét cia Ngân hang và các cong ty con tai  ngay 31 tháng 12 

• 
nm 2018, két qua boat kinh doanh hp nhet và tinh hlnh lu'u chuyén tién t hp nhét cho närn 
tài chinh ket thuc cung nay phu hç'p vOl các Chuan my'c ke toán Vit Nam, H thong ke toán các to 

I
chO'c tin dung  Vit Na'vá các quy dnh pháp l cO lien quan den vic 1p Va trinh bay báo cáo tài 
1i' / 
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Ernst & Young Vietnam Limited Tel: +8424 3831 5100 EY 8th Floor, CornerStone Building Fax: +84 24 3831 5090 
16 Phan Chu Trinh Street ey.com  

Building a better
Hoan Kiem District 

working world Hanoi, SR. of Vietnam 

I 

U
S6 tham chiu: 60755036/010218-MBJHN 

U 
BAO CÁO KIEM lOAN DQC LAP 

U KInh gu'i: Các c6 dông 

• 
Ngan hang Thu'o'ng mi Co phan Quân di 

U ChUng tOl dä kim toán báo cáo tài chinh hcp nht kern theo cüa Ngán hang Thu'o'ng mai CO phn Quân 
di ("Ngan hang') và các cong ty con du''c lap ngày 20 tharig 2 näm 2019 Va duvc trinh bay tCr trang 6 
dn trang 71, bao gOm bang can dOi k toán hp'p nhttai ngày 31 tháng 12 nàm 2018, báo cáo két qua 

• hoat dong kinh doanh hcp nhét, báo cáo Iu'u chuyén tién te ho'p nhét cho nám tài chInh két thUc cüng 
ngay và các thuyét minh baa cáo tài chInh hcp nhat di kern. 

Trách nhiêm cüa Ban Diu hành Ngân hang 

Ban iu hành Ngan hang chu trách nhiem Ip và trinh bay trung thyc vá hp I' báo cáo tài chinh hcp 
• nhét thea các Chuén mt,i'c ké toán Viet Nam, H thOng ké toán các tO chü'c tin diing Viet  Nam Va cc quy 

dinh phap l cO lien quan den vièc lap vâ trinh bay baa cáo tãi chinh hcp nhat vá chiu trách nhiêm ye kiem 
• soát ni b ma Ban iêu hành Ngan hang xác d!nh  là cn thiêt dé darn bâo viêc lap và trinh bay baa cáo 

tài chinh hcp nht khOng CO sai sOt trcng yéu do gian Irt hoäc nhém Ian. 

Trách nhiëm côa Kim toári viên 

Trách nhiem  cOa chüng tOi là du'a ra ' kién ye báo cáo tái chInh hcp nhét du'a trén két qua cta cuOc  kiém 

• 
toán. ChUng tôi dã tiên hành kiém toán theo các Chun mu'c kiérn toán Viêt Nam. Các chun mirc nay 
yeu cu chung toi tuân thu chuén rnuc và các quy dinh ye dao dUc nghé nghiep, lap ké ho?ch và thu'c 

U hien cuOc kiém toán dé dat du'c su' dam baa hQ'p l ye viec lieu báo cáo tái chinh hQ'p nhét cOa Ngân 
hang Co con sai sOt trQng yéu hay không. 

I COng viec  kiém toán bao g6rn thçpc hien  các thO tuc nhm thu thp các bng chCrng kiém toán ye các sO 
lieu Va thuyét rninh trên baa cáo tài chinh hp nhét. Các thu tuc kiém toán duvc ly'a chon du'a trên xét 

U doán cOa kiém toán viên, baa gOm dánh gia rOi ro CO sai sot trQng y&u trong báo cáo tài chinh hQp nht 
do gian Ian hoäc nhm lan. Khi thyc hien  dánh gia các rOi ro nay, kiém toán vién dà xern xét kiém soát ni 

U b cOa Ngan hang Va các cong ty con lien quan den viec 1p vã trinh bay baa cáo tài chinh hQ'p nhéttrung 
thy'c, ho'p I' nhàm thiêt ké cäc thu tuc  kiém toán phU hp vO'i tinh hlnh tht,rc té, tuy nhiên khong nhàm muc 

• ich u'a ra ' kién ye hieu qua cüa kiém soat nOi bO cüa Ngan hang Va các cong ty con. Cong viec kiem 
toán cOng baa g6rn dánh giá tInh thIch hQ'p cOa các chinh sách ké toárt du'c áp dung và tinh hQ'p I cOa 

• các u'&c tinh kê toán cOa Ban Oiéu hành cong nhu' dánh giá viêc trinh bay tOng the baa cáo tài chinh ha'p 
nht. 

ChUng tOi tin tu'dvng reng các beng chU'ng kiém toán ma chUng tOi dä thu thap duc là dy dO Va thich h'p 
dé lam co' sO' cho ' kién kiém toán cOa chung tOl. 
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U 
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him HU'u han Ernst & Young Viêt Nam 
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:EY I Building a better 
working world 

I 

a
V kin Kim toán v/en 

Theo ' kin cüa chtng tOl, báo cáo tái chinh hp nht da phân ánh trung thtc vá hpp li', trén cäc khia 

a
cnh trpng yéu, tinh hlnh täi chinh hp nht cUa Ngän hang Va CäC Cong ty con tal ngay 31 tháng 12 nãm 
2018, cOng nhu' kétquã hoatOng kinh doanh hp nhátvã tinh hlnh Iu'u chuyén tièn t hQ'p nhtcho näm 

• 
tai chinh kt thüc cOng ngày, phO hcp vO'i CáC Chun mçi'c ké toán Vièt Nam, He thong k toán các tO 
chU'c tin dyng Vit Nam và các quy dnh pháp l' cO lien quan d&n vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh 

• 
hç'p 

a 

I 

a 

Vn cJ khác 

Báo cáo tài chinh hcp nht cOa Ngan hang vá các cong ty con cho näm tài chinh két thOc ngay 31 thang 
12 näm 2017 ã u'c môt doanh nghiép kim toán khác kim toán và du'a ra ' kin chp nhân toàn phn 
Oi vài báo cáo tài chinh hcp nht dO vâo ngãy 28 tháng 2 näni 2018. 

- Ha ' Nguyn Ha Lê 
— PhO TOng Giám dOc Kim toán vién 

SO Giy CNKHN kim toán: 2400-2018-004-1 SO Giy CNDKHN kim toán: 3484-2015-004-1 

I Ha NOi, Vit Nam 

a Ngáy 20 thang 2 nàm 2019 
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Ngàn hang Thu'o'ng mi C6 phn Quân di BO2ITCTD-H N 

BANG CAN DOi KE TOAN HOP NHAT 
ngay 31 thang 12 näm 2018 

TAt SAN 

Thuy6t 
minh 

31/12/2018 
triu döng 

31/12/2017 
triu clang 

Tiên mat, yang bc, dã qu 5 1.736.571 1.842.032 

Tin gU'i tai Ngân hang Nhà nu'ó'c 6 10.548.084 6.683.682 

Tiên gii'i và cho vay các t 6  chU'c tin dyng khác 7 45.061.628 53.497.402 
Tin gü'i ti cäc to chü'c tin dyng khàc 35.363.429 38.765.361 
Cho vay càc tO chüc tin dyng khác 9.894.199 14.928.041 
Dci' phong rüi ro (196.000) (196.000) 

ChU'ng khoán kinh doanh 8 577.672 2.804.525 
Chü'ng khoán kinh doanh 684.035 2.839.964 
Du' phong rüi ro chU'ng khoán kinh doanh (106.363) (35.439) 

Cãc cong cu tài chinh phái sinh và cãc tài san 
tài chinh khác 121 .592 

Cho vay khách hang 211.474.953 182.062.458 
Cho vay khãch hang 10 214.685.958 184.188.142 
Du' phOrig rCii ro cho vay khách hang 11 (3.211.005) (2.125.684) 

ChU'ngkhoándâutu' 73.731.314 50.677.071 
ChCrng khoán du tu' san sang d4 bàn 12.1 70.467.404 43.091.877 
Cht'ng khoán du tu' giCi' den ngäy dào han 12.2 3.522.144 7.945.077 
Du' phong rii ro chu'ng khoàn dâu tu' 12.4 (258.234) (359.883) 

GOp vOn, dâu tu' dài hn 13 728.043 984.562 
Outu'vaocOngtyIienket 13.1 50.061 
Du tu' dài han khác 13.2 931.653 1.064.147 
Du' phong giâm gia du tu' dài hn 13.3 (203.610) (129.646) 

Tài san C6 d!nh 2.699.314 2.604.460 
Tâi san cO dinh hCi'u hlnh 14 1.586.152 1.586.633 
Nguyêngia 3.268.459 3.083.031 
Khu hao lOyké (1.682.307) (1.496.398) 
TàisncôdinhvOhinh 15 1.113.162 1.017.827 
Nguyen gia 1.823.153 1.602.987 
Hao mOn iüy kë (709.991) (585.160) 

Bat c1ng san clau tu' 16 30.813 92.783 
Nguyen gia 30.813 100.296 
Hao mOn lOy ké - (7.513) 

Tài san Co khác 15.736.670 12.507.261 
Cackhoanphaithu 17.1 10.325.119 8.973.940 
Cäc khon Iãi, phi phài thu 3.429.433 2.840.641 
îàí sn thue thu nhâp doanh nghip hoãn Iai 36.2 15.777 1.436 
Tài sn CO khác 17.2 2.267.608 1.616.961 
- Trong dO: Lc,i the thu'ang mai 18 66.658 75.409 
Các khoàn du' phOng rüi ro cho các tài san 
Co nôi bang khàc 17.3 (301.267) (925.717) 

TONG TAt SAN CO 362.325.062 313.877.828 
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Ngan hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân 

BANG CAN oOi KE TOAN HO? NHAT (tip theo) 
ngày 31 thang 12 näm 2018 

NcYPHAITRA 

di 

Thuyét 
minh 

31/12/2018 
triëu cIáng 

BO2ITCTD-H N 

31/12/2017 
triêu ciáng 

U Các khoàn nçv Chinh phU và Ngãn hang Nhà 
nu'ó'c 19 2.632.894 1.847.879 

I Tiên gü'i và vay các t 6  ch0'c tin diing khác 60.470.881 46.1 01.157 

Tièn gO'i cüa GaG tó chO'c tin dung khác 20.1 40.692.932 36.212.214 

a VaycactóchO'ctindungkhác 20.2 19.777.949 9.888.943 

a 
Tin gUI cUa khách hang 21 239.964.318 220.176.022 

Các cong cu tài chInh phái sinh và cac khoán 

I 
a 

nç tài chinh 

V6n tài tro', uy thác dâu tu', cho vay t6 chU'c tin 
dung ch!u rUi ro 

9 

22 

5.634 

319.963 297.000 

• Phãt hành giây to' có giá 23 11.157.638 6.022.222 

Các khoãn nç' khác 13.600.876 9.832.378 
a Các khoân al, phi phái trà 2.821.056 2.755.868 

Thu TNDN hoãn al phi trã 36.3 16.656 

a Các khon phái trâ và Cong flQ' khäc 24.1 10.763.164 7.076.510 

a TONG NO' PHAI TRA 328.152.204 284.276.658 

VON CHU S& H&U 
a V6n cia tó chU'c tin dung 21.632.348 18.983.251 

- VOn diu i 21.604.514 18.155.054 
a - Thong  du' v6n c6 phM 828.197 

- VOn khác 27.834 

a COc qu9 dv' trO' 3.887.135 3.209.154 
Lçi nhun chu'a phan phöi 7. 123.671 5.977.328 

a Lo'i Ich cüa c dOng khOng kim soát 1.529.704 1.431.437 

a 
TONG VON CHU SO' HU'U 26 34.172.858 29.601.170 

a 

a 

a 

TONG N PHAI TRA VA VON CHU SO' HCJ'U 362.325.062 313.877.828 

U 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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Ng&&i kirn soát: Ngti&i Ip: 

Ngàn hang Thu'o'ng mi C phn Quân Ôi B02/TCTD-H N 

BANG CAN eOi KE TOAN HOP NHAT (tip theo) 

ngay 31 thárig 12 näm 2018 

CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE lOAN HQ'P NHAT 

Bâo lãnh vay vn 
— Cam két giao djch hi doái 

- Cam kt mua ngoi t 
— - Cam kOt bàn ngoi te 

- Cam kêt giao djch hoán dôi 

— Cam két trong nghip vu L/C 
Bâo Iãnh khãc 

— Các cam kt khác 

Tong 

n 

31/12/2018 
triu JOng 

31/12/2017 
triu dOng 

89.264 53.0 16 
124.675.198 88.651.794 

9.0 19.360 6.483.336 
11.102.468 9.679.515 

104.553.370 72.488.843 

24.623.727 25.280.378 
71.203.920 57. 845. 135 
20.325.895 15. 515. 729 

240.918.004 187.346.052 

he duyt: 

Ba Lê Th Huyn Trari( Ba Dng ThCiy Dung B Lé Thj Li '.l!u Trung Thai 

Phô phOng Ké toán Ké toán Tru&ng Phó Tong Giám 50c - TOng Giám dOc 
— TOng h'p và Báo cáo Giãm ôc Thi chnh 

Ha NOi, Viet Nam 

Ngày 20 tháng 2 nam 2019 

fl 
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Ba Lè Thj Huyên Trang 
PhO phOng K toán 
Tong hp'p va Báo cáo 

z Ba Dng Thuy Dung 
Ké toán Tru'ô'ng 

Ba Lé Thi Lo 
PhO TOng Giám dOc - 
Giám dôc Tài chinh 

Luu Trung Thai 
TOng Giám dOc 

— 

— 

— 

— 

— 

Ngân hang Thu'o'ng mai Co phn Quän di B03/TCTD-HN 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH HOP NHAT 
cho nãm tài chInh kétthCic ngày 31 thãng 12 nãm 2018 

Thuyt 
minh 

Nãm 2018 
triu Jông 

Nám 2017 
triu dáng 

Thu nhp ãi v các khoàn thu nhp tuog ty 24.824.365 19.876.026 

Chi phi lãi va các chi phi tu'o'ng tçr (10.240.868) (8.657,074) 

Thu nhp Iäi thuân 27 14.583.497 11.218.952 

Thu nhp ti' hoat dng djch vu 5.719.062 3.222.839 

Chi phi ho?t dng dch vy (3.157.752) (2.092.163) 

Lãi thun tü' hoat clang dch vy 28 2.561.310 1.130.676 

Lài thun tCI' hot dng kinh doanh ngoi h6i 29 444.568 201 .772 

Lãi/(k) thuân tu' mua bàn ch('ng khoàn kinh 
doanh 30 151.928 64.089 

Lãi thuân tü' mua ban chü'ng khoán dãu tu' và cläu 
tu' dài han 31 148.561 80.356 

ThunhäptiihoatdOngkhãc 2.421.246 1.633.022 
Chi phi cho hot dng khác (904.167) (523.948) 

Läi thuân tU' hoat clng khác 32 1.517.079 1.109.074 

Thu nhâp tu gop von, mua co phan 33 129.620 62.157 

TONG THU NHAP HOAT DONG 19.536.563 13.867.076 

TONG CHI PHI HOAT DQNG 34 (8.733.802) (5.999.239) 

Lçvi nhuãn thuân tü' hot dng kinh doanh tru'ó'c 
chi phi dy' phong rüi ro 10.802.761 7.867.837 

Chi phi dy phong rOi ro 35 (3.035.388) (3.252.111) 

TONG LI NHUAN TRU'cYC THUE 7.767.373 4.615.726 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hãnh 36.1 (1.575.157) (1.125.106) 
Chi phi thus thu nhp hoän !i (2.315) (205) 

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghip (1.577.472) (1.125.311) 

LO'I NHUAN SAU THUE 6.189.901 3.490.415 

L9'i Ich cüa cô clang khong kiêm soãt 77.187 (29.212) 

Lqi nhun rOng trong nám 6.112.714 3.519.627 

Lãi co' bàn trén cô phiéu (VNDIcô phieu) 37 2.829 1.504 

Ngi&iIp: Ng&i kim soát: i phë duyt: 

Ha Ni, Viet Nam 

Ngay 20 thang 2 nàm 2019 
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I 

I Ngân hang Thng mi Co phn Quân di B04/TCTD-HN 

U BAa CÁO UYU CHUYEN TIEN TE HO? NHAT 
cho nàm tãi chinh kttht:ic ngày 31 thang 12 näm 2018 

LU'U CHUYEN TIEN Ti? HOT DQNG KINH DOANH 

Thuyt 
minh 

Näm 2018 
triu d6ng 

Nãm 2017 
friêu clOng 

Thu nhap Iãi vã cãc khoân thu nhap tu'o'ng tu' nhãn duvc 24.317.593 19.964.527 

Chi phi al và các chi phi tu'orng tçi' dä tr (10.267.483) (8.246.817) 

Thu nhap tO' hoat Qng dich vu nhãn du'cc 2.561.310 1.130.676 

Chênh Ich só tin thy'c thu/(thu'c chi) tO' host ng 
kinh doanh (ngoai t, yang bac, chO'ng khoán) 754.841 233.337 

Thu nhap/(Chi phi) khác 495.285 (1 .882.694) 

Tin thu cac khoân no' dä du'o'c xii' I' xoá, bU dap 
bngnguôndu'phoflgriirO 32 1.021.794 779.399 

Tin chi trã cho nhän viên và hoat dQng qun Ii', 
cong vu (8.204.870) 

'3 254 598 

Tin thué thu nhp thu'c np trong k' 36.1 (1.450.167) (980.880) 

Lu'u chuyn tiên thuân tu' hoat dng kinh doanh 
tru'o'c nhU'ng thay d6i ye tài san và von Iu'u dong 9.228.303 7.742.950 

NhCi'ng thay d61 v tài san hoat dong (49.621.592) (36.752.959) 
Giàm các khoàn tiên gii'i và cho vay các to chO'c tin 
dung khác 5.770.848 157.328 

(Tang)/Giàm các khoàn v kinh doanh chii'ng khoán (20.796.665) 2.090.622 
(Tang)/Giàm cäc cOng cu tái chlnh phãi sinh Va các 
tài sn tài chinh khác 121.592 (68.173) 

Tang các khoân cho vay khách hang (30.497.815) (33.450.440) 

Giàm nguOn dv' phong d bO dp tOn tht các khoàn 
tin dung, chU'ng khoán, du tu' dài han, phâi thu khác (2.599.755) (4.021.459) 

Tang khác v tài san hoat dOng (1.619.797) (1 .460.837) 

NhU'ng thay c161 v no' phâi trá hoat thng 42.997.941 53.012.715 
Tang cäc khoán no' ChFnh phO và Ngân hang Nhâ 
nu'O'c 1.847.879 
Tang các khoan tin gii'i, tin vay các tO chU'c tin 
dung 14.369.725 21.388.181 
Tang tin gii'i ciia khách hang (bao gOm Ca Kho bac 
Nhà nu'O'c) 20.573.308 25.363.625 

Tang phät hành giy t cO gia (ngo?i trO' giy tO cO 
giá phät hânh du'o'c tinh vão hoat dOng tài chinh) 5.135.416 3.655.269 
Tang vOn tài tro', u thäc du tv', cho vay ma tO chO'c 
tin dung chju riji ro 22.964 38.830 
Tang cãc cong cu tal chinh phái sinh Va cäc khoân 
n tái chinh khác 5.634 - 
Tang khác v cong no' hoat dOng 3.200.653 889.684 

Chi tO' qu9 ciia tO chii'c tin dyng 26.1 (309.759) (170.753) 

Lu'u chuyn tiên thuân tu' hot dng kinh doanh 2.604.652 24.002.706 
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NGAN HAN 
TH1JcNG 

cO PHA 
QUAN DÔI 

Ngân hang Thu'o'ng mai Co phn Quândi B04/TCTD-H N 

BAO cÁo LIYU CI-IUVEN TIEN TE kQ'P NHAT (tip thea) 
cho näm t chinh kt thOc ngày 31 thrig 12 näm 2018 

LU'U CHUYEN TIEN TIY HOiST DQNG DAU TU' 
Mua sam täi san có !nh 
Tién thu/(chi) tO' thanh Is', nhu'Q'ng bn tal san có dlnh 
Tièn chi du tu', gOp von vào các don vi khác 
Tin thu u tu', gop vOn vào các dn vj khác 
TiOn thu có tO'c vá Io'i nhun du'c chia tO' các khoàn 
dàutu', gop vOn di h?n 

Lu'u chuyn tièn thun tO'J(sO' dyng vao) hot dng 
clãu tu' 

LU'U CHUVEN TIEN TI? HO1T DQNG TAI CHNH 
Tang vOn cO phn tO' gOp vOn va/hoac phät hành CO 
phiéu 
CO tCi'c trà cho cO dOng 26.1 

Lu'u chuyn tiên thuân sO' dyng vào hot dng tài 

Nãm 2018 
triu dOng 

Näm 2017 
triu dông 

(483.966) (502.937) 
5.759 100.127 

(1.941) (6.539) 
31 .925 (197.590) 

30.178 1,192.450 

(418.045) 585.511 

- 171.275 
(1 .092.592) (1.054.493) 

Thuyt 
minh 

chinh (1.092.592) (883.218) 

Lu'u chuy6n tiên thuân trong k 1.094.015 23.704.999 

Tiên va các khoán tu'o'ng du'o'ng tiên dâu kS' 46.554.069 22.849.070 

Tiên Va các khoàn tu'o'ng du'ong tin cu61 k 38 47.648.084 46.554.069 

C 

Ngu'&i lap: Ngu'&i k14m soát: 

Ba Lê Thj Huyèn Tra Ba Dng ThOy Dung 
PhO phong K4 toán K4 toán Tru'ó'ng 
TOng hç'p và Baa cáo 

Ha Ni, Viet  Nam 

Ngay 20 thang 2 näm 2019  

Ba Lé Thi Lç'i Lu'u Trung Thai 
PhalOngGiámdOc- lOngGiarndOc 
Giám ôc Tài chInh 

11 



a 
• Ngân hang Thtvo'ng mal 06 phn Quân di BO5rrCTD-HN 

• THUYET MlNH BAO cÁo TAI CHINH HQ'P NHAT 
vào ngày 31 thang 12 nàni 2018 và cho näm tài chinh k4tthüc cUng ngày 

• 1. THÔNG TIN yE NGAN HANG 

Ngan hang Thu'a'ng mal Co phn Quân dOl (sau 5ây gol tt là" Ngan hang"), là ngàn hang 
thu'cYng mai CO phn du''c thành lap va dang k tai nu'O'c Cong hOa Xa hôi Chü nghia Viêt 
Nam. 

Ngan hang du'o'c thành 1p theo Giy phep Hoot dng sO 100/NH-GP ngày 17 thang 10 nàm 
2018 do ThOng dOc Ngàn hang Nhà nu'Oc Vit Nam ("NHNN") cp, thay th4 Giây phép hoat 
dong sO 0054/NH-GP ngày 14 thäng 9 nàm 1994. Tho'i han hoat dQng cia Ngän hang là 99 
nàm k4 tü' ngày 14 thang 9 näm 1994. Ngán hang dang hoat th5ng thea Giy cht'ng nhãn 
Dang k' doanh nghiep sO 0100283873 do S Ké hoach và Du tu' Thành phO Ha Nôi thp 
ngày 30 tháng 9 nàm 1994 và giy phep thay dOi ln thU' 43 ngay 2 tháng 11 näm 2018. 

Hoat dông chinh hiên t?i  cia Ngân hang là thu'c hiên càc giao dich ngàn hang, bao gOm huy 
dng và nhân tién gü'i ngän han, trung hn Va dài han tCr càc tO chci'c Va cá nhân; cho vay 
ngn han, trung h?n  và dài han dOi v&i các tO chü'c va cá nhân trên Ca' tinh cht và khâ 
nang nguOn vOn cüa Ngan hang; thu'c hiên các giao dch ngo?i te, các djch vu tài tro' thu'a'ng 
mai quOc té, chiét khu thu'o'ng phiéu, trài phiéu và cäc giy t cO giã khác; cung cp dch vu 
thanh toán Va càc dich vçi ngän hang khàc du'cyc NHNN cho phép. 

Mang Iu'o'i hoat clang 

Hi so' chlnh cia Ngan hang dt ti sO 21 Cat Linh, qun DOng Da, thành phO Ha NOI, Vit 
Nam. 

Tai ngay 31 thang 12 nàm 2018, Ngân hang cO mt (1) HQi so' chinh, môt tram lé mt (101) 
chi nhành (baa gOm chi nhánh Ngan hang TMCP Quàn dOl t?i  Lao và t?i  Campuchia), mt 
tram chin bay (197) phOng giao dch, và môt(1) van phOng dai diên tai nu'Oc ngoai. 

V6n diu le 

VOn diéu lé ca Ngân hang tal ngày 31 thang 12 nàm 2018 là 21 .604.514 triêu dOng (tai ngày 
31 thang 12 nàm 2017 là 18.155.054 triêu dOng). 

Ngan hang và các Cong ty con sau dày gi chung là "MB". 

Nhân viên 

SO lu'ç'ng nhân viên cOa MB t?i  ngày 31 tháng 12 näm 2018 là 15.233 ngu'o'i (ngay 31 tháng 
12 näm 2017: 13.094 ngu'o). 
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Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05FCTD 

THUVET MINE-I BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT (tiép thea) 
vào ngãy 31 tháng 12 nàm 2018 và cho näm tài chinh kM thUc cOng ngay 

1. THÔNG TIN yE NGAN HANG (tiép theo) 

Cong ty con 

Tai ngày 31 thang 12 nàm 2018, Ngàn hang CO càc cOng ty con nhu' sau: 

Ten cOng ty Giy phép hoot dOng LTnh ve,rc hoat dOng % sà h&u 

Quàn l' nç và khai 100% 
thác tài san 

Cong ty TNHH Quân 
l Nc và Khai thác tài 
san Ngân hang TMCP 
Quän di ("MB AMC") 

Cong ty Co phn 
ChO'ng khoän MB 
("M BS") 

Cong ty CO phn 
Quàn l' Qu9 Dâu tu' 
MB ("MB Cap") 

Cong ty Tâi chinh 
TNHH MB Shinsei 

TOng Cong ty CO phn 
Bào him Quân doi 
("rvllC") 
Cong ty TNHH Baa 
hiem nhan thQ MB 
Ageas 

0105281799 ngay 11 tháng 7 
nàm 2014 do S& k hoach và 

u tu' Ha NOi cp 

116/GP-UBCK ngày 9 tháng ChO'ng khoán 
12 nàm 2013 do Uy ban 
ChO'ng khoán Nhà nu'&c cp 

06/GPEC-UBCK ngáy 12 Quàn I' qu9 du ti.r 
thang 2 näm 2015 do Uy Ban 
ChU'ng khoàn Nhà nu'âc cp 

27/GP-NHNN ngáy 4 tháng 2 Tài chinh tiêu dUng 
näm 2016 do Ngan hang Nhà 
nu'&c Viet  Nam cp 

43/GPDCI8/KDBH do BOTài Baa hi4m phi nhân 
chinh cp ngày 21 tháng 1 thQ 
nãm 2016 

74/GP/KDBH ngày 21 thang Bão him nhân tho, 
7 nàm 2016 do Bô Tài chinh bào him sU'c khàe 
cp và du tu' tài chinh 

79,52% 

90,77% 

50,00% 

69,58% 

61,00% 

Câc su' kin quan trçng phát sinh trong nàm tài chInh 

Này 31 thang 5 nàm 2018, Ngàn hang dã du'o'c Ngan hang Nhà nu'àc chp thuân tang vOn 
dieu le len thành 21.604.514 trièu dOng theo Cong van sO 3994/NHNN-TTGSNH. Ngay 17 
tháng 7 nàm 2018, Ngan hang dã hoàn thänh viec  tang vOn diu le thong qua viec chia cO 
tU'c bang cO phiéu Va sU' dung thäng du' vOn cO phn. Thea do, tOng sO Iu'o'ng cO phiu dang 
Iu'u hânh cUa Ngàn hang là 2.160.451.381 cO phn. 

