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Ngân hang Thtrmg mi Co phn Bàn Vit
Báo cáo cüa Ban Tong Giám dôc
Ban Tng Giám d& Ngân hang Thucmg mai Co phAn Bàn Vit ("Ngân hang") trInh bay báo cáo nay
va báo cáo tài chInh riêng dInh kern cüa Ngân hang cho näm k& thác ngày 31 tháng 12 näm 2019.
Ban Ting Giám dc Ngân hang chin trách nhim 1p và tñnh bay trung thrc và hçrp 1i báo cáo tài chInh
riêng theo các Chu.n mrc Ké toán Vit Nam, Chê d Ké toán Vit Nam áp ding cho các To chixc tin
ding do Ngân hang Nha nrnic Vit Nam ban hành và các quy dnh pháp 1 có lien quan den vic lap và
trmnh bay báo cáo tài chInh. Theo )i kiM cüa Ban Tong Giám d& Ngân hang:
(a)

báo cáo tài chInh nêng ducic trinh bay t trang 5 dn trang 85 dä phán ánh trung thirc va hcip 1
tInh hInh tài chInh chua hp nht cüa Ngân hang ti ngày 31 tháng 12 näm 2019, kêt qua hoat
dng kinh doanh chua hqp nht và luu chuyên tiên t chua hcip nhât cüa Ngân hang cho nãm
kt thüc cüng ngày, phü hcip viii các ChuM muc K toán Vit Nam, Ch d K toán Vit Nam
áp dung cho các T chCrc tin ding do Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam ban hành và các quy djnh
pháp 1i có lien quan den vic Ip và trInh bay báo cáo tài chInh; và

(b)

ti ngày 1p báo cáo nay, không có l do gI d Ban TMg Giám d& Ngân hang cho rang Ngân
hang s không th thanh toán các khoãn nq phái trà khi dM han.

Tai ngày lap báo cáo nay, Ban TMg Giám dc Ngan hang dã phê duyt phát hành báo cáo tai chInh
riêng dInh kern.

a tnät

ng Giám dc

TR(I

B
Phó Thng Giám a'6c
Thanh ph H ChI Minh, ngày 18 thang 5 nàm 2020

KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 I kpmg.com.vn

BAO CÁO KIEM TOAN DQC L.AP
Kinh gü'i các Co dông
Ngân hang Thu'ng mi Co phân Bàn Vit
Chüng tôi da kim toán báo cáo tài chinh rieng dInh kern cüa Ngân hang Thizo'ng
mi C6 phn Bàn Viet ("Ngân hang"), bao gm bang can dOi k toán riêng t?i ngày
31 thang 12 nàm 2019, báo cáo kt qua hot dong kinh doanh riêng và báo cáo lu'u
chuyén tin te riêng cho näm kt thüc cOng ngày và các thuyêt minh kern theo duvc
Ban Tóng Giám d6c Ngan hang phê duyet phát hành ngày 18 thang 5 näm 2020,
du''c tilnh bay tO' trang 5 den trang 85.
Trách nhim ciia Ban T6ng Giám d6c
Ban lông Giám d6c Ngan hang chlu trách nhiem 1p va trinh bay trung th i,'c và hç'p

19 báo cáo tài chinh riêng nay theo các Chuen my'c Kê toán Viet Nam, Ché d Ké

toán Viêt Nam áp dung cho các To chCrc tin dyng do Ngân hang Nhà nu'&c Viet Nam
ban hành va cac quy dlnh pháp 19 có lien quan den viec 1p và trmnh bay báo cáo tài
chinh, va chiu trách nhiem ye kiem soát ni bô ma Ban TOng Giám dóc xac dlnh là
cn thit de dam báo viec 1p báo cáo tài chinh rieng khong có sai sOt trong yeu do
gian Ian hay nhem ln.
Trách nhiêm cüa kiêm toán viên
Trách nhiêm cOa chCrng tOi là du'a ra 9 kien v báo cáo tài chinh rieng nay du'a trên
ket qua kiem toán cOa chOng tOi. ChOng tôi dã thu'c hien cOng viêc kiem toán theo
các Chuàn mu'c Kiem loan Viêt Nam. Các chuen mi,rc nay yOu ceu chOrig tOi tuân
thO chun my'c và các quy dnh v dao dO'c nghe nghiep và lap k4 hoach va th'c
hiên cuc kiem toán de dat du'o'c su' dam bào h9'p 19 ye viec lieu baa cáo tài chinh
riOng có cOn sai sot trong yu hay khOng.
Cong viêc kiem toán bao gOm viec thy'c hien các thO tyc nhm thu thp các beng
chU'ng kiem toán ye các sO lieu và các thuyet minh trong báo cáo tài chinh riOng.
Các thO tyc du'ac lu'a chçn dtj'a trên xét doan cOa kiem toán viOn, bao gOm dánh giá
rOi ro cO sai sot trong yeu trong baa cáo tài chInh riOng do gian Ian hoãc nhâm ln.
Khi thçc hien các dánh giá rOi ro nay, kiem toán viOn xern xét kiem soát nOi b cUa
Ngân hang liOn quan to'i viec lap và tr'inh bay báo cáo tài chinh riOng trung thy'c Va
ho'p 19 nhem thiêt ke các thO tuc kim toán phO hc'p vO'i tlnh hlnh thirc t, tuy nhiOn
khOng nhem myc dich du'a ra 9 kiên ye hieu qua cca kiem soát ni b cOa Ngan
hang. Cong viec kiem toán cung bao gôm viëc dánh giá tinh thIch h'p cOa các chInh
sách ke toán dic ap dyng va tinh hç'p 19 cüa các u'c tinh ké loan cOa Ban TOng
Giám d6c Ngân hang, cung nhir dánh giá viec trinh bay tOng the báo cáo tài chmnh
riOng.
ChOng tôi tin rng các bng chO'ng kiém toári ma chOng tôi thu du'Q'c là dy dO va
thIch hpp lam cot sO' cho 9 kin kiém toán cOa chUng tOi.

KPMG Lin,ited Branch in Ho Chi Minh City, a branch of KPMG Limited,
a Vietnamese one member limited liability company and a member firm of
the KPMG network of independent member firrny efhliated with KPMG
International Cooperative CKPMG lnternational), a Swiss entity.
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S.

V kin cüa kiêm toán viên
Theo kien cia chürig tôi, baa cáo tài chinh riêng dã phàn ánh trung th'c và hpp
Ii', trén các khIa c?nh trong yu, tmnh hInh tài chinh chu'a ho'p nhât cüa Ngan hang
Thu'o'ng mi Co phn Bàn Vit tal ngày 31 tháng 12 nãm 2019, k4t qua hoat dông
kinh doanh chu'a hçp nht và Iu'u chuyn tin té chua h'p nht cho näm kt thiic
cüng ngay, phü hp vO'i các Chun mu'c K toán Viet Nam, Chê d Kê loan Viêt
Nam áp dung cho cac TO chU'c tIn dung do Ngân hang Nhà nu'O'c Vit Nam ban
hành va cac quy djnh pháp I cO lien quan dn viêc Ip Va trinh bay báo cáo tài
chinh.

Chi nhánh Cong ty TNHI-I KPMG ti Thành phO Ho ChI Minh
Viêt Nam
Báo cáo kim toán sO: 19-01 00279/2*2201
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Phó Tong Giám dOc

Nguyn HO Khánh Tan
Giãy ChO'ng nhn ãng k Hành ngh
Kiem toan so 3458-2020-007-1

Thành phO HO Chi Minh, ngày 18 thang 5 nâm 2020

Ngân hang Thuong mai Co phân Ban Viêt
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Th! Minh Khai
Phuông 5, Qun 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Bang can ôi ké toán riêng t01 ngày 31 tbáng 12 näm 2019

Mu B02/TCTD
(Ban hành theo Thông tu so
4912014/JT-NHNN ngay 31 tháng 12 nOnl 2014
cüa Ngan hang Nhà ,utcrc Viêt Narn)
Thuyt
minh

31/12/2019
Triêu VND

31/12/2018
Triêu VND

A

TA! SAN

I

Tiên mat

4

426.641

506.749

II

Tiên gui tal Ngân hang Nhà rnmc Vit Nam

5

929.747

513.958

Ill
1
2

Tiên gin và cho vay các to chirc tIn dung khác
Tiên gui tai các to chüc tin dung khac
Cho vay các to chtrc tin d9ng khác

6

9.182.236
7.538.291
1.643.945

6.678.620
6.217.150
461.470

V

Các cong cu tài chInh phái sinh và các tài san
tài chInh khác

7

22.336

22.591

VI
1
2

Cho vay khách hang
Cho vay khách hang
Du phOng n'ii ro cho vay khách hang

8
9

VIII
I
2
3

Chirng khoán &tu tu
Chirng khoán dâu tu san sang dé ban
Chuiig khoán dâu t giU den ngày dáo han
Dir phOng rài ro chirng khoán dan tu

IX
1

Gop van, dâu tu dài han
Dâu ti.r vao cong ty con

x

Tài san c dinh
Tài san cO dinh hiru hInh
Nguyêngiá
Giá tn Iwo man lüy kê
Tài san cô djnh vO hInh
Nguyêngiá
Giá tn hao mon lüy ké

1
a
b
3
a
b
XII
1
2
4
5

Tài san Co khác
Các khoán phâi thu
Các khoán lãi, phi phãi thu
TàisãnCOkhác
Các khoân d phOng rüi ro cho các tài san Co ni
bang khác
TONG TA! SAN

33.542.390
33.994.686
(452.296)

29.349.936
29690.468
(340.532)

10

3.854.322
3.593.822
377.437
(116.937)

5.956.261
4.768.566
1.317.258
(129.563)

11

100.000
100.000

500.000
500.000

1.190.951
371.285
521.134
(149.849)
819.666
941.625
(121.959)

767.628
315.631
438.967
(123.336)
451.997
549.545
(97.548)

2.659.975
1.453.483
1.028.320
249.184

2.757.953
1.653.608
1.004.245
179.414

12

13

14
15

(71.012)

(79.314)

51.908.598

47.053.696

Các thuyêt minh dInh kern là ho phân hqp thành cüa báo cáo tài chInh riéng nay

Ngân hang Thtrng mai Co phn Ban Vit
Tba nba HM Town, 412 Nguyen Th Minh Khai
PhirOng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Bang can d& ké toán riêng ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019
(tip theo)

Mu B02/TCTD
(Ban hành thea Thông tu
49/201411T-NHNN ngay 31 tháng 12 nàm 2014
cüa Ngôn hang Nhà ,nthc Viét Narn)

Thuyt
minh
B

N

31/12/2019
Triêu VND

31/12/2018
Triéu VND

PHAI TRA vA VON CHU SO HUU

NOPHAITRA
16

2

Tiên gui và vay các ti chfrc tIn dyng khác
Tiên gin cüa cac to chirc tin dung khac
Vay cac to chine tin dung khác

9.435.310
8.589.696
845.6 14

8.704.210
7.488.510
1.215.700

III

Tin gin cüa khách hang

17

35.349.792

34.030.315

Vt

Phát hành giy to' có giá

18

2.452.726

10

VII
1
3

Các khoãn nç khác
Các khoán lãi, phi phâi trã
Các khoán phái trá va cong ncr khác

19

968.601
878.5 15
90.086

913.855
772.743
141.112

48.206.429

43.648.390

3.702.169
3.17 1.009
3.171.000

3.405.306
3.000.009
3.000.000

1
8
140.85 1
390.309

1
8
126.893
278.404

3.702.169

3.405.306

51.908.598

47.053.696

II

TONG NQ PHAI TRA
VON CHUSOHIYU
VIII
1
a
b
C

2
5

Vn chü sEv hfru
Von cOa tO chine tin d9ng
Von djêu lê
Vn ddu tuxây dztng cci bàn, mua scm tài san
cô djnh
Tháng duvón cóphán
Qu cüa tO chine tin d9ng
Lcri nhun sau thuê chua phân phOi
TONG VON CHU SO HU'U
TONG NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HUt

21

Các thuyt minh dInh kern là bô phn hop thành cia baa cáo tài chInh riêng nay

Ngân hang Thuong moi Co phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuong 5, QuOn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Bang can d6i k toán riêng tai
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

Mu BO2ITCTD
(Ban hành theo Thông twsd
49/201411T-NHNN ngày 31 tháng 12 näm 2014
cña Ngan hang Nhà nzthc Vit Nam)

Thuy&
minh

31/12/2019
Then VND

31/12/2018
Triêu VND

CAC Cm TIEU NGOAI BANG CAN DO!
KE TOAN
1
2

4
5

Bão lãnh vay vn
Cam kt giao djch h& doái
• Cam két mua ngogi te
• Cam ket bán ngogi t
• Cam kêt giao djch hoán dôi
Cam két trong nghip vi L/C
Bão IAnh k.hác

33
33
33
33
33
33
33

130.7 19
30.695.339
2.064.588
1 .832.348
26.798.403
103.433
1.400.425

150.046
21.299.720
1 .3 74.943
815.2 70
19.109.507
13 1.229
1.268.442

Ngày 18 tháng 5 näm 2020
Ngithi 1p

Ngträi kiém soát

[2
Büi Thj Quanh
Phó phàng ké toán

fCong Nba
Kê toán trw&ng

n Anh Tü
Phó Tong Giám dôc

Các thuyt minh dInh kern là b5 phin hçp thành cüa báo cáo tài chmnh riêng nay

Ngân hang Thuo'ng mi Co phan BAn Viêt
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phubng 5,Quan 3, ThAnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Báo cáo kt quA hot dng kinh doanh riêng cho
nãm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019

Mu B03/TCTD
(Ban hành theo Thông ru so
49120 14/17'-NHNN ngày 31 lhang 12 nOm 2014
cOa NgOn hang Nhà nu&c Viêt Narn)

ThuyOt
minh
1
2

Thu nhâp lãi và các khoân thu nhp tln:rng tu
Chi phi lãi và cac chi phi tlxcmg t

I

Thu nhâp lãi và các khoãn thu nhâp tiro'ng
tn thuân

3
4

Thu nhâp tir hot dng djch vii
Chi phi hoat dông djch vu

II

22
23

2019
Triéu VND

2018
Triêu VND

3.799.434
2.870.371

3.125.236
2.331.374

929.063

793.862

24
24

77.469
39.267

69.042
35.440

Lãi thun tir hot dng dlch vu

24

38.202

33.602

III

Lãi thun tn hoat dông kinh doanh ngoi h6i

25

26.826

31.356

V

Lãi thuân tir mua ban chüng khoán dãu tn

26

101.296

45 .25 1

5
6

Thu nhâp tir hoat dông khác
Chi phi hoat dng khác

27
27

32.353
4.201

36.061
4.718

VI

Lãi thuân tn hoat dông khác

27

28.152

31.343

VII

Thu nhp tn gép vOn, mua cO phn

28

1.019

6.253

VIII

Chi phi hoat dng

29

856.458

696.838

IX

Loi nhuân thuân tn hoat dng kinh doanh
trir&c chi phI dir phông rüi ro tin dung

268.100

244.829

X

Chi phi dir phông rüi ro tin ding

110.421

126.966

XI

TOng 191 nhun trithc thuO
(mang sang trang sau)

157.679

117.863

30

Các thuyt minh dInh kern là bó phdn h0p thành cua báo cáo tài chInh riêng nay

8

Ngãn hang Thuong mi Co phãn Ban Viêt
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
PhuOng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh riêng cho
näm kêt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2019 (tip theo)

Mu B03/TCTD
(Ban hành theo Thông fu so
49/2014/IT-NHNN ngày 31 thang 12 nãm 2014
cüa Ngân hang Nhà nzthc Vit Narn)

Thuyt
minh
XI

Tong 19i nhuân triróc thu
(mang tu trang trirrc sang)

7

Chi phi thug thu nhâp doanh nghiêp hiên hành

XII

Chi phi thu thu nhp doanh nghip

XIII

Lçi nhuân sau thu

31

2019
Triu VND

2018
Triêu VND

157.679

117.863

31.777

21158

31.777

21.158

125.902

96.705

Ngày 18 tháng 5 nàm 2020
Ngii lap

Ngthi kim soát

Büi Thi Quanh
Phó phàng ké toán

LC
ha
toán trzràng

AnhTü
ông Giám dác

Chng th.fc ban sao
dün
1iychInh. 03
S6chthig thc
S&.?...OSIS
Ngly.I
thM' nAm
Phó ü tjch UBND Phtcng 4-

Các thuyt minh dInh kern là bô phán hcxp thành cüa báo cáo tài chInh riêng nay

Ngân hang Thuong mi C4 phAn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thj Minh Khai
Phu*ng 5, Quãn 3, Thành phô H ChI Minh, Vit Nam
Báo cáo hni chuyên tin t riêng cho näm két thüc
ngày 31 thIng 12 nàm 2019 (Phirong pháp trrc tip)

Mu BO4ITCTD
(Ban hành theo Thông 1w so
49/2014117'-NHNN ngày 31 tháng 12 nàm 2014
cüa Ngân hang Nhà n,thc Vit Nam)

2019
Triêu VND

2018
Triu VND

LUU CHUYEN TIEN riJ HO3T DQNG KINH DOANH
01 Thu nhp Iai va cac khoãn thu nhp tuclng tu nhãn dtrçrc
02 Chi phi lãi và các chi phi tuclng tr dä trã
03 Thu nhâp tr hoat dng djch vi nhãn duc
04 Chênh Iêch s6 tin thrc thu và thirc chi tir hoat dng kinh doanh
ngoai t, chüng khon
05 Thu nhp khác
06 Tién thu các khoán ncr âä ducrc xr 1 xóa, bC dap bAng ngun
liii ro
07 Tin chi trâ cho nhãn vien va hoat d*ng quãn 1, cong viii
08 Tin thué thu nhp doanh nghip thuc nôp trong nAm
Liru chuyên tin thuAn tir ho3t dung kinh doanh trir(vc
nhüng thay diii v tài san và vn hru dng

3.775.359
(2.764.599)
38.202

2.876.278
(2.136.415)
33.602

126.281
20.378

77.678
11.181

1.913
(807.373)
(10.448)

2.791
(670. 191)
(9.862)

379.713

185.062

(728.345)
2.114.565

(107.000)
165.760

255
(4.304.218)
(9.296)
(100.610)

(14.795)
(4.658.567)
145
(11.966)

731.100
1.319.477
2.452.716
29.216
(39)

(203.474)
6.473.249

1.884.534

1.940.041

Nhüng thay diii v tài san ho3t dng
09
10
11

TAng các khoàn tim giti va cho vay cAc tii chirc tIn dining khác
Gum cac khoãn kinh doanh chImg khoIn
Giãm/(tAng) các cong ci tAi chInh phái sinh và các tài san tai
chInh khác
12 Tang các khoán cho vay khách hAng
13 (TAng)/giãmnguOn di,r phông dê bü dâp tn tht dc khoAn
14 Tang khác ye tAi san hoat dng
Nhung thay diii vii cong nc hoat dung
16 Tang/(giàm) các khoãn tim gui và vay các tii chüc tin ding khác
17 Tang tim girl cüa khách hang
18 Tang phát hành giy tY có giá
21 Tang khác ye cong nq hoat dng
22 Chi tr các qu cüa tii chIrc tin ding
I

LIXU CHUYEN TIEN THUAN T HO4T DQNG
KIM! DOANH

111.724
(97)

Các thuy& minh dInh kern là bô phn hop thành cza báo cáo tài chInh riêng nay
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Ngân hang Thuong mai Co phân Ban Vit
Toa nba HM Town, 412 Nguyen Th1 Minh Khai
PhuOng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Báo cáo Iuu chuyên tien té riëng cho näm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 ,
(Phuong pháp true tiêp — tiêp theo)

Mu B04/TCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49/2014/TJ'-NHNN ngày 31 thang 12 n,n 2014
cOa Ngân hang NhO nu&c Vit Nam)

2019
2018
Triêu VND Triêu VND
LU'U CHUYEN TIEN Tif HO3T DQNG DAU TI]'
01
02
08
09

II

Mua sm tài san c6 djnh và tài san dài han khác
Tiên thu tr thanh 1, nhucmg ban tài san cô djnh va tài san dài
hankhác
Tién thu dâu ttr, gop von vào dcm vj khac
Tiên thu cô tiirc va Im nhuân duac chia t cac k.hoán gop von,
dâu tu dài han
LU'U CHUYEN TIEN THUAN T HOAT BONG
DAU TI]'

(306.890)

(596.017)

22.450
43 1.460

37.766

3.393

3.719

150.413

(554.532)

LU'U CHUYEN TIEN Ti)' HOJT BONG TAI CHINH
01

Tang vn c phn tü phát hành c phiu

76.005

Ill

LUIJ CHUYEN TIEN THUAN T
CHINH

76.005

IV

LU1J CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM

V

TIEN VA CAC KHOAN TUNG DI]'€NG TIEN TAt
THfl DIEM BAU NAM
TIEN VA CAC KHOAN TI]'QNG DIXNG TIEN T31
TWR DIEM CUOI NAM (THUYET MLNH 32)

VII

HOAT BONG TAt

2.110.952

1.385.509'.))

7.249.327

5.863.81

9.360.279

7.249.327

Ngày 18 tháng 5 nãm 2020
Ngun 1p

Ngun kiém soát

Büi Thj Quanh
Phó phbng kê toán

Cong Nha
Ké toán trzthng

OHOam Anh Tü
Phó Tong Giám dc

Các thuyt minh dInh kern là bó phdn hcip thành cüa báo cáo tài chInh riêng nay
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Ngân hang Thirong mai Co phãn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phirông 5, Qnãn 3, Thành ph H ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chinh riêng cho nãm két thác
ngày 31 tháng 12 näm 2019

Mu BOSITCTh
(Ban hành theo Thông tw so
4912014/TT-NHNNngày 31 thông 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà nithc Vit Nam)

Các thuyt minh nay là b phn hqp thành va cn duçic dcc dng thôi vài báo cáo tài chInh riêng dInh
kern.

1.

Donvjbáocáo

(a)

Thành 1p và hot dng
Ngân hang Thuang mai C phn Ban Vit ("Ngân hang") là mt ngân hang thuang mai c ph.n ducic
thành 1p và hoat dng tai Vit Nam.
Ngân hang ducic thành 1p theo Giy phép Thành 1p và Hoat dng so 00251NH-GP do Ngân hang Nhà
nuàc Vit Nam ("N}INNVN") cp ngày 22 tháng 8 nãm 1992 và Giây Chüngnhn Dang k Doanh
nghip sO 0301378892 do Sà Kê hoach và Dâu tu Thành phO H6 ChI Minh cap. Ngày13 tháng 12
nam 2011, NHNNVN ban hanh Quyet d!nh so 26651QD-N}LNN chap thun vlec si.ra doi ten gi cua
Ngân hang tir Ngãn hang Thtro'ng mai CO phn Gia Djnh thành Ngân hang Thuing mai Co phn Bàn
Vit.
bat dng chInh cüa Ngân hang là thrc hin các giao djch ngân hang bao gOm boat dng huy dông va
nhn tin gri ngAn han, trung han và dài hn tr các to chCrc và cá nhân khác nhau; cho vay ngãn han,
trung han và dài han d6i vâi các tO chüc và cá nhân khác nhau trên cci sc tInh chat và khâ nang nguôn
vOn cüa Ngân hang; thuc hiên các iao djch ngoai t; các djch vi tài trq thtrsng mai quOc tO; chiOt kh.0
thucing phiOu, trái phiêu và các giay t1 có gia khác; cung Crng djch vi thanh toán và các djch vu ngân
hang khác ducic NHNNVN cho phép.

(b)

.,.
Von dieu Ic
Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019, vOn diOu 1 cüa Ngân hang ia 3.171 t' VND (31/12/2018: 3.000 t'
VND).

(c)

Dia dim và mang hrói hoat dng
Tr s& chInh cüa Ngãn hang dat tai Tôa nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Phumg 5, Qun
3, Thành phO HO ChI Minh, Vit Nam. Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019, Ngân hang cO 1 tri sà chInh,
25 chi nhnh và 44 phông giao djch tren toan quOc (31/12/2018: 1 tru th chInh, 25 chi nhánh và 43
phOng giao djch).
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Ngin hang Thiroiigmi Co phan Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phireng 5, QuOn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kh tbñc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)
(d)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49/2014/IT-NHNN ngày 31 thOng 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà nzthc Viêt Nam)

Cong ty con
Tai ngày 31 thang 12 näm 2019 và ngày 31 tháng 12 nãm 2018, Ngân hang có cong ty con nhu sau:
Ten cong ty

Cong ty TNHH Mt Thành viên
Quin I Nq và Khai thác Tài sin
— Ngin hang Thucrng mai Co
phn Bàn Vit

Giay Chirng nhan
Däng ky
Doanh nghip
0311401011

Linh vlc
kinh doanh
Quin1i
tài sin

Ty Iê % s& hfru
.X
va quyen bieu quyet
cüa Ngân hang
31/12/2019 31/12/2018
100%

100%

Cong ty con ducic thành Ip va hoat dng ti Viêt Nam.
Các hoat dng chInh cia cong ty con là tip nh.n, quin các tài sin dim bio nci vay lien quan dn
các khoin nci âê xr 1, thu hôi nhanh nht, ban các tii sin dim bio nq vay thuc quyên djnh doat cia
Ngân hang theo giá thj tnthng theo hInh th(rc phi hcip vâi quy djnh cia Pháp 1ut, xü tài sin dim
bão nçi vay bang bin pháp thIch hqp, và thirc hin các hoat dng quin l tài sin bio dim khác ducc
NHNNVN cho phép.

(e)

Tong s nhân viên
Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019, Ngin hang có 1.780 nhin viên (31/12/2018: 1.694 nhân viên).

=

2.

