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và hçip nht qu IV näm 2020 
Re: disclosure of information of Separated & 
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KInh giri!To: 

Ha N5i, ngày LO thángOi nám 2021 
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Cong ty/Company: 

MA chUng khoánl 
Securities symbol 

Dja chi trii sr chinhl 
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Din tho i/Telep hone: 

Fax: 

Ngu?ñ thrc hin cong b6 
thông tin! Submitted by: 

Chi'rc vu!Position: 

Loi thông tin cOng b/ 
Type of Information 
disclosure 

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

Ngân hAng TMCP QuAn di / 
Military Commercial Joint Stock Bank 

MBB 

S 18 Lê VAn Li.rcmg, Phu&ng Trung HOa, Quan  Cu Giy, Ha NOi 

No 18 Le Van Luong, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, H1 

024.6266.1088 

024.6266.1080 

Ong/Mr. Lru Trung Thai 

Phó Chü tjch HDQT kiêm Tng Giám dc / 

BOD Vice Chairman & ChiefExcecutive officer 

E?J djnh k'/periodic E bt thuing/irregular 

LI 24 giOi hours U theo yêu cu!on demand 

NGAN HANG 
THIJ1NG 1 

COPHA 
QUAND 

Ni dung thông tin cong bi: Báo cáo tAi chInh riêng vA hçip that qu IV nAm 2020 

Content of Information disclosure: Separated & Consolidated Financial Statements for 
4th Quarter of2020 

Thông tin trên dA thrçic cOng b6 trên trang thông tin din ti'r MB www.mbbank.com.vn  

- M%Ic NhA dAu tu — Phn Thông báo. 

The above information was disclosed on MB webs ite at www. mbbank com. vn — 

Investors Relation - Announcement 

Head office 
NGAN HANG TMCP QUAN £xI 
S6 18 Lé Von Ling, PhLxng Trung HOa 
Quân Cu Giy, HO Nôi  

Contact us 
Diên thoal: (024) 6266 1088 
Fax: (024) 6266 1080 
www.mbbank.com.vn  
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*MB 
Ngãn hang TMCP Quân di xin cam k& các thông tin cong b6 trên day là dung sr th.t 

và hoàn toàn chiu  trách nhim tmóc pháp lut v nOi  dung các thông tin dà cong b. 

MB declares that all information provided above is true and accurate and we shall 

take full responsibility before the law for the disclosed information. 

Trân tr9ng cam cm! 

Best Regards! 

No'! nhn/Recipients: TONG GIAM DOC 

- Nhtr trên/As above; 
- I-IDQT, BKS (b/c) / 
BOD, SB (for  reporting purpose); 
- Liru: VT, VP HDQT/ 
Archive atAdmin Office, BOD Office  

-
: C TIVE OFFICER 
C' 

NGANHANG - 
THijdNG 1  

CO'PHft 
D QUANDQI, 

Trung Thai 

Chief Excecutive Officer 

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

Contact us 
Olén thoci: (024) 6266 1088 
Fax: (024) 6266 1080 
www.mbbonk.com.vn  
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Ngân hang Thu'o'ng mi CO phn Quân di B02a/TCTD 

D!a chi: S6 18 Lê Van Lu'orng — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni 

BANG CAN DOt KE TOAN RIENG 
Ti ngày 31 thãng 12 näm 2020 

Thuy6t 31/12/2019 
minI, 31/12/2020 da kiem toan 

triu d6ng triêu dông 

TAI SAN 

Tin mt, yang bc, da qu 111.1 3.108.249 2.339.683 

Tiên gui ti Ngân hang Nhà nu'&c ("NHNN") 111.2 17.286.855 14.338.075 

Tin, yang gü'i ti và cho vay các t6 chCi'c tin dyng ("TCTD") 
khác 111.3 50.248.113 40.770.069 

ChU'ng khoãn kinh doanh 111.4 1.470.802 

ChO'ng khoán kinh doanh 1.470.802 

Dy' phOng rüi ro chO'ng khoán kinh doanh - (c 

Câc cong Cu tài chInh phãi sinh và câc tài san tài chInh khãc 111.17 26.266 ij86C 

Cho vay khách hang 279.872.124 236.07 

Cho vay khách hang 111.5 284.000.380 239.082.9 

Dy' phong rüi ro cho vay khách hang 111.6 (4.128.256) (3.003.627) 

ChU'ng khoán du tu' III.7 97.709.859 84.762.114 

Ch0'ng khoãn du tu' sn sang dban 111.7.1 95.925.708 82.568.671 

ChCi'ng khoán du tu' giG' dn ngày dáo han 111.7.2 2.218.235 2.483.135 

Dy' phong rGi ro chu'ng khoän du tu' 111.8.3 (434.084) (289.692) 

Gop v6n, du tu' dãi hn 111.8 4.766.830 4.510.857 

fu tu' vâo cong ty con 111.8.1 4.403.566 4.125.246 

Du tu' dài han khác IIl.8.2 444.939 467.286 

Dy' phOng giam giá du tu' dái han IIl.8.3 (81.675) (81.675) 

Tài san cô dinh 3.899.606 2.388.403 

Tàisán c6 d7nh hCi'u hInh 111.9 2.859.616 1.413.560 

Nguyen giá tâi san cónh 4.954.269 3,207.215 

Hao mOn tài san c6 dinh (2.094.653) (1.793.655) 

Ta! san c6 dinh vO hInh 111.10 1.039.990 974.843 

Nguyen giá tái san có dinh 1.982.318 1.727.440 

Hao mon tài san có dinh (942.328) (752.597) 

Tài san Co khác 19.450.890 13.353.740 

Các khoan phal thu 111.11 15.458.878 8.987.227 

Cáo khoàn Iãi, phi phãi thu 3.313.461 3.470.008 

TàisânCOkhác 111.12 678.551 896.505 

- TrongcYO:Lcvith4thw,ngmi 47.613 57.135 

Dy' phOng rGi ro cho cáo tãi san Co ni bang khác 111.13 - - 

TONG TAI SAN CO 477.839.594 398.557.093 
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Ngan hang Thu'o'ng mi Co phân Quân dOi 
Da ch: So 18 Lê Van Lu'o'ng — Trung Hôa — Cãu Giy — Ha Ni 

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tip theo) 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 

B02/TCTD 

 

 

Thuyét 
minh 3 1/12/2020 

31/12/2019 
dä kie2m toán 

triu dOng tr/u c13ng 

Nçy PHAI TRA 

CáC khoàn no' Chmnh phü và NHNN 111.14 15.383 16.836 

Tin gu'i và vay các TCTD khác 111.15 43.544.588 45.304.141 

Tin 
Cáà 

gu'i cüa khách hang 
cong cy tài chInh phái sinh và các khoán nç' tài chinh 

111.16 314.520.879 274.999.773 

khAc 111.17 - - 

VÔ tài tro', Uy thác cláu tu', cho vay TCTD ch!u rUi ro 111.18 207.341 302.126 

Pht hàrih giây tO' cO giá 111.19 50.721.855 25.621.553 

Cã khoàn no' khác 22.093.505 15.036.049 

Các khon IOi, phi phâi trá 4.839.149 4.544.662 

Các khoân phi tr VO Cong ri khOc 111.20 17.254.356 10.491.387 

TONG NO' PHAI TRA 431.103.551 361.280.478 

VON CHU SY HU'U 

V4?cuaTCTD 28.600.735 22.690.611 

Von diu le 27.987.569 23.727.323 

Th ngdu'vOnC6phn 1.177.563 

COphiu qu9 (564.397) (1.036.712) 

QuVcüa TCTD 6.032.564 4.799.438 

Lçinhuan chu'a phân ph61 12.102.744 9.786.566 

TONG VON CHÜ sO HU'U 111.21 46.736.043 37.276.615 

TONG NO' PHAI TRA VA VON CHU SO' HU'U 477.839.594 398.557.093 



Ngu'o'i soát xét: 

Ba ng Thüy Dung 
Ké toán tru'ó'ng 

o'i phê duyet: 

NOAN HANG 
THUdNO 41 

CÔ'PHAN 

QUAND 

Ba Nguyn Thi Thanh Nga Ong Lu'u Trung Thai 
Giám d6c Tâi chlnh TOng Giám dOG 

Ngân hang Thu'cvng mi Co phân Quân di B02afTCTD 

Da chi: s6 18 Lê Van Lu'o'ng — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni 

BANG CAN DOI KE TOAN RIENG (tip theo) 
Ti ngay 31 tháng 12 näm 2020 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN RIENG 

Thuyét 
minh 31/12/2020 

31/12/2019 
áã kim toán 

triu JOng triOu cT6ng 

BoIânhvayvón 162,968 81.864 

Cam kt giao djch hói doai 238.836.419 155.723.464 
- CamktmuangoitO 765.136 5.949.719 

- Cam kt ban ngoaitê 621.915 6.416.536 

- Cam kettmua giao d/ch hoán d6ingoait 118.705.065 71.691.021 

- Cam ket ban giao dich  hoán d& ngoi t 118.744.303 71 666.188 

Cam kttrong nghipvu L/C 29.182.376 21 .340.471 

Bào Iãnh khác 84.636.987 76.678.646 

Cam kétkhác 75.541.892 35.334.273 

V.1 428.360.642 289.158.718 

Ngu'o'i Ip: 

Ba Lé Thi Huyn Trang 
PhO Phong K toán tong ho'p 
Ha NQI, Viet Nam 
Ngày 20 thang 01 näm 2021 



Ngu'ô âp: Ngu'ô'i soát xét: 

Ba Nguyen Thi Thanh Nga 
Giám dc Tài chinh 

Ba Dng ThOy Dung 
K4 toán tru'ng 

Ba Lé Th Huyn Trang 
Phô Phong K toán tng hcp 

Ha Nôi, Viêt Nam 

Ngày ZC.thang 01 nàm 2021 

hO duyt: 

NGAN HANG 
THU(jNG1 

CO PH' 

QUAND 

u Trung Thai 
g Giám dôc 

Ngân hang Thu'o'ng mi Co phan Quân di B03a/TCTD 

a chi: s6 18 Lê Van Ltrng — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH RIENG 
Qu IVI2020 Va nãm tài chinh kM thüc ngày 31/12/2020 

Thuyêt 
minh 

So phãt sinh quy IV LUy ke tU' d'âu nãm cfen cu61 quy báo cáo 
Nãm nay Nãm tru'&c Nàm nay Näm tru'&c 

triudOng triud6ng triud6ng triudOng 
Thu nhp Iãi ye các khon thu nhp tu'ng tu' 7.824.260 7.324.333 29.221.285 27.840.992 
Chi phi al và các khon chi phi tu'o'ng tu' (2.993.802) (3.375.333) (12.591.440) (13.151.460) 
Thu nhap Iãi thun IV.1 4.830.458 3.949.000 16.629.845 14.689.532 
Thu nhp tO' hot dng dch vçi 691.387 611.053 2.270.134 2.040.707 
Chi phi hoat dOng dch vy (140.423) (114.175) (427.392) (339.473) 
Lãi thun tO' hoat därig dich vu IV.2 550.964 496.878 1.842.742 1.701.234 
Lãi thun tO' hoat dng ngoi hOi IV.3 267.680 154.949 785.548 647.404 
Lãi thuân tO' chO'ng khoãn kinh doanh, chu'ng khoán dâu tu' 
và gop v6n, du tu' dài han IV.4 61.849 198.974 861 .200 560.771 
Lãi thuân tO' hoat dng kinh doanh khác IV.5 365.701 512.587 1.456.470 2.099.969 
Thu nhp tu' gop van, mua c6 phan IV.6 146.497 5.261 448.344 371 .093 

TONG THU NHAP H0T BONG 6.223.149 5.317.649 22.024.149 20.070.003 

TONG CHI PHI HOAT BONG IV.7 (2.335.671) (2.360.069) (7.832.418) (7.479.071) 
Lç'i nhuãn thuân tO' hot c1ng kinh doanh tru'O'c chi phi di 
phong rOi ro 3.887.478 2.957.580 14.191.731 12.590.932 
Chi phi dii' phong rOl ro IV.9 (1.558.196) (757.490) (4.493.331) (3.304.807) 
TONG LI NHUAN TRU'OC THUE 2.329.282 2.200.090 9.698.400 9.286.125 
Chi phi thu TNDN hin hành (448.848) (451.531) (1.858.053) (1.789.344) 
Chi phI thu TNDN IV.11 (448.848) (451.531) (1.858.053) (1.789.344) 

LCI NHUAN SAU THUE 1.880.434 1.748.559 7.840.347 7.496.781 



Ngân hang Thu'o'ng mi c6 phn Quân di B04aITCTD 

Ola chi: S6 18 Lê Van Lu'o'ng — Trung Hóa — Cu Giy — Ha Ni 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T RIENG (phu'ng pháp tru'c tiêp) 
Ti ngày 31 thang 12 näm 2020 

Thuy6t 
minh 

Giai d'oan Ui' 
01/01/2020 

dn31l12/2020 

Giai doan tü' 
0110112019 

den31l12!2019 
triOu d'6ng triu aông 

LU'U CHUYEN lIEN TI:? HOT DQNG KINH DOANH 
Thu Iãi Va cäc khoan thu tu'o'ng tu'  nhn du'cc 29391.899 27.731.801 

Chi al vâ các khon chi tu'o'ng ty' dã trâ (12.286.554) (11.435.701) 

Thu nhp tii' hoat dOng dich vu nhân du'Q'c 1.842.742 1.701.234 

ChOnh Ich so tin thçi'c thu/(thyc chi) tO' ho?t dOng kinh doanh 
(ngoi t, chO'ng khoán) 1.622.283 1.066.514 

Thu nhp/(Chi phi) khâc 119.376 246.742 

Tin thu cäc khoãn nç dO du'ç'c xr I', xoä, bO dap bng nguOn 
dç phong rOl ro 1.332.398 1.853.226 

Tièn chi tr cho nhOn viOn vO hot dng qun i' cong vu (7.485.062) (7.037.263) 

Tin 
Lu'u 

thué thu nhp thy'c nQp trong kS' 
chuyén tin thun tO' hot dng kinh doanh tru'&c 

IV.10 (1.857.117) (1.629.534) 

nhO'ng thay dOi ye tài san và v6n Iu'u dng 12.679.965 12.497.019 

NhU'ng thay dOi v tài san hoat dcng (65.846.587) (48.623.565) 
(TOng)/Gim các khoán tièn gCi'i vO cho vay các TCTD khäc 4.631.569 (568.784) 

(TOng)/Giàm cOc khoán v kinh doanh chO'ng khoOn (14.562.939) (11.956.952) 

(TOng)! Giam cOc cOng cu tOi chinh phOi sinh vO cOc tOl san tOi 
chinhkhOc (11.480) 21.245 

(TOng)/Giâm cOc khoan cho vay khách hang (44.917.387) (32.127.358) 

Clam nguOn du' phong dO bCi dOp tOn thOt cOc khoàn (tin dung, 
chO'ng khoOn, du tu') (3,589.122) (3.394.879) 

(Tang)/Giam khOc vO tOi san hoat dng (7.397.228) (596.837) 

Nhci'ng thay d61 v cong nçhoat dtng 69.033.393 38.391.689 

TOng/(Gim) cOc khoãn nq Chinh phO vO NHNN - - 

Tang/(Giàm) cOc khoan tin gO'i, tin vay cOc TCTD khOc (1.759.553) (11.968.326) 

Tang/(Gim) tiOn gO'i cOa khOch hang (bao gOm Ca Kho b?c  NhO 
Nuc 39.519.653 31.594.150 

TOn 
Tangf(Giam) phOt hOnh giOy t cO giO 

gl(Glam) vOn tOl tro, u thác du tu', cho vay mO TCTD chiu 
25.100.302 15.330.702 

rOi ro (94.785) (17.837) 
TOn gl(Giàm) cOc cong cy tOi chlnh phai sinh - - 
lOngl(GiOm) khOc cOa cOc khoàn nç khOc 6.496.190 3.659.533 
Chi tO' cOc qu9 cOa TCTD (228.414) (206.533) 

Lu'u chuyn tiên thun tO' hot dng kinh doanh 15.866.771 2.265.143 

LU'U CHUYEN TIEN TI:? HOT BONG DAu TI! 
Mua sOm tOi san cO dinh (638.400) (579.261) 
TiOn thu tO' thanh l, nhu'p'ng bàn tài san CO dlnh 4.696 1.553 
TiOn thul(chi) dOu tu', gOp vOn vOo cOc dcn vj khác (Du tu' 
bOn/(mua) cOng ty con, gop vOn liOn doanh, liOn kOt vO các khoan 
du tu' dOi hn khOc) (271.120) (303.739) 
liOn thu cO tcrc Va Içi nhun du'o'c chia tO' các khoan dOu tu', gOp 
vOn dài han 376.027 371.093 

Lu'u chuyn tiên thun sO' dyng trong hot dng du tu' (528.797) (510.354) 



Giám dóc Tãi chfnh 
Ba àng Thüy Dung 
KO toán tru'&ng 

Ba Lé Thj Huyn Trang 
Ph6 PhOng K toán tOng hçp 
Ha Ni, Vit Nam 
Ngayo thangOl nàm 2021 

Ba Nuyn Thj Thanh - g Lu'u Trung Thai 
TOng Giám dOc 

Ngân hang Thu'o'ng mi C 6  phân Quân di B04a/TCTD 

LJ!a chi: s6 18 Lé Van Lu'orng — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni 

BAO CÁO LU'U CHUYEN lIEN TE RIENG (tip theo) 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Thuyt 
minh 

Giai doan ftp 
01/01/2020 

d6n31/12/2020 

Gial doan tCr 
01/01/2019 

dn31/12/2019 
triêu d6ng triu c76ng 

LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG TAI CHINH 

Tang von cO phn tcr gop vOn và/hoc phát hành cO phu 1.719.922 432.090 

CO tU'c trâ cho cO dOng - (1.268.039) 

Tn thu/(chi) tii' bánf(mua) cO phiOu qu9 573.062 (1 .036.712) 

Lu'u chuyn tin thun tü' hot dng tài chinh 2.292.984 (1 .872.661) 

Lu'u chuyn tin thun trong Icy 17.630.958 (117.872) 

Tin và các khoân tu'o'ng du'ong tin ti thô'i di6m du k' 49.301.049 49.418.921 

Tin và các khoân tu'o'ng du'ong tin ti th&i dim cuÔi kS' IV.12 66.932.007 49.301.049 

Ngu'Yi lap: Ngu'ô'i soát xét: 



Do'n v báo cáo: Ngân hang TMCP Quân Di Mu s 6 : B05/TCTD 

DIa chi: S1  18 Lê Van Lu'ng — Trung Hôa — Cu Giy — Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH RIENG 
QWi'1W2020 VA CHO NAM TA! CHiNH KET THUC NGAY3I/12/2020 

I- DAC DIEM HOAT DQNG CUA TO CHCJ'C TIN DyNG 

1. Giy phép thành Ip va hot dng, th&i hn cO giá tr 

Ngàn hang Thu'o'ng mi C6 phn Quân di là ngan hang thu'ng mi có phn uvc  thành 1p 
tai nu'O'c CQng hoà Xã hOi ChU nghia Vit Nam vO'i boat dOng chinh là thu'c hiên các dch vu 
ngàn hang và tài chInh cO lien quan theo Giy phep hoat dOng so 100/NH-GP ngày 17/10/2018 
do Thong dOc Ngan hang Nhà nu'O'c Viêt Nam (NHNNVN') cp, thay the Giy phep ho?t dOng 
sO 0054/NH-GP ngay 14/9/1994, và CO thO'i hn là 99 nàm k tU' ngày 14/9/1994. 