Ngày 5 thang 11 nàm 2018, Cong ty TNHH Quân l NQ' và Khai thác Tài san Ngän hang 
Thu'ng mi CO phn Quãn di ("MB AMC") dä hoàn thành vic thoái vOn tai  Cong ty CO phn 
TOng Cong ty a Oc MB ("MBLand"). Theo do, MB AMC dã chm di't hoàn toàn vic s& hU'u 
và kim soát MBLand. 

2. KY KE TOAN VA DaN V! TIEN TE sU' DUNG TRONG KE TOAN 

2.1 Ky k toán 

K' ktoán nàm cUa MB bMdu vào ngáy 1 thang 1 vá kMthOcvào ngay 31 tháng 12. 

2.2 Do'n vi tin tê sU' dung trong k toán 

Doi vi tin t sO' dung trong cong tác Ip baa cáo tài chinh cOa MB là dOng Vit Nam ("VND"). 
Cho muc  dich trinh bay baa cáo tài chinh hp nht ti ngày 31 thang 12 näm 2018 nay, cãc sO 
lieu du'cic lam trôn dn hang trieu  Va trnh bay thea do'n vi trieu dàng  Viet  Nam ('trieu dóng"). 
Viêc trinh bay nay khong ânh hu'âng dn nhin nhän cOa ngu'&i doc báo cáo tài chinh ho'p nht 
ye tlnh hlnh tài chinh hcip nhM, kM qua hoat dong kinh doanh hc'p nhM cOng nhu' tinh h]nh Iu'u 
chuyen tien té hçp nhM cOa MB. 
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U Ngân hang Thing mi 06 phn Quân di 305/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINE-I HcYP NHAT (tip theo) 
váo ngay 31 tháng 12 näm 2018 vá cho nám täi chinh kt thiic cüng ngày 

I 

• 
3. CHUANMU'CVACHEDQKETOANAPDVNG 

I 3.1 Tuyên b6 tuân thu 

I
Ban Dieu hành MB khng dinh báo cáo tái chInh hp nht dinh kern uvc 1p phCJ hcyp vài 
các Chun mtic ké toán Viêt Nam, H thong ké toán các tO chü'c tin dung Viet  Nam vã các 

• 
quy dinh pháp l CO lien quan den viec lap và trinh bay bäo cáo tài chinh hQ'p nhét. 

3.2 Cci so' lap báo cáo tài chInh 

I
Báo cáo tai chInh hç'p nhat cua MB du'cyc lap phu hçp vài He thong ke toan các to chu'c tin 
dung Viêt Nam theo Quyét thnh sO 479/2004/Q-NHNN ngày 29 tháng 4 nàm 2004 Va các 
van bàn bO sung, sra dOi QuyOt dnh sO 479/2004/QD-NHNN; Quyét dnh sO 16/20071QD- 

• NHNN ngáy 18tháng4 näm2007vàcácvàn bàn sü'a dOi, bOsung Chédô báo cáo tái chinh 
dOl vài các tO chü'c tin dung ban hành kern theo QuyOt dinh sO 16/2007/QE-NHNN và He 

I thOng Chun mu'c kO toán Viêt Nam do Bô Tài chinh ban hành bao gOrn: 

• 
Quyét dnh sO 149/2001/QD-BTC ngày 31 thárig 12 nàm 2001 ye viêc ban hành bOn 
Chuén mçi'c ké toán Viêt Nam (Dct 1); 

I Quyt dinh sO 165/2002/QD-BTC ngày 31 thang 12 näm 2002 ye viêc ban hành sáu 
Chuén mu'c kO toán Vit Nam (Dyt 2); 

• Quyét dnh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nàm 2003 ye viêc ban hành sáu 
Chun my'c ké toán Viêt Nam (Dçt 3); 

Quyét dinh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 thang 2 nàm 2005 ye viêc ban hánh sáu Chuén 

• 
mu'c ké toán Viêt Narn (Do't 4); 

Quyét dinh sO 100/2005/QD-BTC ngáy 28 tháng 12 nàm 2005 ye vic ban hành bOn 
I Chuén mu'c  ké toán Vit Nam (Dt 5). 

I Theo do, báo cáo tài chinh hcp nhét Va viêc sO' dung báo cáo nay khong dành cho các dOi 
tu'ng khong du'cic cung cép các thông tin ye các thO tuc,  nguyen tc Va thông l ké toán tai 

I Viêt Nam Va hcYn nO'a khong du'o'c chO dnh trinh bay tInh hinh tài chIrih hcp nhet, két qua 
hoat dong kinh doanh ho nhét và lu'u chuyOn tien t ho'p nhét theo nhu'ng nguyen tàc vá 

• thông le ké toán duvc chp nhân rng íãì ô các nu'O'c và lãnh thO khác ngoai Viêt Nam. 

• 
Cäc khoàn muc khong duvc trinh bay trên báo cáo tài chInh h'p nhét nay theo Quyét dirih 
sO 16/2007/QD-NHNN ngày 18 thang 4 nàm 2007 Va các van bàn sO'a dOi, bO sung Quyét 

• 
dnh sO 16/2007/QD-NHNN là các khoàn muc không cO sO 

• 
3.3 Các cc" so' dánh giá và các u'ó'c tInh k toán áp dung 

U
Viec trinh bay báo cáo tâi chInh hQ'p nhet yêu ceu Ban Oiéu hành phài thu'c hiên cäc u'&c tinh 

- Va già dnh ânh hu'&ng dOn sO lieu báo cáo cOa tài san, n' phài trã cung nhu' viêc trinh bay 

U
các cong nç tiem On. Các u'O'c tInh Va già dinh  nay cüng ành hu'&ng dOn thu nhap, chi phi và 
kOt qua sO lieu dci' phOng. Các u'&c tinh nay du'o lap du'atren các già djnh ye rnQt sO yOu tO 
vO'i các mCi'c dQ khác nhau ye chO quan vä tInh khong chàc chän. Do vây, các kOt qua thtrc 

I tO cO the khác vO các u'O'c tlnh den dOn vic thOu chinh các khoàn muc  cO lien quan sau nay. 

I 3.4 Cci so' hop nht bâo cáo tài chInh 

U Báo cáo tài chinh hcip nhOt bao gOm báo cáo tài chinh cUa Ngàn hang me vâ báo cáo tài 
chinh ccia các cong ty con cho nàm tài chinh kOtthOc ngay 31 thãng 12 nàm 2018. 

Các cong ty con du'o'c hcrp nhOt toàn bô kO tü' ngay mua, là ngay Ngán hang nOrn quyOn kiOrn 

• soát cong ty con và tiOp tuG  hçp nhOt cho dOn ngay Ngan hang chOm dU't quyOn kiOm soát 
vO'i cong ty con. 

I 

U 
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I 

• Ngán hang Thu'o'ng mi c6 phn Quân di BO5ITCTD-HN 

• THUYT MINH BAa CÁO TAI CH(NH HOP NHAT (tip theo) 
váo ngáy 31 tháng 12 nàm 2018 Va cho nàm tái chlnh ktthOc cOng ngay 

I 

• 3. CHUAN MU'C VA CHE oQ KE TOAN AP DVNG (tip theo) 

I 3.4 Co' sà' ho'p nhaAt  báo cáo tài chInh (tip theo) 

R
Báo cáo tài chinh cOa Ngân hang m và các Cong ty con sO' dçing d hQ'p nht du'Q'c Ip cho 
cOng mt kS'  k toán Va duVc ap dung các chinh sách k toán mOt cách thong nht. 

I SO du' các tài khoán trên bng can dOi k toán giu'a Ngan hang me và các cong ty con, giQ'a \.l. 

U
các cong ty cO cOng Ngan hang me, các khoàn thu nhâp và chi phI, các khoãn lãi hoàc 6 ni 

b chu'a thu'c hin phát sinh tO' các giao dch nay du''c loi trix hoán toan. 

• Lo ich cOa các cO dOng khOng kim soát là phn lo'i ich trong läi, hoàc 6, Va trong tài san 

thun cOa cong ty con khong du'c nàm giu' bó'i MB và du'Q'c trinh bay rieng bit trén baa cáo 

I kt qua ho?t dQng kinh doanh hQ'p nht và trong phn vOn chO sO' hO'u trên bang can dOi ké 
toán hp nhét. 

I 

• 4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHIJ YEU 

• 4.1 Các thay d61 trong chInh sách k6 toán Va thuyt 

I Các chinh sách k toán cOa MB áp dt,rng trong viêc lap baa cáo tài chinh hcp  nht du'9'c áp 
dung nht quan vO'i các chlnh sách kO toán dà du'o'c sO' dung dé lap baa cáo tài chinh h'p 

• 
nhOt cho nàm tài chinh két thUc ngày 31 tháng 12 näm 2017, trO' các thay dOi sau: 

• 
Thông tu' sO 14/20171TT-NHNN quy cl/nh v4 phu'o'ng pháp tlnh íëí trong ho?t dng nhn t14n 
g cp tIn dung gicra tO chCrc tin dyng v&i khach hang 

I Ngay 29 thäng 9 nàm 2017, NHNN ban hành Thông tu' sO 14/2017r1T-NHNN quy dlnh ye 

rn
phu'o'ng pháp tinh lài trong hot dOng nhân tién gO'i, cép tin dung giO'a tO chU'c tin dung vài 
khách hang. Theo do, viec du'  thu lãi cho hoat dOng cép tin dung Va du' chi lãi cho hoat dong 

R
tién gU'i duvc thu'c hiên trén co' sO' môt närn là 365 ngày. Thong tu' nay cO hiu lu'c  thi hành 
ké tO' ngay I thang 1 nàm 2018. 

I	 Thông tu' s6 16/201811T-BTC ("ThOng tu' 16") hu'&ng darn môt sO diu v chO do tài chInh clOi 
vOl tO chU'c tin dung, chi nhánh ngân hang nLr&c ngoai 

Các thay dOi cOa Thong tu' 16 bao gOm: 
1 SO'a d6i, bO sung ye cách quãn l' vâ sO' dung d61 vOl các bt dQng san nm giO' do vic 

I
xO'l'ncvay; 
SO'a dOl, bO sung ye cách ghi nhân doanh thu tO' kinh doanh các loai chO'ng khoán (trO' 

I
CO phieu); 
SO'a dOi, bO sung ye cách ghi nhän chi phi. 

• Thông tu' 16 cO hiêu lu'c thi hánh tO' ngày 26 thang 3 nàm 2018 và thay the Thông tu' sO 

• 
05120131TT-BTC ngày 9 thang 1 nàm 2013 cOa B Tal chinh hu'&ng dan ché d tài chInh dOl 
vO tO ch0'c tin dung, chi nhánh ngan hang nu'O'c ngoài. Thông tu' 16 khOng cO ành hu'O'ng 
trpng yOu dOn chinh sách kO toán cOa Ngan hang. 

I 

I 

I 



Ngân hang Thu'o'ng mai Co phn Quân di BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CH(NH HGP NHAT (tip theo) 
vào ngay 31 thang 12 nãm 2018 vä cho nàm tài chinh két thUc cüng ngày 

4. TOM TAT CAC CHNH SACH KE TOAN CHU YEU (ti4p theo) 

4.1 Các thay d61 trong chInh sách k toán và thuy& minh (tip theo) 

Thông tu' s6 22/201 7frT-NHNN sü'a d61, b6 sung mOt sö du cQa He th6ng tài khothn ké toán 
các tó ch(c tin dung ban hánh kern theo Quyét d/nh s6 479/2004/QD-NHNN ngáy 29 thang 4 
näm 2004 Va Ché dO báo cáo tài chinh d& v&i các t6 chCiv tin dyng ban hánh kern theo Quyét 
O'/nh s6 16/2007/QD-NHNN ngày 18 thang 4 näm 2007 cQa Th6ng d6c NHNN ("Thông ti.i 22") 

Ngay 29 thang 12 näm 2017, NHNN ban hãnh Thông tu' so 22/2017/TT-NHNN sü'a dOl, bO 
sung mQt sO diu cüa HG thOng tâi khoân k toán các tO chU'c tin dung ban hánh kern thea 
Quyét dnh sO 479/20041Q0-NHNN ngáy 29 tháng 4 näm 2004 và Ch dO báo cáo tài chInh 
dOi vo'i các tO chô'c tin dçing ban hành kern theo Quyt dinh sO 16/2007/QD-NHNN ngày 18 
tháng 4 näm 2007 cüa ThOng dôc NHNN ("Thông tu' 22"). Thông tu' nay CO hiGu  Iirc thi hành 
k4 tO' ngay 1 thang 4 nãm 2018. 

Cäc thay d6I chinh cOa Thông tu' 22 baa gOrn: 

SO'a dOi, bO sung các hu'&ng dn ye hach toán các nghiep vu lien quan dn ngaai té Va 
yang; 
SO'a dOi môt sO tài khoàn trang HO thOng tài khoàn ke taán cac tO chCi'c tin dung; 

SO'a dOi các hu'O'ng den hch toán mOt  sO tài khoàn trang HG thOng tài khon k toán 
các tO chO'c tin dung;  và 

Sira dOi, bO sung môt sO quy dinh ye Che do baa cáo tài chinh dOl vo'i các tO ch0'c tin 

dung. 

4.2 Tin va các khoán tu'o'ng thro'ng tin 

Tien và các khon tu'o'ng du'ang tien baa gOm tien mat, tien gO'i tal NHNN, tin phi4u Ch[nh 
phO và các giäy tO' CO gia ngan han  khác dO dieu kiGn  tái chiêt khu vO'i NHNN, chU'ng khoán, 
các khoàn tien gO'i thanh toán và tièn gO'i t?i  các tO chO'c tin dung  khác cO thai hn dáo han 
gOc không qua ba thang, CO tInh thanh khoàn cao, CO khà nang chuyen dOI dé dang thành 
các ILI'a'ng tien xác dinh vã khong cO nhieu rOi ra trong chuyen d61 thánh tièn. 

4.3 Tin g&i và cho vay các tô chU'c tin dung khác 

Các khon tien gO'i và cho vay các tO chCvc tin dung khác duvc cong bO Va trinh bay thea sO 
du' nci gOc tai thO'i di4rn két thOc kS'  baa cáo. 

ViOc phân loai rOi ro tin dyng dOi v&i các khon tién gO'i vâ cho vay các tO chO'c tin dung  khác 
và trich lap du' phOng tu'cng U'ng du'cc thçrc hiOn thea quy dnh tal  Thông tu' 02/2013/IT-
NHNN ngày 21 tháng 1 nãm 2013 quy dnh ye phán loai tài san cO, mO'c trich, phu'cng pháp 
trich 1p di' phOng rOi ro vã viGc  sO'  dung  dy' phang dé xO' l' rOi ra trong hoat dng cOa tO 
chO'c tin dung, chi nhánh ngân hang nu'O'c ngoai ("Thông tu' 02") và Thông tu' 09/2014/TT-
NHNN ngay 18 thang 3 nãrn 2014 ("Thông tu' 09") sO'a bO sung môt sO diéu cOa Thông tu' 02. 
Thea dO, MB trich lap dv' phOng cy the cho các khaan tien gO'i (trCr tién gO'i thanh toán) Va 
Cho vay các tO chU'c tin dung khác thea phu'a'ng pháp du'Q'C trinh bay t?i  Thuyt rninh s6 4.5. 

Thea Thông tu' 02, MB không cn phái trich 1p dy' phông chung d6i vO'i các khon 
tin gO'i vâ cho vay các tt chO'c tin dung  khác. 

4.4 Cho vay khách hang 

Các khoan cha vay khách hang du'p'C trinh bay thea sO dv' nçy gOc tai thO'i diém két thUc näm 
tài chlnh. 

Dci' phông rOl ro tin dung  cOa cãc khoãn cho vay khách hang du'c hch taán Va trinh bay 
thánh môt  dOng rieng trén bang can dOi ké toán hQ'p nhet. 

I 
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Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân dôi BO5ITCTD-H N 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HOP NHAT (tp theo) 
vào ngày 31 thang 12 nàm 2018 và cho nàm tài chlnh k& thüc cUng ngày 

4. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo) 

4.4 Cho vay khách hang (tp theo) 

Cãc khoân cho vay ngn han là các khoàn cO thôi han cho vay du'O'i 1 nàm tinh tü' ngày giài 
ngãn. Các khon cho vay trung han CO th&i h?n  cho vay tC 1 näm dn 5 nàrn tlnh tü' ngày 
giâi ngan. Các khoân cho vay dài han CO th&i hn cho vay trên 5 nàm tinh tü' ngày giãi ngan. 

Viêc phân loal no' và lap dv' phong ri ro tin dung  du'ç'c thçi'c hiOn  theo Thông tu' 02 Va Thông 
tu' 09 nhu' trinh bay trong Thuyétminh sO 4.5. 

4.5 Phân loai np' Va mu'c trIch, phu'o'ng pháp trIch lap dy'phóng rti ro cho t16n g&i và cho 
vay cac t6 chvc tin dyng khác, mua va ty thác mua trâi phiu doanh nghip chu'a niêm 
y&, cho vay khách hang và iy thác cp tin dyng (gçi chung là "các khoàn nç" 

Phän !oai no' 

MB thu'c hiên phän loal các khon no' theo các mü'c dO rüi ro nhu' sau: No' di tiêu chun, No' 
cn chU 9, Nç du'&i tiêu chun, No' nghi ng& và N cO khâ näng mt von theo quy dnh tai 
Thông tu' 02 và Thông tu' 09. Càc khon no' du'o'c phàn loai là No' du'&i tiêu chun, Nc nghi 
ng và No' cô khà nang mt vOn du'cc coi là no' xu. Cy th: 

Các khon tin gO'i và cho vay cãc tO chU'c tin dung khác du'c phan loai nç theo phicng 
phap dinh lu'o'ng quy dinh ti Sièu 10, Thông tu' 02. 

Càc khoãn mua và Oy thác mua träi phiéu doanh nghiep chu'a niêm yt, trCi' các khon 
lien quan dn trái phiéu cOa các doanh nghiep dOng thO là khách hang vay cOa MB, 
du'o'c phân loai no' theo phu'o'ng pháp dinh Iu'Q'ng quy dinh tai Dièu 10, Thông tu' 02. 
Các khoãn lien quan den trái phieu chu'a niém yet cOa các doanh nghiep dOng th&i là 
khách hang vay cta MB du'c phàn loai no' nhu' các khoân cho vay dOi vO'i khách hang 
dO nhv' dv'c trinh bay du'O dày. 

Các khoàn cho vay khách hang Va Oy thác cp tin dung,  bao gOm cà khon cho vay hcp 
vOn ma MB khOng phi là ngan hang dâu mOi, du'c phãn loai nçv theo Ca phu'o'ng pháp 
dinh Iv'cng và dinh tinh quy dnh tal iu 10 Va Dièu 11, Thông tu' 02 theo phe duyèt cia 
NHNN t?i  Cong van sO 8738/NHNN-cNH ngay 25 thän 9 näm 2008 và các cong van 
sO'a d6i h thOng x4p hang tin dung  nOi bO: Báo cáo so 446/Bc-MB.HS.m nàm 2014, 
Thông báo sO 96/BC-MB.HS.m nàm 2016 và Thông báo sO 2260/TB-HS nàrn 2016. 
Theo dO, trv'Ong ho'p két qua phân Ioai mOt  khoân no' theo Dieu 10 Va Diéu 11 khác 
nhau thi khoan n' phai du'cc phân loal vào nhOm CO mU'c dO rOi ro cao ho'n. 

Tru'ng hp môt khách hang cO nhieu ho'n môt khoan no' vi MB ma cO bt k9 khoân 
no' nào b chuyen sang nhOm nç' rii ro cao ho'n thl MB phân loai các khoàn nçy cOn l?i 
cüa khách hang dO vào nhOm nç riii ro cao ho'n tu'o'ng ü'ng vO'i mCi'c dO rüi ro. 

Tü' ngày 1 tháng 1 nàm 2015, tO chi'c tin dung, chi nhánh ngan hang nu'O'c ngoài phài 
sO' dung  ket qua phan lo?i nhOm n' dOi vài khách hang do Trung tam Thông tin Tin dung 
('dc") cung cp t?i  thO'i diem phân lo?i d4 dièu chinh két qua ty' phãn loai n, cam két 
ngoi bang. 

MB dOng thO'i áp dung các quy dnh ye co' cu l?i  thô'i hn tra n' và giu' nguyen nhOm 
n' dOi v&i càc khoàn n dãp Ci'ng du'c'c yeu cu cOa Nghi dinh sO 55/2015/ND-CP (Ngh 
dinh 55) ngày 9 thäng 6 nàm 2015 ye chinh sách tin dung  phyc vu phát trién nOng 
nghiêp, nOng thôn ("Nghi dinh 55")và Nghi dinh 116/2018/NO-CF ngày 7 thäng 9 nàrn 
2018 sO'a dOi, bO sung môt sO diéu cOa Nghi djnh 55. 

Dy'phOng cc' th 

Dy' phOng Cu the ti ngày 31 tháng 12 du'Q'c xác djnh bng dv' nçi sau khi trCi' di giá tr tài san 
dam bao dà du'ç'c khéu trU' nhãn vO'i t9 l du' phông theo két qua phan loai nhOm n tai  ngày 
30thang 11. 
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a 
a Ngân hang Thiio'ng mi 06 phn Quân di BO5ITCTD-HN 

THUYT MINH BAO cÁo TAI CHNH HQ'P NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 thang 12 nàrn 2018 và cho nàm tái chinh kétthCic cUng ngày 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHIJ '(Eu (tip theo) 

4.5 Phãn Ioai np' va mU'c trIch, phu'o'ng phâp trIch Ip dti' phong rüi ro cho tin gth và cho 
vay cac t6 chu'c tin dung khâc, mua va iy thác mua trái phiu doanh nghiêp chu'a niêm 
y&, cho vay khách hang và i1y thác ca rp tin dung (tip theo) 

DphOng cu th (tip theo) 

T le dv' phong cv th dói v&i tu'ng nhOm nç cv th nhu' sau: 

Nhóm no' Phân Ioai no' theo phu'o'ng phâp 
dnh Iu'ç'ng 

Phân Ioai no' theo 
phu'o'ng pháp d!nh  tinh 

Ty I 
d' 

phông 

No' d 
tiêu 
chun 

(a) No' trong h?n  và dircyc dánh giá 
là cO khâ nàng thu hi dy dü Ca 
nc góc Va Iäi dUng han; hoàc 

(b) No' qua han du'O'i 10 ngày và 
du'ç'c dành gia là CO khà nàng 
thu hói dy dU nç' góc và läi bi 
qua han và thu hói dy dU no' góc 
và lãi cOn lai dung th&i han. 

Càc khon no' dv'o'c 
dành gia là cO kha nàng 
thu hói dy dU câ no' 
góc Va Iäi dung han. 

0% 

2 NcY cn 
chU 

(a) NQ' qua han tU' 10 ngày dn 90 
ngay; hoäc 

(b) Nq diu chnh kS'  han trâ nç ln 

Càc khoãn ncv du'o'c 
dänh giã là cO khà nang 
thu hói dy dCJ C nQ' 
goc và lai nhu'ng cO 
du hiêu khách hang 
suy giâm khà nang trà 
no'. 

5% 

3 No' 
du'O'i 
tieu 
chun 

(a) No' qua hn tO' 91 ngay dn 
180 ngay; hoäc 

(b) No' gia han no' ln du hoàc 

(c) No' du'o'c min hoàc giam lãi 
do khách hang khOng dU khâ 
nang tra lai day du theo h'p 
dóng tin dung; hoäc 

(d) Nç thuc môt trong các tru'&ng 
ho'p sau dày chu'a thu h6i 
du'o'c trong th&i gian du'ài 30 
ngày k tO' ngày cO quy4t dinh 
thu hói: 

- Khoàn no' vi phm quy dnh 
tai các khoàn 1, 3, 4, 5, 6 
Siu 126 Luätcàct chUc 
tin dung; hoàc 

- Khoàn n' vi pham quy dinh 
ti các khon 1,2,3,4 

iu 127 Luât càc to chU'c 
tin dyng; hoc 

- Khoan nc vi pham quy dlnh 
tai càc khoân 1,2,5 Diu 
128 Luãt các tO chU'c tin 
dyng. 

(e) N trong thai han thu hOi theo 
kt lun thanh tra. 

Càc khoân no' du'o'c 
dánh giä là khong c6 
kha nang thu hói dy 

Ca no' góc v Iài khi 
cO kha nàng 

20% 
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I 

I Ngân hang Thu'o'ng mi C phn Quân c5i BO5ITCTD-HN 

a Ti-IUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO? NHAT (tiép theo) 
váo ngày 31 thang 12 nãm 2018 và cho näm tàl chlnh két thüc cUng ngày 

a 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU '(EU (tiép theo) 

4.5 Phân 10?!  no' và mti'c trich, phu'o'ng pháp trIch lap du'phong rüi ro cho tién gi và cho 
vay các tô chu'c tin dung khác, mua va Uy thác mua trái phiu doanh nghip chu'a niêm 
y&, cho vay khách hang và üy thác cp tin dyng (tiép theo) 

a
Du'phOng cy th (tiép theo) 

Nhôm nç Phân Ioai no' theo phu'o'ng pháp dnh 
Iu'çng 

Phân Ioi nc' 
theo phu'o'ng 
phãp dlnh  tInh 

Ty I 
div 
phong 

4 N' 
nghi 
ng 

(a) No' qua han  t1r 181 ngày 5én 360 
ngay; hoäc 

(b) No' co' cu lal thô'i han trà no' ln 
qua han du'o'i 90 ngày theo thai han 
tr na du'Q'c co' céu lal ln u; hoàc 

(C) Na cc céu li theyi han trà no' ln thcr 
hal; hoäc 

(d) Khoàn no' quy dinh tal  diem (d) ca 
nçy Nhóm 3 chu'a thu hói du'yc trong 
thô gian tii' 30 ngày den 60 ngày ké 
tU' ngày cô quyét dinh thu hói; hoc 

(e) Nc phài thu hói theo két luân thanh 
tra nhu'ng qua thOi han thu hói theo 
két luân thanh tra den 60 ngày ma 
vn chu'a thu hi du'o,c 

Các khoàn no' 
&1o'c dânh gia là 
cO kh nang tón 
that cao. 

50% 

5 No' Co 
kh 
nàng - 
mat von 

(a) NQ' qua han trên 360 ngay; hoäc 

(b) Nc co' céu lai thai hn tr no' ln déu 
qua han tU' 90 ngày tro' len theo thai 
han trâ n' du'cvc Go' céu al ln du; 
hoäc 

(c) Na co' céu al thô'i han tr no' In thc 
hal Va qua han  theo thô han  tr n' 
dU'CYC co' cu lal len thU' hai; hoàc 

(d) Na co' ceu lal thOi hn trà no' len thi' 
ba tro' len, ké Ca chu'a bi qua han 
hoc dà qua han;  hoäc 

(e) Khoàn na quy dinh tai diém (d) cüa 
na Nhôm 3 chu'a thu hói duc trong 
thO gian trén 60 ngày ké tü' ngày có 
quyét djnh thu hói; hoc 

(f) Nc' phâi thu h61 theo két luân thanh 
tra nhu'ng qua thai han thu hói theo 
két luãn thanh tra trên 60 ngay ma 
van chu'a thu hói du'c'c; hoàc 

(g) N' cüa khách hang là to chü'c tin 
dçing du''c NHNN Gong bO dt vào 
tinh trang kiém soàt dc bit, hoc 
chi nhành ngàn hang nu'O'c ngoài bi 
phong tOa vOn và tài san. 