Co s& lap báo cáo tài chInh

(a)

Tuyen bo ye tuan thu

A

Báo cáo tai chInh riêng ducrc lap theo các Chu.n muc K toán Vit Nam, Ch d K toán Vit Nam áp
dung cho các To chic tin ding do NHNNVN ban hành và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic
1p và trInh bay báo cáo tai chinh. Các chuân mrc va quy djnh pháp l có lien quan nay cO th khác
bit trên rnt so khia canh tr9ng yêu so v&i các huin mrc Báo cáo Tai chinh Quôc t cing nhu các
nguyen tic va chum mi,rc ké toán duQc thira nhn rng ni các quôc gia khác. Do do, báo cáo tai
chInh riêng dInh kern không nhäm m,ic dIch phan ánh tlnh hInh tài chinh chira hcip nhât, kt qua hot
dng kinh doanh chua hcip nhit và liru chuyên tiên t chua hcip nhât cia Ngan hang theo các nguyen
tic và thông 1 k toán ducic thüa nhân rng ni các nuàc và cac quyên tai phán khác ngoài pham vi
Vit Nam. Hn nüa, vic sir thing các báo cáo nay không nhim dành cho nh11ng dôi tuQrng si'r dung
không ducirc biêt ye các nguyen tic, thi tl,Ic và thông 1 k toán cia Vit Nam ap ding cho các t chic
tin ding.
Ngân hang cüng lap và phát hành báo cáo tii chInh hcrp nht cia Ngân hang va cOng ty con ("Tip
dohn") theo cac Chuân mrc K toán Vit Narn, Ch dO K toán Vit Narn áp ding cho các T chfrc
tin ding do NHNNVN ban hành và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trInh bay báo
cáo tài chInh. Báo cáo tii chInh riêng nay cn duccc dcc cing vOl. báo cáo tài chInh hçp nht cia Tap
doàn cho nAm ket thic ngày 31 thing 12 nim 2019 dê có thông tin dy dii ye tInh hInh tài chinh hcp
nht, ket qua hoat dOng kinh doanh hçvp nhât va luu chuyn tin t hqp nhit cia Tp doan.
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NgOn hang Thirong mai Co phn Ban Viet
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Th Minh Khai
PhuOng 5, QuAn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viet Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nAm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (flOp theo)
(b)

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông Ut sO
4912014/1T-NHNN ngày 31 thang 12 näm 2014
cüa Ngân hang Nhà nzthc Viêt Nam)

Co so' do hrè'ng
Các báo cáo tai chInh riêng, ngoai tth báo cáo ltru chuy&i tin tê riêng, duçic 1p trên ca s& dn tIch
theo nguyen tAc gia gôc. Báo cáo hru chuyên tiên té riêng duct 1p theo phuing pháp tnjc tip.

(c)

KS k toán näm
KS' k toán nAm cüa Ngân hang là tr ngày 1 tháng 1 dn ngày 31 tháng 12.

(d)

Don vj tin t k toán và trInh bay báo cáo tài chInh
Dan vi tin t k toán cüa Ngân hang là Ding Viet Nam ("VND"). Báo cáo tài chInh riêng nay duçc
1p va trInh bay btng VND, duçrc lam trôn tài hang trieu dng gân nht ("Triêu VND").

3.

Tom tt nhthig chInh sách k toán chü yu
Sau day ia nhUng chInh sách k toán chü yu dtrqc Ngan hang áp ding trong viec 1p báo cáo tài chmnh
riOng nay.

(a)

Các giao djch bang ngoai t
Tt cã các nghip vi phát sinh cüa Ngân hang dircc hach toán theo nguyen t. Các khoán mic tin te
có gôc ngoai t duqc quy dôi sang VND theo tS' giá bInh quân mua và ban chuyn khoin giao ngay
cüa ngoai té do ("t5' giá giao ngay") tai thii diem cuôi ngày lam viec cuôi cüng cüa k5' k toán nãm
nêu t5' giá giao ngay nay chênh léch nhô hon 1% so v&i tS' giá bInh quân gia quyn mua và ban cüa
ngày lam viec cu& cCng cüa k5' k toán nàm, trithng hqp tS' giá giao ngay tai thri diem cu& ngày lam
viec cu& cCng cüa k5' kê toán näm chênh lech kin han hoc bang 1% so vài t' gia bInh quân gia quyOn
mua và ban cüa ngày lain vic cu& cCng cüa k5' kO toán näm thI Ngân hang dung tS' giá bInh quân gia
quyOn mua và ban cüa ngày lam viec cu& cüng cüa k5' k toán nAm. Các khoOn mic phi tiM te có gôc
ngo.i t duçic quy dôi ra VND theo tS' gia giao ngay tai ngày phát sinh nghip vii.
Các giao djch lien quan den thu nhp/chi phi bng ngoai t duqc quy dM sang VND theo t3'' giá bInh
quân mua và ban chuy&i khoOn giao ngay tai ngày phát sinh giao djch. ChOnh lech tS' giá do dánh giá
lai các tai san và cong nq bang ngoai t sang VNI) tai này báo cáo hang tháng ducic ghi nhn vào tai
khoàn "ChOnh lech .t' giá hôi doái" trên bang can d6i ke toán riêng và ducic ghi nhOn vào báo cáo kOt
qua hoat dng kinh doanh riOng vào cuôi k5' kO toán näm.

(b)

Tin và các khoãn tirong throng tin
TiM và các khoãn tirong duong tiM bao g6m tiM mit, yang, kim ioai qu và dá qug, tiM gin thanh
toán tai NHNNVN, tin phi&i ChInh phü và các chfrng tü cO gia ngan han khác dü diM kien tái chiêt
khM vO'i NHNNVN, chirng khoán có th&i h?n thu hôi hoc dáo han không qua ba tháng kO tr ngày
mua, tiên gui và cho vay cac to ch(rc tin di,ing khac vâi k5' han không qua ba tháng k ti5 ngày gui.
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Ngân hang Thirong inal Co phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuong 5, Quân 3, Thành ph H ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kêt thñc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)
(c)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông rwsô
49f2014iTT-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngan hang Nhà nzthc Vit Nam)

Tin gui và cho vay các t chirc tin dung khác
Tién giri tai các t chfrc tIn dvng khác bao gm tin gth thanh toán va tin giri cO kS' han tai các t chrc
tin ding khác cO k' han gôc không qua ba tháng.
Cho vay các t6 chirc tin ding khác là các khoãn cho vay các t chüc tin ding khác có k3i han gôc không
qua mun hai tháng.
Tin gui thanh toán tai các t chirc tin drng khác dtrac phãn ánh theo s dir gôc.
Tin gin có kS' han và cho vay các t chfrc tin thing khac dtrçrc phãn ánh theo s dir gc tr(r di dir phông
rüi ro tin ding.
Vic phan loai riM ro tin d%lng di vOi các khoân tin gin cO kS' han và cho vay các t chfrc tin diing
khác và trich 1p dr phông urclng frng duçrc thrc hin theo quy djnh ta.i Thông tu so 02/20 1 3uIT-NHNN
do NHNNVN ban hành ngày 21 tháng 1 näm 2013 quy djnh v phân Ioai tai san có, mirc trIch, phuing
pháp trich 1p dr phông riM ro và vic sir di,ing du phông d xii 1i i-ui ro trong hoat dng cüa to chirc
tin dung, chi nhánh ngân hang nuàc ngoài ("Thông tu 02") va Thông tu so 09/20141TF-NHNN do
NHNNVN ban hành ngày 18 tháng 3 näm 2014 ye vic siia dôi và b sung mt so diêu cüa Thông tu
02 ("Thông tu 09"). Theo do, Ngan hang thrc hin vic phân loai ncr và trlch 1p d? phông ci the cho
các khoãn tin gin cO kS' han và cho vay các to chfrc tin ding khác theo phircing pháp duçrc trInh bay
tai Thuyêt minh 3(e).
Theo Thông tu 02, Ngân hang không phái trich 1p dr phOng chung d& vói các khoàn tin gin và cho
vay các t chirc tIn drng khác.

(d)

Cho ray khách hang
Các khoãn cho vay ngn han là các khoán cO thii han cho vay dn mt nãm tinh tir ngày giài ngân.
Các khoàn cho vay trung han cO th?ri hn cho vay tir tren mt nàm den näm näm tInh tir ngày giãi ngân.
Các khoãn cho vay dài han cO thii han cho vay trên näm näm tinh tir ngày giãi ngan.
Các khoãn cho vay khách hang ducrc phán ánh theo s dir nq gc trir di dr phOng riM ro cho vay khách
hang.
Vic phân loai ncr và trIch Ip dr phông riM ro cho vay khách hang ducrc thrc hin theo Thông Ui 02
và Thông tu 09 ducrc trInh bay tai Thuyt minh 3(e).
Các khoãn cho vay duac dimg ghi nhn khi quyn Ioi theo hçrp dng cüa Ngân hang di vài các dông
tin phát sinh tir các khoãn vay nay chm dirt, hay khi Ngân hang chuyên giao các khoãn cho vay nay
bang mt giao djch ma phan IOn riM ro và Icri Ich gn lien vài khoãn cho vay ducrc chuyên giao cho ben
khác.
Riêng dM vn các khoãn cho vay ducrc ban cho Cong ty TNHH Môt thành viên Quân Ii tài san cüa các
T chiic tin drng Vi& Nam ("VAMC") duac hach toán theo chInh sách kê toán ducrc trInh bay ta.i
Thuyêt minh 3(e)(v).
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Ngân hang Thuong mai C phn Ban Vit
Tôa nhà HM Town, 412 Nguyen Th Minh Khai
Phuong 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tai chfnh riêng cho näm kt thác
ngày 31 tháng 12 nàm 2019 (tiêp theo)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông twsô
49120 l4lrf-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà nu'&c Viêt Nam)

(e)

Phân loai ncr và mü'c trIch, phr(mg pháp trIch lap dy phông rüi ro tin dijing

(i)

Phân loi n1
Vic phân 1°ai no cho các khoãn tiên gth có k' hn va cho vay các to chtc tin ding khac, trái phiOu
doanh nghip chua niOm y&, cho vay khách hang và cac khoãn nç dã ban nhung chua thu dLrçlc tiên
(gui chungià "cac khoãn nçi") duqc thrc hin theo phucmg pháp dra tren yu to djnh Iuçcng duqc quy
djnh tai DiOu 10 cüa Thông tu 02 nhu sau:
Nhóm
Nq dñ tiêu
chu.n

2
3

4

Nç cAn
chü
N duâi tiOu
chuân

Nc, nghi ngO

Tmnh trng qua han
Nc
trong
han
và
duçTc
dánh giá là có khã nang thu hi dy dü cã nçi gc
(a)
và lAi thing han; hoc
(b) Nçi qua hn drni 10 ngày va ducic dánh gia là có khã näng thu hôi day
dü nçi gc va lai bj qua han và thu hôi day dü nq gôc và lãi con lai dung
thin han.
(a) Nci qua hn tü 10 ngày dn 90 ngày; hoc
(b) Nci diu chinh kS' hn trá nq IAn dâu.
(a) Nçi qua han tir 91 ngày dn 180 ngày; hoc
(b) Nq gia han nci lAn dAn; hoc
(c) Nc, duçc min hoc giàm lai do khách hang không dü khã näng trã lai
day dü theo hqp dông tin ding; hoc
(d) N thuc mt trong các truOng hqp sau day chua thu hi &rqc trong thin
gian dual 30 ngày kO tü ngày có quy& djnh thu hôi:
• Khoán nq vi pham quy djnh tai các khoãn 1, 3, 4, 5, 6 Diu 126 Luât
cac t chIrc tin ding; hoc
• Khoãn nq vi pham quy djnh tai các khoán 1,2,3,4 Dieu 127 Luât các
tO chIrc tin ding; hoc
• Khoãn nq vi pham quy djnh tai các khoàn 1, 2, 5 DiAn 128 Luât các
to chüc tin ding.
(e) Nçi trong thin han thu hM theo kOt Iun thanh tra.
(a) Nc qua han tir 181 ngày dn 360 ngày; hoc
(b) Nq c's cu Iai thin hn trã nq lAn dAn qua hn dual 90 ngày theo thin hn
trà no thrcrc cy câu lai lan dâu; hoc
(c) Nc cci cAn li thm han trá ncr iAn thir hai; hoc
(d) Khoãn nq quy djnh tai dim (d) cüa Nq dual lieu chuAn chua thu hôi
duqc trong thin gian tir 30 ngày den 60 ngày kO tir ngày có quyêt djnh
thu hôi; hoc
(e) Nq phài thu hi theo k& luOn thanh tra nhung qua thin han thu hM theo
kt 1un thanh tra den 60 ngày ma vn chua thu hôi duc.
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Ngân hang Thuong mai Co phan Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phuông 5, Quãn 3, Thành phô HO ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thiIc
ngày 31 tháng 12 nam 2019 (tip theo)

5

Nhóm
Nq có khã
nAng mat von

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông twsÔ
49/2014/fl-NHNN ngày 31 tháng 12 nárn 2014
cña Ngan hang Nhà nzthc Vit Nam)

Tlnh trang qua han
(a) Nc qua han trên 360 ngày; hoc
(b) No co cu 1i thai ban trã ne 1n du qua han tir 90 ngày tth len theo thai
han trã no duoc co cau lai lan dâu; hoc
(c) Nc co cu lai thEM han trã nq 1.n thtr hai qua hn theo thii han tn nq
duçrc co cau iai lan thu hai; hoc
(d) No cci cu lai th&i han trã ncr 1n thir ha trâ len, kO cá chua bj qua han
hoc da qua han; hoc
(e) Khoãn no quy djnh tai diOm (d) cüa Nq duOi tiêu chuân chua thu hôi
drqc trong thôi gian lien 60 ngày kO tr ngày có quyt djnh thu hôi; hoc
(1) Ncr phã.i thu hOi theo k& Iun thanh tra nhung qua thOi han thu hi theo
két 1u.n thanh tra trên 60 ngày ma vn chua thu hOi ducrc; hoc
(g) Nc cüa khách hang là tO chtrc tin diing ducyc NHNNVN cong bO dt vao
tInh trang kiêm soát dc bit, hoc chi nhánh ngân hang nuuc ngoài bj
phong tóa vOn và tài san.

D6i vâi cac khoãn trâ thay cam kt ngoai bang, Ngân hang phân loai ncr dira trên sO ngày qua hn tInh
tr ngày Ngãn hang thrc hin nghTa vi theo cam kOt:
•
•
•

NhOm 3 - Ncr duOi tiêu chun: nu qua han drnii 30 ngày;
NhOm 4 - Ncr nghi ngr: nOu qua han tü 30 ngày dOn duui 90 ngày;
Nhóm 5 - Ncr cO khã näng mat von: nêu qua han tir 90 ngày tth len..

Tnir?ing hçrp mt khách hang có nhiOu hon mt khoãn ncr vri Ngân hang ma cO bat k' khoãn no nào bj
chuyOn sang nhOm nq cO i-ui ro cao hon thI Ngân hang phân loai cac khoãn nq con lai cüa khách hang
do vao nhOm nq có rüi ro cap hon tuong üng vOi mfrc d nh ro.
Khi Ngân hang tham gia cho vay hcrp vOn không phãi vui vai trO là ngân hang du mOi, Ngân hang
thirc hin phân l°ai các khoãn nç (bao gôm cá khoàn vay hqp von) cUa khách hang dO vo nhóm rüi ro
cao hon gifa dánh gia cüa ngân hang dau mOi, các ngãn hang tham gia cho vay hçrp von và dánh gia
cüa Ngân hang.
Ngân hang cling thu thp kOt quàphân ba1 nq dOi vài khách hang do Trung tam Thông tin tin dang
thuc NHNNVN ("dC") cung cap ta.i thOi diOm phân loai nq dê diêu chinh kêt qua tu phân loai ncr.
Tru?rng hçrp nq và cam kOt ngoai bang cüa khách hang ducrc phân ioai vào nhóm ncr có müc d rüi no
thâp hon nhóm no theo danh sách do dC cung cap, Ngân hang thOu chinh kOt qua phân loai nq, cam
kêt ngoai bang theo nhóm ncr ducrc dC cung cap.
(ii) D(rphông Tm ro tIn dyng cy th
Theo Thông tu 02 và Thông tix 09, dr phOng cir thO ducrc xác djnh dra trên kOt qua phãn Ioai ncr và sO
du ncr gôc cüa các khoãn nq tai ngày lam vic cuOi cling cüa qu trtruc. RiOng dôi vâi qu 1 cuoi cüng,
du phOng ci the dtrçrc xác djnh dra trên kêt qua phân loai nq và so du ncr gOc cüa các khoãn no tai
ngày lam vic cuôi cling cüa tháng 11. Dr phOng ci the ducrc xác djnh d%ra trên vic sfr ding các t l
dtr phOng sau day dôi vOi sO dir ncr gOc sau khi ti-in di giá trj tai san an dam dã duçrc khâu tnt. T l
dr phOng cu thO cho tirng nhóm ncr duçrc quy djnh nhir sau:

17

Ngân hang Thuong moi C phn Bn Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Thj Minh Khai
Phuèng 5, Quãn 3, Thành pb6 ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thic
ngày 31 tháng 12 nàm 2019 (tip theo)

ML BOS/TCTD
(Ban hành theo Thông 1w so
49/2014117-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cüaNgânhàngNhànwàc VietNam)

TIduphèngci the
Nhóm 1 - Nc dii tiêu chu.n
Nhóm 2- Nq cn chü
Nhóm 3- Nq duth tiêu chun
Nhóm 4- Ncr nghi ngr
Nhóm 5 - Ncr có khã nang mat von

0%
5%
20%
50%
100%

Giá trj tài san bão dam ducrc khu tn theo t lé quy dinh tai Khoin 6, DiOn 12 ciia Thông tin 02.
Tài san bão dam là dng san, bt dng san và cac tài san bão dam không phâi là yang ming, chiing
khoán ChInh phii ducrc niêm y& trên Sà giao djch chiing khoán, chiing klhoán do doanh nghip hoc
t ch(rc tin ding khác phát hành có giá tn tii 50 t VND tth len d6i vói khoãn ncr ciia khách hang là
nginôi lien quan ciia Ngãn hang va các dôi tuçrng khác theo quy djnh tai DiOu 127 Luât các t6 chiic tin
dung và tài san bão dam có giá tn tii 200 t VND tnr len ducrc djnh giá boi t chirc cO chirc nãng thm
djnh giá. Dôi vth các tnràng hcrp khac, tài san bão dam duac djnh gia theo quy djnh và quy trInh ni
b ciia Ngãn hang.
T?.i ngày 31 thang 12 näm 2019, Ngãn hang trIch 1p dr phông ni ro tin ding ci th dira trên s dir nq
gc, gia tn tài san bão dam dircrc khu tth và kêt qua phân loai nq tai ngày 30 tháng 11 nãni 2019
(31/1212018: dua trên s dir nq gc, gia tn tai san bào dam duccc khAu tth và kêt qua phãn Ioai ncr ti
ngày 30tháng 11 näm 2018).

(iii)

Drphèng rái ro tIn dyng chung
Theo Thông tin 02, môt khoãn du phOng chung cüng dtrac lap vth miic b&ng 0,75% thng S6 din ciia các
khoãn na tn các khoin tiên gui và cho vay các to chikc tin di,ing khác và dc khoán ncr duac phân 1o0i
vào nhOm na cO khâ nang nth v6n t3i ngày lam vic cu6i ciing ciia qu 1 truàc hoãc tai ngày lam vic
cuôi cing ciia tháng 11 46i vth qug cu6i cüng ciia kS' k toán näm.
Tai ngày 31 tháng 12 näm 2019, Ngãn hang trIch din phông ru no tin dung chung chra trén các S6 din
nêu trên tai ngày 30 tháng 11 nAm 2019 (3 1/12/2018: dua trên các s6 dir nêu trên tai ngày 30 tháng 11
nàm 2018).

(iv)

X,r if ni xtu
Ncr xu là các khoãn ncr thuc các NhOm 3, 4 và 5.
Các khoãn ncr xAu duqc xii li thi ro tin dung theo quyét djnh ciia Hi dOug Xii I Rii ro ciia Ngân
hàn sau khi da xern xét thây mi no lrc c.n thi& dO thu hôi khoãn ncr, bao gôm cã các hành dng pháp
l dêu không cO kOt qua.
Các klioãn ne xu së duçrc xii li bang nguOn dir phông khi dtrcrc phân loai vào Nhóm 5 hoc khi khách
hang vay bj phá san hoc giãi the (d6i vói truYng hçrp khách hang vay là to chfrc, doanh nghip), hoäc
khi khách hang vay chOt hoc mat tIch (doi vth trtrOrng hqp khách hang vay là cá nhân).
Các khoãn ncr xau da xii bang nguon du phông ducrc theo dOi a tài khoân ngoai bang. Các khoãn
tiOn thu duçrc tii các khoãn ncr xu da xii l, bao gôm Ca tiOn tr vic ban tài san bão dam ciia cac khoán
ncr xu do, sê direc ghi nhân trong báo cáo kOt qua hoat dOng kinh doanh niOng khi thtrc nhân.
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Ngân hang ThLrong mi C phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Th Minh Khai
Phu*ng 5, Quân 3, Thành ph H ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kt thüc
ngày 31 thang 12 näm 2019 (tip theo)
(v)

Mu BOSITCTD
(Ban hành thea Thông twsó
49f2014iTf-NHNN ngày 31 tháng 12 nãm 2014
cüa Ngân hang Nhà nw&c Viêt Nam)

Ban npcho VAMC
Ngân hang thrc hin ban nq là các khoãn cho vay khách hang cho VAMC theo Nghj djnh s
53/2013/ND-CP do ChInh phü ban hành ngày 18 tháng 5 nAm 2013 ("Nghj djnh 53"), Nghj djnh s
3412015/ND-CP do ChInh phü ban hành ngày 31 tháng 3 nam 2015 sCra dôi và bô sung mt so diêu
cüa Nghj djnh 53 ("Nghi djnh 34"), Thông tu so 19/2013/TI'-NHNN do N}INNVN ban hành ngày 6
tháng 9 Mm 2013 ("Thông tu 19"), Thông tLr s 14120151TT-NHNN do NHNNVN ban hhnh ngày 28
tháng 8 nãm 2015 ("Thông tu 14"), Thông tir s 08/20161TF-NHNN do NHNNVN ban hành ngày 16
thang 6 näm 2016 ("Thông tu 08"), Thông tu so 09/2017/TI'-NHNN do NHNNVN ban hành ngày 14
tháng 8 nAm 2017 ("Thông ttr 09") v vic sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa Thông tir 19 Va xut toán
khOi bang can dôi kô toán theo các huàng dan trong Cong van s 8499/NHNN-TCKT do NHNNVN
ban hành ngày 14 tháng 11 nAm 2013 ("Cong van 8499") và Cong van s 925/NHNN-TCKT do
NHNNVN ban hành ngày 19 thang 2 nãm 2014 ("Cong van 925").
Chinh sách k toán cho các khoãn nç dtrcrc ban cho VAMC ducrc trInb bay & Thuyt minh 3(g)(v).

(f)

Các cam kt ngoi bang
Các cain kt ngoai bang bao gm các khoãn bão lãnh, chap nhân thanh toán va các cam kt cho vay
không hüy ngang vô diu kin và cO th&i gian thrc hin cu th.
Các khoân cam k& ngoai bang ducrc phân loai nhu sau:
Nhóm

2
3

D!nh nghia
Cam kt áü tiêu Các cam k& ma Ngân hang dánh giá là khách hang cO kha nãng thrc hin
chuãn
day dü các nghTa vi,i theo cain kêt.
Cam kt cn chü i Các cam kt ma Ngân hang dánh giá là khách hang không cO kha nang
tic hin nghia vi theo cam kt.
Cam kt du&i
Các cam kt thuôc mt trong các tru1ng hçip sau:
tiOu chuân va các • Các cam k& vi pham quy djnh tai các khoãn 1,3,4,5,6 Diu 126 Luât
nhOm có rüi ro
các t chirc tin dmg; hoãc
cao han
• Các cam kt vi pham quy dinh tai các khoân 1, 2, 3, 4 Di&i 127 Luât
các t6 ch(rc tin ding; hoAc
Các cam kt vi phm quy djnh tai các khoãn 1, 2, 5 Di&i 128 Luât các
to chüc tin ding.

Theo Thông Ut 02 và Thông Ui 09, vic phân lo?i các khoãn cam k& ngoai bang ducic thuc hin chi
nhäm muc dIch quán l, giám sat cMt Iucing hoat dng cp tin dung. KhOng cO du phông nao di.rcxc
1p cho cac khoãn cam kt ngoai bang, tth khi Ngân hang ducic yêu cu phái thrc hin nghTa vi trà
thay thea hqp dông bio länh, trong tru&ng hqp do, khoãn trá thay ducxc phân loai va trIch 1p di,r phOng
theo chInh sách k toán duçtc trInh bay tai Thuyt minh 3(e).
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Ngân hang Thirong moi Co phãn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Th. Minh Khai
Phu*ng 5, Quãn 3, Thành ph Hi Chi Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo thi chInh riêng cho näm kêt thñc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)
(g)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
4912014,TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOrn 2014
cza Ngân hang Nhà rnthc Viét Nam)

Chfrng khoán du tw

(i) Phân logi
Chirng khoán du tu bao gm chüng khoán du ttr sn sang d ban và chixng khoán du Ut giü dn
ngày dáo han. Ngân hang phân loai cháng khoan du tu tai th?n diem mua là chüng khoán dâu tu sn
sang e ban hoc chimg khoán dâu Ut giU den ngày dao hen. Theo Cong van so 26011NF1NN-TCKT
do NHNNVN ban hành ngày 14 tháng 4 nãm 2009, dôi vài khoàn mic chüng khoán dâu tu, Ngân hang
duçic phép phân Ioai iai tôi da mt lan sau khi phân loai Ian dâu tai thôi diem mua.
Ch&ng khoán ddu tu- sn sang dl ban:

ChCrng khoán du tu sn sang d ban là chüng khoán nçi hoac chüng khoán vn dirqc giu trong thii
gian không an djnh tru1c va có the ductc ban trong mci thsi diem.
Chzrng khoán ddu twiii dIn này dáo han:

Ch(rngkhoan du ur git dn ngày dáo han là chirng khoán nq có k' han c6 dlnh vàcác khoãn thanh
toan cô dinh hoAc có the xac djnh duqc, ma Ngân hang có djnh và có khã näng nãm giü den ngày
dáo han.

(ii) Ghinhn
Ngan hang ghi nhn chixng khoán du tu tai ngày khop 1nh d6i vài chCmg khoán niêm yet hoc tai
ngày Ngân hang chInh thCrc có quyén s& hüu theo quy djnh cüa pháp 1ut d& vii chüng khoán chua
mem yet.