2. Hmnh thu'c sO' hU'u v6n: CO phn 

3. Thành phân hôi d6ng quân tr! 

Hç và ten 

Ong Lé HCvu 0U'c 
Ong Lu'u Trung Thai 
BàVUThi Hi Phu'cng 
Ong 06 Minh Phung 
Ba Nguyn Thi Thüy 
Ba Nguyn Thi NgQC 
Ong Lê Vi& Hâi 
Ong Kiu Dang HUng 
Be VU Thai Huyên 
Ong Ngô Minh Thun 
Ong Iran hung Tin 

4. Thành phân Ban kiêm soát 

Ho và ten 

Ba Lé Thi Lç'i 

Ba Nguyn Th An Blnh 
Ong oO Van Hu'ng 
Ba 06 Th Tuyét Mai 
Ba Pham Thu Ngçc 

5. Thành phân Ban diu hành 

HQ Va tOn 

Ong Lu'u Trung Thai 
Ba Nguyn Th An Binh 

Ba Nguyn Minh Chãu 

Ba Pham Thi Trung Ha 
Ong UOng DOng Hu'ng 

Ong Lé Hal 

Ong Trn Minh Oat 
Ong Ha Trong Khiêm 
Ong LéQuôcMinh 

ChU'c v(J/Ngày b6 nhiêm/tái bO nhim 

ChU tjch 
PhôChUtch 
Pho ChU tich 
Phô ChCi tich 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viOn 
Thành viên 
Thành vien 
Thành viên HOQT dc lap 

ChCi'c vu/Ngay bó nhiêm/tái bó nhiêm 

Tru'&ng ban Kim soát 
PhO tru'&ng ban Kim soàt (BO nhim tU' ngãy 24 
thãng 6 nàm 2020) 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Ngay b6 nhiêm 

TOng Giãm dOc 
PhO TOng Giàni d6c (Min nhiêm tO' ngày 24 tháng 6 
nàm 2020) 
Thành viên cao cp ban diêu hành (Min nhim tO' ngày 
24 tháng 6 nàm 2020) 
PhO TOng Giám dOc (BO nhiêm tO' ngay 24 thang 06 nàm 
2020) 
PhO TOng Giám dOc - 
PhO TOng Giám dOc (Mien nhim tO' ngày 24 thãng 06 
nàm 2020) 
PhO Tong Giám Oc (Min nhim tO' ngéy 30 thang 03 
nàm 2020) 
PhoTOngGiamdOc 
PhO TOng Glém dOc 
PhoTOngGiàmdOc 
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Ong Lé Xuân VO 
Ba Trân Th Bào Qué 
Ong Pham Nhu' Anh 

Ong VO Hông PhO 

Ong VO Thành Trung 

Ba Nguyn Thi Thanh Nga 

Thành viên ban diu hänh 
Thành viên ban diu hãnh 
Thânh viên ban diéu hành (Bó nhim tO' ngày 18 tháng 
08 näm 2020) 
Thành viên ban dièu hãnh (Bó nhim tO' ngay 18 thãng 
08 näm 2020) 
Thành viên ban diu hành (B6 nhiem tO' ngay 18 thang 
08 näm 2020) 
Quyn Giám dóc Tài chinh (Den ngay 20 tháng 04 nàm 
2020) 
Giãm d6c Tãi chinh (Bó nhim tO' ngày 20 thang 04 näm 
2020) 

6. Tru so' chinh: So 18 Lê Van Lu'o'ng, Trung HOa, Ceu Giy, Ha NOi,  Viêt Nam 

SO chi nhánh: 1 Hi so' chinh, 101 Chi nhänh (trong dO cO 2 chi nhánh nu'Oc ngoai) và 198 
Phong Giao dich (trong dO cO 1 PhOng giao dch nu'&c ngoái), 1 Van phOng di diên ti Nga. 

T?i ngày 31 tháng 12 nàm 2020, Ngan hang CO sáu (6) cOng ty con nhu' sau: 

T lO % sâ h&u 
tru'c tiêp cüa 

Ngan hang STY Ten Cong fy 

COng ty TNHH Quân 
l' Nci Va Khai thâc 
tài san Ngãn hang 
TMCP Quãn di 
("MB AMC") 

2 Cong ty CO phen 
ChO'ng khoän MB 
("MBS") 

3 COng ty CO phn 
Quãn l' Qu9 Dâu tu' 
MB ("MB Capital") 

4 Cong ty Täi chInh 
TNHH MB Shinsei 
("MCredit") 

5 Cong ty TNHH bao 
hiém nhän thç MB 
Ageas (MBAL") 

6 TOng Cong ty CO 
phn Bâo hiem 
Quãn dOi ("MIC")  

Giy phép hoat cing In 
du sO 

0105281799 ngày 11 
thang 9 nãm 2002 do So' 
ké hoach và £âu tu' Ha 
Nôi cp Ian du 

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

21/U BCK - GPECQLQ 
ngàyl5thãngll nàm 
2007 do Uy Ban ChCrng 
khoán Nha nu'&c cp 

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

74/GP/KDBH ngay 21 
thang 07 nàrn 2016 do B 
Tài Chinh cap Ian du 

43/GP/KDBH ngày 8 
thãng 10 näm 2007 do BO 
Tài Chinh cp In du 

LTnh vi,rc 
hoat cYç5ng 

Quan l' no' Va 
khai thác tài 
san 

10000% 

MOi giO'i, du tu' 
Va kinh doanh 
chCi'ng khoãn 

81,94% 

Quân I' qu9 
du tu' 

90,77% 

Tài chinh tiêu 
dUng 

50,00% 

.2 
Bao hiem nhãn 
tho, bâo hiém 
lien ketchung, 
bâo hiém sO'c 
khOe vá dâu tu' 
tãi chinh 

Bao hiém phi 
nhän thQ 

61,00% 

68,37% 

7. T6ng sO can b cong nhân vien 

Tinh dn ngay 31 thãng 12 nàm 2020, Ngan hang cO 9.418 nhân viên (Khong ké CC Cong ty 
con). 

2 



II- CHUAN MLC VA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 

1. Tuãn thU theo cãc Chun mii'c K toán Vit Nam và H thong K toãn các TCTD Vit Nam 

Ban Diu hành Ngàn hang khng djnh các baa cáo tài chinh riOng inh kern du'Q'c 1p tuãn thU 
theo cäc Chun mçi'c Ké toán Vit Nam và He thóng Kê toán các TCTD Vit Nam. 

2. Chun my'c và ché d kê toán áp dung 

Các baa cáo tài chlnh rieng cUa Ngän hang sO' dung  o'n v tièn t là dóng Vit Nam (VN" hay 
"dông"), cac so lieu du'ç'c lam trôn dn hang triu và trinh bay thea do'n v triu dóng Vit Nam 
(triêu dOng"). Các baa cáo tâi chinh rieng cUa Npan hang dt.c 1p theo H thong Kê toán các 
TO chi:i'c TIn dung Viet Nam theo Quyêt dnh so 479/2004!Q&NHNN ngày 29 tháng 04 nàm 
2004 (Quyét dnh 479) cUa ThOng 56c Ngân hang nhà nu'c Vit Nam CO hiêu crc ngày 01 
tháng 10 nàm 2004 và các van bàn bO sung, sCi'a dOi Quyt dinh  479; QuyOt dinh sO 
16/2007/QD-NHNN ngay 18 thang 04 nàm 2007 (QuyOt dnh 16) cUa Thông dOc Ngan hang 
Nhà nu'O'c Viêt Nam vã các van bàn sU'a c161, bO sung Quyêt dnh 16 vá He thOng Chun mç'c 
K toán Viêt Nam do Bô Tài chinh ban hành baa gOrn: 

Quyét 5!nh  sO 149/2001/QD-BTC ngáy 31 tháng 12 näm 2001 v viêc ban hânh Va cOng 
bO 4 chun mcrc  k toán Viêt Narn (dt 1); 

Quyét dinh sO 165120021QE'-BTC ngay 31 thang 12 nàm 2002 v viëc ban hành vã cOng 
bO 6 chun rnci'c k toán Viêt Nam (dcrt 2); 

Quyét dinh sO 2341200310D-BTC ngày 30 tháng 12 nàm 2003 v viêc ban hành ye cong 
bO 6 chun rncl'c kO toán Viet Narn (do't 3); 

Quyt dinh sO 12/2005/QD-BTC ngay 15 tháng 02 nàm 2005 ye viêc ban hânh Va cOng bO 
6 chun mu'c ké taán Viêt Nam (dot 4); vá 

Quyét dnh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nãm 2005 ye viéc ban hành yà Cong 
bO 4 chun mti'c kO toán Viêt Nam (do't 5). 

Bang can dOi ké toán riêng, baa cáo két qua hot dQng kinh doanh riêng, baa cáo lu'u chuy&n 
tién t riêng, thuyêt minh các báo cáo tai chinh riêng du'ç'c trinh bay kern thea va viec  sO'  dung 
các baa cáo nay khong dánh cha các dOi tu'ng khOng du'c cung cp các thông tin v cãc thU 
ty nguyen täc Va thông lé ké taán tai Viêt Nam Va ngaai ía các baa cáo nay khOng du'o'c lap 
nhãm the hiên tinh hlnh tái chinh, két qua hat dng kinh doanh vá lu'u chuyén tién te cUa Ngãn 
hang thea nhu'ng nguyen tac vá thông lé ké taán du'a'c chap nhn rông rãi & các quOc gia va 
the chê khác ngoài Viêt Nam. 

Báo cáo tài chinh riêng cOa Ngàn hang du'o'c 1p nhm phàn ánh tinh hlnh tài chinh Va kOt qua 
hot dng kinh doanh cOa Ngàn hang baa gôm hat dng cOa HOi  sO' Chinh va cac chi nhánh 
trong h thOng Ngàn hang. 

3. Nàm tài chInh 

Nãm tái chinh cOa Ngân hang bt du vào ngáy 01 tháng 01 và k&t thUc váo ngãy 31 tháng 12 
hang nàm. 

4. Các co's&dánh giávà các u'&ctInh ktoán áp ding 

Viec trinh bay các baa cáo tài chinh riêng yeu cu Ban DiOu hành phài thci'c hien  các u'O'c tinh 
và già dnh ành hu'O'ng dn so lieu baa cáo cOa tài san, nç phài trà cOng nhu' viec  trinh bay các 
Cong no' tiêrn en. Các u'O'c tinh và già djnh nay cOng ành hu'&ng den thu nhp, chi phi và kêt 
qua sO lieu d' phong. Các c tInh nay thrc dçra trên các già dnh ye mt sO yéu tO vO'i các 
mCrc dO khác nhau ye chO quan và tinh khong chàc chàn. Do vy, các kOt qua thcrc té cO the CO 
thay dOi dn 5én viec  dièu chinh các khoán muc CO lien quan sau nay. 

Hoat dOng lien tQc 
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Ban Oiu hành cüa Ngãn hang dä thy'c hin dánh giá kh näng tip tyc ho?t dng ca Ngan 
hang và nhn thy Ngan hang CO dU các nguón Iy'c d duy trl hot dng kinh doanh trong mt 
tu'o'ng lal xác dnh. Ngoài ra, Ban Oiu hánh khOng nhn thay CO sy khOng chc chn tr9ng yêu 
náo cô th nh hu'â'ng dn khâ nang host dng lien tyc ca Ngân hang. Do vy, các báo cáo tai 
chinh riêng nay du'Q'c lap trên co' sá' già dinh hoat dng lien tuc. 

5. Thay d61 chinh sách k toân 

Các chinh sách ké toän cia MB áp dung  trong vc 1p báo cáo tal chinh hOng nay duvc ap 
dung nhát quán vO'i cac chinh sách k toán dO duc sci' dung d Ip báo cáo tài chinh rieng cho 
nOm tài chinh kOt thüc ngay 31 thang 12 nOm 2019. 

6. Tiên và các khoân tu'ng du'ng tiên 

Tin và các khon tu'o'ng du'o'ng bao góm tin met,  yang, dá qu', tièn gO'i ti NgOn hang Nhà 
nu'O'c, tin phieu chinh phi và các giy tO' cO giá ngn hn khác dü diu kin chit khu vO'i 
NHNN, các khoân tin g)'i thanh toán vá tin gü'i tal  các tó chU'c tin dung  khác cO th&i han  dáo 
hn khOng qua ba thang k4 tU' ngáy phát sinh và các khon du tu' ngOn h?n  cô thO'i han  gOc 
khOng qua ba tháng k4 tU' ngOy phát sinh, CO tinh thanh khoàn cao, CO kh nOng chuyn d6i dê 
dang thãnh cãc Iu'ç'ng tin xác dinh vá khong Co nhièu rüi 10 trong chuyn dói thành tin. 

7. Các khoàn cho vay khách hang 

Các khon cho vay khách hang &c cong bó vá trinh bay theo so du' n gOc tai  thO'i dim kt 
thc nàm tái chinh. 

8. DLI' phong rUi ro tin dung 

Phán Ioi  no' 

Theo Luãt các TO chCi'c Tin dung sO 47/2010/QH12 CO hiu ly'c tü' ngay 1 tháng 1 nàm 2011. 
Thông tu' 02/20131TT-NHNN ("Thông tu' 02) ngày 21 tháng 01 nOm 2013 Va Thông tu' 
09/20141TT-NHNN ("Thông tu' 09") cüa Ngàn hang Nhà nu'àc ye vièc PhOn loai tài san có, trich 
1p vá sü' dung du' phong d xü' l' rii 10 tin dung  trong hoat dOng ngàn hang cta tO chU'c tin 
dung, càc tO chU'c tin dung  phãi thu'c hin phOn loal nç' vã trich 1p du' phông ri 10 tin dung. 
Theo do, các khoar, cho vay khách hang du'c phOn loai theo CáC mU'c dQ ri 10 nhu' sau: NQ' d 
tiOu chun, NQ cn chU No' du'&i tiêu chuân, NQ' nghi ngO' và Nc, cO khá nãng mt vOn du'a 
vào tinh trng qua han  va các yéu tO dlnh  tinh khác cOa khoãn cho vay. 

Các khoàn nc, dU'Q'C phOn loal là Nc, du'&i fiOu chun, Nc, nghi ng& và Nq' cO k/ia nãng mat VOn 
du'cvc coi là n xu. 

Tu' nOm 2008, Ngan hang dO dOng k' và du'c,C sy' chp thun cOa Ngan hang Nhà nu'O'c Vit 
Nam theo Cong vOn so 8738/NHNN-CNH ngày 25 tháng 9 nOm 2008 cho phép NgOn hang áp 
dung h thông xép hang tin dung ni b d& phan loi cãc khoan cho vay khách hang theo iOu 
10, Diéu 11 cia Thông tu' 02/2013/TT-NHNN. Theo hO thông nay, các khoân cho vay cta Ngan 
hang sé du'o'c dánh giá và phan loal dy'a trOn ca hai yeu tO là dinh tinh và djnh lu'c,ng. 

Theo do, CáC khoàn cho vay du'o'C phOn loai theo mU'c do rOi ro nhu' sau: 

STT Xp hang NhOmne MOte 

I AAA NhOm 1 Nc, dO tiOu chun 

2 AA NhOm 1 No' dO tiOu chun 

3 A NhOm 1 Nc, dO tiOu chuen 

4 BBB NhOm 2 Nc cen chU ' 

5 BB NhOm 2 No' cn chO ' 

6 B Nhám 3 Nc, du'i tiOu chun 

7 CCC NhOm 3 No' du'ri tiêu chun 

8 CC NhOm 4 Nc, nghi ngO' 

9 C NhOm 4 No' nghi ngO' 

10 D NhOm 5 Nc, CO khâ nOng mt vOn  



Ngäy 23 tháng 4 nàm 2012, Ngän hang Nhà nu'O'c dâ ban hành Quyt djnh s6 780/QD-NHNN 
ye vic Phân loal nç doi v&i na' du'c dièu chinh k' han tr n, gia hn n. Tuy nhiên, thea 
Thông tu' 02, Ngân hang phài thu'c hin phän lo nç và cam két ngoai bng theo quy dlnh  tai 
£iêu 10 và khon 1 ieu 11, Thông tu' 02 trong thô gian 3 nàm ke tü' ngày 1 tháng 6 näm 
2014. Thea dO, trong tru'o'ng hp két qua phan Ioai dói vO'i môt khoan no' theo quy djnh tal £ieu 
10 và khoân I Diëu 11, Thông tu' 02 khãc nhau thi khoan no' phal du'o'c phan loaf vão nhOm cO 
mU'c dO rüi ro caa hcyn. 