Càc khoân n 
cIu'cyc clänh già là 
khOng cOn kh 
nang thu hi, met 
von. 

100% 

Co' so' xäc dinh giá tn Va giä tn khéu trCi' cüa trng loal tài san bao dam du'c'c quy dinh  trong 
Thông tu' 02 Va Thông tu' 09. 
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a 
• Ngân hang Thu'o'ng mai C6 phn Quân di B05/TCTD-HN 

I	 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HGP NHAT (t14p thee) 
vào ngay 31 tháng 12 nàrn 2018 vàcho nãm tài chinh k4tth0c ciing rigay 

I 

I 4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU '(Eu (t14p theo) 

4.5 Phân 10?! nO' Va rnU'c trIch, phLFo'ng phâp trIch Ip drphóng rUi ro cho tin g&i và cho 
vay cac to chic tin dyng khac, mua va uy thac mua tral phieu doanh nghip chu-'a niem 

I
yt, cho vay khách hang và Uy thác cp tin dyng (ti4p theo) 

Du'phOngchung 

Dv' phOng chung tai ngày 31 tháng 12 duc lap v&i mO'c bng 0,75% tong sO dv' tai  ngay 30 

I thang 11 cOa các khoân n trO' các khoán t14n gO'i và cho vay các tO chU'c tin dung khác và 
các khon no' du'c'c phán loi váo nhOm no' CO khà nang m4t vOn. 

S
)(ü' I' rói ro tin dyng 

Dy' phOng (5u'o'c ghi nhan nhu' mt khon chi phi trén bác cáo k4t qua hoat dOng kinh doanh 

U
ho'p nh4t và du'o'c sO' dung (54 xO' I' các khoán no' x4u. Theo Thông tu' 02, MB thành lap HOI 
dOng XO' I' ROI ro (54 xO' I' các khoân no' x4u n4u nhu' chOng (5u'c phán cal  vào nhOm 5, 

a
hoc n4u khách hang vay là tO chO'c bi giai th4, phá san, hoc là Ca nhân b chOt hoc m4t 
tich. 

1 4.6 Chtng khoán kinh doanh 

I ChO'ng khoán kinh doanh là chO'ng khoán ncr, chU'ng khoán vOn vá các chu'ng khoán khác du'çyc 
mua vO'i myc (5ich kinh doanh. ChO'ng khoán kinh doanh du'ç'c ghi nhân ban d4u theo giá gOc. 

S ChO'ng khoán no' kinh doanh niêm yOt du'o'c ghi nhn thee gia goc trU' di dy' phong giam giá 

a
chU'ng khoán xác (5inh trên tç' su4t sinh lo du'o'c niêm yOttai So' giao dich ChO'ng khcán Ha NOI 
vào ngay kOt thOc nàm tài chlnh. 

a
k' giao dich trén th tru'ô'ng giao dich cia các Cong ty dai chUng chu'a niêm yOt thi ti4n hành 
trich lap dy' phong rCii ro thee Thông tu' 02 nhu' du'o'c trinh bay tal Thuyt minh s6 4.5. 

Oi v&i trái phi4u doanh nghip chu'a niêm y4t trên th tru'ô'ng chü'ng khoán hoc chu'a dang 

ChU'ng khoán vOn du'crc ghi nhân thee gia gOc trong thO'i gian n4m giu' ti4p theo. Oinh kS', 

U
chO'ng khoán vOn du'c lap dci' phong giãm giá khi giá frl  ghi sO cac ho'n giá tn thi tru'ng 
du'o'c xác dnh theo quy dinh tai Thông tu' sO 228/20091TT-BTC ("Thông tu' 228") do BO Tài 

I
chinh ban hành ngày 7 thang 12 nàm 2009 và Thông tu' sO 89/2013/TT-BTC ("Thông tu' 89") 
ngay 28 tháng 6 nàm 2013. Trong tru'&ng hp khong th4 xác dinh dU'cYC giá trl thi tru'ng cOa 
chü'ng khoán, các chu'ng khoán Se khOng du'o'c trich lap dy' phOng. Dy' phong giam giá (5u''c 

I ghi nhn vào báo cáo k4t qua heat dOng  kinh dcanh ho'p nh4t trên khoan myc "Läi/'I,) thun 
tCr mua ban chCi"ng khoán kinh doanh". 

I
Ti4n lài trong thri gian n4m gb' chCrng khoán nç kinh doanh du'cyc ghi nhn vào báo cáo k4t 

5 qua heat dng kinh doanh hp nh4t trén cc' sO' dy' thu. 

5 Lab hoc 14 tci' vic ban chO'ng khoán kinh doanh du'Q'c ghi nhn trên bào cáo kOt qua heat 
dông kinh doanh h'p nh4t. ChCrng khoán kinh doanh du'crc dCi'ng ghi nhn khi các quy4n Id 

5 nhân các luOng t14n tii' chO'ng khoán nay dã ch4m dCi't hoàc MB dã chuy4n ph4n lO'n rOi ro Va 
Io'i ich cOa vic so' hO'u các chrng khoán nay. 

I
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I Ngân hang Thng mi C6 phn Quän di BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT (tip theo) 
váo ngày 31 thãng 12 nàm 2018 và cho näm tài chinh kt thUc cUng ngay 

U 

1 4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU '(EU (tip theo) 

4.7 Chci'ngkhoãndutU' 

4.7.1 ChCrngkhoán 5u t,isn sangdébán 

. ChU'ng khoán du tu' sn sang d bàn bao gm càc chO'ng khoán nçi Va ch0'ng khoàn von 
niêm yMtrên các thi tru'ng chCi'ng khoàn du'çc MB näm giQ' vài muc dIch dáu tv' vá san sang 

rn
d bàn, không thuôc loal chng khoàn mua vào bàn ra thu'ô'ng xuyên nhu'ng cO th bàn bt 
ct:r lOc nào xét thy cô lo. 

1 ChCi'ng khoàn vOn du'cYc ghi nhân theo giá gOc vào ngày giao dich  và luôn du'Qc phn ãnh 

theo gia gOc trong thô'i gian nàm giO' tip theo. 

Chu'ng khoán no' du'o'c ghi nhãn theo rnênh gia vào ngay giao dich. Lai dv' thu cüa chCin 

• khoàn tru'o'c khi mua (dOi vài chô'ng khoàn nç' trâ lãi sau) hoc lãi nhn tru'O'c chô' phan bo 
(dOl v&i chng khoän n trâ al tru'&c) du'ctc phân ánh trên mt tài khoàn riêng. Phãn chit 

• khu/phu trOi là chênh lêch am/du'cYng giO'a giá gOc vO gia tn côa khoàn tin gOm mnh giá 
cOng (+) lài dOn tich tru'âc khi mua (nu cO) hoc trô' (-) Iài nhn tru'Oc ch& phan bO (néu co), 

• cOng dv'o'c phn ành trOn mt tâi khoàn riéng. 

I Trong khoâng thO'i gian nm giCi' chU'ng khoán tip theo, các chU'ng khoán nay du'c ghi nhân 
theo nriênh già Va chiét khu/phy trOl (nOu Go) côa chU'ng khoàn sn sang d bàn du'çc phàn 

• 
bO váo báo cáo két qua kinh doanh hçp nht theo phu'o'ng pháp du'o'ng thng trong suOt thO 
gian cOn lai u'c tlnh cüa chi'ng khoán. SO tién Iãi nhãn du'cYc trong thô'i gian nàm giO' chü'ng 

• 
khoàn du'c ghi nhãn theo nguyen tàc: sO tién lãi dOn tich tru'O'c khi mua du'o'c ghi giàm giá 
tn côa tài khoân al dv' thu, và sO tién al dOn tich sau tho'i diem rnua du'o'c ghi nhãn vào thu 

• 
nhap cta MB theo phu'o'ng pháp cong dOn. SO tién al nhn tru'c du'ç'c phàn bO vào thu lãi 
du tu' chO'ng khoàn theo phu'o'ng pháp du'ng thng cho khong thO gian deu tu' chU'ng 
khoãn. 

Dinh ks', chü'ng khoàn sn sang dé bàn sê du'cvc xem xét ye khà nang giâm giá. 

U
ChU'ng khoàn du'o'c lap dv' phang giâm giá khi giá t ghi sO cao ho'n giá thi tru'ng du'ç'c xác 
dinh theo quy djnh t?i  Thông tu' 228. Trong tru'O?ng hp khOng the xàc djnh du'cyc giá td thj 

I
tru'ô'ng cüa chU'ng khoán, cac chcrng khoán sé khOng du'o'c trlch lap dv' phông. Dv' phong 
giam già du'c ghi nhän vào bào cáo két qua hoat dOng kinh doanh hp nht trèn khoàn mvc 
"Lãi/(I6) thuàn tCi mua bàn chU'ng khoán Ju to' và du to' dài han". 

EOi vO'i trái phiéu doanh nghiép chv'a niêm yet trén th tru'Ong chCi'ng khoàn hoc chu'a dang 

U k9' giao dch trén thj trv'Ong giao dich cüa các doanh nghiep dal chUng chu'a niêm yet, MB tién 

I
hành trich lap dv' phong rOl ro theo Thông tu' 02 nhu' du'oc tninh bay tai  Thuyétminh s6 4.5. 

4.7.2 Chci'ng khoàn du to' giG" den ngày dáo han 

a ChO'ng khoán giO' den ngay dáo han là càc chL)'ng khoán n du'çc MB mua han vO'i muc dich 

U	 du tu' d4 hu'&ng lài suet Va MB cO ? dlnh  va cO khà nang giG' các chU'nig khoàn nay den ngày 
dáo han. ChO'ng khoán giG' den ngay dào han có giá trj xác dinh và CO ngày dáo han  cv the. 

• 
Trong tru'O'ng ho'p chG'ng khoàn dv'o'c bàn hen tnu'&c tho'i diem dào han, càc chG'ng khoán 
nay sé du'oc phan loai al sang chG'ng khoán kinh doanh hay chü'ng khoán sen sang dé bàn. 

• ChG'ng khoàn giG' den ngày dáo han  du'ac ghi nhán và do lu'ng tu'o'ng ty' nhu' chU'ng khoán 
déu tv' sn sang dé bàn du'Q'c trinh bay tal Thuy6t minh s6 4.7.1. 

I 

I 

I 
21 

U 

A 

A 
D 



Ngân hang Thu'o'ng mi C6 phn Quân di B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT (tiép theo) 
vao ngay 31 tháng 12 nám 2018 vá cho nàm tài chinh kM thUc cung ngày 

4. TOM TAT CAC CHNH SACH KE TOAN CHU vEu (tiép theo) 

4.8 Du tu' dài han khác 

Các khoán du tu', gop v6n dài han khác th hiên các khon du tu' von vâo các dn v khác 
ma MB CO du'O 11% quyn biu quyét vâ chu'a niêm yM trên th tru'ng chirng khoán. Các 
khon du tu' nay du'çc ghi nhn theo giá gOc tai  thO'i c5im du tu'. 

Di' phOng giãm giá cho các khoân du tu' dài han duvc lap trong tru'Ong ho các tO chü'c 
kinh tê du'cc 5ãu tu' gap thua 16, ngo?i trü' tru'evng hcp 6 duvc dy' báo tru'âc trong ké hoach 
kinh doanh cüa các dcn vi tru'&c khi du tu'. Dci' phong giãm gia du'cyc tinh theo cong tht.rc 
sau: 

SOvOndéutu'ca 

MU'c di' phOng TOng vOn du tu' VOn chü s& hO'u m6i ben 

cho mOi khoàn = thu'c té ctia các ben - thu'c cO cüa tO X TOng so vOn du tu' 
du tu' tai tO chü'c kinh té chU'c kinh té thu'c té ccia các ben 

ti tO chU'c kinh té 

Dy' phOng du'ci'c hoàn nhap khi giá tr cO the thu hOl cüa khoàn déu tu' tang tr& li sau khi lap 
dv' phong. Khoân dy' phorig c5u'çc hoàn nhp trong ph?m vi sao cho giá trj ghi sO ctia các 
khon du tu' khong vu'Ct qua giá trj ghi sO cüa các khoàn du tu' nay khi giã dinh khong cO 
khon du' phOng nào cia dv'çc ghi nhân. 

Tang hoäc gim sO dv' tài khoàn du' phong du'ci'c hach  toán vào khoân myc "Lãi16 thun tr 
mua ban ch(,vng khoán dáu (ii' và äu tLr dài han" trén báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh 
hçp nhét. 

4.9 Tài san c6 thnh 

Tài san cO dinh du''c the hin theo nguyen giá tr1r di giá tn khu hao hay hao mOn IGy ké. 

Nguyen gia tài san có dnh là toàn bO các chi phi ma MB phâi bó ra dé cO du'Q'c tài san cO 
dnh tinh den thai dlém du'a tài san dO váo trang thai sn sang sCi' dung. 

Các chi phi mua sm, nang cp và dOi mài tâi san cO dinh du'c ghi tang nguyen giá cia tài 
san cô dinh;  chi phi bào trl, sO'a chO'a vá các chi phi khác cO lien quan duvc hach toán vào 
kM qua hot dOng  kinh doanh hQ'p nhét khi phát sinih. 

Khi tài san çó dinh du'cYc bàn hay thanh li', nguyen gia vá giá trj khéu hao/hao mon lUy ké 
du'o'c xOa sO và các khoàn lai/lO phát sinh do thanh l tài san (là phn chênh léch giO'a tién 
thu thun tO' viec ban tài san vO'i giá trj cOn lai cOa tài san) du'cc hach  toán vào báo cáo két 
qua hoat dOng  kinh doanh hop nhét. 

4.10 Khu hao Va hao mon 

Khu hao cOa tài san cO dinh hO'u hlnh và hao mOn cia tái san cO dinh vô hlnh du'o'c tinh 
theo phu'ong phap dv'ông thng trong suOt thO'i gian sCi' dung u'àc tinh ca tài san cô dnh 
nhu' sau: 

Nhà cü'a, vat kién trOc 
May mOc thiM bi 
Phv'ong tiên van tái 
Tài san cO dinh hO'u hinh khác 
Phn mém may vi tinh 

6 - 25 nàm 
3-4 nàm 

6 nàm 
4 nàm 
3 närn 

Quyèn sü' dung dét lau dài cO thu tién sü' dung dt hoãc nhàn chuyén nhu'cng quyn sCi' dung 
au dài khong du'cyc tnich khu hao. Quyén sO' dung dt cO thO'i h?n  và quyên sO' dung dét 
thuê du'Q'c khéu hao theo th&i gian thuê hoc thO'i gian sO' dung. 
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• Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05rrCTD-HN 

• THUYT MINH BAO cÁo TAt CHINH HO? NHAT (tip thea) 
vào ngày 31 thang 12 nàm 2018 và cho nàm tâi chlnh kt thCic cOng ngày 

• 4. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEu (tiép thea) 

• 4.11 BtdOngsánduttF 

U 4.11.1 Btc7ongsàndâutu'chothuê 

Bt dong sn du tu' cho thuê &ro'c th hin theo nguyen giá trO' di giá tr khu hao lOy ké. 
Nguyen giá ban du cia bet dng san déu tu' cho thuê bao góm gia mua, chi phi quyén sü' 

. dung dt Va các chi phi lien quan tru'c tièp den viéc du'a tâi sn den diéu kiên cn thiét dé tài 
san cO the hoat dOng theo cách thü'c dä du' kién. Các chi phi phát sinh sau khi bet dcng san 

. dau tu' cho thuê dà du'o'c du'a vào hoat dong nhu' chi phi sti'a chO'a và baa tn du'crc ghi nhân 
vao baa cáo két qua hoat dng kinh doanh hcp nhet trong kS'  ma các chi phi nay phát sinh. 

U
Trong các tru'o'ng ho'p c6 the chU'ng minh môt cách rO rang rang các khoàn chi phi nay lam 
tang lo ich kinh té trang tu'a'ng Iai dy' tinh thu duo'c tO' bet dOng san dâu tu' cho thuê vu'o't 
trên mO'c hoat dng tiéu chuen thea nhu' dánh gia ban du, thi các chi phi nay du'o'c von hOa 

• nhu' mt khoan nguyen giá tang them cia bet dông san déu tu' cho thuê. 

• Khéu hao du''c tinh thea phu'o'ng phap du'ng theng dy'a trén thO'i gian hG'u dung  u'O'c tInh 
cia bétdng san dutu'. 

U 

U 
Bet dông san déu tu' nàm giCi' chO' tang giá du'cyc phan ánh theo giá gOc trU' di các khoân giàm 

U gia tr thea giá th tru'&ng. Giá tl ghi sO cia bet dOng san du tu' nm giG' ch& tang gia Se 
du'ç'c ghi giãm nêu cô bang chO'ng cho they giá thi tru'o'ng cüa bet drig san déu tu' giâm 

• 
xuOng thép ho'n gia tn ghi sO cüa bet dong san nay và giá tr khoân tOn thet có the xác dnh 
du'ç'c mt cách dang tin cay. Khoan ghi giâm gia t cüa bet d'ng san du tu' nm giG' chô' 

U tang gia du'qc ghi nhn váo baa cáo ket qua hotdOng  kinh daanh hQ'p nhét. 

U
4.12 Cáckhoànpháithu 

4.12.1 Các khoán no' phái thu cfu'cic phân loi là tài san cO rüi ro tin dyng 

và du'çrc MB thçi'c hiên phân Ioai no' Va trich lap dl! phong rüi ro thea quy dinh cGa Diéu 10, 
Thông tu' 02 nhu' du'cc trinh bay tal Thuyêt minh sO 4.5. 

U 4.12.2 Cackhoánphàithukhác 

U Các khoan phài thu khác khOng du'cvc phán loai là tài san Co ri ro tin dung du''c ghi nhn 

U
thea giá gOc Va luOn du'Q'c phàn ánh thea gia gOc trong thOi gian tiép thea. 

Các khoãn no' phâi thu khác du'c xem xéttrlch 1p dy' phông rüi ra thea tuOi nç qua han cCia 

• khoân n hoc thea d' kiên tOn thet CO the xãy ra trong tru'ô'ng ha'p khoãn nç chu'a den hn 
thanh toán nhu'ng tO chO'c kinh té lam vào tInh tr?ng phá san hoc dang lam thG tyc giai the; 

• ngu'ô'i n' met tich, bó trOn, dang bi các co' quan pháp luât truy tO, xét xG' haac dang thi 
an hoac  dà chét. Chi phi dy' phang du'Q'c ghi nhn vào khoan myc "Chi ph! dLr phOng rQi ro" 

• 
tmen baa cáo két qua haat dong kinh doanh hQ'p nhet. 

U
OOi vâi các khoan n' phai thu qua han thanh taán, mG'c tnich lap dçr phong duc quy djnh ti 
Thông tu' 228 nhu' sau: 

U 

• 

• 

U 

U 
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4.11.2 Bt dng san du tu' nm giG" chO' tang gia 

Các khoãn phài thu du'o'c phan loai là tài san cO niii no tin dung  du'ç'c ghi nhn thea giá gOc 

Th&igianquah?n MU'ctrichdu'phOng 

TC trén sáu tháng dn du'ó'i môt nàm 30% 
TO' môt näm den du'O'i hal nàm 50% 
TO' hai näm den du'O'i ba näm 70% 
TO' ba nàm tr& len 100% 
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U Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05rrCTD-HN 

U THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH HP NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 thãng 12 nàm 2018 và cho näm tài chinh két thic cOng ngáy 

I 4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU '(Eu (tiép theo) 

• 4.13 Chiphich&phân b6 

• 
Chi phi chO' phãn bó bao góm cäc chi phi trà tru'O'c ngn h?n  hoc chi phi trà tru'&c dài h?n 
trén bng can dói k toän hp nht và duVc phan bó trong khoâng thai gian trã tru'ac hoãc 
thOi gian các 101 ich kinh t tu'o'ng 0mg ducyc tao ra th' càc chi phi nay. 

4.14 Hop nhaAt  kinh doanh và Ic,! the thuo'ng mi 4 

. Hp nht kinh doanh &rcyc hch toán theo phLng pháp giá rnua. Giá phi hqp nht kinh 7 
doanh bao góm gia tn hQ'p I ti ngày diên ía trao d61 cOa các tài san dem trao dói, các khoân 

. nçi phài trà dä phát sinh hoàc dã th1ra nhn và các Cong CU VOn do ben mua phát hành d dOl 
ly quyn k14m soát ben bi mua và các chi phi lien quan tru'c tip den vic hQ'p nht kinh 
doanh. Tài san, n' phi tra CO the xác dnh dir'c và nhQ'ng khoân nQ' tim tang phài ganh 

• chiu trong hp nhet kinh doanh c0a ben bi mua du ghi nhân theo giA trj hcp l' ti ngày hp 
nhet kinh doanh. 

U 
Lp the thu'0ng mai phát sinh tO' ho'p nht kinh doanh du'çc ghi nhân ban du theo giá gOc, 

• là phn Chênh Iêch giOa giá phi hap nhet kinh doanh so vO'i phen sá' hO'u cOa ben mua trong 
giá trl hap I' cOa tài sn, nc phai trá CO the xäc dnh du'cyc và các khoàn na tirn tang cia ghi 

• nhn. Neu giá phi hap nhet kinh doanh thep han giá trj hcp l' c0a tài san thuãn cOa ben bi 
mua, phen chOnh léch dO se ducYc ghi nhän vào baa cáo kót qua hoat dong kinh doanh hap 

• 
nhet. Sau ghi nhân ban deu, Iai the thu'o'ng mai dUVC xác djnh giá tn bng nguyen giá trO' di 
giá tn phan bO lOy ke. Lai the thu'o'ng mai du'o'c phan bO theo phu'ang phap du'O'ng thãng 

• 
trong thai gian hO'u ich du'cyc u'àc tinh là mu'ai (10) näm. 

I 4.15 Cach9'pd6ngmualaivabáfllai 

U
Nhu'ng chU'ng khoán du'o'c bàn dng thai &c'c cam két sê mua lai vào môt thai diém nhet 
dinh trong tu'ang lai yen du'ac ghi nhán trên báo cáo tài chinh hop nhet. Khoan tién nhân 

U
du'ac theo thóa thuän nay du'cvc ghi nhàn nhu' mt khoan di vay trên bang can dOi ké toán 
hap nhetva phân chênh léch giU'a giá bàn và già mua du'ac phân bO thea phu'ang pháp 

U
du'ang thang theo Iãi suet trèn hop dOn vao báo cáo két qua hoat dông  kinh doanh hap nhet 
trong suOt thai gian hiu Iu'c c0a hop dong. 

• Nhcrng chO'ng khoán du'Q'c mua dOng thai du'c cam két sé bàn l?i  vào môt thai diem nhét 
dlnh trong tu'o'ng lai khOng du'o'c ghi nhân trên bào cáo tài chinh hop nhét. Khoan tién thanh 

• toán theo thOa thun nay du'ac ghi nhàn nhu' mt khoan cho vay trên bang can dOi ké toán 
hop nhet và phân chênh Ich giu'a giá bàn Va giá mua du'c phân bO theo phu'ang phap 

• dang theng theo Iãi suet trén hQ'p dOng vao báo cáo két qua host dông  kinh doanh hqp nhet 
trong suOt thai gian hieu lv'c cOa hop dOng. 

• 
4.16 Thuêtàisàn 

Vic xác dlnh  mt thOa thun cO phâi là thôa thun thuê tài san hay khOng dy'a trén ban chét 

• 
cOa thóa thun do tai thai diem khó'i cieu: lieu viOc thi'c hin thóa thun nay cO phu thuc vào 
viC sO' dçing mt tài san nhét dlnh Va thôa thun cá baa gOm diéu khoàn ye quyén sO' dung 

• 
tái san hay khOng. 

ThOa thuän thuê tài san du'Q'c phân Io?i  là thuê tài chlnh nu theo hop Ong thue tài sànbên 
cho thue chuyen giao phan l&n rui no và Io'i ich gan lien vài quyen sa hu'u tái san cho ben di 
thue. Tet Ca các thâa thuân thuê tài san khàC duc phàn Ioai là thuê hoat dOng. 

Trong tru'&ng hop MB là ben di thuê 

Các khoan tièn thuê thea hop dOng thuê host dQng du'Q'C h?ch  toán vào baa cáo két qua hoot 
I dông kinh doanh hop nhet theo phu'o'ng phap du'ang thng trong suOt thai h?n  c0a hop dOng 

thuê. 
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Ngân hang Thu'o'ng mai C6 phân Quân di B05rrCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (ti4p theo) 
vào ngay 31 thang 12 näm 2018 và cho nàm tái chInh kt thUc cüng ngày 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

4.16 Thuê tài san (tip theo) 

Trong tru'&ng ho'p MB là ben cho thuê 

Tài san thea hcp d6ng cho thuê hoat dong du'c ghi nhán là tài san có dinh trên bang can 
dól ké toàri h9'p nhét. Chi phi tri,i'c tiép ban du dé thu'cYng thào thôa thuän cho thuê hot 
dong du'çYc ghi nhân vào baa cáo két qua hoat dong kinh doanh khi phát sinh. 

Thu nhap ti:r tién cho thuê hoat dong &cic hach toán vào báo cáo két qua hoat dng kinh 
doanh hp nht theo phu'ang phap du'O'ng thng trong suót thO'i gian cho thuê. 

4.17 Cic khoãn n' Chinh phi) và Ngan hang Nhà nu'&c 

Các khoan no' ChInh phü và Ngan hang Nhà nu'O'c du'ç'c phân ánh thea gia góc. 

4.18 Tin g&i cáa các t6 chu'c tin dung khác, tin gi)4 ci)a khách hang, v6n tài tro', üy thác 
du tu', cho vay t6 chU'c tin dung ch/u rUi ro va phãt hành giy to' có g!á 

Các khoân tién gO'i cüa các t6 chCi'c tin dung khác, tién güi cüa khách hang, von tài trQ', y 
thác dâu tu', cho vay tO chü'c tin dyng chiu rOi ro phát hành giáy t cO gia du'cic cong bO vâ 
trinh bay theo so du' gOc tal thO'i diem két thUc näm tài chInh. 

4.19 Các nghiep vu bang ngoi t 

Theo he thOng ké toán cOa MB, tét c các nghiOp vy phát sinh cüa MB du'ç'c hch toán 
thea nguyen t. Tai tho'i diem cuOi nàm tài chinh, tài san và cong no' CO nguOn gOc ngoai 
té du'o'c quy dOi sang VND theo t' giá quy dinh vào ngày lap bang can dói ké toán hp 
nht (Thuyêt minh sO 5Q). Các khoân thu nhp vá chi phi bng ngoai té cOa MB du'oc quy 
dOi ra VND theo t' giá vào ngày phát sinh giao dich. Chênh lech  t9 giá do dánh giá Ii các 
tài san và Cong no' bang ngoai tê sang VND trong nàm du'o'c ghi nhn vào baa cáo két 
qua hoat dng kinh doanh hp nhét. 