(iii)Do hthng
Chã'ng khoán vñn
Chirng khoán vn sn sang d ban dtrqc ghi nhân ban du theo giá g&, bao gm gia mua cong các chi
phi mua cO lien quan trtc tip nhu chi phi môi giii, giao djch, cung cap thông tin, phi ngân hang (néu
cd). Sau ghi nhãn ban dau, cac chIrng khoán nay duqc ghi nhãn theo giá tn thâp hon gtia giá dang ghi
nhn trên so sách và giá thj tnthng vâi so lô giãm giá ducrc ghi nhn vào báo cáo kêt qua hoat dng
kinh doanh riêng.
Giá thj tnthng cüa chOng khoan vn sn sang d ban dã niêm y& là giá dóng cfra tai Sä Giao djch
Chirng khoán Thành phô H6 ChI Minh và Sâ Giao djch Chimg khoán Ha Ni tai ngày két thOc k' kê
toán nàm.
Giá thj tru?rng cCa chOng khoán vn sgn sang d ban chua niêm y& nhung daduqc dang ki giao djch
trên thi truông giao djch chirng khoan cüa cac cong ty dai chüng chua niêm yet thj tru1ng ("thj tru1ng
UpCom") là giá dóng cüa cüa thj tru&ng UpCom tai ngày ket thác k' ke toán näm.
Giá thl trumg cüa chfrng khoán vn sn sang d ban chua niem yt nhung da duqc dang ki giao djch
trên th trumg phi tp trung ("thj tru1ng OTC") là giá bInh quân cüa các giá giao djch tai ngày kêt thOc
kS' k toán nãm duqc cung cap bth ba cong ty chIrng khoán CO vOn diêu l trên 300 t' VND.
Các chüng khoán sn sang d ban không duqc phép mua bthi tr do trên thj tru&ng hoc khOng th xác
djnh duac giá thj tnthng thI không duçrc 1p dr phOng ma ducic phán h theo giá gôc.
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Ngãn hang Thu'ong mal C phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Th1 Mnh Khai
Phuàng 5, Quân 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thüc
ngày 31 thang 12 nAm 2019 (tip theo)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tjrsô
49/2014/IT-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngan hang Nhà nzthc Viêt Nam)

Chung khoán no'
Chirng khoan n sn sang d ban va chirng khoán nq giU dn ngày dáo han d.rçrc ghi nhn ban du theo
giá gôc, bao gôm giá mua va các chi phI mua cd lien quan trrc tiêp nhu chi phI môi giài, giao dich,
cung cap thông tin, thuê, I phI và phi ngân hang (nêu co). Sau ghi nhn ban ttâu, các chirng khoán
nay duçrc ghi nh.n theo gia gôc duçrc phân bô (chju tác dng cüa vic phân b giá tn chiêt khâu và giá
tn phti trOi) trr di dir phông nüi ro chfrng khoán dau tu (bao gôm du phông rüi ro tin dvng và dr phông
giàm giá chirngkhoan). Giá tn phu tri va gia tn chi& khau phát sinh tr vic mua các chirng khoán
ncr ducrc phân bô vao báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh niêng theo phiicrng pháp dumg thäng trong
th&i gian nãm giü. Trong tnrông hçcp cac chirng khoán nay dtrcrc ban trtrirc ngày dáo han thI giá trj phi
tri va gia tn chiêt khâu chua phân b ducrc ghi nhn toàn bO vao báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh
riêng tai ngày ban.
Chirng lthoán ncr sn sang d ban dã niêm yt duçrc ghi nhn theo giá g& tnt di du phông giárn giá
bang cách tham khão gia dóng cira cüa Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni tai ngày két thüc kS' ké toán
nAm.
Chfrng khoán ncr sn sang d ban va chirng khoan ncr gii dn ngày dáo han là trái phiu doanh nghip
chua niêm yt duqc ghi nhn theo gia gc tth di dr phông rüi ro tin ding theo quy djnh cüa Thông tu
02 và Thông tu 09 duçrc trInh bay tai Thuy& minh 3(e). Ngân hang chi 1p dtr phông rüi no chirng
khoán ncr giü dn ngày dáo han khác khi có dâu hiu ye sir giãm giá chirng khoán kéo dài hoc có bang
chfrng chäc chän rang Ngãn hang khó có th thu hôi day dir klioirn dâu tu nay.
Lãi sau khi mua cira chirng khoán nq sn sang d ban va chirng khoan ncr gui dn ngày dáo han ducrc
ghi nhn vào báo cáo k& qua boat dng kinh doanh riêng tren c sâ don tich. Khoãn tiên Iai don tIch
truàc khi Ngân hang mua sê ducrc ghi giãm giá g& khi nhân duqc.
Du phông rim ro chirng khoán du tu ducrc d cp a tnên se duqc hoàn nhp khi giá trj có th thu hM
cia chirng khoán tang len sau khi 1p dir phng. Khoin dr phông chi duct hoàn nhp trong ph?ni vi
sao cho giá tn ghi so cia các chirng khoán nay không vucct qua giá tn ghi so cia ching khi giã djnh
không có khoán d? phông nào dã duçrc ghi nhãn.
(iv) DIrng ghi nhcIn
Chimg khoán du tu ducrc drng ghi nhn khi các quyn nhân các 1ung tin tr các ching khoán nay
dã châm dirt hoc Ngân hang dã chuyên di phân lan ni ro va icri ich cia vic sâ hthi các chirng khoán
nay.
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Ngân hang Thirong mai CO phn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phuông 5, Quân 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riOng cho nâm kt thñc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)
(v)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tu so
49,2014/IT-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cña Ngân hang Nhà nwác Viêt Nam)

TráiphiEu dc bitt do VAMCphát hành
Trái phiOu dc bit do VAMC phát hành là giy t?i có giá có thôi han do VAMC phát hành dé mua no
xâu cüa Ngân hang.
Ngân hang hach toán nghip vi mua ban nq bang trái phiOu dc bit theo các huOng d.n trong Cong
van 8499 và Cong van so 925.
Cho mi khoãn nq xu dtroc ban cho VAMC, Ngân hang nhn duçic ttning 1mg mt trái phiOu dc bit
do VAMC phát hành. MnIi gia trái phiOu dc bit tuang 1mg vói giá tn ghi sO dir ncr gôc cña khoOn
ncr xâu sau khi khâu trr sO tiOn du phOng ciii the da trIch 1p chtra sr dung cho khoàn nq xâu do.
Khi hoàn thành thu tiic mua ban ncr xu, Ngân hang ghi giàm giá tn ghi sO cüa khoin ncr xu, si diing
dir phOng cix, the dã trIch 1p chua sü diing. Dông thOi, Ngân hang ghi nhn trái phiOu dc bit do
VAMC phát hành vào tai khoân chung khoán nq giü dOn ngày dáo han do các tO chlrc kinh tO trong
nuàc phát hành theo mnh giá va sau do ducrc phàn ánh theo gia gOc trr dr phOng rüi ro.
DOi vài các trái phiOu dc bit do VAMC phát hành, d phOng ci thO ducrc tInh và trIch lap theo hu1mg
dan cüa Thông tin 19, Thông tu 14, Thông tin 08 và Thông tu 09. Theo do, du phOng cii the tôi thiOu
phài trIch 1p môi näm trong k' han cüa trái phiOu dc bit là khoãn chênh lch duang gifa 20% mnh
giá cüa trái phiOu dc bit dôi vri trái phiOu cO kS' han 5 näm tth sO tiOn thu hôi nq caa khoãn ncr xâu
có liOn quan. Riêng dOi vth các trái phiOu dc bit ducrc gia han thii han tir 5 nãm len 10 nãm theo các
vAn bàn khác có lien quan cüa c quan quãn 1 nhà nrncc cO thãm quyOn, Ngân hang phai trIch 1p dr
phOng cho khoOn chOnh lch throng gita 10% mnh gia cüa trai phiêu dc bit trü so tiên thu hôi ncr
cüa khoàn ncr xâu có lien quan. HAng näm, trong thni hn 5 ngày lam vic liOn k truàc ngày tuong
1mg vài ngày trAi phiêu dc bit dOn han, Ngân hang can trIch 1p dü sO dir phOng ci,i the nOi trên. Dr
phOng rüi ro cho trái phiOu dc bit thrcrc ghi nhn vào báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh riêng.
Ngân hAng không phãi trIch 1p dr phOng chung dOi vOi các trái phiOu dc bit nay.

(h)

Du tr vào cong ty con
Cong ty con là cong ty chju sr kiOm soát cüa Ngân hang. Su kiOm soát tOn tai khi Ngân hang cO quyOn
thOu hanh các chInh sach tai chInh và hoat dông cua don vi throc dâu tu nhAm thu duoc kn Ich kinh tO
tr các hoat dng cüa dcm vj do. Khi dánh giá quyên kiOrn soát CO xdt den quyên biOu quyOt tiOm nãng
cO the thrc hiên duqc tai th?ñ diem hin tai. Các khoãn dau tLr vào cong ty con duçc phàn ánh theo giá
gôc trír di du phOng giãm gia dâu tu.
Du phOng giàm giá dAu tir dài han ducrc tInh bng vOn du tin thi,rc tO cüa cac chü so hun 0 tO chüc kinh
tO nhn von gOp trír (-) vOn chü sO htu cüa tO chlrc kinh tOnhn von gOp nhãn (x) t' l sO httu vOn thOu
1 thrc gOp (%) cüa Ngân hang tai tO ch(rc kinh tO nh.n vOn gOp t0i thOi diem trich Ip dr phông.
Dir phOng giàm gia dAu tin dài han duçic hoAn nhp khi giá tn cO the thu hOi cüa các khoãn du tin dài
han tAng trO lai sau khi 1p dr phOng. Khoãn dir phOng chi ducrc hoàn nhp tnong pham vi sao cho giá
tn ghi so cüa các khoAn dâu tin không vucrt qua giá trj ghi sO cüa các khoãn dâu tin nay khi già djnh
khOng cO khoãn du phOng nào dã duçrc ghi nhn.
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Ngân hang Thirong mai Co phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Th! Minh Khai
Phuong 5, Quan 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kt thác
ngày 31 tháng 12 nAm 2019 (tip theo)
(1)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thon.g tw so
49/2014/fl'-NHNNngày3i thOng 12 nám 2014
cüa NgOn hang N/ia nwóe Vit Nam)

Các cong cy tài chmh phái sinh
/

Các h9p thing kj) hgn titn t và các kpp thing hoán dJi tin t
Các hcip dng kS' han tin t va cac hp dng hoán di tin t &rgc ghi nhn trong bang can d6i k toán
riêng theo giá tn hçyp dông. Chênh lch gitta so lung tiên t cam két mua/bán theo t giá ghi trên hcip
dông va so hrcmg tiên t dtrçrc quy dôi theo t' gia bInh quân mua và ban chuyên khoãn giao ngay tai
ngay hiu l%rc cüa cac hcip dông k' han tiên t và hçip dông hoan di tiên t duqc phin b vào báo cáo
két qua hoat c1ng kinh doanh riêng theo phucmg pháp thrng thang trong thii gian hiu lrc cüa cac
hqp dông nay.
S du cüa hçtp dng kS' han tin t duqc dánh gia lai theo t'giá blnh quân mua và ban chuyn khoàn
giao ngay tai th&i dim cuoi ngày lam vic cui cüng cüa môi tháng. Lãi/lô chixa thrc hin ducic ghi
nhân vào chênh 1ch t giá hôi doái trên bang can dôi kê toán riêng cuôi mOi tháng và ducic két chuyên
vao báo cáo két qua hoat dng kinh doanh riêng vào thii diem k& thüc kS' k toán näm.

(j)

Phân lo3i dc cong cu tài chInh
Nhm rnic dIch duy nht là cung cAp các thông tin thuy& minh ye tam quan trQng cia các cong cti tài
.chInh dôi vñ tInh hInh tai chInh va két qua hoat dông kinh doanh cia Ngân hang và tInh chat và mrc
d ni ro phát smh tr cac cong ci tài chInh, Ngân hang phân loai các cong ci tài chInh nhu sau:

(i)

Tài san tài chInh
Tài san tài chInh a'wqc xdc dinh thea giá tn hçxp 1)1 thông qua báo cáo kEt qua hogt d3ng kinh doanh
Tài sin tai chInh duçic xác djnh theo gia tn hqp l thông qua báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh là
mt tài sin tài chInh thOa man mt trong các diêu kién sau:
•

Tài sin tai chInh ductc Ban Tng Giám dc phân loai vào nhóm nAm gifi dê kinh doanh. Tài sin
tài chInh duçrc phin loai vao nhóm näm giü dê kinh doanh, niu:
-

•

tài sin duçc muachi y&i cho mic dIch bin lai trong thii gian ngAn;
cO bang chüng ye vic kinh doanh cong c'i do nhäm mic dIch thu lqi ngan han; hoc
là cong cu tii chInh phái sinh (ngoai tth các cong cii tai chInh phái sinh diicic xác djnh là mt
hçip dông bào lanh tài chInh hoc mt cong ci phông ngra thi no hiu qua).

Tai th&i dim ghi nhan ban dâu, Ngân hang xp tài sin tài chInh vao nhóm tài sin tài chInh ducic
xác djnh theo giá tn hccp ig thông qua báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh.

Các khoân ddu tw nám gifr dEn ngày dáo han
Các khoin dAu tu nm giü dAn ngày dao han là các tai sin tài chInh phi phái sinh vài các khoin thanh
toán cô djnh hoc cO the xác djnh và cO kS' dáo hn cô djnh ma Ngin hang có djnh và có khã nang
giü din ngày dáo han, ngoai trr:
•
•
•

các tài sin tài chInh ma tai thii diAm ghi nhãn ban dAu dA dtrçc Ngin hang xAp vào nhOm tài san
tài chInh duçic xác djnh theo giá trj hcip l thông qua báo cáo kit qua hoat dng kinh doanh;
các tài sin tài chInh da duçrc xip vao nhOmtài sin tai chInh san sang dê ban; và
cac tai sin tai chInh thOa man djnh nghia vi các khoin cho vay và phii thu.
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Ngân hang Thtnrng mai C6 phn Ban Viêt
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phtrong 5, Quãn 3, Thành ph H Chi Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông twsó
491201411T-NHNN ngay 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngdn hang Nhà nwác Viêt Nam)

Các khoán cho vay và phái thu
Các khoãncho vay và phãi thu là các tài san tài chInh phi phái sinh vài các khoãn thanh toán c dinh
hoc cO the xac djnh và không dircic niêm yet trên thj tnthng, ngoai trr:
•

•
•

các khoan ma Ngãn hang cO djnh ban ngay hoc së ban trong tucmg lai gAn duqc phân loth là tài
san näm gift vi muc dIch kinh doanh, và các '°ai ma tai thii dim ghi nhãn ban dâu duqc Ngân
hang xp vao nhOm tài san tài chInh ducic xac djnh theo giá tn hcip I thông qua báo cáo k& qua
hoat dng kinh doanh;
các khoãn dircrc Ngân hang xp vào nhOm tài san tài chInh san sang d ban tai th?n dim ghi nhn
ban dâu;hoac
các khoân ma Ngân hang cO th không thu hôi thrcic phn km giá tn dâu tu ban dâu, không phái
do suy giàm cht lucmg tin ding, và dirge phân loai vào nhóm tài san tài chInh san sang ae ban.

Tài san tài chInh san sang di ban
Tài san tai chInh sn sang dé ban là các tài san tài chInh phi phái sinh duc xác djnh là sn sang d ban
hoc không duqc phân loai là:
•
•
•

các tài san tài chInh thrcic xác djnh theo giá tn hcip l thông qua báo cáo kêt qua hoat dng kinh
doanh;
các khoãn du tu nm gilt dn ngày dáo han; hoc
các khoãn cho vay và phãi thu.

(ii) Niphãi Ira tài chInh
Nc phái trá tài chInh duvc xác djnh theo giá ti-i hqp Ij thông qua báo cáo kit qua hogt d5ng kinh
doanh
Nq phãi trã tai chInh dirge xác djnh theo giá tn hçrp lg thông qua báo cáo k& qua hoat dông kinh doanh
là môt khoãn nci phái trã tai chInh thOa man mt trong các diu kin sau:
Nq phãi trã tai chInh dirge Ban Tng Giám dc phân loai vào nhóm nni gilt d kinh doanh. Nc
phâi trâ tài chlnh duqc phan loai vào nhóm nm gift d kinh doanh, nêu:
-

•

dugc tao ra thu yu cho mic dIch mua iai trong thii gian ng.n;
cO bang chfrng v vic kinh doanh cong cu do nham mic dfch thu lgi ngan hen; hoc
là cong ci tài chInh phái sinh (ngoai ti-In các cong ci tài chmnh phái sinh duqc xác djnh là mt
hcip dông bão lãnh tài chInh hoc mt cong cv phông nglra rüi ro hiu qua).

Tai th?n dim ghi nhân ban du, Ngân hang xp nr phái tnâ tài chInh vào nhóm ncr phãi trã tai chfnh
dircrc xác djnh theo gia trj hçirp l thông qua báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh.

Ncr phái trá tài chInh du-crc xdc djnh theo gid tn phân bi
Các khoãn na phái trà tài chInh không dirge phân loai là ncr phai trá tài chfnh duac xác dinh theo giá
trj hcrp l thông qua báo cáo kt qua hot dông kinh doanh s dirge phân loi là ncr phãi trã tài chInh
duqc xác djnh theo giá trj phân bô.
Vic phân loai các cong ci tài chInh k trên chi nh&m mtic dich trInh bay và thuyt m.inh và không
nhãm mic dIch mô tà phucing pháp xác djnh gia trj cüa các cong ciii tài chfnh. Các chInh sách kê toán
ye xác djnh giá tn cüa các cong ci tài chInh ducrc trInh bay trong các thuyt minh lien quan khác.
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Ngân hang Thirong mai Co phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phirong 5, Quan 3, Thanh phoA Ho. Chi- Minh, Viet Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thüc
ngày 31 thIng 12 näm 2019 (tip theo)
(k)

TM san c dinh hüu hlnh

(i)

Nguyen gid

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông fit so
491201411T-NHNNngày 31 tháng 12 nOm 2014
cüa Ngân hang Nhà nw&c Vit Nam)

TM san ct djnh hUn hInh duqc th hiên theo nguyen gia tth di giá trj hao mon Iuy k. Nguyen giá ban
du cüa tai san c6 djnh hiu hInh bao gm gia rnua cüa tài san, thué nhp khu, các loai thuê dâu vào
không dtrçirc hoàn lai và chi phi lien quan trrc tiêp den vic dua tài san vào trang thai và vi tn hoat dng
cho muc dIch sir ding dr kin. Cácchi phi phIL sinh sau khi tài san c djnh hiru hInh dã di vào hoat
dng nhu chi phi scra chUa, báo duong và dai tu duccc ghi nhn vào báo cáo két qua hoat dng kinh
doanh riêng trong nãm ma chi phi phIt sinh. Tnthng h có th chcrng minh mt cách rö rang các chi
phi nay lam tAng lçi Ich kinh tê trong ttrong lai dr tinh thu duçc tü vic si ding tài sAn cô djnh hüu
hInh vuçut trên müc hoat ding tiêu chuAn dA duqc dAnh gil ban du, thI các chi phi nay dtrcic v6n boa
nhu mt khoãn tang nguyen gia cAa tài sAn c djnh hiku hInh.

(

'N

(ii)

Khâu hao
KhAu hao duvc tinh theo phucing phlp dumg thng dua trên thri gian hth ding rnrc tInh cüa tài sAn
c6 djnh hfhi hInh. Then gian hini ding uàc tInh nhu sau:
•
•
•
•
•

(iii)

nhà cUa, 4t kin trIc
may mOc thit bj
phtrcyng tin vn chuyn
thit bj, dung ci quAn 1
tai sAn c6 djnh hthi hInh khIc

5 -50 näm
3-20 nAm
3- 10 näm
3- l0nAm
4- 25 nãm

Thanh 15
Lãiva 1 phát sinh do thanh l tài sAn c6 djnh hthi hInh duqc xác djnh b.ng s chênh loch gifta S6 tiên
thüAn nhn duac do thanh li v&i giá trj cOn lai cUa tài sAn và duac ghi nhAn là thu nhp khác hoãc chi
phi khIc trong báo cáo k6t quA hoat dông kinh doanh riêng.

(1)

Tài sIn c6 dmh vô hInh

(i)

Quyn sü d(tng dit
Quy&i sfr ding dt ducic th6 hin theo nguyen gia trir di gil trj hao mOn lUy k6.. Nguyen giá ban du
cUa quyên sü ding d& bao gm gil mua và các chi phi lien quan trrc tiêp tâi vic cO duqc quyên sr
drng dat. Khâu hao dôi vth quyn sr drng dat có th&i ban duqc tInh theo phuang pháp thrOng thAng
trong vOng tr 38 d6n 49 nAm. NgAn hang không tInh khAu hao dôi vài quyn sfr ding dat vO thai han.

(ii)

Phàn mtm may vi tInh
Giá mua phn mm may vi tInh mOi, ma phn m6m may vi tInh nay khOng phA.i là mt b phân g&i
k6tvài phân cirng có liOn quan thI ducic v6n hOa va duqc hch toln nhu mOt tai sAn cô djnh vô hInh.
PhAn mOm may vi tInh ducrc khâu hao theo phuong pháp thrOng thang trong thOi gian tr 3 d6n 20 nãm.
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Ngân hang Thinrngmi Co phân Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuông 5, Quan 3, Thành phô H ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nAm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 nAm 2019 (tip theo)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông twsô
4912014/T7'-NHNN ngày 31 thang 12 nám 2014
cãa Ngân hang Nhà nzthc Viét Nam)

(iii) Thanh if
Lãivà l phát sinh do thanh I tài san c djnh vô hInh dtrqc xác djnh bang S6 chênh lch giiia so tiên
thuân nhân duic do thanh l vci gia trj con Iai cia tài san và dLrcrc ghi nhn là thu nhp khác hoc chi
phi khác trong báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh riêng.
(m)

Các tài san Co khác
Các tài san Co khác, ngoài các khoãn IAi, phi phãi thu tir hoat dng tin difling, ducrc phãn ánh theo gii
gôc trr di dir phOng ru ro cho các tai san Co ni bang.
Chi phi du phOng phát sinh duçic ghi nhn vao chi phi hoat dng trong báo cáo k6t qua hoat dng kinh
doanh riêng.

(n)

Các khoãn dir phbng
Tth các khoãn du phOng duc trInh bay a Thuy8t minh 3(c), 3(d), 3(e), 3(f), 3(g), 3(h) và 3(m), mt
khoiin dr phOng ducic ghi nhân nêu, do kêt qua cia mt sir kiin trong qua khir, Ngân hang có mt
nghia vi pháp l hin t?i hoc lien dOi có th8 irrc tinh mt cách dáng tin cay, va chc chn se lam giãm
süt các lqi Ich kinh t trong tumig lai dé thanh toán các khoãn ncr phãi trà do nghia vi,i do. Khoán du
phOng ducrc xác djnh bAng cách chi8t khau dOng tiên dr ki6n phâi trã trong tucmg lai vài t l chiit
khâu truàc thu6 phãn ánh dánh giá cia thj truOng a thii di6m hin tai v giá trj thri gian cia tiên Va
nhung ru ro ci th8 cia khoiin ncr do.
Tri cap thôi vic và bão hiäm thAt nghip
Theo Bô 1ut Lao dông Vit Nam, khi ngithi lao dng iam vic cho Ngân hang tu 12 tháng tr& len
("nguOi lao dng di diêu kiin") tr nguyen châm dirt hqp dông lao dng cia mInh theo dOng quy djnh
cia phap lut thI ben sir ding lao dng phãi thanh toán tiên trcir cap thOi vic cho nhãn viên do tinh dra
trên so nAm lam vic va rnirc hwng tai thOi diem thôi vic cia nhân vien d. Du phOng trcr cap thôi
vic ducrc 1p trên ca sa so nAm nhân vien lam vic cho Ngân hang và mirc luong bInh quân cia hQ
trong vOng sáu tháng trithc ngày kêt thiic kS' ké toán nAm. Cho mic dIch xác dinh so nAm lam vic cia
nhân viên, thñ gian nhan viên dA tham gia bào hiêm that nghip theo quy djnh cia pháp Iut và thii
gian lam vic dA ducrc Ngân hang chi trã trcr cap thôi vic duqc loai tnt.
Vào ngày 24 tháng 10 näm 2012, B Tài chInh ban hành Thông tir s6 180/2012/TF-BTC ("Thông tir
180") hirâng dan xir 1 tai chinh ye trçir cap mat vic lam cho nguai lao dng cia doanh nghip. Thông
tu 180 chi ra rAng, khi lap báo cáo tài chinh cho nãm 2012, nu du phOng trq cap mat vic lam cia
doanh nghip cOn s6 dir, doanh nghip phãi hoàn nhp s6 dir vào thu nhp khác cho näm 2012 và
không duqc chuy8n s6 dir sang nãm sau. Ban Tong Giáni dôc cia Ngân hang tin rAng Thông tu 180
cing ap dvng cho dir phOng trçr cap thôi vic. Do do, Ngãn hang dã hoAn nhâp so dir du phOng tro' cap
thOi vic tai ngày 31 tháng 12 nAm 2012 vào thu nhâp khác cho nAm két thüc ngày 31 tháng 12 nAm
2012 và se khOng tiép tIc trIch lap dr phOng trçr cp thôi vic. Vic thay dôi chInh sách kê toán nay
dtrqc áp ding phi hi to tir nAm 2012.
Theo Lut Bào himXã hi, k6 tir ngàyl thang I nAm 2009, Ngân hang và các nhân viên phái dOng
vào qu' bào hiêm that nghip do Bão hiêm XA hi Vit Nam quAn 1. Báo hiêm that nghip do Ngân
hAng dóng cho thOi gian lAm vic cia nhân viên ducrc ghi nhn vào chi phi trong báo cáo kêt qua boat
dng kinh doanh riêng khi phát sinh.
Bào hi6m that nghip duac ghi nhân nhu môt phn cia chi phi luong va các chi phi lien quan trên báo
cáo k& qua kinh doanh niêng.
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Ngân hang Thumg mi Co phn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phiro'ng 5, Quãn 3, Thành phó Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuy& minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thuc
ngày 31 thang 12 nàm 2019 (tip theo)

(o)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông twsô
4912014,TT-NHNN ngày 31 fhang 12 nám 2014
cãa Ngân hang Nhà nithc Viêt Nam)

Tin gui và vay các t ch*c tin dung khác
Tin gui và vay các t chirc tin ding khác duqc phãn ánh theo giá g6c.

(p)

Tin gui cüa khách hang
Tin gui cüa khách hang ducic phãn ánh theo gia g6c.

