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BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DÔC 

Ban T6ng Giám cl6c Cong ty Tài chInh C6 phn Diên Iu'c (gol tat là "Cong ty") ê trInh báo cáo nay 
ciing vOl báo cáo tài chInh giCia niên 1ô ciia Cong ty cho k" hoat c1ng 6 tháng kê't thüc ngày 30 tháng 
6 nàm 2019. 

HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên cüa Hôi d'ông Quàn tn và Ban T6ng Giám d6c Cong ty 5ã iëu hành Cong ty trong k' 
Va dn ngày lap báo cáo nay gem: 

Hôi clóng Quân tn  

Ong Hoàng Vn Ninh 

Ong Btii Xuân Dclng 

Ba Cao Thi Thu Ha 

Ong Nguyen Hoàng Hal 

Ong Hoàng Manh Hal 

Ba Nguyn Tháy Trang 

Ban lông Giám clôc 

Ong Bài Xuân DOng 

Ong Hoàng Manh Hal 

Ong L Manh Ha 

Ong Nguyen Hoàng Hal 

Ông Lê Anh Tuâ'n 

TRCH NHIEM CUA BAN lÔNG GIAM DÔC 

Ban T6ng Giám cl6c COng ty có trách nhiêm lap báo cáo tài chInh gic?a niên do phàn ánh môt cách 
trung thirc và hp l' tlnh hlnh tài chlnh cüa cong ty yaij ngày 30 tháng 6 nam 2019, cOng nhu kê't qua 
hoat dng kinh doanh và tlnh hlnh luu chuyn ti'ên tê trong k' hoat dOng 6 tháng kt thic ciJng ngày, 
phii hdp vOl chun muc kê toán, ch do kê toán áp dung cho các t chtrc tin dung tai Vit Nam Va CC 

quy dinh pháp l có lien quan dê'n viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh giOa niên do. Trong viêc 1p 
báo cáo tài chinh giOa niên dO nay, Ban T6ng Giám d6c duic yêu cu phài: 

• Lua chon các chInh sách kê toán thIch hdp và áp dung các chInh sách do môt cách nhâ't quán; 

• Du'a ra các xét doán Va irOc tInh môt cách hdp t Va than trong; 

• Nêu rö các nguyen tac kê toán thIch hdp có dudc tuân thu hay không, có nhOng áp dyng sal loch 

trong yu cn du'dc cOng b6 và giái thich trong báo cáo tài chInh giCra niên d hay không; 

• Lap báo cáo tài chInh giOa nien do trên cd sO hoat dOng lien tuc trtt trung hdp khOng th cho 

rang COng ty sè tiêp tuc hoat dông kinh doanh; và 

• Thit kê' và thirc hiên he th6ng kigm soát nôi bO môt cách hOu hiêu cho muc dIch lap và trInh bay 
báo cáo tài chInh giOa niên dO hdp l nhàm han ch riii ro Va gian Ian. 
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CONG JY 
TAI CI-IINH 
Co PHAN. 
DN 

Dung 
T6ng Giám clôc 

Ha N5i, ngày 12 tháng 10 n.ám 2019 

CONG TV TAI CHIN H CÔ PHAN DIEN LUC 
Tang 14, 15 và 16 tháp B, Tàa nhà EVN 
S6 11 Ca Bc, Ba Dlnh 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DÔC (Tiêp theo) 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC (Tiê'p theo) 

Ban T6ng Giám d6c Cong ty chiu trách nhiêm dam bâo rang s6 k toán thtc ghi chép mt cách phii 
hdp dé' phán ánh môt cách hdp I tInh hlnh tài chinh cüa COng ty 0 bt k' thdi dim nào và dam bào 
rang báo cáo tài chinh gic?a niên do tuân th chugn mifc k& toán, ch d kê toán áp dyng cho các t6 
ch6c tin dung tal Viêt Nam và các quy dinh pháp I có lien quan dn viêc lap và trInh bay báo cáo tài 
chinh gic?a niên d. Ban Tng Giám dOc ciJng chu trách nhiêm dam baa an toàn cho tâi san cia Cong 
ty và thiic hiên các biên pháp thIch hdp d ngn ch5n và phát hiên các hành vi gian Ian và sai pham 
khác. 

Ban T6ng Giám d6c xác nhân rang COng ty cia tuân thii các yêu cau nêu trên trong vic Ip báo cáo 
tài chinh giCta niên dO. 

Thay mt và dai diên cho Ban Tang Giám dOc, 

TTE 
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Deloitte Cong ty TNHH Deloitte Viêt Nam 

Tang is, Tàa nhà Vinaconex, 
34 Lang H, Phu'1ng Lang H, 
Qun Oông Oa, Ha Nôi, Viêt Nam 
Oiên thoai: +84 246288 3568 
Fax +84 24 6288 5678 
www.deloitte.com/vn  

So':  O?4  /VN1A-HN-BC 

BAO CÁO SOAT XET BÁO CÁO TAI CHINH 
GICfA NIN DO 

KInh uü'i: Các c6 dông 
Hi dông Quán tn và Ban T6ng Giám dô'c 
Cong ty Tài chInh C6  ph'ân Din li/c 

Ch(ing tôi 1ã soát xét báo cáo tài chInh gita niên 5ô kern theo cia Cong ty Tài chinh C6 phn ien ly'c 
(g91 tt là "Cong ty"), luc lap ngày 12 tháng 10 nàm 2019, tü' trang 5 dn trang 50, bao gm Bang 
can 6i k toán giO'a niên ô ti ngày 30 tháng 6 nm 2019, Báo cáo kt qua hoat ông kinh doanh gicta 
niên do, Báo cáo lu'u chuyn tiën t giO'a niên do cho k' hot dng 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 
nàm 2019 và Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh giOa niên dt. 

Trách nhiêm cüa Ban T6ng Giám dôc 

Ban Tang Giám d6c Cong ty chiu trách nhiêm lap và trinh bay trung thiic Va hcp l'' báo cáo tài chInh 
git?a niên dO theo chun mu'c k toán, ch do k toán áp dung cho các t6 chcrc tin dung ti Vit Nam 
và các quy dinh pháp l' có lien quan dn viêc 1p và trinh bay báo cáo tài chInh giCta niên d và ch!u 
trách nhiem  v kim soát nôi b ma Ban Tang Giám d6c xác dinh là cn thit d dam báo viêc lap Va 
trinh bay báo cáo tài chInh giiYa niên do không có sal sot tr9ng yu do gian lan hoàc nhm ln. 

Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 

Trách nhiêm cüa cháng tôi là du'a ra kêt luân v báo cáo tài chinh giO'a niên dO kern theo di/a trên kêt 
qua soát xét cüa ching tôi. Chtng tôi dã thy'c hin cong viec soát xét theo Chugn mu'c Viêt Nam v 
hçp dng dich vu soát xét s6 2410 - Soát xét thông tin tài chInh gii:i'a niên dO do kim toán viên dc 
1p ciia din v thu'c hiên. 

Cong viêc soát xét báo cáo tài chInh giO'a niên do bao gm viêc thu'c hin các cuc phOng van, ch1i 
yêu là phóng van nhO'ng ngu'i chiu trách nhiêm ye các van dC tài chinh k toán, và thu'c hin thii tyc 
phân tIch và các thii tuc soát xét khác. Môt cuôc soát xét vC cd bàn có phm vi hp hdn rnt cuc 
kirn toán dVdc thu'c hiên theo các chuâ'n rnLtc kirn toán ViOt Nam và do vây không cho phép ching 
tôi dt du'ccc sy' darn báo rng cháng tôi sè nhân bit ditcic tat cá các van d trong yu có th ditcc 
phát hiên trong môt cuôc kim toán. Theo do, chóng tôi không du'a ra kiên kirn toán. 

Ten Deloitte ôirnc dCing d chi mt hoc nhiCu thành viên câa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mng lifài các hang thành viên - mói thành 

viên là mt to chü'c dc lap vO mt phàp I. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay "Deloitte Toàn càu") khong cung cap d!ch vy cho các khách hang. 

Vui lông xem tai website www.deloitte.com/about  d biOt them thông tin chi tiét. 
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Deloitte 

BAO CÁO SOAT XET BAO CÁO TAI CHINH 
GIC(A NIEN DO (Tiê'p theo) 

Kêi Iuân cüa Kiêm toán viên 

Cn c1r trên kêt qua soát xét cüa chCing tôi, chóng tôi không thây có vn d gl khin chóng tôi cho 
rang báo cáo tài chInh giiYa niên do kern theo không phán ánh trung thi,tc vâ hp I, trên các khIa 
canh trong yu, tlnh hlnh tài chInh ctia Cong ty ti ngày 30 thâng 6 nàm 2019, kêt qua hoat dông 
kinh doanh và Iu'u chuyn tin té giCra niên dO ccia Cong ty cho k' hoat dông 6 tháng k& thüc ciing 
ngày, phi hdp vol chun muc kê toán, ch dO k toán áp dyng cho các t ch(c tin dung ti Vit Narn 
và các quy di i • u .' I'' có lien quan dn viêc Ip và trinh bay báo cáo tài chInh giOa niên d. 

,'T25o0 
c 

fcONGn' 
('  TRACHNHIEMfIthJHN 

DELOITTE 
\ VIET N 

TrânThiTh. .c 
Phó Tdng Giám d6c 
Giâ'y chirng nhân dàng k' hành ngh 
kim toán s 0031-2018-001-1 

CONG TY TNHH DELOITE VIET NAM 

Ngày 12 tháng 10 nam 2019 
Ha NÔI, CI-IXHCN Vit Nam 
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CONG TY TAI CHIN H CO PHAN DIN LUC 
Thng 14, 15 và 16 thp B, Tàa nhà EVN MAU SO B 02a/TCTD 
S6 11 Cra Bc, Ba Dinh Ban hành theo Thông tu' sô 49/2014/TT-NHNN 
Ha NÔi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 thng 12 nm 2014 cta Ngân hang Nhà nu'dc 

BANG CAN 001 KE TOAN GIcrA NIEN eo 

Tai ngày 30 tháng 6 nam 2019 

STT CHi TIEU 

A. TAISAN 

Thuyêt 
m inh 

So' cuôi k'i 

Ddn vi: Triêu VND 

So' dâu k'' 

I. Ti'ên mat 4 2.681 11.282 

II. Tiên gui tai Ngân hang Nhà nu'âc (NHNN) 5 180 1.0 24 

III. Tiên gui và cho vay các TCTD khác 6 2.478.657 2.815.863 

1. Tin gCil ti các TCTD khc 637.457 1.269.683 

2. Cho vay cc TCTD khc 1.841.200 1.546.180 

IV. Cho vay khách hang 9.141.044 8.656.663 

1. Cho vay khch hang 7 9.352.709 8.849.621 

2. Dit phông ri:ji ro cho vay khch hang 8 (211.665) (192.958) 

V. ChCi'ng khoán dâu tu' 9 6.157.380 7.054.941 

1. Ch(rng khon du tu' san sang d bn 6.026.783 6.907.942 

2. Ch(i'ng khon cThu tu' nm gi 5ên ngày do han 400.464 400.464 CC 

3. D.t phông rüi ro ch(tng khoan du tLr (269.867) (253.465) GH 

VI. Gópvôn,dâutu'dàihan 10 449.557 110.952 

1. D'âu tu' dài han khc 450.152 110.952 

2. Du' phông giam giá du tu' dài han (595) - 

VII. Tài san cô' dinh 90.963 81.580 

1. Tài san c6 dinh h?u hlnh 11 44.602 49.701 

a. Nguyen giá TSCD 96.297 96.184 

b. HaomOnTSCD (51 .695) (46.483) 

2. Tài san c6 dinh vô hlnh 12 46.361 31.879 

a. Nguyen giá TSD 66.455 48.596 

b. HaomànTSCD (20.094) (16.717) 

VIII. Tài san Co khác 13 1.408.064 1.324.703 

1. Các khoan phài thu 1.036.194 1.020.300 

2. Các khoân al, phi phái thu 665.000 611.436 

3. Tài san Co khc 29.709 19.925 

Các khoán du' phông rüi ro cho các tài san Co nôi 
4.  

bang khàc (322.839) (326.958) 

TONG TAI SAN CO 19.728.526 20.057.008 

ác thuy& minh kern theo là môt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh giCta niên d'ô nay 
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CONG TV TAI CHINH CO PHAN DIEN WC 
Thng 14, 15 và 16 thp B, Tôa nhà EVN MAU SO B 02a/TCTD 
Sc5 11 Ca Bk, Ba Dlnh Ban hành theo Thông W s6 49/2014/TT-NHNN 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 tháng 12 nm 2014 ciia Ngân hang Nhà nuóc 

BANG CAN 001 KE TOAN GIU'A NIEN 0 (Tiê'p theo) 

Tai ngày 30 tháng 6 nàm 2019 

STT CHITIEU 

B. NY PHAI TRA vA VON CHU S0 HU'U 

Thuyêt 
minh 

So' cuôi k 

Ddn vi: Triêu VND 

So dâu k' 

I. Tiên gü'i và vay các TCTD khác 14 8.007.700 6.890.380 

1. Tiên gui cuia các TCTD khc 1.220.000 1.340.000 

2. VayccTCTDkhác 6.787.700 5.550.380 

II. Tiên g(i cüa khách hang 15 3.335.315 3.324.328 

III. Vôn tài trd, üy thác dâu tu, cho vay TCTD chiu 
rüi ro 

16 4.797.641 6.286.876 

IV. Các khoân nd khác 17 299.232 323.739 

1. Cc khoán Iäi, phi phai trâ 209 .309 2 15. 107 

2. Các khoàn phài tra và cong nd khc 89 .923 108.632 't1 

TONG N PHAI TRA 16.439.888 16.825.323 

HIEi 
V. Von chü sd hü'u 18 3.288.638 3.231.685 

.01 
1. VöncüaTCTD 2.502.328 2.502.328 Tr 

a. Vó'n diëu lê 2.500.000 2.500.000 

b. Vô'n dâu tU'XDCB, mua sam tài san cô'dinh 2.328 2.328 

2. Qu9 cuia TCTD 336.569 306.033 

3. Chênh Ich t'? gi h5i oi 334 

4. Ldi nhuân sau thuê' chtfa phân phôi 449.407 423.324 

TONG N PHAI TRA VA VON CHU S HUU 19.728.526 20.057.008 

Các thuyê't minh kern theo là môt bô phân hdp thành cOa báo cáo tài chInh giCia niên d'ô nay 
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NgLthi Ip biêu Ngu'iphêduyêt shêduyêt 

Ngày 12 tháng 10 nam 2019 

Büi Xuân Dung 
T6ng Giám dôc 

Mai Danh Hiên 
Kê toán tru'dng 

Trunh Thu Ngçc 

Nguài lap biêu 

CONG TV TAI CH±NH CO PHAN DIEN LU'C 
Thng 14, 15 và 16 thp B, Tàa nhà EVN MAU SO B 02a/TCTD 
S6 11 Ct:(a Bc, Ba Dlnh Ban hành theo Thông tu so 49/2014/TT-NHNN 
Ha Ni, CHXHCN Vit Nam ngày 31 thng 12 nm 2014 cCia Ngán hang Nhà nuóc 

BANG CAN 001 KE TOAN GIcrA NIEN 0 (Tiêp theo) 

Ti ngày 30 tháng 6 nam 2019 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN 001 KE TOAN GIA NIEN DO 

Ddn vi: Triéu VND 

STF CHITIEU 
Thuyêt 
minh 

Socuôik'ç, Sôdâuk'r 

1. Inh khàc 33 63.258 58.998 

2. Cam kOt khàc 33 796.3 10 

Các thuy& minh kern theo là mt bô phân hcip thành cüa báo cáo tài chInh giCia niên do nay 



HAN 
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CONG TY TAI CHIN H CO PHAN mEN LI/C 
T'âng 14, 15 và 16 thp B, Tôa nhà EVN MAU SO B 03a/TCTD 
S6 11 Cta Bc, Ba DInh Ban hành theo Thông tu' S 6  49/2014/TT-NHNN 
Ha NÔi, CHXHCN Vit Nam ngày 31 tháng 12 nm 2014 cia Ngân hang Nhà nudc 

BAO CÁO KET QUA HOAT DÔNG KINH DOANH GICJ'A NIEN DO 

Cho k)> hot dng 6 tháng kê't thüc ngày 30 tháng 6 nám 2019 

Ddn vi: Triêu VND 

STT CHITIEU 
Thuyêt 

m inh 
Ky nay Ky tnu'óc 

1. ThunhâpIivàcáckhoánthunhâptt.fdngtu' 19 602.322 467.424 

2. Chi phi Iäi và các chi phi tuccng tLt 20 (375.567) (345.683) 

I. Thu nhâp Iãi thuân 226.755 121.741 

3. Thu nhâp tà' hoat dng dich vu 79.133 73.021 

4. Chi phi hoat dông dich vu (84.748) (5.103) 

II. (L6)/Lãithuân tü' hoat dông dich vu 21 (5.615) 67.918 

III. Lãi/(Lô) thuân tü' hoat dông kinh doanh ngoai 22 2.719 (1.092) 
hôi 

IV. (Li) thuân tCi' mua bàn chü'ng khoán kinh doanh (1.000) 

V. Lãi/(L) thuân tii' mua ban chá'ng khoán d'âu tu' 23 8.43 1 (1.478) 

5. Thu nhp tCt hoat dông khc 14.611 9.640 

6. Chi phi hoat dông khc (466) (38) 

VI. Lãi thuân tCi' hoat dông khác 24 14.145 9.602 

VII. Thu nhâp tü' gop vó'n, mua Co phân 25 5.668 4.917 

VIII. Chi phi hoat dông 26 (120.213) (66.138) 

IX. Ldi nhuân thuân ti't hoat clông kinh doanh tru'âc 13 1.890 134.470 
chi phi dii' phóng rui ro tin dung 

X. Chi phi du' phOng rüi ro tin dung 27 (49.067) (31.867) 

XI. T6ng Idi nhuân tnu'dc thuê 

7. Chi phI thuê' TNDN hin hành 

XII. Chi phI thuê' TNDN 

XIII. Ldi nhuân sau thuê 

XIV. Lãi cd bàn trên c6  phiêu (VND) 

Ngu'äi lap biê'u Ngitäi . ê duyêt 

82.823 102.603 

28 (15.618) (19.827) 