4.20 Các khoàn phài trá va chi phi trIch tru'o'c 

Các khoàn phai trà Va chi phi trich tru'&c dU'çYC ghi nhn cho sO tién phài trà trong tu'o'ng al 
lien quan den hang hOa vâ dich vu dâ nhn du'çYc  khOng phu thuQc váo viêc MB dã nhn duvc 
hOa dan cOa nhä cung cap hay chu'a. 
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• Ngân hang Thu'o'ng mal c6 phn Quân di B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HQ'P NHAT (tiép theo) 
vâo ngày 31 thang 12 nãm 2018 vá cho näm tài chinh kM thOc cOng ngay 

• 4. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

• 4.21 Du'phóng nghiep vu bào him 

I Vic trich lap dci' phông nghiep vu bào hiém thi'o'c thci'c hiên theo các phu'orng phäp quy dinh 
tal Thông tu' so 50/2017/TT-BTC ngay 15 thang 5 nam 2017 cüa BO Tài chinh ("Thông tu' 
50"). Cu th phu'yng pháp trich lap dci'  phong nhu' sau: 

• 
'i,) DphOngphIchtFadU'9'chLthflg 

• 
Dv' phOng phi chu'a du'çc hu'&ng cho các hç'p dông bão hiém, tái bão him cO thO'i han tO' 1 
nàm tr xuong du'cc trich lap theo ty le phan tram cua tong phi bao hiem, cu the: 

• £i6i v09 nghiep vu bão hiém hang hôa van chuyn bng du'a'ng bO,  du'O'ng bién, du'ei'ng 
thOy ni da, du'ng sat và du'äng hang khong: bang 25% tong phi bo him thuôc nám 

• tái chinh cOa nghip vu bo hiém nay. 

rn
Oi vO'i các nghiep vci bào him khác: bng 50% tOng phi bo him thuOc näm tái chinh 

cOa nghiep vu bão him nay. 

• Oi vO'i nghiêp vu bo him nhân thç: dv' phong cho các khoàn phi chu'a du'cyc hu'&ng 
du'cyc tinh toân trên phi bão hiérn gOp cho tht cà các don bào him cO thôi han tO' mt 

• 
näm tr& xuOng cOn hiu lu'c vào ngày lap báo cáo. 

• 
(ii) Du'phongboithu'&ng 

• 
Dv' phOng bOi thu'O'ng bao gOm dci' phOng bOi thu'ong cho các tOn thM dã thông báo nhu'ng 
den cuOi k' chu'a giâi quyet Va dv' phong b6i thu'o'ng cho các tOn thet dã phát sinh trách nhim 
bo hiem chu'a thông báo. 

R
Các khoãn dy' phong bOl thu'&ng cOa hoat dOng kinh doanh bâo hiem gOc va nhn tãi bo 
hi4m dv'çc phn ánh l no' phâi trà; du' phong bOi thu'o'ng nhv'o'ng tái bào hiém du'cYc phn 
ánh là tài san tái bao him. 

(iii) Dy'phOng dao dOng I&n 

Dy' phông dao dOng Ian du'o'c trich 1p mOi nàm cho den khi dt,r phOng dat du'ci'c mo'c 100% 

• mO'c phi giG' lai trong nam tài chinh và du'c trich lap trén co' s& 1% phi bâo hiem giG' al theo 

quy dinh  tai Thông tu' 50. 

U 
Vào ngay 28 tháng 12 nàm 2005, BO Tài Chlnh dã ban hành Quyét dinh sO 100/2005/QO- 

• 
BTC v viêc ban hành bOn chuen mu'c k4 toán ("CMKT") m&i, bao gOm Chuen mu'c ke 
sO 19 v Hç'p dOng bào hiem. Theo do, ke tO' thang 1 näm 2006, vic trich 1p dci' phOng dao 

• 
dOng lOn là khOng cn thi4t do dy' phông nay phãn ánh "các yêu cu dOi bOl thu'O'ng khong 
tOn tai tai thO'i diem lap báo cáo tài chinh". Tuy nhiên, do Bô Tài chinh chu'a cO hu'ang dn cu 

• 
the vic ap dyng Chuen rnu'c ké toän sO 19 và theo quy dnh tal Ngh dinh sO 
do Chinh phO ban hành ngày 1 tháng 7 nam 2016 ye viêc quy dinh chi tiM thi hành Luät kinh 

• doanh bào hiém và Lut sO'a dOi, bO sung mQt sO diéu cGa Luât kinh doanh bâo hiem ("Nghi 
dinh 73"), MB hiên yen trich 1p dci' phong dao dOng lOn trên báo cáo tài chlnh hcp nhet cho 
nàm tài chinh kêt thOc ngay 31 tháng 12 näm 2018. 

U 

I 

U 

U 
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I Ngân hang Thu'o'ng mal C phn Quân di BO5ITCTD-HN 

I THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H HOP NHAT (tiép theo) 
vào ngày 31 thang 12 nàm 2018 vâ cho nàm tài chinh kt thUc cUng ngày 

4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

4.22 V6n và cãc qu9 

4.22.1 C6phiuphO thông 

CO phiu phO thông du'o'c phân Ioai là vOn chifl s& hü'u. Các chi phi phät sinh lien quan trçc 
ti4p tO'i viêc phàt hành CO phiêu phO thông du'cyc ghi nhän là môt khoàn giàm trü' vào thang 
du' vOn cO phn trong vOn chi sO' hü'u. 

* 
4.22.2 Thng do' vón cci phãn 

Khi nhân u'c vOn tCi' các cO dOng, phn chènh léch giu'a giã phát hành và mênh giá ca cO 
phiéu &i'o ghi nhãn vào thang dii' vOn cO phn trong vOn chCi sO' hO'u. 

4.22.3 Các qu do' trCr 

MB thu'c h10n  trich lap các qu9 dv' trU' theo quy thnh hiên hành vã quyt dinh cüa i hi dOng 

• cO dOng hoäc chci sO' hCi'u tu'ng U'ng. 

• 
(I) Cacqu$do'trQ'cüaNgãnhàng 

Các qu9 dir trCi' du'o'c si) dyng cho các muc dich cy the và du'crc trich tU' lg'i nhun sau thue 
• cüa Ngân hang dçra trên các tç' lê quy dinh và theo Nghi quyet ccia fai hôi dng cO dOng: 

• 
Qu9 dv' trO' bO sung vOn dieu lê: 5% ci nhun sau thue, tOi da không vu'cvt qua vOn dieu 
lê cüa Ngân hang; 

I Qu9 dy' phong tài chinh: 10% lç'i nhun sau thué; 

Càc qu dv' trO' khäc: trich theo quy dInh  hn hành và quyet djnh cüa £)ai hOi  dOng cO 

a dOng. 

I 'i) Các qu dy' trO' cQa các cOng ty con 

• Cong ty c6 phn Chu'ng khoán MB ("MBS") va COng ty CO phn Quán 4 Qu Du tu' 
MB ("MB Capital") 

* MBS và MB Capital trich lap càc qu9 dii' tru' bth buôc theo Thông tu' sO 146/2014/TT-BTC do 
BO Tài chinh ban hành ngay 6 tháng 10 nàm 2014 nhu' sau: 

.

T' 10 trfch ip hang nãm s6 do' t6i da  

Qu9 dy' trO' bO sung vOn diu l 5% lo'i nhun sau thu 10% vn diu If 

a
Quy dy' phong tat chinh 5% l'i nhu?n sau thue 10% von dieu l 

Các qu9 khác cUa MBS và MB Capital du'oc trich lap theo Ngh quyt cüa Oai hOi  dOng Co 
I dông. 

Cong ty Ta! chInh TNHH MB Shinsei ("MCredit") 

M
Theo Nghi dinh 93/2017/N-CP, MCredit phái trich lap cäc qu9 dv' trCr bt buc tru'O'c khi 
phàn phôi lo'i nhuân tu'o'ng ty' nhu' Ngan hang. 

• Cong ty TNHH Quàn Ij Nc' và Khai thâc tài san Ngân hang TMCP Quân i ("MB A MC") 

a
MB AMC thgrc hi0n  trich Ip qu9 khen thu'O'ng phUc IQ'i  theo quyét dnh cia ch sO' 

T6ng Cong ty CO phn Báo him Quân di ("MIC") và Cong ty TNHH Báo him nhãn 
• th9 MB Ageas ("MB Ageas") 

• 
MIC và MB Ageas phi trich lap qu9 dii' trO' bt buOc  t1i' lç'i nhuân sau thu4 theo tè lé là 5% 
cho t&i khi bang 10% mU'c vOn diu lê. 

I 
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• Ngân hang Thu'o'ng mai 06 phn Quân di BO5ITCTD-HN 

I	 THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HO'P NHAT (tiép thea) 
vào ngay 31 thang 12 näm 2018 vâ cho nàm tài chirih kt thUc cung ngây 

I 

• 4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

• 
4.23 Ghi nhân doanh thu và chi phi 

Doanh thu và chi ph! tU' các hoat cYOng ngãn hang 

• Doanh thu läi và chi phi läi du'c ghi nhân trong baa cáo két qu hoat ng kinh doanh ho'p 
nhét trén c s& dci' thu, dv' chi. Lãi dcv thu phát sinh tU' các khon cho vay phãn loi tü' nhOm 

R	
2 den nhôrn 5 thea Thông tu' 02 sé khOng du'çi'c ghi nhãn vào baa cáo kétquà hotdông kinh 
doanh hç'p nhét. Lãi dcv thu cüa các khoan nçv nay du'o'c chuyén ra thea dOl 0' tái khoân ngoai 

.	
bang Va du'Q'c ghi nhân vào báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh hQ'p nhét khi MB thu'c 
nhân. 

• Các khoãn phi dich vu ngán hang du'a'c ghi nhân khi dich vv du'cyc thu'c hieri. 

• Doanh thu tü' kinh doanh chü'ng khoán du'cvc xác dnh du'a trên mü'c chênh tech  gia ban và 
giá von cUa chü'ng khoán. 

N 
CO tt:vc bang tién du'c ghi nhn trong baa cáo két qua ho?t  dng kinh doanh h'p nhét khi 

• quyén nhn cO t1vc bng tién ca MB du'ç'c thiét 1p. CO tCvc du'c nhn du'6 dng CO phiéu, 
CO phiéu thu'&ng và quyén mua cO phiéu cho các cO dOng hien  tai, cO phiéu du'Qc chia tü' Io 

• 
nhuan chu'a phàn phOi khOng dv'o ghi nhãn là môt khoan thu nhap cia MB ma chT cap nhât 
sO lu'c?ng c6 phiéu. 

1 6i v&i các khoan doanh thu khác, khi CO the xác dnh du'o'c két qua hcp dOng môt cách ch& 

• 
chän, doanh thu sé du'cc ghi nhãn du'a váo rnvc do hoàn thành cong viec.  Néu khong the 
xác dinh du'Q'c két qua ho'p dOng mOt  cách chàc chän, doanh thu Se chi du'c ghi nhn 6' mü'c 
cO the thu hOl du'cvc ca cäc chi phi dã du'o'c ghi nhn. 

I
Thea Thông tu' sO 16120181TT-BTC ngày 7 thang 2 näm 2018 cüa Bô Tài chlnh, dOl v&i các 
khoàn phai thu dã hach toán vào thu nhp nhu'ng sau dO du'cvc dánh gia khOng thu duvc 
hoác den kS' h?n thu không thu du'çc thi MB hach toán giam doanh thu néu ctlng kS'  ké toán 

• hoàc hach toán váo chi phi néu khác k5' ké toán và thea dOi ngoi bang dé dOn dOc thu. Khi 
thu du'c các khoãn nay, MB se hach toán vào "Thu nháp tr hoat clOng khác" trên baa cáo 

• két qua hot dOng kinh doanh hQ'p nhét. 

• Doanh thu tC hoat cfç5ng kinh doanh bèo h14m 

• Doanh thu phi baa hiém gOc du'o'c ghi nhân thea quy d!nh  tai Thông tu' sO 50/20171TT-BTC 
ngày 15 tháng 5 nam 2017 hu'O'ng dn ché dO tái chinh dOi v&i doanh nghiep baa hiém, doanh 

• nghiep tái baa hiém, doanh nghiep mOl gi&i baa hiém vä chi nhárih doanh nghiep baa hiém 
phi nhân thç nu'àc ngoài. 

1
Phi baa hiém nhan  trv'àc khi chiva den h?n t?i ngày cuOi k ké toán divc ghi nhn vào 

• 
"Doanh thu ch&phán b6" trên bang can dOi ké toán hp nht. 

I 

I 

I 
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• Ngân hang Thng mi C phn Quân di B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAa CÁO TA! CHINH HQ'P NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 thang 12 näm 2018 Va cho näm tài chlnh kt thüc cüng ngày 

U 

• 4. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép thea) 

• 
4.23 Ghi nhãn doanh thu và chi phi (tiép theo) 

• 
Doanh thu tC hoat dOng kinh doanh bt clOng 

. Doanh thu du'c ghi nhân khi MB cO kh nang nhn du'cc các la ich kinh t Co th xác dinh 
du'Oc môt cách chc chn. Daanh thu du'o'c xác dinh theo giä trj h9'p I' cüa các khoãn dä thu 

• hoc Se thu duc sau khi trü' di các khoàn chit khu thu'o'ng mai,  gim giá hang bàn vã hang 

bàn bj tr al. 

• Oóng tho, doanh thu chuy4n nhu'o'n bt dOng san du'Q'c ghi nhn khi MB dã chuyn giao 
phri I&n rüi ro và Iç'i ich gn Iin vOi bt dông san cho ngu'O'i mua vä doanh thu cO th duvc 

N xác dlnh môt cäch chc chàn. 

N Chi b6i thu'&ng cho hoat dOng kinh doanh btho hiém 

N Chi phi bôi thu'ng bao him góc du'çc ghi nhn trén cc s& phát sinh khi MIC Va MB Ageas 
chp nhân bôi thu'ong thea thông baa bi thu'O'ng. 

Các khoan chi bói thu'ng nhn tái baa him du'Q'c ghi nhán khi phat sinh, trên co' s& bang 

N thông baa täi cia cac nhà nhu'a'ng tái baa him gü'i cha MIC vã MB Ageas Va MIC và MB 
Ageas chp nhãn bôi thu'ng. 

Các khoan thu dOi bôi thu'o'ng nhu'Q'ng tái baa him du'cYc ghi nhân trên co' sO' phát sinh thea 

• so phài thu tu'o'ng U'ng v&i chi phi bOi thu'&ng dâ ghi nhn trong k' và t' I nhu'cng tái. 

U
Cäc chi phi hoat dông kinh doanh bâo him khác du'o'c ghi nhân khi thu'c té phät sinh. 

U
Chi ph! hoa hOng cho hoat dcng kinh doanh báo h16m 

N
MB tinh toán hoa hông phài chi tra ca m61 Ioai san phm baa hiém thea tç' lé phn tram nht 
dinh trên doanh thu ph! baa hiém gOc phü h9'p vO'i cäc t' le quy dinh tal Thông tu' 50 vä chi 
ghi nhän vào chi phi kinh doanh baa hiém cho phn chi phi hoa hông du'çc phan bO trong k' 

N thea t) Iê phu hop vO'i phn daanh thu phi du'o'c hu'O'ng. Phn hoa hông chu'a du'o'c phãn bO 
Se du'cyc ghi nhàn nhu' là môt khaàn chi phi trâ tru'âc va sé du'o'c phàn bO vào chi phi kinh 

N doanh baa hiém cha cãc kS'  tiép thea. 

• Chi ph! khO'i tao khothn cho vay khách hang tai  cOng ty tài ch!nh tiu dUng 

• Chi phi khO'i tao  khaan cho vay khàch hang baa gOm chi phi hoa hông cho dai  l', càc ben thC 
ba Va nhãn viên kinh doanh du'Q'c hch toán phän bO vào két qua hoat dng kinh doanh thea 

• phu'o'ng phap du'ng thng trong khaàng thO'i gian tCi' 9 den 29 thang theo thOi han trung binh 
cia cäc san phem cha vay. 

U 

U 

N 

N 

N 

N 

U 

N 
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• Ngân hang Thu'oig mi Co phn Quân di B05/TCTD-HN 

• 
THUYET MINH BAa CÁO TAI CHNH HGP NHAT (tip theo) 
vào ngay 31 tháng 12 nãm 2018 vâ cho näm tái chinh két thtc cüng ngày 

U 

• 
4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

4.24 ThuthunhapdOaflhflghiêP 

Thu4 thu nhâp hin hành 

Tài san thué và thu phãi nap cho k' hin hánh vá các näm tru'óc du'Q'c xác dinh bng giá trj 

• dv' k14n &Q'C thu hói tCi' (hoc phài np cho) c quan thué, áp dung mt)'c thu sut và các 
Iut thu4 cO hiu Iy'c váo ngáy kt thüc nàm tài chinh. 

Thu thu nhap hiên hánh duvc ghi nhân vào baa cáo kt qua hoat dOng kinh doanh hp nht 

• ngoai trü' tru'Ong hyp thug thu nhap phát sinh lien quan dn mOt khoan  muc  duvc ghi thang 

vào von chü so' hCi'u, trong tru'O'ng hop nay, thu thu nhâp hiên hánh cung du'cc ghi nhân 

• tru'c tiép vào vOn chü so' 

• MB chi duvc  bU trü' các täi san thué thu nhap hiên hành và thu thu nhap hin hành phal trà 
khi MB CO quyn hp phap du'cyc bU trü' giO'a tài san thuè thu nhap hiên hành v&i thu thu 

• 
nhap hiên härih phai np vâ MB du' dinh thanh toán thu thu nhap hien hành phãi trâ và 

.

san thué thu nhap hiên hành trên Ca' sO' thun. 

Các baa cáo thu cüa MB Se chju sçr kiém tra cüa co' quan thué. Do vic áp dung  lut và các 

• 
quy dnh ye thu dOi vài các loai nghiep vi, khác nhau cO the du'Q'c giai thich theo nhièu 
khác nhau, sO thué du'o'c trinh bay trên báo cáo tài chinh hcp nhât cO the Se bi thay d6i thea 
quyet dinh cuOi cüng cia co quan thué. 

Thud thu nhap hoãn Iai 

Thué thu nhâp hoän Iai du'crc xác dinh cho các khoàn chênh Iêch t?m  thai tai ngáy lap bang 

• can dOi ke toán ho'p nht giu'a ca' sO' tinh thue thu nhap cüa các tái san vá n phãi trà vá gia 
tn ghi sO cia chUng du'cc trInh bay trén báo cáo tal chinh hç'p nht. 

Thue thu nhp hoàn lai  phài trâ du'cc ghi nhn cho tt Ca nhO'ng chênh lêch tam thô'i chlu  thue. 

U 

U 

U 

U 

a 

a 30 

a 

Tài san thue thu nhap hoãn lal  duc ghi nhän cho tt cá nhO'ng chênh léch tam thO du'cYc 

• 
khu trü', giá trj du''c khu trü' chuy4n sang các näm sau cüa các khoãn 16 tinh thué vã các 
khoãn u'u däi thué chi.ra sii dung,  khi chãc chän trong tu'a'ng Iai sé cO li nh4n  tinh thuê de 

• 
SLF dyng nhU'ng chênh Ich du'c kheu trü', các khoan 16 tlnh thué vá các u'u dãi thué 
sü' dyng nay. Tái san thue thu nhp hoãn lai  vá thué thu nhp hoàn Iai phai trà du'Q'c xäc dlnh 

• 
thea thué suât di' tinh sé áp dung cho nam tài chinh khi tài san dU'cYC thu hOi hay cong np' 
du'Q'c thanh toán, dçra trOn các mci'c thué suit và Iutthué cO hiu Iu'c  väo ngáy ketthUc näm 

tài chinh. 

4.25 Phân ioi np' cho các cam k6t ngoai bang 

Thea Thông tu' 02 ca Ngân hang Nhâ nu'O'c, tO chi'c tin dung  chi thçi'c hin phân Ioi dOi vO'i 

U các khoan baa Iãnh, chp nhn thanh toán và cam k4t cho vay khOng hy ngang vO dieu kien 
Va CO thO'i diem thu'c hien cu the (gol chung Ia cáo khoân cam ket ngoai  bang) váo các nhOm 

$ quy d!nh tai ieu 10 cüa Thông tu' 02 d4 quan I, giam sat cht Iu'ci'ng tin dung. Thea dO, các 
khoân cam ket ngoai bang du'o'c phan Ioai thea các mU'c do n)i no nhu' sau: No'dQ tiêu chun, 

• NQ' cn chU N' du'o'i tiêu chun, Nc' nghi ng& Va Nc' cO khá nang mat vOn dy'a váo tlnh 

trng qua han  vâ các yeu tO dinh tinh khác. 
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I Ngân hang Thu'o'ng mai c6 phn Quân di BO5ITCTD-HN 

I THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (tip theo) 
vâo ngày 31 thàng 12 nàm 2018 vá cho nàm tãl chinh két thUc cüng ngay 

• 4. TOM TAT CAC CHNH SACH KE TOAN CHCJ YEU (tiép theo) 

• 4.26 Các cOng cy phái sinh 

I
MB k' kt các ho'p dóng ngoai hói k' han  và hoán d6i nhm tao  diu kin cho khách hang 
chuyn, diu chinh hoc giâm rti ro hói doái hoc các rüi ro thj tru'ôig khác, 6ng th&i phçic 
vu muc ich kinh doanh cLa MB. 

• . 
Cachc,pdOngk$'hanflgOait 

I Càc h'p dóng ki han là các cam kt d4 mua hoc bàn mOt  loi tin t nht jnh t?i  mQt ngày 

• cv th u'c xác nh trong ti.ro'ng al theo mQt t' già xác dnh tru'O'c vá Se du'ç'c thanh toán NI- 

bang tièn. Các hp dng k' han &c ghi nhn theo giá tn danh nghia t?i  ngày giao dlch  và 

• 
du'Q'c djnh k' dánh gia li, chènh tech tü' viêc dánh gia al du'Q'C ghi vào baa cáo kM qua hoat 
dng kinh doanh hp nht. 

• Cac hcip d6ng hoán 761 

I Các h'p dóng hoán dói là các cam két dé thanh toán bng tién ti môt ngày trong tu'cYng lal 
du'a trén chênh lêch giO'a các t' gia du'crc XáC dinh tru'cc du'cc tinh trên so tién gOc danh 

• nghTa hoäc các cam két thanh toán khoãn tién läi tinh theo lãi suM thà n61 hay Iãi suM cO dlnh 
ducyc tInh trén cCrng môt khoâri tién danh nghia, trong cUng mt khoâng thai gian. 

1 Các hc'p dOng hoàn dOi tién té du'a'c dnh k' dánh giá lai,  chênh léch tü' viéc dänh gia Iai du'c'c 

• 
ghi vào báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh hcp nhét. 

I
Chênh tech lãi suM hoán di du'Q'c ghi nhân vào báo cáo kM qua hot dông kinh doanh hop 
nhét trên co' so' dOn tich. 

• 4.27 Lãi trên cô phieu 

• MB trinh bay lãi cc' ban trén cO phiéu dOi vài các cO phiéu phO thOng. Lâi cc' ban trên cO phiéu 
du'c tInh bng cách chia Ic,i nhuãn hoäc 16 phan bO cho cO dOng nàm giu' CO phiéu phO thông 

I cüa MB (sau khi dä diéu chTnh cho vic trich 1p qu9 khen thir&ng phOc lvi) cho sO Iu'Q'ng binh 

I
quan gia quyén cta sO cO phiéu phO thông dang lu'u hành trong kS'. 

Nu cO phiéu phát hành trong näm chT lam thay d61 ye sO lu'p'ng cO phiéu ma khOng dn 3 

• den su' thay dci ye nguon von, MB se thu'c hien dieu chinh so binh quan gia quyen co phieu 
phO thông dang Iu'u hành trong k' du'Q'c trInh bay trén báo cáo tài chinh hop nhM, dn den 

• diéu chTnh tu'c'ng O'ng côa chi tiêu Iãi cc' ban trén cO phiéu. 

• 4.28 Lo'i Ich cüa nhân viên 

• 
4.28.1 Tm' cp nghl hu'u 

Nhàn viên MB tal  Vit Nam khi nghT hu'u sé du'c nhn trQ' cep ye hu'u ti:j' Bao hiém Xa hQi 
thuôc Bô Lao dOng và Thu'c'ng binh Xã hi. MB Se phâi dOng bâo hiém xã hOi vá bâo hiém 

I
tai nan và bênh nghè nghiêp cha mOl nhãn viên ln lu'at bang 17% và 0,5% lu'o'ng cc' ban 
hang tháng cüa ho trong thO'i gian lam viêc. Ngoài ra, MB khong CO mt nghla vçi nào khác. 

• 4.28.2 TracpthOiviêc 

I Theo Diéu 48 Bô Luãt Lao dông sO 10/2012/QH13 cO hiêu Iu'c ngày 1 tháng 5 nàm 2013, MB 
cO nghTa vu chi trà tro' cp thôi viec beng môt nO'a tháng lu'c'ng cho m61 nàm lam viêc tinh den 

• ngày 31 thang 12 nãm 2008 cong vOi các tro' cép khác (neu co) cho nhcrng nhân viên tu' nguyen 
thOi viêc và dáp u'ng dey di các yéu tO thea quy dinh cüa phap lut. TO' ngày 1 tháng 1 nàm 

• 2009, mU'c lu'c'ng blnh quán tháng du'Q'c tlnh de thanh toán trç' cep thOi vic sé can cO' thea 
mO'c lu'c'ng bnh quãn cüa sáu tháng gn nhM tinh den thO'i diem ngu'o'i lao dông thOi vic. 

• 
31 
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• Ngân hang Thtng mi 06 phn Quân di Bo5rrCTD-HN 

U THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINI-I HOP NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 tháng 12 nàm 2018 và cho nàm tài chInh kt thuG cOng ngay 

U 

• 4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tiép theo) 

• 4.28 Lo'i Ich cóa nhân viên (tip thea) 

• 
4.28.3 Trçi cp thaxt nghiêp 

. Theo Thông tu' so 32/2010/TT-BLDTBXH hu'O'ng dn Nghi d!nh sO 127/2008IN-CP v bão 
him tht nghiep, tO' ngày I thang 1 nãm 2009, MB CO nghia vu SOng bâo hiOm tht nghip 

I
vOi mU'c bang 1% qu9 tiOn lu'cng, tin cOng dOng bào hiOm tht nghiep cia nhO'ng ngu'O'i 
tham gia bào him tht nghiOp và trich 1% tin lu'o'ng, tin cOng tháng dOng bâo him tht 
nghip cüa tO'ng ngu'O'i lao dOng d dOng cOng lUc vào Qu9 Bo him Tht nghiep. 

4.29 Baa cáo bO phân 

Môt bO phân là môt hç'p phn cO th xác cnh riêng biêt ci1a MB tham gia vào vic cung cp 

• các san phm hoàc dch vu lien quan (bO phan chia thea boat dOng kinh doanh), hoc cung 
cp san phm hoàc dich vy trong mOt  mOi tru'&ng kinh té cy the (bO phân chia theo vOng dia 

U l'), ni61 bO phän nay chiu rii ro và thu du'o'c lo Ich khác biêt vài các bô phan khác. Mãu báo 
cáo bO phn chinh yéu cüa MB là du'a theo bO phan chia theo hoat dOng kinh doanh. 

I 
4.30 Các ben lien quan 

Cáo ben du'pc col là ben lien quan cüa MB néu mt ben cO khá nang, tru'c tiép hoàc gián tiOp, 

• 
kiOm soát ben kia hoàc gay ành hu'&ng dang ké tOi ben kia trong vic ra các quyét djnh tài 
chInh và hot dng, hoc khi MB va ben kia cOng chu sy' kiém soát chung hoc ành hu'&ng 

• 
dáng ké chung. Các ben lien quan CO the là CàC Cong ty hoc các Ca nhân, bao gOm cã các 
thành viên gia dmnh than cn cüa các cá nhân du''c coi là lien quan. 