(q)

Các hçp ding mua Ii và ban 1ai
Nh(thg chüng khoán duqc ban dng thôi ducc cam kt së nina lai vào môt then dim nht dlnh trong
tucnlg lai van ducic ghi nhOn trên bang can dôi kO toán nêng. Khoãn tin nhn duic theo thôa thun
nay duqc ghi nhn nhu mt khoãn nq phãi trâ trên bang can dM k toán nêng và phn chênh Jch gioa
gia ban và gia cam kt sO mua lai ducic phan bô theo phuong pháp duông thãng vao báo cáo k& qua
hoat dông kinh doanh riêng trong su& thai gian hiu 1c cüa hç dng.
Nhthg chCrng khoán ducic mua ding thai duac cam kt sO ban Iai vào rnt thai dim nht dinh trong
tuang lai không ducic ghi nhn trOn bang can dôi ké toán riêng. Khoãn tiOn thanh toán theo thôa thuOn
nay duçic ghi nhân nhu mOt khoán cho vay trOn bang can dôi k toán rOng và phân chênh 1ch gita giá
mua và gia cam kêt sO ban lai duçic phân bô theo phtnrng pháp duà'ng thang vào báo cáo kOt qua hoat
dng kinh doanh riOng trong suôt thai gian hiu Juc cüa hcp dông.

(r)

Phát hành giy tir có giá
Phat hành giyti có giá thrcrc phãn ánh theo gia gic.

(s)

CIc khoin phãi trã khic
Các khoãn phái trã khác duçrc phãn ánh theo giá gc.

(t)

Vnciphn

(i)

CJphiiu ph thông
C phiu ph6 thông duic ghi nhn theo giá phát hành trir di các chi phi phát sinh truc tip lien quan
dn vic phát hành cô phiu phô thông, tnt di ãnh hu&ng thuO. Các chi phI dô duçic ghi nhn nhu mOt
khoãn giãm tnt vao thng du vn cô phân.

(ii)

Thing dir v6n cã ph4n
Khi phát hành ci phiu, chênh lêch giOa giá phát hành và mnh giá c phiu ducic ghi nhân vào tai
khoãn thng du von cô phân trong von chü s& hfku.
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Ngân hang Thirong mai C phAn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Th! Minh Khai
Phirong 5, Quan 3, Thành phó Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nm kêt thác
ngày 31 thIng 12 näm 2019 (tip theo)
(u)

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
4912014117'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cña Ngan hang Nhà nithc Vie: Nam)

Các qu dw trfr
Theo Nghi djnh s 93/2017/ND-CP do ChInh phi Vit Nam ban hành ngày 7 tháng 8 nAm 2017, Ngân
hang phâi trIch lap các qu dr trü bat buOc nhu sau tnurc khi phân phôi lçî nhun:

Qu du trt b sung vn di&i 1
Qu dr phông tài chInh

T I trIch lap hang nàm

Sôdu'tôi da

5% lcii nhuân sau thug
10% lçi nhun sau thud

Vn diêu l
Không quy dinh

Qu dr phông tài chInh ding d bi dp phAn con ii cia nhüng tn tht, thit h3i v tai san xiy ra
trong qua trInh kinh doanh sau khi dA duqc bi däp bang tiên bôi thuing cia các t chcrc, cá nhân gay
ra ton that, cia t chtrc bão hiêm và scr dung dit phOng trich 1p trong chi phi; sfr ding cho các mic
dIch khác theo quy dinh cia pháp 1ut.
Các qu5' dr trU ducic sr dung cho các mic dIch c th va duqc trich tr lcn nhuân sau thus cia Ngân
hang dlra trên các t 1 quy djnh theo trInh tij sau:
•
•
•

Qu dr tr0 b sung vn diéu l;
Qu5 dr phOng tài chInh;
Qu5 khen thtrâng và phüc Içri và các qu khác: trIch 1ptr lçi nhuân sau thud theo quyét djnh cia
fJai hi dông C6 dông. T 1 trIch lap các qu nay do Dai hi dng Co dông quyt djnh. CIc qu
nay không dLrcic quy dinh b?,i lut pháp va duac phép phãn ph& h&.

Phn ii nhuân cOn lai sau khi thx cac khoãn trIch 1p các qu5 nói trên và chia ct tüc cho c dông thrçic
ghi vào Im nhun chua phãn phôi cia Ngan hang.

(v)

Qu5 Mien thirOng và phác loi
Qu)' khen thuãng va phtic lçri không do phap luât quy djnh duc trich 1ptü lqi nhu.n sau thud va ducic
phdp phân phôi hét, chi yêu duçic ding dé chi trá cho can b, cong nhân viên cia Ngân hang. Qu
khen thumg và phtic loi ducic ghi nhâ.n trong phãn nq phii trà cia Ngân hang.

(w)

Thu nbâplai
Thu nhâp läi duac ghi nhân trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh riêng trên co sà dn tIch,
ngoai trir tin 1i tfr các khoin ncr duqc phân loai tr Nlióm 2 dn Nhóm 5 duqc trInh bay ti Thuyt
minh 3(e) và dc khoân ncr dtrçrc giti nguyen Nhóm 1 (Ncr di tiêu chuân) do thuc hin chInh sách cia
Nha nucrc thI s lãi dr thu dutc xut toIn và duçrc ghi nhân ngoai bing. Thu nhp lãi cia các khoin
ncr nay dtrçrc ghi nhân vao báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh riêng khi thu duqc (ca s thuc thu)

(x)

Thu nhap tIr boat dng djch vu
Thu nhp tfr hoat dng djch vi bao gm phi nhn thrcrc tr djch va thanh toIn, djch vi ngan qu5', phi tü
dc khoán báo lãnh và các djch vi khác. Thu nhâp phi tfr các khoãn bão Iãnh ducrc ghi nhn tren cci sr
dn tIch. Thu nhâp nhn ducrc tr djch vi thanh toán, djch vi ngân qu' và các djch vi,i khác dupc ghi
nhn khi thu ducrc.
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Ngân hang Thuong mi C phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thj Minh Khai
Phuông 5, Quãn 3, Thành phô H ChI Minh, Vit Nam
Thuyh minh bio cáo tài chInh riêng cho näm két thic
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(y)

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông tic so
49/2014/JT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cza Ngan hang Nhà nwác Viét Nam)

Thu nhp c tirc
Thu nhp tü c tIrc bang tin duqc ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh riêng khi
quyn nhn cô tCrc cüa Ngân hang duçtc xác lap.
C tirc duc nhn dirài dang c phiu, c phiu thuông và quyên mua C6 phiéu cho các Co dông hin
tai, cô phiêu thrqc chia tr lçi nhun chua phãn ph6i không duc ghi nhn là mt khoãn tang giá tn
khoan dau tir va không duqc ghi nhn là thu nhp trong báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh riêng.
Khi nhn ducic cô tfrc bang c6 phi6u, Ngân hang chi theo döi s6 lucvng cô phiêu thng them.
C6 tüc nhn ducic lien quan d6n giai doan tnthc khi mua khoàn du tu duqc ghi giãm vào giá trj ghi s6
cñakhoándâutu.

(z)

Chi phi lãj
Chi phi lãi duqc ghi nhn trong bio cáo k6t qua hoat dng kinh doanh riêng trên c sà d6n tIch.

(aa) CM phi hot dng djch vii
Chi phi boat dng djch vi duçc ghi nhn trong báo cáo k6t qua hoat dng kinh doanh riêng khi phát
sinh.
(bb) Các khoän thanh toán tin thuê hoat tlông
Các khoán thanh toán ti6n thuê hoat dông ducic ghi nhn trên báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh
riêng theo phung pháp duing thàng d?a vào thôi han cüa hçp dông thuê. Các khoãn hoa hông di. thuê
dã nhãn duçc ghi nhn trên bio cáo két qua hoat dng kinh doanh riêng nhu mOt b phn hvp thành
cüa tong chi phi thuê.
(cc) Thug
Thu6 thu nhp doanh nghip tInh trên lçiri nhun cüa nãni bao g6m thu6 thu nhp hin hành và thu6 thu
nhp hoãn Iai. Thué thu nhp doanh nghip duqc ghi nhn trong báo cáo kOt qua boat dng kinh doanh
i-iêng ngoai thr truông hqp có cac khoán thué thu nhp lien quan den các khoán mvc duçc ghi nhn
thãng vào von chü s& hthi, thI khi do các khoan thuê thu nhp nay cling dtrqc ghi nhn thang vào von
chüschliu.
Thu6 thu nhp hin hành là khoin thu6 phài np da trên thu nhp chju thud trong närn, sü ding các
müc thuê suât CO hiu lrc tai ngày k& thic kS' ké toán näm, và các khoãn diêu chinh thué phãi np lien
quan dOn nhithg näm tru&.
ThuO thu nhp hoän lai duqc tInh theo phuong pháp bang can d6i kO toán cho các chênh Ich tam thai
gila giá tn ghi so cho miJc dIch báo cáo tài chInh va giá tn si dung cho mic dIch tfnh thuô cüa các
kholin mic tài san và nci phãi trà. Gii trj cüa thuô thu nhp hoan lai &rçYc ghi nhn dra trên cách thüc
du kiên thu hôi hoc thanh tom giá trj ghi so cüa các khoãn mic tài san và nq phài trà s ding cac
misc thuO suit có hiu lc hoc co bàn có hiu lrc tai ngày két thic kS' kê tom nAm.
Tài san thuO thu nhâp hoãn lai chi ducic ghi nhn trong pham vi chic ch&n có dü lcii nhun tInh thuO
trong tuong lai dê chênh léch tam thai nay co the sIr ding duqc. Tai san thuê thu nhp hoãn lai duçic
ghi giãm trong pham vi không con chãc chãn là các loi ich ye thuê lien quan nay së sir ding duqc.
29

Ngân hang Thuong mai Co phãn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Th! Minh Khai
Phuong 5, Quãn 3, Thànb phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thüc
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Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông twsô
49120 14117-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngan hang Nhà n,thc Viêt Nam)

(dd) Các ben lien quan
Các ben duçic coi là ben lien quan cüa Ngân hang n&i mOt ben cO khà nãng, trijc tip hoc gián tip,
kiOm soát ben ida hoc gay ánh huO'ng clang k tOi ben kia trong vic ra các quyOt djnh tài chInh và
hoat dng, hoc khi Ngân hang va ben kia càng chju si,r kiém soát chung hoc ãnh hu&ng clang kê
chung. Các ben lien quan có the là các cong ty hoc các cá nhân, bao gôm cã các thành viên gia dInh
than cn cüa các cá nhân duqc coi là lien quan.
Trong vic xem xét mi quan he cüa tn1g ben liOn quan, Ngân hang chii dn bàn chat cüa nii quan
h chir không chi hInh thirc pháp li cüa m6i quan h dO.

(ee) Các cam kt và nç tim n
Tai timg thôi dim, Ngân hang cO các cam k& cp tin ding chua thrc hin. Các cam k& nay & thrài
dang các khoãn cho vay và thâu chi dã duqc phê duyt. Ngãn hang cüng cung cap các báo länh tài
chInh và thu tIn di,ing dê bão lAnh vic thirc hin hçrp dOng cüa khách hang dOi vói ben thr ba. NIiiOu
khoãn cam kOt va nq tiOm an sê dáo hn ma không phát sinh bat kS'mt phân hay toàn b mt khoàn
tam üng nào. Do do cac khoãn cam kOt và nq tim n nay không nhât thiOt phãn ánh luông hru chuyên
tiOn tê d kiOn trong tumig lai.

(fi)

CtIrc

c6 tüc chia cho các c dông cüa Ngân hang ducrc ghi nhn là mt khoãn phài trâ trong báo cáo tài
chInh riOng khi vic chia CO tire cüa Ngân hang duqc Dai hi dông Co dông cüa Ngân hang chap thun.
(gg) BIo cáo bô phân
Mt hO phn c.n báo cáo là mOt hcip phn có th xác djnh riêng bit cUa Ngân hang tham gia vào vic
cung cap các san phãm hoc djch vj liOn quan (bO phOn chia theo linh virc kinh doanh), hoãc cung cap
san phâm hoäc djch vi trong mOt môi tnthng kinh tO ci the (hO phn chia theo khu viyc dja lv), mOi bO
phn nay chju nh ro và thu dirqc lçiri ich khác bit vOi các bô phn khác. Mâu báo cáo bO phnchinh
yêu cüa Ngân hang là dra theo bO phn chia theo khu vrc dja l va mâu báo cáo bô phn thir yOu cOa
Ngân hang là dra theo hO phn chia theo linh vrc kinh doanh.
(hh) S dir bang không
Các khoãn mic hay s6 du duçc quy djnh trong Quyt djnh s 16/20071QD-NHNN ngày 18 tháng 4
näm 2007 ("QuyOt djnh 16") cOa Thông doe NHNNVN ye chO dO báo cáo tài chinh dôi v&i các T6
chIrc tin dang và Thông Ui s 49/2014/TF-NHNN ngày 31 tháng 12 nAm 2014 ("Thông tu 49") cüa
Thong d6c NHNNVN sira dôi, b sung mOt so thOu khoân cña h thông tài khoãn kê toán các tO chIrc
tin dung ban hành kern theo Quy& djnh sO 479/2004/QD-NHNN ngày 29 tháng 4 nAm 2004 ma không
ducic the hin trong báo cáo tài chinh riOng nay thI duqc hiu là có s6 du bang không.
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4.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông Ii.- so
49/2014/I7'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cala NgOn hang N/ia nithc Vie! Nani)

Tin mat
31/12/2019
Triêu VND
Tin mt bang VND
Tiên mat bang ngoai tê

5.

31/12/2018
Triêu VND

339.507
87.134

298.522
208.227

426.641

506.749

1

Tiên gui ti Ngân hang Nhà niróc Vit Nam
ci

Tin gui tai NHNNVN bao gm qu thr trcr bAt buc va tài khoán tin giri thanh toán.
Theo quy djnh cüa NHNNVN v dtr trU bAt buôc, các ngân hang duc phOp duy trI mt s du thá ni
tai tai khoán dtr tr bat buôc. So du bInh quân dir trU bat buc hang tháng không duqc thâp hun t' 1
thr tril bat buc nhân vói bInh quân so du tiên gui cüa thang truót tai Ngân hang nhu sau:
Tin gin ti Ngân hang

T l thr trfr bAt buôc
31/12/2019
31/12/2018

S du bInh quân tháng triró'c cüa:
Khách hang:
• Tiên gth bang ngoai t có k' han thrói 12 tháng
• Tiên gui bang ngoi t có k' han tir 12 thang tru len
• Tin gfri bang VND có kS' han dui 12 thang
• Tin gui bang VND có k' han t( 12 tháng trà len

8%
6%
3%
1%

8%
6%
3%
1%

To chalv tin dyng nzthc ngoài:
Tiên gui bang ngoai t

1%

1%

31/12/2019
31/12/2018
Triêu VND Triêu VND
Tài khoán tin gui thanh toán và qu dir tril bAt buôc tai NHNNVN:
Bang VND
Bãngngoaité

905 .939
23.808

474.659
39.299

929.747

513.958
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6.

Mu B05/TCTD
(Ban hành thea Thông lu so
49/2014/77-NHNN ngày 31 tháng 12 nO,n 2014
cüa Ngân hang Nhà nwóc Vil Narn)

Tin gü'i và cho vay các to chuc tin dung khác
31/12/2019
Triêu VND

31/12/2018
Triêu VND

Tin gin không kr ban
Tiên gcri không k' han bang VND
Tiên gth không kS' han bang ngoai t

1.582.298
126.829

1.618.541
101.889

Tin gfri có kr han
Tiên güi có k' han bang VND
Tién gñi cd k3' han bang ngoai t

3.684.089
2.145.075

2.781.598
1.715.122

Cho vay
Cho vay bang VND
Cho vay bang ngoai t

1.481.615
162.330

461.470

9.182.236

6.678.620

Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019 và ngày 31 tháng 12 nãm 2018, tt cácác khoán tin gin có k' han và
cho vay các to chinc tin dung khác dêu duqc phân Ioai vao Nhóm 1 — Na du tiêu chuán.

7.

Các cong ciii tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh khác
Ngày 31 tháng 12 näm 2019
Tong giá trj ghi so ké toán
Tong gia trj cüa h'p
dông (theo t giá tai (theo t giá tai ngày 31 tháng 12
nãm 2019)
ngày hiêu luc
hçrp dông)
Tài san
Cong nor
Triêu VND
Triêu VND
Tnêu VND
Cong ciii tài chInh phái sinh tin t
• Giao dich k' h?.n tiên tê
• Giao dich hoán dôi tiên té

235.239
12.738.574

25.675

3.339

Ngày3l tháng 12 nãm 2018
Tong giá tr! cüa hçrp
Tong giá tn ghi so kê toán
dông (theo t giá tai (theo t giá tai ngày 31 tháng 12
ngày hiêu lye
näm 2018)
h9'p dong)
Tài san
COng no
Tnêu VND
Triu VND
Triêu VND
Cong cu tai chinh phái sinh tin t
• Giao dch k' han tin te
• Giao djch hoán dôi tiên t

1.032.328
9.580.909

3.048
25.639

Giá tn ghi s cüa tài san và nc phát sinh tin các cOng cu tài chInh phái sinh ducc trinh bay theo giá tn
thuân trên bang can dOi ké toán riêng cüa Ngân hang t?i ngày 31 tháng 12 nàrn 2019 và ngày 31 tháng
12 11am 2018.
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8.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông fir so
49/2014/IT-NHNN ngày 31 thang 12 nOrn 2014
cOa NgOn hang Nhà nlrOc Viéf Nani)

Cho vay khách hang
Phân tIch du nc cho vay theo loai hInh cho vay nhix sau:
31/12/2019
Triêu VND
Cho vay cac t chrc kinh t va cá nhân trong nuàc

33.994.686

3 1/12/2018
Triêu VND
29.690.468

Phân tIch du n cho vay khách hang theo nhóm nci nhu sau:
31/12/2019
Triêu VND
Nhóm 1 - No dü tiêu chun
Nhóm2-Nycânchá3
Nhóm 3 - No duài tiêu chuân
Nhom4-Nqnghings
Nhóm 5 - Nq có khâ nãng mat von

31/12/2018
Triu VND

32.706.678
435.260
139.354
154.649
558.745

28.722.678
356.8 17
89.628
239.189
282. 156

33.994.686

29.690.468

Phân tIch du nor cho vay khách hang theo thii han nhu sau:
31/12/2019
Triêu VND
Nc ngn han
Nci trung han
Nor dài han

31/12/2018
Triêu VND

16.902.936
5.699.078
11.392.672

13.4 10.020
5.725. 130
10.555 .3 18

33.994.686

29.690.468
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Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phirông 5, Qun 3, Thành ph6 116 ChI Minh, Vit Nam
Thuy& minh bio cáo tài chinh riêng cho näm k& thüc
ngày 31 thang 12 nãm 2019 (tiêp theo)

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49,2014/IT-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà nzthc Vit Nam)

Phân tIch du nç cho vay theo d6i tisçmg khách hang và loai hInh doanh nghip nhu sau:
31/12/2019
Triêu VND
Cho vay cá nhân
COng ty cô phân cO von cô phan cña Nhà nuc chiOm trên
50% vOn diêu 1 hoc tong sO cô ph.n có quyOn biêu quyét;
hoc Nhà nuàc gifi quyên chi phOi dôi vài cong ty trong Diéu
1 cüa cong ty
COng ty cô phân khác
Cong ty trách nhim hUu hn mt thành viên do Nhà nuàc si
hUn 100% von diêu 1
Cong ty trách nhim hüu hn khác
Doanh nghiêp tu nhUn
Hçip tác xã và lien hip hcip tác xA
H* kinh doanh
Doanh nghip çó von du tir ntnc ngoà.i
Don vj hành chInh sr nghip, Dãng, doàn the va hip hi

31/12/2018
Triu VND

16.633.928

15.953.775

348.324
8.096.608

396.545
6.975.460

77.347
8.556.843
258.995
15.926
5.063
1.199
453

16.887
6.147.253
166.895
20.450
10.788
1.799
616

33.994.686

29.690.468

34

I

Ngãn hang Thuong mai C phn Bàn Vit
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Thuyêt minh báo cáo tii chmnh nêng cho nàm kEt thüc
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m

Mu BOS/TCTD
(Ban hành theo Thông twsô
49/2014/fT-NHNN ngày 31 thang 12 näm 2014
cãa Ngan hang Nhà nzrác Vit Nam)

C

Phân tIch du nq cho vay khách hang theo ngành ngh nhu sau:
31/12/2019
Triu VND
Ban buôn va ban lé; sfra chiia to, mô to, xe may va xe có dng
cy khác
Xây dxng
Hoat dng kinh doanh bat dng san
Hoat dng lam thuê các cong vic trong các ho gia dmnh, san
xuât san phm 4t chat và dch vu tu tiêu dung cüa h gia dInh
Djch vii km trü và an uon
Cong nghip ch biên, che tao
Nông nghip, lam nghip và thüy san
Vn tat kho bãi
Hot dng tài chInh, ngân hang và bào him
San xut vàphân ph6i diên, khI d&, nuàc• nóng, hm nrncc và
dieu hôa khong kin
Y t và hoat dngtrcr ghip hi
Thông tin và truyên thông
Hoat ttng hành chInh và djch i hO trçi
Giáo dic và dào tao
Ho@t dng cüa các to chirc và ci quan quc té
Cung cp nuàc; boat dng quân 11 và xü l rác thai, nutcc thai
Hoat dng chuyên mon. khoa hQc và cong ngh
Kliai khoáng
Ngh thut, viii chth và gui tn
Hoat dng cüa Dãng cong san, to chüc chInh tij - xã hi, quàn
l nhà nuàc, an ninh quOc phbng, bão dam hi bat buc
Hoat dng dich vu khác

31/12/2018
Triu VND

F
1

o

xa

xa

9.123.825
5.801.389
4.829.626

7.036.165
5.011.109
4.942.560

3.829.185
3.315.508
2.598.284
1.088.312
872.134
586.011

4.134.257
2.429.274
2.375.069
796.667''
901.129
455.369

427.919
328.824
264.164
249.728
95.083
86.357
62.928
58.639
53.544
52.999

408.061
127.156
359.136
217.344
54.525

11.469
258.758

2.929
p55.691

33.994.686

29.690.468

70.497
16.758
73.256
23.5 16

-J

k

C
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Ngân hang Thuo'ng mi Co phãn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuông 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm kêt thñc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

9.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tu so
49/2014/IT-NHNN ngày 31 thang 12 na,n 2014
cüa Ngân hang Nhà nlróc Vit Nani)

Dr phông rüi ro cho vay khách hang
Di.r phèng rñi ro cho vay khách hang bao gm:
31/12/2019
Triu VND
Dix phông en th (i)
D phông chung (ii)

(i)

204.169
248.127

126.35 1
2 14. 18 1

452.296

340.532

Bin dng d phông cij th cüa di.r phông rüi ro cho vay khách hang nhu sau:
2019
Triéu VND

(ii)

31/12/2018
Triêu VND

Sdudunäm
TrIch 1p du phông rüi ro trong nãm (Thuyêt minh 30)
Tang dr phông rüi ro cho khoán vay mua iai tr VAMC
Sr dung dr phông trong näm

126.35 1
87.114
12.820
(22.116)

S du cu& nàm

204.169

2018
Triu VND
72.385
53 .82 1
245
(100)
126.35 1

Bin dOng dtr phöng chung cüa dir phông rüi ro cho vay khách hang nhu sau:
2019
Triêu VND

2018
Triêu VND

Sdudunam
TrIch lap dtr phông rOi ro trong nãm (Thuyêt minh 30)

2 14. 181
33 .946

174.673
39.508

S du cui nãm

248. 127

214.181
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10.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tu so
49/2014/TJ'-NHNN nga' 31 tháng 12 n.am 2014
cüa Ngdn hang Nhà nwóc Vit Nain)

Chtrng khoán dâu tir
31/12/2019
Triêu VND

31/12/2018
Triêu VND

Chirng khoán du tir sn sang dê ban
Chng khoán nçx
• Trái phiêu ChInh phü (*)
• Trái phiêu do các to cht'rc tin dung khác trong nmsc
phát hành (**)
• Trái phiêu do các tO chirc kinh tê trong nuoc phát hanh (**)
Chthig khoán vn
• Chüng khoan von do các tO chüc kinh tê trong rnrot phát hành

2.499.666

3.093.181

602.857
480.000

904.086
760.000

11.299

11.299
.4 t

3.593.822

4.768.566

Du phông rüi ro chinig khoán dãu tir sn sang dê ban
• Du phOng giám giá (i)
• Dir phOng chung (ii)

Tng chthig khoán du tu sn sang d ban

(8.079)
(3.750)

(7.966)
(5.850)

(11.829)

(13.816)

3.581.993

4.754.750

Trái phiu dc bit do VAMC phát hành (***)
• Mnh giá trái phiu dãc bit
• D phOng trái phiêu dc biét (iii)
Tng chü'ng khoán du tii guI den ngày dáo han
Tng chImg khoán du tir
(*)

377.437
(105.108)

1.3 17 .258
(115.747)

272.329

1.201.511

3.854.322

5.956.261

Bao gm trong s dix trái phiêu ChInh phil tai ngày 31 thang 12 nãm 2019 là các trái phiu vói tang
mênh giá:
•

50 t' VND (3 1/12/2018: 100 t VND) thrçic lim ki tai NHNNVN dê thLrc hin các giao djch trên
th! tnthng m&;

C

•

900 t VND dang thrcsc cm c6 tai cac t chirc tin dung khác d dim báo cho tin gin có kS' han
cüa cac tO chirc tin ding khác (31/12/2018: 1.250 t VND ducrc cam Co tai các to chinc tin dung
khac dê dam bâo cho cac khoân vay các to chinc tin dung khac) (Thuyêt minh 16); và

'4

-

50 t VND (3 1/12/2018: Không cO) dang ducrc cm c6 cho các cam kt trong nghiép vu L/C.
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Ngân hang Thwong mi C phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Th Minh Khai
Phuóng 5, Quãn 3, Thành ph6 Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nam kt thác
ngIy 31 tháng 12 näm 2019 (tiep theo)
(**)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
491201471T-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cüa Ngan hang Nhà nithc Viét Nam)

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2019 và ngày 31 tháng 12 nãm 2018, tht Ca các trái phiu do các t6 chrc tin
ding khác trong nu&c và các to chirc kinh té trong nuàc phát hành dêu ducic phân loai vào Nhóm 1 —
NV dz tiêu chuân.
/

Bao gm trong s6 du trái phiu d? các t chirc tin ding khác trong nuic phát hành tai ngày 31 tháng
12 nAm 2019 là cac trái phiu có tong mnh gia là 200 t VND duc itru k tai NHNNVN dê thuc hin
cac giao djch trên thj tru1ng mi (31/12/2018: 500 t' VND dang durc cam cô tai các to chtrc tin dung
khác âé dam bào cho cac khoãn vay các tO chirc tin dung khác Thuyét minh 16)).
Day là trái phiéu dc bit do VAMC phát hành nhm mua Iai các khoân nq xu cüa Ngân hang vOi
tong gia tn nq gOc ducic mua là 386.147 triêu VND(31/12/2018: 1.342.768 triêu VND). TInh dn
thii diem ban my cho VAMC, dr phông rüi ro Cu the duçrc Ngan hang trich Ip cho các khoãn nq
nay là 8.710 triu VND 31/12/2018: 25.510 triu VND). Khoãn dr phOng nay
duqc diing dé
ghi giãm vào giá tn ncr gôc khi ban ncr cho VAMC.