Du'phOng cu th4 

Rti ro tin dung thun cüa càc khoan cho vay khách hang du'a'c tinh bng già tn cOn al cüa 
khoan cho vay trU' giá tn cüa tài san baa dam dã duçc chiêt khàu thea các t lê du'o'c quy dlnh 
trang Thông tu' 02/2013/TT-NHNN Va Thông ti 09/2014/TT-NHNN. Du' phOng cu the du'o'c trich 
lap dy'a trén rüi ro tin dung thuân cüa các khoân cho vay thea cãc t lO tu'o'ng i:i'ng v&i tU'ng 
nhôm nhu' sau: 

NhOm Loai 
T lO du'phOng CU 

the 

1 No' dü tiêu chuen 0% 

2 N'cenchu 5% 

3 No' du'O'i tiêu chun 20% 

4 No' nghi ngO' 50% 

5 NacokhanangmtvOn 100% 

DLrphOng chung 

Thea Thông tu' 02/2013/TT-NHNN, dv'  phong chung du''c trich 1p de dv' phong cho nhu'ng ton 
that chu'a du'ç'c xác dinh du''c trang qua trinh phàn ia?i no' và trich 1p dci' phOng cv the và 
trang các tru'O'ng hc'p khO khàn ye tài chinh cOa các tO chU'c tin dung  khi chat lu'qng càc khaãn 
na' suy giãm. Thea dO, Ngân hang phãi thci'c hin trich 1p Va duy tn dv' phong chung bng 
0,75% tOng giã trj các khaân no' du'o'c phan lo?i tü' nhOm I d4n nhOm 4. 

XC, J2  rüi ro tin dung 

Dci' phong duc ghi nhn nhu' nit khaan chi phi trên baa cáo két qua ha?t  dng kinh daanh 
rieng Va du'ç'c sCr dung  d4 xi} I' càc khoân n' xu. Thea Thông tu' 02/2013/TT-NHNN, Ngán 
hang thãnh 1p HOi  dOng XO' l' ROi ra dé xü' l' cäc khoan n' xu nêu nhu' chUng du'ç'c phán lai 
vaa nhOm 5, hac néu khách hang vay là pháp nhàn b giai the, pha san, hac là cá nhàn b 
chét hoàc met tich. 

Thea Thông tu' 02/20131TT-NHNN ngay 21 tháng 01 nàm 2013 côa Ngãn hang Nhà nu'&c Viêt 
Nam, dv'  phong chung Va dv'  phOng cv the cüa Ngàn hang cho näm tài chinh két thüc ngày 31 
tháng 12 hang nàni du'çic trich 1p du'a trén du' nci' tai  ngày 30 tháng 11 cüa näm dO. 

9. ChU'ng khoán kinh doanh 

Chü'ng khoán kinh doanh là chU'ng khoán np', chü'ng khaán vOn và các chü'ng khaán khác du'ç'c 
mua yO'i muc dich kinh doanh. ChU'ng khoán kinh daanh du''c ghi nhn ban dáu thea giá gOc. 

Chü'ng khoán n' kinh doanh nièm yet du'o'c ghi nhn thea giá gOc trü' di dv'  phong giam giá 
chü'ng khoãn xác dnh trén tç' suât sinh IQ'i du'Q'c niêm yet ti So' giaa dch Chü'ng khoán Ha Ni 
vaa ngày két thUc näm tài chinh. 

Trái phiéu doanh nghip chu'a niêm yet trên th tru'ng chU'ng khoán hoc chu'a dàng k giao 
dch trén thj tru'O'ng giao dich cüa các Cong ty dal chOng chu'a niêm yet Se du'c tiên hành tnich 
1p dy' phOng rüi ro thea Thông tu' 02 nhu' du'c trinh bay t?i  Thuyét minh sO 8. 

ChCi'ng khaán vOn du'i'c ghi nhn thea giá gOc trong thO'i gian nem giu' tiép thea. Dinh ks', chU'ng 
khaán vOn du'Q'c 1p dv'  phOng giam gia khi già trl ghi sO cao ho'n giá trj thi tnu'O'ng. Trong 
tru'a'ng hQ'p khOng the xac d]nh  du'Q'c giá tn thi tru'o'ng cia chü'ng khoàn, các chCrn9 khoán Se 
khOng du''c trich 1p dv'  phOng.  Dv'  phong giam gia du'c ghi nhn vão baa cáo ket qua hot 
dOng kinh doanh trén khaan muc  "LàiI(l) thuân t1r mua bàn chU'ng khaán kinh doanh". 
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Lãi hoc I tCi' viêc bàn chU'ng khoán kinh doanh du'cyc ghi nhãn trén baa cáo kt qua hoat dOng 
kinh doanh. Chci'ng khoán kinh doanh du'&c dii'ng gh nhãn khi càc quyên lo'i nhàn cäc luóng 
tin tü' chU'ng khoán nay ã chäm dU't hoäc Ngan hang dà chuyn phn lón rOi ra và lçi ich cüa 
viec so' hCru CáC cht:rrig khoán nay. 

10. Chu'ng khoán clâu tu' 

10.1 ChU'ng khoàn du tu'san sang c1 ban 

Chü'ng khoán du tu' sn sang d bàn baa gÔm các chU'ng khoän np' và chCrng khoán v6n u'c 
Ngan hang nàm giG' v&i mçjc dEch du tu' và sn sang d bàn, khOng thuôc loal chU'ng khoän 
mua vào bàn ra thu'ô'ng xuyên nhu'ng có th4 bàn bt cG' lUc nào xét thy cO lci. 

ChQ'ng khoán v6n u'o'c ghi nhàn là chu'ng khoàn du tu' sn sang d bàn là các chU'ng khoàn 
thi'a'c niêm yet trên cac thi tru'ng chU'ng khaán von, du'cc ghi nhn thea giá goc vào ngày giao 
dich và luOn du'cvc phàn ánh thea giá goc trong thO'i gian näm giG' tip thea. 

ChO'ng khoán no' du'o'c ghi nhn thea mOnh giá vào ngày giao dch. Läi dci' thu cüa chG'ng 
khaán tru'âc khi mua (dôi vài chG'ng khoàn no' trá lài sau) hoãc al nhán tru'rc ch& phàn bO (doi 
vOl chG'ng khoán no' tra lài tru'O'c) du'o'c phan ánh trOn mOt tài khoan rieng. Phän chiét khãu/phu 
tri là chênh lch am/du'o'ng giG'a già gôc vO'i già tn cOa khoan tièn gOm mnh gia cong (4.) al 
dOn tich tru'O'c khi mua (nu GO) hoc trU' (-) läi nhn tru'O'c chO' phân bO (nêu Ca), cUng duvc 

phàn ánh trên mQt tài khoan riêng. 

Trong khoang thOl gian nm giG' tip thea, các chU'ng khaán no' nay du'ci'c ghi nhn theo mnh 
giá và chiét khu/phy tri (néu cO) du'cyc phán bO vào baa cáo kt qua kinh daanh rieng thea 
phu'o'ng phàp du'ng thàng trong suOt thO'i gian con lai u'O'c tmnh cOa chti'ng khaãn. SO tin lài 
nhn du'a'c trang thO'i gian nàm giG' chG'ng khoàn du'c ghi nhãn thea nguyen tàc: SO tiên läi 
dOn tich tru'àc khi mua du'c ghi giâm giá trl cGa tái khaàn al dci' thu, vâ sO tiên al dOn tich sau 
thOl dim mua du'a'c ghi nhán vàa thu nhp cGa Ngàn hang thea phu'o'ng phap cong dOn. SO 
tin al nhn tru'O'c du'c phãn bô vàa thu al du tu' chu'ng khoán theo phu'o'ng phap du'O'ng 
thng cho khoang thO'i gian du tu' chG'ng khaãn. 

Dnih ks', chU'ng khaán sn sang d bàn Se dUC xem xét v kha nang giâm giá. 

Chu'ng khaán sn sang dé bàn duvc 1p dt,i' phOng giâm gia khi gia trj ghi sO cao ha'n giá th 
tru'o'ng. Trang tru'O'ng hci'p khong th xàc dinh du'a'c giá trl th tru'ng cGa chU'ng khoán, các 
chG'ng khoán Se khong du'çc trich 1p du' phOng. Dci' phOng giâm gia du'c ghi nhän vâo baa 
càa kêt qua hoat dng kinh doanh rieng trén khaan muc "Lãi thun tG' mua bàn chG'ng khoán 
kinh doanh, chCrng khoán du tu' Va du tu' dài han". 

6i vOl trài phiéu doanh nghip chu'a niêm yM trên th tru'O'ng chU'ng khoän hoàc chu'a dàng k 
giaa dch trén th tru'O'ng giaa dch cGa các doanh nghip dai  chGng chu'a niêm yet, Ngán hang 
tin hành tnich lap di,r phong rcii no tin di,ing thea Thông tu' 02 nhu' du'Q'c trinh bay t?i  Thuyt 

minh sO 8. 

10.2 ChU'ng khoán giü' d6n ngày d'áo h?n 

ChG'ng khoán du tu' giG' d&n ngày dáa hn là càc chG'ng khoán no'  du'ci'c Ngan hang mua hn 
vOl muc dich dâu tu' d hu'O'ng al sut Va Ngän hang cO ' djnh và cO kha nàng giG' các chG'ng 
khaán nay den ngãy dáa han. Chu'ng khoan dáu tir giG' den ngày dáa han  cO giá tr xác dnh và 
có ngay dàa han cci th. Trang tnu'O'ng ho'p chU'ng khaán du''c bàn hn tru'&c thOl dim dàa 
han, các chU'ng khaán nay sé du''c phán lai al sang chG'ng khoán kinh doanh hay chG'ng 
khoán san sang d bàn. 

ChU'ng khaán du tu' giG' den ngay dáo hn du'Q'c ghi nhan  và do lu'ng tu'o'ng tt,r nhu' chU'ng 
khoàn du tu' san sang d4 bàn du'o'c trinh bay t?i Thuyet minh sO 10.1. 
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II. Các hçp dông mua Ii và bàn Iai 

Nhci'ng chU'ng khoári du'Qc ban dng th&i du'cc cam két Se mua I?i  vào môt thO'i d1m nht dinh 
trong tu'o'ng lal van du'o'c ghi nhàn trên báo cáo tal chinh. Khon tiên nhãn diio'c theo thóa 
thuân nay du'o'c ghi nhän nhu' môt khoân cong no' trén bang can Oi ké toán vá phân chênh 
Ich giu'a gia ban và giá mua du''c phän be theo phu'ng pháp du'ng thng theo Iãi sut trén 
hop dOng vào báo cáo k&t qua hoat dng kinh doanh trong suét thai gian hiu lçc cüa ho'p 
déng. 

NhO'ng chü'ng khoán du'cYc mua dóng tho ducYc cam két Se ban al vão mt th&i diem nhet dlnh 
trong tng Iai khOng du'o'c ghi nhn trên báo cáo tài chinh. Khoân tién thanh toán theo thãa 
thuân nay du'o'c ghi nhân nhu' mt tài san trén bang can dói k4 toán và phân chênh loch giu'a 
già bàn và giâ mua du'çc phân bó theo phu'o'ng phap du'ng thing theo IãI suàt trén ho'p dOng 
váo báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh trong suót thO'i gian hiu lu'c cOa ho'p d6ng. 

12. Dâu tu'vào cong ty con 

Các khoàn du tu' vão các cong ty con ma trong dO Ngan hang nm quyn kiém soát di.ic 
trinh bay theo giá góc. Các khoàn phàn phói Io nhun ma Ngân hang nhn du'cyc tCi' sO lo'i 
nhun lOy ké cOa các cong ty con sau ngày Ngán hang näm quyén kiém soàt du''c ghi vào báo 
cáo két qua hot dong kinh doanh rieng cUa Ngàn hang. Các khoàn phãn phói khác nhân du'o'c 
du'o'c xem nhu' phn thu hei cOa các khoân dáu tu' Va duc ghi giàm giá trl cOa khoãn du tu'. 

Dy' phong ton tht các khoàn du tu' váo cong ty con du'ç'c Ip rieng cho th'ng khoán du tu' cO 
tOn thét và du''c xem xét vào cuOi niOn d ké toán. Ngan hang thy'c hin trich 1pdy' phong các 
khoàn du tu' vào cong ty con néu khoàn du tu' bj tOn that do các cong ty con bl 10. 

13. Du tu' vào cong ty lien kt 

Theo Lut cac tO chU'c tin dung nàm 2010 và cO hiu ly'c thi hành tO' ngáy 01 thang 01 nàm 
2011, cOng ty lien két cOa tO chO'c tin dyng là cong ty trong dO tO cht:rc tin dyng hoc to chU'c tin 
dçing và ngu'O'i cO lien quan cOa tO chCi'c tin dung so' hO'u trên 11% vOn diu I hoc trén 11% 
vOn cO phen cO quyén biéu quyét, nhu'ng khOng phâi ia cong ty con cCia tO cht:i'c tin dyng dO. 

Cäc khoán déu tu' vào các c0n ty lien két du'ç'c trinh bay theo phu'o'ng phap giá gOc. Các 
khoân phán phOl lç'i nhun tO' so lo'i nhun thuàn lOy kê cOa cong ty lien kêt sau ngày dâu tu' 
duc hach toán vào báo cáo kêt qua hot dOng kinh doanh riêng cOa Ngan hang. Các khoàn 
phan phOi khác du'p'c xem nhu' phn thu hOi cãc khoàn du tu' Va du'o'c trO' váo gia trj du tu'. 

Dy' phong ten thet các khoàn déu tu' vào cong ty lien kt du'o'c lap riêng cho tO'ng khoàn du tu' 
cO tOn thét và du'o'c xem xét vao cuOi niên do ké toán. Ngan hang thu'c hiên trich lap dy' phOng 
các khoàn dâu tu' vào cong ty cong ty lien kêt néu khoàn dâu tu' bi tOn that do các cong ty con bj 
10. 

14. Dâu tu' dài han khãc 

Các khoàn du tu' gOp vOn dài hn khác the hin các khoàn deu tu' vOn vào các do'n vj khác ma 
Ngan hang cO du'O'i 11% quyèn biéu quyêtvà dOng thO'i Ngân hang là cO dOng sang Ip; hoc là 
dOi tác chi&n Iu'ç'c; hoc có khà nang chi phOl nhet dinh váo qua trinh lap, quyêt dnh các chinh 
sách tâi chInh và hoat dông cOa doanh nghip nhãn du tu' nhu'ng khOng cO ânh hu'&ng dáng 
ké den các chinh sách tài chinh Va hoat dOng cOa các cong ty nay thông qua van bàn thOa 
thun cO' nhàn sy' tham gia Hi dOng Quàn tr/Ban Diu hành. 

Các khoàn du tu' dài han khác du'ç'c ghi nhn theo giá gOc vào ngay giao dich  và sau do du'o'c 
phân ánh theo giá gOc trO' dy' phOng giâm giá néu cO. 

Các khoàn du tu' gOp vOn dài han khác se du'o'c xem xét ye khâ nang giàm gia. Dy' phong 
giàm giá du'o'c ghi nhn váo bao cáo két qua hoat dOng kinh doanh riérig khi giá th tru'ng thép 
hn giá tn ghi sO dOl vO các khoán dàu chU'ng khoãn Va khi cO bang chO'ng khach quan ye 
vic giàm giá làu dâi dOl v&i các khoàn dâu tu' gop von ban deu. 
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15. Tài san co dinh hU'u hinh 

Tài san có dnh hCru hlnh duc ghi nhn theo nguyen giá trü' di khu hao lüy k4. 

Nguyen giá tài san có dnh là toàn bô CáC chi phi ma Ngãn hang phai bô ra d cO du''c tài san 
có dnh hG'u hinh tinh dn tho dim du'a tài san dO vào trng thai sn sang sü' dyng. 

Cäc chi phi mua sm, näng cp vã (561 mO tài san có dinh duvc ghi tang nguyen giã ca tâi san 
Co dinh; chi phi bâo tn, sii'a chG'a du'o'c hach toãn vào két qua hoat dng kinh doanh niêng khi 
phát sinh. 

Khi tài san du'cYc bàn hay thanh l, nguyen giâ và giá trl hao mOn lüy k &rc xOa sO Va các 
khoân lãi/(16) phát sinh do thanh l tái san duc h?ch toàn vão k4t qua hoat dng kinh doanh 
riêng. 

16. Tài san c6 dinh vô hInh 

Tài san cO dnh vo hinh &Yc ghi nhn theo nguyen giá trU' di giá tr khu hao luy k. 

Nguyen giã tài san cO dinh vO hinh là toàn b các chi phi ma Ngân hang phai bô ra d có du'Q'c 
tài san cO dinh vO hinh tlnh d4n thO dim da tài san (56 vào sr dyng theo dy' tlnh. 

Các chi phi nang cp Va (561 m&i tài san c6 dinh vO hinh duoc ghi tang nguyen già cia tãi san 
và các chi phi khàc du'o'c hach toán vào kêt qua hoat dOng kinh doanh riêng khi phät sinh. 

Khi tal san cO dinh vo hinh du'c bàn hay thanh Iv', nguyen gia Va gia trj khu hao IQy k duc 
xOa sO và càc khoan Iài 16 phat sinh do thanh l' tai san du''c h?ch  toán vào kt qua hot dng 
kinh doanh riêng. 