28 (15.618) (19.827) 

67.205 82.776 

18 

• in Dung 
T6ng Giám dôc 

Trunh Thu Ngoc Mal Danh I-hen 
Ngu'äi lap biOu Kê toán trifl%ng 

Ngày 12 tháng 10 nám 2019 

Các thuyêt minh kern theo là môt bô phn hdp thành cta báo cáo tài chInh giCia niên do nay 



CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LI/C - 
Yang 14, 15 và 16 thàp B, Tàa nhà EVN MAU SO B 04a/TCTD 
So' 11 CCta Bc, Ba Dlnh Ban hành theo Thông tif s6 49/2014/TT-NHNN 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 tháng 12 nàm 2014 cüa Ngân hang Nhà nuOc 

BAO CÁO LU'U CHUYE'N TIEN TE GIUA NIEN 9Ô 

Cho k)> hoat d'ông 6 tháng kê't thOc ngày 30 tháng 6 nàm 2019 

Ddn vi: Triêu VND 

STT CHI TIEU 

LU'U CHUYEN TIEN THUAN TI! HOAT DONG KINH DOANH 

Ky nay Ky tru'äc 

  

1. Thu nhâp al và câc khoan thu nhâp tu'dng tu nhân dudc 546.905 555.49 1 

2. Chi phi Iäi Va các chi phi tu'dng tu' d trà (381.365) (3 52.024) 

3. (Chi phi cho)/Thu nhâp tiI hoat dông dich vu nhân dudc (3.762) 67 .9 18 

4. Chênh tech sO tin thLtc thu/thi,tc chi tCi hoat ông kinh doanh 
(ngoai tê, chrng khoàn) 

(2.272) (3.280) 

5. (Chi phi)/Thu nhâp khác (466) 6.573 

6. Tiên thu càc khoân nd dã &tdc xt l xoà, bi dp bng 
ngun rii ro 

14.6 10 3.028 

7. Ti'ên chi trà cho nhan viên và hoat dông quán l, Cong vu (128.774) (70 .769) 

8. Tin thuê' thu nhâp thifc nôp trong k' (25.0 12) (11.420) 

Luu chuyên ti'ên thuân ti' hoat dông kinh doanh tr,.kc 
nhü'ng thay dôi ye tài san và von Iuu dông 

19.864 195.5 17 

Nhi?ng thay dô'i v'ê tài san hoat dông 724.295 281.198 

9. Giam/(Tang) các khoán ti'ên gt:ri va cho vay céc TCTD khác 390 .295 (556 .825) 
/1 

10. Giám càc khoán v'ê kinh doanh chCtng khoán 881.159 377 .599 IC' 

11. (Tàng)/Giám câc khoan cho vay khách hang (503 .088) 47 .53 1 J 

12. (Giám) nguön dLr phOng dê bi dp t6n that các khoán (536) (28.855) 

13. (Tng)/Giàm khác v tat san hot ông (43 .535) 44 1.748 

NhLing thay ddi ye cong nd hoat dông (365.990) (638.093) 

14. Tng các khoan tiên gCri, tin vay các TCTD 1.117 .3 20 490.625 

15. Tng/(Giàm) tiën gCil cia khach hang 10 .987 (283 .900) 

16. (Giám) vOn tat trd, üy thác d'âu tif, cho vay ma TCTD chiu 
rti ro 

(1.489.235) (822.829) 

17. (Giám) các cOng cti tat chinh phái sinh và các khoan nd tat 
chinh khãc 

(8.8 11) 

18. (Giám) khàc v'ê cOng nd hoat ông (2.546) (13.178) 

19. Chi t càc qu9 cüa t6 chirc tin dung (2.5 16) 

I. Luu chuyên ti'ên thuân t1i' hoat dông kinh doanh 378.169 (161.378) 

LIJU CHLJYEN TIEN THUAN TI! HOAT DONG DAU TI! 

1. Mua sam tat san CO dlnh (114) (3 5.786) 

2. Ti'ên chi du tit, gop vOn vào càc dn vi khàc (339.200) 

3. Tiên thu c6 tc và ldi nhuân difc chia t1t câc khoán d'âu tu', 
gop vOn dài han 

5.668 4.9 17 

II. Luu chuyên tiên thuân tt hoat dông dâu tu' (333.646) (30.869) 

Các thuyêt minh kern theo là mct bô phân hdp thành ca báo cáo tài chInh giCta niên d'ô nay 
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an Dung 
Tong Giám dô'c 

Trinh Thi Ngçc Mai Danh Hiên 
Ngu'%i lap bigu Kêtoán trithng 

Ngu'ài lap biêu Ngu'äi phê duyêt duyêt 

Ngày 12 tháng 10 nam 2019 

CONG TY TAI CHIN H CO PHAN DIEN LU'C 
Tng 14, 15 Va 16 thãp B, Tôa nhà EVN MAU SO B 04a/TCTD 
S6 11 Cfa Bk, Ba DInh Ban hanh theo Thông tu s6 49/2014/TT-NHNN 
Ha Ni, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 thng 12 nm 2014 ciia Ngân hang Nhà nuôc 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) 

Cho k' hot dng 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 nam 2019 

Ddn vi: Triêu VND 

STT CHITIEU 

LU'U CHUYEN TIEN THUAN TU' HOAT DONG TAI CHtNH 

Ky nay Ky tru'óc 

 

01. c6 tó'c trà cho c dông, Ii nhuân do chia (1.213) (91.020) 

III. Luu chuyên tiên thuân tü' hoat dông tài chInh (1.213) (91.020) 

IV. Lu'u chuyên tiên thuân trong ky 43.310 (283.267) 

V. Tiên và các khoàn tu'dng du'dng tiên dâu k' 1.281.989 2.449.362 

VI. Diêu chinh ành hu'c%ng cüa thay d61 ty giá 334 (33) 

VII. Ti'ên và các khoân tu'dng du'dng tiên cuôi k'' 1.325.633 2.166.062 
(Xem Thuyêt minh so 29) 

Các thuy& minh kern theo là mt bô phn hdp thành cOa báo cáo tài chInh gicla niên dâ nay 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LUC 
Thng 14, 15 và 16 thp B, Tôa nhà EVN MAU SO B 05a/TCTD 
S6 11 Cita Bk, Ba Dlnh Ban hành theo Thông tu sô 49/2014/TT-NHNN 
Ha Nôi, CHXHCN Viêt Nam ngày 31 thàng 12 nm 2014 cta Ngân hang Nhà nuOc 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIcrA NIEN D9 
Càc thuy& minh nay là môt bô phn hop thành và can duc doc döng thai vói báo cáo tài chInh gicla 
niên do kern theo 

1. THÔNG TIN KHAI QUAT 

COng ty Tài chInh c6 phan Oiên luc (goi tt là "Cong ty") là môt COng ty c6 phan thrc thành 

lap tal nuOc Cong hOa Xä hôi Chi nghia Viêt Nam theo Giâ'y phép hoat ông sô 187/GP-NHNN 
ngày 07 thàng 7 nàm 2008 do Thông c5c Ngân hang Nhà nuOc Viêt Nam ("NHNNVN") cap, 
sCia 561 b6 sung theo Quyt inh s6 298/QD-NHNN ngày 26 tháng 2 nm 2018. Theo Giâ'y 

chrng nhân dãng k' doanh nghiêp COng ty c6 phan s0 0102806367 ngày 08 tháng 7 nm 

2008 và clinic sra d61 Ian tht bay ngày 09 thang 12 nam 2015 do SO Kê hoach và Dau tu 
thành ph6 Ha Nôi câ'p, v6n d1u lê cüa COng ty là 2.500.000 triêu VND. 

Mang Ii và hoat dông 

Tru sO chInh ct:ia Cong ty dirc dat tal tang 14, 15 và 16 thàp B, Tha nhà EVN, sô 11 Cira Bác, 
Quân Ba Dlnh, Ha Nôi. Tal ngày 30 tháng 6 nam 2019, COng ty có môt (01) try sO chInh và hal 
(02) chi nhánh tal Dà Nng và thành phô H ChI Minh. 

Các hoat dông chInh cia COng ty là huy dông v6n ngn, trung và dài han; cho vay ngn, trung 

và dài han; mO tài khoán và dich vy ngân qu; kinh doanh chrng khoán, dau W gop von, mua 

c6 phan; kinh doanh ngoai h61 Va dich vy üy thác cho vay, iy thác quàn l'. 

Nhânviên 
H NH 

Tai ngày 30 tháng 6 nam 2019, t6ng sO nhân viên cia COng ty là 483 nguOi (ngày 31 tháng EL 
12 nãm 2018: 303 ngitOi). gT 

2. CO SO iAp BAO CÁO TAI CHIN H GIU'A NIEN Do vA K'i' KE TOAN 

Cd sà lap báo cáo tài chInh giüa niên do 

Bâo cáo tài chInh giU'a niên do kern theo dtfdc trinh bay bng Dng Vit Nam (VND), theo nguyen 

tk giá gOc, phii hdp vOl chuâ'n muc k toán, chê dO kê toán áp thing cho các t6 chic tin dyng 
tai Viêt Nam và các quy dinh phàp l' có lien quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh 

giCta niên do. Tuy nhiên, do quy mO hoat dng cüa Cong ty IOn, cho muc dIch lap báo cáo tài 
chInh gft?a niên dc nay, các sO iOu clinic lam trOn dê'n hang triOu và trinh bay theo ddn vi triOu 
VND. Viêc trInh bay nay không ành hifOng trçng yOu dOn báo cáo tài chInh giOa niên dO ye 

tInh hlnh tài chinh giü'a niên dO, kOt qua hoat dng kinh doanh gic?a niên dO cOng nhu tlnh 
hlnh luu chuyn tiCn tê giO'a niên dc cia COng ty. 

Ky kêtoán 

K' kO toán nàm cüa COng ty bt dau tf ngày 01 thàng 01 Va kOt thtic vào ngày 31 tháng 12. 
Báo cáo tài chInh giOa niên dO kèm theo clinic lap cho k'' hoat clOng 6 tháng kêt thtic ngày 30 
tháng 6 nàm 2019. 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau dày là các chInh sách kO toán chii yOu ducc Cong ty áp dyng trong viec lap báo cáo tài chInh 
giCra niên dO: 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LU'C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tièp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

lfóc tInh kê toán 

Viêc 1p báo cáo tài chInh giUa niên do tuân thu theo chuâ'n miSc kê toán Viêt Nam, chê' dO kê' 

toán áp dung cho các t6 chtc tin dung tal Viêt Nam và các quy dinh pháp I' có lien quan dê'n 

viêc 1p Va trinh bay báo cáo tài chInh giU'a niên dO yêu cu Ban T6ng Giám dôc phái có nhcrng 

udc tinh và giá dinh ánh hifäng dn sô lieu báo cáo v các khoân Cong n, tài san và viêc trInh 
bay các khoán Cong n và tài san tiém tang tal ngày lap báo cáo tâi chInh giUa niên dO cOng 

nhu các sô lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong ks'. Mac di các fôc tinh k toán dt.tQc 

lap bang tt cá su hiu blot ccia Ban T6ng Giám d5c, kOt qua thuc tê' có th khác väi các u'dc 
tinh, giá dinh dat ra. 

Tiên và các khoàn tu'dng du'dng tiên 

Tin và câc khoân tifclng dtfdng tin bao gm ti'ên mat Va CC khoán tLrdng difdng tiên tal qu, 
các khoán tin gt:ii không k' han, câc khoán tin gui cá k'' han và các khoán du tu' ngn hn 
có k" han g6c du'ôi ba (03) tháng, có khá nng thanh khoàn cao, dê dàng chuyn d6i thành 
tiën Va it rCii ro lien quan dOn viêc biê'n dOng giá tn. 

Các khoàn cho vay khách hang 

Các khoán cho vay khách hang dLtdc trinh bay theo sO du' nci gOc tai ngày kê't thüc k' hoat 
dOng ngoai trà các khoán cho vay không có khá náng thu hôi dä dutc xt l rüi ro. 

Di! phàng rüi ro tin dung 

Phân loal nd 

Theo Luât câc T6 chi.rc Tin dung sO 47/2010/QH12 cá hiêu luc ttt ngày 01 tháng 01 nàm 2011, 

Thông ttf sO 39/2016/TT-NHNN cá hiêu lt,rc ngày 15 tháng 3 nm 2017 quy dinh ye hoat dOng 
cho vay ct)a t6 cht:rc tin dung, chi nhárih ngàn hang niidc ngoài dOl vâi khách hang, Thông tu' 

s5 02/2013/TT-NHNN ("Thông tu' 02") quy dinh ye phân loai Tài san C, mirc trich, phifdng 
pháp trich lap du' phông rCii ro và viêc scr dung du' phông rui ro trong hoat dOng cua t6 chüc 

tin dung, chi nhánh ngân hang nu'óc ngoài do Thông dOc Ngân hang Nhà nifdc Vit Nam ban 

hành và Thông tu sO 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 3 nàm 2014 ("Thông tit 09") vC viêc 

sira d61 Thông tu 02 ye phân loi Tài san Có, mtc trich, phudng pháp trich lap du' phàng rui 
ro và viêc sCr dung du' phông d xtt l' rui ro trong hoat dOng cua t chtrc tin dung, chi nhánh 

ngân hang nu'óc ngoài, t6 chtc tin dung phái thu'c hiên phân loal nd va trich lap dif phông rul 

ro tin dung. Viêc phân loal nd và trich lap d' phông rul ro tin dung theo quy dinh cCia Thông 
tu 02 và Thông tu 09 du'dc áp dung vói các Tài san Co bao gôm: 

- Cho vay; 
- Cho thuê tài chinh; 
- ChiOt khâ'u, tâi chiOt khâ'u cong cu chuyn nhifdng và glOy t?i có giá khác; 
- Bao thanh toán; 

- Các khoàn cOp tin dung duôi hinh thirc phát hành the tin dung; 
- Các khoán trá thay theo cam kê't ngoai bang; 
- Oy thác cOp tin dung; 

- SO tiCn mua Va u thác mua trái phiOu doanh nghiêp chua niêm yOt trên thi tru'àng chLThg 
khoán hoac chifa dáng k giao dich trên thi tru'ng giao dich cOa các cong ty di chüng 

chu'a niem yOt (Upcom) (sau day goi tt là trái phiOu chu'a niem yêt), không bao gm mua 
trái phiOu chua niem yot bang ngun vOn uy thác ma ben Oy thác chiu rüi ro; 

- TiCn gui (trtt tiCn gui thanh toán) tal t chrc tin dung trong nu'óc, chi nhánh ngân hang 

nuôc ngoài tal Viêt Nam theo quy d!nh cua pháp luât Va tiCn gui tal t6 chrc tin dung nu'óc 
ngoài. 

Cong ty thu'c hiên viec phan Ioi các khoán cho vay theo phu'dng pháp dinh lu'dng du'a tren 
các quy dinh tai DiCu 10 cüa Thông tu' 02. Theo do, các khoán cho vay khách hang du'c phân 
loai theo các mCtc d rOi ro nhu' sau: Nd dü tiêu chuâ'n, Nd cn chü 2,  Nd du'ó'i tiêu chuâ'n, Nd 
nghi ngà' và Ncicó khá nng mâ't vô'n du'a vao tlnh trng qua han và các yOu to dinh tinh khác 
cua khoán cho vay. 
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CONG TV TAI CHINH CO PHAN DIEN LI/C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Mtc trIch lap du' phàng a:ia các khoán cho vay khch hang duc tInh bng giá tn con al cüa 

khoàn cho vay trit di giá tn cüa tài san dam bâo du'c khâu tri( theo cac t' Iê ditdc quy dlnh 
trong Thông tu' 02. 

Dti phOng riii ro tin dung dudc lap theo thang và duc ghi nhân vào kêt qua kinh doanh cüa 

tháng tiê'p theo. Du phOng rt:ii ro tin dung tai tháng 06 dudc ghi nhân vào kêt qua kinh doanh 
trong k' trên ci sà phân loal nd ctia cic. 