• 4.31 BUtru' 

• TàI san và no' phài tra tái chinh dU'o'C cén trO' Va the hiên gia tn rOng trên bang can dOi ké toán 
hcYp nhét chT khi MB CO quyen hop pháp dé thu'c hien  viec cén trCj' Va MB du' dinh thanh toán 

• tái san và no' phái tra theo giá tn rOng hoäc viêc tét toán tài san vá no phai trà xày ra dOng 

U 
thO. 

• 5. 

• 

• 

U 

I
6. 

U 

• 

• 

• 

U 
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TIEN MAT, yANG BC, DA QUY 

31/12/2018 
triu d6ng 

31/12/2017 
triéu dOng 

TiOn mt bng VND 1.200.027 1.373.927 
lien mat bng ngoai te 533.784 465.087 
yang tién té 2.760 3.018 

1.736.571 1.842.032 

TIEN GU'I TAI NGAN HANG NHA NU'C (NHNN") 

31/12/2018 31/12/2017 
triêu döng triêu d6ng 

Tién gü'i t?i NHNN Viet Nam (i) 9.656.880 5.466.939 

- Bang 9.218.330 5.466.898 

- Bang ngoaite 438.550 41 
Tin gO'i ti Ngan hang Nhà nu'c Lao (ii) 292.892 226.317 
lien gCri tai Ngán hang QuOc gia Campuchia (iii) 598.312 990.426 

10.548.084 6.683.682 

4 
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• Ngân hang Thu'o'ng mi C6 phn Quân di Bo5rrCTD-HN 

• THUYT MINH BAO cÁo TAI CHINH HOP NHAT (tip theo) 
váo ngày 31 tháng 12 nàm 2018 vã cho nàm täi chinh k4t thOc cCing ngày 

U 

• 6. TIEN G111 TAI NGAN HANG NHA NU'&C (tiép theo) 

• 
(I) Tin gO'i tai Ngan hang Nhà nu'O'c Vit Nam baa góm qu9 dv' trO' bt buOc Va tài khon 

tin gO'i thanh toán. 

• Theo quy dinh ctia NHNN v dv' trO' bt buc, các tó chCrc tin dt,ing dv'Q'c phép duy tn mt 

I
so dv' thâ nOi ti tài khoân dv'  trCr bat buOc ("DTBB"). SO dv' binh quan dy' trO' bat buQc 
hang tháng phi khOng du'ç'c thp ho'n binh quân sO dv' tièn gü'i cüa tháng tru'O'c nhân 

a
vO'i t' le dy' trO' bat buOc tu'o'ng ü'ng. 

Tè I DTBB tai thO'i di4m cuOi nàm tài chinh nhu' sau: 

31/1212018 31/12/2017  

a 
SO dv' tin gO'i blnh quân thang trv'O'c cOa: 

a
Khách hang 
• lien gO'i beng ngoai té cO thO'i hn du'o'i 12 thang 8,00% 8,00% 

a
• Tiên gti bng ngoai te Co thO'i h?n  ti:i' 12 thang tr& len 6,00% 6,00% 
• Tién gCi'i bang VND cO thO'i hn du'a'i 12 thang 3,00% 3,00% 

a
• Tin gO'i bang VND cO thO'i han tO' 12 tháng tr& len 1,00% 1,00% 

a
TO chü'c tin dung n&&c ngoài 
• Tien gO'i bang ngoai t 1,00% 1,00% 

(ii) Tièn gO'i tai Ngan hang Nhà nv'6'c Lao bao gOm khoàn tièn gO'i k' qu9 beng Kip Lao 

a

("LAK") và ngoai te khác lien quan den vic thánh lap chi nhänh ci:ia Ngan hang tai nu'O'c 
Cong hOa Dan chü Nhãn dan Lao Va dy' trO' bet buc theo quy djnh cOa Ngan hang Nhà 

a
nv'O'c 

lé tien gi k' qu9 tai thai diem cuOi näm tài chinh nhu' sau: 

31/12/2018 31/12/2017 

• Tin gCi'i bng ngoai t cO thai han du'i 12 thäng 10,00% 10,00% 

• 
• lien gO'i bang LAK CO thoi han du'&i 12 thang 5,00% 5,00% 

a
(iii) Tien gO'i tai Ngân hang Qu6c gia Campuchia bao gOm khon tien gü'i k' qu9 beng Khmer 

Riels ("KHR") vá ngoai te khâc lien quan den viêc thành lap chi nhánh cOa Ngän hang ti 

a	
nu'c CQng hôa Nhän dan Campuchia và dy' trO' bat buOc  thea quy dnh cOa Ngan hang QuOc 
gia Campuchia. Tièn gO'i k' qu9 du'ç'c tInh dçi'a trên sO dv' tien gO'i blnh quân ngày nhân vài 
t' lê DTBB tv'o'ng O'ng. 

T' lé tn gU'i k qu9 t?i  thO'i d14m cuOi nàm tài chlnh nhu' sau: 

Tien gü'i beng ngoai té khäc KHR 12,50% 12,50% 

• • lien gO'i bang KHR 8,00% 8,00% 

• 
Khon tien gO'i k' qu 8% beng KHR khOng du'o'c hv'&ng lãi suet, khon dv' trCi' 12,50% 
bang ngoi te dv'çrc hv'O'ng al suet thea t lê do Ngan hang QuOc gia Campuchia quy 

• 
djnh ye xác djnh läi suet tien gC'i CO kS'  han (tai ngay 31 thang 12 näm 2018: 0%) 

U 

U 

U 

a 
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I Ngân hang Thu'o'ng mal Co phn Quân dôi BO5ITCTD-HN 

7. TIEN GCJ'I VA CHO VAY CAC TO CHU'C TIN DNG ("TCTD") KHAC 

31/12/2018 
triOu d6ng 

31/12/2017 
triOu dóng 

Tin gU'i ti các TCTD khác 35.363.429 38.765.361 

Tin gO'i khOng kS'  han 11.536.082 17.759.458 

- Bng VND 7.999.219 5.825.375 

- Bngngoait 3.536.863 11.934.083 

Tin gO'i CO kS'  hn 23.827.347 21.005.903 

- Bang VND 20.313.150 17.209.350 

- Bngngoaitê 3,514.197 3.796.553 

Cho vay các TCTD khác 9.894.199 14.928.041 

- Bang VND 7.861.987 11.724.656 

- Bang ngoaitê 2.032.212 3.203.385 

Dy'phongrUiro (196.000) (196.000) 

T6ng 45.061.628 53.497.402 

I
31/12/2018 31/1212017 

I triêu d6ng triu clOng 

Nç dO tiêu chun 
Nç CO khà nang mt vOn 

MO'c Iài sut blnh quân tièn gO'i vâ cho vay cäc tO 
tái chFnh nhu' sau: 

33.525.546 
196.000 

35.737.944 
196.000 

33.721.546 35.933.944 

chU'c tin dung khác tai thOi dim cuOi näm 

31/12/2018 31/12/2017 
%/näm %/näm 

Tin gO'i khOng k' hn bng VND 4,50 130 
Tiên gO'i khOng k hn bng ngoai te 2,50 150 
lien gO'i CO k' han bang VND 4,60 — 5,40 1,50 - 4,40 
Tin gO'i cO kS'  hn bang ngoai te 2,50 - 3,20 1,65 - 2,30 
Cho vay bang VND 5,40 — 5,60 4,40 - 4,90 
Cho vay bang ngoai te 2,50 — 3,60 1,65 - 2,60 
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I THUYET MINH BAa CÁO TAt CHINH HO'P NHAT (tip thea) 
vào ngay 31 thàng 12 nãm 2018 và cho näm tãi chinh két thUc cOng ngày 

I 

• 

• 

I Chi tit cht Iu'Qng tièn gO'i cO k' han Va cho vay cäc to chU'c tin dçing khãc tal ngày cuOi näm 
tat chinh nhu' sau: 

U 

I 

N 

I 

U 

• 

U 

I 

2 



31/12/2017 
triu cl6ng 

2.000.398 
2.000.398 

839.566 
64.116 

775.450 

(35.439) 

2.804.525 

31/12/2017 
triu d6ng 

2.000.398 
2.000.398 

839.566 
486.169 
353.397 

2.839.964 

/ 
cy 

1 
E 

N 
N 

Nãm 2018 
triO u dOng 

SÔ dv' du k' 35.439 

TrIch lap/(Hoàn nhp) dv' phong trong k' 70.924 

Sódu'cuóikSi 106.363 

I 

I 

I 

Näm 2017 
triu ci'6ng 

134.670 
(99.231) 

35.439 

I 

S Ngan hang Thu'o'ng mai 06 phn Quân dôi B05/TCTD-HN 

5 THUYET MINH BAa CÁO TAI CHiNH HO'P NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 thãng 12 näm 2018 vàcho näm tài chinh kétthtc cUng ngay 

8. 

31/1212018 
triu d'Ông 

Chü'ng khoán Nc' 227.884 
Do câc TCTD khäc trong nu'àc phãt 
Do cãc TCKT trong nu'O'c phát hãnh 227.884 

ChU'ng khoán Von 456.151 
Do cãc TCTD khác trong nu'O'c phàt hành 56.652 
Do các TCKT trong nu'Oc phãt hânh 399.499 

Dii' phong rUi ro cht'ng khoán kinh (106.363) 

577.672 

Tlnh trang niêm yt cüa chQ'ng khoán kinh 

31/12/2018 
triêu d6ng 

Chu'ng khoán nç' 227.884 
Chv'aniOmyêt 227.884 

ChU'ng khoán v 6 n 456.151 
DãniemyOt 186.015 
Chu'a niêm y4t 270.136 

T6ng 684.035 

• Bién 5ng du' phong rCii ro chU'ng khoán kinh doanh trong kS'  nhu' 

• 

U 

• 

I 

I 

• 

5 

• 

I 

• 

• 

• 

9. cAc CONG C TAI CHINH PHAI SINH VA CAC TAI SAN TAI CHINH KHAC 

U 

I 

I 

I 
Ti ngày 31 thang 12 näm 2018 

• Giao dich kS'  han tièn 
Giao dich hoãn ói tièn té 

15.062.070 
55.524.739 

82.373 
11.951.609 

(67.166) 
(11.972.450) 

15.207 
(20,841) 

S 70.586.809 12.033.982 (12.039.616) (5.634) 

I 

I 

S 
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S 

T6nggia tn T6nggia tnighisd ktoán 
cUa hap d6ng (thea t gia tal ngáy lap 

(theo t giá baa cáo) 
ngayhiOuly'c Giátn/ 

hcrp dOng) Tái san Cong nçv thun 
triu d6ng triêu dOng tniOu dóng triu d6ng 
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I 

Ngân 

THUYET 
vào ngay 

10. 

hang Thu'o'ng mi C phn Quân dôi 

MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT (tip theo) 
31 thang 12 näm 2018 vã cho nãm tâi chinh kt thüc cCng ngày 

CHOVAYKHACH HANG 

31/1212018 
triêu 76ng 

B05/TCTD-HN 

31/1212017 
triêu d6ng 

Cho vay các to chü'c kinh té, cá nhân trong nu0'c 207.864.042 176.766.210 0 
Cho vay chiét khu cong cu chuyén nhu'o'ng vá 
các giéy tO Co giá 560.381 582.932 

ChovaybngvOntàitro', u'thácdutu' 453.531 478.524 V 

Các khoân trâ thay khách hang 11. 388 599 CI 

Cho vay dOi v&i các tO chü'c, câ nhân nu'Oc ngoai 3.496.332 3.743.619 
Các khoãn cho vay giao djch k' qu9 và U'ng tru'àc 
cho khách hang 2.300.284 2.616.258 

4,. 

214.685.958 184.188.142 

MU'c Iäi sut blnh quãn cho vay khách hang tal thai diem cuói kS'  nhu' sau: 

31/12/2018 31/12/2017 
%/näm %/nãm 

ChovaybngVND 6,00- 10,80 6,50 - 13,50 
Cho vay bang ngoai te 320 - 5,90 2,65 - 4,75 
Cho vay tiêu dung cá nhãn 8,00 - 70,00 29,00 — 66,00 

10.1 Phân tIch cht Iu'cYng no' cho vay 

31/12/2018 31/12/2017 
triêu clOng triu dông 

Ncy dCi tiêu chun 205.868.128 176.179.134 
NQ' cn chU ' 3.657.858 3.175.093 
No' du'&i tiêu chun 1.099.661 735.553 
No' nghi ngO 797.692 668.431 
Nç cO khâ nang mt vOn 962.335 813.673 
Các khoán cho vay giao dich k' qu9 và t:rng 
tru'&c cho khách hang 2.300.284 2.616.258 

214.685.958 184.188.142 

10.2 Phân tich du' no' theo thô'i gian cho vay ban du 

31/12/2018 31/12/201 
trieu clOng triêu d6n 

No' ngn han 105.138.545 89.375.34c 

No' trung han 33.281.381 31 .695. 58 

Nc' däi han 73.965.748 60.50094; 
Các khoân cho vay giao dich k' qu9 và u'ng tru'O'c 
cho khách hang 2.300.284 2.616.25 

214.685.958 184.188.14 

I 
U 
I 
• 

U 

* 

I 

U 

• 

I 

• 

a 

p 

• 

I 

I 

a 

U 

a 

a 

U 
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Ngân hang Thu'o'ng mi C phn Quân dOl BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HO'P NHAT (tip theo) 
vào ngay 31 thang 12 näm 2018 vàcho nam tài chinh ktthLc cing ngày 

10. CHO VAY KHACH HANG (tip theo) 

10.3 Phân tIch du' nç' cho vay theo cM! tu'qng khàch hang và theo Io?i hinh doanh nghip 

31/12/2018 31/12/2017 

or triu dOng % triOu dOng % 

Cong ty Nhà nu'O'c 
Cong ty TNHH MTV von Nhà nc 100% 

9.061.436 
8.093.086 

4,22 
3,77 

6.081.478 
8.673.961 

3,30 
4,71 

TI 
.1 

Cong ty TNHH MTV v&i vOn Nhà nir&c 
trên 50% 552.172 0,26 595.785 0,32 HA 
Cong ty TNHH khác 42.429.561 19,76 40. 149.294 21,80 

Cong ty CO phn vOn Nhà n.rO'c trên 50% 7.390.803 3,44 7.567.805 4,11 

Cong ty CO phn khäc 52.972.047 24,67 48.148.735 26,15 

Cong ty hp danh 0,00 294 0,00 

Doanh nghip tu' nhân 0,00 8.394 0,00 

Doanh nghiep cO vOn du tu' nu'c ngoài 6.892.653 3,21 5.607.202 3,04 

Hap tác xã vã lien hiep hap tác xa 275.545 0,13 367.569 0,20 

HO kinh doanh, cã nhân 81.010.507 37,73 60.106.848 32,63 

Dich vu hành chinh su' nghip, Dâng, 
doàn th Va hiep hôi 56.663 0,03 245.557 0,13 

Thành phn kinh t khác 154.869 0,07 275.343 0,16 

Du' no' tai Chi nhánh nu'Oc ngoài 3.496.332 1,63 3.743.619 2,03 

Các khoãn cho vay giao dich k' qu9 và 
U'ng tru'&c cho khách hang 2.300.284 108 2.616.258 1,42 

214.685.958 100,00 184.188.142 100,00 

10.4 Phân tIch du' nç' cho vay theo nganh 

31/12/2018 31/12/2017 

(riud6ng % triu dông % 

Nông, ám nghiep và thCiy san 3.095.756 1,44 2.664.821 1,45 

Khai khoang 3.941.497 1,84 4.214.614 2,29 

Cong nhiêp ch b14n, ch to 36.303.626 16,9 1 30.512.045 16,57 

San xuat vâ phan phOi iên, khi dOt, nu,O'c 
nOng 6.263.470 2,92 6.136.832 3,33 
Cung cp nu'&c, quân I' Va xO' I' rác thai, 
nu'O'c thai 748.549 0,35 696.279 0,38 

Xây dy'ng 
Ban buOn, ban lé, sü'a chO'a 0 tO, xe may 

20.494.258 
47.291.140 

9,55 
22,02 

18.252.316 
44.063.175 

9,91 
23,92 

Van tai kho bãi 10.048.584 4,68 10.925.421 5,93 

Dich vy lu'u trü, an uOng 4.623.610 2,15 2.877.726 1,56 

Thông tin và truyn thông 3.133.806 1,46 2.948.128 1,60 
Ho?t dOng tài chinh, ngân hang, bào hiém 576.831 0,27 791 .791 0,43 

Hoat t5Ong  kinh doanh bt dOng san 5.234.177 2,44 5.391.071 2,93 
Chuyen mOn, khoa hoc vâ cOng ngh 210.248 0,10 224.198 0,12 

Hoat dng hành chinh Va dich vy ho tb' 612.640 0,29 754.706 0,41 

Giáodycvâdàotao 525.213 0,24 253.829 0,14 

Y t và hoat dng tra giüp xã hOi 916.753 0,43 299.009 0,16 

Nghe thuát, vui cho'i, giâi tn 74.206 0,03 85.303 0,05 

Hoat dOng dich vu khác 74.323 0,03 230.300 0,13 

Hot dOng lam thuê h gia dinh 64.720.655 30,14 46.506.701 25,25 
Du' nc t?i  Chi nhãnh nu'ó'c ngoài 3.496.332 1,63 3.743.619 2,08 
Các khoân cho vay giao dich k' qu9 va ü'ng 
tru'O'c cho khách hang 2.300.284 1,08 2.616.258 1,42 

214.685.958 100,00 184.188.142 100,00 
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- (1.142.987) (1.142.987) 

1.319.692 

 

805.992 2.125.684 

   

   

II 

Pt Ngân hang Thu'o'ng mi Co phn Quân-di B05/TCTD-HN 

Pt THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT (tiép theo) 

a

vào ngày 31 thang 12 näm 2018 và cho näm tài chInh k4tthüc cüng ngày 

Pt 11. DV'PHONGRUIROCHOVAYKHACH HANG 

a
Thay d61 dy' phong rüi ro cho vay khäch hang trong nàm tãi chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 
nàm 2018 nhu' sau: 

a 

II 

So du' tal ngây 1 thang 1 näm 2018 1.319.692 805.992 2.125.684 

Dir phong ri ro trich lap trong näm 242.595 2.810.623 3.053.218 

Xü' I' rüi ro trong näm - (1.957.643) (1.957.643) N 

Diu chinh cCia Kim toan Nh nu'àc - (13.654) (13.654) 

Chenhlecht9giá 1.014 2.386 3.400  

So du' ti ngày 31 thang 12 nám 2018 

Thay d& dy' phông rüi ro cho vay khách hang trong näm tái chlnh kt thUc ngây 31 thang 12 
näm 2017 nhu' sau: 

Dy'phOng Du'phOng 
chung Cu they T6ng cong 

triu dOng triêu d6ng triOu dOng 

SO du't?i ngày 1 thang I nam 2017 1.097.297 953.016 2.050.313 

Trich lâpdt.r phong rüi rotrong kS' 222.395 1.348.218 1.570.613 

Sü' dyng qu9 - (352.255) (352.255) 

SO d.r phOng hch toán cüa SDFC khi sap 
nhap 

S 6 du'ti ngày 31 thang 12 näm 2017 

DirrphOng Du'phOng 
chung cuth6 T6ngct5ng 0 

triêu dOng triêu d'ông triu dOng JH 

II 

I 

'U 

a 

'U 
a 

I 

U 

U 

U 

'U 

1.563.301 1.647.704 3.211.005 

Pt 
a 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

U 

U 

a 

a 

a 

a 

a 
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U 

U Ngân hang Thung mal C phn Quân di BO5ITCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO? NHAT (tiép theo) 
31 12 nãm 2018 Va cho näm tài chinh kt thüc cüng ngày vào ngày thang 

U 

U 

U 

12. CHU'NG KHOAN oAu TU' 

12.1 Chtrng khoán du tu'sn sang d bàn 

31/12/2018 
triêu dÔng 

31/12/2017 
triêu thing 

Iv 
ChU'ng khoán nç' 70.304.687 42.669.224 10  
Trái phiéu Chinh phü 
Trái phiu, chO'ng chi tin gü'i do các TCTD khác 

43.802.956 37.1 56.069 
U 

trong nu'àc phát hành 20.897.686 4.958.155 
Trái phiéu do các TCKT trong nu'àc phát hãnh 5.604.045 555.000 

1. 
ChU'ng khoán v6n 162.717 422.653 
Co phiéu do cáo TCTD khác trong nu'O'c phát hành - 105.000 
CO phiéu do các TCKT trong nu'O'c phat hánh 162.717 317.653 

Dy' phông rUi ro chU'ng khoán sn sang d ban (132.988) (57.517) 
Dii phOng gim giá (538) (57.517) 

Du' phong chung cho rüi ro tin dung (132.450) - 

70.334.416 43.034.360 T'rIli 
: 

Cl 

\. & 

12.2 Chu'ng khoán cfu tu' g!ü' dn ngày dáo han 

31/12/2018 
triéu c6ng 

31/12/2017 
triØu dOng 

Chü'ng khoán no' 3.522.144 7.945.077 
Trái phi4u Chinh phü 20.330 20.348 
Trái phiu do các TCTD khác trong nu'àc phát hành 580.000 2.430.000 

) 
Trái phiu do các TCKT trong nu'O'c phát hanh 2.921.814 5.494.729 

Dy' phong rUi ro chu'ng khoán dâu tu' giU' den 
ngày dâo h?n (125.246) (302.366) 
Dv' phOng chung (45.246) (44.608) 
Dv' phong Cu th (80.000) (257.758) 

3.396.898 7.642.711 

12.3 Phân tIch chit iu'o'ng chu'ng khoán du'o'c phân 10?!  là tài sen có rti ro tin dung 

31/12/2018 31/12/2017 
triéu d6ng triêu d6ng 

Nc d tiêu chun 29.943.545 10.923.468 
NQ'cOkhà nang mátvón 80.000 200.000 

30.023.545 11.123.468 

39 

U 

I 

• 

U 

U 

U 

U 

U 
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U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

Trái phiéu Chinh phc cO kS'  han tü' 3 dn 15 nan, du'ç'c  hung Iãi sut 2,90% - 11 ,60%Inám. 

U 
ChU'ng khoán nç do các TCTD trong nu'àc phát hành CO k' han ti:r 6 tháng dn 5 nám, du'o'c 

U hu'&ng läi sut 5,30% - 11 ,50%/näm. 

U Trái phi&i do các TCKT trong nu'O'c phát hành CO k' han tü' 18 tháng dn 10 nàm, du'o 
hu'oig tãi sut 9,80% - 10,50%/näm. 

U 

U 



Ngân hang Thu'o'ng mi C6 phn Quân di B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 thãng 12 nàm 2018 và cho nàm tài chinh kt thUc cOng ngày 

12. CHU'NG KHOAN DAU TI? (tip theo) 

12.4 Du'phong i-ui ro chu'ng khoán du tu' 

Thay dói dv' phorig rôi ro chO'ng khoàn du tu' trong näm tài chinh nhu' sau: 

Ch(rng khoán 
dáu Ur sn sang 

dé ban 
triêu dOng 

CI7Crr1g khoán 
dâu tu' giCr den 
ngàydáohan T6ng 

triêu d6ng triêu dáng iN' 

S6dwdau ky 57.5 17 302.366 359.883 
Phân toai Iai sang dci' phong du tu' 
dài han khàc (*) 
Trich Iap/(hoàn nhâp) trong nàm 

(119.445) 
145.460 (57.120) 

(119.445) 
88.570 

Phän loai tO' dci' phOng tâi san cô 
khàc sang (**) 49.226 49.226 

Xü' I' rôi 10 trong nãm (120,000) (120.000) 

S6du'cuôiky 132.988 125.246  258.234 

(*) Trorig nàm 2018, MB dã phàn Ioai lal  càc chO'ng khoán von chu'a niêm yt do các TCKT 
phát hành và khoan dii' phong tv'ong O'ng tO' chO'ng khoàn sn sang d bàn sang các 
khoân du tu' dài han khàc theo yeu cu cüa Thông tu' 10/20141TT-NHNN. Vièc phan Ioai 
Iai nay khong anh hu'&ng den tOng tài san, cong n, nguOn vOn và Io'i nhun tnu'&c thu4 
cüa MB. 

(**) Trong nàm 2018, Ngan hang dã thu'c hièn phan loal lal môt khoan d'u tu' và khoàn dy' 
phOng tv'ong O'ng tru'àc dày du'o'c ghi nhân là üy thàc d'u tu' sang du tu' chCrng khoän 
sn sang d bàn. Khoan du tu' nay dã du'ci'c  thanh I' trong näm 2018. 

13. GOP VON, DAU TI! DAt HAN 

Phàn tich già tn d'u tu' theo loai hlnh du tu': 

31/12/2018 31/12/2017 
triêu cl6ng triu d6ng 

Du tu' vào cOng ty lien ket 50.061 
Deu tu' dài han  khác 931 .653 1.064.147 

Dii' phOng giãm gia du tu' dài han (203.610) (129.646) 

728.043 984.562 

40 



909.653 
22.000 

1.037.012 
27.135 

P 

a 
• Ngân hang Thu'o'ng mai C phn Quân di B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH(NH HQ'P NHAT (tiép theo) 
vào ngày 31 thang 12 näm 2018 và cho näm tài chinh két thüc cüng ngày 

a
13. GOP VON, DAU TU' DAI HIN (tiép theo) 

• 13.1 Các khoân du tu' vao cOng ty lien kt 

Chi tiM câc khoân du tu' vào cong ty lien két nhu' sau: 

%s&hCru 

Giá tn thun theo 
Giá g6c phu'o'ng pháp VCSH 

trieudOng triOud'Ong 

Ti ngày 31 thang 12 nãm 2018 
Cong ty C6 phn Long Thun Lc 
COng ty C6 phn Oéu tu' MIC 

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2017 
Cong ty Co phn Long Thuân LOc 4456% 31.680 34.761 

Cong ty CO phn Du tu' MIC 47,40% 15.300 15.300 

46.980 50.061 

Các khon déu tu' vào cong ty lien két là các khon déu tu' cOa cOng ty con Cong ty CO phn 
TOng Cong ty Ola  Oc MB ("MB Land"). Trong näm, MB hoàn tét vic bàn MB Land bao gOm 
Ca khon du tu' vào Cong ty CO phén Long Thun Lc, và dOng thO'i TOng Cong ty CO phn 
Bao hiém Quàn dôi ("MlC") cOng hoàn tét vic thanh !' khoàn du tu' vào Cong ty CO phn 

u tu' MIC. 