S

cia

cia

cia

(i)

Bin dng d phông giãm giá chirng khoán dAu tu sn sang d ban trong näm nhu sau:
2019
Triu VND

(ii)

sfr

2018
Tnêu VND

SdudunAm
Trich 1p dr phông trong nAm (Thuyét minh 26)

7.966
113

6A45
1.521

S du cui nAm

8.079

7.966

Bin ding du phOng chung churng khoán dâu tu sn sang d ban trong nAm nhu sau:
2019
Triu VND
S6dudunam
Hoàn nhâp dr phbng trong näm (Thuy& minh 26)
S du cu& näm

2018
Triu VND

5.850
(2.100)

6.300
(450)

3.750

5.850
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Ngãn hang Thuong mai C phan Bàn Vit
Tôa nba HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai
PhirOng 5, Quãn 3, math ph H ChI Minh, Vit Nam
Thuyk minh bàn cáo tài chInh riêng cho nam két thdc
ngày 31 thIng 12 nàm 2019 (tip theo)
(iii)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông fit 56
49/2014f1T-NHNN ngày 31 tháng 12 nãm 2014
cãa Ngân hang Nhà nithc Viét Nam)

Bin dng di,r phOng trai phiu dc bit trong nAin nhu sau:
2019
Triu VND

2018
Triu VND

SdudunAm
TrIch 1p dr phông bô sung cho nAm 2018 theo Thông tir 08 (****)
TrIch lap dr phOng cho näxn 2019
bàn nhp du phOng do tat toán truàc han trai phiêu dc bit
Hoàn nhp dr phông do mua li nçi dã ban VAMC

115.747
22.863
43.958
(5.042)
(72.418)

46.730
(12.833)
(260)

S du cui näm

105.108

115.747

82. 110

(****) Theo Khoãn 15, Di&i 1, Thông tu 08, hang nãm, t chic tin dung có trái phiu dAc bit do VAMC phát
hành duqc gia han tr 5 näm len 10 näm phài rà soát phn vucxt giàa chênh 1ch thu chi tnthc thug thrc
t cüa mInh va chênh léch thu chi trithc thue di,r kiên cia báo cáo NHNNVN khi xin gia han trái phiêu
dac bit do VAMC phát hành tr 5 nãm len 10 näni ("Trái phiu dac bit VAMC &rcic gia hun"). Nu
chênh 1ch thu chi tru&c thuê thrc t cüa t chirc tin dung ion han chênh léch thu chi truàc thus d%r
kin cia báo cáo NIINNVN thI th chüc tin ding sê sr dung tM cia phn vucyt nay dé trIch lap b6 sung
dr phôn d6i vOi Traiphi&i dc bit VAMC duqc gia h?n ngay trong nãm do cho den khi s tin dir
phông doi vài trIi phieu dãc bit san khi duçic trIch 1p bô sung bang s6 tiên d%r phông phài trIch 1p
dôi vài trái phiêu dc bit khi tfnh theo thOi gian gc.
Cho näm k& thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2018, thu nhâp tnthc thud cüa Ngân hang cia vuqt qua thu
nhâp truàc thug du kién cia báo cáo NHNNVN trong Van bàn s 1 150/2016/C V-QLRR ngày 1 tháng
9 nãm 2016 ("Van bàn 1150") và Van bàn sO 766/2017/CV-QLRR ngày 1 thIng 8 näm 2017 ("Van
bàn 766") xin gia han trái phiêu däc bi@ do VAMC phát hành tü 5 närn len 10 nãm. Vào ngày 8 thIng
3 nam 2019, Ngãn hang cia gui Cong van s 819/2019/CV-QLRRTD dO nghj NHNNVN phê duyt cho
vic diOu chinh chênh 1ch thu chi truoc thuO dr kiOn cüa Ngân hang cho giai don tü näm 2018 den
näm 2027 ("Cong van 819"). Trong nAm 2019, dc TrIi phiOu dc bit VAMC duqc gia han theo Van
bàn 766 dä duqc tat toIn tnthc h?n. TInh dn ngày 31 thIng 12 nãm 2019, tnrcc khi nh.n duqc phê
duyt cña N}{NNVN cho Cong van 819, Ngãn hang cia chü dng trIch 1p bô sung 22.863 triu VND
là phn km han gita chOnh Ich thu chi tnrâc thud näm 2018 thrc t cüa Ngân hang và chênh lch thu
chi truóc thuO du kiOn ducic neu trong VAn bàn 1150.
Tai ngày phát hành báo cáo tài chinh riêng nay, Ngân hang cia mua ii toàn bô trái phiu dc bit do
VAMC phát hành cOn so dir ti ngày 31 tháng 12 nAm 2019.
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Ngân hang Thu'rng mi Co phân Bàn Viêt
Tôa nhà HM Town, 412 Nguyen Th Minh Khai
Phuông 5, Qun 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thüc
ngày 31 thang 12 näm 2019 (tiêp theo)

11.

Mu B05/TCTD
(Ban hành tlieo Thông tir so
49/2014/J7'-NHNN n.gày 31 thang 12 nOrn 2014
cüa Ngan hang N/ia ,uróc Viët Nain)

Gop vn, du tir dài hn
31/12/2019
Triêu VND
Dâu tu vào cong ty con

31/12/2018
Triêu VND

100.000

500.000

31112/2018
Giá gôc
Dir
phbng
Triêu
Triu
VND
VND

Giá tr
hç'p I
Triêu
VND

Danh sách cong ty con
Ten

COng ty TNHH Môt
Thành viên
Quãn 1 Nç và Khai
thác Tài san — Ngân
hang Thuong mai
Co phân Ban Vit

Ty Jê
nãm
gifr
%

100

31/12/2019
Giá gic
Du
Giá trj
phèng hç'p 1
Triêu
Triu
Triêu
VND
VND
VND

100.000

(*)

T 1
nãm
gifr
%

100 500.000

(*)

Trong nàm 2019, cOng ty con dA hoàn trá mt phAn vn gop cho Ngân hang vOi s tin là 400.000 trieu
VND.
(*)

Ngân hang chira xác djnh giá trj hçtp l cüa khoán du ttr nay d thuyt minh trong báo cáo tài chInh
riêng bth vi khOng có giá niêrn yet trên thj tru1ng cho khoân dâu ti.r tài chInh nay và các Chuân mirc
Kê toán Viêt Nam, Chê d Kê toán Vit Nam ap diing cho cac To ch(rc tin dung do Ngân hang Nhà
nuic Viêt Nam ban hành khOng có huO'ng dn ye cách tinh giá tn hçip I sir dung các k5 thuât dnh giá.
Giá tn hçip 1 cña khoãn dâu tu tài chInh nay cO the khac vâi giá tn ghi sO cña no.
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Mu B05/TCTD

Ngân hang Thtrong mai Co phn Ban Vit
Tha nhà HM Town, 412 Nguyn Th1 Minh Khai, PhuOng 5, Qun 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nm két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

(Ban hành theo Thông tu so
49/2014/77'-NHNNngày 31 thang 12 nOm 2014
cüa Ngân hang Nhà niróc Viét Nani)

12. Tài san c dinh hfru hInh
Nãm kt thñc ngày 31 tháng 12 nám 2019
Nhà cfra,
vt kin truic
Triéu VND

May móc
thit hi
Triu VND

Phirong tin
vn chuyên
Triêu VND

Thit bj, dung
ci quán I
Triêu VND

Tài san c djnh
hü'u hInh khác
Triéu VND

Tong
Triu VND

Nguyen giá
S dtr du nãm
Mua trong näm
Chuyên tü chi phi xây dung c ban dâ dang
Thanh 1

162.761

Si dt.r cui nãm

173.744

28.331
(17.348)

147.215
19.157
-

103.175
39.688

2.194
293

23.622
16.308
(3.075)

438.967
75.446
28.33 1
(21.610)

2.487

36.855

521.134

879
264

13.418
2.113
(2.557)

123.336
32.997
(6.484)

(1.187)
141.676

166.372

Giá trj hao men 1u k
Khâu hao trong nãm
Thanh 1

10.673
3.773
(3.08 1)

53. 185
14.740

45. 181
12. 107
(846)

Siducuinãm

11.365

67.925

56.442

1.143

12.974

149.849

152.088
162.379

94.030
98.447

57.994
85.234

1.315
1.344

10.204
23.881

315.631
371.285

S du c1u nãm

Giá tn cèn Iai
S du du nãm
Sôducuôinãm
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Mu BOS/TCTD

Ngân hang Thuo1Ig mai Co phn Ban Viët
Tàa nhà HM Town, 412 Nguyn Th Minh Khai, Phuông 5, Quãn 3, Thành phô Ho CIII Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tui chInh riëng cho näm kêt thác ngày 31 thang 12 nm 2019 (tiêp theo)

12.

(Ban hành theo Thông tu so
49/2014/FT-NHNN ngày 31 tháng 12 nänz 2014
cza Ngân hang Nhà nlrOc Vièt Na,n)

Tài san c d1nh hü'u hInh (tip theo)
NAm kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2018
Nha cira,
vt kin truic
Triu VND

May moc
thit bj
Triu YND

Phuong tien
vn chuyn
Triu VND

.5

•

Thiet b1, dung
ci quãn I
Triêu VND

S.

S

Tai san co dinh
hfru hInh khác
Triêu VND

Tong
Triêu VND

Nguyen giá
Sdudunãm
Muatrongnam
Thanh 1

168.064
6.153
(11.456)

120.103
27.112

S dir cuôi nãm

162.761

147.215

93.327
12.829
(2.981)
103.175

1.959
274
(39)

22.422
1.759
(559)

405.875
48.127
(15.035)

2.194

23.622

438.967

Giá trl hao men 1u3 k
SdudAunàm
Khauhaotrongnam
Thanh 1

11.305
3.294
(3.926)

41.747
11.438

39.178
8.936
(2.933)

720
198
(39)

13.427
543
(552)

106.377
24.409
(7.450)

Sducuôinãm

10.673

53.185

45.181

879

13.418

123.336

156.759
152.088

78.356
94.030

54.149
57.994

1.239
1.315

8.995
10.204

299.498
315.631

Giá tn cbn Iai
Sdtrdunãm
Sôducuôinãm

Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019, bao gmtrongtài san c dinh hfru hInh là các tai san có nguyen giá22.838 triu VND (31/12/2018: 19.867 triéu VND) dãdirpc
khâu hao hêt nhtrng van dang duçic sCr ding.
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Ngãn hang Thuong mi Co phn Ban Vit
Tba nba HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuong 5, Qun 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài cbInh riêng cho näm kêt thác
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

13.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tu
49/2014/17'-NHNN ngav 31 thang 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà n!fóc Vit Nwn)

Tài san c dinh vô hInh
Nãm k& thñc ngày 31 tháng 12 nàm 2019
Quyn sir
dung dat
Triêu VND

Phnmêm
may vi tInh
Triêu VND

Tong
Triu VND

Nguyen giá
S6dudAunam
Mua trong nãm
Thanh 1

404.246
3 19.288
(1.5 10)

145.299
74.302

549.545
393.590
(1.5 10)

S du cui nãm

722.024

219.601

941.625

S6dudunãm
Khâu hao trong nãm

15 .38 1
3.609

82.167
20.802

97.548
24.411

S dtr cu& nãm

18.990

102.969

121.959

388.865
703.034

63.132
116.632

451.997
819.666

Khu hao Iuy k

Giá tn con lai
SdudAunãm
So du cuôi nãm
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Ngãn hang Thu'ong mai Co phãn Ban Viêt
Tôa nba HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuông 5, Quân 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 nãm 2019 (tiép theo)

13.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tu so
49/2014/IT-NHNN ngày 31 thang 12 nO,n 2014
cüa Ngân hang Nhà ,nthc Vie! Nani)

Tài san c djnh vô hInh (tip theo)
Näm kêt th(ic ngày 31 tháng 12 näm 2018
Quyn sir
ding dat
Triêu VND

Phn mm
may vi tInh
Triêu VND

Tong
Triu VND

..

Nguyen giá
Sdtxdunãm
Mua trong nàm
Thanh 1

319.976
93 .302
(9.032)

141.551
3.748

461.527
97.050
(9.032)
1?

S du cui näm

404.246

145.299

549.545

S6dudunam
Khau hao trong nãm

11. 805
3.576

63.880
18.287

75.685
21.863

S du cu6i nãm

15 .38 1

82.167

97.548

308. 171
388.865

•77.671
63.132

385.842
451.997

Khãu hao Iuy k

Giá trj cbn 1i
S6 du du nãm
So du cuôi nãm

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2019, bao gm trong tài san c djnh vô hInh là các tài san có nguyen giá
4.567 triu VND (3 1/12/2018: 4.567 triu VND) da duqc khau hao hét nhung van dang ducic sr diing.
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Ngân hang Thirong mi Co phn Ban Vt
Toa nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phu*ng 5, Quan 3, Thành ph Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyet minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm kêt thác
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiep theo)

14.

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tU so
49/2014/fl'-NHNN ngày 31 tháng 12 näm 2014
cña Ngan hang Nhà nzthc Viêt Nam)

Các khoãn phãi thu
31/12/2019
Triu VND
Dt cgc thuê tOa nhà Viet Capital Center (i)
Tht thoát chi xir I (ii)
Tam frng mua sAm tài san cô djnh va chi phi xay drng
c bin dâ dang (iii)
Dat cQc thuê vAn phông
Phài thu tr ban khoàn dâu tu vao cong ty lien kêt
K qu giao djch the
Thuê thu nhâp doanh nghip np thüa
Tam rng xü 1 tai san bio dim
Tm irng cho nhin vien
Phãi thu Cong ty Co phân Chüng khoan Bin Vit
- ben lien quan (iv)
Phii thu t cho vay ho trcx lAi suât
Lçii nhun phii thu tir Cong ty con (Thuyét minh 28)
Phãi thu khác

(i)

31112/2018
Triu VND

900.000
71.012

900.000
79.3 14

306.713
56.849

8.467
37.736

497.190
57.336
3 1.460
27.641
6.555
7.685
9.093

1.909
1.171
873
38.444

126
1.171
3.393
32.644

1.453.483

1.653.608

30.309

Day là s tin dt cçc tin thuê vAn phöng cho d in Viet Capital Center gifta Ngin hang và Cong ty
CO phân Kinh doanh DIa & Phuing Nam 3A-2 theo Hcip dng sO 01/2016/HDTVP ngày 2 thing 11
nAm 2016 drnlc sra dOi bô sung bàn Phi lic Hçrp dOng sO 01/2016/'fl'SDBS ngày 27 thing 12 nAm
2016 và Phi 1ic HcTp dng s 0212017/TrSDBS ngày 12 tháng 12 nAm 2017 vài tong so tiên thuê
trong vOng 41 nAm là 1.300 t VND và thôi gian thuê du kién tux thing 7 nAm 2020 den thing 10 nAm
2061.
Ngày 25 thing 3 nAm 2020, Cong ty Co ph.n Kinh doanh Dja c Phuang Nam 3A-2 dã gCri Thông báo

so 01/2020/CV-PN3A2 thông báo dOn Ngin hang v liOn do xây dung du in và vic gia han thàni gian
bàn giao mt bAng thuê dtr kin sang thing 6 nãm 2021.

(ii)

Trong näm 2013, Ngân hang dA phát hin mt tru1ng hçirp mt c%ru nhin viên cia Ngin hang di tu
thrc hin giao djch lam that thoát s tin vài tng giá trj là 82.383 triu YND. Ngin hang di gin ho
s cho Cuc Cinh sat diu tra ti pham trong nAm 2013 d yOu câu thOu tra Va kh&i to vi,i in. Theo biên
bin lam vic v&i Cic CanE sat thOu tra ti pham, Ngân hang dã tam Crng liOn dO xir l cac khoan that
thoát nay trong nAm 2013,2014 và 2015 1n lut là 54.924 triu VND, 23.951 triu VND, Va 439 triêu
VND.
Theo quy& djnh cia bàn in sn thm vào ngày 3 thing 5 nAm 2018, TOa in Nhin din Thành Ph6 H
ChI Minh tuyên in cnu nhin viên nay phii bôi thirànng 81.314 tniu VND cho Ngin hang, dông thàni
Ngin hang phii hoàn tn 2.000 tniu VND cho mt khách hang có liOn quan.
Tai ngày 14 thang 5 nAm 2018, Ngin hang dA gni Dn kháng cáo dn Tha An Nhin din Cp cao t.i
Thành phO Ho Chi Minh và Tha in Nhin din Thành phô Ho ChI Minh vO vic kháng cáo bin an su
thâm trOn.
45
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Ngân hang Thirong mai Co phân Ban Viet
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Th1 Minh Khai
Phuong 5, Quãn 3, Thhnh ph H ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tui chInh riêng cho näm két thIc
ngày 31 tháng 12 nàm 2019 (tip theo)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông lu so
49120141fl'-NHNN ngày 31 thOng 12 nOm 2014
cüa Ngân hang Nhà nwác Vit Nam)

Theo bàn an phüc thm ngày 28 tháng 1 nàm 2019, Tôa an Nhân dan cAp cao tai Thành ph H ChI
Minh dA tuyên chap nhn mt phAn don kháng cáo cüa Ngan hang. Theo dO, cho phép Ngân hang thu
hi 33.876 triu VND là 4t chüng cüa viii an và duçic hoàn trál.000 triu VND là so tiêt kim và 972
triu VND ma khách hang cO lien quan dã np Iai truàc dO. Bong thôi, Ngân hang không cO nghia vi,i
phãi hoàn trá 2.000 triu YND cho rnt khách hang có lien quan. Trong näm 2019, Ngãn hang da khAu
tnt 8.302 tniéu VND tü tài khoãn tiên giri cüa cac khách hang cO lien quan âê thu hôi khoãn tam üng.

it

Ngân hang da dánh giá khá nAng thu hi cüa khoãn thAt thoát nay và thuc hin trIch Ip du phOng 100%
di vOi các khoân tam üng cOn Iai nay.
(iii)

Chi ti& các khoãn tam 1mg mua sm tài san c dinh va chi phi xây dung ccr bàn do dang nhu sau:
31/12/2019
Triu VND
Tm 1mg mua bAt dông san ti Du?ing TrAn Não, Quãn 2,
Thành pM Ho Chi Minh
Tam 1mg mua bat dng san tai Thành phô Vüng Tàu
Tam 1mg mua bat dông san tai ThrOng L5 ThuOng Kiit,
Qun 10, Thành pM Ho Chi Minh
Tam 1mg mua bat dông san tai Tinh An Giang
Mua sam phàn mêm va tài san c djnh khác
Tam 1mg xây dmg trij s& Chi nhánh CAn Thcr và các phOng giao
djch trrc thuc
Tam 1mg xay dung tri st Chi nhánh An Giang và các phOng
giao djch truc thuc
Tam 1mg xây drng tru sc chInh
Tm 1mg xay dung tru s& Chi nhánh Ca Mau va các phOng giao
dich trrc thu,c
Tam 1mg xây dimg tri s& Chi nhánh Tây Sai GOn va các phOng
giao dich trrc thuôc
Tam 1mg mua bat dng san tai Du&ng Kinh Duong Vuong,
Qun BInh Tan, Thành phô Ho Chi Minh
Tam 1mg mua bat dông san ti Thành phô Nha Trang
Tm 1mg xây drng tri sO Chi nhánh Soc Trang
Tam 1mg xây drng tri sO Chi nhánh Ha Ni
Khác

(iv)

31/12/2018
Triêu VND

I

93.535
80.000

-

49.500
39.000
29.779

49.500
84.570

8.562

2.840

3.607
764

1.686
1.862

204

6.728

42

3.243

1.720

213.958
89.700
12.457
1.353
29.293

306.713

497.190

Dày là s dir tiAn gIn giao dich ch(rng khoán clia Ngân hang tai COng ty C phn Chüng khoán Bàn
Vit, mt ben lien quan.
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Ngân hang Thuong mai Co phãn Ban Vit
Toa nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phubng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm kët thüc
ngày 31 tháng 12 nãm 2019 (tiêp theo)

15.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông u so
49/2014/TT-NHNN ngày 31 (hang 12 nánl 2014
cüa Ngôn hang Nhà mróc Vit Narn)

Tài san Co khác
31/12/2019
Triêu VND
Chi phi trá trufic
Tài san thay the cho vic th?c hiên nghia vi cüa ben báo dam
dã chuyên quyên s hthi cho to chirc tin dung ch xir 1i (i)
Chi h các tO chüc tin dung khác
COng ci và dung ciii

(i)

201.123

162.858

13 .000
25.963
9.098

16.556

249.184

179.414

Tài san thay th cho vic thc hin nghia vi cüa ben bào dam dã chuyn quyn sâ hthj cho t chrc tin
ding chi xir 1:
31/12/2019
Triêu VND
Bt dng san

16.

31/12/2018
Triêu VND

13.000

Tiên gfri và vay các t chtrc tin diing khác
31/12/2019
Triêu VND

31/12/2018
Triêu VND

Tiên gin không ky hn bang VND

1.576.877

1.580.645

Tin gui có k5r han
Tiên gui có kS/ hn bang VND (*)
Tién gui cO kS' han bang ngoai t

5.053.264
1.959.555

4.216.078
1.69 1.787

683.284
421.269

1.2 15.700
490.700
425.000

Vay các t chfrc tin dung khác
Vay các tO chrc tin dung khác bang VND (*)
Trong do: Vay chiêt khâu,tái chiêt khOu
Vay cOrn cO, the chOp
Vay cac tO chirc tin ding khac bang ngoai t

162.330
9.435.310

(*)

31/12/2018
Triêu VND

8.704.210

Bao gOm trong s du tin gui có k5i han là mt s tin gui vói giá trl ghi s là 780 t5' VND dupc dam
báo bang trái phiêu Chinh phü cO tOng mnh giá là 900 tS' VND (31/12/2018: khoãn vay vOi giá tn ghi
so 915.700 triu VND duc dam báo bang trái phiu Chinh phü có tong mnh giá là 1.250 t5' VND và
trái phiêu do các to ch&c tin ding khac trong nu'ót phát hành có tOng mnh giá là 500 t5' VND) (Thuyêt
minh 10).
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Ngân hang Thirong mai C6 phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phu*ng 5, Quân 3, Thành ph6 H CM Minh, Vit Nam
Thuyk minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thüc
ngày 31 tháng 12 nam 2019 (tip theo)

17.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tu so
49i2014117-NHNN ngay 31 thOng 12 nOm 2014
cüa Ngân hang Nhà nrthc Vit Nam)

Tiên gLri cüa khách hang
31/12/2019
Triu VND

31/12/2018
Triu VND

Tin gfri không ky h.n
Tin gui không k' han bang VND
Tin gui không k' han bAng ngoai t

1.459.047
45.897

1.359.792
32.436

Tin gin có ky hn
Tin gui có kS' han bang VND
Tin gui có k han bAng ngoai t

4.808.513
22.123

5.391.542
22.271

71.766
11.669

9.008
2.356

28.677.489
156.504

26.789.170
382.599

96.741
43

41.097
44

35.349.792

34.030.315

Tin gui vn chuyên dung
Tin gui vn chuyên dung bang VND
Tin gin vn chuyên dung bang ngoai t
Tin gin ti& kiin
Tin gui tit kiêm b&ng VND
Tin gii tit kiêm bang ngoi t
Tin gin k qu5 (Thuyt minh 33)
Tin gin ki qu5' bang VND
Tin gin k qu bang ngoai t

Tin gui cüa khách hAng theo di tucmg khách hAng, loai hInh doanh nghiêp nhu sau:
31/1212019
Triu VND
Cong ty c phn khác
Cong ty trách nhim hthi han khác
Cong ty Nhà nircc
Cong ty c phân có von c phan cüa Nhà nuoc chiêm trên 50%
vtn diêu 1
Doanh nghip có von dAn ttr nu&c ngoAi
COng ty trách nhiêmhthi han mt thành viOn do Nhà nuàc
sä hixu 100% von diêu lé
Cong ty trách nhiêm hiru hn hai thAnh viên trô len có phân
vn g6p cüa Nha nu(ic chiêm trên 50% von then i
Dcin vi hAnh chInh sr nghip, DAng, doàn th và hip hi
Doanh nghip tu nhAn
H kinh doanh
Hcip tác xä và lien hip hçip tác xa
COng ty hctp danh
Các don vi khác
Tin gin cüa cá nhAn

31/1212018
Triu VND

2.682.881
1.262.543
8.287

2.745.179
1.230.092
46.174

128.129
286.623

377.288
250.685

175.238

559.385

145.073
59 .204
2.121
5.930
764
95
605.387
29.987.517

15 1.741
38.013
2.670
2.476
78
785
731.303
27.894.446

35.349.792

34.030.315
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Ngân hang Thuong mai Co phãn Ban Viét
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Th? Minh Khai
Phuàng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kêt thiic
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

18.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông lu so
49/2014fTJ'-NHNN ngay 31 tháng 12 nàm 2014
cüa Ngân hang Nhà nithc Vit Narn)

Phát hành giy to' có giá
31/12/2019
Triêu VND
Chirng chi tin gri th&i han duói 12 thang do Ngan hang
phát hành
Chñng chi tiên gri thai han tr 12 tháng den 5 nãm do Ngân
hang phát hành

31/12/2018
Triêu VND

10

10

2.452.716
2.452.726

10

Chüng chi tin güi thii han dixc9i 12 tháng do Ngân hang phát hành có then han 6 tháng và chju lãi sut
nãm là 8,5% (3 1/12/2018: then han tr 6 tháng và chju lãi suât nãm là 8,5%).
Chrng chi tin gri thii han tCr 12 tháng dn 5 näm do Ngân hang phát hành chill lãi suit nãm t 8,8%
den 10,2% (31/12/2018: Khôngco).

19.