17. Khâu hao 

Khu hao Va khu trü' ciia tài san c6 dinh hCvu hinh và vO hlnh du'yc tinh theo phu'o'ng phãp 
du'ng thng trong suOt thOi gian sü' dung u'àc tlnh cCia tài san cO dinh nhu' sau: 

Nhã cü'a, vat ki4n trüc 
May mOc thit b 
Phu'ong tin vn tai 
Tài san co dinh hu'u hinh khac 
Phn mèm may vi tInh 
Tài san cO dinh vo hinh khác 

6-25 näm 
3-7 nãm 

6 nãm 
3-4 nàm 

3 nãm 
3 nam 

Quyn sO' dung dt cOa Ngân hang du'çc Nhà nu'àc giao khOng thOi han thi khong trich khu 
hao, quyn sO' dung dt cO thO'i han du'o'c khu hao theo thô'i hn thuê. 

18. Cãc khoán phài thu 

Cäc khoan n' phâi thu khác ngoài các khoân phãi thu tr hoat dQng tin dyng trong hoat dOng 
ngãn hang cOa tO chO'c tin dung du'c'c ghi nhn ban du theo già gOc vã hOn du'çc phàn ánh 
thea gia gOc trong thO'i gian tièp theo. 

Các khoán ni' phai thu (5u'o'c xem xét trich 1p dy' phOng rOi ro theo tuOl nç qua han  gOc cOa 
khoàn n' hoc theo d' kin tOn tht CO th xây na trong tnu'äng hp khoàn n' chu'a den han 
thanh toán nhu'ng tO chU'c kinh t da phá san, dã bô trOn khOi dia diem kinh doanh; (561 tu'cYng 
ncy dang bi các co' quan phap luât tnuy tO, giam giu', xét xO' hoc dang thi hành an hoc dã chêt 
hoàc khoan no' dà du''c yeu cau thi hành an nhu'ng khOng the thirc hièn duvc do d6i tu'ng no' 
bâ trOn khói no'i cii' tnU; khoàn no dã du'cc khô'i kin dôi no' nhu'ng bi dinh chi giai quyét vu an. 
Chi phi dv' phOng (5u'o'c ghi nhän vào khoan myc Chi phi dv' phong rOi no" trén báo cáo két qua 
hoat dng kinh doanh riêng. 
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Ôi vài cac khon no' phi thu qua han thanh toán thi mü'c trich lap dv' phong nhu' sau: 

Th&i gian qua h?n MU'c frIch dLi'phOng 

TO' sáu (06) tháng dn du'O'i môt (01) nàm 30% 
TO' mQt (01) nàm d4n du'O'i hal (02) nàm 50% 
TO' hal (02) nàm den du'&i ba (03) nàm 70% 

TO' ba (03) nàm tró' len 100% 

19. Ghi nhn doanh thu Va chi phi 

Doanh thu tO' lãi cho vay và chi phi tr lãi vay du'cc  ghi  nhan  trong baa cáo két qu hoat dQng 
kinh doanh rieng trén co' s& dv' thu, dv' chi. Lài dç thu phát sinh tO' cac khoân cho vay phan loai 
to' nhOm 2 den nhOm 5 thea Thông tu' 02120131TT-NHNN, Thông tu' 09/20141TT-NHNN và các 
khon vay dv'o'c giG' nguyen nhóm 1 - No' dü tiêu chuén do thu'c hin chinh sách cüa Nhà nu'O'c 
sé khOng du''c ghi nhan vào baa cáo két qu hot dOng kinh doanh riéng. Lãi dci' thu cta các 
khoán no' nay duVc chuyén ra theo dOi a' tài khoãn ngoai bang và du'cyc ghi nhãn vào baa cáo 
kM qua hoat dQng kinh doanh rieng khi Ngán hang thgi'c nhan. 

Co tO'c bng tièn than du'o'c to' hot dQng du tu' du'o'c ghi nhan là thu nhp khi quyén nhan Co 
tO'c cüa Ngan hang du'o'c xac 1p. CO tU'c bang cO phiêu Va cac CO phiéu thu'&ng nhan du'Q'c 

khOng duvc ghi nhan  là thu nhap  ca Ngân hang ma chi cap nhat sO hi'ç'ng cO phiéu. 

20. Cãc nghip vii bang ngoai t 

Thea he thOng ké toán cüa Ngân hang, tM c các nghiep vu phát sinh cLa Ngãn hang du'o'c hach 
toán thea nguyen t. Ti thO'i diem cuOi kS',  tài san và cOng no' cô nguOn gOc ngoai t du'o'c quy 
dOl sang VND thea t9 giá quy djnh vào ngày lap  bang can dOi ké toán rieng (Thuyét niinh sO V.6). 
Các khoàn thu nhp va chi phi bng ngoai té cOa Ngan hang du'ci'c quy dOi ra VND thea tç' giá vào 
ngày phát sinh giao dch. Chênh lêch t giá do dánh giá li các tài san và cong nç' bng ngoai tê 
sang VND trang k' du'o'c  ghi  nhan  vào baa cáo kt qua hot dng kinh doanh riêng. 

21. Thuê thu nhp doanh nghip 

Thud thu nhp hiên hành 

Tài sn thué va thué phai nôp cho nàm hiên hành và các nàm tru'ó'c du'ç'c xác dinh bng giá tn 
dv' kiên du'o'c thu hOl to' (hoac  phãi  nOp  cho) Ca' quan thuê, áp dung mU'c thu suet Va các luat 
thué Co hiu li,vc vào ngày kM thOc näm tài chlnh. 

Thu thu nhp hien  hánh  du'o'c  ghi  nhan  vào baa cáo két qua hoat dng kinh doanh rièng ngoai 
trO' tru'O'ng h'p thuè thu nhap  phát sinh lien quan den mt khoân mçic du''c ghi theng vào vOn 
chô sà' hG'u, trong tru'og hqp nay, thué thu nhap hin hành cOng du'Q'c ghi nhn trv'c tiép vào 
vOn chO so' hCi'u. 

Ngan hang chi du'a'c bO tro' các tài san thué thu nhãp hién hành Va thuO thu nhap  hiên hành 
phãi tra khi Ngãn hang cO quyèn ho'p phap du'ç'c bO trO' giCra tãi san thuê thu nhãp hiên hãnh 
v6 thué thu nhâp hiên hành phai nôp và Ngan hang du' dinh thanh toán thué thu nhãp hien 
hành phài trà và tài san thus thu nhãp hiên hành trên co' sO' thuen. 

Thus thu nhp hoãn l?i 

ThuO thu nhap  hoàn al du'o'c xác dnh cho các khoãn chenh loch t?m thO'i  tai  ngày lap bang can 
dOl ke toán riêng gici'a co' sO' tinh thué thu nhap  cOa các tài san Va no'  phal trâ và giá trj ghi sO 
cüa chOng du''c trinh bay trên baa cáo tài chinh niêng. 

Thu thu nhp hoän lai phai tra du'çi'c ghi nhãn cho tht cã nhCi'ng chénh léch tam  thO'i chiu thué 
ngaai trO' tru'O'ng ho'p thuê thu nhãp phát sinh lien quan den môt khoan muc du'ç'c ghi thng vào 
vOn chO sO' hG'u, trong tru'ô'ng ho'p nay, thué thu nhap  haãn al cOng du'a'c ghi nhp tru'c tiép 
vào vOn chO so' hO'u. 

Tal san thuO thu nhap  haàn lal du'o'c ghi nhan  cho tét ca nhU'ng chênh lch t?m  thO'i du'o'c khéu 
trO', giá trl dv'Q'c khâu tro' chuyén sang các näm sau cOa các khaàn 10 tinh thuê và các khoan u'u 
dài thue chu'a sO' dung,  khi chàc chãn trang tu'o'ng lai S cO 'i nhuan tInh thué dO sO' dung 
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nhu'ng chênh tech u''c khu trU, các khoãn 16 tInh thus và các u'u däi thu chu'a sir dçirig nay. 
Các tài san thuO thu nhp hoãn Ii chu'a du'Q'c ghi tru'O'c dày së drc xem xét Ii vào ngày két 
thUc k kê toán và du'oc ghi nhãn khi ch& chän có dü li nhun tinh thuê trong tu'ong lai d Co 
th sü' dung các tài san thué thu nhp hoàn I?i  chua ghi nhãn nay. Tat san thué thu nhp hoãn 
li và thuO thu nhâp hoàn lal phal trá du'o'c xác dlnh  theo thu4 suãt dci' tinh sé áp dung cho nàm 
tài chinh khi tãi san du'c thu hói hay cOng nc du'cyc thanh toán, du'a trên các mü'c thuê sut và 
tuät thuê CO hu lgi'c vào ngày két thic nàm tat chinh. 

22. Tài san Uy thác và quán ly  giü' h 

Càc tài san glO' cho muc dich üy thác va quan I' giG' ho khOng dirc xem là tài san cOa Ngan 
hang và vi the khOng du'cc bao gOm trong các bào cáo tat chinh riOng cOa Ngàn hang. 

23. Các cong cii tài chInh phái sinh 

Ngan hang k' két các hap d6ng kS' han và hoán dói nhm tao diu kiên cho khàch hang 
chuyen, diéu chTnh hoc giám rüi ro h6i doai hoàc các rüi ro tN tru'O'ng khác, dóng thOi phuc vu 
myc dIch kinh doanh ciia Ngan hang. 

Các hçp d6ng ky h?n ngoi tê 

Càc hap d6ng kS'  hn là các cam ket d mua hoãc bàn mt loal tien té nht dnh ti mt ngay cy 
the du'g'c xác dlnh  trong tu'ang Iai theo mt t gia xác dlnh  tru'O'c và Se du'c thanh toán bng 
tien. Các ho'p dóng kS' han du'o'c ghi nhân theo giá trj danh nghia tai ngày giao dich Va du'ci'c 
dinh kS'  dánh giá li, chênh tech ti:i' viêc dành giá Iai du'c ghi vào bào cáo két qua host dng 
kinh doanh riêng. 

Các hrp d6ng hoán d61 

Các hap dóng hoán dói là các cam ket de thanh toán bng tin ti mt ngay trong tu'ang Iai du'a 
trên chênh lêch giG'a các t gia du'ac xác djnh tru'àc du'cic tinh trên s6 tiên goc danh nghia hoäc 
các cam kêt thanh toán khoan tièn tat tInh theo tat suât thâ nói hay al suãt có dinh du'çi'c tinh 
trên cGng mt khoân tien danh nghTa, trong cGng mt khoang thai gian. 

Các ho'p dóng hoán dói tien té du'ac dinh kS'  dánh giá al, chénh lêch tG' vic dành gia li du'ac 
ghi vào báo cáo két qua hoat dong kinh doanh rieng. 

Chênh lch lài sut hoán dói du'cyc ghi nhän vào bào cáo ket qua hoat dong kinh doanh riêng 
trén ca s& don tich. 

24. Cn trü' 

Tat san và cong no' tài chinh du'c cen trCi' vã the hin giá trj rông trén bang can d6i k& toàri 
riéng chT khi Ngan hang cO quyen hg'p pháp de thy'c hin vic cen trG' và Ngàn hang dci' dnh 
thanh toán tài san và cOng n theo giá tr rông, hoc vic tat toán tài san và cOng n xay ra 
dóng thO'i. 

25. Lcvi ich cüa nhân viên 

25.1 Tro'cp nghihuu 

Nhân viên Ngan hang khi nghi hu'u Se du'qc nhn trg' cep v hu'u tU' Bâo hiem Xä hi thuOc  B 
Lao dng và Thu'o'ng binh Xã hi. Ngàn hang sê phái dOng báo hiem xà hi cho môt nhàn viên 
bang 17,00% lu'ang co' ban hang tháng cüa hg. Ngoai ra, Ngan hang khong phãi cO mt nghia 
vu nào khác. 
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25.2 Tm' caAp  thOi vic ty' nguyn va trp' caAp  mt vic 

Tra cp thOl viêc ti,, nguyen: Theo Diu 48 Bô Luät Lao dông s6 10/2012/QH13 CO hiêu lçi'c 
ngãy 1 thang5 näm 2013, Ngân hang có nghTa vçi chi trâ trQ' cp thOi viec  bng  mOt  nO'a tháng 
lu'o'ng cho mOi näm lam vic tinh ên ngày 31 thang 12 nâm 2008 cong v&i các tr cp khác 
(neu ca) cho nhO'ng nhán viên tçi' nguyen thôi vic vã dãp O'ng dy dO cäc yéu to theo quy dnh 
cOa phap lut. TO' ngày 1 thang 1 nàm 2009, mO'c ki'ng blnh quän thang duvc tlnh d thanh 
toán tr cp thOi vic sê can cU' theo mU'c luo'ng blnh quân cOa sáu thäng gn nht tinh dn 
th&i dim ngu'O'i lao dng thOi vic. 

TrQ' c4p m4t vic: Theo Diu 17 cOa B Lut Lao dng, Ngan hang có nghTa vu chi trâ tr cp 
cho nhân viên b mt vic do thay dOi c cäu tO chU'c hoc cOng ngh. Trong tnng hp nay, 
Ngãn hang CO nghia vy chi trâ tro' cp mt viOc bng mOt tháng kng cho m61 näm lam vic 
mO'c trich 1p tOi thiu cho ngu'O'i lao dng bng hal thãng kng, Tang hoc giâm sO du' tài 

khon di,i' phOng du''c hach  toän vào chi phi quàn l' doanh nghiep trong ks'. 

25.3 TrQ' cp tht nghip 

Theo Thông tu' sO 32/2010/TT-BL.DTBXH hu'àng dn Ngh djnh sO 127120081ND-CP v bo 
him tht nghip, tO' ngày 1 thang 1 nàm 2009, MB cO nghTa vy dOng bão hiém tht nghiep vâi 
mO'c bng 1% qu9 tièn Iu'ng, tin Cong dong bo him tht nghip cOa nhCi'ng ngu'o'i tham gia 
bo him that nghip va trIch 1% tiên Iu'ng, tiên Cong tháng dOng bào hiém that nghip cUa 
tO'ng ngu'O'i lao dng dé dOng cOng lOc vao Qu9 Báo hiém That nghiOp. 

11 



III- THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TR1NH BAY TRONG BANG CAN DOl KE 
lOAN 

1. Tin mit, yang bc, dá qu 

31/12/2020 
Triêu 76ng 

31/12/20 19 
Triu dc3ng 

Tin mat bng VNE 2.537.580 1.916.108 

Tin mat bng ngoai té 567.086 419.810 

yang 3.583 3.765 

3.108.249 2.339.683 

2. Tiengu'itaiNHNN 

31/12/2020 
Trieud6ng 

31/12/2019 
TriêudOng 

Tin gü'i tai Ngan hang Nhà nu'rc Vit Nam 
- BangVND 
- Bngngoaité 
Tin gü'i ti Ngän hang Nha nu'O'c Lao 

Tin t?i  Ngãn hang Nhã nu'ó'c Campuchia gi 

16.228.265 
14.648.150 
1.580.115 

370.632 
687.958 

13.573.560 
11.826.457 
1.747.103 

231 .067 
533.448 

17.286.855 14.338.075 

3. Tin, yang gUi tai các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 

31/12/2020 
TriOu J6ng 

31/12/2019 
Triu d6ng 

Tiên, yang gU'i tai cac TCTD khãc 

Tièn gi'i khOng kS'  han 
- Bang VND 1.023.265 6.328.994 

- Bang ngoai t, yang 3.311.414 2.769.029 

Tin gü'i Co k' h?n 
- Bng VND 37.946.390 19.319.075 

- Bng ngoai t, yAng 4.274.736 4.224.197 

Cho vay các TCTD khác 
Bng VNO 1.844.300 5.553.336 

Bang ngoai té, yang 1.848.008 2.771.438 

Dii' phOng rii ro cho vay vA tin gCri cAc TCTD 
khAc 

(196.000) 

50.248.113 40.770.069 
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4. Chu'ng khoán kinh doanh 

Chi tiét cc khoân chü'ng khoán kinh doanh cüa Ngan hang nhu' sau: 

31/12/2020 31/12/2019 
Yr/eu d6ng ThOu d6ng 

Chü'ng khoán no 
Chvng khoän n do Chinh phCi phát hành 
ChCi'ng khoán do cãc TCTD trong nu'c phat 
hành 

ChU'ng khoán von 

Dy' phông giàm giá chu'ng khoán kinh 
doanh 

1.470.802 
415.701 

1. 055. 101 

 

1.470.802 

5. Cho vay khách hang 

31/12/2020 
TriOu d6ng 

31/12/2019 
Yr/eu d6ng 

Cho vay các TCKT, cá nhân trong nu'&c 279.506.794 234.470.354 

Cho vay chit khu thu'cYng phiéu và các giãy 
tô có gia 819. 559 640.820 

Cho vay bng v6n täi tr, Ciy thác du tu' 325.107 436. 508 

Các khoân trà thay khäch hang 3.582 5.055 

Cho vay cãc TCKT, cä nhãn nu'àc ngoai 3.345.338 3.530.256 

284.000.380 239.082.993 

- Phân tich chat Iu'ç'ng nç' cho vay: 

31/12/2020 31/12/2019 
TriOu cYông TriOu J6ng 

No' dii tiêu chun 279.808.913 234.703.308 

No'cnchü 1.592.844 2.040.434 

No' du'O'i tiêu chuan 405.758 855.991 

N nghi ngô' 
NQ'cO khà nang mâtvón 

810.785 
1.382.080 

866.906 
616.354 

284.000.380 239.082.993 

- Phãn tich du' nç' theo thOl gian: 

31/12/2020 
TriOuclOng 

31/12/2019 
Trieud6ng 

No' ngn han 141.609.726 117.047. 164 

No' trung han 29.084.710 27.208.862 

No' dài han 113.305.944 94.826.967 

284.000.380 239.082.993 
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- Phân tIch du' nç' cho vay theo d61 tu'ç'ng khách hang và theo Jo?!  hInh doanh nghip 