DLI' phàng cu the 

Du' phOng cu thg thidc trich lap difa trên rcji ro tin dt,ing thun cia các khoàn cho vay theo các 
t' Iê tu'clng üng vOl trng nhóm nhu sau: 

Nhóm Nhóm di! Nd Ty Ië di.i' phông cu the 

1 Nd thi tiêu chugn 0% 

2 Nd cn chti ' 5% 

3 Nd diiOi tiêu chuà'n 20% 

4 Nd nghi ngO 50% 

5 Nd có khà nang mt v6n 100% 

Du'phông chung 

Theo Thông tu' 02, di! phOng chung difdc trich lap d di! phOng cho nhOng t6n that chu'a thidc 

xác dnh trong qua trinh phân loal nd và trich lap di! phOng cu the trong các trLrOng hdp khó 
khán v tài chInh cta các t6 chtrc tin dung khi châ't Iudng các khoàn nd bi suy giàm. Di! phOng 

tin dung chung trmnh bay trên báo cáo tài chInh giüa niên do di!dc xác dinh bng 0,75% trên 

toàn bô di! nd tin dyng tü nhóm 1 tOi nhóm 4, ngoai trt các khoàn tin giil tai t6 chttc tin 
dung trong ni!Uc, chi nhánh ngân hang ni!Oc ngoài tai Viêt Nam theo quy dinh ciia pháp luât 

và tin glri tai t6 cht'c tin dung nuOc ngoài và các khoân cho vay, mua có han giay tO có 
giá d61 vOl t6 chitc tin dung, chi nhânh ngân hang nuOc ngoài khác tal Viêt Nam. 

Di! phOng di!dc ghi nhn nhu môt khoân chi phi trên báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh 
giOa niên dO và thtdc s1r dung de xü l các khoán nd xau. Theo quy dinh tal Thông ti! 02, Cong 

ty thành lap Hi dông XÜ' I Riii ro d xt l' các khoán nd xâu nu nhu' chiing di!dc phân loai 

vào nhóm 5, hoàc nêu khách hang vay là pháp nhân giái the, phá san, hoàc là cá nhân b ch€t 

hoc mat tich. 

Các cam kêt ngoai bang và dii phàng 

Trong qua trinh hoat dOng kinh doanh, ti bâ't kç' thOl diem nào Cong ty luôn có các khoân 
cam kêt tin dung chi!a tht.tc hiên. Các khoân cam kat nay a di!Oi dang các khoán cho vay Va 

thâ'u chi d duçc phê duyêt. Cong ty cüng cung cap các khoán bao lnh tài chinh de bào lnh 
viêc thitc hiên hdp dng ca khách hang d6i vOl ben tht' ba. Các giao dich nay dudc ghi nhan 

vào báo cáo tài chinh giCta niên dt khi di!dc thuc hiên hay các khoán phi lien quan phát sinh 

hoc thu di!dc. 

Theo quy dinh tai Thông ti! 02 và Thông tu' 09 cüa Ngân hang Nhà ni!Oc, t6 chti'c tin dyng phái 

thy'c hin phân Ioi d61 vOl các khoán bao lnh, chap nhân thanh toán và cam kê't cho vay 
không hüy ngang vô diu kiên và có thOi diem thi!c hiên cy the (gçi chung là các khoán cam 
kêt ngoai bng) vào các nhóm theo quy dinh tal Diu 10 cüa Thông tu' 02. Theo do, các khoán 
cam kêt ngoai bang di!çc phân loai tt nhóm 1 dn nhóm 5 theo các mcrc do rOl ro nhi! sau: 
Nd dá tiêu chuâ'n, Nc' can chO Nc' du'67 tiêu chuâ'n, N' nghi ngà' Va Nd cá khá n.ng mat v6n 

dy'a vào tlnh trang qua hn và các yê'u t6 dnh tinh khác cOa khoân cam kt. Tuy nhiên, t6 
chtrc tin dyng không phái tnIch lap dii phOng ni:ii ro cho các cam kt ngoai bang nêu trên. 
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CONG TY TAI CH±NH CO PHAN DIEN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAX CHfNH GIcrA NIEN DO (Tiê'p theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Các khoán dâu tu' 

Chiing khoán kinh doanh 

Ch6ng khoàn kinh doanh là nhrng chtrng khon nd, chtng khoán v6n hoc chi.rng khoán khc 
udc Cong ty mua vol chiên lu'dc kinh doanh nhâm muc dIch thu Cl ttt viêc hifOng chênh lêch 

gi. Chttng khoán kinh doanh dudc ghi nhân theo gi g6c vào ngày giao dich và luôn dLtdc 
phàn ánh thea giâ g6c trong thOl gian nm gic? tip thea. 

Tin lâi thu thfdc trong thOl gian nm gic? chtrng khoán kinh doanh dJdc ghi nhn vào baa câo 
kêt qua hoat dông kinh doanh gita niên do trên cd sO tht.tc thu. C6 ttrc bang tin du'Qc ghi 
nhân vào kt qua hoat dông kinh doanh giO'a niên dO khi cO quyêt dinh chInh thtrc v c6 ttrc 
duc phân phi. 

Chóng khoán dâu tu' 

ChOng khoán giCfdê'n ngày dáo han 

Chrng khoán gi& dê'n ngày dáo han là càc chó'ng khoén nd difdc Cong ty mua hn vOl muc 
dich du tit d hifOng lài suâ't và Cong ty có dinh và có khà nang giD các chirng khoan nay 
dê'n ngày dáa han. Ch6ng khoan giü den ngày dao han có gia tn drCc xác dlnh và cO ngày 
dáa han cu th. Trong truOng hdp chtng khoán duCc ban han truOc thOl d1m dáo hn, cac 
chirng khaan nay së duCc phàn loal sang chttng khaán kinh doanh hay chtThg khoán san sang 
d ban. 

Chirng khoán giü dn ngày dáa han dLtdc ghi nhân thea mênh gia vào ngày giao dich, al du 
thu ccia chrng khaan truOc khi mua (d61 vOl chiThg khaan nd trá al sau) hoc l nhn truOc 
chO phàn b6 (dôl vOl chng khaân nd trà al truOc) th.tc phàn anh trên môt tài khaán riêng. 
Phn chiê't khâ'u/phu trOl là chênh lêch âm/dudng giCi'a giá gô'c vOl gia tn cüa khaàn ti'ên gm 
mênh gia cong (+) li dn tIch tru'Oc khi mua (neu có) hoc trit C-) li nhân truOc chO phân b 
(nê'u co), cüng dLrdc phán ánh trên môt tài khoàn riêng. 

Trong khoáng thOl gian nam gilJ chirng khoán tiep thea, câc chtrng khoan nay du'cic ghi nhn 
thea mOnh gia, chié't khâ'u/phu tri (neu có) ct:ja chüng khoán giD' dn ngày da hn dudc 
phàn b6 vào báo caa kê't qua hoat dOng kinh doanh giO'a niên dO thea phu'dng pháp difOng 
thang trong suôt thOi gian con al uOc tInh ciia chirng khoan. 

S6 tiên l trâ sau du'dc ghi nhân thea nguyen tc: S6 tiën al dn tIch tru'Oc khi mua du'dc ghi 
giâm gia tn ciia chInh chtrng khaán do, d61 ó'ng vOl tài khaán al du' thu; và 56 tin aj d'ôn tIch 
sau thOl dlgm mua du'Cc ghi nhân vào thu nhâp ca Cong ty thea phudng pháp cong don. Se 
tiën al nhân tru'Oc duCc hach toan phân b vào thu ll dâu tu' chtng khoan thea phLrdng phap 
duOng thang cho quãng thOl gian dâu tu chi.rng khoan. 

Nghiêp vu mua ban nd gicta COng ty Quán I tài san cOa các t6 chcic tin dung Viêt Nam 
("VAMC") và các tä chOc tin dung 

Can cr vào Cong van sö 8499/NHNN-TCKT ngày 14 thang 11 nm 2013 ccia Ngân hang Nhà 
nirOc Viêt Nam hu'Ong dn hach taán nghiêp v mua ban nd giaa VAMC vOl cac t6 ch1'c tin 
dung, khi t6 chCtc tin dung thitc hiên nghiêp vu ban nd nhân tral phleu dc biêt tit VAMC Va 
khi haàn thành thu tuc ban nd cho VAMC, t6 chitc tin dung së thea döi s6 tral phiê'u dc bit 
nhân dudc tut VAMC qua nghiêp vu ban nd trên tài khaân churng khoan gir den ngày daa hn. 

Dinh ks', Cong ty së tinh toán và trIch lap dit phOng r1ii ra phâi trich cha s6 trái phiê'u dc biêt 
nay thea quy dinh tal Ngh dinh s6 53/2013/ND-CP ("Nghi dinh 53") ngày 18 thang 5 nm 
2013 và Nghi dinh s6 18/2016/ND-CP ngày 18 thang 3 nàm 2016 ("Nghi dinh 18") ciia Chinh 
phui, Thông tu 56 19/2013/TT-NHNN ngày 06 thang 9 nm 2013 ("Thông tu' 19") vâ Thông tu' 
s6 14/2015/TT-NHNN ngày 28 thang 8 nam 2015 ("Thông tu' 14") cua Ngân hang Nhà nu'Oc 
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CONG TY TAI CHIN H CO PHAN DIEN LLJ'C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH GIU'A NIEN DO (Ti&p theo) MAU SO B 05a/TCTD 

ye viêc sta di b6 sung môt sô diCu cia Nghi dnh 53, Nghi dnh 18 và Thông tu 19. Theo do, 

trong thai han ctia trái phiê'u dàc biêt, Cong ty sé trIch lap du phOng rii ro d61 vOl tri phiu 
dc biêt vào chi phi hot dông. Hang nàm, trong thai han 05 ngày lam viêc liCn kC trifOc ngày 

tung rng vOl ngày trai phiê'u dc biêt dê'n han, Cong ty phài trIch lap s6 tiCn dif phóng cu thg 
t6i thigu d6i vOi tOng trái phiêu dc biêt dudc tInh theo cOng thtrc sau: 

S6 tiên trIch lap du phông cu thg t61 thigu trong k" = (Mênh già ctia trài phiê'u dc biêt x Thai 

gian k ttt thai digm phàt hành trài phiê'u dàc biêt)/Thai hn ci'ia trài phiê'u dàc biêt - SO tiCn 
thu hi ciia khoán nd xâu lOy  kê' dn thai dlgm trIch lap - SO tiCn trIch 1p  du phOng Cu thg d 
trIch ly k dn thai dm trich lap. 

Cong ty không phài thLrc hiên trich lap du phOng chung d5i vOl trài phiOu däc biêt. 

Trài phiêu dc blét ducc thanh toàn trong càc truOng hdp sau dày: 

a) SO tn du phông rüi ro dã trIch lap cho trài phiê'u dàc biêt không thâp hdn già tn ghi s6 
sO du nd gOc ctia khoàn nd xâu có lien quan dang theo dOi trên s6 sàch cüa VAMC, trong 

do bao gm càc trung hdp sau dày: 

(i) VAMC bàn khoàn nd xâu cho t6 chi.fc, cà nhàn, k cá trng hdp bàn lai khoàn nd 

xu d mua bng trài phiê'u dàc biêt cho t6 chirc tin dung bàn nd theo già trl thi 
tru1ng hoàc già thOa thuân; 

(ii) VAMC chuyn toàn bô khoàn nd xà'u dà mua thành vOn d1êu lê, vOn c6 phCn cCia 
khàch hang vay là doanh nghiêp. 

b) Trài phiê'u dc biêt dê'n han thanh toàn: Khi thanh toàn trài phiê'u dàc biêt, nhn lal khoán 

nd dã bàn cho VAMC, COng ty s( dung nguôn dir phOng d trIch hang nàm cho trài phiu I 

dàc biêt d xü I nd xâu. Phn chênh lêch gita sO dir phOng dà trIch lap cho trài phiOu dàc 

biêt và già tn khoàn nd chu'a thu hi dircic ghi nhân vào khoàn muc "Thu nhp t hot  *11 
dông khàc" trên bào cào kêt qua hoat dông kinh doanh giiJa niên do. /1 

ChL'fng khothn dâu tu san sang dê' ban 

Chng khoàn dCu tir san sang dg bàn bao gm càc chtng khoàn n và chi'ng khoàn vOn dircc 

COng ty nm gi vOl myc dIch d'âu tir và san sang d bàn, khOng thuôc loai cht:tng khoàn mua 
vào bàn ra thirang xuyên nhirng cO thg bàn bat ctr ltic nào xét thày cO Idi. 

ChiThg khoàn vOn dLtdc ghi nhan theo già gOc vào ngày giao dich và luôn duic phân ành thea 

già gOc trong thai gian nm gir tip theo. 

Chitng khoàn nQ duic ghi nhn theo mênh già vào ngày giao dich, al dii thu ciia chrng khoàn 
trLtOc khi mua (dO'i vOl chtng khoàn nd trà al sau) hoc läi nhan trirOc cha phân b6 (dOl vOl 

chtThg khoàn nd trá al trirOc) dirdc phàn ành trên môt tài khoán riêng. PhCn chi& khâ'u/phu 

tri là chênh lêch âm/du'dng giCta già gOc vOl già tn cüa khoán tiCn gm mênh già cOng (+) läi 
don tich tru'Oc khi mua hoc (-) lâi nhân trirOc cha phân b, cOng dudc phán ành trên tài khoàn 

riêng. 

Trong thai gian nm giO chrng khoàn nd, ch1tng khoàn dudc ghi nhan theo mênh già tnf/công 

già tn chiét khu/phu trOi cOn al cOa chthig khoàn nQ san sang dg bàn sau khi dL(dc phàn b6 
vào bào cào kt qua hot dông kinh doanh gicra niên dO theo phirng phàp du'Ong thng trong 
suOt thdl gian cOn al LtOc tInh cOa chCtng khoàn. SO tiCn lâi trà sau duc ghi nhan theo nguyen 
tc: sO tiCn lài dOn tIch trirOc khi mua dirdc ghi giám vào già tn cta chinh chtThg khoàn do dOi 
üng vOl tài khoán lài dir thu; sO tiCn lâi dOn tich sau khi mua dirdc ghi nhân vào thu nhp cOa 
COng ty theo phu'dng phàp cOng dOn. SO tiCn al nhan trirOc dirdc hach toàn phân b6 vào thu 
al d'âu tir chtThg khoàn theo phu'dng phàp dirOng thng cho quang thl gian dCu tir chLtng 
khoàn. 
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Du'phông giàm giá chó'ng khoán kinh doanh và chó'ng khoán dâu tu' 

D6i vol trài phiu dàc biêt do Cong ty quàn l tài san cüa càc t6 chüt tin dung Viêt Nam phàt 
hành d mua nd xâ'u ctia t6 chü'c tin dung, viêc trich lap và sr dung du' phOng rüi ro u'Qc thut 
hiên theo quy dinh tal Thông tu' 19, Thông tu' 14 và càc van bàn khàc có lien quan. 

Càc khoàn du tu' khàc vào trài phiu doanh nghiêp chu'a niêm yt u'Qc thtfc hiên phân loai 
nd Va trIch lap du' phOng theo càc quy dinh cia Thông U 02 và Thông U 09 (tu'dng tu' nhif dOi 
vOl càc khoàn cho vay u'dc trinh bay tai phn Di/ phàng rüi ro tin dung). 

Ngoai tri' càc trung hdp câ trinh bay a trên, dii phOng giàm già cho càc chü'ng khoàn nay 
&fc trich lap theo quy dinh tai Cong van sO 2601/NHNN-TCKT ngày 14 thàng 4 nm 2009 và 
theo huOng dan tal Thông U sO 228/2009/TT-BTC ngày 07 thàng 12 nam 2009 ("Thông U 
228") và Thông U sO 89/2013/TT-BTC ngày 28 thàng 6 nàm 2013 ("Thông tu' 89") sra di, 
b6 sung Thông U 228 do Bô Tài chinh ban hành. Theo do, d61 vOl chiYng khoàn dâ niêm yt, 
Cong ty Se dành già già tn khoàn du U theo già thi truOng vào ngày lap bào cào tài chInh 
giCia niên do; d51 vOl chtThg khoàn vOn chu'a niêm yêt và có giao dich trên thi tniiOng, Cong ty 
thiic hiOn thu thp bào già trLtc tiOp ca ba cong ty chng khoàn ti thOl dlgm kêt thtc k' ke' 
toàn d lam Cd sO dành già già tn khoàn du U. Khi già thi tniiOng tang len, ku nhuân sè thtdc 
bà tr( nhiing không dLtdc vuc1t qua khoàn dii phàng dã du'dc trIch lap tniiOc dO. Phn chênh 
lêch sê không du'dc ghi nhan nhii là thu nhâp cho tOi khi ch(ng khoàn ducuc bàn. 

Dâu ta dài han khác 

Càc khoàn du U dài han khàc thg hiên càc khoàn du tu' vào chü'ng khoàn vOn chu'a niêm 
yet và càc khoàn du U gop vOn vào càc ddn vi khàc ma Cong ty có duOi ll% quyn bigu 
quyêt trong do Cong ty không có ành hiiOng dàng k, không kigm soàt hoc không dông kigm 
soàt dcin vi nhân du U. Càc khoàn du U dài hn diidc phàn ành theo già gOc trCt dtj phOng 
giàm già (nOu co). 

Dii phOng giàm già du tu' dài han dc trich lap neu t6 chirc kinh t ma Cong ty dang du U 
bi lô (trit tniiOng hdp 16 theo kê' hoach dã du'dc xàc dinh trong phu'dng an kinh doanh ban d'àu) 
theo quy dinh tal Thông U 228 và Thông U 89. Theo do, mrc trich lap dii phOng là chênh 
lêch giOa phân vOn gop thu'c tê cüa càc ben tai t6 chóc kinh t và vOn chü sO htu thy'c có 
nhân (x) vOl tç' lê vOn du U ciia doanh nghiêp so vOl t6ng vOn gop thiic t cüa càc ben tal t6 
chic kinh tê'. Dit phOng giâm già d'âu tu' dài han diidc ghi nhân nhu' môt khoán chi phi hoat 
dông trên bào cao kt qua hoat dOng kinh doanh giaa niên dO. 