Các khoan phãi trã và cong nq khác
31/12/2019
Triêu VND
Thuê va các khoán phãi np cho Nhà nuót
Qu5 khen thu&ng và phc Im (i)
Phãi trã cô tiirc
Dat ccc mua cô phiêu cüa Ngân hang dr djnh phát hành
Phái trá cho can bô, cong nhân viên
Phái trá khác

(i)

16.904
5.853
1.234

31/12/2018
Triêu VND

66.095

2.090
5.853
1.234
94.995
21
36.919

90.086

141.112

Bin dng cüa qu khen thixmg và phac loi trong nãm nhu sau:
2019
Triêu VND

2018
Triêu VND

Sdi.rdunãm
Sr dung trong nãm

5.853
-

5.86 1
(8)

S du cui nàm

5.853

5.853
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Ngân hang Thuong mai Co phan Ban Vit
Toa nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phubng 5, Qun 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh rlêng cho nãm kêt thác
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

20.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tir so
49/2014/TT-NHNN ngày 31 thang 12 nãni 2014
cüa Ngân hang Nhà nuóc Vit Narn)

TInh hInh thii'c hin nghia vu dôi vó'i Ngân sách Nhà niro'c
Nám kt thtic ngày 31 tháng 12
nãm 2019

Thug thu nhp doanh nghiêp
Thué giá tn gia tang
Thuê thu nhâp cá nhân
Thué mon bài
Thué nhà dat
Thuê nhà thâu nithc ngoài
PhI, le phi và cac khoán phâi flop khác

S dâu nAm
Triêu VND
(6.555)
346
1.649

95

(4.465)
Nám kt thüc ngày 31 tháng 12
nãm 2018

Thug thu nhp doanh nghiêp
Thuê giá trj gia tang
Thuê thu nhp cá nhân
Thuê mOn bài
Thuê nhà dat
Thuê nhà thâu nutc ngoài
Phi, lê phi và các klioán phái nôp khác

So dâu Ham
Triêu VND
(17 .85 1)
1.634
1.121

191

(14.905)

Phát sinh trong nãm
Sôpháinp
Sôdãnp
Triêu VND
Triu VND

So duôi nàm
Triéu VND

31.777
5.536
20.936
76
18
1.383
489

(10.448)
(5.5 16)
(20.892)
(76)
(18)
(1.407)
(489)

14.774
366
1.693

60.215

(38.846)

16.904

Phát sinh trong nàm
Sôpháinip
Sôdãnip
Triu VND
Triêu VND

71

So cui nãm
Triêu VND

21. 158
5.531
15.462
63
20
1.152
511

(9.862)
(6.8 19)
(14.934)
(63)
(20)
(1.248)
(511)

(6.555)
346
1.649

43.897

(33.457)

(4.465)

95
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Mu 805/TCTD

Ngân hang Thuong mi C 6 phn Ban Vit
Tha nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Phuông 5, Qun 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nAm két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 (tip theo)

(Ban hành theo Thông ti, so
49/2014iTT-NHNN ngOy 31 zhang 12 nam 2014
cüa Ngán hang Nhà ,zu'óc Viët Na,n)

21. Vnchüs&hüu
(i)

Bién ding v6n chü shüv
Loi nhuân
Vn du tir
sau thu
Qu dir Qu dir trtr
XDCBvà
Qu5 dAu
Thàng dir
chira
sung
vn
Qu
phbng
tài
bô
tir
phát
mua sam
von c
Tong
phânphôi
khác
chInh
diêu
J
triên
TSCD
phn
Vin diu 1
Triêu
VND
Triu
VND
Triu
VND
Triu VND Triu VND Triu VND Triu VND Triu YND Triu VND
S dir ti ngày 1 tháng 1 näm 2018

3.000.000

8

1

1.560

Lçii nhun thun trong nãm
TrIchIpcácqu
Sü diing qu trong nAm
S dir ti ngày 1 tháng 1 nãm 2019
Lçii nhuân thuAn trong näm
Tang von trong nãm
TrIch 1p các qu
Si.'r dung qu5 trong nãm
S dir ti ngày 31 tháng 12 nàm 2019

79.672
2.724
(97)

3.000.000

8

1

1.560

82.299

40.385

185.785

1.287

96.705
(4.086)
-

3.171.000

8

1

1.560

91.591

96.705

1.362
-

-

41.747

1.287

278.404

3.405.306

-

125.902

125.902
17 1.000

4.666
-

-

(13.997)

46.413

1.287

17 1.000
9.331
(39)

3.308.698

(97)

(39)
390.309

3.702.169

Các qu khác bao gm Qu Ban Diu hành và Qu Hi dng Quãn tn. Vic trfch 1p Qu Ban Diu hành và Qu Hi d6ng Quán trj do Hi dông Quãn trj cüa
Ngan hang d xuât va do Dai HOi dông Co dông phê duyt.
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Ngân hang Thuong mai Co phãn Ban Vt
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Th Minh Khai
Phuông 5, Quan 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thuc
ngày 31 thang 12 näm 2019 (tiép theo)

(ii)

MAu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông fit s
49/20147JT-NHNN ngàv 31 tháng 12 n.ãm 2014
cüa Ngàn hang Nhà nitóc Vit Narn)

VJn diu lê

31/12/2019
Tng mnh giá
S1 c phiu
Triêu VND

31/12/2018
Tong mnh giá
S ci phiu
Triêu VND

Vn cä phân dirçc duyt

317.100.000

3.171.000

300.000.000

3 .000.000

Vn c phân dã phát hành
Co phiêu phô thông

3 17. 100.000

3.171.000

300.000.000

3.000.000

So co phieu Iuçn ilang liru
hành
Co phiêu phô thông

317.100.000

3.171.000

300.000.000

3.000.000

Mênh giá cña mi c phiu ph thông cña Ngân hang là 10.000 VND. Mi c phiu ph thông ttrcmg
1mg vói mt quyên biu quyêt tai các cuc h9p c dong cüa Ngân hang. Các c dOng có quyên nhn
cO tIre ma Ngan hang cOng bô vào timg thii dim. Tt cá cô phiêu phô thông déu có thIr tr uu tiên nhu
nhau dOi vri tài san cOn 1i cüa Ngân hang. Các quyên lqi cOa các cô phiêu dã dtrgc Ngãn hang mua
lai deu b tm ngirng cho tIn khi chüng duc phát hành lan.
Trong nãm 2019, Ngân hang dä phát hành 17.100.000 c6 phiu ph thông vOi giá phát hành bang vOi
mênh giá cho các cO dOng hiên hum

22.

Thu nhp lãi và các khoãn thu nhp tiro'ng tir
2019
Triêu VND
Thu nhâp lãi tir cho vay khách hang va cac t chIc tin dicing khác
Thu nhâp lãi tir cac khoàn dâu tu - chIrng khoan n
Thu nhâp lãi tiên gth
Thu phi tir nghiêp vu báo lãnh
Thu khác tir hoat dông tin dung

2018
Triêu VND

3.341.338
280.721
116.329
19.826
41.220

2.628.962
358.029
82.644
18.262
37.339

3.799.434

3. 125.236
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Ngân hang Thuong mai Co phãn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Thj Minh Khai
Phuông 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viet Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 näin 2019 (tiêp theo)

23.

Mu B05/TCTD
(Ban han/i theo Thông tu so
49/2014/1T-NHNN ngàj' 31 tháng 12 näm 2014
cüa Ngân hang Nhà ntthc Vit Nain)

Chi phi Iãi và các chi phi ttro'ng tir
2019
Triêu VND
Chi phi lãi tin gi'ri
Chi phi lãi phát hành giây t có giá
Chi phi Iãi tiên vay
Chi phi hoat dng tin dung khac

24.

2.769.011
50.760
49.946

2018
Triêu VND
2.273. 193

654

58.025
156

2.870.371

2.331.374

Lãi thuân tu' hot dng dlch
2019
Triu VND
Thu nhptfrhogtdongdich vi
Dich vu thanh toán
D'ch vu ngân qu5
Djchvukhác

Chi phi hoiit d5ng djch vi
Dich vu thanh toán
D:ch vu ngân qu5
Djch vu khác

2018
Triêu VND

6.8 19
2.775

55.699
11.994
1.349

77.469

69.042

18.795
6.135
14.337

13.335
11.96 1
10.144

39.267

35.440

38.202

33.602

67.875
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Ngân hang Thuong mi C phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phu*ng 5, Quãn 3, Thành phO H ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tui chInh riëng cho nàm kt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

25.

MLi BOSITCTD
(Ban hành theo Thông fwsô
49i201411T-NHNN ngày 31 thang 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà nwác Viêt Nam)
1

Lãi thun tfr hot dng kinh doanh ngoi hi
2019
Triêu VND
Thu nhâp tir hot dng kinh doanh ngoi h&
• Thu tfr kinh doanh ngo(ii t giao ngay
• Thu tir các cong Cu tài chInh phái sinh tiên t
Chi phi hoat dng kinh doanh ngoai h6i
• Chi ye kinh doanh ngogi t giao ngay
• Chi ye các cong cu tài chInh phái sinh tiên té
Lãi thu.n tir hoat dng kinh doanh ngo.i h6i

26.

2018
Triêu VND

23.535
122.736

135.437
73.026

6.67 1
112.774

4.442
172.665

26.826

31.356

Lãi thun ttr mua ban chñ'ng khoán dãu ttr
2019
Triêu VND
Thu nhâp tii mua ban chüng khoán du tu
Chi phi ye mua ban chüng khoán dAu tu
Hoàn nhâp dr phông i-ui ro chñng khoán du tu — thuân
(Thuy& minh 10(i) và Thuyt minh 10(u))
TrIch Ip dr phông rüi ro chüng khoán du tu — thu.n
(Thuyt minh 10(i) và Thuyêt minh 10(u))

100.574
1.265

Lai thuAn tr mua ban chirng khoán du tu

101.296

2018
Triêu VND
47.170
848

1.987
1.071
45.251
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Ngân hang Thuong mai Co phãn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thj Minh Khai
Phuong 5, Quán 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 nàm 2019 (tiêp theo)

27.

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông ut so
4912014/7T-NHNN ngàv 31 tháng 12 nOm 2014
cüa NgOn hang N/ia nw6c Vit Nani)

Lãi thuân tfr hot dng khác
2019
Triêu VND
Thu nhIp tIrho,t d5ng khác
Thu tir hoat dông ho trq dai I bào hiém
Thu tir hoat dông cho thuê tài san
Thu thanh 1 tài san cô dinh và các tài san dài han khác
Thu hôi cac khoán n dã xOa
Thu tir hoat dông kinh doanh khác

Chi phi hort dng khác
Chi cOng tác xã hi
Chi thanh I tai san cô dinh
Chi phi khác

Lãi thun tCr hoat dông khác

28.

2018
Triu VND

15.215
6.795
6.881
1.913
1.549

9.908
5.441
17.638
2.79 1
283

32.353

36.061

146
1.020
3.035

216
267
4.235

4.201

4.718

28.152

31.343

Thu nhp tu' gop vn, mua c phan
2019
Triéu VND
Lori nhuân duac chia tir cOng ty con
Co tüc tir chirng khoán von dâutu
Thu tr thoái von cOng ty lien kêt

2018
Triêu VND

873
146
-

3.393

1.019

6.253

2.860
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Ngân hang Thirong mi Co phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai
Phirong 5, Quan 3, Thành phO Ho ChI Minh, Vit Nani
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thác
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49/20141rr-NHNN ngày 31 rhang 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà nw&c Vie: Nam)
6

29.

Chi phi hoyt ding
2019
Triu VND

2018
Triu VND

I
F.

1.Chi np thug và các khoàn phi, 1 phi
2. Chi phi cho nhân viên
Trong do:
• Chi luvjng và phy cap
• Các khoán chi a'óng gop theo lining
• Chi thwóng
• Chi trY cdp
• Chi trang phyc
• Chiphlkhdc
3. Chi v tai san
Trong dó:
• Chi phi kháu hao tài san cô djnh
• ChiphIthuêtàisán
• Chi phi süu chQu, báo trI tài san
• ChiphIkhac
4. Chi cho hoat dng quãn I cong vij
Trong do:
• Chi phi h5i nghj, khánh tiêt
- Chiphiquáng cáo
• Chi phi din thogi, biru phi, xáng dáu
• Chi phi cho H5i dông Quán tri, Ban Kiêm soát
• Cong tác phi
• Chiphikhdc
5. Np phi báo hiOm, b toàn tiOn gui cüa khách hang
6. Hoàn nhâp dir phông rüi ro cho các tai san cO ni bang khác
7. Khác

30.

583
402.733

594
314.220

335.712
41.434
21.009
2.234
970
1.374
234.235

261.431
35.499
14.712
1.604
287
687
198.718

5 7.408
100.687
57.650
18.490
184.765

46.2 72
97.753
46.092
8.601
149 .572

40.2 76
64.356
19.686
4.5 73
9.968
45.906
42.244
(8.302)
200

34.609
45.542
16.343
4.45 7
9.556
39.065
33.456

856.458

696.838
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Chi phi d phông rüi ro tin ding
2019
Triu VND
Hoàn nhp dir phèng trái phiu dc bit VAMC - thu.n
(Thuyt minh 10(iii))
Trich 1p dir phbng trái phiêu dc bit VAMC - thuân
(Thuyêt minh 10(iii))
TrIch 1p dr phông cu the cho vay khách hang (Thuyet minh 9(i))
TrIch lap dr phông chung cho vay khách hang Thuy& minh 9(u))

2018
Triu VND

10.639

87.114
33.946

33.637
53.821
39.508

110.421

126.966
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Ngân hang Thu'ong mai Co phãn Ban Viêt
Tôa nhà HM Town, 412 Nguyen Th! Minh Kbai
Phu'ô'ng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kêt thüc
ngày 31 thang 12 näm 2019 (tiêp theo)

31.

Thuê thu nhp doanh nghip

(a)

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hin hành

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông lrsô
49/2014/rT-NHNNngày 31 tháng 12 nárn 2014
cüa Ngân hang Nhà nw&c Vit Nain)

2019
Triêu VND
1. Lciri nhuãn k toán tnXiic thug
Các khoán muc diêu chinh:
Lm nhun duvc chia tir cong ty con
Co tirc tir chtrng khoan von dâu tu
Hoàn nhâp chi phi lucmg cüa nãm trtthc
Lãi tir thanh l bat dông san
Chi phi không dupc khu trir thuê
Diu chinh tang thu nhâp chju thud khác

157.679

2. Thu nhâp chju thug

152.052

(873)
(146)
(6.833)
2.225

Lô nãm truâc chuyn sang
Thu nhp chju thud

117.863
(3.393)
(1.018)
(17.219)
2.784
(7.568)
91.449
(2.880)

152.052

88.569

3. Chi phi thug thu nhp doanh nghiêp tInh trên thu nhâp chju thu
hin hành
Chi phi thuê thu nhp doanh nghiêp tir thanh 1 bat dông san

30.410
1.367

17.714
3.444

4. Tang chi phithu thu nhp doanh nghip hiên hành

31.777

21.158

(6.555)
(10.448)

(17.85 1)
(9.862)

14.774

(6.555)

• Thug thu nhâp nôp thfra du nãm
• Thuê thu nhâp dã np trong nãm
5. Thus thu nhâp doanh nghiêp phâi np/(nôp thixa) cui nãm

(b)

2018
Triêu VND

Thu sut áp thing
Müc thud suât thug thu nhp doanh nghip áp dung cho Ngân hang là 20%. Vic tinh thud thu nhâp
doanh nghiep phái chju su xem xét và chap thuân cüa cc quan thuê.
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Ngân hang Thuong mai C6 phn Bàn Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai
Phirông 5, Qun 3, Thành phó H ChI Minh, Viêt Nam
Thuyt minh bIo cáo tài chinh riêng cho nm kt thüc
ngày 31 tháng 12 nm 2019 (tip theo)

32.

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông tu so
49/201411T-NHNNngay31 tháng 12nám2014
cüa Ngan hang Nhà nwác Vit Nam)

Tiên và các khoãn tu'ong duo'ng tin
31/12/2019
Triu VND
Tin mt
Tiên gin tai NHNNVN
Tin gin va cho vay các t chfrc tin ding khác, không k5' han và
có k' han gôc không qua ba tháng

TiM va các khoãn tuong duing tin trong báo cáo luu chuyM tiM
triêng

33.

31/12/2018
Triêu VND

426.641
929.747

506.749
513.958

8.003.891

6.228.620

9.360.279

7.249.327

NghTa viii nc tim n và các cam kêt thra ra
31/12/2019
Triu VND
Bào Iãnh vay vn
Cam két giao djch hôi doái
Cam k& trong nghip viii LIC
Bâo lãnh thanh toán
Bão lãnh thirc hin hcip dMg
Bio lành dir thâu
Bão lãnh khác

Trir: TiM gin k qu' (Thuy& minh 17)

31/1212018
Triu VND

130.719
30.695.339
112.462
495.560
336.937
28.887
626.796

150.046
21.299.720
135.329
299.662
352.155
37.399
616.267

32.426.700

22.890.578

(96.784)
32.329.916

(41.141)
22.849.437
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Ngãn hang Thuong mai Co phãn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuông 5, Quân 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thác
ngày 31 thang 12 näm 2019 (tiêp theo)

34.

Mu B05/TCTD
(Ban hành 1/leo Thông tu• .cô
49/201411T-NHNN ngày 31 rháng 12 nám 2014
cza Ngân hang Nhà nu&c Viêt Narn)

Tlnh hInh thu nhp cüa can b, cong nhân viên
2019
Triu VND
Tong s nhân viên

2018
Triu VND

1.736

1.538

Thu nhâp cüa nhân viên
1. Tong luong
2. Tiên thiràng
3. Thu nhp khác

335.7 12
2 1.009
2.234

261.431
14.712
1.604

4. Tng thu nhp (1+2+3)

358.955

277.747

Tin luong bInh quânitháng
Thu nhâp bInh quânithang

16,12
17,23

14,17
15,05

35.

Tài san, giây to' Co giá th chap, cm c và chit khu, tái chit khâu

(a)

Tài san, giy to có giá nhân th chap, cm c và chit khu, tái chit khâu cüa khách
hang
Giá tn ghi so
31/12/2019
31/12/2018
Triu VND
Triêu VND
Btdngsán
May móc và thiêt bi
Phuong tin vn tãi
CO phiu phát hành bi tO chüc tin dirng khác
C6 phiêu phát hành b&i tO chIrc kinh tê khác
So tiêt kim và giây ti có giá khác
Hang tOn kho
Khác

37.616.793
1.173.490
2.937.089
1.171.174
3.354.522
3.294.984
318.013
5.656.995

30.022.419
1.042.287
3.703.335
395.333
5.518.075
3.454.255
456.804
3.309.923

55.523.060

47.902.431
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Ngân hang Thirong mi C6 phn Ban Viêt
Tôa nhà HM Town, 412 Nguyn 111 Minh Khai
Phiràng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thnyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

(b)

Mu B05/TCTD
(Ban hành thea Thông twsô
49/2014/fl'-NHNN ngày 31 tháng 12 närn 2014
cüa Ngân hang Nhà nzthc Viêt Nam)

Tài san, giy t có giá dira di the chap, cam cô và chit khu, tái chit khu
31/12/2019
Mnh gia Giá tn ghi s
Tnêu VND Triu VND
Chtrng khoán dâu tir
Trái phiêu ChInh phü
(Thuyét minh 10)
Trái phiêu do các to chirc tin
ding khác trong rnràc phát
hành (Thuyét minh 10)

950.000

95 1.837

31/12/2018
Mnh giá
Giá trj ghi s
Triu VND
Triu VND

1.250.000

1.254.752

500.000

500.000
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Ngân hang Thuong mai Co phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Phuông 5, Qun 3, Thành phô H ChI Minh, Vit Nam
Thuyét minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2019 (tip theo)

36.

Mu 805/TCTD
(Ban hành theo Thông tu' sO
49/2014/IT-NHNN ngày 31 thang 12 nOm 2014
cOa NgOn hang Nhà nu'ác Viét Narn)

Mtrc t1 tp trung theo khu vrc dla 1 cüa các tài san, n' phãi trã và các cam kt ngoi bang
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2019
dir no tin gui Tng tiên gui
va tien vay
và cho vay - gçp
Triêu VND
Triêu VND
Trong nuâc
Ngoài nuàc

Phát hành
giy tY có giá
Triu VND

Chwng khoán
du tu' - gp
Triu VND

44.007.002
99.667

44.785.102

2.452.726

1.731.361

12.973.813

3.971.259

44.106.669

44.785.102

2.452.726

1.731.361

12.973.813

3 .97 1.259

Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2018
Tong dir n tin gü'i Tong tin gui
và tin vay
và cho vay - gp
Triêu VND
Triu VND
Trong nurc
Ngoai nuó'c

Cong ci tài chInh
phái
sinh (Tong giá
Các cam kt
tIn dyng-gp trj cüa hçvp dong)
Triu VND
Triu VND

Phát hOnh
giy to cé giá
Triu VND

Cong ci tài chinh
Các cam kt phái sinh (Ting giá
tin dung - gp trj cüa hy'p dông
Triêu VND
Triu VND

Chung khoán
du tu'-gp
Triu VND

36.827.051
55.995

42.734.525

10

1.590.858

10.6 13.237

6.085.824

36.883.046

42.734.525

10

1.590.858

10.6 13.237

6.085.824
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Ngân hang Thuong mai Co phãn Ban Viêt
Tea nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuông 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thüc
ngày 31 thang 12 nãm 2019 (tiêp theo)

37.

Mu B05/TCTD
(Ban hành thee Thông hr so
49/2014fTT-NHNN ngOy 3/thông 12 nOnl 2014
cOa Ngan hang Nhà nzthc Vit Nan?)

Giao dich chü yu vói các ben lien quan
So dir va cac giao djch chü yu vâi cac ben lien quan tai thii diin cui nãm va trong nàm nhu sau:
S dir cui nãm

Cong ty con
Cong ty TNHH Mit Thành viên Quãn 1 N và Khai thác
Tài san — Ngân hang Thirong mai Co phân Ban Vit
Tién glri tr cOng ty con
Lãi dir chi cho tiên gCri tr cOng ty con
Lçii nhuân duqc chia tir cOng ty con

31/12/2019
Triêu VND

31/12/2018
Triêu VND

13 1.223
2.491
873

534.962
1.204
3.393

Các cong ty lien quan
Cong ty CO phn Quãn Iy Qu Du tir Chu'ng khoán Ban Vit
("VCAM") (*)
Tin g1i tir VCAM
Lãi dtr chi cho tiên gri t& VCAM

46.739
125

11.701
30

Cong ty Co phân Chirng khoán Ban Viêt ("VCSC") (**)
Tiên gri t VCSC
Phái thu tr VCSC

31.426
1.909

57.468
126

5

5

24.227

48.039

215

355

Co dOng s4hüu trên 5% vin diu l cüa Ngân hang
Tiên giri thanh toán
Các ben lien quan khdc
Tiên gui cüa Hôi dông Quán tn, Ban TOng Giám dôc
và Ban Kiêm soát
Lãi tiên gui phái tnã Hi dOng Quán tn, Ban Tong Giám doe
và Ban Kiêm soát
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Ngân hang Thirong mai C6 phn Ban Vit
Tôa nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
Phuô'ng 5, Quãn 3, Thành ph H ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thác
ngày 31 tháng 12 nàm 2019 (tip theo)

MAu BOS/TCTD
(Ban hành theo Thông twsô
49/20141fl'-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngan hang Nhà nzeóc Viêt Nam)

Giao dich phát sinh trong nãm

2018
Triu VND

Cong ty con
C6ng ty TNHH Mt Thành viên Quàn ly Ncr va Khai thác
Ti san — Ngân hang Thinmg mi C phn Bàn Vit
Tiên gui có kSr han tü cong ty con
Trá gc tin gui có k' han vàlai tin gui tr cong ty con
Lqinhunducicchiatircongtycon

200.500
703.3 13
873

1.065.000
1.069.230
3.393

Cdc cong ty lien quan
Cong ty C phn Quãn 1 Qu5 Du tir Chtrng khoán Ban Vit
("VCAM") (*)
Tin gui có k' han tir VCAM
Trà gc tin gui có kS' han và lãi tiên gui tü VCAM

240.538
206.682

178.000
187.683

Cong ty Ca phn Chirng khoán Bàn Vit ("VCSC") (**)
Tiôn gui có k' han tir VCSC
Trà gic tin gui có kS' han và lai tin g*i tfr VCSC
PhI djch vj cung cp bôi VCSC

500.000
502.373
2.093

617
1.380

3.711
6.656
622

3.5 11
6.313
13.163

Các ben lien quan khdc
Thu lao trã cho HOi dang Quán trj, Ban Kim soát
Thu nhp trâ cho Ban TOng Giám dac
Chi phi lAi tiOn gui
(*)

2019
Triêu VND

Chü tich Hi dang Quãn tij cüa VCAM là Phó Chü tjch HOi dang Quan tn cüa Ngan hang. Trithc ngày
30 tháng 12 näm 2018, VCAM là cong ty lien két cña Ngân hang. Tai ngày 30 tháng 12 nAm 2018,
Ngân hang dã thoái von tai cOng ty lien kt nay.
Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019, Chü tjch Hi dng Quân tn cüa VCSC là Phó Chü tjch Hi d6ng Quin
trj cüa Ngân hang.
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Ngân hang Thuong moi Co phn BAn Vit
Tba nba HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai
Phuàng 5, Quãn 3, Thành ph6 Ht ChI Minh, Viêt Nain
Thuy& minh báo cáo tài chInh nêng cho nAm kt thüc
ngày 31 tháng 12 nAm 2019 (tip theo)

38.