31/12/2020 31/12/20 19 
Triêu d6ng % Trieud6ng % 

Cho vay cãc TCKT 159.664.048 56,21 142.701.724 59,68 

Cong ty Nhà nu'àc 25.290.160 8,90 15.082508 6,31 

Cong ty TNHH MTV Von Nhà 
nu'O'c 100% 5.715.191 2,01 6.930.066 2,90 

Cong ty TNHH trên 1 Thành 
viên von Nh nu'&c I&n hoi 
50% 653.232 0,23 389.523 0,16 

Cong tyTNHH khác 50.436.083 17,76 45.978.538 19,23 

Cong ty CO phn VOn Nhà nu'àc 
50% (Nhâ nu'O'c chim cO phãn 

chi phOl) 4.433.211 1,56 5.935.532 248 

Cong ty CO phn khäc 64.749.596 22,80 61.126.035 25,57 

Doanh nghip CO vOn u ti.i 
nu'O'c ngoãi 8.266.322 2,91 7.063.750 2,95 

Hcip täc xä vá lien hiêp hcp tác 
xa 120.253 0,04 195.772 0,08 

Cho vay Ca nhân 120.755.258 42,53 92.707.166 38,78 

Ho kinh doanh, Ca nhãn 120.755.258 42,53 92.707.166 38,78 

Chovaykhác 236.822 0,08 161.095 0,07 

Ocn vi hành chinh si nghip, 
Ooàn th và Hip hOi 34.581 0,01 40.151 0,02 

Thành phãn kinh té khãc 202.241 0,07 120.944 0,05 

Cho vay t?i  các Chi nhánh 
nu'o'c ngoài 3.344.252 1,18 3.513.008 1,47 

Cho vay Doanh nghip 2.560.436 0,90 2.674.225 1,12 

Cho vay Ca nhàn 783. 816 0,28 838.783 0,35 

284.000.380 100,00  239.082.993 100,00 
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- Phãn tIch du' nç' cho vay theo nganh 

31/12/2020 31/12/2019 
Triêu d6ng % Triêu d3ng % 

Nông Lam nghip, Thciysan 3.217.038 1,13 3.320.783 139 

Khai khoãng 3.987.481 1,40 3.837.122 1,60 

Cong nghip ch& blén, ché tao 45.483.439 16,02 38.783.944 16,22 

SX&PP Din, Khi dot, nu'&c 
nông, ho nu'àc và Diêu hOa 
khOng khi 19.633.300 6,91 10.000.983 4,18 

Cung cp nu'àc, QL&XL rác 
thai, nu'&c thai 739.723 0,26 724.777 0,30 

Xaydu'ng 18.157.881 6,39 19.403.393 8,12 

Bàn buOn, bàn lé; sO'a chO'a O 
to, xe may và xe CO dcng  co' 
khác 63.676.131 22,42 56.817.785 23,77 

Van tãi, kho bãi 7.850.007 2,76 7.810.083 3,27 

Djch vu Iu'u trü & an uOng 8.658.188 3,05 7.780.639 3,25 

Thông tin &Truyn thông 1.605.415 0,57 2.598.729 1,09 

Hoat dong tài chinh, Ngàn 
hang, Bào hiém 1.121.837 0,40 880.960 0,37 

Hoat dong kinh doanh Bt dOng 
san 9.395.157 3,31 5.356.894 2,24 

Hoat dOng chuyên mOn, khoa 
hQc&côngngh 437.012 0,15 311.581 0,13 

Hoat dOng hành chInh & Dich 
vu h6trcy 421.668 0,15 894.466 0,37 

Giãoduc&àotao 907,843 0,32 1.131.384 0,47 

Y t & hoat dQng trcY giüp xa hÔi 2.539.758 0,89 1.479.427 0,62 

Ngh thut, vui cho, giai tiE 3.438.418 1,21 2.721.923 1,14 

Hoat dong dich vu khàc 67.740 0,02 53.874 0,02 

Hoat dOng lam thuê cãc Cong 
viec trong các h gia dinh, san 
xuâtsân phmvatchàtvàdich 
vu tu' tiêu dOng cOa hO gia d]nh 89.318.092 31,46 71 .661 .238 29,98 

ChovaytaicácCN nu'&cngoài 3.344.252 1,18 3.513.008 1,47 

284.000.380 100,00 239.082.993 100,00 
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6. Doi vó'i s111' thay d6i (tang! giàm) cUa Dr phong rüi ro tin dyng: 

Thay dói thy phOng rüi ro cho vay khách hang tü' du ki cho tO'i ngày 31 thãng 12 nãm 2020 bao gm cãc khoàn: 

Tal Viet Nam Tai chi nhánh nuôc ngoài 
Dan vi Triêu d6ng 

T6ng cOng 
Dir phOng 

cu 
DvphOng 

chung Tóng cong 
Dv phOng 

cuth4 
Dv phOng 

chung TóngcOng 
Dv phOng 

cuthé 
Dv phOng 

Chung T6ngcOng 

So du' du kS' 1.185.443 1.707.925 2.893.368 82.443 27.816 110.259 1.267.886 1.735.741 3.003.627 
Dy' phong r1ii ro trich 
api hoàn nhap thun 
trong k' 4.108.649 347.912 4.456.561 37.114 (344) 36.770 4.145.763 347.568 4.493.331 

Sr dung qu9 (3.310.773) - (3.310.773) (52.349) - (52.349) (3.363.122) - (3.363.122) 

Chênh tech tè  giá (876) (166) (1.042) (876) (166) (1.042) 
Diu chinh du' phong theo 
BCKT CN nLrc ngoài (4.538) (4.538) (4.538) - (4.538) 

S6du'cuôi ky 1.983.319 2.055.837 4.039.156 61.794 27.306 89.100 2.045.113 2.083.143 4.128.256 

Thay dOi dir phong rüi ro cho vay khách hang cho näm tài chinh 2019 bao gOm cãc khon: 

Tai ViOt Nam Tai chi nhánh nu'&c ngoái 
Dan vi: Triêu d6ng 

T6ng cOng 
Dv phOng 

cu the 
Dv phOng 

chung T6ngcOng 
Du'phOng 

cu the 
DvphOng 

chung T6ng cOng 
DvphOng 

cv the 
Dv phOng 

Chung Tong cOng 

sO du' u k' 1.439.473 1.501.696 2.941.169 113.743 26.283 140.026 1.553.216 1.527.979 3.081.195 
Dy' phong rüi ro trich 
api hoân nhãp thun 
trong k' 3.051.856 206.229 3.258.085 53.484 1.729 55.213 3.105.340 207.958 3.313.298 

Si'dyngqu9 (3.305.886) (3.305.886) (88.993) - (88.993) (3.394.879) (3.394.879) 

Chênh tech t' giá (329) (196) (525) (329) (196) (525) 
Diu chinh dir phông theo 
BCKT CN nu'O'c ngoài 4.538 4.538 4.538 4.538 

s6 dir cuoi k' 1.185.443 1.707.925 2.893.368 82.443 27.816 110.259 1.267.886 1.735.741 3.003.627 

a, .1 t rs L  rs 
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7. Chü'ng khoân dâu tu' 

7.1 Chü'ng khoán cfu tu'san sang c1 ban 

Chi tit các khon chci'ng khoán du tu' sn sang 

Chu'ng khoán câu tu' sn sang dè ban 

ban cüa Ngàn hang nhu' sau: 

31/12/2020 
Triéu ci'6ng 

31112/2019 
TriOu d6ng 

ChU'ng khoán no' do Chinh phü phãt hành (I) 25.636.586 25.958.446 

ChU'ng khoän no' do Chinh phü bo Iãnh (i)  26.704.657 21.914.867 

ChU'ng khoän nç' do cãc TCTD khác phãt 
hành (ii)  18.785.704 22.694.379 

Chti'ng khoán no' do cãc TCKT trong 
nu'c phat hành (iii)  24.798.761 12.000.979 

95.925.708 82.568.671 

Dti' phông giãm giá chU'ng khoán sn 
sang dê ban (376.977) (188.627) 

95.548.731 82.380.044 

(i) ChCrng khoán na do Chlnh phQ phat hành Va ChCrng khoán no' do Chmnh phü bào Iãnh 

bao góm träi phiu phát hành có ki han tCi' 3 näm dn 15 nàm và CO Iãi suttü' 2,70% 

dn 810%/näm. 

(ii) ChU'ng khoán nci do các TCTD khác phát hành bao gm trái phiu CO ki han tü' 6 

tháng dn 5 näm Va cO al sut tü' 2,80% dn 9,50%/näm. 

(iii) Chci'ng khoán nci  do các TCKT trong nu&c phát hành bao gm trãi phiu CO k' hn ti' 

6 tháng dn 14 nãm và cO Iäi suttü' 5,05% den 10,80%/näm. 

7.2 Chü'ng khoán du tu' giCi' dn ngày cTho h?n 

Chi tiet cäc khoan chU'ng khoàn du tu' giO' dn ngây dao h?n ccia Ngãn hang nhu' sau: 

31/12/2020 31/12/2019 
Triêu c76ng TriOu 70ng 

ChU'ng khoán dâu tu' giO' den ngày 
dáo han 
Chü'ng khoãn na do các TCTD khác phát 
hânh (I) 50.000 80.000 

ChU'ng khoán no' do các TCKT trong 
nu'o'cpháthành (ii) 2.168.235 2.403.135 

Dy' phông giâm giá chCi'ng khoãn dâu 
Lu' glO' den ngày dáo hn 

2.218.235 

(57.107) 

2.483.135 

(101.065) 

  

2.161.128 2.382.070 

(I) Chcrng khoán no' do các TCTD khác phát hành CO kS'  hn CO ki han tü' 5 näm Va CO Iái 

sut tCi' 9,00%/nàm. 

(ii) Chci'ng khoán nc do các TCKT trong rnr&c phát hành cO ki h?n  tü' 3 näm den 12 näm. 

cO IãI suet to' 8,90% dn 10,60%/näm. 
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8. Gop vn, dâu tu' dài hn 

Chi tit các khon u tu' gOp von dài hri tai  thô dim 31 tháng 12 näm 2020 Va 31 tháng 
12 näm 2019 nhu' sau: 

31/12/2020 3 1/12/2019 
TriêuclOng Trieud3ng 

£ãu tu' vào cong ty con 4.403.566 4.125.246 

£u tu' dài han khác 444.939 467.286 

4.848.505 4.592.532 

Dy'phOng giãm giá du tu' dài h?n (81.675) (81.675) 

4.766.830 4.510.857 

8.1 Du tu'vào cOng ty con 

Chi tiét cäc khoân du tu' vào các cOng ty con tru'c tiép ti thO'i dim 31 thang 12 näm 2020 
và 31 thãng 12 näni 2019 nhu' sau: 

31/12/2020 31/12/2019 

Giá g6c 
dOng 

% s& hCru ca 
Ngan hang 

Giá g6c 
d6ng 

% só' hQ'u cta 
Ngân hang 

COng ty TNHH Qun I nQ 
và Khai thác tài sOn - 
Ngan hang TMCP Quãn 

665.862 10000% 665.862 100,00% 

Cong ty Co phOn Chü'ng 
khoOnMB 1.249.429 81,94% 971.109 79,52% 

Cong ty CO phOn QuOn i' 
Qu9 OOu tu' MB 293.900 90,77% 293.900 9077% 

Cong ty TOi chInh TNHH 
MB Shinsei (MCredit) 400.000 50,00% 400.000 50,00% 

TOng Cong ty CO phOn 
BOo him QuOn di 
("MIC") 879.375 68,37% 879.375 68,37% 

Cong ty TNHH bOo hiém 
nhOnthpMBAgeas 915.000 61,00% 915.000 61,00% 

4.403.566 4.125.246 

8.2 Du tu' dài han khác 

Chi ti&t các khon du tu' gop vOn dai hn khOc ti thO'i thm 31 thang 12 nOm 2020 Va 31 
tháng 12 näm 2019 nhu' sau: 

31/12/2020 
Triêu cYong 

31/12/20 19 
Triêu cYOng 

äu tu' vào cOc tO ch0'c kinh t& 444.939 445.286 

Däu tu' vào cOc qu9 du tu' 22.000 

444.939 467.286 
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8.3 Dy'phóng giàm giá chci'ng khoán Ju tu' va gOp v6n, du tu' dài h?n  khác 

31112/2020 
Triêu c76ng 

31/12/2019 
Triu d6ng 

Du' phOng giàm giá chCi'ng khoãn du tu' 434.084 289.692 

Dci' giã gop vón, u tu' dài hn khãc phôrig gim 81.675 8 1.675 

515.759 371 .367 

8.3.1 Du'phOng giàm giá chCrng khoán du tu' 

31/1212020 31/12/20 19 
Trieud6ng Triudông 

Chü'ng khoân u tu' sn sang d ban 
Chü'ng khoán du tu' giO' dn ngày dão hn 

376.977 
57.107 

188.627 
10 1.065 

434.084 289.692 

8.3.2 DtrphOng giám gia du tu' dài han 

31/12/2020 31/12/2019 
Triêu d6ng Triu dOng 

Ou tu' gop von dái h?n  khäc 81.675 81.675 

  

81 .675 81 .675 

19 



9. Tài san c6 dinh hU'u hinh 

Bin dong cüa tài san c6 dinh hO'u hlnh kt thUc ngày 31 thang 12 nàm 2020 nhu' sau: 

Nguyen giá: 

Nhá cCra, vat kin trUc 
Triêu dOng 

May mOc thi4t b/ 
Triêu dOng 

Phuung tiên van tãi TSCD hQ'u hInh khác 
TriOu dOng TriOu d6ng 

T6ng cOng 
TriOu c16ng 

Sódu'5u k 1.284.623 1.168.311 596.818 157.463 3.207.215 

Tangtrongk' 962.765 124.616 582.961 113.169 1.783.511 

Giam trong k' (754) (6.991) (16.567) (11.404) (35.716) 

ChenhIecht9giã (23) (489) (178) (51) (741) 

S6du'cu6i k' 2.246.611 1.285.447 1.163.034 259.177 4.954.269 

Giá tn hao mon IUy kê: 

S6du'du k' 245.449 960.396 458.599 129.211 1.793.655 

Tang trong k' 65.573 126.703 126.911 18.084 337.271 

Giâm trong k' (754) (6.936) (16.567) (11.404) (35.661) 

Chênh tech t' gia (13) (383) (169) (47) (612) 

Sdu'cu6i kS' 310.255 1.079.780 568.774 135.844 2.094.653 

Giá tn con lal cüa TSCD: 

Tai ngay du kS' 1.039.174 207.915 138.219 28.252 1.413.560 

1.936.356 205.667 594.260 123.333 2.859.616 
Ti ngày cu6i k' 
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Bin c5ong cüa tài sn c6 dinh hQ'u hInh kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2019 nhu' sau: 

Nguyen giá: 

Nhá c&a, vat k14n trüc 
Triu d6ng 

May mOc thit bi 
Triu dOng 

Phu'ang tiên van tãi TSCD hQ'u hinh khác 
Triu dng Triu d6ng 

Tông cong 
Triu dông 

S6du'du k' 1.275.614 1.043.437 529.300 137.457 2.985.808 

Mua mi trong näm 6.858 110.185 69.455 21 .995 208.493 

Hoàn thành mua sm tài sn c6 dinh - 19.202 3.198 859 23.259 

Thanh I' trong näm (307) (5.290) (4.948) (2.793) (13.338) 

Tang khác 2.475 1.288 - - 3.763 

Chenhlechtç'gia (17) (511) (187) (55) (770) 

Sódu'cuóikç' 1.284.623 1.168.311 596.818 157.463 3.207.215 

Giá tr hao mon Iüy k: 

S6du'5uk' 193.164 843.348 407.505 128.043 1.572.060 

Chi phi khu hao trong k' 52.606 122.829 56.211 3.993 235.639 

Gim khu hao trong k' (307) (5.290) (4.948) (2.776) (13.321) 

Chênh léch t' giá (14) (491) (169) (49) (723) 

Sdu'cu6i k 245.449 960.396 458.599 129.211 1.793.655 

Giá tr! cOn Iai cüa TSCD: 

Tai ngày du k' 1.082.450 200.089 121.795 9.414 1.413.748 

Tai ngay cu6i kç 1.039.174 207.915 138.219 28.252 1.413.560 
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10. Tài san c 6  dinh vô hinh 

Bin dOng cüa tãi san c dinh  vO 

Nguyen giá TSCD vô hlnh: 

So du' du k' 
Tang trong kS' 
Chênh Iêch t9 gia 

hinh kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2020 nhu' sau: 

Quyén sü' dung dt Phn mëm 
cOth&ihan may vi tInh 
Triêu dOng TriOu dOng 

T6ng cong 
Triu dOng 

1.084.972 
- 

642.468 
254.883 

(5) 

1.727.440 
254.883 

(5) 

1.084.972 897.346 1.982.318 
SO du' cuOl k' 

Giá tn hao mon IUy kê: 

SOdu'daukS' 160.825 591.772 752.597 

Khuhaotrongk' 21.032 168.701 189.733 

Chênh lech t9 giá - (2) (2) 

SO du' cuOi kS' 181.857 760.471 942.328 

Giã trl cOn Ii: 

Taingàyduk' 924.147 50.696 974.843 

Ti ngãy cuOi kS' 903.115 136.875 1.039.990 

Bin dong cüa tãi san cO dnh vo hlnh ktthUcngày31 tháng 12 näm 2019 nhu'sau: 

QuyénsCrdungdãt Phn mëm 
cO th&i hn may vi tinh Tdng cOng 
Triëu dOng Triêu dOng Triëu dOng 

Nguyen giá TSCD vô hInh: 

SO du' du k' 
Mua mOi trong k' 
Thanh I' trong kS' 
Hoân thành tâi san cO dinh 
Chênh léch t giá 