13.2 Dutu'dàihan 

31/12/2018 31/12/2017 
triêu d6ng triu d6ng 

oéu tu' vao các tO chO'c kinh t& déu tu' vào cäc du' 
an dâi han 

u tu' vào càc qu9 déu tu' 

1.064.147 

13.3 Du'phong giàm giá du tu' dài han 

Bién dng du' phong gm giá déu tu' dài han trong nàm tài chinh nhu' sau: 

['Jam 2018 
triêu d6ng 

Islam 2017 
triu d6ng 

SO du' du k' 129.646 133.059 
Du' phOng rüi ro trich lap trong kS' (3.472) 11.087 
XO' l rüi ro trong k' (2.781) 
Phän loal li dç' phong rüi ro 119.445 (11.719) 

Giam do bàn MBLand (42.009) 

S6du'cuOi ky 203.610 129.646 

a 

a
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Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05/TCTD-H N 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHFNH HQ'P NHAT (tip theo) 
váo ngày 31 thãng 12 näm 2018 và cho nàm tài chInh ktthUc cCing ngay 

14. TAI SAN CO D!NH  HU'U H1NH 

Bin dOng cüa tãi sn c6 dinh hO'u hmnh trong näm 2018 nhu sau: 

Nguyen giã 

Nhth cCi'a, 
vat kién trOc 

triOu dOng 

May mOc 
thiêtbj 

triOu dong 

Phuring tiOn 
van té! 

triéu d6ng 

Tài san hcru hInh 
khác 

triu dOng 
T6ng cOng 
triOu d6ng 

S6 du' du näm 1.373.016 1.006.132 563.281 140.602 3.083.031 

Mua trong ki 33.976 169.628 81.140 9.877 294.621 

Thanh Iv', nhu'cng bàn (3.007) (58.030) (837) (61 .874) 

Blén dOng khác (1.271) 22.158 5.691 (18.966) 7.612 

Giàm do bàn MB Land (38.104) (2.968) (14.098) (409) (55.579) 

Chênh lOch t' giã 182 354 112 648 

S6du'cuói näm 1.367.799 1.192.297 578.096 130.267 3.268.459 

Giá tr! hao mon Iu ké 
So du' du nàm 156.922 803.975 406.969 128.532 1.496.398 

Khéu hao trong nàm 58.528 116.945 65.048 4.084 244.605 

Thanh Iv', nhuvng bàn - (3.112) (37.898) (837) (41.847) 

Bién dOng  khàc (1.379) 3.814 (3.340) (905) 

Giâm do bàn MB Land (5.605) (2.071) (8.246) (370) (16.292) 

Chênh lOch tç' già 26 234 88 - 348 

SO du' cuOi nàrn 208.492 919.785 425.961 128.069 1.682.307 

Giá tn con Iai 

Ta ngày dâu nàm 1.216.094 202.157 156.312 12.070 1.586.633 

Tai ngày cuOi nãm 1.159.307 272.512 152.135 2.198 1.586.152 
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Ngàn hang Thtng mi C phn Quân dôi B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH HcYP NHAT (tiép theo) 
vào ngày 31 thang 12 näm 2018 Va cho nàm tài chinh ktthUc cüng ngày 

14. TAI SAN CO D!NH  H&U H1NH (tp theo) 

Bin dOng cOa tài sn có dinh hO'u hinh trong nãm 2017 nhu' sau: 

Nguyen giá 

Nba cU'a, 
vat kiên trUc 

triOu d5ng 

Máymóc 
thit bj 

triêu dOng 

Ptiuringtiên 
van tái 

triêu dOng 

TàisánhCi'uhInh 
khác 

triëu dOng 
Tong cOng 
triêu dOng 

Sódu näm 1.233.699 876.682 601.573 140.314 2.852.268 

Tang mO trong nàm 139.423 132.306 79.619 2.039 353.387 

Giàm trong nàm (106) (2.671) (116.958) (1.719) (121.454) 

Giám do bàn COng ty C6 phân Viêt 
REMAX - (185) (953) (32) (1.170) 

S cuói nam 1.373.016 1.006.132 563.281 140.602 3.083.031 

Giá tr! hao mon Iuy k 

SO du näm 101.902 697.480 429.097 109.575 1.338.054 

Chi phi khu hao trong nàm 55.062 109.289 64.488 20.576 249.415 

Giâm trong nàm (42) (2.661) (85.657) (1.619) (89.979) 

Gim do bàn Cong ty c6 phan Vit 
REMAX (133) (959) (1.092) 

S6 cuói näm 156.922 803.975 406.969 128.532 1.496.398 

Giã tr! con Ii 

Tai ngày du näm 1.131.797 179.202 172.476 30.739 1.514.214 

Tai ngày cu6i nàm 1.216.094 202.157 156.312 12.070 1.586.633 
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a 
I Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân dôi B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TÁI CHNH HO'P NHAT (tiép theo) 
vào ngày 31 thang 12 näm 2018 vàcho näm tài chInh ktth0c cCing ngày 

I 15. TAI SAN CO D!NH  VO HiNH 

• Blén ng cia tài sn Co dnh vO hlnh trong nàm 2018 nhu' sau: 

a 

a 

Quyn sO' Phn mm 
dung c7t may vi tInh 

triu d6ng triu d6ng 

TSCE) 
vO h/nh khác 

triu dOng 
T6ng cong 
triu d6ng 

Nguyen giá 
a S6du'dunàm 980.764 621.885 338 1.602.987 

Mua trong nàrn 94.352 120.585 145 215.082 
Thanh I' trong näm (265) (265) 

R 
Blén Ong khàc 1.127 
Giàm do ban MBLand (186) 

4.374 
- 

5.501 
(186) 

Chénh Ièch t gia 34 - 34 

a 

SO du' cuOi näm 1.075.116 743.180 4.857 1.823.153 

Giá tn hao mon Iu kê 

a SO du' du 123.266 461.801 93 585.160 
Tang trong nàm 18.604 102.620 1.149 122.373 

I Thanh I' trong näm - (265) - (265) 
Bién dong khác - 1.715 1.130 2.845 .1. 

• 

I 

Giàm do ban MBLand - (148) 
Chênh Iêch tç' gia - 26 

(148) 
26 

9 
So du' cuoi nàm 141.870 565.749 2.372 709.991 

• Giá tn con Ii 

a 
Tai ngày du 857.498 160.084 245 1.017.827 

a 

Tai ngay cuOt näm 933.246 177.431 2.485 1.113.162 

Bién dông cOa tâi sn cO dinh vO hlnh trong näm 2017 nhu' sau: 
I 

Quy4n sO' Phn mm vi TSCD vO 
a dung dt tfnh h/nh khác TOng cong 

triéu d6ng triu cidng tr/u d6ng triØu dong 
I Nguyen giã 

a 
SOunäm 964.940 436.531 2.677 1.404.148 

Tang trong näm 15.824 185.396 338 201.558 

a Thanh I trong - 
Gim khác (42) 

(2.677) 
- 

(2.677) 
(42) 

I 

a 

SO cuOl nàm 980.764 621.885 338 1.602.987 

Giá tr! hao mon Iuy kê 

I SOc5unäm 105.223 355.102 193 460.518 

KhOuhaotrongnam 18.043 106.741 96 124.880 

a Thanh I' trong näm - (196) (196) 
Giàm khác - (42) - (42) 

I SO cuOi nàm 123.266 461.801 93 585.160 

U Giá tn cOn Iai 

• 

a 

Tai ngày du nàm 859.717 81 .429 2.484 943.630 

Tai ngày cuOl nàm 857.498 160.084 245 1.017.827 

a 
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92.78 

30.81 

a 
U Ngân hang Thng mi 06 phn Quân di BO5ITCTD-HN 

U THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT (tiép theo) 
vào ngay 31 thàng 12 näm 2018 và cho nãm tài chinh kt thüc cUng ngay 

16. BAT BONG SAN DAU TI? 

• Blén dOng cüa bt dOng san du tu' trong nàm 2018 nhu' sau: 

Nhá c&a, 
vt k14n trUc 

triëu dOng 

Quyn sCr dung 
dt cO th&i han 

triu d6ng 

Nguyen giá 
So du' du 
Phân Io?i tü' XDCB dâ 
dang 
Giâm do bàn MB Land 

30.813 

100.296 

(100.296) 

SO du' cuOi näm 30.813 - 

Giá tn hao mon IUy k 
SOdu'dunäm 7.513 
Khu hao trong näm 2.470 
Giâm do bàn MB Land (9.983) 

SO du' cuOi nàm 

Giá tn con Iai 

So du' dau nàm 92.783 

SO du' cuOi 30.8 13 

a Bin dOng cüa btdOng san du tu'trong nám 2017 nhu' sau: 

a 

S 

a 

a 

a 

a 

- 

a 

a 

a 

TOng cOng 
triêu dOng 

100.296 

30.813
0 

(100.296) 

30.813 

7.513 
2.470 

(9.983) 

Nguyen giá 

Quyn Sc, dung df 
cO th&i han 
triu dOng 

TOng ctng 
triu cT6ng 

SO du näm 155.728 155.728 
Tang trong nàm 6.539 6.539 
Giãm trong nàm (6 1.971) (61. 97 1) 

SO cuOi nàm 100.296 100.296 

Giá tn hao mon Iuy kê 

SOdunäm 6.553 6.553 
Khu hao trong nàm 2.948 2.948 
Giàm trong (1.988) (1.988) 

SO cuOl 7.513 7.513 

Giâ tr! con Ii 

So du' dau nàm 149.175 149.175 

SO dLF cuOi 92.783 92.783 

a 

I 

a 

a 
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Ngân hang Thu'o'ng mai C6 phn Quân dI 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HOP NHAT (tiép theo) 
vào ngây 31 thang 12 nàm 2018 vâ cho nãm tài chinh kM thUc cOng ngáy 

17. TAISANCOKHAC 

17.1 Cackhoànphàithu 

B05/TCTD-HN 

31/12/2018 31/12/2017 
triêu 76ng triêu dOng -1 

\1 
Các khoàn phài thu noi bO 250.004 204.179 
Cãc khoàn phài thu ben ngoài (i) 
Chi phi xay du'ng co' bàn d& dang 

8.427.501 
1.647.614 

7.003.623 
1.766.138 

T 
r 

10.325.119 8.973.940 

i. Các khoân phài thu ben ngoài 

L 

31/12/2018 31/12/2017 
trieud6ng trieudOng 

K qu9, the chep, cm có 508.427 334.881 
Cäc khoàn ch Nhà nu'Oc thanh toán 11.613 13,854 
Thue giá trl gia tang du vão 14.693 41.100 
Phài thu lien quan n dch vu Bankplus 74.028 548.603 
Phài thu lien quan den tài tr' thu'cing mai 3.929.665 2.624.145 
Phài thu lien quan den dich vu thanh toán 1.323.902 465.573 
Cãc khoân tam Ci'ng và dt coc  ho'p dóng 705.787 2.045.666 
Phài thu trong hoat dOng bào hiem cüa cong ty 

I
con 280.990 110.079 
Các khoàn trà tru'oc cOa cOng ty con 156.621 114.709 , 

Dt.r phOng phi vá bói thu'&ng nghip vu nhu'cng 
tái bâo hiem cüa cong ty con 502.585 358.931 
Các khoàn phài thu ben ngoai khäc 919.190 346.082 

8.427.501 7.003.623 

ii. ChiphIxâydtrng cc' bàn d&dang 

31/12/2018 31/12/2017 
triêu cf6ng triu d6ng 

Di' an Lé Van Lu'o'ng 1.052.414 514.402 
Các khoàn chi phi mua sem khãc 595.200 644.506 
Các dci' an XDCB d& dang t?i  MBLand (*) 607.230 

1.647.614 1.766.138 

(*) Trong näm, MB hoàn tM viéc ban MB Land bao góm khoãn chi phi xây du'ng cci bàn d& 
dang. 

17.2 

a 

TàIsàncókhác 

31/12/2018 
triu d6ng 

31/12/2017 
triu dông 

U Vat lieu và cong cy 34.876 41.340 
Lo the thu'o'ng mai 66.658 75.409 

S Chi phi trâ tru'i'c ch& phan bó khác 603.695 683.118 
Tâi san xiet no' chO xO' I' 402.382 400.000 

U Hang hOa bt dng san cOa cong ty con 
Phài thu ye ho?t dQng Uy thác du tu' 

351.373 
609.811 300.000 

I Tài san Co khác (*) 198. 813 117.094 

a 
2.267.608 1.616.961 

a 
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Ngân hang Thu'o'ng mai 06 phân Quân di BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HO'P NHAT (tiép theo) 
väo ngày 31 thang 12 näm 2018 vâ cho näm tàl chinh két thüc cCing ngy 

17.  

17.3 

TAt SAN CO KHAC (tip theo) 

Du'phông tàisãn cO khác 

So du' du kS' 
Trich Iâp/(Hoàn nhp) du' phông trong nàrn 
Xü' I' rüi ro trong näm 

Näm 2018 
triéu clOng 

Nãm 2017 
triu dông 

:H} 

925.717 
(17.830) 

(522.112) 

507.665 
359,532 

(305.454) 
Chênh Iêch tç' giá 152 N. 
Phân loal al sang dy' phOng du tu' chU'ng khoán (49.226) 363.974 Ff1 

Giàm do ban MBLand (35.434) NC 

So du' cu6i ky 301 .267 925.717 A- 

18.  LYI THE THU'O'NG MAt 

31/12/2018 31/12/2017 
triéu (lOng triêu (lông 

Giá trl Io the thu'cng mal (LTTM") 94.261 94.261 

iéu chTnh ca Kiém toán Nhà nu'àc (KTNN") 965 

Tang giá tr! LTTM 95.226 94.261 C 

Th&i gian phân bô (näm) 10 10 
- Giá tn LTTM dä phan b6 lOy ké dãu k 18.852 9.426 3: 
- Giá tr/ LTTM chu'a phan bó 76.374 84.835 
Lçyi the thu'o'ng mal phán bO trong kS' (9.716) (9.426) 
- Giá tn LTTMphan bO trong k$' (193) (9.426) 
- Giá fri LTTM phân b6 b6 sung fheo (lieu chinh 

KTNN (9.523) 

TOng giá tr LTTM chu'a phân b6 cuOi näm 66.658 75.409 

19.  CAC KHOAN NO' CHiNH PHU VA NGAN HANG NHA NU'C 

31/12/2018 31/12/2017 
triOu (lOng triëu (lOng 

lien gü'i cia Kho bac Nhà nu'&c beng VND 2.632.894 1.847.879 
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Ngân hang Thng mi C phn Quân di 

THUYT MINH BAa CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT (tiép theo) 
vào ngay 31 thang 12 näm 2018 và cho näm tài chinh kt thtc cOng ngáy 

20. TIEN GU'I vA VAY CAC TO CHcPC TIN DVNG KHAC 

20.1 Tin gU'i cüa cac t6 chUc tin dung khác 

BO5ITCTD-HN 

31/12/2018 31/12/2017 
triu d6ng triu ddng 

Tièn gü'i khong kS'  han 5.343.407 5.070.075 

Bang VND 5.324.995 5.007.079 

Bngngoait 18.412 62.996 
01.3 

Tin gCi'i cO k9 han 
Bang VND 

35.349.525 
28.807.851 

31.142.139 
20.245. 509 NH 

Bang ngoaité 6.54 1.674 10.896.630 

40.692.932 36.212.214 

20.2 Vay các tô chü'c tin dung khác 

31/12/2018 31/12/2017 
triu d6ng triu d6ng 

BngVND 4.654.940 4.022.590 

TrongdO: 
Vay chief khu, tái chiOt khâu cong ci chuy6n 
nhu'o'ng vâ CéC giay t& CO gia khác 500.185 2.000.000 
Bang ngoai t 15.123.009 5.866.353 

19.777.949 9.888.943 

MCi'c Iãi sut bmnh quän tièn gCi'i va tin vay các tó chO'c tin dung khác t?i  thai diem cuói kS' 
nhu'sau: 

31/12/2018 31/12/2017 
%/näm %/nãm 

Tien gü'i khong k9 han bng VND 4,30 1,00 
Tin gü'i khOng kS'  han bang ngoi t 2,40 1,40 
Tien gü'i cO kS'  han bang VND 4,30 - 5,00 1,20 - 4,00 
Tin gCri CO k' han bng ngoi te 2,45 - 3,00 1,55 - 2,10 
Tien vay càc to chCi'c tin dung khác bang VND 5,00 - 5,20 4,10 - 4,50 
Tien vay các tO chU'c tin dung khác bang ngoai te 2,45 - 3,20 1,60 - 2,40 

U 

I 

N 

N 

N 

N 

I 

N 

N 
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Ngân hang Thtng mi C6 phn Quân di B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HQ'P NHAT (tiép theo) 
vâo ngãy 31 tháng 12 näm 2018 và cho nãm tài chinh kt thUc cüng ngày 

21. TIEN GU'I CCJA KHACH HANG 

31/12/2018 31/12/2017 
triéu d6ng triêu 16ng 

Tin gCi'i khOng k han 
- Bang VND 
- Bang ngoai t 

Tin gô'i cO k' han 
- Bng VND 
- Bang ngoait 

Tin gô'i von chuyên dUng 
- Bng VND 
- Bang ngoait 

Tin gU'i k' qu9 
- Bng VND 
- Bngngoaitê 

76.888.783 66.297.035 
66.271.139 55.128.418 
10.617.644 11.168.617 

142.506.465 132.800.638 
137.765.728 128.468.424 

4.740.737 4.332.214 

4.925.934 1.660.248 
4.366.660 1.470.883 

559.274 189.365 

15.643.136 19.418.101 
8.273.441 8.296.118 
7.369.695 11.121.983 

239.964.318 220.176.022 

A 

MU'c Iãi sut bmnh quàn theo tin gU'i khãch hang tai thOi iém cu61 nàrn tài chInh nhu' sau: 

3 1/12/2018 
%/näm 

31/1212017 
%/nám 

Tin gU'i khOng k' han bng VND 
Tin gO'i khOng k' han bang ngoi té 
Tin gvi CO k han bang VND 
Tin gU'i CO k' hn bng ngoi t 

Tin gU'i cUa khách hang theo Oi tuvng nhu' sau: 

0,30 
0,00 

0,50 - 7,00 
0,00 

0,30 
0,00 

0,50 - 7,00 
0,00 

31/1212018 31/12/2017 

triu dÔng % triêu d'Ông % 

TO chU'c kinh t4 
Ca nhàn 

139.870.971 58,29 
100.093.347 41,71  

127.581.927 57,95 
92.594.095 42,05 

TOng 239.964.318 100,00  220.176.022  100,00 

22. VON TAI TRa, UY THAC eAu TO', CHO VAY TCTD CHIU RUI RO 

31/12/20 18 
friéu clang 

31/12/2017 
triêu clOng 

319.963 297.000 VOn tài tro Uy thác u tu', cho vay bng VND 

fây là khoàn trung và dài han nhn tU' nguOn vOn tài trç tU' Ngân hang Hcrp täc QuOc té Nhât 
Bàn (JBIC) bang VND thông qua Ngân hang Nhà nu&c Viêt Nam trong khuôn khO Du' an tài 
tr doanh nghiep vi:i'a và nhó. Ti ngäy 31 thang 12 nãm 2018, Iãi suet näm áp dung cho càc 
nguOn vOn nay là 5,04%/nàm. 
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U 

• 

• 

U 

U 

U 

Ngân 

THUYET 
vao ngây 

23.  

hang Thu'o'ng mi C phn Quân dôi 

MINH BAa CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT (tip theo) 
31 thang 12 näm 2018 và cho näm tài chFnh kt thUc cOng ngày 

PHAT HANH GIAY TcY CO GIA 

Chi tit k' han cOa các giy tO CO giá nhu' sau: 

31/1212018 
triu d6ng 

BOSITCTD-HN 

31/12/2017 
triêu d6ng 

Trài phiu bng VND 7.114.638 6.022.222 

• 
- TCr12thangden5nãm 
- Trên 5 näm 

4.789.646 
2.324.992 

2.492.248 
3.529.974 

• 
ChO'ng chi tièn gü'i bang VND 
- Du&i12tháng 

4.043.000 
4.043.000 

U 11.157.638 6.022.222 

U 
24.  CAC KHOAN Na KHAC 

U 
31/12/2018 31/12/2017 

U triêu d6ng triu dÔng 

U Các khoàn phi trâ ni bO 
Các khoàn phài trà ben ngoài (ii) 

1.097.479 
9.142.397 

738.094 
6.190.272 

U 
Qu9 khen thu'âng, phüc Içi 
Qu9 khoa hgc cong nghe 

255.288 
268.000 

148. 144 

U 10.763.164 7.076.510 

U (i) Chi tit cäc khon phi trã ben ngoai: 

U 31/12/2018 31/12/2017 
triêu d6ng triu dOng 

U Các khoãn thu phài nôp Nhà nu'O'c 

U (Thu yet minh sO 25) 
Chuyn tin phài tr 

546.670 
179.069 

329.053 
88.509 

U Doanh thu ch phân bó 
Du' phOng nghip vu bo h14m 

400.260 
2.403.103 

617.246 
1.794.758 

Phãi trã v dich vu thanh toán khác 1.225.620 605.627 
• Phài trá giao dich chuyn tin lien ngân hang 2.364.039 332.646 

U 
Nhân k' qu9, k' cu'c'c ngan h?n  du tu' kinh doanh 
chO'ng khoán 918.106 1.437.134 
Phi trâ và O'ng tru'àc ngu'i bàn cia cOng ty con 488.267 153.799 

U Các khoàn ch thanh toán khác 617.263 831.500 

U 9.142.397 6.190.272 

U 

U 

U 
U 

U 

U 

U 
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Ngân hang Thu'o'ng mal 06 phn Quân di B05/TCTD-H N 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HGP NI-IAT (tip theo) 
vào ngáy 31 tháng 12 näm 2018 và cho nàm tài chinh kêtthc cüng ngày 

25. T1NH HINH THV'C HIN NGHIA VV VOl NGAN SACH NHA NU'CYC 

s6 du näm Bin dOng trong näm S6 cu61 nãm 

Phái thu 
fr/eu dOng 

Phài trá 
triêu dông 

Phát sinh tang 
triêu dong 

Phát sinh giâm 
fr/eu clOng 

Phãi thu 
friêu dÔng 

Phâi trá 
friêu dOng 

Thu GTGT (41.100) 46.280 287.893 (257.069) (14.693) 50.697 

Thu TNDN hiên hành 222.014 1.587.739 (1.476.039) 333.714 
Trong dO: 
- Thuê TNDN phat s/nh trong k' 1.575.157 (1.437. 585) 

Diu chinh theo yêu cu cUa Kim toán 
Nhà nu&c 8.256 (8.256) 
Diëu chinh theo báo cáo kiêm toán các 
cOng ty con 4.326 (4.326) 

- Giám do ban MBLand (25.872) 
Các Ioai thu khác 60 759 582.254 (480.754) 162.259 
Trong dO: 
- Giám do ban MB/and (8.541) 

(41.100) 329.053 2.457.886 (2.213.862) (14.693) 546.670 
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Ngân hang Thu'o'ng mai C6 phn Quân di BO5ITCTD-H N 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT (tip theo) 
vão ngáy 31 tháng 12 näm 2018 vá cho nàm tai chInh kt thüc cUng ngáy 

26. VONVACACQU? 

26.1 Báo câo tInh hInh thay d61 v6n chó so' hU'u 

Tmnh hinh thay d6i v6n chO s& hO'u cia MB Va Io ich cüa có dOng khOng kiém soátcho nãm tái chinh k6tthUc ngày 31 tháng 12 näm 2018 nhu' sau: 

Qu.ç dv' tifr Qu$ dv' Lo'i nhuân Loi Ich c6 
Thäng dv' b6 sung v6n phOng Qu$ khác chv'a clOng khOng 

Von di4u îê vOn cO phM VOn khác (*,) dièu îê fái chInh thuOc VCSH phân phOi kiOm soát TOng cOng 

triu d6ng triOu d6ng triOu d6ng triOu d6ng triOu d6ng triu d6ng friêu d6ng triu d6ng triu d6ng 

S 7  du' tai ngay I thang 
I näm 2018 
LcYinhuanthuntrongk' 
Tang vón diu Iê ciia 
Ngân hang và Cong ty con 
thông qua chia c6 tü'c 
bang có phiéu 
TrIchIapqu9trongki 
Giâm do ban MB Land 
SCr dung qu9 trong ki 

iu chinh theo Kim toán 
Nhánu'&c 
Chi tr có tCrc bng tin 
trong kS' 
Trich qu9 khen thu'&ng 
phUcIoi 
Oiu chinh cOa các cong 
ty COfl theo két qua ki4m 
toánnámtru'O'c 
Diuchinhkhác 

S' du'tai ngày 31 
tháng 12 nàm 2018 

18.155.054 828.197 954.374 1.886.602 368.178 5.977.328 1.431.437 29.601.170 

- - - 6112.714 77.187 6.189.901 

3.449.460 (828.197) 27.834 - (2.649.097) 306.000 306.000 
- - 218.540 433.320 351.162 (1.003.022) 

- - - (15.317) 24.924 (249.449) (239.842) 
- (309.695) - (64) (309.759) 

- 14.936 - 14.936 

- - - - (1 .089.303) (3.289) (1 .092.592) 

- - (270.917) (1.295) (272.212) 

- - - (8) (14.853) 18.030 (23.606) 494 (19.943) 
- (508) 3.198 (5.888) 29.714 (31.317) (4.801) 

21.604.514 27.834 1.172.398 2.308.267 406.470 7.123.671 1.529.704 34.172.858 

(*) Trong näm, cOng ty con trà có tü'c bng c6 phi4u lam phát sinh khoân muc vOn khác khi ho'p nht báo Cáo tãi chinh. 
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Ngân hang Thu'o'ng mal C6 phn Quân dôi B05/TCTD-H N 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HcYp NHAT (tiép theo) 
vào ngay 31 thang 12 nãm 2018 và cho näm tài chinh kM thUc cüng ngay 

26. VON VA CAC QU? (tiép theo) 

26.1 Báo cáo tInh hInh thay d61 v6n chü so' hQ'u (tiép theo) 

Tinh hlnh thay dói v6n chO s hu'u cOa MB Va Ii ich cOa c6 dOng khOng kim soát cho nãm tài chinh kM thOc ngày 31 than 

Qu$? dii Lai nhuän 
phOng chiia phan 

tái ch!nh Qu khác phOi 
triêu dOng triéu dOng triëu dOng 

g 12 nãm 2017 nhu' sau: 

Lo'i ich c6 
dOng khOng 

k16m soát T6ng cong 
triu dOng triêu dOng 

Thängdu' Qu9du'trO 
v6n c6 b6 sung vOn 

V6n ciu !ë phn diu Iê 
triêu dOng triêu d6ng triêu dOng 

S 6  du'ti ngày I thang I näm 2017 17.127.409 828.197 803.078 1.588.748 305.174 4.699.337 1.236.503 26.588.446 

Tang v6n tO' phat hành có ph14u 171.275 - 171.275 
Tang von do tr cO tO'c bng cO phiéu 856.370 (856.370) 
Lyi nhuän thun trong nàm 3.519.627 (29.212) 3.490.415 
Trich bO sung các qu9 cho näm 2016 - 151.674 301 .476 229.846 (682.996) 
SO' dung qu9 trong nàm (1.027.645) (26.848) (1.054.493) 
Ira cO tO'c trong nàm bang tiên mt (3.185) (167.568) (170.753) 
TrIch qu9 khen thu'&ng, phuc Ii (199.348) (199.348) 
Trich qu dci' tru' bat buOc cOa câc chi 
nhánh nu'O'c ngoài - 1.992 (1.992) 
Tang do ban mt phân s& hu'u ti Cong ty 
Tài chinh TNHH MB Shensel 615.000 615.000 
Tang Ii Ich CO dong khOng kim soát do 
thay dOi t' I s& hO'u Cong ty con 248.913 248.913 
(Giàm)/tàng vOn và qu9 cho các CO dong 
khOng kim soát (378) (437) (1266) 2.08 1 

Bin dOng khác - (88.285) - (88.285) 

S6du'ti ngày 31 tháng 12 näm 2017 18.155.054 828.197 954.374 1.886.602 368.178 5.977.328 1.431.437 29.601.170 
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I 

• Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH I-IO'P NHAT (tip theo) 
vào ngay 31 thãng 12 nàni 2018 và cho näm tài chinh ktthOc cOng ngày 

• 26. 