Ghi nhân khoán dâu ta 

COng ty ghi nhân chtrng khoàn Thu tu' và càc khoàn dâu tu' khàc tal ngày COng ty k kêt Va 
thiic hiên theo diu khoàn hdp dâng có hiêu hiic (ke toàn theo ngày giao dch). 

Chtng khoàn du tu' và càc khoàn du U khàc diidc ghi nhân ban du theo già gOc. Sau khi ghi 
nhân ban du, chCtng khoàn du tu' và càc khoân du tu' khàc du'dc ghi nhân theo càc chInh sàch 
k toàn trinh bay 0 phn trên. Viêc phân loi li sau khi mua chi diic thtic hin tOl da 01 ln dOl 
vOl m61 khoàn muc chirng khoàn d du U (theo hu'Ong dan tal Cong van sO 2601/NHNN-TCKT 
ngày 14 thàng 4 nm 2009 ctia NHNN ye viêc hu'Ong dan rà soàt phân loal và Cd sO trich 1p  dii 
phOng giám già càc khoàn cThu tu'tài chInh). 

Dung ghi nhân khoàn dâu ta 

Các khoán du tu' chCtng khoàn bi di'ng ghi nhân khi quyCn nhân du'dc càc luông tiCn ti' càc 
khoàn du U bi chm drt hoc khi Cong ty d chuyn giao phn On ri1 ro và ldi ich gn lien 
vOl quyCn sO hü'u cüa càc khoàn du U. Khi dCtng ghi nhan, già tn khoàn du U ghi giàm du'dc 
xàc dnh theo phu'dng phàp blnh quân gia quyCn. 
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Tài san c6 dinh hüu hInh và khâ'u hao 

Tài san c6 dnh hOu hInh duic trinh bay theo nguyen giá tr1r giá tr hao man liJy kê'. Nguyen 
giá tài san c6 dinh hOu hlnh bao g'ôm giá mua và toàn bô các chi phi khác lien quan trtc tiêp 
den viêc du'a tài san vào trang thai san sang st:r dung. Các chi phi phát sinh sau khi tài san c6 
dinh hau hlnh d dudc dua vào hoat dng nhLt chi phi sa chaa, báo difng và dai tu duc 
hach toán vào báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh giaa niên do tai thai digm chi phi phát 
sinh. Trung hdp có thg chüng minh môt cách rö rang các chi phi nay lam tang ldi Ich kinh tê' 
trong tudng lai dLr tInh thu difdc t viêc sü dung tài san cô' dnh hUu hinh vut trên móc hoat 
dOng tiêu chuâ'n d dudc dánh giá ban d'âu thl các chi phi nay dudc vô'n hóa nhLr môt khoán 
nguyen giá tang them cüa tài san c6 dinh hCtu hmnh. 

Tài san cô' dlnh  hCtu hlnh dudc khâ'u hao theo phudng pháp dung thng dLta trên thai gian 
hc?u dung uc tInh cCia tài san, chi tiê't nhu sau: 

Loai tài san 
Ky nay 

(Sô nàm) 
Nhà cüa và vat kiên triJc 25 - 50 
May móc, thiet b 03 - 08 
Phudng tin van tài 06 - 10 
Thiêt bi, dung cu quán l' 03 - 05 
Tài san c6 dinh hc?u hlnh khác 04 - 25 

Các khoán lai, lô phát sinh khi thanh l, ban tài san là chênh lêch gia thu nhâp t1f thanh l 
và giá tn con Iai ci:ia tài san và dudc ghi nhân vào báo cáo ket qua hoat dông kinh doanh giOa 

niên do. 

Tài san c6 dinh vô hInh và khâu hao 

Tài san c6 dinh vô hlnh th hiên giá tn phân mm may tinh, quyn s( dung dat vô thai han 
và các tài san c6 dinh vO hlnh khác difdc ghi nhân theo nguyen giá tr giá tr! hao mOn ly  kê. 

Tài san c6 dinh vO hlnh dudc khâu hao theo phung pháp thfdng thng dtfa trên thOi gian hCtu 
dung uOc tinh cüa tài san, chi tiê't nhu sau: 

Loai tài san 
Ky nay 

(So nàm)  
Ph'ân m'êm may tInh 

Tài san cô' dinh vô hlnh khác 

03 - 08 

02 - 20 

Các khoán lal, lô phát sinh khi thanh l, ban tài san là chênh lêch gic?a thu nhâp ti' thanh l 
và giá tn cOn lai ctia tài san và ducic ghi nhân vào báo cáo kê't qua hoat dOng kinh doanh gic?a 
niên dO. 

Cong ty khOng trIch khâu hao dOl vOl tài san cö dinh vO hlnh là quyên str dung dt vO thai han. 

Thuê tài san 

Môt khoán thuê du'dc xem là thuê tài chinh khi ph'ân IOn các quyên ldi Va rtii ro v'ê quyên sO 
hu tài san duc chuyn sang cho nguOi dl thuê. T't ca các khoân thuê khác dudc xem là thuê 
hoat dông. Chi phi thuê hoat dOng du'dc ghi nhân vào báo cáo ket qua hot dOng kinh doanh 
gi0a niên do theo phung pháp dung thang trong suô't thai gian thuê. 

Các khoàn trà trJc 

Chi phi trá truOc bao gm khoán trà truOc tiën thuê van phOng và các khoan chi phi trá trifOc 
khác. 

17 



CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LLJ'C 
THIJYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Tiên thuê vn phèng th hiên s6 tn thuê van phông d uc1c trà tru'óc. Tiën thuê van phông 
trá truôc dudc phân b vào báo cao kêt qua hoat công kinh doanh giUa niên 1ô theo phLrdng 
phâp dung thng tu'dng trng vài thai gian thuê. 

Cac khoàn chi phi trâ trttàc dài han khac bao gôm chi phi süa cha, bào du'ng tài san, giá tr 
cong cu, dung cu dâ xuât dàng và duc coi là có khá nang dem al ldi Ich kinh tê' trong tLrdng 
al cho Cong ty. Cac chi phi nay dudc v6n hóa dttói hlnh thti'c cac khoán trá trtfôc Va thrc phân 
b6 vào báo cao k€t qua hoat dông kinh doanh giUa niên do, si dung phudng phap dLtông 
thng trong thôi han ti' môt nam trO len và không qua ba nàm theo các quy dinh k toàn hin 
hành. 

Các khoân phài thu 

Cac khoân phài thu khac ngoài cãc khoãn phài thu tà hoat dOng tin dung trong hoat dOng cia 
Cong ty dudc ghi nhân ban du theo giá g6c và luOn difdc phàn anh theo giá g6c trong thôi 
gian tiê'p theo. 

Các khoàn phài thu khac duç1c xem xét trIch lap du phông rOi ro theo tu61 nd qua han cüa 
khoàn nd hoc theo du kiên t6n thât có thg xày ra trong triJng hp khoân nc chifa dn han 
thanh toan nhung t6 chóc kinh te' lam vào tInh trang pha san hoãc dang lam thci tyc giài th; 
nguài nd mâ't tich, bO trôn, dang bi cac cd quan phap luât truy t6, xét xtt hoàc dang thi hành 
an hoäc dä chêt. Chi phi dif phOng phát sinh dudc hach toán vào "Chi phi hoat dOng" trong 
k''. 

o11 

ON 
Theo do, du' phOng cho các khoàn phài thu khó dài tal thai d1m ke't thic k" hoat dOng duc NHI 

xac dinh dua trên viêc sU' dung cac tç'  lê du' phOng sau dày dô'i vOl cac khoàn phái thu tal ngày jo 
ke't thác k'' hoat dOng sau khi dã trà di gia tn tài san the' châ'p dã du'cc dnh gia. 

Thai gian qua han Ty lé dii phàng 

T trên 6 tháng dê'n duOi 1 nam 30% 

1 nam dê'n du'di 2 nam 50% 

T 2 nàm dê'n duOi 3 nam 70% 

T 3 nam trO ten 100% 

ThOl gian qua han dtfc tInh t ngày qua han ghi trên hp dng kinh te' de'n thai digm trich 
lap. 

Von và các qu 

Cd phiêu ph 6  thông 

C6 phie'u ph6 thông difdc phân bat là v6n chü sO hi:?u. Cac chi phi phát sinh tritc tiê'p lien quan 
de'n viêc phát hành c6 phie'u ph6 thông du'dc ghi nhn là môt khoàn giàm tri( vào v6n chü sO 
h clu. 

Các qu dLI trü' 

Càc qu d trü' du'dc sif dung cho các muc dIch cv th và du'çc trIch t( Idi nhuan sau thue' ciia 
Cong ty dy'a trên các tç' lê quy dinh theo trinh tu' sau: 

18 

DLr phOng cho các khoàn phài thu khó döi dä qua hn thanh toan du'Qc thLtc hin theo u'Oc tinh 
cüa Ban T6ng Giám d6c v gia tn có th thu hi ca các khoàn phài thu nay. 



CONG TV TAI CHIN H CO PHAN DIEN LUC - 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH GIcA NIEN DO (Tiê'p theo) MAU SO B 05a/TCTD 

- Qu9 du trcI b6 sung vôn du lê: 5% di nhuân sau thug, tôi da không vudt qua vön diu 
lê Cong ty; 

- Qu di phóng tài chInh: 10% Idi nhuân sau thuê', t6i da không vLrdt qua 25% vô'n diêu Iê 
Cong ty; 

- Qu khen thuàng, phác di thfdc trIch thea quy6t dinh cia Dal hôi dng c6 dông. 

Các qu dt tr nay së duccc trIch lap vào thai dim cu61 nàm tài chInh. 

Doanh thu và chi phi 

Thu nhâp Iãi 

Thu tt läi dudc ghi nhân dua trên phng pháp dit thu d61 vol các khoàn nd xác dinh là có khá 
náng thu hôi Ca g6c, li dung thOi han và không phài trIch du phông rti ro cu thg theo quy 
dinh hiên hành. S6 li phái thu d hach toán thu nhâp nhung d6n han trá nd (g6c, al) 
khách hang không trà dudc dting han, t6 chitc tin dung së thoái thu Va thea döi ngoi bang 
d don dOc thu. Khi thu difdc thl hach toán vào thu hoat dng kinh doanh giüa niên do. 

56 lai phài thu phát sinh trong k' cia các khoàn cho vay phàn loal tü nhóm 2 dên nhóm 5 
thea quy dinh tal Thông tu 02 và Thông tu 09 sè không thdc ghi nhn vào báo cáo k6t qua 
hoat dOng kinh doanh giOa niên do trong k'. Lai ditthu ctia các khoàn nd nay dudc chuyn ra 
thea dôi 0 tài khoàn ngoai bang và dtidc ghi nhn vào baa cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh 
gic?a niên dO khi Cong ty thifc nhân. 

Chi phi Iãi 

Chi phi lài &Jdc ghi nhân vào báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh gic?a niên dO trên cd sO 
dn tIch. 

Thu nhâp tà'djch vu 

Doanh thu ctia giao dich ye cung cp dich vu dudc ghi nhân khi k6t qua ciia giao dich do dudc 
xác dlnh  mt cách dáng tin cay. Trii0ng hdp giao dich vC cung câ'p dch vu lien quan den nhiCu 
k' thl doanh thu duc ghi nhn trong k' thea ket qua phn cong viêc dã hoàn thành tai ngày 
cua Bang can d61 ké' toán giO'a niên do ccia k' do. K6t qua ctia giaa dich cung cep dich vu du'dc 
xác dinh khi thOa man t't cà b6n (4) du kiên sau: 

(a) Doanh thu du'dc xác dinh tu'dng dôi chc than; 

(b) Co khà nàng thu dudc Idi ich kinh t tt giao dich cung cà'p dich vu do; 

(c) Xác dinh dudc ph'ân cong viOc d hoàn thành tai ngày cCia Bang can d6i kê toán giüa niên 

ô; Va 

(d) Xác dinh du'dc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao dich cung câ'p 

dich vu do. 

Ghi nhân c6 tó'c và Idi nhuân du'dc chia 

c6 titc nhân dudc bang ti'ên mt và di nhuân du'dc chia ti' hoat dOng du tif du'dc ghi nhn 
vào baa cáo kêt qua hoat dng kinh doanh giOa niên do khi quyCn nhân c6 ttc hay Idi nhuan 
dudc chia cua COng ty du'dc xác dinh. c6 tttc nhan du'Oi dang c6 phiê'u là các khoàn du'dc chia 
bang c6 phiê'u tt Idi nhuân cua các cong ty c6 phn không du'dc ghi nhân trong baa cáo tài 
chinh gi11'a niên do. 

Ngoai té 

Tat câ các nghiêp vu phát sinh cua Cong ty du'dc hach toán thea nguyen tê. Tài san và nd phái 
trà có nguôn göc ngoi t dc quy d61 sang VND thea t' giá blnh quân mua và ban chuyn 
khoân giao ngay tal thOi digm cu61 ngày lam viêc cua ngày lap bang can d61 kg toán giO'a niên 
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ô nê'u t'' già nay chênh tech nhó hdn 1%  so vi t' già blnh quan gia quyën mua và bàn cüa 
ngày horn ó (xem chi tiêt t' già càc Ioai ngoai t àp dung vào ngày 30 tháng 6 nàm 2019 
ti Thuyê't minh sO' 37). 

Trifäng hdp t'' già blnh quân mua và bàn chuyn khoàn giao ngay tal thai digm cu61 ngày lam 
viêc cOa ngây lap bang can 6i kê' toàn giüa niên do chênh Iêch On hdn ho5c bng 1% so vOl 
t'' già blnh quân gia quyën mua và bàn ctia ngày horn 5ó thl Cong ty sdung t'? già blnh quân 
gia quyn mua và bàn ci:ia ngày lap bang can d61 k toãn giüa niên do d quy d61. Càc khoàn 
thu nhâp và chi phi bng ngoai tê cia COng ty dudc quy d61 ra VND theo t' gith binh quân mua 
và bàn chuyn khoàn giao ngay tai thai dim nghiêp vu kinh tê', tài chInh phàt sinh hoc t' 
già giao ngay blnh quân cüa tat ca càc ln thay d61 t' già tai ngây phát sinh giao dch. Ti 
ngày kêt thtic k'' hoat dOng, chênh Ich t'? già do dành già li càc tài san Va n phài trà bng 
ngoai t sang VND dudc ghi nhân vào khoàn muc "Lãi/(Lô) thu'ân t hoat dông kinh doanh 
ngoai hOt" trên bào cào kê't qua hoat dOng kinh doanh giUa niên dO. 

Céc khoàn dii phông phài trà khác 

Càc khoàn du phOng khàc difdc ghi nhân khi Cong ty có nghia vu nd hiên tal do kê't qua t 
môt su' kiên dä xày ra, và Cong ty có khà nng phài thanh toàn nghia vu nay. Càc khoàn dt,r 
phOng khàc du'dc xàc dinh trên Cd sO u'Oc tInh ctia Ban T6ng Giàm dOc v'ê câc khoàn chi phi 
c'ân thiOt d thanh toàn nghia vu nd nay tat ngày kê't thác k" k toàn. 

Thuê' 

Thuê thu nhâp doanh nghiêp thg hiên t6ng già tn ciia sO thuê' phài trà hiên tal và sO thuê' hon 
Ii. 

SO thuê' phái trá hiên tal difc tInh du'a trên thu nhâp chiu thuê' trong ks'. Thu nhâp chiu thuê' 
khàc vOl Idi nhuân trtfOc thuO thtcic trinh bay trên bào câo kê't qua hot dOng kinh doanh giOa 
niên dO vi thu nhâp chiu thuê không bao gôm câc khoán thu nhâp hay chi phi tInh thuO hoc 
duic khâ'u trirtrong càc k' khàc (bao g'ôm cà to mang sang, nê'u có) và ngoài ra khOng bao gm 
càc chi tiêu không chiu thug hoc không du'cic khâu trt1. 

Thug thu nhap hon at diJc tinh trên càc khoán chênh tech giQa già tr ghi s6 và cd sO tInh 
thuê' thu nhâp ci:ia càc khoàn muc tài san hoc cOng nd trên bào cào tat chInh giü'a niên dO. 
Thuê' thu nhâp hoãn lal phái tra phài duc ghi nhân cho tâ't cà càc khoân chênh tech tam thai 
chu thuê', trt khi nd thuê' thu nhap hoän lai phal trà phàt sinh tCt ghi nhân ban d'âu cüa môt 
tài san hay n phai trà ccia môt giao dich ma giao dich nay khOng có anh hu'Ong dê'n Idi nhuan 
kê' toàn hoàc Idi nhuân tInh thug thu nhâp (hoàc I tInh thuê') tat thói dim phàt sinh giao dich. 
Tai san thuê' thu nhâp hon lal chi du'dc ghi nhân khi chc chn cO dü li nhuân tinh thuO trong 
tu'dng al d khâu trf càc khoàn chênh lOch tam thai. 

Thuê thu nhap hon Iai dudc xàc dinh theo thuê' suat dy' tInh sé àp dung cho k' tat san di(dc 
thu hi hay n phâi trà du'c thanh toàn. Thug thu nhâp hoãn tat difdc ghi nhân vao bào cào 
kt qu hot dOng kinh doanh gi?a niên dO va chi ghi vao vOn chü sO htu khi khoàn thug do 
có lien quan dOn càc khoan muc du'dc ghi thng vao vOn chij sO hCiu. 