1.058.064 
26.908 

566.394 
33.503 
(2.077) 
44.731 

(83) 

1.624.458 
60.411 
(2.077) 
44.731 

(83) 

SO du' cuOi kS' 1.084.972 642.468 1.727.440 

Giá trl hao mon Iuy k: 

SOdu'duk5' 141.870 525.523 667.393 

Khuhaotrongk5/ 18.955 68.375 87.330 

Giam khu hao trong k5' - (2.077) (2.077) 

Chénh léch tç' gia (49) (49) 

So dii' cuOl k5' 160.825 591.772 752.597 

Giá tn cOn lal: 

Tai ngày du k5' 916.194 40.871 957.065 

Ti ngày cuOi k5' 924.147 50.696 974.843 
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11. Cãc khoãn phâi thu 

31/12/2020 
Triêu c7Ong 

31/12/2019 
Triu dOng 

Các khoãn phâi thu nOi bO 

Các khoân phãi thu ben ngoai 

62.060 

15.396.818 

73.159 

8.914.068 

15.458.878 8.987.227 

Chi tiét cäc khon phãi thu ben ngoai nhu' sau: 

31/12/2020 31/12/20 19 
Yr/eu d6ng Trieud6ng 

- Chi phi xây du'ng co' bn d& dang 197.241 1.342.351 

- K' qu9 bo länh ti các NH nu'&c ngoài 655.822 1.039.028 

- Phi thu tãi tr thu'o'ng mai 5.183.800 2.924.016 

- Phi thu tü' dich vu BankPlus 6.556 9.730 

- Phâi thu lien quan den dlch  vy thanh toán 5.684.230 2.364.121 

- Tam U'ng va dt ccc ho'p dÔng 798.744 281 .960 

- Các khoân phâi thu khác 2.870.425 952.862 

15.396.818 8.914.068 

12. TàisâncOkhãc 

31/12/2020 31/12/2019 
Triu d6ng Triêu d6ng 

Chi phi chô' phän bó 598.690 408.967 

Loththu'cyng mai 47.613 57.135 

32.248 430.403  
Tài sn Co khác 

678.551 896.505  

13. Dy' phông rüi ro cho các tài san có nôi bang khâc 

31/12/2020 31/12/2019 
Triu d6ng Triu clOng 

S 6 du'dâu näm 
Trich Iap/(Hoân nhp) trong nàm 

SO' dyng qu9 

só du' cu6i näm 

    

8.838 
(8.838) 

     

     

     

     

     

14. Các khoân nçv chInh phU và NHNN 

31/12/2020 31/12/2019 
Triëu dông TriOu dOng 

Tin gü'i Kho bac Nhà Nu'ô'c 15.383 16.836 

15.383 16.836 
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15.  Tiên gUI và vay các TCTD khác 

31/12/2020 
TriOu dOng 

31/12/2019 
Triêu dOng 

Tièn gi'i thanh toän ctia các TCTD khäc 
- Bang VND 
- Bng yang và ngoai té 

Tin gi'i Co k' han cüa cäc TCTD khác 
- Bang VND 
- Bang yang và ngoai tê 

Tin vay các TCTD khác 

711.118 
667.133 

43.985 

23.912.964 
16.685.702 

7.227.262 

18.920.506 

6.108.281 
6.084.830 

23.451 

23.276.828 
15.147.042 

8.129.786 

15.919. 032 

- Bang VND 5.153.969 6.9 18.452 

- Bang yang vA ngoai tO 13.766.537 9.000.580 

43.544.588 45.304.141 

16.  Tin gUi cUa khách hang 

- Thuyt minh thea Io?i t16n gU'i: 

31/12/2020 31/12/2019 
Triu dOng Triu dong 

Tin, vng gCi'i khong k hn 
- Tin gCri khOng k' hn bng VND 

115.493. 122 
98.2 71.206 

92.691.975 
74.4 11.736 

- Tién gCri khOng kj' han bang ngoi tO 17.221.916 18.280.239 

Tièn, vng gü'i cO k' han 
- TiengCricókj'hafl bang VND 

186.906.017 
182.43 1.324 

169.998.106 
165.143.274 

- Ting&icokhanbangflgOaIte 4.474.693 4.854.832 

Tin gCi'i von chuyen dUng 5.050.536 4.665.862 

Tin k' qu9 
- Tién gcri k' qu bang VND 

7.071.204 
3.634.400 

7.643.830 
3.794.136 

- Bng yang và ngoai tO 3.436.804 3.849.694 

314.520.879 274.999.773 

- Thuy& minh thea d61 tu'ç'ng khách hang, Iaai hmnh doanh nghip: 

3 1/12/2020 31/12/2019 
Triu d6ng Triu d6ng 

Tièn giri cUa TCKT 168.3 16.967 155.230.606 

Tin gU'i cüa cá nhän 146.203.912 119.769. 167 

314.520.879 274.999.773 
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17.  Các cong cu tài chInh phái sinh và các cOng nç'tài chinh khâc 

Tdng gia tr/ ghi s (theo f' giá ti ngày Ip báo cáo) 

Tái san 
Triu dOng 

Cong nci 
Triêu dOng 

Giá tn rOng 
Triu dông 

Ti ngày 31 thãng 12 nàm 2020 

Cong cy TC phái s/nh tin t 26.907 (641) 26.266 

Giao dich kS' h?n tiên té 26.907 
Giao dich hoàn dói tiên té 

- 
(641) 

26.907 
(641) 

Ti ngày 31 thang 12 näm 2019 

Cong cy TC phái sinh tin t 18.941 
Giao djch k' han tin t - 

Giao dch hoán 661 tièn te 18.941 

(4.155) 
(4.155) 

14.786 
(4.155) 
18.941 

18.  Von tài trç Uy thác dau tu', cho vay TCTD chlu rUi ro 

31/12/2020 31/12/2019 
Triêu d6ng Triu d5ng 

V6n nhân cüa t6 chU'c khác (*) 207.341 302.126 

207.341 302.126 

(*) Von nhän cOa tO ch0'c khãc là vOn nhn 
hang hp tác quôc t Nhãt Bàn (JBIC) bng 
trong khuOn khO Dci' an tài trcr Doarih nghiep 
ngày 17 tháng 3 nam 2010. Các khoãn vay 
4,18%/nàm theo k' trà no 

tti' nguOn vOn vn tr ODA Nhãt Bàn vO Ngàn 
VNEI thông qua Ngan hang Nhã nu'O'c Vit Nam 
vera và nhO. ThOa thuân khung 6u'c k' kt vào 
CO th&i hn là trung và dài han và cO Iãi sut là 

19. Phãt hành giây to' có giá 

Trái phi6u 

- Di5näm 
- Trên 5 nàm 

Chü'ng chT tin gi'i 

- Du'ài 12 tháng 
- Trên 12 thãng 

31/12/2020 
Triu d6ng 

31/12/2019 
Triëu dOng 

5.930.841 5.922.377 

5.930.841 5.922.377 

44.791.014 19.699.176 

23.452.010 8.499.659 
21.339.004 11.199.517 

50.721.855 25.621.553 

Trài phiu ducYc hu'ng mU'c al sut tCv 6,80%Inäm dOn 8,70%/nàm. 

Chii'ng chf tiOn gü'i du'cYc hu'O'ng al sut tO' 2,40%/näm dOn 7,20%/nàm. 

20. Các khoãn phâi trã và cong n' khãc 

Các khoàn phài trà nOi  bô 

Càc khoàn phài trã bàn ngoài 

Trong dO: Thu4 phài trá (thuy4t minh IV. 10) 

31/12/2020 
Triêu d6ng 

31/12/2019 
Triu dÔng 

2.541.966 1.870.624 

14.7 12.390 8.620.763 

542.6 16 526.430 

17.254.356 10.491.387 
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21. V6 n và qu9 cüa T6 chU'c tin dung 

21.1 Baa cáo tinh hInh thay d61 v6n cht só'hU'u: 

én ngày 31 thäng 12 nàm 2020 s6 lu'ng c6 phiu dà phát hành cia Ngân hang là 

2.798.756.872 vài mênh giá 10.000 VNO. Do ô v6n diu le cüa Ngân hang là 27.987.569 

triêu VND. 

Do'n vi: Triu ci6ng 

Ten chi tiêu Du' clâu 
Trich 

Ip!Tang 
S' dung! 

Dueu chinh 
Du' cu6i 

V6n diu lé 23.727.323 4.260.246 - 27.987.569 

Thngdu'vônc6phäfl - 1.177.563 - 1.177.563 

06 phi&u qu9 (1.036.712) 472.315 - (564.397) 

Qu9 dv' phOng tài chInh 2.855.497 749.678 - 3.605.175 

Qu9 dv' trCi' b6 sung vón diu lê 1.435.149 374.839 - 1.809.988 

Qu khác 508.792 337.355 (228.746) 617.401 

Lçi nhun chu'a phân phói  9.786.566 7.840.347 (5.524.169) 12.102.744 

T6ng cing 37.276.615 15.212.343 (5.752.915) 46.736.043 

Chi tit phn v6n du tu' cüa TCTD nhu' sau: 

3 1/12/2020 

Dim vi: triëu dóng 

31/12/2019 

  

Tongs6 
V6n CP 
fhLr&ng 

V6n cP 
u'udãi T6ngsO 

V6n CP V6n CP 
thu'&ng u'udâi 

VOn gop cüa cO dOng 27.987.569 27.987.569 23.727.323 23.727.323 

Thang du'vOn cO phn 1.177.563 1.177.563 

CO phiu qu9 (564.397) (564.397) - (1.036.712) (1.036.712) 

28.600.735 28.600.735 - 22.690.611 22.690.611  

26 



21.2 Các qu9 dy' trO' cóa Ngân hang 

Theo Nghi dinh so 93/2017/ND-CF do Chinh phO ban hành ngày 07 tháng 08 näm 2017. 
tru'&c khi phàn phOi lçi nhun. Ngan hang phi lap cãc qu9 dv'  trU sau: 

Ty Iê phan tram cUa Io'i nhuân sau thuë MU'c t6i da 

Qu9 bO sung vOn diu le 5% Ii nhuân sau thu 
100% mc vOn 
du lê 

Qu9 dci' phong tài chinh 10% lcYi nhun sau thu 

Viêc trich lap cäc qu9 con lal do tO chü'c tin dcing tu' quyt dnh theo ngh quyt ai Hi dOng 

CO dOng phé duyêt. 

21.3. c6 phiu: 

31/12/2020 31/12/2019 

SO lu'cYng CO phiu dang k' phát hành 

SO lu'o'ng cO phiéu dã ban ra cong chung 
- COphieuphOthOng 

2.798.756.872 
2.798.756.872 

2.372.732.280 
2.372.732.280 

SO lu'ci'ng CO phiu du'Q'c mua I?i 
- COphi6uphOthOng 

(25.616.120) 
(25.616.120) 

(47.052.980) 
(47.052.980) 

- COphiuu'udãi 

SO lu'çng cO phiu dang lu'u hänh 
- COphieuphO thông 

2.773.140.752 
2.773.140.752 

2.325.679.300 
2.325.679.300 

- C6phi4uu'ucYãi 

* Mênh giá cO phiu dang Iu'u hành: 10.000 VND 
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IV- Thông tin bó sung cho câc khoãn mvc  trinh bay trong Báo cáo kt qua hoat dong kinh 
doanh 

1. Thu nhp Iäi thuân 

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

Triêu dOng 

TU' 01/01/20 19 
dn 31/12/2019 

Triêu dOng 

Thu nhâp Iäi và các khoân thu nhp tu'o'ng tIv 
Thu nhp Iãi tin gCi'i 569.132 919.584 

Thu nhap Iãi cho vay 20.860.231 20.067.445 
Thu Iãi tU' dáu tu' chtrng khoãn no' 5.871.301 5.167.968 
Thu phi tü' nghip vy bào Iãnh 1.472.613 1.298.771 

Thu các hoat Ong tin dung khác 448.008 387.224 

29.221.285 27.840.992 

Chi phi Iãi và các chi phi tu'o'ng tu 

Chi lãi tin gü'i (9. 819. 181) (10.975.588) 

Chi lái tiên vay (252. 781) (500.932) 

Chi Iäi phát hành giy t Co giä (2.083.488) (1.306.921) 

Chi cc hoat dong tin dung khác (435.990) (368.019) 

(12.591.440) (13.151.460) 

Thu nhp tãi thuân 16.629.845 14.689.532 

2.  Lai thuân tU' hoat c1ng dlch  vu 

TCi'01/01/2020 TCrOI/01/2019 
c74n 31/12/2020 d'n 31/12/2019 

Triu d6ng TriOu d6ng 

Thu nhp tu' hot dng duch vu 
Dich vu thanh toán Va ngãn qu9 900.497 873.787 

Các djch vu khác 1.369.637 1.166.920 

2.270.134 2.040.707 

Chi phi hot dng dch vy 
Dich vu thanh toán vá ngan qu9 (75.155) (89.589) 
Các dlch  vu khãc (352.237) (249.884) 

(427.392) (339.473) 

Lãi thuân tU' hoat dông dich vu 1.842.742 1.701.234 
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3. Lãi thun tu' hoat thng kinh doanh ngoai h61 

Thu nhp tU' hoat dông kinh doanh ngoai h6i 

Ti)' 01/01/2020 
d4n 3 1/12/2020 

Triêu cTOng 

Ti)' 01/01/2019 
c7n 31/12/2019 

TriOu dOng 

Thu tU' kinh doanh ngoai té giao ngay vã yang 1.416.150 897.763 

Thu tU' các cong cy tãi chinh phái sinh tin t 575.338 649.264 

1.991.488 1.547.027 

Chi phi hot dng kinh doanh ngoai hôi 
Chi v kinh doanh ngoai t giao ngay va yang (396.202) (172.57 1) 

Chi v cãc cOng cu tài chinh phái sinh tin tO (809.738) (727.052) 

(1.205.940) (899.623) 

Lãi thun hi' hoat d)ng kinh doanh ngoi h6i 785.548 647.404 

4. Läi thun Ui' chU'ng khoân kinh doanh, chü'ng khoán dâu tu' và gop von, du tu' dài hn 

Lãi/(Iô) tu' chU'ng khoán kinh doanh, chU'ng 
khoán clau tu' và gop vOn, dãu tu' dài hn 
Thu nhp tü' chO'ng khoán kinh doanh, chU'rig 
khoãn du tu' va gOp vOn, dâu tu' dài hn 
Chi phi Ui' chi'ng khoãn kinh doanh, chCi'ng khoãn 
dâu tu' và gop vOn, du tu' däi han 

Hoàn nhâp/ (Chi phi) dy' phông giâm giá 
chU'ng khoán kinh doanh, chU'ng khoán dâu 
tu' và gOp von, dâu tu' dài han 
Hoàn nhp/(Chi phi) dy' phong gim giã chU'ng 
khoán du tu' 

Thu ti' các khon ny ã xO' I 
Thu nhãp/(chi phi) tO' cãc cOng cu tài chInh phãi 
sinh khãc 
Thu nhap/(Chi phi) khác 

Ti)' 0 1/01/2020 
dn 31/12/2020 

TriOu dOng 

Ti)' 01/01/2019 
74n 31/12/2019 

Triêu dong 

1.363.316 661.682 

(327.724) (68.915) 

1.035.592 592.767 

(174.392) (31.996) 

(174.392) (31.996) 

861.200 560.771 

Ti)' 01/01/2020 Ti)' 01/01/2019 
den 3 1/12/2020 dn 31/12/2019 

TriOu dOng Triu dOng 

1.332.398 1.853.226 

360.259 199.034 
(236.187) 47.709 

1.456.470 2.099.969 

Lãi thuân tu' chü'ng khoãn kinh doanh, chu'ng 
khoán dâu tu' và gOp von, dâu tu' dài hn 

5. LaithuantU'hotc1ng kinhdoanhkhác 
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6. Thu nhâp tu' gop von, mua cO phân  

Ti> 01/01/2020 Ti> 01/01/2019 
dn 3 1/12/2020 den 31/12/2019 

Triêu dOng Triéu dOng 

Thu t'c6tO' 276.715 112.528 

Thu khäc tO' gop von, mua cO phn 171 .629 258.565 

448.344 371 .093 

7.  Chi phi hoatdng 

Ti> 01/01/2020 
den 3 1/12/2020 

Triêu dOng 

Ti> 01/01/2019 
c7n 31/1212019 

Triêu dOng 

Chi nOp thu vä các khoâri phi, lê phi 34.346 38.593 

Chi cho nhân viên 4.184.369 4.557.873 

Chi v tãi san 1.477.210 1.169.336 

- Chiph! khu hao và khu trU' 527.004 322.969 

- Chi khác v tài san 950.206 846.367 

Chi cho hoat dOng quan 19 cOng vu 1.950.528 1.555.290 

- Congtácph! 94.827 134.8 18 

- Chi v các hoot clç7ng dOàn th cUa TCTD 11.084 8.664 

- Chi khác cho hoat c1c5ng quán I 1.844.617 1.4 11.808 

Chi np phi báo him, bao toân tiOn gO'i cUa 
khách hang 185.965 157.979 

7.832.418 7.479.071 

8.  Tmnh hmnh thu nhãp can bô cong nhãn viên 

Giai don 
tü' 01/0112020 

den 31/12/2020 
Triêu VND 

sO kng can bô, Cong nhân vien blnh quan trong nàm (ngu'O'i) 9.507 

Thu nhp cüa can b, cong nhân viên 3.580.997 

Thu nhâp blnh quän thang 31,39 
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9. Chi phi/(hoàn nhp) du' phông rUi ro  

71, 01/01/2020 711' 01/01/2019 
dn 3 1/12/2020 dn 31/12/2019 

Triêu dOng TriOu dOng 

Chi phi/(Hoan nhp) dy phOng rCii ro cho vay 
khách hang 

Chi phil(Hoân nhp) dtr phông tài sn Co khác 

 