• 26.2 

• 

VON VA CAC QU? (tiép theo) 

V6n cô phn 

Chi tit von có phn dä c5u'c duyt và dã phát hành cOa Ngân hang a: 

31/12/2018 31/12/2017 

CO phiéu triêu d6ng CO phiu triêu d6ng s1 
ill 

I SO Iu'o'ng CO phiu däng HI 

• 
k' phát hanh 2.160.451.381 21.604.514 1.815.505.363 18.155.054 

"K 

I 
So Iuvng cO phiu dä 
ban ía cOng chOng 
-C6phiéuph6thOng 2.160.451.381 21.604.514 1.815.505.363 18.155.054 

• SO Iuvng c6 phiu dang 
lu'u hành 

• -CO ph14uph6 thông 2.160.451.381 21.604.514 1.815.505.363 18.155.054 

I 

I 

I 

26.3 

Mênh gia cOa m61 CO phiéu cOa Ngân hang là 10.000 VND. 

2 
Co tu'c 

Chi tiét v CO tO'c dã chi trâ trong nàm 2018 cOa Ngan hang nhu' sau: 

I Nám 2018 
triêu dOng 

['Jam 2017 
triu dOng 

I 
CO tu'c dã cong bô và cia trâ trong nàm 

• COtcrctrencOphieuphOthOng 
CO tO'c bng tièn mt cho nàm 2017: 600 

• 
ciOng/cO phiéu (2016: 600 dOng/cO phiéu) 
CO t0'c bng CO phiéu cho nàm 2017: 5%/cO 

1.089.303 1.027,645 

i 
phiu (2016: 5%/cO phiu) 907.753 856.370 

A 

I 27. THU NHP LAI VA CAC KHOAN THU NHP TU'GNG T(J' 
A 

I ['Jam 2018 ['Jam 2017 D 
triêu d6ng triu 16ng 

I I 
Thu nhp Iâi và cãc khoân thu nhp tu'ong ty' 24.824.365 19.876.026 

I Thu nhp al tièn gO'i 752.738 693.404 
Thu nhp Iãi cho vay khách hang Va càc TCTD khäc 18.488.420 14.226.838 

• Thu lãi tO' chCrng khoán n 3.877.212 3.604.969 
Thu tO' nghiêp vu bo Iành 1.200.018 1.059.411 

I Thu khãc tO' hot dng tin dyng 505.977 291 .404 

II Chi phi lãi và các chi phi tu'o'ng ty' (10.240.868) (8.657.074) 

Trà Iãi tièn gCi'i (8.707.729) (7.448.078) 

II Tr Iãi tièn vay (671.459) (654.339) 
Trã al phát hành giy tO' CO giã (617.067) (335.578) 

N Chi phi hoat dng tin dung khäc (244.613) (219.079) 

II Thu nhãp Iãi thuân 14.583.497 11.218.952 

II 

II 
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1iäm 2018 ['Jam 2017 
triêu dong triu dOng 

Thu nhp tu' hot dng kinh doanh ngoai h 1i 
"K 

Thu v kinh doanh ngoai té 679.108 390.305 
Thu tO' cäc cong cv tãi chfnh phái sinh tin t 400.500 282.842 

Thu v kinh doanh yang 306 151 

Chi phi ye hoat clông kinh doanh ngoai h6i 

Chi v kinh doanh ngoai te (164.844) (192.012) 
Chi ye các cOng cu tài chinh phái sinh tièn te (470.410) (279.481) 

Chi tO' kinh doanh yang (92) (33) 

Lãi thuân tu' hoat dng kinh doanh ngoi h61 444.568 201 .772 

• 29. LAI THUAN Ti? HOlT DQNG KINH DOANH NGOI HOI 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH HO? NHAT (tip theo) 
vào ngay 31 tháng 12 närn 2018 và cho nãm tài chinh kt thüc cüng ngày 

28. LAI THUAN Ti? HOAT DQNG DICH VY 

Näm 2018 
triêu d6ng 

BO5ITCTD-HN 

Näm 2017 
triu d6ng 

Thu nhp tU' hot dng d!ch  vu 5.719.062 3.222.839 

Thu t11' dich vu thanh toán 708.251 547.388 

Thu tir dch vu ngän qu9 
Thu tCi' dich vu tu' vn 

19.406 
178.375 

14.083 
47.917 

Thu tU' kinh doanh và dich vçi bo him 2.866.133 1,850.510 N 

Thu tü' dich vy ai 9 nhân üy 26.368 5.357 

Thu t' xr 9 ne', thm jnh giâ và khai thãc tái sn 396.199 384.144 

Thu tü' ho?t dng mOi giO chCi'ng 389,915 315.621 

Thu tU' chuyn nhu'cing du' an 797.711 
Thu phi khác 336.704 57.819 

Chi phi hoat dông dch vu (3.157.752) (2.092.163) 

Chi v dich vu thanh toán (66.651) (53.929) 

Chi v nghiep vu üy thác và dai 9 (12.471) (3.669) 

Chi v dich vu tu' vn (50) (5.087) 

Chi phi hoa hong mOi giO'i (199.477) (56.268) 

Chi v hoat dOng ngân qu9 (5.279) (6.568) 

Chi v hoatdOng kinh doanh bão him (1 .345.601) (1 .487.862) 

Chi v xii' 19 n, thm (5nh gia vâ khai thác tài san (404.917) (277.866) 
Chi v hoat dng miii giài chiLi'ng khoän (55.907) (48.621) 
Chi v chuyn nhu'ci'ng di,r an (801.274) - 

Chi khác (266.125) (152.293) 

2.561.310 1.130.676 

I 

• 

• 

• 

N 

I 

I 

• 

• 

• 

N 

I 

N 

N 

N 

U 

N 

N 
Läi thuân tU' hoat dng djch vi 

U 
30. LAI/(LO) THUAN TiJ' MUA BAN CHI?NG KHOAN KINH DOANH 

Nãm 2018 
triêu dang 

I 

N 
Nãm 2017 
triu dOng 

Thu nhâp tO' mua ban chCrng khoán kinh doanh 224.854 92.597 

Chi ye mua ban chCi'ng khoán kinh doanh (72.926) (28.508) 

Lãi thuân tu' mua ban chu.vng khoán kinh doanh 151 .928 64.089 
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a 
• Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di BO5ITCTD-HN 

a
THUYET MINH BAa CÁO TAt CHIN H HO? NHAT (tiép theo) 
vào ngáy 31 thang 12 näm 2018 Va cho nàm tài chInh két thUc cUng ngày 

U 

• 31. LAI THUAN TI? MUA BAN CHI:FNG KHOAN DAU TI? vA DAU TI? DAI HAN 

— Näm 2018 Näm 2017 
• triêu d6ng triéu 6ng 

I Thu nhap tu' mua bàn chü'ng khoán 1u tu' 485.228 190.878 

• 
Chi ye chU'ng khoán du tu' (251 .569) (112.452) 
(Trich Iâp)/hoàn nhap du' phong rüi ro chU'ng H 

I	 khoán u tu' (88.570) 13.017 
(TrIch Ip)/hoàn nhap dci' phong rCii ro du tu' dái 
han 3.472 (11.087)  

Lãi thun tU' mua bàn chU'ng khoán du tu' và 

a
du tu' dài han 148.561 - - 80.356  

32. THU NHAP TI? HOAT DQNG KHAC 

Näm 2018 Nàm 2017 
triêu th5ng triêu 76ng 

a

Thu nhap tu' hoat ding khác 2.421.246 1.633.022 

Thu t[r no' xu 5ã du'c xü' I' 1.021.794 779.399 

• Thu tir cäc Cong CU tài chinh phäi sinh khác 228.310 167.543 
Thu tr chuyén nhu'ç'ng thanh I' tái san 5.685 100.126 

• 
ThutCi'vêmuabänn 121.250 - 
Thu ti' bàn bt dOng san 765.565 227.070 

• 
Thu ye hoat dng kinh doanh khác 278.642 358.884 

Chi phi cho hoat dông khác (904.167) (523.948) 

Chi ye càC cOng c tái chinh phái sinh khác (153.634) (143.789) 

• Chi ye bàn bet dOng san (654.905) (201 .718) 
Chi ye ho?t dong kinh doanh khác (95.628) (178.441)  

a

Lãi thuân tu' hoat dng khác 1.517.079 1.109.074 

U 
33. THU NHAP TLJ' GOP VON MUA CO PHAN 

I 
Nàm 2018 Nãm 2017 

a
triu d6ng triu dông  

U Co tii'C 40.539 34.421 
Thu khàc tü' gOp vOn mua CO phn 89.081 27.736  

a TOng 129.620 62.157 

a 

4 

a 

a 

II 

U 

I' 

U 
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Ngân hang Tho'ng mai C6 phn Quân di B05/TCTD-H N 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH HO? NHAT (tép theo) 
vào ngày 31 thang 12 nàm 2018 vâ cho näm tài chlnh két thUc cOng ngay 

34. TONG CHI PHI HO1TDQNG 

Näm 2018 Näm 2017 
triêu d6ng triOu d6ng 

Chi nôp thu và các khoàn phi, I phi 

Chi phi cho nhân viên 
Chi luring vá các khoãn dóng gop theo luring 
Chi trcv cp tht nghiép 
Chikhácchonhãn vien 

Chi ye tài san 

Trong dO: 
Khu hao tài san cO d/nh 
Chi khác ye tài san 

Chi cho hot dông quân ly cOng vu 
Trong dO: 

Cong tác phi 
Chi v các hoat dOng doàn the cQa TCTD 
Chi khác cho hoat cYng quán 1j' 

Chi qu khoa h9c cong ngh 

Chi np phi bâo hiém, bâo toàn tiên gü'i cUa 
khách hang 

46.476 34.282 

4.968.364 3.410.749 
4.791.618 3.381.614 

26.676 29.135 
150.070 

1.128.422 967.191 

369.448 377.243 
758.974 589.948 

2.181.950 1.442.183 

118.466 62.324 
7.233 11.019 

2.056.251 1.368.840 

268.000 

140.590 144.834 

8.733.802 5.999.239 

S 

35. CHI PHI DI PHONG RIJI RO 

Näm 2018 Näm 2017 
triu dong triéu dOng  

Hoàn nhap dv' phOng tién gü'i t?I  và cho vay TCTD - (216) 
Trich Ip dv' phong rüi ro cho vay khách hang 3.053.218 1.570.613 
Trich Iap/(Hoàn nhp) dcr phOng rüi ro cho cäc tài 
san CO khàc (17.830) 359.532 
Trich lap dv' phOng trái phiéu dàc bIetVAMC - 1.322.182 C 

3.035.388 3.252.111 

36. CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP 

TO' ngày 1 thäng 1 näm 2016, MB cO nghTa vu nQp thu thu nhp doanh nghip ('TNDN") là 
20% trén tóng l'i nhuan chlu thué tal Viêt Nam theo quy dinh cCia Thông tu' s6 78/20141TT-BTC 
cO hiêu lu'c ngày 2 thang 8 nàm 2014. 

06i vO'i Chi nhành Ngân hang tai Campuchia, MB thu'c hiên tmnh và xác dinh thué TNDN phài 
nOp theo các quy dlnh ye thué thu nhap tai Campuchia. Theo Luat Thué ngay 8 thang 1 nàm 
1997, so thué thu nhap doanh nghip cOa Chi nhänh Ngân hang t?i  Campuchia u'gc xác 
dnh là sO IO'n horn giO'a giá trj thué phài nOp t61 thiéu, du'cc xác dnh beng 1% tOng doanh thu 
(CO bao gOm thué gia ti gia tang) hoäc 20% lçi nhuân thu 5u'cc. Thué TNDN cta Chi nhánh 
Ngân hang tai Campuchia cho näm tài chinh két thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 du'o'c xác 
5nh bang 1% tOng doanh thu. 

061 vO'i Chi nhành Ngân hang ti Lao, Ngân hang thv'c hin tlnh Va xäc dlnh thué TNDN phai 
flOp theo càc quy dinh ye thué thu nhap tal Lao. Theo Luat  Thué sO 70 do QuOc hOl ban hành 
n9áy 15 thang 12 nàm 2015, sO thué TNDN cüa Chi nhánh Ngân hang tai Lao &rç'c xác 5jnh 
bang 24% lo nhuan  thu u'p'c. 
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U 

I Ngân hang Thu'o'ng mai C6 phn Quân di B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HO'P NHAT (tip theo) 
vâo ngay 31 thang 12 näm 2018 vá cho nãm tài chinh kt thUc cUng ngay 

I 

1 36. CHI PHI THUE THU NH,P DOANH NGHIP 

• 
Các báo cáo thué cüa MB se chiu su' kim tra cia co quan thu. Do vic áp dung lut vã các 
quy dinh v thuê dôi v&i ti'ng Ioai nghiep vu vá tal tng quóc gia Co th duvc giài thich theo 
nhiu cách khác nhau, so thu du'oc trinh bay trên baa cáo tài chinh hçp nht nay cO th Se 
bi thay dOi theo quyét dinh cuOi cCing cOa ca quan thué nu'&c s& tai. 

Thué TNDN hiên hânh phi trà du'çc xác dinh dçra trên thu nhâp chu thué trong näm. Thu 
• nhâp chu thus khác v&i thu nhap duvc báo cáo trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 

ho'p nht vl thu nhap chiu thu khong bao góm các khoàn muc thu nhap du'Qc tinh thué hay 

I
chi phi du'oc khu trii' trong các näm khác do cô su' khác biêt giu'a viec ghi nhân theo chinh 
sách ké toán cta MB và các quy dinh thué hiên hành, và cOng khOng bao gOm các khoan 
muc khOng phâi chiu thué hay khong du'ac khu trO' cho myc ich tinh thuê. Thué TNDN hiên 

U hánh phai trà cOa MB duvc tinh theo thus suet dã ban hành den ngay két thCic näm tãi chinh. 

1 36.1 Chi phi thue thu nhâp doanh nghiêp hiên hânh 

• Chi phi thué thu nhp doanh nghiep trong kS'  du'cyc u'àc tinh nhu' sau: 

Näm 2018 
triu d6ng 

Näm 2017 
triu dóng 

Loi nhuân thuân tru'&c thuê 
Diu chinh cho các khoán 

7.767.373 4.615.726 

- Thu nhãp tü' cO tU'c khOng chju thud (172.048) (55. 808) 

L31(Lai) thuãn cOa các chi nhánh nu'&c ngoài (58.418) 46.120 

- Chi phi khOng dcvc khu trCr khi tInh thué 56.980 100.541 

Diéuchlnhkhác (146) 
- Lt by k dLrcc chuyên trong nám cOa cong ty 

con (56.699) (2.535) 
Lc,i nhuân tlnh thué cUa CáC Cong ty con 319.361 (122.206) 
Các bUt toán d'iOu chinh hop nht khOng chju 
thué (15.329) 707.056 

Thu nhâp chlu thuê u'Oc tInh trong ky 7.841.074 5.288.894 

- Thud TNDNcUa Ngan hang t?i  VietNam 1.369.102 1.057.779 
- Thué TNDN cOa Chi nhánh nu'&c ngoài 3.808 2.719 
- Di,j'phOng thCra trong nhCrng nm tru'&c - ( 4.721) 

- ThuéTNDNcUacáccOngtycon 202.247 69.329 

Chi phi thu TNDN trong ky 1.575.157 1.125.106 
Thué TNDN phai trà déu k' 222.014 77.668 
ThuéTNDN datrâtrong kS' (1.450.167) (980.880) 
£iéu chinh cOa KTNN 8.256 
Giâm do ban MBLand (25.872) 
Giam do ban VietRemax - 120 

éu chTnh kiém toän cOa các cong ty con 4.326 

Thu6 TNDN phái trã cuôi ky 333.714 222.014 

U 

a' 

U 

U 
U 
m 
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Nãm 2018 
triêu dông 

1.436 
71 .705 

20% 

14.341 

15.777 

['Jam 2017 
triêu dOng 

1.64 1 
1.025 
20% 

(205) 

1.436 

Nãm 2018 
triu dOng 

Sódu'dukS' - 
Các khoân chênh lOch tam thoi tinh thué 83.282 
Thué suet tinh thuê hoàn al trong kS'  hin hành 20% 
Chi phi thué TNDN hoãn al phát sinh trong kS' 16.656 

U 

I Ngân hang Thu'o'ng mi C6 phn Quân dçi B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HGP NHAT (tiép theo) 
vào ngãy 31 thang 12 näm 2018 vá cho näm tàl chinh két thUc cüng ngáy 

• 36. CHI PHI THUE THU NHP DOANH NGHIEP (tiép theo) 

• 
36.2 Tài sen thud thu nhâp doanh nghiêp hoãn Ia! 

Blén dong tál san vá thu nhâp thué thu nhâp hoän I?i  phát sinh trong ks': 

• Sódu'duk' 
Các khoàn chênh léch tam thô tInh thug 

• Thué sut tinh thué hoân lal trong k' hiên 
Thu nhap/(Chi phi) thué TNDN hoân l?i  phát sinh 

• trong k' 

S6du'cuôiky 

• 36.3 Thud thu nhap doanh nghiep hoän I?!  phâi trà 

a 

I 
I 
a 

S6 du' cu6i ky 

I 

1 37. LAI ca BAN TREN CO PHIEU 

I 

16.656 

'U 

Näm 2017
C 

Näm 2018 (trmnh bay I?i) 

I 

I 

I 

I 

I 

Lci nhun thuen thuQc ye c6 dong phó thông 
(triu dóng) 6.112.714 3.519.627 
£iêu chinh giàm do trich qu9 khen thu'ô'ng phüc Iai 
(triu dóng) (*) 

Lcyi nhuãn thun détlnh al c bàn trên có phiéu 6.112.714 

S6 lu'çng blnh quân gia quyén có phiéu phó thông (**) 2.160.451.381  

Läi co' bàn trên c6 phiêu (VND/c6 phiu) 

(270.917) 

3.248.710 
2.160.451.381 

2.829 1.504 

(*) Lci nhuân dung dé tinh al trén c phiéu cho näm 2017 a du'cc diéu chinh lal so v&i so 
Iiu dã trinh bay trong baa cáo tài chinh nám 2018 d phàn ánh khoân thu'c trIch qu9 
khen thu'&ng, phuc kyi tu' 101 nhun dé lai cua nàm 2017 theo Nghi quyét Dal hi dOng 
cO dông sO 09/NQ-MB-DHDCD ngày 29 thang 3 näm 2018. 

Theo hu'&ng den tai Chuen mv'c  ké toán Vlt Nam sO 30 — Lãi trên CO phiéu, néu sO 

lu'o'ng cO phiéu phO thông dang Iu'u hánh tang len do vOn hOa, phát hành cO phiéu 
thu'&ng, tách CO phiéu hoàc giãm di do gOp cO phiéu, MB dieu chinh hói tO Läi c bàn 
trén cO phiu cho tét Ca các k báo cáo. 

I 

I 

I 
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• Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di Bo5rrcTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (tiép theo) 
vào ngay 31 thäng 12 nàm 2018 và cho nàm tài chinh kt thOc cng ngày 

U 

• 38. TIEN vA CAC KHOAN TU'aNG DU'aNG TIEN 

• 
Tièn và các khoân tiwng du'cYng tin th4 hin tràn báo cáo lu'u chuy4n tin t hp nht bao 
góm các khoán trên bang can clói k toán hcp nht sau clay: 

U 

U 
Tin và các khoan tu'oTg ducng tin tai qu9 

• Tin gü'i t?i  Ngân hang Nhà nu'O'c 
Tin gü'i thanh toán t?i  cãc TCTD 

• Tin gCri cô kS' han tal các TCTD khác khOng qua ba 
tháng k tü' ngày mua 

I 

31/12/2018 31/12/2017 
triêu d6ng triéu d6ng 

1.736.571 1.842.032 
10.548.084 6.683.682 
11.536.082 17.759.458 

23.827.347 20.268.897 

47.648.084 46.554.069 

U 

i
39. TINH HiNH THU NHP CUA CAN BQ, CONG NHAN VIEN 

I 

U 

U 

I 
40. GIAO DICH V&I CAC BEN LIEN QUAN 

I 

Nãm 2018 Näm 2017 

So lu'ç'ng can b, cOng nhán viàn blnh quán trong 
näm (ngu'O'i) 13.957 11.835 
Thu nhãp cüa can bO, cong nhân viàn (triu dOng) 4.279.974 3.203.571 
Thu nhãp blnh quân thäng (triu clOng/ngu'i/thang) 25,89 22,56 

Trong qua trinh hoat clang kinh doanh thông thu'O'ng, MB CO phát sinh các iao dch v&i các 
bàn lien quan. Các bàn du'c coi là lien quan néu mt bàn cô khâ nang kiem soát hoc CO 
anh hu'&ng clang k4 c101 vài bàn kia trong vic ra quyét dinh cãc chlnh sách tái chlnh và hoat 
cong. Môt bàn du'o'c coi là bàn cO lien quan vO'i MB nu: 

(a) Tru'c t14p hoäc gian tiép qua môt hay nhiu bàn trung gian, bàn nay: 

ki4m soàt hoäc bi kim soát hoc chiu sy' kim soát chung b&i MB (bao gOm các 
cong ty m, cong ty con); 
cô vOn gOp (sO' hO'u tO' 5% vOn diéu l hoäc vOn cO phn CO quyèn biu quyM trO' len) 
vaoMBvàdodOcaanhhu'&flgclaflg ktàiMB; 

cO quyèn cOng kiém soát MB; 

(b) Bàn lien quan là cong ty lien doanh, Hen kt ma MB là mOt  bàn lien doanh, lien kM (sO' 
hO'u trén 11% vOn cliêu le hoc vOn cO phn cO quyn biu quyM, nhu'ng khOng phài là 
cOng ty con); 

(c) Bàn lien quan cO thành viên là nhân sç chinh trong Hi dOng Quàn tr hoc Ban Diu 
hành ca MB; 

(d) Bàn lien quan là thành viên mt thiét trong gia dinh cOa bt k' cà nhân náo dà nêu trong 
cli4m (a) hoàc (c); hoc 

(e) Bàn lien quan là mQt clam vj tri,i'c tiép hoäc gián tip chiu su' kiOm soát, cOng kim soãt 
hoäc chiu anh hu'O'ng clang k, hoãc cO quyn biu quy4t bO'i bt k' cá nhãn nào du'cYc 
d cap dn trong clim (c) hoäc (d) 

U 

I 

I 

U 

I 
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I Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05/TCTD-HN 

I THUYET MINH BAO CÁO TAI CHFNH HO? NHAT (tip theo) 
vào ngay 31 tháng 12 näm 2018 và cho näm tài chinh két thüc c.ing ngày 

a 

40. GIAO D!CH  VàI CAC BEN LIEN QUAN (tiép theo) 

Chi tiét so du' chü yéu vO'i các bàn lien quan tai ngày 31 tháng 12 näm 2018 nhu' sau: 

a 31/1212018 
triu ciOng 

• Phái thu/(Phài tré) 

Co dông Ian 
• Tin gi tai MB 7.488.952 

Tièn MB cho vay 243.852 

a 
Chi tiét giao dich chCi yéu vOi các bàn lien quan trong ki nhu' sau: 

I Nãm 2018 

N
triOu d6ng  

Co dong Io'n 

I Thu nhp vay 24.953 
Chi phi läi tién gü'i (457.731) 

I Chi phi Iäi tin vay (237.370) 
Chi phi lãi tL' giy t có gia dà phät hãnh (238.000) 

a
Gii ngän tién cho vay (43.730) 
Thu no' gOc cho vay 102.525 

I MB thci'c hin chi trá thu lao cüa HQI dOng Qun trj Va Ban Kiém soät can ci:r theo Ngh! quyêt 

a
sO 09/NQ-MB-DHCf ngày 29 thàng 3 nãm 2018 cüa i hOi CO COng, theo dO t le chi trâ 
thU lao vâ ngãn sách hoat dOng là 1% lci nhuàn sau thué. Thu nhap cUa Ban Oiéu hánh du'ç'c 

a
chi trâ theo Quy ché Lu'cYng cCia MB. 

I 

N 

a 

I 

I 

I 

I 

a 

a 

I 
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Ngân hang Thu'o'ng mal 06 phn Quân di B05/TCTD-H N 

THUYET MINH BAO CÁO TÁI CHiNH HQ'P NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 tháng 12 nàm 2018 và cho nàm tãi chinh kétthUc cOng ngày 

41. BAOCAOBQPHN 

41.1 Baa cáo bO phãn theo !inh vu'c kinh doanh 

Tãi chfrih 
ngan hang 
fr/eu dOng 

ChU'ng khoán - 
Quán 1 Qu 

triéu d6ng 
Báo hi4m 
triu dOng 

Khai thác na - 
Quthn I tài san 

triêu dOng 

Kinh doanh Bt 
dãng san 

triêu dOng 
T6ng cOng 
fr/eu dOng 

I. Doanhthu 
1. Doanhthulâi 24.236.184 378. 169 181.104 19.906 9.002 24.824.365 
2. Doanh thu tO' hoat dOng dlch  vu 792.191 524.407 2.866.133 738.619 797.712 5.719.062 
3. Doanh thu tO' hoat dOng kinh 

doanh khác 2.048.054 32.385 93.374 165.468 956.642 3.295.923 
II. Chi phi 
1. Chi phi Iäi (10.059.140) (174.983) (5.411) - (1.334) (10.240.868) 
2. Chi phi khu hao TSCD (322.493) (9.001) (28.511) (3.017) (6.426) (369.448) 
3. Chi phi lien quan tri,i'c tiép den hoat 

dOng kinh doanh (6.335.190) (548.626) (3.313.212) (615.257) (1.613.988) (12.426.273) 

Kêt qua kinh doanh tru'o'c chi phi 
dii' phông rUi ro 10.359.606 202.351 (206.523) 305.719 141.608 10.802.761 

Chi phi dcv phông rOi ro (3.051.913) 18.943 (2.760) 9.295 (8.953) (3.035.388) 

KM qua kinh doanh b phn 7.307.693 221.294 (209.283) 315.014 132.655 7.767.373 

III. Tài san 
1. Tiên mat 1.734.482 474 897 718 - 1.736.571 
2. Tàisâncódjnh 2.406.544 29.946 225.391 37.433 - 2.699.314 
3. Tãi san khäc 347.728.878 3.935.028 5.094.906 1.130.365 - 357.889.177 

IV. Nçphãitrâ 
1. Nç phâi tra khãch hang ben ngoài 312.926.175 1.273.582 404.259 - 314.604.016 
2. Nç phài trâ nOi bO 978.531 28.600 65.092 25.246 1.097.469 
3. N phãi trâ khác 8.059.677 1.026.941 3. 144.359 219.742 - 12.450.719 
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Ngân hang Thing mai 06 phn Quán di 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT (tip theo) 
vão ngày 31 thang 12 nãm 2018 Va cho näm tài chinh kMthüc cüng ngày 

B05/TCTD-H N 

41. BAOCAOB9PH3N 

41.2 Baa cáo bô phãn theo khu vu'c cf/a Ij 

Kêt 

Min B& 
friëu dông 

Mi6n Nam 
triêu dOng 

Min Trung 
triu dOng 

qua kinh doanh bô phn 5.781.826 1.304.538 622.591 

III. Tài san 
1.  lien mat 889.640 581 .788 225.353 
2.  Tàisâncódinh 2.629.826 43.223 18818 
3.  Tài san khác 256.133.268 72.994.109 26.131.799 

IV. No'phàitrà 
1.  Nç phâi trâ khách hang 

ben ngoài 256.611.371 42.485.606 13.319.179 
2.  Nç phái trã nOi bQ 1.076.081 15.2 11 6.177 
3.  Nc phài trâ khác (30.672.673) 30.161. 587 12.553.589 

39.790 1.736.571 
7.447 2.699.314 

2.630.001 357,889.177 

2.187.860 314.604.016 
1.097.469 

408.216 12.450.719 

Nu'&c ngoai T6ng cong 
triOu d6ng triOu dOng 

58.418 7.767.373 

41.3 M.vc d tp trung theo khu vrc d?i  Ij' cóa tài san, Cong nç' và cac khoãn myc ngoi bang 

T6ng nci 
cho vay 

triêu dOng  

T6ng tin gl.'i°i tai 
NHNN va các TCTD 

khác 
triu d6ng 

Cam két ngoai béng 
triêu dOng  

Cong cu tái chinh 
phái sin/i 

triu dOng 

Kin/i doanh và c1u 
tu' chCrng khoán 

triOu dông 

Trong nu'&c 221.083.825 44.756.876 115.858.056 5.634 74.673.582 

Nu'&c ngoài 3.496.332 1.154.637 384.749 

224.580.157 45.911.513 116.242.805 5.634 74.673.582 
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Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT (tiép theo) 
väo ngày 31 thang 12 näm 2018 và cho näm tài chinh két thüc cüng ngây 

42. CHINH SACH QUAN LV RUI RO TAI CHiNH 

Phn nay cung cp thông tin ye các ri ro ma MB cO the gap phâi Va mô t chi tiét các phu'o'ng 
phap ma Ban Oièu hành MB sO dung dé kiém soãt rOi ro. Các loal rUi ro tai chinh quan trQng 
nhét ma MB thu'O'ng gp phài a rOl ro tin dyng, riii ro thanh khoân và rOl ro th tru'Ong. 