Tal san va n thuê' thu nhp hoãn lat phâi trà dudc bii tr( khi COng ty có quyn hdp pháp d 
bi tr( gicta tat san thuO thu nhâp hiOn hành vOl thuO thu nhâp hiên hành phal nOp và khi càc 
tài san va nd thuO thu nhp hon al phái trà lien quan tOt thuO thu nhp doanh nghip duc 
quàn l' bOl ding môt cd quan thuO va COng ty có dif dinh thanh toán thuO thu nhp hiOn hanh 
trên cd sO thun. 

Vic xàc dinh thuê' thu nhâp cüa COng ty can cti' vao càc quy dinh hiOn hanh ye thuO. Tuy 
nhiên, nhQ'ng quy d!nh nay thay d61 theo ti'ng thai k' va viOc xàc dnh sau ding vC thuO thu 
nhp doanh nghiOp tiiy thuOc vào kê't qua kim tra ciia cd quan thuO có thâ'm quyCn. 

Càc oat thuO khàc du'dc àp dung theo càc luât thuO hiOn hanh tat ViOt Nam. 
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CONG TY iAi CHfNH CO PHAN DIEN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAX CH±NH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Ldi Ich cüa nhân viên 

Trd cffp nghi hu'u 

Ngu'Oi lao dông tal COng ty khi nghi hLru së dttdc nhân trc câ'p tit qu Báo higm Xâ hôi. Cong 

ty phài dóng gop báo higm xã hôi cho m61 nhân viên bng 18% luing dóng bào higm hang 
thng cho thOi gian lam viêc tal Cong ty. 

Trd cffp thOi viêc 

Ngu'Oi lao dông lam viêc tal Cong ty khi châ'm düt hdp dng lao dông duic chi trâ trd cap thOi 

viêc bng môt na tháng lifdng lam cd sO dóng bâo hlgm xä hôi cho môi nàm lam viêc (mu'Oi 

hal thng) tai Cong ty tInh dê'n ngày 31 thng 12 nàm 2008. 

Báo hiê'm that nghiêp 

TO' ngày 01 thng 01 nm 2009, Cong ty d thu'c hiên dóng bào higm that nghiêp vOi mLtc 
bng 1% qu tin lu'ng, tiën cOng dOng bâo higm that nghiêp cOa nhO'ng ngu'Oi lao dông vào 

Qu9 Bào higm That nghiêp theo quy d!nh  cOa php luât. 

Uy thác và nguôn von uy thác 

Câc khoàn Oy  thc duic ghi nhân khi hdp ding Oy thác dã du'dc cc ben k kêt Va v6n Oy thc 
dã du'dc thu'c hiên. Cc quyn Idi và nghia vu cOa ben Oy thc và ben nhân Oy thc d6i vOl lci 

nhuân và phân chia lcii nhuân, phi Oy thãc và cc quyn Idi và nghia vu khc du'Qc thtic hin 

theo diëu khoán ghi trong hdp dng Oy thác d k' ket. Cc tài san giU' cho muc dich Oy thc 

quân l gic? ho không difdc xem là tài san cOa COng ty và vi the khOng du'dc bao gm trong 

bang can d51 kê toân giO'a niên d cOa Cong ty nhu'ng du'dc theo dOi tal tài khoán ngoài bang 

can dOl kê' toan giO'a niên d cOa Cong ty. 

Các ben &icc col là lien quan ngu mt ben có khà nàng kigm sot hoác có ành htfàng dâng k 
6i vOl ben kia trong viêc ra quyê't dlnh d61 vOl cc chInh sch tài chInh và hoat dng. Mt ben 

duQc col là ben có lien quan vOl Cong ty nu: 

ben lien quan 151 

(a) Tru'c tip hoàc giân tiêp qua môt hay nhiëu ben trung gian, ben nay: 

Kigm sot hoàc bi klgm sot hoàc chiu su' klgm sot chung b&i Cong ty (bao gôm cc 

Cong ty me, cong ty con); 

Co gop v6n vào Cong ty và do do có ânh hirOng dng k tOl Cong ty; 

Co quyên dng kigm soát COng ty. 

(b) Ben lien quan là cong ty lien doanh, lien kgt ma Cong ty là môt ben lien doanh, lien kt; 

Cc) Ben lien quan cO thành viên là nhân si! chInh trong Hi dông Quân trl,  Ban T6ng Giám d6c 

và Ban klgm sot cüa Cong ty; 

(d) Ben lien quan là thành viên mat thiat trong gia dlnh cia bat k'' c nhân nào dã nêu trong 

digm (a) hoc (c); 

(e) Ben lien quan là môt ben ma Cong ty trtc tip hoàc gián tip chiu su' kigm soát, d'ông kigm 
sot hoc chiu ânh hu'Ong dàng k, hoc có quyën bigu quy& bUi bat k' c nhàn nào du'dc 

dê cp den trong dlgm (c) hoàc (d). 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

4. TIEN MaT, yANG BAC, DA QUY 

Tiên mt bng VND 

Ti'ên mt bng ngoai tê 

Sôcuôik'' Sô'dâuk  
Triêu VND Triêu VND 

2.446 11.048 

235 234 

  

2.681 11.282 

5. TIEN Gill TAI NGAN HANG NHA NU'ÔC 

So' cuôi k' SO' dâu ky 
Triêu VND Triêu VND 

Tiën gti thanh toán tal NHNN 

-BngVND 157 1.001 

- Bng ngoai te 23 23 

180 1.024 

Tin gii tai Ngân hang Nhà nuàc (NHNN) gm tiên gii dLt tr bt buôc và tài khoán thanh toân. 

6. TIEN Gill TM VA CHO VAY CAC TCTD KHAC 

Socuoikç' Sô'dâuk 

Ti'ên gui tai các TCTD khác 

Triêu VND Triêu VND 

Tiën gi1 không k' han 587.457 1.269.683 

- Bang VND 351.909 1 .031.206 

- Bang ngoai tê 235.548 238.4 77 

Ti'ên gt1 Co k' han 50.000 

- Bang VND 50.000 

637.457 1.269.683 

Chovay cácTCTD khác 

- Bang VND 350 .000 200 .000 

- Bang ngoai tê 1.49 1.200 1.346. 180 

1.841.200 1.546.180 

Tdng tiên gui và cho vay các TCTD khác 2.478.657 2.815.863 

Phân tIch chat Ii.rdng di! nd cho vay, tiên gui có k' han tai các TCTD khác: 

Socuôikç' SO'dâuk' 
Triêu VND Triêu VND 

Nd dã tiêu chugn 1.891.200 1.546.180 

1.891.200 1.546.180 
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CONG TV TAI CHINH CO PHAN DIEN LI/C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH GICI'A NIN DO (Tiê'p theo) MAU SO B 05a/TCTD 

7. CHO VAY KHACH HANG 

S6 cuôi ky Sô dâu kS' 
Triêu VND Triêu VND 

Cho vay cc t6 chüc kinh tê, c nhân trong nuóc 5.223.524 4.650.956 

Câc khoán trá thay khch hang 519 519 

Cho vay bang v6n tài tri, üy thc u ti! 4.128.666 4.198.146 

9.352.709 8.849.621 

Phân tIch chat Iu'çing Nd cho vay 

Nd dt:i tiêu chun 

Nd c'ân chii 

Nd duài tiêu chugn 

Ni nghi ngc 

Nd có khâ nng mat v6n 

Söcu6ik', Sódâuk'  
TriêuVND TriêuVND 

8.816.228 8.336.410 

116.316 180.017 

13.236 56 

74.342 28.190 

332.587 304.948 

  

9.352.709 8.849.621 

Phân tIch di! nd theo th&i gian 

N ngan han 

Nd trung hn 

Nd dai han 

Si cuôi kr 
Triêu VND 

2 .054.438 

2 .488.476 

4 .809 .79 5 

S6daukç'  
Triêu VND , 

1.840.405 Aci 
2.345.788 

4.663.428 VI 

8.849.621 

 

9.352.709 

Cc khoán cho vay ngân han có k' han ban u dui 1 nàm. Cc khoân cho vay trung han có 
han ban du tt 1 dn 5 nam. Các khoan cho vay dài han có k' han ban u trên 5 nm. 

Phân tIch di! nd theo di tudng khách hang và Ioai hInh doanh nghiêp 

Cho vay các TCKT 

- Cong ty TNHH Nhà nfOc 

- Cong ty TNHH khác 

- Cong ty c6 ph'ân khc 

Cho vay cá nhân 

 

Sôcu6ik' Sôdâuk  
Triêu VND Triêu VND 

8.913.874 8.645.396 

4.364.326 4.358.031 

2.031.094 1.941.191 

2.518.454 2.346.174 

438.835 204.225 

  

9.352.709 8.849.621 
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Du'phông Di! phOng 
chung cu the 

Triêu VND 

Tong cong 

Triêu VND Triêu VND 

CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Phân tIch di! nd theo ngành nghê 

Cong nghiêp chê biê'n, chê' tao 

San xuât và phân ph6i diên, khI dO't, nifOc nóng, hdi 
nuOc và d'êu hàa không khI 

Xây dung 

Ban buOn Va ban lé, süa ch0a 0 to, mô tO, xe may 
Va xe có ông cd khac 

Hoat dOng tài chInh, ngân hang Va bao higm 

Hoat dông kinh doanh bat ông sen 

Hoat dông urn thuê trong ho gia dnh, san xuât san 
phm vt chat và dich vu tt.t tiêu dtng ciia ho gia 
dlnh 

Hoat dông dich vu khâc 

Ngàrih khac 

Sôcuôik' Sô'dâuk'' 
Triêu VND Triêu VND 

46.473 49.127 

4.504.007 4.358.687 

986.497 1.102.441 

1.578.201 1.511.089 

73.801 79.044 

1.715.202 1.558.718 

288.825 64.391 

76.937 60.605 

82.766 65.519 

9.352.709 8.849.621 

8. DLI PHÔNG RcJI RO CHO VAY KHACH HANG 

Biê'n dông sO dif dLr phOng rOi ro cho vay khäch hang trong k" nhu' sau: 

Du phOng cu th 

Du phOng chung 

Socuaikç'  
Triêu VND 

(144.0 14) 

(67 .65 1)  

SôcTâu ky 
Triêu VND 

(128.873) 

(64.085) 

• NHI 
iC 

'A 
(211.665) (192.958) 

Duphông Di! phàng 
chung cu the 

 

T6ng cong 

   

Sô di! dâu ç' nay 

Du phOng hoàn nhâp/(trIch Ip) 
trong k'' (Thuyê't minh sO 27) 

Sü dung du phOng trong k'' 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

(64.085) (128.873) (192.958) 

(3.566) (15.677) (19.243) 

- 536 536 

    

So' di! cuôi k' nay (67.651) (144.014) (211.665) 

SO' di! dâu k tru'óc (65.088) (123.105) (188.193) 

Du phOng (trich lap) trong k' 
(Thuyêi minh sO 27) 483 (5.088) (4.605) 

    

So' di! cuOi k'' trLthc (64.605) (128.193) (192.798) 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LU'C - 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

9. CHLfNG KHOAN DAU TU' 

Chüng khoán clâu ti! san sang dê ban 

S6cuôik SôcTâuk' 

Chá'ng khoán Nd 

- ChtThg khon ChInh phii, chInh quyn dia phudng 

- ChtThg khon Nd do các TCTD trong nifàc phat hành 

- ChtThg khon Nd do càc TCKT trong nu'óc phat hành 

Chá'ng khoán Vôn 

- Chó'ng khoán V6n do cc TCKT trong nu'âc pht hành  

Triêu VND Triêu VND 

5.280.037 6.258.607 

100.723 101.229 

1.066.314 967.345 

4.113.000 5.190.033 

746.746 649.335 

746.746 649.335 

6.026.783 6.907.942 

Biên dông so di! di! phông rul ro chng khoán san sang dê ban trong ky 

Sô'dildâu ky nay 

(TrIch Iâp)/hoàn nhâp du' phóng 
trong k' (Thuyêt minh s6 23) 

So di! cuôi k' nay 

SO di! d'âu k'' tri!f/c 

(TrIch Ip)/hoàn nhâp du' phèng 
trong k' (Thuyêt minh s6 23) 

SO di! cuôi k' tri!óc 

Di! phông Di! phàng Di! phàng 
giàm giá chung cv the T6ng cong 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

(62.206) (38.925) (101.131) 

5.345 8.077 - 13.422 

250d (56.861) (30.848) - (87.709) 

Di! phOng Di! phOng Di! phOng 
giàm giá chung cu the T6ng cong  

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND NA 

TP. 
(38.427) (27.749) (66.176) - 

(1.689) 2.399 - 710 

(40.116) (25.350) - (65.466) 

Chá'ng khoán dâu ti! d'âu ti! nàm giü' den ngày dáo han 

Trái phiêu dàc biêt do VAMC phát hành 

Sô'cuôik SOdâuk'' 

Triêu VND Triêu VND 

Mênh g trái phiê'u dc bit 400.464 400.464 

Du' phông tri phiê'u c blét (182.158) (152.334) 

218.306 248.130 
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CONG TY TAI CH±NH cO PHAN DIEN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN Do (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Biên dông so di! di! phOng trái phiê'u clàc biêt trong k' 

Ky nay Ky tri!& 

Triêu VND Triêu VND 

So di! dâu k' (152.334) (103.271) 

(TrIch lip)  trong k' (Thuyê't minh s6 27) (29.824) (27.262) 

SO di! cuOi ky (182.158) (130.533) 

Phân tIch chat lu'dng chCi'ng khoán dL(dc phân loai là tài san có rüi ro tin dung 

S5cuOikr SOdâuk 

Triêu VND Triêu VND 

Nd dci tiêu chuâ'n 

10. GOP VON, DAU lU DAI HAN 

5.129.314 5.907.378 

5.129.314 5.907.378 

 

SOcuôik'i Sô'dâuk' 

Triêu VND Triêu VND 

450. 152 110 .952 

(595) 

449.557 110.952 

Càc khoán du tu' dài han khác 

DJ phàng giâm giá du ttf dài han 

Chi tiêt các khoân dâu tu'dài han khác 

Sôcuôik' Sôdâuk' 
,0 

Menh gia 
Giá tn 
.. : 

hien tai 
Ty lê 
. -. 

s hu'u 
.. 

Menh gua 
- 

Giá tn 
. : 

hien tal 
T' Iê 
. -. 

sd hu'u 
1 HAN 

E 
Triêu VND Triêu VND % Triêu VND Triêu VND % 

Car khoán dâu tu' dài han khác 

- Cong ty C6 phônGiâi php Thanh 
toán Oiên lu'c và Viên thông 

5.500 5.500 0,60 5.500 5.500 11,00 

- Cong ty C6 phn DOu tu'Oiên lifc HO 
NÔi 

48.300 48.300 10,00 48.300 48.300 10,05 

- Cong ty C6 phn D3u tu Phát trign 
Khánh Hôa - HO NOt 13.676 13.676 11,00 13.676 13.676 11,00 

- Cong ty C6 phOn Seoul Metal Viêt 
Nam 

43.476 43.476 6,30 43.476 43.476 6,37 

- Cong ty C6 ph3n Hello Power 300.000 300.000 9,09 - - 
- Cong ty C6 ph3n Amber Capital 39.200 39.200 4,90 - - 

450.152 450.152 110.952 110.952 

Chi tiêt di! phOng giàm giá dâu ti! dài hn 

SOcuOik' SOdãuk' 

Cong ty c6 phân Du U Phét trin Khnh HOa - Ha 
NÔI 

Triêu VND Triêu VND 

(595) 

(595) 
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CONG TY TAI CHfNH CO PHAN DIEN LLC = 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Biên dông so' di! di! phOng giàm giá d'âu ti! dài han trong k' 

Ky nay 

Triêu VND 

Sô'du'dâu k'r 

(TrIch lap) trong k' (Thuyê't minh so' 
26) 

(595) 

Ky tru'óc 

Triêu VND 

(192) 

(418) 

So' di! cuôi k'' 

11. TAI SAN CO DINH HU'U HINH  

(595) (610) 

Nhàcta, Thiêtbj, Tàisánc5 
vat kiên May móc, Phu'dng dung cu dinh hüu 

trüc thiêt bi tién van tái quàn ly hlnh khác Tong 
Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Nguyen giá 

Tal ngày dàu ky 8.280 41.318 23.891 21.019 1.676 96.184 

Muasàmtrongk' 113 113 

Phân loal lai 105 (105) - 

Tai ngày cuOi ky 8.280 41.536 23.891 20.914 1.676 96.297 

Giá trl hao mOn Iüy kê' 

Tal ngOy dâu ky (800) (13.934) (19.643) (10.856) (1.250) (46.483) 

Khu hao trong k' (166) (2.377) (769) (1.700) (200) (5.212) 

Phân loai ai (20) 20 

Tal ngày cuôi ky (966) (16.331) (20.412) (12.536) (1.450) (51.695) 

GiátricOnlai 

Tal ngày dâu ky 7.480 27.384 4.248 10.163 426 49.701 

TaingOycuô'ik 7.314 25.205 3.479 8.378 226 44.602 

Tal ngày 30 thng 6 nm 2019, nguyen giã tài san cO' dlnh h0u hinh dâ hê't khâ'u hao nhLrng 

van sang st dung là 27.218 triêu VND (tal ngày 31 thang 12 nàm 2018: 22.528 triêu VND). 