4.493.331 3.313.298 

- (8.491) 

   

  

4.493.331 3.304.807 

    

10. Tjnh hInh thy'c hin nghia vu vO'i NSNN 

  

Dan vi: triOu d6ng 

s6 di., Phát sinh trong kj' .o d 
cu6ik$' duk' S6pháinOp S6danOp 

Thu GTGT 23.621 239. 510 (227. 961) 35.170 

Thu& TNDN 456.184 1.856.844 (1.857.117) 455.911 

Các Ioai thué 
khác 46.625 551. 814 (546.904) 51 .535 

526.430 2.648.168 (2.631.982) 542.616 

11. Thus thu nhp doanh nghip hin hành 

Ngán hang cO nghTa vy nOp  thu thu nhp doanh nghip trèn tong IQ'i nhun chlu  thus: 

31/12/2020 31/12/2019 
Triêu dOng Triu d6ng 

Thu nhp tü' hot dong kinh doanh tru'&c 
thuê 
Trt': 
- Thu nhâp khong chiu thu (bao gôm cO tU'c, 

KQKD cüa CN nu'&c ngoài) và các khon 
khãc 

9.698.400 

(517.200) 

9.286.125 

(419.621) 

- Các khoán chi phi khOng ducvc khu trü' khác 13.905 23.443 

Thu nhp ch!u thuê TNDN cua Ngân hang 9.195.105 8.889.947 

Chi phi thus TNDN hin hành trong näm (i) 
Chi phi thuê TNDN cüa chi nhánh nu'O'c ngoãi 

nay (ii) 

1.839.021 

19.032 

1.777.989 

11.355 

Chi phi thu TNDN phãt sinh (i) + (ii) 

Càc khoãn phi flop do nàm tru'c hach toán 
ngu'o'c 

1.858.053 

- 

1.789.344 

Chi phi thu TNDN phãt sinh trong näm 1.858.053 1.789.344 
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12. Tiên va các khoàn tu'orng clu'o'ng tiên 

Tin và càc khoàn tu'o'ng du'cYng tin thun th hiên trén báo cáo lu'u chuyn tiên té riêng 
bao gOm các khoân trên bang can dói k toán riéng sau ãy: 

31/12/2020 31/12/2019 
Triêu dông Triu cróng 

Tin và cac khon tu'o'ng c5u'ong tin tal  qu 3.108.249 2.339.683 

Tin gU'i tal Ngarl hang Nhä nu'àc 17.267.953 14.320.071 
Tin gO'i tai các to chU'c tin dung vO'i thO'i han 

khong qua 3 tháng gOc 46.555.805 32.641.295 

66.932.007 49.301.049 

V- Các thông tin khác 

1. Các hot dong ngoi bang khác ma TCTD phài chiu rUi ro dáng kê 

Chitiêu  
'31/12/2020 
Triud6ng 

31/12/2019 
Triudông 

Bão Iãnh vay v6n 162.968 81 .864 

Các cam kt giao dich h6i doái 238.836.419 155.723.464 

+ Cam k4t mua ngoai tê 765.136 5.949.719 

+ Cam két bàn ngoai t 621 .915 6.416.536 

+ Cam kM mua giao dich hoán dOl 118.705.065 71 .691.021 

+ Cam két bàn giao dlch  hoán dOi 118.744.303 71.666.188 

Cam kêt trong nghiêp vu LC 29.182.376 21 .340.471 

Bão Iãnh khác 84.636.987 76.678.646 

Cam két khác 75.541.892 35.334.273 

Nghia vy nq tiêm n và các cam kt clu'a ra 

Trong qua trinh hot dng kinh doanh, Ngän hang thuc hin các cong cy tài chInh lien quan 
den các khon muc ngoái bang can doi kê toán rieng. Càc cong cy tài chinh nay chO yeu bao 
gOm các cam két bâo lãnh và thu' tin dung. Các cong cy nay cung tao ra nhü'ng rOl ro tin dung 
cho Ngan hang ngoái cac rOl ro tin dung dä du'c ghi nhn trong ni bang. 

ROi ro tin dung  cOa các cong cy tài chinh ngoai bang du'Q'c nh nghTa là khà nàng mang d&n 
rOi ro tin dung  cho Ngân hang khi mt trong các bàn lien quan den cOng Cu tài chinh do khong 

thu'c hin các dièu khoân cOa hQ'p dOng. 

Bào lãnh tài chinh là các cam két cO diu kin ma Ngan hang cep cho khách hang dé giao dlch 
vO mQt bàn thr ba trong các hoat dOng ye bão lành vay vOn, bao lãnh thanh toán, bao lãnh 
thy'c hin hg'p dóng và bào lãnh dy' thu. ROi ro tin dung lien quan dn vic cp bào lành ye 
co' bn giOng rüi ro cho vay khách hang. 

Giao dch thu' tin dung thu'o'ng mai  tra ngay là loai giao dlch  trong dO Ngàn hang cung cp tái 
chinh cho khàch hang cOa minh, thông thu'O'ng ngu'O'i mua/nhà nhp khu hang hoá vá bàn 
thu hu'ó'ng là ngu'ô bán/nhà xuât khu. RUi 10 tin dung trong thu' tin dung  trâ ngay thu'&ng 
thp do hang hoá nhp kheu du'c dung dé the chp cho loai giao djch nay. 

Giao djch thu' tin dung tra châm sé phat sinh rOi ro khi ho'p dOng dã du'Q'c thy'c hin ma khách 
hang khOng thanh toán cho bàn thy hu'&ng. Các thu' tin dung tra chm khOng du'Q'c khách 
hang thanh toán du'c Ngân hang ghi nhn là khoan cho vay bat buc và Cong nq tu'o'ng u'ng 
the hin nghia vy tài chinh cOa Ngan hang phãi thanh toán cho bàn thy hu'ng Va thi'c hiOn 
nghia vy cOa Ngãn hang trong viec bào lãnh cho khách hang. 
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Ngan hang thu'ng yeu cu khäch hang k' qu' d dam bào cho các cong cv tài chinh cO lien 
quan dn tin dvng  khi cn thiét. Giá tr k' qu9 dao dng tCi' 0% dn 100% già tr cam kt du'c 
cap, tüy thuOc vào müc dO tin cay cüa khàch hang do Ngan hang dãnh giã. 

2. Giao dich vo'i các ben lien quan 

Trong qua trinh hoat dng kinh doanh thông thu'&ng, Ngân hang cO phát sinh các giao dich 
vOi các ben lien quan. Cäc bàn du'c coi là lien quan néu mt bàn CO kha nang kim soãt 
hoäc CO ành hu'O'ng däng k dói v&i ben kia trong viec  ra quyét dinh dói vO'i càc chinh sách tài 
chinh Va ho?t dng. Mt ben du'ç'c coi là ben CO lien quan vOi Ngan hang nu: 

(a) tru'c tiép hoäc gian tiép qua môt hay nhiu bàn trung gian, bàn nay: 
ki4m soàt hoäc bi kim soàt hoac  chiu su' kim soát chung bO'i Ngán hang (bao gm 
cäc cong ty m, cong ty con); 
CO von gOp (so' hO'u tO' 5% vOn diu lé hoàc vOn cO phn cO quyn biu quyét trO' len) 
vào Ngan hang Va do dO CO ành hu'O'ng dang k tài Ngân hang; 
cO quyn dOng kim soàt Ngàn hang; 

(b) Bàn lien quan ia cong ty lien doanh, lien kt ma Ngan hang ià môt bàn liOn doanh, han kt 
(so' hO'u trên 11% vOn diu le hoäc vOn cO phn cO quyén biu quyt, nhu'rig khOng phài là 
Cong ty con); 

(c) Bàn lien quan CO thành viêri là nhãn su' chinh trorig HQi dOng quàn trl hoäc Ban £iu hành 
cOa Ngàn hang; 

(d) Ben lien quan là thành viên mat thit trong gia dinh cOa bt kS'  câ nhân nao dã nêu trong 
dim (a) hoc (c); hoäc 

(e) Bàn hen quan là môt don vl tru'c tip hoC giãn tiép chiu sçr kiém soãt, dóng kim soãt 
hoäc chiu anh hu'o'ng dáng k, hoàc cO quyen biu quyét b&i bt k' Ca nhàn nào duvc d Cp 
dn trong dim (c) hoc (d) 
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(Pliài trá) 
Triu dOng 

Phái thu 
Triu dOng Ben liOn quan Quan h Câc giao djch 

(1.098.260) 

(709.933) 

Cong ty 
con 

Cong ty 
con 

VOn gOp 

Tin gOi 

VOn gop 

Tin gO'i 

400.000 

4.790.000 

915.000 

Cong ty Tài chinh 
TNHH MB Shinsel 
(MCredit") 

Cong ty TNHH bo 
him nhãn tho MB 
Ageas 

Cong ty 
con 

879.375 VOn gop 

Tin gO'i (1.349.132) 

Tong Cong ty CO 
phán Bo hiem 
Quân dôi ("MIC") 

38.391 

COng ty 
con 

879.375 VOn gOp 

Tièn gOl 

Cho vay 

(659.927) 
TOng Cong ty CO 
phn BOo him 
QuSn dôi (MIC) 

Chi tit n và cho vay cac ben lien quan tru'c tip t?i  thOi dim ngãy 31 thang 12 nàni 2020 

nhu' sau: 

Cong ty C phn 
ChCvng khoOn MB 

Cong ty 
con 

VOn gOp 

TiOn gO'i 

VOn gOp 

Tin gO'i 

VOn gOp 

Tin gO'i 

1.249.429 

293.900 

665.862 

(572.464) 

(174.789) 

(365.880) 

Chi tit nç và cho vay cãc ben lien quan tryc tip tai thOi dim ngày 31 thäng 12 nãm 2019 

nhu' sau: 

Phài thu 
Triu dOng 

(Phái trà) 
Triu dOng 

Cong ty CO phn 
ChU'ng khoán MB 

Cong ty CO phOn 
Qun l' Qu9 Dáu tir 
MB 

Cong tyTai chinh 
TNHH MB Shinsei 
("MCredit") 

Cong ty TNHH bo 
hiOm nhân tho MB 
Ageas 

COng ty 
con 

Cong ty 
con 

Cong ty 
con 

COng ty 
con 

VOn gop 

Tin gui 

VOn gOp 

Tin gui 

VOn gOp 

Tin gui 

VOn gOp 

Tin gui 

VOn gop 

Tin gO'i 

971.109 

293.900 

665.862 

400.000 

3.492.000 

915.000 

Cong ty Qun I' Cong ty 
và Khai thác tài san 
MB 

(868.170) 

(34.128) 

(254.346) 

(134.955) 

(473. 689) 

34 

Cong ty C phn Cong ty 
Quãn I' Qu9 Dâu tii' con 
MB 

Cong ty Qun N COng ty 
va KhaithOctàisan cc 
MB 

Ben liOn quan Quan h Các giao dich 



3. Báo cáo b phân riêng theo khu vipc d!a  I 

3.1 Mü'c do tp trung theo khu vuc dia ! cüa các tài san, cong n' và câc khoãn myc ngoi 
bang 

Tong dii' no' cho vay, tOng tin gü'i, cac cam két tin dung,  CCTC phäi sinh, kinh doanh Va 
déu tu' chü'rig khoán theo khu vy'c dia  I' du'c trmnh bay du'&i bang tOng ho'p sau: 

TOng di.r ncv cho 
vay 

TOng tin gi'i Các cam két thu' 
tin dvng 

Kinh doanh vã du 
tu' chü'ng khoán 

Trong nu'O'c 280.656.128 312.922.246 29.182.376 99.614.745 

Nu'O'c ngoài 3.344.252 1.598.633 - - 
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3.2. Bão cáo bt phan riêng lé theo khu vu'c dia ly 

31 thãng 12 nãm 2020 Min Bk Mi4n Trung Min Nam Khu vtrc khác Loai trCr Tóng cong 
TriOu d6ng Triêu dOng Triêu clOng Triêu clOng TriOu d6ng TriOu dOng 

Tài sn 322.497.365 34.965.617 116.408.585 4.745.926 (777.899) 477.839.594 

No' phi trâ 341.512.030 17.403.468 70.499.389 2.466.563 (777.899) 431. 103. 551 

Tài sn cO dinh 3.795.309 24.006 70.028 10.263 3.899.606 

Doanh thu 57.185.119 4.781.490 14.363.228 525.533 (38.989.095) 37.866.275 

Chi phi 51.622.821 4.390.957 10.709.947 433.245 (38.989.095) 28.167.875 

Lci nhuân tru'&c thuê 5.562.298 390.533 3.653.281 92.288 9.698.400 

31 thâng 12 näm 2019 Mik Bk Min Trung Mi4n Nam Khu vu'c khác Loai trit' T6ng cOng 
TriOu clOng Triêu dOng Triêu clOng Triêu d6ng Triêu clang TriOu dOng 

Tài san 272.067.028 34.921.306 87.842.200 4.498.564 (772.005) 398.557.093 

No' phãi tr 291.004.898 14.932.954 53.978.161 2.136.470 (772.005) 361.280.478 

Tài san cO dinh 2.280.375 25.221 65.772 17.035 - 2.388.403 

Doanh thu 57.065.768 4.288.310 13.102.873 513.470 (40.005.132) 34.965.289 

Chi phi 50.626.760 3.784.174 10.808.420 464.942 (40.005.132) 25.679.164 

Lo nhuãn tru'Oc thuê 6.439.008 504.136 2.294.453 48.528 - 9.286.125 
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4. Thuyêt minh v biên dông Io'i nhuân: 

Lo nhuãn tru'O'c thu4 cüa MB qu' IV näm 2020 so vài qu IV nàm 2019 tang 129.192 triu 

dóng tu'ng du'ong mU'c 5,87% do các nguyen nhàn sau: 

Khoân mic co biên clông Io'n 

Anh hu'o'n 
Lo'i nhuân tru'âc thuê 

Triêu clong 

  

Tang Iç'i nhun do thu nhp lãi thuân tang 
Tang I'i nhun do tang lãi thun tO' hot ng dlch vu 
Tang Ii nhun do tang Iäi thuãn tO' hot dng kinh doanh 
ngoi hói 
Giàm Ip nhun do giâm al thuàn tO' ch0'ng khoàn kinh 
doanh, chCi'ng khoán dàu tu' và gop von, du tu' dài han 
Gim IQ'i nhun do giàm al thun tO' hoat dOng khác 
Tang Ii nhun do tang thu nhap tO' gop vn mua có phân 

Tang Io nhuân do gim chi phi hoat 5ng 
Giâm li nhuãn do tang chi phi dv' phOng 

T6ng tang/(giàm) ânh hu'ô'ng dn kèt qua kinh doanh 

881.458 
54.086 

112.731 

(137.125) 
(146.886) 

141.236 

24. 398 
(800.706) 

129.192 

 

5. ChInh sách quân I rUl ro lien quan dn các cong cii tài chinh 

Onh hu'&ng cOa Ngân hang là tr& thành mt tap doàn tài chlnh da nang. Do vy, vic sO' 
dung càc cong cy tài chinh, bao góm huy dng v6n tO' khàch hang (bang san phm tién gO'i 
và phát hành giy tO cO gia) và du tu' vào cãc tài san tài chlnh Co chat Iuvng cao dà tr& 
thành hot dng rnang tinh then ch6t giup Ngàri hang dt du'c mO'c chênh lch lài suàt cn 
thiêt. Xét tO' khIa cnh quãn I rOl ro, Ngan hang phâi duy tn co' càu danh muc  tài san, cong 

n và ngun v6n (bao g6m các khoan muc ni bang và ngo?i bang) vl muc  tiêu an toàn, giam 

thiu rOl ro trong ho?t dng ngàn hang. Ben c?nh  do, Ngan hang thy'c hien dàu tu' vào các 
chU'ng khoán hay cp tin dung cho cäc ngän hang khàc. NhG'ng rOl 10 lien quan den trao dôi 
ngo?i t và thay dói al sut du'o'c quan l' thông qua àp dyng hn mU'c trang thai nhàm hn 
ch4 su' tp trung qua m0'c dOng th&i tham gia vào càc hot dng CO taG dung can bng ln 
nhau d giam thiu rOi ro. Thong qua vic näm giG' nhiêu tài san là các cong cci tài chinh cO 
chat Iuvng cao, Go' cu bang can dôi kê toán rieng cOa Ngan hang cO dO khã nàng phong 
ngO'a rOi 10 trong yeu trong qua trinh ho?t dng kinh doanh và dam bao khã nang thanh 
khoân. Them vào do, Ngan hang cOng tham gia vào nhiêu giao dlch phOng ngcl'a rOi no lien 
quan dn CáC cong Cu tài chinh nhv' céc cam k&t hoän dói ngoi t cho myc dich quâni l' rOl 
10 lai suät. 