Oinh hu'O'ng cUa MB a tr thành mOt  tap doan tài chinh da nang. Do vy, vic sO' dyng cac 
cong cy tâi chinh, bao góm huy dng von to' khách hang (bang san phem tièn gO'i và phat hành 
giey t CO giä) va du tu' vâo các tài sn tal chlnh CO chat lu'ng cao dã trô' thành hoat dOng 
mang tinh then chOt giOp MB dat  du'ç'c mU'c chênh Ich Iãi suet cen thiét. Xét tO' khia cnh quan 
19 rOi ro, MB phài duy tn c thu danh mcjc tài san, Cong n vã nguOn vOn (bao gOm cãc khoán 
ml,JC ni bang và ngoai bang) vi muc tiêu an toàn, giam thiéu rOi ro trong hoat dng kinh doanh. 
Ben canh do, MB thu'c hin deu tu' vão các chCi'ng khoán hay cep tin dung cho cãc ngân hang 
kháC. Nhu'ng rOi ro lien quan den trao dOi ngoai té vá thay dOi Iãi suet du'o quân 9 thông qua 
ãp dung han mU'c trang thai nhäm han ché si tap trung qua mU'c, dOng thO'i tham gia vào các 
hoat dong CO tác dung can beng en nhau dé giâm thiéu rOi ro. Viec  nâm gicr nhièu tài san ia 
cäc cOng cu tài chinh cO chét Iu'cyng cao giUp CO' thu bang Can dOi ké toân hQ'p nhet COa MB 
CO khà nang phOng ngU'a rOi ro trQng yu trong qua trinh hoat dong kinh doanh vá dam bâo 
khà näng thanh khoan. Them vào dO, MB COng tham gia vâo nhiéu giao djch phOng ngci'a rOi 
ro lien quan den các Cong cy tãi chInh. 

Trong qua trinh quàn 9 rOi 10 tin dung, MB dã áp dung Cern nang Tin dung trong dO ghi chi 
tiét cãc chinh sáCh va thO tyc cho vay cOng nhu' cäc hu'ng dan thyc hiên dé chuén hOa càc 
hot dQng tin dung  cOa MB. RCii ro thanh khoãn duvc han Ché thông qua vic nàm giO' mOt 
sO luvng tièn mat và Các khoân tu'ng du'cYng tién du'&i dang tâi khoan Nostro & mO'c dO ho'p 
19, CáC khoan tién gO'i va cho vay ti Ngân hang Nhà nu'O'c Va CáC tO chO'c tin dung  khäc và 
cãc giéy to' CO gia. Cäc t9 lê an toàn CO tinh dOn yOu tO rOi ro cOng du'çc sO' dung dO quan 19 
rOi ro thanh khoan. Them vao dO, VIC áp dung các quy tninh quân 19 rOi ro ni b cong tró' 
nên hiu qua ho'n nhO' vic triOn khai H thOng Quàn 19 VOn Tp trung va H thOng Thanh 
toán Tp trung, theo dO toan b các giao dICh  vOn và thanh toãn cOa Ngãn hang dOu do HOi 
so' Chlnh thy'c hien.  Vic dO cho phép Ngan hang giam sat hiu qua ho'n céc biOn dOi ye vOn 

và giam CéC sai sOt cO the xay ra cOng nhu' nhO'ng thO tyc phO'C tp khOng cen thiêt. 
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I Ngân hang ThLng mai c6 phn Quân di BO5ITCTD-HN 

I THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT (tip theo) 
vào ngáy 31 tháng 12 nãm 2018 và cho näm tài chinh két thtc cüng ngày 

• 43. RUIROLAISUAT 

U
Các hoat GOng cüa MB chiu rcii ro ye bién dong lâi sut khi cãc tài sari thu Iài và nç phài tra 
chiu Iãi áo han tai nhO'ng thô them khàc nhau hoc vài nhO'ng giá tn khác nhau. Mt so tãi 

• 
san khOng cO kS'  han cy the hoc ret nhay cam vO'i Iãi suet và khOng tLrnng i:i'ng vOi tO'ng 
khoân cong n' cy the. 

I Bang du'O'i dày trinh bay các tài san và n' phal tra cüa MB du''c phàn Ioi theo thO'i hn dlnh 

U
giá li Iãi suet theo hqp dóng hoäc theo ngày dáo han và Iäi sut thu'c té tal ngay két thüc 
nàm tài chinh. 

• Thôi han  dnh li al suet thy'c té là thai han  cOn  lai  tinh tO' ngày báo cáo cho tO'i k' dlnh I?i al 
suet gen nhét cia các khoan myc tài san và nguón vOn.Các già dlnh  và théu kin sau dLrc 

U áp dung trong phän tich thO'i han dnh lai al sut thu'c té ca các tài san vá cOng nç cüa MB: 

Tién mat, yang bac dá qu; gOp vOn déu tu' dài han và các tài san cO khác (bao góm tài 
• san cO dlnh  và mt sO tài san Co khác) du''c xép loai khoân myc khong bj ãnh hu'ó'ng do 

dinh lal lãi suet; 

Tién gO'i tai Ngan hang Nhà nuâc Vit Nam du'o'c xép loal tièn gO'i thanh toán do dO kS' 

• 
han dinh al al suet thu'c té du'oc xép loal den môt thang; 

ThOi han djnh lai al sut thu'c té cOa chO'ng khoàn deu tu' và chU'ng khoán kinh doanh 

I du'cyc xác dlnh  nhu' 
Các khoãn muc cO lài suet cö dinh trong suOt tho gian cta hp dóng: ThOi han dinh 

• al lãi suet thçrc té dv'a  trên th&i gian dáo hn thy'c té tinh tO' thô'i diem 1p báo cáo tài 
chinh hp nhét; 

I Các khoàn myc cO Iäi suet thâ nOl: ThOi han dinh lai läi suet thyc té du'a trên k' d]nh 

• 
lailâi suet gen nhet tlnh tO' thO diem lap báo cáo tài chinh ho'p nhet; 
Cac chu'ng khoán dau tu' và chu'ng khoán kinh doanh Ia chu'ng khoan von du'Q'c xep 
vào khoãn muc khong bi ânh hu'árng do dmnh lal läi suet. 

Th&i han djnh lal lái suétthu'c té cOa các khoán tién gO'i và cho vay các TCTD; các khoân 

• cho vay khàch hang, các khoãn Uy thác và nhân Oy thác; n' Chinh phO vá NHNN; 
khoân tién gCi'i vá vay các tO chü'c tin dung; các khoân tién gü'i cüa khách hang; các khoan 

I	 vOn tài tro üy thác deu tu', cho vay ma TCTD chju rOl ro va phat hành giey tO cO giá du'o'c 
xác dinh nhu' sau: 

I	 Các khoan muc cO Iãl suet cO dinh trong suót thO gian cüa hç'p dOng: Th&i han dlnh 
lai lãl suet th'c té du'a trên tha'i gian dáo han thy'c té tlnh tO' thO diem 1p bang can 

I dOi ké toán hp nhét; 

Các khoan muc CO al suet tha nOl: Th&i han  dinh Iai lãi suet thy'c té dy'a trên k' djnh Ii 
I lài suet gen nhet tinh tO' thO'i diem 1p bang can dôi ké toán ho'p nhet; 

• 
Thô'i han  dinh al lãi suet cOa các khoàn n' khác du'Q'c xép vào khoàn myc khOng bj ành 
hu'&ng do dnh al Iài suet. 

U 

I 
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Ngân hang Thu'o'ng mai C phn Quân dôi B05aITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HGP NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 thang 12 nãm 2018 và cho nàm tãi chinh ktthüc cOng ngäy 

43. RCJI RO LAI SUAT (tip theo) 

Bng du'ài dày trinh bay thO'i hn dlnh  Ii Iãi sut cOa tài san va n' phài trà tai  ngày 31 tháng 12 näm 2018: 

Tài san 

KhOng 
Qua h?n chju îãí 

triu (lông triu clOng 

ThO'i h?n  dmnh Ii Iãi sut 

TOng cong 

triu (lông 
Don I thang 

tnu dOng 

TCrI-3 
(hang 

triu (lông 

71j'3-6 
(hang 

(riu (lông 

T(r6-12 
(hang 

friu (lông 

71,1-5 
nãm 

triu (lông 

Trên5 
nám 

tnu (lông 

Tin mt, yang bac, dá qu9 1.736.571 - - - 1.736.571 

Tiën gii tai NHNN 4.029 10.544.055 - - 10.548.084 

Tiên gCii tal và cho vay các TCTD 
khác (*) 196.000 446.573 34.983.763 3.468.597 2.479.049 2.662.906 1.020.740 - 45.257.628 

Chung khoán kinh doanh (*) - 684.035 - - - 684.035 

Chovay khách hang (*) 5.849.777 5.393.983 69.995.355 111.604.984 9.540.110 7.414.123 3.224.890 1.662.736 214.685.958 

Chci'ng khoán du tu' (*) 80.000 562.717 30.208.847 2.424.227 242.748 2.095.098 17.748.496 20.627.415 73.989.548 

GOp vn, du tu' dài h?n (*) - 931.653 - - - 931.653 

Tài san có djnh Va Bat dng san 
dautu' - 2.730.127 - 2.730.127 

Tài san CO khac (*) 287.966 15.749.971 - - 16.037.937 

Tong tài san 6.413.743 28.239.659 145.732.020 117.497.808 12.261.907 12.172.127 21.994.126 22.290.151 366.601.541 

No' phài trà 
Các khoan n NHNN - 632.894 2.000.000 - - - 2.632.894 

TiOn gO'i và vay tO' TCTD khác - 5.077.000 32.755.788 12.427.948 3.829.883 5.439.345 913.835 27.082 60.470.881 

Tièri gO'i cOa khâch hang - 310.000 141.734.995 15.624.218 23.809.940 20.948.980 37.514.030 22.155 239.964.318 

Càc cong cv tài chinh phái sinh và 
các khoan nç tài chinh khác 5.634 - - 5.634 

VOn tài trcy, Oy thác dàu tu', cho vay 
t chU'c tin dyng chju ri:ii ro - 4.156 4.517 120.805 190.485 - - 319.963 

Phãt hành giy t& cO giá 143.000 846.582 5.792.239 3.680.000 695.817 11.157.638 

Cackhoannokhac(*) - 13.600.876 - - - - 13.600.876 

lông no' phài trá 18.993.510 175.127.833 30.199.683 28.607.210 32.371.049 42.107.865 745.054 328.152.204 

NICrc chênh nhay cam v&i Iãi suât 
ni bang 6.413.743 9.246.149 (29.395.813) 87.298.125 (16.345.303) (20.198.922) (20.113.739) 21.545.097 38.449.337 

(*): KhOng bao gm dir phOng rüi ro 
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Ngan hang Thu'o'ng mai 06 phn Quân di B05aITCTD-H N 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH HqP NHAT (tip theo) 
vao ngày 31 thang 12 nàm 2018 Va cho nàm tài chInh két th(ic cüng ngày 

44. RUI RO TIEN T 

ROt ro tin te là rOi ro ma già tr cOa các cong cv tài chinh bi bién ng xut phát tO' bin dong 
t' giá. MB du'Q'c thành 1p và hoat dong ti Viêt Nam vO'i ding tin báo cáo là Dóng Vit Nam. 
0ng tin giao dich chlnh cOa MB cOng là 6ng Viet Nam. Các khoàn cho vay khách hang cOa 
MB chO yéu bng Ong Viêt Nam va DO Ia M9. Mt s6 tài san khác cOa MB bng ngoi t khác 
ngoài dóng Vit Nam và 00 Ia M9. MB dã thiét 1p hn mOc trng thai cho tO'ng loi tin t dv'a 
trén h thong dánh giá rOl ro ni bO cOa MB và các quy djnh cOa NHNN. Trng thai dOng tién 
du'cYc quân l' hang ngày và chin Iu'çc phOng ngO'a rOi ro c5uc MB sO' dung d dam baa trng 
thai dOng tin du'c duy tn trong hn mO'c dã thit lap. 

Phãn loal tài san và cong nç theo loai tin te da duvc quy dOi sang VND tai ngày 31 tháng 
12 näm 2018 nhu' sau: 

Tài sari 

USD du'o'c 
quy dO! 

triêu clOng 

EUR diyc Ngoai t 
quy dO! khác quy dói 

triêu d'6ng triu d6ng 
TOng cOng 
triu dOng 

Tièn mat, yang b?c,  dá qu' 408.882 63.890 61.012 533.784 

Tièn gCri tai NHNN 1.046.437 - 283.317 1.329.754 
Tin, yang gCri ti và cho vay càc 
TCTD khác 6.768.126 1.996.923 318.223 9.083.272 
Các cOng ci tài chinh phái sinh và 
càc tài san tài chinh khác 2.353.134 8.455 2.361.589 
Cho vay và O'ng tru'àc khách hang 
(*) 21.461.870 11.998 760.976 22.234.844 
ChO'ng khoán du tu' (*) 4.642.000 - 4.642.000 
Gap vOn du tu' dài hn (*) - 2.657 - 2.657 

Tài san cO dlnh 3.588 3.859 7.447 

Täi san co khác (*) 4.238.009 242.053 97.798 4.577.860 

T6ng tài san 40.922.046 2.317.521 1.533.640 44.773.207 

No' phài trã 
Tièn gCi'i cOa Va vay tO' NHNN Va 
các TCTD khác 21.267.345 88.421 327.329 21.683.095 

Tién gO'i cOa khách hang 20.597.795 2.254.423 437.657 23.289.875 
Các cong cci tài chinh phái sinh và 
các tài san tái chinh khác 4.204.728 53.222 287.599 4.545.549 
Các khoân nc khác (*) 269.195 3.543 38.765 311.503 

Tóng no' phài trà 46.339.063 2.399.609 1.091.350 49.830.022 

Trny thai tin t nôi bang (5.417.017) (82.088) 442.290 (5.056.815) 

(*): Khong bao gOm dv' phOng rOl ro 
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I Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05aITCTD-HN 

I	 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (tip theo) 
vào ngày 31 thang 12 näm 2018 Va cho nam tài chirih k4tthUccüng ngày 

1 45. RUIROTHANHKHOAN 

• Rüi 10 thanh khon bao góm rüi ro do viêc khOng cO kh nang huy dng du'cc tài san thea 
cãc th&i dim dào han và al sut phO hp cOng nhu' rOi ro do viêc khong CO khâ nàng thanh 

• 
l' du'o'c môt tài san v&i môt già ca ho'p l' và trong môt khoâng thOi giari phO hc?p. 

L	
MB sO' dung phu'o'ng phap do lu'ng rOl ro phO hcp vOi quy mO hoat dOng và sy' sn cO cOa 
h thong thông tin, dam bào dáp O'ng yeu cu giâm thi4u rUi ro. ROi ro thanh khoân du'cyc do 

I	
lu'ông thông qua viêc sO' dung các chi so lien quan t6 dông tin, khà nàng huy dng vOn, kha 
näng thanh khoân tài san cOa MB. Ngoài ra, MB cOng cO các bô phân chuyên trách cap nht 

I	
câc thông tin kinh té trong Va ngoai nu'O'c cô ânh hu'&ng tru'c tiép t&i SO kinh doanh (Trading 
book) và chién lu'o'c kinh doanh cOa MB cOng nhu' dy' bäo bién dông cOa cäc yéu tO th tru'O'ng: 

I	
t' giá, lãi suet, giã yang dé CO nhO'ng canh baa rOi ro kip  tho'i. MB cong xãy dy'ng và äp dung 
he thOng han m0'c, them quyén phan quyét ttrng cép du'a trén két qua do lu'&ng rOi ro cho 
tU'ng danh muc. 

Bang du'Oi day trinh bay phän tEch tàl san và no' phái trâ cOa MB theo càc nhOm kS'  dào han 

• tu'o'ng O'ng tinh thea thai han cOn al tO' ngày két thOc nàm tài chlnh den ngây phài thanh toàn. 
Trong thçi'c té, k5' dáo han thy'c té cOa tài san và n phai trà CO the khàc thai h?n theo hQ'p 

I dOng thea phy I cic hp dOng CO the CO. 

I	 Cãc già dinh và diu kiên sau du'o'c áp dung trong phàn tich thOi gian den han cOa cãc tài 
san và cong no' cOa Ngàn hang: 

I	 Tién gO'i t Ngan hang Nhà nu'O'c ViOt Nam du'o'cxép loai tin gO'i thanh toán, trong dO 
baa gom tien gu'i du' tru' bat buOc. So du' cua tien gu'i dt,r tru' bat buOC phy thuoc vao thành 

I phén và k5' han cua các khoân tièn gO'i khách hang cOa MB; 

• 
. ThO'i gian dáo h?n  cCia chU'ng khoán du tu', chCi'ng khoàn kinh doanh là chU'ng khoán no' 

duQ'c tinh di,ra trên ngay däo han cOa tU'ng lo?i chU'ng khoãn; 

I ?- ChO'ng khoán kinh doanh là chO'ng khoán vOn dLPcYC xép vào loai k5' han den môt thang; 

Thô'i gian den han cOa càC khoãn tién gO'i va cho vay các TCTD và CC khoán cho vay 
khách hang du'cic xàc dinh du'a vao ngay den han cua hçp dong quy dnh. ThO'i glan den 

I
han thu'c té CO the thay dOl do Các khé u'O'c cho vay du'o'c gia han. Ngoài ra, CáC khoãn cho 
vay khách hang du'c the hin bang giã trl gOc khOng baa gôm dy' phOng rOl ra; 

• 
ThO'i gian den han cOa càc khoàn du tu' sn sang dé bàn là chU'ng khoán vOn Va gOp 
vOn mua CO phén du'cc cal là tO' (01) näm den (05) nàm do các khoân du tu' nay khOng 

U CO thô'i gian dáo hn XäC dnh; 

- Các khoàn tièn gO'i, tin vay cOa các tO chO'c tin dung Va các khoân tién gO'i cOa khách 

I hang du'c xác dinh dy'a vào tinh chet cOa cäc khoan nay hoãc thai gian dáo han trên 
hcp dOng. Tài khoàn Vostro và tién gO'i thanh toán du'o'c thu'c hiên giao dich theo yêu 

I câu cOa khäch hang và do do du'cyc xep ioai không k5' h?n. ThOi gian dão han dOl vO'i các 
khoan vay và tiên gO'i CO k5' han du'o'c xác dnh du'a trên ngày den han thea hçp d6ng. 

• 
Trong thu'c tO, các khoân nay cO the du'o'c quay vông và do dO duy tn trong thOi gian dài 
ha'n thOi gian dáo han ban déu; và 

I ThO'i gian den han cOa tài san cO dinh du''c xác djnh dy'a vào thO'i gian sO' dyng hG'u ich 
cOn al cOa tal san. 
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Ngân hang Thu'o'ng mi C phn Quán di B05a/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HO'P NHAT (tip theo) 
vâo ngäy 31 tháng 12 nãm 2018 Va cho nàm tâi chinh kêtthüc cUng ngày 

45. RUI RO THANH KHOAN (ti&p theo) 

Bng du'o day trinh bay thô gian däo h?n cia tài sn vâ n phi tr ti ngày 31 thang 12 nàm 2018: 

Tài san 
Tin mat, yang bac, dã qu' 
Tin gü'i t?i NHNN 

Qua hn Trong han 

T6ngcng 
triu d6ng 

Trên 3 
tháng 

triudOng 

Den 3 
tháng 

triudOng 
Den 1 (hang 

triOu o6ng 

Ti)' 1 den 3 
(hang 

triu dOng 

T(p3dÔn 12 
(hang 

triu d6ng 

TO' I dn 5 
näm 

triu dông 
Trên5näm 

triu dOng 

1.736.571 
10.548.084 

- 1.736.571 
10.548.084 

Tiên gti'i tai và cho vay các TCTD 
khác (*) 
Chü'ng khoán kinh doanh (*) 

196.000 
- 

35.415.337 
684.035 

3.450.472 5.175.079 
- 

1.020.740 
- 

45.257.628 
684.035 

Cho vay khách hang (*) 3.215.059 2.634.718 17.156.972 39.827.712 66.533.103 50.128.429 35.189.965 214.685.958 

Chüng khoán du tu' (*) 
Gop von, du tu' dài han (*) 

80.000 1.347.186 2.824.740 
- 

11.526.412 
- 

35.389.742 
128.440 

22.821.468 
803.213 

73.989.548 
931.653 

Tài san c6 djnh Va Bat dng san 
dâu tu' 10 - 605 310.668 2.418.844 2.730.127 

Tài san Co khác (*) 19.159 268.807 4.822.393 70.936 6.673.760 3.345.193 837.689 16.037.937 

T6ng tài san 3.510.218 2.903.525 71.710.588 46.173.860 89.908.959 90.323.212 62.071.179 366.601.541 

Nç phãi trà 
Các khoan nç NHNN 632.894 2.000.000 2.632.894 

Tin g&i cüa và vay tü' các TCTD 
khác - 34.595.788 14.850.499 10.083.678 913.834 27.082 60.470.881 

Tin gi)'i cOa khách hang 141.839.995 15.624.218 44.758.920 37.719.030 22.155 239.964.318 

Các cong cv tâi chinh phài sinh 
vâ tài san tài chinh khác - 34.309 62.845 (90.093) (1.427) 5.634 

Vn tài tr, Oy thác du tu', cho 
vay to cht:i'c tin dung chiu rüi 10 - 474 21.704 218.309 79.476 319.963 

Phat hành giây t& cO giá 78.000 106.000 888.764 7.759.882 2.324.992 11.157.638 

Các khoàn ny khác (*) 8.673.009 859.409 912.059 3.112.615 43.784 13.600.876 

T6ng nç' phãi trà 185.853.995 33.503.445 56.575.032 49.722.243 2.497.489 328.152.204 

Mü'c chênh thanh khoãn rông 3.510.218 2.903.525 (114.143.407) 12.670.415 33.333.927 40.600.969 59.573.690 38.449.337 

(*): Khong bao g6m dv' phong rii ro 
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Ngân hang Thu'o'ng mi 06 phn Quân di B05a/TCTD-HN 

THUYT MINH BAa CÁO TAI CHINH HçYP NHAT (tiép theo) 
vào ngày 31 tháng 12 näm 2018 vâ cho nàm tài chinh k4t thUc cUng ngày 

46. TAI SAN, GIAY TcY CO GIA THE CHAP, CAM cO VA CHIET KHAU, TAI CHIET KHAU 

46.1 Ta! san, giy to' cO giá nhn the chep, cern cô và chiet kheu, tãi chi6t kheu 

I 
31/12/2018 31/12/2017 
triOu 76ng triu dông 

I Bet dong sn 204.829.945 157.477.863 

Dong san 68.057.350 211.708.082 

I 

U 

Giey tO' CO giá 26.965.845 46.027.838 
Các khoãn phài thu 214.424.506 35.104.997 

Cäc tâi san dam bao khãc 125.937.214 46.335.767 oU 
\i\I 

640.214.860 496.654.547 NH 

N - 
46.2 Tài san, giey to' cO giá du'a di the chep, cern c6 và chiet kheu, tái chiet kheu 

- 
N 

N 
31/12/2018 31/1212017 
triêu c76ng friêu d6ng 

Giey tO' CO 10.971.000 6.170.000 
giä 

. 

N 47.  CAM KET THUE HOiT DONG 

N 31/12/2018 31/12/2017 
triOu d8ng triu cYOng 

I 
Các cam ket thuê hoat dong khOng hOy ngang 

I Trong do: 
- dn h?n  trong 1 näm 99.606 256.663 

I - den han tü' 2 d4n 5 näm 846.503 472.477 

- den han sau 5 nãm 63.231 106.744 

1.009.340 835.884 I 

U 

I 48.  CAC SI! KIEN SAU NGAY KET THUC NAM TAI CHiNH 

U 
KhOng CO SI! kiên nào khác phát sinh sau ngày ket thUc näm tài chinh yêu ceu phài du'c 
dieu chTnh hay trinh bay trong báo cäo täi chinh hç'p nhet cOa MB. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

U 

I 

U 
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Ngu'ai Ip: Ngu&i kim scat: he duyt: 

x 
Ba Le Tht Huyen Trang Ba Dang Thuy Dung 
PhO phOng Ké toán TOng Ké toán Tnthng 

— hp và Báo cáo 

Ba LeThI Li 
Phô TOng Giám dOc - 
Giám dOc Tài chlnh 

g Lu'u Trung Thai 
TOng Giám dOc 

Ngân hang Thu'o'ng mi C phn Quân i O5aITCTD-HN 

— THUYT MINH BAO CÁO TAt CHNH HQ'P NHAT (tiép theo) 
váo ngáy 31 thang 12 näm 2018 Va cho näm tái chirih kt thüc cüng ngay 

49. THUYT MINH yE BIEN DQNG WI NHUN 

Lçi nh4n  truc thu cüa MB cho näm tái chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2018 so vó'i 
cting k' nám 2017 tang 3.151.647 triu d'ng, tuo'ng du'ng mti'c tang 6828% do các 
nguyen nhãn sau: 

Khoân myc biên dng I&n 
Giá frj 

triu VND 

Tang thu nhp âi thun 3.364.545 
Tang Iâi thun ti' hot ng djch v 1.430.634 
Tang âi thuan tu' host dong kinh doanh ngoi hot 242.796 
Tang Iài thun tLi' mua ban chU'ng khoán kinh doanh 87.839 
Tang al thun tü' mua ban chU'ng khoãn dáu tu' Va du tu' dâi h?n 68.205 
Tang Iãi thun tC hoat dng khác 408.005 
Tang thu nhp tC gop von, mua cO phn 67.463 
Tang chi phi hot dng (2.734.563) 
Giãm chi phi d' phang rüi ro tin dyng 216.723 

3.151.647 

— 50. ii' GIA MOT sO LOAI NGOAI TE SO vô'i VND VAO THYI DIEM cuOl KS' KE TOAN 

31/12/2018 
VND 

31/12/2017 
VND 

USD 23.210,00 22.425,00 
EUR 26.699,50 27.124,00 
GBP 29.528,00 30.537,00 
CHF 23.654,50 23.055,00 
JPY 210,56 201, 27 
SGD 17.013, 00 16.969,00 
CAD 17.137,50 17.969,00 
AUD 16.441,00 17.721,00 

Ha Ni, Vit Nam 

Ngay 20 tháng 2 nãm 2019 

- 

71 


	2018_Cong bo thong tin BCKT
	Page 1
	Page 2

	2018_Bao cao kiem toan hop nhat MB
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73