12. TAI SAN CO DINH VÔ HINH 

Quy'ên sü thing 
dâ't vô th%i han 

Phân m'ém 
may tInh 

TSCD vô 
hlnh khác T6ng 

Triêu VND 

18.244 

- 

Triêu VND 

30.102 

17.859 

Triêu VND 

250 

- 

Triêu VND 

48.596 

17.859 

18.244 47.961 250 66.455 

- 

- 

(16.606) 

(3.373) 

(111) 

(4) 

(16.717) 

(3.377) 

- (19.979) (115) (20.094) 

18.244 13.496 139 31.879 

18.244 27.982 135 46.361 
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CONG TY TAI CHINH c6 PHAN DIEN LUC - 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tip theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Tal ngày 30 tháng 6 nàm 2019, nguyen gi tài san c6 clinh vô hlnh c1 he't khâ'u hao nhLtng 
van sang sir dung là 3.430 triêu VND (ti ngày 31 thang 12 nm 2018: 3.430 triêu VND). 

13. TAI SAN CO KHAC 

Sôcuôikr Sôdâuk  

Triêu VND Triêu VND 

Cac khoân phâi thu (i) 1.036. 194 1.020.300 

Cc khoàn li, phi phái thu 665 .000 6 11.436 

Tài san Co khác (ii) 29 .709 19.925 

Dif phàng rüi ro cho cac tài san Co nôi bang khác (iii) (322.839) (326.958) 

1.408.064 1.324.703 

i) Các khoàn phâi thu 

Sôcuôik' Sôdâuk 

Triêu VND Triêu VND 

K qu, the' châ'p, cãm c6 414.149 115.261 

- Dàtcocmua chL'Ingkhoán (*) 410.820 113.606 

- K the' chap, cam cô' khác 3.329 1.655 

Thanh toan vOl Ngân séch Nhà nuOc 866 641 

Mua sam tài san c6 dinh 2.068 19.903 

Cackhoanphaithunoibô 31.378 6.111 

Cac khoàn phái thu ben ngoài 587.733 878.384 

- Phái thu tiYcác hap dOng mua và ban Ii 28.348 28.348 

- Phài thu Iãi tci các hap dOng mua và ban Iai 13.099 13.099 

- Phthi thu tcicac hap d'Ong hap tác dàu tu 118.305 119.132 

- Phái thu Iãi bYcác hap dOng hap tác dau tu' 4.241 4.241 

- Phái thu d'ô7 tác trá châm ty thác dau tu 56.582 56.582 

- Phái thu Iãi tO'khoán trá châm ty thác dâu tu' 282 282 

- Phái thu tiY các khoán mua ban chc'i'ng khoán 207.359 480.746 

- Phái thu Cong ty CO' phân Du tiJATS (**) 147.744 147.744 

- Phái thu khác 11.773 28.210 

1.036.194 1.020.300 

(*) Bao gm 60.820 triêu VND dat coc mua trái phiu Chinh phi tai Cong ty C6 phn Thit kê' 
Va San xuâ't Nôi thâ't Han Quôc. Các khoàn nay dä duic gia han dê'n thdi dim sau ngày 30 
thâng 6 nam 2019. 

(**) Trong nam 2018, Cong ty dã phân loal lai gôc khoàn cho vay Cong ty C6 phn Du tifATS 
sang phâi thu khâc do hai ben dâ thông nhât s( dung tài san dam báo d can trà nghia vy ncL 
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Sô'cuô'i kr 
Triêu VND 

1.220.000 

1.220.000 

1.220.000 

6.787.700 

5.296.500 

(150.000) 

1.49 1.200 

Sô'ci'âu k' 
Triêu VND 

1.340.000 

1.340.000 

1.340.000 

5.550.380 

4.204.200 

(150.000) 

1.346. 180 

CONG TV TAI CHIN H CO PHAN DIEN LUC 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN D (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

ii) Tài san Co khác 

So' cuôi k' SO' d'âu k'' 
Triêu VND Triêu VND 

Cong cu, dung Cu, vat lieu 1.357 822 

Chi phi ch phân b6 28.352 19.103 

29.709 19.925 

iii) Di! phàng rüi ro Tài san Co nôi bang khác 

Sô'cu6ik Sôdâuk'' 
Triêu VND Triêu VND 

Di! phOng rüi ro khác 

- Phái thu tCI các hdp dông mua và bàn lal (25.191) (25.191) 

- Lãi phái thu tC.(càc hdp dông mua và bàn lal (13.099) (13.099) 

- Các khoàn hdp tthc déu tu' (107.185) (108.136) 

- Lãf phái thu bY céc khoàn hdp téc d8u tu' (4.241) (4.241) 

- Khoán tré châm L'y thác dàu tu (53.109) (53.128) 

- Lãi phái thu tiY khoén tré chSm üy théc déu tu' (282) (282) 

- Phthf thu tf các khoán mua bàn ch(fng khoán (118.162) (121.585) 

Khoán khác (1.570) (1.296) 

(322.839) (326.958) 

Biê'n dông so' di! di! phông rüi ro Tài san Co nôi bang khác trong k' ACH 

DE 
Ky nay K' tru'äc VII 

Triêu VND Triêu VND 

Sô'di!dâuk'' (326.958) (358.512) 

Hoàn nhâp du phàng trong k'
4 119 10 948 

(Thuyê't minh so' 26) 

SO dung di! phOng trong k' 28.855 

56 di! cuôi k' (322.839) (346.744) 

  

14. TIEN Gill CUA vA VAY CAC TCTD KHAC 

Tiên gui cüa các TCTD khác 

Tin gtil có k' han 

- Bng VND 

Vay cac TCTD khác 

- B5ng VND 

Trong d'ó: Vay chiê't khâu, tél chfê't khêu 

- Bng ngoai t 

8.007.700 6.890.380 
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15. TIEN GUI CUA KHACH HANG 

Thuyêt minh theo Ioai hInh tiên g(i 

Sô'cuôik' Sôdâuk' 
Triêu VND Triêu VND 

Tiên, yang gü'i không han 30.705 10.165 

- Ti'ên gtil không k' han bng VND 30.705 10.165 

Tiên, yang gui có kr hn 3.303.284 3.313.435 

- lien gi1 có k' han bng VND 3.303.284 3.313.435 

Tnguik'qu 1.326 728 

3.335.315 3.324.328 

Thuyêt minh theo dôi tudng khách hang, Ioai hlnh doanh nghiêp 

So' cuôi k SO' dâu k' 
Triêu VND Triêu VND 

Tiên gui cüa td chü'c kinh tê 3.304.610 3.314.163 

-CôngtyTNHH MTVV6nNhà nuc 100% 2.785.184 2.114.571 

- Cong ty TNHH khác 48.393 3.236 

- Cong ty C6 phn V6n Nhà nuôc trên 50% 200.496 871.495 

- Cong ty C6 phn khác 270.537 324.861 

Tiên gui cüa các dôi tudng khác 30.705 10.165 

3.335.315 3.324.328 

)I 

16. VON TAI TRO, UY THAC DAU TU', CHO VAY TCTD CHIU RUI RO NH 

So cuOi ky So dâu kc  
Triêu VND Triêu VND 

BngVND 445.173 1.865.771 

Bng yang, ngoai tê 4.352.468 4.421.105 

4.797.641 6.286.876 

17. CAC KHOAN NY KHAC 

SO'cuô'ik Sôdâuk'r 
Triêu VND Triêu VND 

Các khoàn Iãi, phi phài trâ 209.309 215.107 

Các khoàn phài trà và cOng nd khác 89.923 108.632 

Các khoan phài tra cho can b, nhân viên 106 13.73 1 

Thuê' Va cc khoan phái flop Nhà nu'c 10.574 18.243 

Qu9 khen thuóng, phic Idi 15.550 7.481 

Các khoan phái trâ ben ngoài 63.693 69.177 

-C6tCtcpháitrá 31.280 32.493 

- Các khoân chà thanh toán - nghip vi tin dung 6.069 6.642 

- Các khoán chà' thanh toán - nghiêp vu du tu' 14.735 15.875 

- Các khoán chYthanh toán khác 11.609 14.167 

299.232 323.739 
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18. VÔNCHUScYHU'U 

Báo cáo tlnh hInh thay d6i von chü si hü'u 

Vô'n thOu Iê
QuDâuti! 

phat trien 

Qu Di! Qu di! trü' Lcli nhuân sau Von dâu tu' ChOnh léch ty giá 
phOng tài bô sung VOn thuê chu'a phân XDCB, mua tai thOi diem lap Tdng cong 

chInh diêu Iê phôi sam TSCD báo cáo 

Triu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND TriOu VND TriOu VND 

Sô'du'dâu kr 2.500.000 30.770 183.509 91.754 423.324 2.328 3.231.685 

Tang trong k' 

Lcii nhuán trong k'' - - - 67.205 - 334 67.539 

Trich b sung các qu9 ttit id 
nhuân nàm truc 

- - 20.357 10.179 - - - 30.536 

Giám trong k 

Trich b6 sung các qu9 tCf idi 
nhuân nàm tru5c (41.122) - - (41.122) 

So di! cuOi kç 2.500.000 30.770 203.866 101.933 449.407 2.328 334 3.288.638 

Cong ty thu'c hiên phân ph6i di nhun nm 2018 theo Nghi quyê't s6 02/NQ-DHDCD ngày 18 tháng 4 nm 2019 ccia Dai hôi dông c6 dOng thifäng 
niên nm 2018 nhttsau: 

Tylê Sô'tiên 
% TriêuVND 

Lqi nhuân sau thuê' chu'a phân phôi den ngày 01/01/2019 423.324 

TrIch cc Qu 

- Qu9 dy' tr0 b6 sung Von diêu lê 5,0 10.179 

- Qu dif phOng tài chInh 10,0 20.357 

- Qu khen thtiàng 3,2 6.514 

- Qu phóc di 2,0 4.072 

L%i nhuân dê Iai 382.202 

Theo Nghi quyê't 56 02/NQ-DHDCD ngày 18 tháng 4 nm 2019, mttc chia c6 tttc cho c6 dOng thiQc thu'c hin theo chi ao ciia Ngân hang Nh nu'c. 
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Lãi Cd bàn trên C6  phiêu 

Ky nay Ky trc 

Ldi nhuân sau thuê (triêu VND) 

TrIch lap càc qu khen thuóng, phác Idi 
(triêu VND) (*) 

Lc%i nhuân dê tInh Iãi Cd bàn trên C6  phiêu (triêu 
VND) 

S6  bmnh quân gia quyn c6 phiu ph6 thông ê' tInh 
al cd bàn (Triêu c6 phiêu) 

Lãi Cd bàn trén c6  phiêu (VND)  

67 .205 82 .776 

3.495 4.139 

63.710 78.637 

250 250 

255 315 

(*) 56 tin trIch vào Qu khen thu'ng, phcic di k" trLtôc drdc Lrôc tInh dua trên tç'  lê IQI nhuân 
sau thuê' 6 tháng d'âu nàm 2018 và di nhuân sau thuê cá nàm 2018 nhàn vol s6 tin thuc 
trIch theo Nghi quyê't Sal hôi dng c6 dông cüa Cong ty ngày 18 thàng 4 nm 2019. S6 tin 
trIch vào Qu9 khen thuOng, phi.ic di k' nay là s6 lieu tam tInh theo t' lê 5,2% cüa Idi nhuân 
sau thuê' 6 thàng du nm 2019. 

Mênh già cüa m61 c6 phi6u ph6 thông ccia Cong ty là 10.000 VND. Môi c phiê'u tttdng rng vOl 
môt quy'ên bigu quyêt trong Sal hôi C ông ctia Cong ty. Càc c6 phiêu ph6 thông udc nhân 
c6 tCrc ma Cong ty cong b6 vào tong thOl dim. Mol c6 phiê'u ph6 thông dêu có quyn và nghia 
vu nhu nhau d61 vOl giá tn cOn lai ccia tài san ctia Cong ty. 

Chi tiêt von dâu tu' cüa Cong ty: 

Tap doàn Diên tic 
Viêt Nam 

Ngân hang TMCP An 
Blnh 

Các c6 ông khác 

Cu6ik' Dâukç' 
ry 

TE 
Mi 

Tong so 
Von CP 
thu&ng 

T Iê T6ng so VOn CP 
thing 

Ty lé 

Triêu VND Triêu VND % Triêu VND Triêu VND % 

187.500 187.500 7,50% 187.500 187.500 7,50% 

210.000 210.000 8,40% 210.000 210.000 8,40% 

2.102.500 2.102.500 84,10% 2.102.500 2.102.500 84,10% 

2.500.000 2.500.000 100% 2.500.000 2.500.000 100% 

19. THU NHAP LAI vA CÁC KHOAN THU NHAP TIJNG TU' 

Ky nay Ky trLtIic 

Thu nhp al tiën gui 

Thu nhap al cho vay khách hang 

Thu al tCt kinh doanh, d'àu tt! chtThg khoãn Nd 

- Thu Iãi bY chü'ng khothn du tu' 

Thu t1/ nghiêp vu bào länh 

Thu nhâp khàc tt hoat ông tin dung  

Triêu VND 

4.63 1 

37 1.116 

223 .686 

223.686 

1.087 

1.802  

Triêu VND 

6.145 

308.308 

144.942 

144.942 

1.205 

6.824 

602.322 467.424 

32 



CONG TV TAI CH±NH CO PHAN DIEN U/C 
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20. CHI PHI LAI vA CAC CHI PH± TLNG TI 

Ky nay Ky tru'óc 

Tr Ii tin gui 

Trá al tin vay 

Chi phi hot 55ng tin dung khâc 

Triêu VND 

118 .5 22 

228.943 

28. 102 

Triêu VND 

83 .3 25 

185 .882 

76 .476 

375.567 345.683 

21. (LÔ)/LAI THUAN TI)' HOAT DONG DICH VU 

Ky nay Ky tru'& 
Triêu VND Triêu VND 

Thu nhâp tü' hoat dông dich vu 79.133 73.02 1 

- Dich vu üy thk Va ai I' 44 57 

- Dich vu khac 79.089 72.964 

Chi phi cho hoat dông dich vu (84.748) (5.103) 

- Dich vu thanh ton (1.678) (972) 

-Dichvukhc (83.070) (4.131) 

(5.615) 67.918 

22. LAI/(LO) THUAN Ti)' HOAT DÔNG KINH DOANH NGOI HOI 

Kc nay Kytruác 

Thu nhâp tif hoat dông kinh doanh ngoai hôi 

- Thu tf kinh doanh ngoai tê giao ngay 

- Thu tit câc cong cv tài chInh phái sinh tin t 

Chi phi cho hoat dông kinh doanh ngoai h6i 

- Chi v kinh doanh ngoi tê giao ngay 

- Chi v các Cong cu tài chInh phái sinh tiën tê 

Triêu VND 

2.780 

2.780 

(61) 

(61) 

Triêu VND 

2.719 (1.092) 

23. LI/(LO) THUAN TU HOAT DONG MUA BAN CHUNG KHOAN DAU TU' 

Ky nay Ky triläc 
Triêu VND Triêu VND 

Thu nhâp tCt mua bn chCtng khoan 1u tu' 6.538 474 

Chi phivë mua ban chü'ng khoán u tu' (11.529) (2.662) 

Hoàn nhâp dii phOng rüi ro chtThg khoán du tu 13.422 710 
(Thuyêt minh s6 9) 

8.431 (1.478) 
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24. LAI THUAN TI( HOAT DÔNG KHÁC 

Ky nay Ky trc 
Triêu VND Triêu VND 

Thu nhâp t1i' hoat dông khác 14.611 9.640 

- Thu ti1 các khoán nci d xr I' bng ngun d'
14.6 10 3.028 

phong rui ro 

-Thunhâpkhâc 1 6.612 

Chi phi hoat dông khác (466) (38) 

- Chi phi khc (466) (38) 

14.145 9.602 

25. THU NHAP TU' GOP VON, MUA CO PHAN 

C9  tC(c du'dc nhân trong k' tü' gop von, mua cd 
phâ n 

- Ttf chtrng khoán v6n kinh doanh 

- Ttt chó'ng khon d'âu tir 

K,c,  nay Ky trir(c 
Triêu VND Triêu VND 

5.668 4.917 

- 485 

5.668 4.432 

5.668 4.917 

26. CHI PHI HOAT DONG 

Ky nay Ky trirc 
Triêu VND Triêu VND 

Chi np thuê và các khoàn phI, Iê phi 2.903 107 

Chi phi cho nhân viên 68.300 39.818 

- Chi ktdng và phu câ'p 58.528 35.079 

- Cc khoàn chi clóng gop theo kfdng 6.044 3.762 

-Chitrdcâp 9 8 

- Các khoàn chi khc 3.719 969 

Chi ye tài san 29.150 19.235 

- Chi khu hao tài san c6 dinh 8.589 5.899 

- Chi khãc v'ê tài sn 20.561 13.336 

Chi cho hoat dông quàn ly cOng vu 23.384 17.508 

- Cong tac phi 1.879 1.722 

- Chi v cac hoat 58ng 5oàn thg ctia TCTD 1.488 1.559 

- Chi phi khác 20.0 17 14.227 

(Hoàn nhâp) dii' phOng rüi ro (3.524) (10.530) 

- Trich lâp/(Hoàn nhâp) dir phOng rii ro du tu' dai han 595 418 
(Thuyê't minh sO 10) 