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49,2014ffT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cüa Ngan hang Nhà nithc Viét Nam)

Quãn 1 rüi ro tài chInh
Rüi ro luôn luôn tim n trong hot dOng cüa Ngan hang, nhung duqc quãn 1)1 thông qua các quy trInh
phát hin, dánh giá và kiêm soát thu?ing xuyen thy thuc vào giói han i-ui ro và các kiêm soát khác.
Quy trInh quân I rüi ro là then ch& di vói khã nAng sinh lqi cüa Ngân hang và môi cá nhân trong
Ngân hang có trách nhiêm ngan chan các nh ro lien quan dn quyên han cong vic cüa h9. Ngân hang
dôi mat vói các 1oi i-ui ro nhu: i-ui ro tIn ding, rüi ro thanh khoãn, i-ui ro thj tru?Yng (duçc phân loi
thành rñi ro kinh doanh và rAi ro không lien quan den kinh doanh). Ngoài ra, Ngan hang cüng chju rüi
ro hoat dng.
Quy trinh kim soát rüi ro dc 1p không bao gm các rüi ro kinh doanh chng hn nhu nhung thay d&
cüa môi tnthng, cong ngh và ngành ngh& Nhfhig rüi ro nay duçic kim soát bôi quy trInh xay drng
k hoch chiên luçc cüa Ngân hang. Theo do, Ngân hang âä thành 1p va quy djnh ye ti) chic và hoat
dng cüa Khôi Quan 131 Rüi ro ("KQLRR") và phan chia trách nhim nhu sau:
Tham muu cho HOi dng Quán trj ("HDQT') trong vic ban hành các quy trInh, chInh sách thue,c
thm quyên lien quan dn quân tn rüiro trong hoat dng ngân hang theo quy djnh cüa pháp luât và
diu l Ngãn hang.
-

Phãn tIch va dua ra nhung cãnh báo v mfrc d an toàn cüa Ngãn hang truàc nhirng nguy cci tim
in rüi ro cO th ãnh hu&ng và các bin pháp phOng ngra d6i vth các rüi ro nay trong ngan hn cling
nhu trong dài hon.
Xem xét, dánh gia tInh phü hcirp và hiu qua cüa các uy liInh chInh sách quán tn rh ro hin hành
cha Ngân hang d dua ra các khuyn nghj, âê xut doi vói HDQT v nhirng yêu câu can thay di
quy trInh, chInh sách hin hanh, chiên luqc hot dng.
Thain mtru cho HDQT trong vic quy& djnh phê duyt các khoãn du tu, các giao djch cO lien
quan, chInh sách quãn trj và phucrng an xCr 131 i-hi To trong phm vi chfrc nAng nhim vii ducic giao.

KQLRR báo cáo cong vic cho HDQT va cO th t chirc hQp djnh k' hoc h9p bat thuO'ng nhung tôi
thiu 6 tháng mOt Ian.
(a)

Rut ro tin dung
Rhi ro tin ding là khã nang xhy ra thn that trong hoat dng ngân hang cha Ngân hang do khách hang
không thuc hin hoc không cO khá nàng thuc hin nghia vi cha mInh theo cam két.
Trong qua trInh quãn 131 i-hi TO tin dong, Ngân hang dA ban hành các chInh sách tin dung cling nhtr
hucmg dan thtrc hiên hoäc không cO khã nang thuc hin dê chuân hóa các hoot dng tIn dung cha Ngân
hang.
Ngân hang kim soát và quhn 131 rhi ro tin dung bang cách thit 1p han mCi-c tIn diing tuang Crng vài
mCi-c dO rh ro ma Nglin hang cO th chip nhân duac aM vâi môi khách hang và d& vài môi khu vrc
dja 131, ngành ngh. Hon mCi-c tin ding d& vri mi khách hang dtrcic thit 1p thông qua vic sh dung
he thong xép hong tIn ding, trong do môi khách hang duvc xp loai mOt mCi-c do rh ro. MCi-c dO nay
cO th duqc sCra dôi và cp nht thumg xuyen.
Ngãn hang dä thit 1p quy trInh soát xét cht li.rçmg tin dung cho phep dr báo s?im nhting thay aM v
tInh hInh tài chinh, khá nang trà nç cCia các ben dôi tác dra trên các yeu to djnh tInh va djnh ltrçmg.
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Ngin hang Thirong mai Co phn Bin Viêt
Tea nba HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phu*ng 5, Qnãn 3, Thành ph6 H ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh bIo cáo tài chinh riêng cho nim kt thuc
ngày 31 thing 12 näm 2019 (tiêp theo)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông fit so
49/20141TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cüa Ngan hang Nhà nwO'c Vit Nam)

Tài san bão dwn
Gii tn vi l°ai tii sin bin dim phi thuOc vào vic dinh giá ni ro tin ding cia ben di tic. Ngin hang
ban hành cic huóng din ye vic chap nhân lo?i tii sin bio dim và dánh ia tai sin bio dim. Các Ioai
tai sin bin dim chi yêu bao gm bt dOng sin, may móc thi& bj, cô phieu và giây tr có giá và các tai
sin khic. Ban lãnh dao theo dii giá tij cia tii sin bin dim vi yêu cu b sung tai sin bio dim khi cn
thiêt, ding then ding kim tra la.i giá tij cia tii sin bio dim khi xem x& tInh dy di cia du phông ru
ro tin ding.
Các cam kit và bão Iinh
D dáp. Crng nhu cu tài chinh cia khich hang, Ngân hang k kt các cam k& không hiy ngang khác
nhau và nq phii tn tiem tang. Mc di nhüng nghia vi nay có th không duçc ghi nhn trong bing cm
di k tom riêng, nhung chtIng có chira dmg ni ro tin ding và do do bao gm trong ru ro chung cia
Ngin hang.
Mi'xc dO ni ro tin dung ti da cia Ngin hang ti ngày kt thic kS' k tom nim nhtr sau:
31112/2019
Triu VND
Rüiro tIn dung lien quan dn cic tii sin ni bang
Tiên gfri tai Ngân hang Nhi ntrâc Vit Nam
Tin gil vi cho vay các to chic tin ding khác — gp
Cho vay khách hang — gOp
Chfrng khoin nci dâu to sin sang dO bin — gOp
Chi'xng khoán dâu tu giU dOn ngày dáo hn — gp
Các tai sin tii chInh khác — gp

Rüi ro tIn dyng liOn quan dn các khoin mic ngoi bing
Bio lãnh vay von
Cani kOt trong nghip vi L/C — gp
Bio lãnh khác — gOp

3111212018
Tniu VND

929.747
9. 182.236
33.994.686
3.582.523
377.437
1.301.053

513.958
6.678.620
29.690.468
4.757.267
1.317.258
1.254. 108

49.367.682

44.211.679

130.719
112.462
1.488.180

150 .046
135.329
1.305.483

1.731.361

1.590.858

51.099.043

45.802.537

Bang trOn th hin tnthng hqp xu nht vOl mIre do thn th.t t& da cia Ngin hang ti ngày 31 thing 12
nAm 2019 và ngày 31 thing 12 nãm 2018, chua tInh dn bat kS' cic tii sin bio dim duqc nAm gi( hay
cic bin phip gum thiOu nil ro tin ding nào. Chi tiOt các tii sin bio dim dang nAm guI tai ngày 31
thing 12 nim 2019 và ngiy 31 thing 12 nAm 2018 duqc trmnh bay trong ThuyOt minh 35.
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Mu B05/TCTD

Ngân hang Thuorng mi C6 phn Bàn Vit
Tea nha HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai, Phuông 5, Qun 3, Thành phó H Chi Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nám kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

(Ban hành theo Thông tu' so
49/2014/IT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOni 2014
cüa Ngân hang Nhà nuóc Viét Narn)

Cltht lw9ng tin dyng
Tài san tài chInh ne,i bang có r11i ro tin dung du?c trInh bay theo loai tài san nhu sau:
Tai ngày 31 tháng 12 nám 2019
Tiêngüitai
NHNNVN
Triêu VND
Chua qua han và chtra bi suy giâm giá tn
Dã qua han nhtmg chua bi suy giãm giá trj
Bi suy giâm giá trl

929.747

Giá tr gp

929.747

Tin gui va cho
vay các to chirc
tIn dung khác
Triêu VND
9.182.236

9.182.236

Dir phèng rüi ro
Dii phOng cu the
Dir phOng chung

929.747

9.182.236

Chung khoán
nor dâu tir
Triéu VND

Các tài san tài
chinh khác
Triêu VND

Tong
Triu VND

32.706.678
306.580
98 1.428

3.582.523

1.230.041

377.437

71.012

47.631.225
306.580
1.429.877

33.994.686

3.959.960

1.301.053

49.367.682

(452.296)

Dir phbng rüi ro
Giá trl rbng

Cho vay
khách hang
Triêu VND

(108.858)

(71.012)

(632.166)
48.735.516

33.542.390

3.851.102

1.230.041

(204.169)
(248.127)

(105.108)
(3.750)

(71.0 12)

(380.289)
(251.877)

(452.296)

(108.858)

(71.012)

(632.166)
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Ngân hang Thuolig mi Co phn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Phuong 5, Qun 3, Thành ph H ChI Minh, Vt Nam
Thuyt mrnh báo cáo tài chInh riêng cho nam két thñc ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)
Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2018
Tiên gui ti
NHNNVN
Triéu VND
Chtra qua han và chi.ra bi suy giâm giá tn
DA qua han nhxng chira bj suy giàm giá tn
Bj suy giãm giá trj

5 13.958

Giá trj gp

513.958

Tin gui và cho
vay các to chuc
tIn dyng khác
Triu VND
6.678.620

6.678.620

Du phèng rüi ro
Giá trj rông
Du' phbng rüi ro
Dtr phông cti the
Dir phông chung

513.958

6.678.620

(Ban hành theo Thông tu so
4912014/JT-NHNN ngày 31 thông 12 nO,n. 2014
cüa Ngân hang Nhà nzrác Viér Narn)

Cho vay
khách hang
Triêu VND

Chi?ng khoán
q dâu tir
Triêu VND

Các tài san tài
chInh khác
Triu VND

Tong
Triêu VND

28.722.678
2 16.489
75 1.301

4.757.267

1. 174.794

1.3 17.258

79.3 14

41.847 .3 17
2 16.489
2. 147.873

29.690.468

6.074.525

1.254.108

44.211.679

(340.532)

(121.597)

(79.314)

(541.443)

29.349.936

5.952.928

1.174.794

43.670.236

(126.35 1)
(2 14. 18 1)

(115.747)
(5.850)

(79.314)

(321.4 12)
(220.031)

(340.532)

(121.597)

(79.314)

(541.443)
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Ngân hang Thuong mi C6 phn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai, PhuOng 5, Quãn 3, Thành ph H Ch1 Minh, Vit Nam
Thuyk minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm kêt thc ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

(Ban hành thea Thông ttr so
4912014/fl'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cüa NgOn hang Nhà nzróc Vie! Nani)

Thông tin v tui nçi cüa cac tài san tài chfnh qua h?n nhung chua bl suy giám giá tn nhtx sau:
Ti ngày 31 tháng 12 Ham 2019

Cho vay khách hang — gp

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2018

Cho vay khách hang — gp

Qua han
den 90 ngày
Triu VND
139.746

Qua han
dn 90 ngày
Triéu VND
91.125

Qua han
Qua han
tr 91 dn 180 ngày tu 181 dn 360 ngày
Triu VND
Triêu VND
22.400

5.655

Qua han
Qua hn
tfr 91 dn 180 ngày tü 181 dn 360 ngày
Triu VND
Triêu VND
13.062

18.404

Qua hn
trên 360 ngày
Triéu VND
138.779

Qua hn
trên 360 ngày
Triêu VND
93.898

Tong
Triu VND
306.580

Tong
Triu VND
216.489
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Ngân hang Thwong mi C phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phu'ong 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thuc
ngày 31 tháng 12 nam 2019 (tip theo)

(b)

Rüi ro thj trirong

(i)

Rüi ro lâi suãt

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông tir so
4912014117'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cüa NgOn hang Nhà nwác Vit Nam)

Rüi ro
suAt phát sinh do cO nhUng thay di v
suit cO ành htncng dn giá tn cüa các cong cu tài
chInh. Ngân hang s có nguy ca chju rüi ro lAi suât do si,r không tuang xáng hay chênh lch giüa ngày
dáo han hoc ngày xác djnh lai
suât cüa các tai san và nq phãi trà và các cong ci ngoai bang trong
môt k nhAt djnh.
lai

Iai

lai

Ngân hang thuin tin hành dánh giá chOnh lech suit, so sánh vth các thj twang trong rnràc và qu&
tO dê cO nhirng diOu chinh kip th&i. Them vào do, vic ding các quy trInh quãn 1i îüì ro ni b cling
tr& nOn hiu qua han nh& vic triOn khai H thông Quãn 1i Vn tp trung và H thng Thanh toântp
trung, theo dO toàn ho ck giao djch vOn và thanh toán cüa Ngân hang dOu do Hi sâ chInh thuc hin.
Vic dO cho phép Ngân hang giam sat hiu 9uã han các bin d6i ye von va giãm các sai sOt có th xay
ra cling nhu nhthig thu tic phüc tap không can thik
lai

ap

D5 nhQy vái Idi sutt
Ngân hang chua thrc hin phãn tIch d nhay d6i vth lãi sut t?i ngày 31 tháng 12 näm 2019 và ngày
31 tháng 12 nAm 2018 do chua dü các diu kiên ye he thong ca s& d 1iu và thông tin du vào.
Phân tIch tài san

va

ncrphái trá theo kj) djnh Igi lãi 5th thur tl

K dinh lgi lAi suit thuc t là th&i han con lai tInh tir thOi dim kt thiic k' báo cáo cho tài ks' dinh igi
suit gân nht hoäc thii gian dáo han cüa các khoán mic tài san và na phài trá, tüy theo yOu to nào
dn sthn han.
lai

Các gia djnh và diu kiên sau dO duqc áp dung trong phân tIch k' djnh Iai Iãi su& thrc t cia các tài
san và ncr phâi trã cia Ngân hang:
Tin mit; các cong Cu tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh khác; gop vn, du tin dài han; các
thi san khác (bao gôm tài san cô djnh va tai
có khác) và các khoãn nq phâi trá khác duçirc xp
loai vào khoãn mic không chju
san

lai.

•

Tin
ti NHNNVN duçrc x Ioai vào tin gfri thanh toán do do k' han djnh lai läi suit thrc t
dirqc xp loai vao khoãn miic den mOt tháng.

•

K' djnh Igi sut thuc t cia chfrng khoán d&u tin ducrc tInh dua trOn th&i gian dáo hgn thc té ti
thOi dim kOt thüc k' ke toán nãm cia tirng Ioai chimg khoán.

-

K' dinh lai
sut thrc t cia các khoàn tiM giri tgi và cho vay các t chfrc tIn diingkhác; các
khoàn cho vay khách hang; các khoán tim gri và vay các th chic tin ding khác và tiOn
cia
khách hang duqc xác djnh nhu sau:

gfri

iai

Iai

gui

-

Các khoán mic cO suit C6 djnh trong su6t thri gian cia hçxp dMg: kS' djnh lai
suit thrc
tê dra trên th&i gian cOn cia hcip dOng tInh tir thOi di8m kOt thtic k' kO toán nãm.
lai

lai

lai

•

Các khoãn mic có lãi sut thã n6i: kS' djnh lai lAi su& thrc t6 dua trOn kS' djnh Iai
nhât tInh tin thin diOm kt thic kS' kO toán nãm.

Iai

suAt gAn

KS' djnh Iai lãi sut thirc t6 cia khoàn mic phát hhnh giy t& cO giá dra trOn thin gian dáo han cOn
Iai cia timg Ioai giy tin cO gia.
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Ngân hang Thuong mai CO phãn Ban Vit
Tôa nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai, PhuOng 5, Quãn 3, Thành ph6 H ChI Minh, Viêt Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm két thñc ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2019
Qua hn
Trju VND
Tài san
Tiên mat
Tiên gri tai NHNNVN
Tiên gth và cho vay cac t chrc
tin di,ing khác — gOp
Các cong ci tài chInh phái sinh
và các tài san tài chInh khác
Cho vay khách hang — gOp
Chungkhoan dâu tu — gOp
GOp vOn, dâu tu dài han
Tài san cô dinh
Tài sin CO khác — gOp

MOc chênh nhy cam vOi Iãi
sugt nOi, ngoi bang

Tü 1 dn
3 tháng
Triu VND

DirOi 1 tháng
Trjêu VND

so

Tu trén 3
den 6 tháng
Triu VND

Tir trên 6
dn 12 tháng
Triu VND

TO. trên I
den 5 näm
Triêu VND

Trén 5 nm
Triêu VND

426.641
-

929.747

-

-

-

6.172.429

2.659.807

250.000

100.000

-

9.759.391
400.069

12.614.390
669.926

5.817.185
190.031

3.688.588
300.000

405.383
452.210

421.741
1.570.287

4.088.588

857.593

1.992.028

8.358.587
3.170

3.720.379
2.449.546

471

22.336
1.288.008
71.012

388.736
100.000
1.190.951
2.659.975

1.359.020

4.788.639

17.261.636

15.944.123

6.257.216

90.067

6.452.684
7.068.654
10

2.661.491
7.485.759

321.135
8.625.875

Ny phãi trá
Tiên gri va vay cac to chüc tin
ding khác
lien gui cUa khách hang
Phát hành giây t1 cO giá
Các khoin na khác

MOc chênh nhay cam vOi Iãi
sut nOi bang
MUc chênh nhay cim vOl Iãi
sut ngoi bang — gOp

Không
chju lii
Trju VND

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tic
49/2014,TT-NHNN ngày 31 thông 12 na/n 2014
cüa Ngân hang N/ia ntthc Vit Nani)

-

-

1.359.020

22.336
33.994.686
3.971.259
100.000
1.190.951
2.730.987
52.548.843

-

9.435.310
35.349.792
2.452.726
968.601

1.058.668

13.521.348

10.147.250

8.947.010

8.361.757

6.169.925

471

48.206.429

3.729.971

3.740.288

5.796.873

(2.689.794)

(4.273.169)

(5.312.332)

1.991.557

4.342.414

(1.731.361)

1.359.020

426.641
929.747
9.182.236

-

968.60 1

Tong
Triu VND

1.998.610

-

-

3.740.288

5.796.873

(2.689.794)

-

(4.273.169)

-

(5.312.332)

(1.731.361)

1.991.557

2.611.053
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Ngân hang Thu'ong mai Co phn Ban Vit
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Phuong 5, Quân 3, Thành phô H ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nAm két thñc ngày 31 tháng 12 nAm 2019 (tip theo)
Không
chlu Iãi
Trju VND

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2018
Qua han
Tnju VND
Tài san
Tiên mat
Tiên gri tai NHNNVN
lien girl và cho vay các to chirc
tin dvng khác — gp
Các cong ci tài chInh phái sinh
và các tài san tài chinh khác
Cho vay khách hang — gp
Chingkhoan dâu tu — gp
Gop vOn, dâu tu dài han
Tài san cO dinh
Tài san Co khác — gp

506.749

Mü'c chênh nhy cam voi Iäi
sut ni, ngoai bang

Tü trOn 3
dn 6 tháng
Triu VND

Tir I dn
3 tháng
Triêu VND

TO trén 6
dn 12 tháng
Triu VND

513.958

-

-

5.420.625

807.995

450.000

9.008.384
-

12.286.976
500.000
-

3.869.703
80.000

-

Tir trên 1
dn 5 näm
Triu VND

Trên 5 nm
Triu VND
-

79.3 14

1.328.557
500.000
767.628
2.757.953

1.047.104

5.883.478

14.942.967

13.594.971

4.399.703

36.723

6.662.280
7.342.119
10

1.466.930
5.661.524

575.000
9.165.972
-

-

-

9 13.855

1.047.104

506.749
513.958

-

6.678.620

-

-

-

22.591
29.690.468
6.085.824
500.000
767.628
2.837.267

3.399.023

3.293.159

1.042.700

47.603.105

7.724.062

4.099.364

551

-

-

8.704.210
34.030.315
10
913.855

4.099.364

551

43.648.390

(806.205)

1.042.149

3.954.715

1.047.104

2.9 18.649
480.374

950.578

14.004.409

7.128.454

9.740.972

7.724.062

4.932.900

938.558

6.466.517

(5.341.269)

(4.325.039)

-

-

-

-

938.558

6.466.517

(5.341.269)

(4.325.039)

(1.590.858)

3.342.042

Tong
Triêu YND

-

22.591
967.790

Nc' phái tn
TiOn gin va vay các tO chirc tin
dicing khác
Tiên gin cOa khách hang
Phát hành giây tin cO giá
Các khoãn nq khác

Mac chênh nhy cam vói Iãi
sut ni bang
Müc chênh nhy cam vói Iãi
suâtngoaibang—gp

Duói 1 tháng
Triu VND

(Ban han/i tlieo Thông tu' so
49/20141TT-NHNN ngày 31 thang 12 nOnz 2014
cüa Ngôn hang Nhà nnthc Vit Narn)

368.049
2.925.110
-

270.917
771.783

(1.590.858)

(806.205)

1.042.149

2.363.857
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Ngân hang Thirong mi C phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, PhirOng 5, Qun 3, Thành ph6 Ho Chi Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chmnh riêng cho nam kt thüc ngày 31 thang 12 nam 2019 (tip theo)

(Ban hành theo Thông twsô
4912014/TI'-NHNN ngày 31 thang 12 nänz 2014
cüa Ngân hang Nhà ntthc Vit Nan,.)

Bang duth day th hin Iãi suât thrc t bInh quân cüa nhltng cOng ci,i tài chInh chju lãi vài thii h?n và don vi tin t khác nhau:
Ti ngày 31 thIng 12 näm 2019
Dtrói 1 thIng

Qua hn
Tài san
Tiên gui tai NHNNVN
• VND
• Ngoit
TiEn gui Va cho vay các t6 chCrc tin ding khác
• VND
• Ngoait
Cho vay khIch hang
• VND
• Ngoit
ChCrng khoIn cthu tir
• VND

Nq phâi trã
TiEn gth và vay dc tO chc tin ding khIc
• VND
• Ngoit
TiEn gui cUa khách hang
• VND
• Ngoi t
Phat hành giay ti có giá
• VND

Tu 1 tEn
3 thIng

Ttr trén 3
ttn 6 thIng

Tfi trên 6
dn 12 thIng

Tu trên 1
dEn S näm

Trên S näm

N/A
N/A

1,20%
0,50%

N/A
N/A

N/A
N/A

NIA
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

2,38%
2,18%

5,41%
2,53%

6,00%
N/A

6,20%
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

13,46%
5,60%

10,92%
5,02%

10,35%
5,99%

10,91%
5,91%

11,64%
5,95%

10,28%
N/A

8,62%
NIA

N/A

6.00%

6.12%

9.52%

11.23%

10.55%

5.02%

N/A
N/A

2,66%
2,38%

4,66%
2,53%

4,60%
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

5,18%
0,00%

7,96%
0,00%

8,21%
0,00%

8,38%
0,00%

9,00%
0,00%

6,00%
0,00%

N/A

8.50%

N/A

N/A

8.80%

9.51%

N/A
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(Ban hành theo Thông tu' sO
49I2014fJT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOrn 2014
cza Ngan hang Nhà nw&c Vit Nani)

Ngân hang Thu'o'ng mi C6 phn Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Phuong 5, Qun 3, Thanh phó Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chlnh riêng cho nm kót thüc ngày 31 tháng 12 nm 2019 (tip theo)

T0i ngày 31 thIng 12 nám 2018
Qua hn
Tài san
Tiên gth t?i NIHNNVN
• VND
• Ngoait
Tin gii và cho vay dc t chüc tin ding khác
• VND
• Ngoait
Cho vay khlch hang
• VND
• Ngoit
Chfrng kholn du tu
• VND

Ncr phãi trI
Tin gi và vay dc tO chüc tin dung khác
• VND
• Ngoai t
Tin gi cüa khlch hang
• VND
• Ngoai té
Phat hành giây ti có gil
• VND

Du'Oi I tháng

Tn 1 dn
3 tháng

Tn' trên 3
den 6 tháng

Tü' trên 6
den 12 tháng

Ta' trên 1
dn 5 nm

Trên S näm

N/A
N/A

1,20%
0,50%

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

3,00%
2,54%

5,34%
2,68%

5,93%
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

12,18%
5,60%

10,45%
5,11%

9,96%
5,69%

10,53%
5,77%

11,13%
5,90%

10,29%
5,90%

8,53%
N/A

N/A

N/A

10,61%

10,55%

9,26%

5,59%

5,44%

N/A
N/A

3,75%
2,72%

5,05%
2,65%

5,28%
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

5,43%
0,00%

7,77%
0,00%

7,95%
0,00%

8,23%
1,75%

8,64%
0,00%

6,01%
N/A

N/A

8,5%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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Ngân hang Thirong mai Co phân Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phuông 5, Quân 3, Thành phô 11 CM Minh, Vit Nam
Thuyt minh blo cáo tài chInh riêng cho nãm kêt thüc
ngày 31 thIng 12 nàm 2019 (tiêp theo)

(ii)

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông lwsô
4912014,TT-NHNN ngày 31 thang 12 nám 2014
cüa Ngan hang Nhà nwác Viêt Nam)

Riâi ro vgiá cong ci von chü söhü'u
Ngân hang chju rüi ro v gia aM vri cac cong ci vn chü s hilu. Rüi ro v gia lien quan dn các khoãn du
tu vào chtmg khoán von kinh doanh ttLrcxc quán l qua vic phân tich các biOn dng cüa gil thj tnthng Va 9uy0t
djnh du tu phz thuoc vao mic tiêu thu Iai nhu.n ngn han. Dâu tir vao chüng khoIn vOn san sang de ban
phz thuc vao miic tiêu kinh doanh cüa Ngân hang có tInh den mic tiêu da dang hóa danh mic dâu tu.

•11

Phân tich do nhay
Vic dInh giá do nhay cüa nh ro thj tnthng aM vi cong cu vOn chü s& hüu s cn duçrc thuc hin dra trên sir
bin dng cüa gil cO phiOu, trong khi cac biên sO khlc giU nguyen không aM. Ngan hang s thrc hin vic
phân tIch và trInh bay d nhay cüa rüi ro thj tnthng khi có htrong dan cu thO tr ca quan quàn 1.