Trong qua trinh quân IrOi ro tin dyng, Ngan hang dã sO' dung cO hieu qua Cm nang Tin 
dung trong dO ghi chi tiêt các chinh sách va thO tyc cho vay cOng nhu' các hu'O'ng dn thci'c 
hien d chun hôa các hoat dng tin dyng cOa Ngan hang. ROi no thanh khoân du'o'c han  ch 
thông qua viêc nam giG' mOt so Iu'ç'ng tin mat và các khoân tu'o'ng du'o'ng tin dv'&i dang tài 
khoán Nostro 0' mG'c d hp Ii', các khoan tiên gO'i Co k' hn tai  Ngan hang Nhà nu'&c và các 
to chG'c tin dung khác và các giày tO' CO giá. Các tç' te an toàn CO tinh d&n yu to rOi 10 cOng 
duC sO' drng d quan I iO no thanh khoãn. Ngan hang thu'ô'ng tiên hành dánh giá chênh 
léch al suât, so sánh vO các thi tru'O'ng trong nu'O'c vâ quOc tê d4 Co nhG'ng diu chfnh kip 
thô'i. Them vào dO, viec  ãp dung cáo quy tninh quân I' rOi 10 ni b cOng trO' nén hieu  qua ho'n 

nhO' viec  triOn khai H thông Quan l' Von Tp trung và H thông Thanh toán Tp trung. Theo 
dO toàn bO CáC giao dch von và thanh toán cOa Ngan hang du do HOi sO' chinh thy'c hien. 
Viec do cho phép Ngàn hang giám sat hiu qua ho'n các bin dOt ye vOn Va giâm các sal sOt 
CO th xay ra cong nhu' nhG'ng thO tyc phO'c tp khOng cn thit. 
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5.1 RUi ro tin dyng 

Rüi ro tin dung là rüi ro v6n cOtrong hoat dng kinh doanh cüa càc ngãn hang. Rii ro tin 
dung là khà nang xày ra ton that do khãch hang khong thu'c hiên hoàc khOng cô khà nang 
thu'c hiên nghTa vu cta minh theo cam kt. 
Ngân hang dà duy tn môt chinh sách quàn l' rüi no tin dung dam bào nhQ'ng nguyen tc c 
bàn sau: 

Thit 1p môt mOi tru'ô'ng quàn l' rtii ro tin dung phU hp; 

Hoat dông theo mt quy trinh cp tin dçng lânh mnh; 

Duy tn mt quy trinh quàn l', do lu'&ng và giam sat tin dcing phü hcp; Va 

Dam bào kim soàt dy dU d6i v&i riii no tin dung. 

Ngan hang tin hành xét duyêt tin dçing qua nhiu cp d dam bào mt khoàn tin dung du'cyc 
xem xét mOt  cách dOc lap; dóng tho, viêc phê duyt cãc khoàn vay du'cc thci'c hiên trên ca 
sá hn mü'c tin dçing du'cc giao cho tü'ng cp cO thm quyên. Ben canh do, mO hinh phê 
duyêt tin dung cüa Ngan hang cO su' tham gia cüa Hi dOng tin dcing d4 dam bào ho?t dong 

phO duyet  tin dung du'c tp trung v&i cht lu'ç'ng cao nhat. 

Ngan hang dang sO' dt,ing h thóng x&p hng tin dung ni b duç'c Ngàn hang Nhà nu'&c 
chp thun nhu' mt cong cy quàn 19 d quàn tr rOi ro tin dyng, theo do mi khách hang du'c 
xep lo?i O' mt m'c d rOi ro. MCi'c d nOi ro nay cô the du''c sO'a dói, Cp nhtthu'&ng xuyên. 

Du' lieu  Va kêt qua xep hang cOa khàch hang trên toàn h thóng du'c kiém soát va quãn 9 
tp trung ti Hi s& chinh. Dày là c s cho viec  cap tin dyng và cung cap djch vçi cho khäch 

hang cüng nhu' viec  trich 1p dy' phOng rOi ro tin dyng theo quy dlnh. 
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5.2 Rti ro th/ truô'ng 

5.2.1 RUi ro Ia! suit 

Tho'i han dinh lai Iäi sut thu'c té là thO'i han  cOn lai tlnh tU' thO'i diem lap các báo cáo tài chinh 
rieng cho t&i k' dnh li al suet gn nhât cOa các khon muc  tài san và nguón von. 

Các gia dnh Va diéu kiên sau du'cyc áp dung trong phân tich thO'i han dlnh lai lãi suet thrc té 
cCia các tài san Va cong nY cOa Ngân hang: 

Tién met, yang bc dá qu'; gOp vOn, déu tu' dài han  và các tài san cO khác (bao gOm tài 
san cO djnh và tài san CO khác) du'Q'c xép loal vào vào khoân muc khang bj dmnh  giã  lai  läi 

suet; 

Tin gCi'i tal Ngan hang Nhà nu'O'c Viêt Nam du'o'c xép loal tin gri thanh toán do dO k' 

han dnh  lai  Iäi suãt thyc té du'cc xêp loai den mt thang; 

ThO'i han dinh al al suet thy'c té cüa các khoân tién gO'i tal  Va cho vay các TCTD khäc; 
các khoân cho vay khách hang; chu'ng khoán du tu'; các khoan no' Chinh phU và Ngân 
hang Nhà nu'&c Vit Narri; các khoân tièn gO'i và vay cüa càc TCTD khác và khoân muic 
tién gü'i cüa khách hang; phát hành giéy to' CO gia du'o'c xác dinh nhu' sau: 

Cãc khoân mcjc có lài suet cO dnh trong suOt thai gian cüa ho'p dOng: Tho'i han  djnh 
al al suet thu'c té du'a trên thai gian dáo han  thu'c té tinh tü' tho'i diém 1p báo cáo tài 
chinh rieng. 

Các khoan myc cO al sut thã n61: ThO'i han dinh  al lãi suet thu'c té du'a trên k' dinh 
lai lãi suát gän nhét tinh tCi' thO'i diOm lap báo cáo tài chinh riêng. 

ThO'i han  dinh al al suet thu'c t cOa khoan myc ngu6n vOn tãi tro' u' thác du tu', cho 
vay ma tO chCvc tin dyng chlu  rüi ro dy'a trên k' dlnh  li al sut gân nhàt tinh tü' thO'i diem 
lap báo cáo tái chlnh riêng; 

Tho'i han dlnh al al sut cOa các khoan no' khác du''c xêp loai vào khoán mt,ic khOng b 
dlnh gia al läl suât. 
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Phän loal tãi sn v Cong flY vão ngày 31 tháng 12 nãm 2020 nhu' sau: 

Lãi suât du'çYc dinh giá Ii trong vông 

Dcn v: tnOu d6ng 

T6ng 
KhOngbjdinhgiá 

Qua han Iai Iãí sut DOn 1 fháng Ti)' 1 -3 tháng Ti)' 3-6 thang Ti)' 6- 12 thang TrOn 12 tháng 

Tài san 
Tin mät,vàng bac, cia qu' - 3.108.249 - - 3.108.249 

Tin gCi'i t?i NHNN 17.286.855 - 17.286.855 

Tin, yang gCri tai va cho 
vaycacTCTDkhác - 42.211.979 6.134.293 1.355.220 546.621 - 50.248.113 

Chu'ng khoán kinh doanh (*) - 1.470.802 1.470.802 

Các cong cu tài chinh phái 
sinh và cáo tài san tâi chinh 
khác - 47.907 67.537 (98.356) (31.174) 40.352 26.266 

Chovay khách hang () 4.191.468 - 80.557.608 130.909.128 28.826.274 23.642.553 15.873.349 284.000.380 

ChCrng khoán du tu' (*) 50.000 - 8.836.909 19.738.122 4.824.199 10.953.717 53.740.996 98.143.943 

Gap vón, du tu' dài han (*) - 4.848.505 - - - - 4.848.505 

Tat san co d!nh - 3.899.606 - - - 3.899.606 

Tài sàn COkhác (*) 19.450.890 - - - 19.450.890 

T6ng tài san 4.241.468 31 .307.250 150.412.060 156.849.080 34.907.337 35.111.717 69.654.697 482.483.609 

Nc phãi trà 
Cackhoan vay NHNN - 15.383 - 15.383 

Tin gCi vá vay các TCTD 
khác - 21.401.421 13.067.098 7.640.089 1.321.183 114.797 43.544.588 

Tièn gCi'i cüa khách hang 178.464.667 47.374.998 38.812.323 37.672.982 12.195.909 314.520.879 

Các cong cu tài chinh phâi 
sinh và các khoán nç tái 
chinh khác - 
V6n tài trcy, iy thác du tu', 
cho vay TCTD chiu rCii ro - 304 1.857 205.180 - 207.341 

Phãt hánh giy t CO giá 6.533.454 7.999.764 6.319.696 25.561.220 4.307.721 50.721.855 

Cáo khoan nç khãc (*) 22.093.505 - - - 22.093.505 

T6ng no' phài trà 22.093.505 206.415.229 68.443.717 52.977.288 64.555.385 16.618.427 431.103.551 

MU'c chOnh nhy cam vol 
Iãi suãt ni bang 4.241.468 9.213.745 (56.003.169) 88.405.363 (18.069.951) (29.443.668) 53.036.270 51.380.058 

(*): Các khoân muc nay khOng bao g6m du'phOng rth ro. 
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5.2.2 Rti ro tin të 

ROi ro tin t là rOi ro ma gia t cüa các cOng cv tài chinh bi bin dng xut phát tci' bin dng t9 già. Ngân hang duc thành 1p và hot dng t?i Viet 
Nani vO'i dOng tiên bào cao là dng Vit Nam. OÔng tièn giao dch chinh cia Ngàn hang cOng là dóng Vt Nam. Các khoân cho vay khãch hang cia 
Ngàn hang chO yu bang dOng ViOt Nam và O Ia M9. Mt so tài san khác cta Ngan hang bang ngoi t khác ngoài dOng Vit Nam và OO Ia M9. Ngàn 
hang dã thiet lap han mu'c trang thai cho tu'ng Ioai tien te du'a tren he thong danh gia rui ro noi bo cua Ngan hang va cac quy inh cua NHNN Trang 
thai dOng tièn du'o'c quan 19 hang ngay Va chiên lu'cyc phông ngO'a rüi ro du'cc Ngân hang sO' dung d dam bào trang thai dOng tiên du'cc duy trl trong 
han rnU'c dã thiOt lop. 

Phãn loai tài san và cong n' theo loi tin te dã &r'c quy dOi sang triu dOng vão ngày 31 tháng 12 nam 2020 nhu' sau:
Dcn vi: triêu dông 

Các ngoai tê khác 
USD ducrc quy cl& EUR du'ci'c quy d6i ducc quy dói Tóng 

Tàisán 
Tin mat, yang bac, dà qu9 217.431 230.138 123.100 570.669 
Tin gO'i t?i  NHNN 2.337.948 1.434 299.323 2.638.705 
Tin, yang gO'i tai và cho vay các TCTD 
khác 8.519.647 689.940 224.571 9.434.158 
Càc COfl9 cu tài chinh phái sinh Va càc tài 
san tài chinh khàc 
Cho vay khàch hang 23.821.123 651.124 24.472.247 
Chü'ng khoàn du tu' - gOp 
Gop vOn, du tu' dài han 

4.628.000 
2.854 

39.456 4.667.456 
2.854 

Tái san cO dinh 8.978 1.286 10.264 

Các tài san Co khác 5.137.478 683.604 61.519 5.882.601 

T6ng tài san 44.670.605 1.607.970 1.400.379 47.678.954 

Nc' phài trà 
Tin gO'i và vay cOa các TCTD khác 20.595.160 181.139 261 .485 21.037.784 

Tin gO'i cOa khách hang 20.035.232 5.066.149 556.998 25.658.379 
Các cOng cu tài chInh phài sinh và các 
khoan n tài chinh khàc 5.319.707 (3.182.925) 631 .019 2.767.801 

Các khoan n khác 1.570.498 6.574 43.381 1.620.453 

TOng no' phâi trâ 47.520.597 2.070.937 1.492.883 51.084.417 

Trang thai tin té nOi  bang (2.849.992) (462.967) (92.504) (3.405.463) 

Trang thai tin t ngo?i bang 230.944 (97.495) 9.771 143.220 

Trang thai tiên t nci, ngoi bang (2.619.048) (560.462) (82.733) (3.262.243) 
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5.2.3 Rá! ro thanh khoàn 

Thi'i gian däo h?n  côa các tài san và cong no' th hiên thO hn cOn I?i  côa tài sn và cOng 
no' tInh tü' ngày lap các báo cáo tài chinh rieng dn ln thanh toán cu6i cüng theo quy dnh 
trong hci'p dOng hoäc trong diu khoan phát hành. 

Các giâ dinh va dièu kiên sau du'o'c áp dung trong phân tich thOi gian áo hn cOa các tài san 
và cong np' côa Ngãn hang: 

Tin gO'i tai Ngân hang Nhà nu'àc ViOt Nam du'p'c xp Ioai tièn gü'i thanh toãn, trong do 
bao gôm tin gO'i du' trü' bat buOc. S6 dii' cOa tin gO'i dv'  trD' bat buQc phu thuOc vao 
thành phn và k' han cüa các khoàn tin gô'i khách hang côa Ngàn hang; 

ThO'i gian dão hn cüa chO'ng khoán du tu' là chUng khoàn Np' du'p'c tinh dci'a trén ngày 
dáo hn cüa tü'ng loal chU'ng khoàn; 

ThO gian dáo han cüa CáC khoân tin gri tai và cho vay các TCTD khác và các khoan 
cho vay khách hang du'p'c xác dinh du'a vào ngày dáo han cüa hp'p dOng. Thai gian däo 
han thçi'c t cO th thay dói do càc kh u'a'c cho vay du'p'c gia han; 

Thai gian dào han cüa các khoan du tu' gOp v6n mua Co phn du'p'c coi là tü' mQt dn 
näm nàm do các khoan dáu tu' nay khOng có thO'i gian dào han xác djnh; 

Các khoan tin gO'i và vay cOa các TCTD khác và các khoàn tin gO'i cüa khách hang 
du'p'c xàc dinh dy'a vào tinh cht cOa các khoàn nay hoac thOi gian dáo hn trén hçi'p 
dông. Tài khoân Vostro Va tiên güi thanh toán du'p'c thu'c hin giao dlch  theo yeu cãu 
cüa khách hang và do dO du'cYc xep Ioai là tin gO'i khOng k' han. ThO'i gian dáo han dOi 
v&i cac khoàn vay và tièn gCii kS' han du'ci'c xác dinh dçi'a trén ngay dào han theo ho'p 
dOng. Trong th'c t, càc khoan nay cô th du'p'c quay vOng và do dO duy tn trong thai 
gian dài ho'n thai gian dão han ban du; 

ThO gian dáo han  cüa tài san cO djnh du'p'c xác dnh dçi'a vào thô'i gian sO' dung hO'u ich 
cOn al cOa tài san, thông thu'o'ng là tO' mt dn nàm nam; 

ThO'i gian dáo han  cUa các khoân vOn tài tip', Oy thác du tu', cho vay TCTD chlu rOl ro; 
phát hành giy t& cO giá du'p'c xác dnh dv'a trén ngay dáo han  cOa tU'ng hp'p dOng. 
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Phãn Ioai tài san và Cong nçv vào ngày 31 thãng 12 nám 2020 nhu' sau: 

Trong h?n 
Dan vi: tnu d6ng 

T6ng Quáhan Dénithang TCrI-3fháng TCi'3-l2thang Tü'1-5näm Trên5nãm 

Tãi san 
Tin mt, yang b?c,  dá qu 3.108.249 -  3.108.249 

Tngü'itNHNN - 17.286.855 -  17.286.855 

Tin gO'i tai và cho vay cac 
TCTDkhác - 42.211.980 6.134.293 1.901.840 50.248.113 

Chrng khoán kinh doanh () 1.470.802 - - - 1.470.802 

Các cong c tãi chinh phái 
sirth vâ cOctâi san tài chinh 
khãc 47.907 67.537 (129.530) 40.352 - 26.266 

Chovaykháchhâng 4.191.468 17.907.836 48.746.100 95.052.591 66.620.856 51.481.529 284.000.380 

Chü'ng khoán du tu' (*) 50.000 2.366.970 825.902 14.687.510 33.267.079 46.946.482 98.143.943 

GOp v6n, du tu' dài hn (*) 4.848.505 4.848.505 

Tài san có dnh - 3.899.606 3.899.606 

TOi san COkhác (*) - 17.197.023 238.824 896.269 72.115 1.046.659 19.450.890 

Tang tài san 4.241.468 101.597.622 56.012.656 112.408.680 108.748.513 99.474.670 482.483.609 

No' phãi trá 
Cáckhoânvay NHNN 15.383 -  -  15.383 

Tin gCi'i vâ vay cOa các TCTD 
khác 21.401.421 13.067.098 8.961.272 54.854 59.943 43.544.588 

Tingü'icüakháchhâng - 178.464.667 47.374.998 76.485.305 12.175.448 20.461 314.520.879 

Các cong cci tài chinh phái 
sinh Va các khoán n tãi chinh 
khác - 
Von tel tro üy thác du tu 
cho vay TCTD chju rOi ro 304 1.857 15.425 159.795 29.960 207.341 

Phát hành giy tä Co giá 6.533.454 6.699.819 16.718.603 19.715.579 1.054.400 50.721.855 

Các khoàn nç khác (*) 22.093.505 22.093.505 

T6ng no' phâi trà 228.508.734 67.143.772 102.180.605 32.105.676 1.164.764 431 .103.551 

Mü'c chOnh thanh khoàn 
4.241.468 (126.911.112) (11.131.116) 10.228.075 76.642.837 98.309.906 51.380.058 

rOng 

(*): Các khoán muc ny khOng tmnh cY4n dii phOng rUi ro. 
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6. T giá mt s 6  ngoi t ti th&i d16m Ip bão cáo: 

31/12/2020 
d6ng 

USD 

EUR 

23.140,00 

28.675,00 

GBP 31 .880,00 

JPY 223,00 

CHF 26.287,00 

AUD 17.842,00 

CAD 18.161,00 

SGD 17.509,00 

KHR 5,78 

THB 758,22 

SEK 2.852,79 

31/12/2019 
dOng  

23.175,00 

26.130,00 

30.393,50 

213,70 

23.920,00 

16.347,50 

17.837,50 

17.241,50 

5,87 

751,85 

2.576,93 

Ngu'o'i soát xét: Ngu'O'i Imp: 

Ba Lé Thi Huyn Trang Ba £ng Thüy Dung 
PP. K toán tng hcp K toán tru'à'ng 

Ba Nguyen Thj Thanh 
Giám dóc tâi chlnh 

;I:--o g Lu'u Trung Thai 
2 Tong Giám dóc 

Ha NOI, Vit Nam 
Ngay thang 01 näm 2021 
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