- (Hoàn nhâp) dit phOng rüi ro Tài san Co khac (4.119) (10.948) 
(ThuyOt minh sO 13) 

120.213 66.138 
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27. CHI PHI DI PHÔNG RUI RO TIN DUNG 

Du phèng rCii ro cho vay khch hang 
(Thuyê't minh so' 8) 

Du phOng tri phiu dàc biêt VAMC 
(Thuyê't minh s6 9) 

K' nay Ky tru'äc 
Triêu VND Triêu VND 

(19.243) (4.605) 

(29.824) (27.262) 

 

(49067) (31.867) 

    

28. CHI PHI THUE THU NHAP DOANH NGHIEP HIN HANH 

Ldi nhuân trc thuê' TNDN 

Cc khoân diu chinh: 

Tri(: 

- Thu nhâp ti.t c6 tCtc và Idi nhuân dutic chia không 
chiu thuë 

- Lô chênh loch t>> giá chu'a thi/c hin cuô7 näm 
trildc thi'c hién trong k' nay 

Công: 

- Chi phi không dutic khâu tnY 

- Lô chênh léch t)' giá hói doái do dánh giá Iai cthc 
khoán muc tiên tê, có nguOn gô'c ngoai tê tai thai 
jig, cuô7 k' 

- Lãi chênh Iêch t' giá chu'a thu'c hiên cuô'i nm 
tru'ó'c thVc hin trong kj' nay 

Thu nhp chiu thuê' ky hiên hành 

Thud suâ't thug TNDN 

Chi phi thuê' TNDN tInh trên thu nhâp chiu thuê' 

Tong chi phi thuë TNDN hiên hành 

- Thuê'TNDN phái np cu k'' 

- Thuê'TNDN ã np trong k' 

Thuê' TNDN can phài flop cuái k'  

Ky nay Ky tru'óc 

Triêu VND Triêu VND 

82.823 102.603 

(5.843) (4.917) 

(5.668) (4.917) 

(175) 

1.112 1.450 

778 1.396 

334 33 - 

21 1 

78.092 99.136 

20% 20% 

15.618 19.827 

15.618 19.827 

18 .0 12 7.420 

(25.0 12) (11.420) 

8.618 15.827 

29. TIEN vA CAC KHOAN TNG OUYNG TIEN 

S6cuôik'' Sôdâuk'4' 
Triêu VND Triêu VND 

Tinmttiqu(*) 2.681 11.282 

Tin gCti ti NHNN (*) 180 1.024 

Tin gi1 thanh ton ti các TCTD khác (*) 587.457 1.269.683 

Tiën gui và cho vay cac TCTD khác có k" han 735.3 15 
không qua ba (03) thâng 

1.325.633 1.281.989 
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(*) S6 du tiën mat, yang bac, d qu', tin gii tal NHNN Va tin gti thanh toan tai các TCTD 
khác dutc trinh bay chi tiê't tai Thuyê't minh so' 4, s6 5 và s6 6. 

30. T±NH HINH THU NHLP CUA CAN B, CONG NHAN VIEN 

Ky nay K tru'óc 

I.  T6ng s6 can bô, cong nhân viên (ngi) 483 259 

II.  Thu nhâp cüa can bô, cOng nhân viên (triu VND) 

1. T6ng qu9 lung 57.202 33.701 

2. Tiën thu'Ong 1.864 1.986 

3. Thu nhâp khác 3.709 2.663 

4. T6ng thu nhâp (1+2+3) 62.775 38.350 

Ti'ên Iu'dng blnh quân thang 
5.  

(triu VND/ ngudi/ tháng) 19,74 21,69 

6. Thu nhp blnh quân tháng 21,66 24,68 

31. TINH HINH THUC HIEN NGHIA Vv vOl NGAN SACH NHA NIJOC 

Phát sinh trong k'i 
d cuói k'' Sô'du'dâuky 

Sô'pháinôp SO'dãnôp 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Thuê' gia trl gia tng 224 (206) 18 

Thug thu nhâp doanh 
nghiêp 18.012 15.618 (25.012) 8.618 

- 
Các loal thuê' khac 7 9.939 (8.009) 1.937 

18.243 25.557 (33.227) 10.573 'H N 

EL 
I1 

32. TAI SAN, GIAY T CO GIA (GTCG) THE CHAP, CAM CO vA CHIET KHAU, TAI cHIEr 
KHAU 

Tài san, GTCG nhân the' châ'p, cam cô' và chiêt khâ'u, tái chiét khâu 

SO'cuOik' Sôdâuk' 
Triêu VND Triêu VND 

Giy t có gi 12 .298.092 12.48 5.112 

Bt 1ông san 68.765.035 67 .387.357 

Cãc Ioai tài san dam bào khac 11.855.393 14.723.480 

92.918.520 94.595.949 

33. NGHIA VV NO' TIEM AN vA CAC CAM KET DIJA RA 

Trong qua trmnh hoat dông kinh doanh, Cong ty s dt,ing cc cOng cy tài chInh lien quan dn cc 
khoán muc ngoài bang can d61 kê toán gira niên do. Cac Cong cu tài chInh nay chti yu bao gm 
các cam kê't bào länh và thJ tin dung. Cac cOng cu nay cüng tao ra nhcrng rt11 ro tin dyng cho 
Cong ty ngoài cac rtii ro tin dyng d du'dc ghi nMn trong nOi bang. 

RÜI ro tin dung cia câc cOng cy tài chInh ngoai bang difdc dlnh nghIa là khà nàng COng ty phâi 
trà thay do khach hang khOng thifc hiên hoàc thj'c hiên không dCing câc nghia vu dä cam k&. 
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Tdng di! nd cho 
vay 

Triêu VND Triêu VND 

Các cam kêt 
tin dung 

Triêu VND 

Kinh doanh và 
dâu tu' chü'ng khoán 

Triêu VND 

Tdng tiên 9x'i 

25Q 

Trong nLtcc 11.193.909 640.318 

11.193.909 640.318 

35. NGHIEP vu vA sO DL vO'i cAc BEN LIEN QUAN 

63 .258 

63.258 

6.427.247 IG 1 
EM P 
) IT 

..tf 

6.427.247 

 

CONG TY TAI CHINH cö PHAN DIEN LI/C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GIC(A NIEN DO (Tiê'p theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Cam kêt bào Iänh là cc cam kêt ma Cong ty câ'p cho khch hang giao dich vol môt ben th 
ba, bao gm nhiëu loal nhu báo Iãnh vay van, baa lnh thanh toân, báo Inh thuc hiên hdp 
dông, bào lnh dif thâu... Rcii ro tin dung 6i vOl bào lnh vay v6n, bào Iành thanh toán v cd 

bàn g16ng vOl rüi ro cho vay khach hang; các loal báo lnh khac cO m1rc do rüi ro thâ'p hdn. 

Cáckhoán cam kêt khácchii yêu phán ành s6t1'ên cam ktchovay khâch hang khi dp tng cac 
di'êu kiên dinh trifOc theo thOa thuân. 

Chi tiêt các khoàn cong nd ti'ém an và cam kêt tai ngày 30 tháng 6 nãm 2019: 

Sô'cuôik Sô'dâukv 

Cam kët báo Iãnh 

Báo lânh thanh toan 

Bào lânh thuc hiên hdp dông 

Baa lnh di! thu 

Baa lnh khac 

Cam kêt khác 

Triêu VND 

63.258 

11.792 

19.742 

1.560 

30. 164 

Triêu VND 

58.998 

19 .495 

11.037 

28.466 

796.310 

34. MC DO TAP TRUNG THEO KHU VIC DIA LY CUA CÁC TAI SAN, CONG N VA CAC 
KHOAN MVC  NGOAI BANG 

Trong qua trinh hoat dông kinh doanh, Cong ty có cac khoán tin gul, tin vay và cac giao 

dch khác vOl cac ben lien quan. 

Danh sách các ben lien quan có giao dich và/hoàc so' di! v3i COng ty trong icc' nhu' sau: 

Ben lien quan 

Tap doàn Diên kic Viêt Nam 

Ngân hang TMCP An Blnh 

Ban Tang Giam d6c 

Thành viên Hôi dông Quán tn, Ban kigm soát  

Quan he 

C6 dông sang lap COng ty 

C6 dông sang lap Cong ty 

Co ânh hu'Ong dáng k 

CO ành hu'Ong dáng k 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LU'C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DO (Tiép theo) MAU SO B 05a/TCTD 

So' di! chü yêu vói các ben lien quan tai thai diem cudi k' 

Socuô'ik'çr Sô'cTâuk'4' 

Ti'ên gii'i cüa các ben lien quan 

Triêu VND Triêu VND 

- Tap doàn Diên krc Viêt Nam 800.000 800.000 

Tiên gü'i tai các ben lien quan 

- Ngân hang TMCP An Blnh 5.505 10.033 

Vay các ben lien quan 

- Ngân hang TMCP An Blnh - 150.000 

Lãi phái thu t tIên gui tai/cho vay các ben 
lien quan 

- Ngân hang TMCP An Bmnh 21 - 

Lãi phâi trà tiên gü'i cüa/vay các ben lien quan 

- Tp oàn Diên ktc Vit Nam 7.788 9.428 

- Ngân hang TMCP An Blnh 7.572 

Thu nhâp cua Ban Tang Giám dôc, Thu lao Hôi dông Quán trl,  Ban kiêm soát 

K'' nay Ky tru'& 
Triêu VND Triêu VND 

Tin Iucing ctia T6ng Giám 56c Va ngtRfl quán l khác 1.246 1.716 

36. CONG CV TAI CHIN H 

Ngày 06 tháng 11 nm 2009, Bô Tài chInh dã ban hành Thông tu's6 210/2009/TT-BTC ("Thông 

ti! 210") huâng dan áp dung Chun mtfc Báo cáo Tài chInh Qu6c tê ye trinh bay báo cáo tài 
chInh và thuyêt minh thông tin 6i vol cong cu tal chInh có hiêu Iuc cho các nm tal chInh bt 

du tCt hoc sau ngày 01 tháng 01 nm 2011. Thông ti! 210 thfa ra các dinh nghia ye cong 
cu tài chInh, bao gm tài san tài chInh và nci phái trá tài chInh, cong cu tài chInh phái sinh và 

Cong CU v6n ccing nhu' quy 5inh cách th(tc phân Ioai, trinh bay ye thuyê't minh các loal Cong 
cy nay. 

Do Thông ti! 210 chi quy dinh viêc trinh bay báo cáo tàl chInh Va thuyt minh thông tin dô'i 

vOl cong cu tài chInh, các khái niêm duOi day theo Thông tu' 210 chi áp dung d61 vOl vic Ip 
Thuyt minh s6 32 trên báo cáo tài chInh gic?a niên do. Các khoân myc tài san và Cong n ccia 

Cong ty van duic ghi nhân và hach toán theo các quy dinh hiên hành các chugn mut kê toán, 

chê do k toán áp dung cho các t6 chtc tin dung tal Viêt Nam ye các quy dinh pháp l có lien 
quan den viêc lap và trinh bay báo cáo tài chInh giCra niên d. 

Tài san tài chInh 

Các tài san tài chInh cüa Cong ty theo pham vi cua Thông tu' 210 bao gôm tiCn mt, yang bc, 
dá qu', các khoán tiCn gui tai Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam, tiCn gui tal Va cho vay các t6 

chrc tin dung khác, các khoàn cho vay khách hang, chtng khoán kinh doanh, chitng khoán 
du tu', du tu' dài han khác, các khoán läi và phi phái thu, và các khoân phâi thu. 

Theo Thông tu' 210, tài san tài chInh dtfdc phân loal môt cách phO hdp, cho muc dich thuyet 
minh trong báo cáo tal chInh giüa niên dO, thành mt trong các loi sau: 

• Tài sen tài chInh du'dc ghi nhân theo giá tn hdp I thông qua báo cáo k& qua ho?t dng 
kinh doanh giCla niên d'ô: 
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CONG TY TAI CH±NH CO PHAN DIEN LLIC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH GICJ'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Là môt tài san tài chInh thôa man môt trong các diëu kiên sau: 

a) Tài san tài chInh dudc phân loai vào nhóm chir'ng khoán nm giOd kinh doanh nêu: 

/ Ducic mua hoàc tao ra chü yê'u cho muc dIch bàn lai/mua lai trong thôi gian ngn; 

'( Co bng chüng v'ê viêc kinh doanh cong cu do nhm muc dIch thu ldi trong ngn han; 

hoàc 

/ Cong cu tài chInh phái sinh (ngoai trü các cong Cu tài chInh phài sinh dLtQc xác dnh là 

môt hdp dng bào länh tài chInh hoc môt Cong cu phông nga rii ro hiêu qua). 

b) Tai thôi dim ghi nhn ban d'âu, Cong ty xê'p tài san tài chInh vào nhám phàn ánh 

theo giá tn hdp l' thông qua báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh giOa niên do. 

Các khoàn cThu tilgiC!dê'n ngày dáo han: 

Là càc tài san tài chInh phi phái sinh vOi các khoàn thanh toán cô dnh hoc có th xác 
dlnh và cO k'' han dáo han c6 dnh ma Cong ty có dinh và có khá nàng gi dê'n ngày dáo 
han, ngoi trit: 

a) Cthc tài san tài chInh ma tai thôi dim ghi nhân ban d'âu dä duic xê'p vào nhóm ghi 
nhân theo giá tn hdp l thông qua báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh giüa niên 
do; 

b) Các tài san tài chInh d dudc xê'p vào nhóm san sang d bàn; 

c) Các tài san tài chInh thOa man dlnh nghia v các khoán cho vay và phài thu. 

Céc khoàn cho vay và phái thu: 

Là các tài san tài chInh phi phái sinh vOi càc khoán thanh toàn c6 dnh hoc có thg xác 
dinh và không dtfdc niêm yêt trên thi trithng, ngoai trCt: 

*J \* 
a) Các khoàn ma Cong ty có dinh bàn ngay hoàc së bàn trong tudng lai gân du'dc phân 

loai là tài san nm giü cho muc dIch kinh doanh, Va các Ioai tài san ma tai thôi digm / 

ghi nhân ban du dut5c Cong ty xêp vào nhóm ghi nhân theo già tn hdp I thông qua 
Báo cáo kê't qua hoat dOng kinh doanh giOa niên d; 

b) Các khoàn dudc Cong ty xêp vào nhóm san sang d bàn tai thôi dim ghi nhân ban 
du; hoc 

c) Các khoàn ma nguôi nm gic? có thg không thu hi dudc ph'ân IOn già tn d'âu tu ban 
du, không phài do suy giàm chat lung tin dung, và thtdc phân loi vào nhOm san 
sang dg bàn. 

• Tài san san sang dé' ban: 

Là các loai tài san tài chInh phi phái sinh dudc xãc dlnh là san sang d bàn hoc không 
duic phân loai là: 

a) Càc khoán cho vay và càc khoàn phài thu; 

b) Càc khoàn du tu giO den ngày dáo han; 

c) Các tài san tài chInh ghi nhân theo giá tn hdp l thông qua Bào cáo kt qua hoat dOng 
kinh doanh gic?a niên dO. 
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CONG TV TAI CHIN H C PHAN DIN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Cong nd tài chInh 

Cong nd tài chInh cia Cong ty theo pham vi cüa Thông tu 210 bao gm các khoán tin gtti 
cüa Va vay các t6 cht(c tin dung khác, tin gcti ci'ia khách hang, v6n tài tr, iiy thác d'âu tu, 
cho vay TCTD chiu rtii ro, các giy t có giá phát hành, các khoàn lãi, phi phái trá và các khoán 
phài trá khác, các cong cu tài chInh phái sinh và các khoán nd tài chInh khác. 

Theo Thông tu 210, nd phài trâ tài chInh, cho muc dIch thuyt minh trong các Báo cáo tài 
chInh giüa niên do, difdc phân loal môt cách phii hdp thành: 

• Các khoán cong nd tài chInh thfdc ghi nhân theo giá tr hdp I) thông qua báo cáo kêt qua 
hoat dông kinh doanh gicta n/en do: 

a) Môt khoán Cong nd tài chInh thOa man môt trong cãc diëu kiên sau: 

/ Dc mua hoc tao ra chü yu cho muc dIch ban lai/mua al trong thai gian ngn; 

/ Co bng chüng ye viêc kinh doanh cong cu do nhàm muc dich thu di ngn han; 
hoc 

v' Cong cu tài chInh phái sinh (ngoai trif các Cong cu tài chInh phái sinh duQc xác 
dinh là môt hdp dông bào Iánh tài chinh hoc mt Cong cu phOng ngtta r/ii ro hiêu 
qua). 

b) Tal thai dlgm ghi nhân ban du, Cong ty phân loal cong nd tài chInh vào nhóm phán 
ánh theo giá tr hdp l thông qua Báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh giOa niên do. 

Các khoán cOng nd tài chInh dudc xác dinh theo giá tn phân b6: 

Các khoán Cong nc tài chinh không dudc phân loal vào nhóm difcc ghi nhn theo giá tn 
hdp t' thông qua báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh giia niên do sè ducc phân loal 
vào nhOm các khoán Cong nd tài chInh duic xác dinh theo giá tr phân bö. 