(iii) Rw ro tin t
Rüi ro tin té là loai rüi ro ma gil tn cüa dc cong cu tài chInh bj thay aM xut phát tir nhUng thay aM v t'
gil hoi doli.
Ngân hang duqc thanh 1p va hoat ctông ti Vit Nam vài dng tin blo cáo là VND, ding tin giao djch chInh
cüa Ngãn hang cüng là VND. Các tài san tài chInh và nq phài trâ tai chInh cüa Ngân hang chü yOu bang VND,
mt ph.n ba9 USD và EUR. Tuy nhiên, mt sO tai san tai chInh và nq phài trã tai chmnh khác cüa Ngân hang
lai bang dc dong tiOn khlc ngoài VND là USD và EUR. Ngân hang dA dua ra mt he thông han muc dé quân
l5 trang thai cüa các dng tin. Trang thai dsng tin duqc quãn ig da trên c s& hàn ngày và chiOn luqc
phông ngfra rüi ro duqc Ngân hang sCr ding 40 dam bào rang trang thai cüa các dông tiên thrcic duy tn trong
han ithc dã thiOt lip.
Tai ngày kOt thIc k, kO toan nám, dc t giá hM doái chInh duçc Ngân hang áp ding nhu sau:
T giá hOi doái ti ngày
31/1212019
3111212018
USD/VND
EUR/VND

23.190
26.077

23.335
26.395
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Ngan hang Thuong mi Co phân Ban Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai
Phuong 5, Quãn 3, Thành phô H ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm k& thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông twsô
49120141TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nám 2014
cüa Ngân hang Nhà nithc Viêt Nam)

Phân 1oi tài san và ncr phãi trá theo ngoai t dã duqc quy di sang VND tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019 và
ngày 31 tháng 12 nãm 2018 nhu sau:
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2019
Tài san
Tiên mt
Tin gfri tai NHNNVN
Tiên gin và cho vay các t chinc
tIn ding khác — gOp
Các cong ci tài chInh phái sinh va
các tai san tài chInh khác
Cho vay khách hang — gOp
Chi'rng khoán dau tLr — gOp
Gop vn, dAu tu dài hn
Tài san c djnh
Tài san CO khác — gOp

Tin t khác
Tng
Triu VND Triêu VND

339.507
905.939

81.023
23.808

966

5.145

426.641
929.747

6.748.002

2.413.546

7.599

13.089

9.182.236

1.042.696
33.073.938
3.971.259
100.000
1.190.951
2.676.256

(1.020.360)
920.748

50.048.548

2.473.496

8.565

7.313.425
35.113.556
2.452.726
960.63 1

2.121.885
231.990

328

45.840.338

2.361.286

4.208.210

Trng thai tiên t ngoi bang
Tr.ng thai tin t ni, ngo.i
bang

Nq phãi trã và vn chü th hfru
Tiên gini va vay các to chrc
tIn diing khác
Tién gini cüakhách hang
Phat hành giay ti cO giá
Các khoãn na khác

Trng thai tiên t ni bang

*

VND
USD
EUR
Triu VND Triu VND Triêu VND

22.336
33.994.686
3.971.259
100.000
1 .190.95 1
2.730.987

54.73 1
18.234

52.548.843

3.918
559

9.435.310
35.349.792
2.452.726
968.601

328

4.477

48.206.429

112.210

8.237

13.757

4.342.414

(1.853.004)

135.922

(13.938)

-

2.355.206

248.132

(5.701)

13.757

7.411

(1.731.020)
2.611.394
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Ngân hang Thuong mai C6 phn Ban Viet
Tea nhà IIM Town, 412 Nguyen m Minh Khai
Phirông 5, Quãn 3, Thành ph Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuy& minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiEp theo)
Tai ngày 31 tháng 12 náni 2018

Tài san
Tin mat
Tin gth tai NHNNVN
Tin glri và cho vay các t chirc
tin ding khác — gp
Các cong cii tài chInh phai sinh và
các tài san tai chInh khác
Cho vay khách hang — gp
Chüng khoán du tu — gp
GOp vn, du tu dài han
Tài san cô djnh
Tài san co khác — gOp

Mu BOS/TCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49120 J41Tf-NHNN ngày 31 tháng 12 nàm 2014
cña NgOn hang Nhà nwác Viêt Nam)

VND
USD
EUR
Triêu VND Triêu VND Triu VND

.A

Tien tç khac
Tong
Triu VND Triu VND

298.522
474.659

176.817
39.299

839
-

30.57 1

506.749
513.958

4.861.609

1.787.389

6.455

23.167

6.678.620

-

22.591
29.690.468
6.085.824
500.000
767.628
2.837.267

(625)

53.738

47.603.105

115.878
29.045.936
6.085.824
500.000
767.628
2.798.633

(85.368)
644.532

44.948.689

2.601.303

7.0 12.423
33.590.609
10
908.162

1.691.787
409.061

290

30.355

5.176

-

517

8.704.210
34.030.315
10
913.855

41.511.204

2.106.024

290

30.872

43.648.390

3.437.485

495.279

(915)

22.866

3.954.715

Trang thai tiên t ngoai bang

(1.286.264)

(285.610)

(19.351)

-

Trang thai tin t ni, ngoai
bang

2.151.221

209.669

(20.266)

22.866

N9' phii trã và vn chü sir hiru
TiOn gfri và vay các t6 churc
tIn dung khác
Tin gth cüa khách hang
Phát hành giy ti cO gia
Các khoân nçi khác

Trang thai tin t ni bang

(7.919)

38.634

a

'I
I

(1.591.225)
2.363.490

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2019 và ngày 31 tháng 12 näm 2018, già djnh tht cà các yu t bin dOng khác, dãc
biOt là lãi suât, không thay dôi, biên dOng t gia không có ãnh huâng dáng k dOn 1ci nhuan chua hcip nhât sau
thu bâi vi Ngân hang không cO trang thai tiOn tê trQng yOu d& vâi các tiOn t khác VND tai ngày báo cáo.

U
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Ngãn hang Thuong mai Co phãn Ban Vit
Tea nba HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phuong 5, Quân 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

Mu BOSITCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49/20141T7'-NHNNngày 31 tháng 12 nOm 2014
cña NgOn hang Nhà nit/ic Viét Nam)

(iv) Rüi ro thanh khoãn
Rüi ro thanh khoãn là i-ui ro Ngân hang gp khó khän trong vic thuc hin nhUng nghTa vu cho các
khoãn nq phai trà tai chinh. Rüi ro thanh khoán phát sinh khi Ngân hang có the không âü khâ näng
thirc hin nghTa vi trá nq khi nhitng khoãn nç phãi trà tài chinh nay den han a nhthg th&i diêmbInh
thithng hoc khó khan. Dê giàm thiu rüi ro thanh khoãn, Ngân hang phài huy dng tfr nhièu nguôn da
dang khác ngoài ngun von cci bàn cüa Ngãn hang, dông thôi Ngân hang can cO chinh sách quán l tài
san có tInh thanh khoãn Iinh hoat, theo döi dông tiM tuøng lai và tInh thanh khoán hang ngày. Ngân
hang cUng cn dánh giá dông tiên d? kiM và khà nang san cO cüa tai san bão dam hin t trong trumg
hçip can huy d5ng them nguM v&i.

t,\

Rñi ro thanh khoãn con duic han ch thông qua vic nAm gii tiM mAt và các khoàn tuong throng tiM
du&i dang tài khoãn tiên gin thanh toán tai cac t chirc tin ding khác, các khoãn tiên ri t.i NHNNVN
và cac t chic tin ding khác va các giây t& cO gia. Các t' l an toàn cO tInh den yêu to rüi ro cüng ducic
sir ding dê quãn li rüi ro thanh khoãn.
ThII gian dáo han cña các tài san va nçi phái trà the hin thri hn con lai cüatài san và ncr phãi trã tInh
tir ngay kt thtc kS' ké toan nAm den khi thanh toán theo quy djnh trong hçrp dông hoc trong diêu khoãn
phát hành.
Các giã dinh và diM kiên sau duqc áp ding trong phân tich thO'i gian dáo hn cüa các tài san và nq phâi
trã cüa NgAn hang:
•

TiM gin tai NHNNVN thrçrc xp vào loai tiM gin thanh toán, trong do bao gm tiM gin du trü bt
bu,c. S dtr cüa tiên gin dtr tnt bAt buOc phi thuOc vào thành pMn và kS' han cüa cAc khoãn tiên
gin cüa khách hang tai Ngan hAng.

•

Thth gian dM han cüa các khoán tiM gin tai va cho vay các t6 chic tIn thing khác, các cong cu tai
chInh phai sinh và các tAi san tài chInh khác va cac khoàn cho vay khach hAng ducrc xác djnh d?a
vào ngày den han cüa hqp dMg quy djnh. Then gian dn han thtrc te có the thay dôi do các khe tr&c
cho vay duqc gia han.

•

Th&i gian dáo han cüa chüng khoán du tu duqc tInh dra ti-en ngày dáo han cüa tirng loai chüng
khoán.

•

Then gian dáo han cüa các khoãn du tu gOp vM mua có phM duçrc coi là trên 5 nAm do các khoán
dau tir nay không cO thii gian dAo han xác djnh và Ngan hang cO djnh nam gut lâu dai.

-

Thri gian dáo han cüa tài san c djnh ducic xac djnh dra vào th&i gian s1r dung hitu ich cOn li cüa
tAi san.

•

Các khoân tiM gin va vay cüa cac t chüc tIn dung khAc và các khoãn tiM gin cüa khách hang
ducic xác djnh dua vao tInh chat cüa các khoãn nay hoàc th&i gian dáo han trên hçrp dông. Tài
khoãn tiM gin thanh toán tir các t chic tin dung khAc và tiM gin thanh toAn ducrc thrc hién giao
djch theo yen câu cüa khách hang và do dO duc xêp loai không k' hen. Thri gian dao han dôi vai
các khoãn vay và tién gui có k' han duvc xac djnh dira trên ngày dáo hn theo hçip dông. Trong
thrc t, các khoãn nay có the ducyc tai tUc và do do duy ti-i trong th&i gian dài han thii gian dáo han
ban dâu.

S
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Ngân hang Thuoitg mai Co phn Ban Vit
Toa nha HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Phu'ông 5, QuOn 3, Thành ph H ChI Minh, Vit Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chfnh riêng cho näm két thác ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiép theo)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tic so
4912014/17'-NHNN ngày 31 thông 12 nO,n 2014
cüa Ngân hang Nhà mr&c Vie! Nani)

Qua han
A

T0i ngày 31 thIng 12 nm 2019
Trên 3 thIng
Triu VND
Tài san
Tién mAt
Tiên girl tai N}INNVN
Tiên gin va cho vay các tO chirc tin
ding khác - gop
Các cOng c1 tài chinh phái sinh và
các tài san tài chInh khIc
Cho vay khách hang - gOp
Chirngkhoan dãu tir - gOp
Gop vOn, dâu tu dài han
Tài san cO dinh
Tài san CO khác - gOp

Dn 3 thIng
Triu VND

Trong hn
A
Tir tren 3 den
12 thIng
Triu VND

A

Tu tren 1 den
5 nm
Triêu VND

Trén S nàm
Triu VND

426.641
929.747

852.748

435.260

71.012
923.760

435.260

NQ phai trã
Tién girl va vay dc to chic tin
ding khác
Tién gui cUa khách hang
Phát hanh giy ti có giá
Các khoãn n khac

Müc chênh thanh
khoãn rOng

Bn 1 thIng
Triu VND

Tir tren 1 den
3 thIng
Trieu VND

923.760

435.260

T6 ng
Triêu VND
426.641
929.747

6.172.429

2.659.807

350.000

2.265
2.544.327
553.595

7.7 19
4.177.476
399.925

12.352
10.368.747
250.031

5.945.276
839.004

253. 193

197 .3 18

660.127

10.882.197

7.442.245

6.478.791
7.676.514
10
186.272

2.635.384
6.967.966

9.182.236

611.768

9.670.852
1.928.704
100.000
1.190.951
937.569

22.336
3 3.994.686
3.97 1.259
100.000
1. 190.95 1
2.730.987

11.641.257

7.396.048

13.828.076

52.548.843

3.720.379
2.449.546
124. 101

471

246.404

321. 135
16.984.462
3.170
386.979

24.845

9.435.310
35.349.792
2.452.726
968.601

14.341.587

9.849.754

17.695.746

6.294.026

25.316

48.206.429

(3.459.390)

(2.407.509)

(6.054.489)

1.102.022

13.802.760

4.342.414

78

:1/

Mu BO5ITCTD
(Ban hành theo Thông twsd
4912014117-NHNNngay 31 thdng 12 näm 2014
cüa Ngân hang Nhà nwác Vit Nain)

Ngân hang Thuong mal C phn Ban Vit
Tha nba HM Town, 412 Nguyn Thj Minh Khai, Ph,rong 5, Qun 3, Thhnh phó HI ChI Minh, Vit Nam
Thnyt ininh báo cáo tIi chInh riêng cho näm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

Qua han
Tai ngày 31 tháng 12 näm 2018
Trén 3 tháng
Triu VND
Tài san
Tin mt
Tién gui tai NHNNVN
Tin gth và cho vay các t chic tIn
drng khác — gOp
Các cong ci tài chmnh phái sinh và
các tài san tAi chlnh khác
Cho vay khách hang — gp
Ching khoán dâu tu — gOp
GOp von, du tu dài han
Tài san cO djnh
Tài san co khác — gOp

Dn 3 tháng
Triêu VND

Trong han
Tii trên 3 dn
12 thIng
Triu VND

Tu trén 1 dOn
5 näm
Triu VND

Trên 5 nm
Triu VND

610.973

356.8 17

79.3 14
356.817

N phãi trã
hun gui và vay các tO chirc tin
ding khác
Tiên gui cUa khách hang
Phat hành giáy ti cO giá
Các khoãn nq khác

690.287

356.817

6.678.620

574.820

450.000

9.374
3.401.523
200.000

16.771
7.551. 126
360.374

6.299.965
2.925.110

324.480

561.006

417.474

9.465.847

4.746.723

6.895.455
7.443.667
10
306.280

5.653.800

TOng
Tru VND
506.749
5 13.958

506.749
5 13.958

690.287

Müc chênh thanh
khoãn rng

Dn 1 tháng
Trieu VND

Tfr trên 1 dn
3 thIng
Triu VND

304.828

9.010.949
2.589.041
500.000
767.628
1.150.165

22.59 1
29.690.468
6.085. 824
500.000
767.628
2.837.267

8.795.745

9.529.903

14.017.783

47.603.105

1.233.755
5.596.699

575.000
16.890.034

4.099.364

551

200.633

360.855

46.032

55

8.704.210
34.030.315
10
913.855

14.645.412

7.031.087

17.825.889

4.145.396

606

43.648.390

(5.179.565)

(2.284.364)

(9.030.144)

5.384.507

14.017.177

3.954.715

(3.554)
2.459.115
11.299
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Ngãn hang Thwong moi C phn Bàn Vit
Tea nhà HM Town, 412 Nguyn Th Minh Khai
Phuông 5, Quán 3, Thành ph H ChI Minh, Viêt Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nàm kt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

(d)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49/2014/1T-NHNN ngày 31 thang 12 nOrn 2014
cia Ngân hang Nhà nzthc Viêt Nam)

Giá trl h 1 cüa các tài san tài chInh và no phãi trã tài chInh
Giá tn hap1 là giá tn duçic xác djnh phü hap vài gia thj tnr1ng, có th nhãn ttucyc khi ban môt tài san
hoc chuyên nhucing mt khoãn nçi phãi tn tai th&i diem xác dinh giá tn.
Giá trj ghi s va giá tn hap I cüa các tài san tài chInh cüa Ngân hang nhu sau:
31112/2019
31/12(2018
Gil tij
Gil trl
Gil tij
Giá tij
ghi sO
hçp Jy
ghi sO
hç'p I
Triêu VND Triu VND Triu VND Triu VND
Tài san tài chInh
Dircrc p/ian loai là tài san tài chInh duvrc
xdc djnh theo gid rn
10 thông qua báo
cáo kIt qua hogt d(3ng kinh doanh:
Clc cong cu tài chmnh phli sinh
Dwçc phân loai là cáe khoán cho vay và
phái thu:
• Tiên gui tai NHNNVN
• Tin gui và cho vay các to chirc tin ding
khác
• Cho vay khách hang — thuân
• ClctàisânCOkhác—thun
Du-çrc p/ian logi là tài san tài chInh sn
sang dê ban:
- Tnái phiêu ChInh phü có gia niêm y&
• Trái phiéu Chmnh phü không có gil
niêm yet
• Trli phiêu khlc— thuãn
• Chüng kholn vOn san sang dO ban —
thuãn
Dwç,c phân logi là tài san tài chInh giü dIn
ngày dáo hgn:
• Trái phiêu dc bit do VAMC phlt hành
— thuãn

22.336

(*)

22.591

(*)

929.747

929.747

513.958

513.958

9.182.236
33.542.390
1.230.041

(*)
(*)
(*)

6.678.620
29.349.936
1.174.794

(*)
(*)
(*)

1.146.411

1.217.217

409.347

415.983

1.353.255
1.079.107

(*)
(*)

2.683.834
1.658.236

(*)
(*)

3.220

3.220

3.333

3.333

272.329

(*)

1.201.511

(*)
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Ngân hang Thirong ni C phn Ban Vt
Tha nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phuông 5, QuAn 3, Thành ph6 Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

Mu BOSITCTh
(Ban hành theo Thông tw sO
49I2OJ4fJT-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cãa Ngdn hang Nhà nzthc Viét Nam)

31/12/2019
31/12/2018
Giá trj
Giá tij
Giá trj
Giá trj
gMsô
hçpJ
ghiso
hçply
Tnêu VND Triu VND Triêu VND Triêu VND
Nç phãi trã tài chmnh
Duyc phân logi là nqphái trá tài chtnh
dc xác a'jnh theo giá tn phán ho:
• Tiên gfri và vay các tsS chüc
tIn ding khác
• Tiên gui cüakhách hang
- Pháthànhgiâyticógia
• Các khoân nct khác

"1

9.435.310
35.349.792
2.452.726
945.844

(*)
(*)
(*)
(*)

8.704.210
34.030.315
10
905.912

(*)
(*)
(*)
(*)

Ngan hang chua xác djnh giá tn hcip 1 cüa các cong ci tài chinh nay d thuy& minh trong báo cáo tài
chInh niêng boi vI không có day dO gia niêm yôt trên thj tnxäng cho các cong ci tài chInh nay và các
Chuân mrc K toán Vit Narn, Ch d K toán Vit Nam áp dung cho các To chfrc tin drng do
NHNNVN ban hành va các quy djnh pháp I lien quan dn vic lap và trInh bay báo cáo tài chInh hiên
không có huóng dan v cách tInh giá tn hçip 1 sir dung các k thuât djnh gia. Giá tn hcxp 1 cOa các
cong ci tài chInh nay có the khác vài gia trj ghi s, cOa chiing.
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Ngãn hang Thuong mai Co phãn Ban Viêt
Tba nhà HM Town, 412 Nguyn Thi Minh Khai
Phuông 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thüc
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

39.

Báo cáo b phn

(a)

Báo cáo bçI phn chInh yu

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông fir so
49/2014/17'-NHNN ngày 31 tháng 12 nOm 2014
cua Ngân hang N/ia nu&c Vigt Nani)

2019
MinNam Mien Trung Mien Bãc Loai trir
Tong
Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND
I. Doanh thu
1. Thu nhâp lãi và các khoán
thu nhâp ttwng tu tir:
• Khách hang ben ngoài
• N5ib
2. Thu nhâp tfr hoat dông
djch vu
3. Doanh thu tir hoat dông
kinh doanh khác
II. Chi phi
1. Chi phi lãi va các chi phi
tuong UT tir:
Khách hang ben ngoài
N5ibó
2. Chi phi khu hao tài san
cô djnh
3. Chi phi lien quan trrc tiép
den hoat dung kinh doanh
Kêt qua kinh doanh
trithc chi phi du phbng
rüi ro tin dung
Chi phi dir phbng rüi ro
tIn ding
Kêt qua kinh doanh ho
phân trtthc thuê

8.398.797

800.764 1.003.336

(6.035.488) 4.167.409

8.052.968 784.752 988.112 (6.026.398) 3.799.434
3.050.991 444.440 304.003
3.799.434
5.001.977
340.3 12
684.109 (6.026.398)
53.683

12.658

11 .128

292.146

3.354

4.096

(9.090)

290.506

8.286.618

727.842

920.337

(6.035.488)

3.899.309

7.429.470
2.006.843
5.422.627

645.286
302.101
343.185

822.013
561.42 7
260.586

(6.026.398)

2.870.371
2.8 70.371

52.790

2.110

2.508

804.358

80.446

95.8 16

112.179

72.922

82.999

268.100

84.504

8.132

17.785

110.421

27.675

64.790

65.214

157.679

77.469

(6.026.398)
57.408
(9.090)

97 1.530

Ti ngày 31 tháng 12 nam 2019
Mien Nam Min Trung Min Bãc Loai tru
Ting
Triéu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND
I. Tàisán
1. Tiên mat
2. Tài san cô djnh
3. Tài san khác

44.760.180
304.239
1.053.805
43.402. 136

4.348.589
41.248
115.886
4.19 1.455

2.799.829
8 1.154
2 1.260
2.697.415

II. Ncr phãi trã
1. Nq phãi trâ khách hang
ben ngoài
2. Na phái trá ni b
3. Na phái trã khác

35.281.459

4.158.519

8.766.451

-

48.206.429

35.194.772
5.853
80.834

4.155.813

8.765.758

-

2.706

693

48.116.343
5.853
84.233

51.908.598
426.641
1.190.951
50.291.006
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Ngân hang Thu'ong mi C6 phn Ban Vit
Tôa nhà HM Town, 412 Nguyen Thi Minh Khai
PhuOng 5, Quãn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Vt Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho nOm kêt thuc
ngày 31 tháng 12 nam 2019 (tiêp theo)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông fir so
49/20141T1'-NHNN ngày 31 thông 12 nOrn 2014
cüa Ngan hang Nhà ntrác Vit Narn)

2018
Mien Nam Mien Trung Min Bc
Loi tru'
Tong
Triêu VND Triu VND Triu VND Triêu VND Trién VND
I. Doanh thu
1. Thu nhâp lAi và các khoãn
thu nhp tuong tu tir:
• Khách hang ben ngoài
- Nib
2. Thu nhp t hoat chng
dich vu
3. Doanh thu tü hoat dng
kinh doanh khác

7.276.055

561.283

791.828

(5.136.941)

3.492.225

6.930.322
2.551.178
4.379.144

554.331
301.4 73
252.858

777.524
272 .585
504.939

(5.136.941)

3.125.236
3.125.236

51.602

5.858

11.582

69.042

294.13 1

1.094

2.722

297.947

II. Chi phI
1. Chi phi lãi và các chi phi
tuong tu tir:
• Khách hang ben ngoài
- Nôibó
2. Chi phi khu hao tài san
cô dinh
3. Chi phi lien quan truc tiêp
den hoat dông kinh doanh

7.120.996

528.683

734.658

(5.136.941)

3.247.396

6.339.081
1.690.442
4.648.639

472.312
228.620
243.692

656.922
412.312
244.610

(5. 136.941)

2.33 1.374
2.331.374

43.110

1.726

1.436

46.272

738.805

54.645

76.300

869.750

155.059

32.600

57.170

244.829

114.415

2.453

10.098

126.966

40.644

30.147

47.072

117.863

K& qua kinh doanh
trtthc chi phI dtr phbng
rüi ro tin dung
Chi phI dl! phbng rüi ro
tIn dung
Kêt qua kinh doanh bô
phân trir&c thuê

(5.136.941)

(5.136.941)

Tai ngày 31 tháng 12 nám 2018
Min Nam Min Trung Mien Bác
Loai trir
Tong
Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND
*

I. Tài san
1. Tiên mat
2. Tài san cô dinh
3. Tài san kliác

35.411.851
424. 142
644.019
34.343.690

4.184.219
35.521
108.779
4.039.919

7.457.626
47.086
14.830
7.395.710

47.053.696
506.749
767.628
45.779.319

II. Nç phãi trã
1. Ncr phai trã khách hang
ben ngoài
2. Ng phãi trá nôi bô
3. Nci phâi trá khác

32.067.041

4.160.604

7.420.745

43.648.390

31.927.690
5.874
133.477

4.159.397

7.420.191

1.207

554

-

43.507.278
5.874
135.238
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Ngân hang Thuoig mai Co phan Ban Viêt
Tba nhà HM Town, 412 Nguyen Th Minh Khai
Phu'bng 5, Quàn 3, Thành phô Ho ChI Minh, Viêt Nam
Thuyêt minh báo cáo tài chInh riêng cho nãm kêt thiic
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tiêp theo)

(b)

Mu B05/TCTD
(Ban hành theo Thông tu so
49/2014/JT-NHNN ngày 31 thông 12 nOm 2014
cOa NgOn hang Nhà ni€Oc Vit Narn)

Báo cáo bô phn theo linh virc kinh doanh
Ngân hang chñ yu hot dông kinh doanh trong môt linh v',rc ngân hang thuong mai.

40.

Cam kt thuê

(a)

Chi tiêu vn
Tai ngày 31 tháng 12 nãm 2019 và ngày 31 tháng 12 nãm 2018, Ngân hang có các cam k& vn sau
lien quan den hot dng xây dung ci bàn da dugc duyt nhung chua duccc phán ánh trong bang can
dôi kê toán riêng:
31/12/2019
Triêu VND
Dã du9c duyêt và dã k kt hcip dng

(b)

413.099

31/12/2018
Triêu VND

ci

419.278

Cam kt thuê
Ti các ngày 31 tháng 12 nãm 2019 và ngày 31 tháng 12 näm 2018, các khoàn tin thuê t& thiu phài
trã cho cac hqp dông thuê hoat dông không dtrcic hüy ngang nhu sau:
31/12/2019
Triêu VND
Trong vông môt näm
Trong vông hai den näm nãm
Trên näm nAm

31/12/2018
Triêu VND

83 .569
104.054
6.626

80.658
143.601
14.296

194.249

238.555

1
r
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Ngân hang Thirong mai C6 phn Bn Vit
Toa nha HM Town, 412 Nguyen Thi Mrnh Khai
PhuOng 5, Quãn 3, Thành ph H ChI Mink, Vit Nam
Thuyt minh báo cáo tài chInh riêng cho näm kêt thác
ngày 31 tháng 12 näm 2019 (tip theo)

41.

.a

s

a

,

a

A•

A

Mu BO5/TCTD
(Ban hành theo Thông tw so
49120141fl'-NHNN ngày 31 thang 12 nOm 2014
cñaNganhangNha nithc VietNam)

,

Sir kiçn sau ngay tren bang can doi ke toan
Vào ngày 13 tháng 3 nam 2020, NHNNVN da ban hành Thông tr s 01/2020/'IT-NHNN ("Thông tu
01:) quy djnh ye vic ti chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nuàc ngoài co cu lai th&i han tra nq,
mien, giám lai, phi, giu nguyen nhóm nq nhm h trq khách hang chlu ãnh huâng do djch Covid-19.
Thông tu 01 có hiu 1rc tr ngày 13 tháng 3 näm 2020.

4

Tai ngày phát hành báo cáo tai chinh nay, Ngân hang dang xem xét thrc hin các quy djnh cüa Thông
tu0l.

Ngày 18 tháng 5 nAm 2020
Ngtthi 1p

Ngu&i kiêm soát

/LjtCUL
Büi Thj Quanh
Phó phbng Ké roan

ôngNha
Kê toán trwãng

AnhTü
o Tong Giám dôc
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