Bi) tr các tài san và cong nd tài chInh 

Các tài san tài chInh và cong nd tài chInh dLrdc bà trit và giá tn thu'ân së dudc trinh bay trên 
Bang can d61 kê'toán giOa niên do nu, và chi nêu, Cong ty có quyCn hdp pháp thyc hin vic 
bà trr các giá tr! d duc ghi nhân nay và có ' d!nh bü trà trên cd sO thun, hoc thu ducc 
các tài san và thanh toán nd phái trá dng thOi. 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN mEN LI/C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Các cong cu tài chInh cüa Cong ty dudc trInh bay chi tiêt theo bang dudi day: 

Tài san tài chInh 

Giá tn ghi so 

(Khong bao gôm dii' phOng) Giá tn hdp I'r 

Sôcuôik Sôdâuky Sôcuôik'ç, Sôd'âuky 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

Ti'ên mt 2.681 11.282 2.681 11.282 

Tin gCil ti Ngân hang Nhà nLtc (NHNN) 180 1.024 180 1.024 

Ti'ên gt:ti và cho vay cc TCTD khác 2.478.657 2.815.863 (*) (*) 

Cho vay khâch hang 9.352.709 8.849.621 (*) (*) 

Chirng khoán 5âu tu - Chttng khon nd 6.427.247 7.308.406 (*) (*) 

Dau tu dài han khc 450.152 110.952 (*) (*) 

Câc khoán phái thu 1.036.194 1.020.300 (*) (*) 

Các khoán Ii, phi phái thu 665.000 611.436 (*) (*) 

20.412.820 20.728.884 

Cong nd tài chInh 

Ti'ên gtil và vay cc TCTD khc 8 .007 .700 6.890.380 (*) (*) 

Tiên gti cCia khách hang 3 .335 .3 15 3.324.328 (*) (*) 

Vô'n tài trd, üy thc d'âu tu', cho vay TCTD chiu rt:ii ro 4.797 .64 1 6.286.876 (*) (*) 

Các khoán Ii, phi phái trã 209.309 215.107 (*) (*) 

Cc khoàn phái trá và cong nd khac 63 .800 82.907 (*) (K) 

16.413.765 16.799.598 

(*) Chun mLtc Kê toân Vit Nam va các guy dlnh phép I' có lien quan chu'a có hu'Ong dn cv th ye viêc xc inh gi tn hdp I ctia cc tài san tài chInh va 
cOng nd tai chInh. 
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CONG TV TAI CH±NH CO PHAN DIEN LI/C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJ'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Phân Ioai tài san tài chInh tai ngày 30 tháng 6 nàm 2019: 

Tài san tài chInh 

Tinmt 

Kinhdoanh 
GiC(dênngày 

dáohan 
Chovayvàcác 
khoânphàithu 

Sànsàngdê 
ban T6ngcông 

Triêu VND 

2.681 

Triêu VND 

- 

Triêu VND 

- 

Triêu VND Triêu VND 

2.681 

Tin gui ti NHNN - 180 - 180 

lien gui tal và cho vay cc TCTD khac - - 2.478.657 2.478.657 

Cho vay khch hang - 9.352.709 - 9.352.709 

Chtng khon d'âu tit - 400.464 6.026.783 6.427.247 

D'âuttfdàihankhc - 450.152 450.152 

Cc khoán phái thu - - 1.036.194 - 1.036.194 

Câc khoân Iãi, phi phài thu - 665.000 - 665.000 

2.681 400.464 13.532.740 6.476.935 20.412.820 

Phân Ioai cong nd tài chInh tai ngày 30 tháng 6 nàm 2019: 

Ngoai trit khoán myc cc cong cu tài chInh phâi sinh và câc khoân nc tài chinh khac &tdc ghi nhân theo gi tn hdp I' thông qua bao co kêt qua hoat dông 
kinh doanh giva niên d, toàn b cong nd tài chInh ctia COng ty ti ngày 30 thang 6 nm 2019 u'dc phân loal là cac khoàn nci phài trà tài chInh thtdc xac inh 
theo gia tr! phân b6. 
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CONG TV TAI CHINH cO PHAN DIEN LUC 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

37. QUANLYRUIRO 

Phn nay cung câ'p chi tiêt v các rüi ro ma Cong ty có thg gap phái và mô tá chi tiêt các 

phifdng pháp ma Ban T6ng Giàm d5c Cong ty s dung d kigm soát rüi ro. Các loi rüi ro quan 
trong nhât ma Cong ty dê g5p phái là r1i ro thi tr.rdng, r1ii ro tin dung, rti1 ro thanh khoàn. 

Rüi ro thi trIJ%ng 

Rüi ro Lien tê 

Cong ty chiu rüi ro tiCn tê trong nhc?ng giao dich bang ngoai tê. 

COng ty chti yêu sü dung Oô Ia M9 và Dng Vit Nam hch toán các hoat dông ctia mlnh. 
Do báo cáo tài chInh gftra niên ô cOa Cong ty dudc trmnh bay bang Dng Viêt Nam nên b ánh 

huOng bOi nhUng bin dông t'' giá gic?a Do a M vá Döng Viêt Nam. 

ROI ro trong các giao dich bang ngoai tê cüa Cong ty Se lam phát sinh Iãi hoc Iô ngoai tê Va 

các khoán al hay l ngoai tê nay difcic ghi nhân vào Báo cáo kêt qua hot c1ng kinh doanh 
giCra niên do. Riii ro nay bao gm cá các tài san và cong nd bang tiCn cüa COng ty có nguôn 

g6c không phái bang dông ti'ên hach toán ctia COng ty. Cong ty cEng duy trI trng thai mO d 
có th thu Iâi tr biên dng t'? giá. 

Bang dLLOi dày Iiêt kê trang thai ti'ên tê cOa các loal tài san, cOng nd cia COng ty tai thai digm 
30 tháng 6 nam 2019: 

CHI TIEU 

Tài san 

TiCn mat 

TiCn giti tal NHNN 

Cho vay khách hang (*) 

Tài san Co khác (*) 

T6ng tài san 

Nd phài trà 

TiCn gtfl và vay các TCTD khác 

V6n tài trd, ty thác Thu tu, cho 
vay TCTD chiu riii ro 

Các khoàn rid khác (*) 

Tang Nd phài tra 

Trang thai tiên tê nôi bang  

Tdng 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

107 128 

23 

- 

- 

235 

23 

8.155 1.718.380 213 1.726.748 

4.128.666 - 4.128.666 

50 131.754 2.341 134.145 

8.312 5.978.951 2.554 5.989.817 

1.491.200 1.491.200 

4.352.468 - 4.352.468 

73.870 - 73.870 

5.917.538 5.917.538 

8.312 61.413 2.554 72.279 

EUR 
quy d61 

Céc loal 
USD tiên tê khác 

quydôi cl,fçlcquydôi 0i 

1 
HI 

j1 

(*) KhOng bao gôm du' phOng rtii ro. 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

T' giá môt so' Ioai ngoai té vào thO'i diê'm cuO'i k> kê' toán: 

Sicuôik'' Sô'dâuk' 
VND VND 

Do Ia M (USD) 23.300 23.210 

Nhân dan tê Trung Qu6c (CNY) 3.388 3.381 

Euro (EUR) 26.746 26.636 

Yen Nhât (JPY) 216 208 

ROi ro Iãi suâ't 

Rüi ro lai suà't là ri1 ro gay ra các tác dông tiêu cLrc n thu nhâp, v6n ctia COng ty do nhtng 
biê'n dông bat ldi cta Iäi suâ't. 

RCji ro Iai suât ciia Cong ty có th xuâ't phát tt hoat iông du tu, hoat dông huy ông v6n Va 
cho vay. 

Thai han dinh Iai lai suà't thut t là thOl han cOn lal tInh tàthOi m lap báo cáo tài chInh giüa 
niên ô cho tOi k' dnh lai läi suâ't gn nhat ctia các khoán muc tài san và nguôn vOn. Các già 

thnh Va diëu kiên sau d,rdc áp dung trong phân tIch thdi han xác dnh li al suat thiic t cüa 
các tài san Va cOng n ciia Cong ty: 

- Tin mat, yang bac, á qu'; trái phi&i dàc biêt do VAMC phát hành; gop vOn cu tu' dài hn 

và các tài san có khác (bao gm tài san c6 dnh và tài san có khác) du'dc xp loi là khoán 

muc khOng ch!u al; 

- Tin g1i1 tal Ngân hang Nhà nu'Oc Viêt Nam difdc xp loai là tin gui thanh toán, do do 

han dinh al lãi suâ't thu'c t du'ic xê'p loal dOn môt tháng; 

- ThOl han dinh lai al suât thifc tO cia chtThg khoán du tu' (trà' trái phiOu dac biêt do VAMC JHAN 
phát hành) và chrng khoán kinh doanh du'cc xác dinh nhu' sau: rE 

• Các khoán muc cO lal suât cO dinh trong suOt thOi gian cüa hçp dng: ThOl han dinh al
MA 

lãi suâ't thtic tO dLrc xác dinh du'a trên thOi gian dáo han thifc tO tInh tt thOi d1m lap 

báo cáo tài chInh gira niên d; 

• Các khoàn muc có lãi suat thà n61: ThOi han dinh aj suat th,tc tO du'dc xác dinh du'a trên 

k' dinh lai al suat g'ân nhât tlnh t thOi d1m lap báo cáo tài chInh gia niên d; 

• Các khoán chü'ng khoán du tu'và cht(ng khoán kinh doanh là chrng khoán vOn du'ic xOp 
loal là khoàn muc không chiu lãi. 

- Thai han dinh al lãi suat thifc tO ciia các khoán tin gui tai và cho vay các TCTD khác; các 

khoàn cho vay khách hang; các khoán nci ChInh phü Va Ngân hang Nhà nu'Oc Viêt Nam; các 

khoán tiën gui cCia và vay các TCTD và khoán myc tiën gui cua khách hang, các khoán myc 

ngun vOn tài trd, üy thác du tu', cho vay TCTD chiu rCii ro thtcc xác dinh nhu' sau: 

• Các khoán muc có al suat cO dinh trong suOt thOi gian cüa hip dng: ThOl han dinh al 

lal suâ't thy'c tO du'dc xác nh dia trên thOl gian dáo han thjc tO tInh tt thOl dim 1p 

báo cáo tài chInh gilJa niên do; 

• Các khoàn muc có lai suâ't thà n61: ThOi han dinh al al suât thu'c tO du'a trên k' dinh al 
al suat gn nhât tlnh tit thOl dm lap báo cáo tài chlnh gita niên do. 

44 



CONG TY TAI CHINH Co PHAN DIEN LUC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH±NH GIUA NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Các hoat dông cia Cong ty chiu rii ro v biê'n 5ông Iãi suât khi cc tài san thu Iâi và nç phâi 
trâ chiu al dáo han tal nhang thai digm khac nhau hoàc vol nhüng gia tn khac nhau. Môt s& 
tài san không có k" han cu thg hoc rt nhy cam vOl Iai suâ't và không tudng crng vOl ttng 
khoàn Cong nd cy th. 

Bang duOi day trinh bay cac tài san và cong nd ctia Cong ty ucc phân oi theo thai hn dnh 

giá al theo hdp ng hoc theo ngày dao han và Iäi suit thuc t tal ngày k& thóc k' k toán. 
Ngày dlnh giá al tài san và ngày dáo han du kiên có thg khác nhiëu so vOl ngày quy dinh 
trong hdp dng, c biêt vOl ngây dào han tiên gti ccia khach hang. 

Do nhay d61 vá'i Iãi suât 

Do Thông tu 210 không huOng dan cu thg v cach thrc thuc hiên phân tIch d nhay al suâ't 

nên Cong ty chifa thuc hiên viêc trinh bay cac thông tin nay. 
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CONG TY TAI CHIN H CO PHAN DIN LIIC 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIU'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU so B 05a/TCTD 

Chi tiët ye rüi ro Iãi suât vi thng Ioai tài san, cong nd tài chInh ma Cong ty näm giü' tai ngày 30 tháng 6 nàm 2019 nhu sau: 

Tài san 

Không chiu lãi 

Trong hn 

Tdng 
Qua han Den 01 

tháng 
TÜ' 01-03 

tháng 
T 03-06 

tháng 
T 06 -12 

tháng 
T 01-05 

nàm 
Trên 05 

nàm 
Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Tribu VND Triêu VND Triêu VND Tribu VND 

Tiên mt 2.681 - - - - - - 2.681 

Tiën g1t1ta1 NHNN - 180 - - - 180 

Tiên gülvà cho vay cac TCTD 
khác (*) 

363.572 - 400.000 559.200 489.300 666.585 - 2.478.657 

Cho vay khách hang (*) 533.887 952.347 1.172.375 804.824 2.815.717 1.291.948 1.781.611 9.352.709 

Chüng khoán du tit (*) 1.247.932 - 50.000 - 399.000 839.000 2.625.000 1.266.315 6.427.247 

Gop vô'n, dâu ti.f dài hn (*) 450.152 - - - - - 450.152 

Tài san c6  dinh 90.963 - - - - - - 90.963 

Tài san Co khác (*) 780.427 407.906 60.033 482.537 - - - - 1.730.903 

Tdng tài san 2.935.727 941.793 1.462.560 2.214.112 1.693.124 4.321.302 3.916.948 3.047.926 20.533.492 

Nd phái tra 

Tiên gi1 và vay các TCTD khác - 1.290.000 2.358.600 1.661.500 2.697.600 - 8.007.700 

Tiên gi1 cta khach hang 32.030 - 69.053 21.150 81.000 279.582 1.899.000 953.500 3.335.315 

Von tâi tr, Oy  thac dâu tit, cho 
vay TCTD chiu rCii ro 

24.496 - 210.000 252.780 - 2.178.120 349.660 1.782.585 4.797.641 

Cac khoân nd khác (*) 87.552 15.112 191.502 - - 5.066 - 299.232 

Tdng nq phái trá 144.078 1.584.165 2.824.032 1.742.500 5.155.302 2.253.726 2.736.085 16.439.888 

Mac chênh nhay cam väi 
Iãi suâ't fbi bang 

2.791.649 941.793 (121.605) (609.920) (49.376) (834.000) 1.663.222 311.841 4.093.604 

(*) Không bao gm dLt phèng rOi ro. 
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Rüi ro tin dyng 

Cong ty chiu rüi ro tin dung trong qua trInh cho vay và du tu cong nhLr khi Cong ty óng vai 
trO trung gian thay mt khách hang hay các ben thi.r ba hay khi Cong ty cp bào Inh. 

ro khi các ben dO'i tàc khOng có khà nàng thanh taán nd thtdc giàm sat môt càch lien tuc. 
D quàn l' duc mt(c ô rti1 ro tin dung, Cong ty chi giao dich vOl càc 6i tâc có uy tin tin dung 
cao Va khi thich hdp, së yêu cu có tài san dam bào. 

Rüi ro tin dung ma Cong ty gap phài phàt sinh ttt càc khoàn cho vay Va ttng trt.tOc cüa Cong 
ty. Mttc do rüi ro tin dung nay difdc phàn ành thea già tn ghi s6 ctia các tài san trên Bang can 
d61 kê toàn giüa niên dO. Ngoài ra, Cong ty cOn phâi gap r1ii ro tin dung ngoai bang duOi dng 
càc cam kêt càp tin dung và cp bào lành. 

Mirc dO tap trung ctia rüi ro tin dung (cho di là nôi hay ngaai bang) phàt sinh tir càc cong cv 
tài chInh ton ti theo tng nhóm dOi tàc khi càc nhóm nay có các dàc digm kinh tê tudng tLt 
nhau ma có th khin khá nng trâ nd cia câc nhóm d51 tác nay së bi ành huOng tuing tif 
nhu nhau khi có càc biên dOng v diu kiên kinh t hay nhng diëu kiên khác. 

Mtc dO tap trung chti yeu cia rii1 ro tin dung phát sinh thea khu vLrc và theo Ioai khách hang 
lien quan dê'n càc hoat dOng du tu', cho vay và ctng trLtOc, cam kêt cp tin dung và cap baa 
lãnh ct:ia Cong ty. COng ty có rüi ro tap trung chü yê'u vào môt sO ngành kinh té' nhâ't dlnh. 

Rüi ro thanh khoàn 

Ri ro thanh khoàn là rüi ra COng ty gap khó khn trang viêc thifc hiên nhOng nghia vu thanh 
taàn cha các cOng nd tài chInh. Rüi ro thanh khoân phât sinh khi COng ty có th không dii khà 
nàng thLrc hiên nghia vu trà nd khi nhiYng cOng nd nay dê'n han 0 nhtng thdi dlgm bInh thu'Ong 
haàc khó khn. 

D giàm thiu rCii ra thanh khoàn, COng ty duy tn cd cau Tâi san Co và tài san nd phà hdp, 
dOng thdi tng cuOng huy dng tr nhiu nguOn da dang khàc ngaài nguOn vOn cci bàn ciia 
Cong ty. COng ty có chinh sàch quàn l' tài san có tinh thanh khaàn cao, linh haat, theo dOi 
dOng tiën tudng Iai và tInh thanh khoàn hang ngày. Cong ty dJng dánh già dOng tin du' kien 
và khá nng san có cüa tài san dam baa hiên tal trong tru'Ong hcip cn huy dOng them nguOn 
van. 

Càc già dinh và di'êu kiên sau dudc àp dung trang phân tich thOi gian dáa hn ctia CaC tài san 
và cOng nç ctia COng ty: 

- Tiên gui tal Ngân hang Nhà nuOc du'dc xê'p loai là tiën gui thanh taán, trang do baa gOm tin 
gui du' trO bt buôc. SO dif cOa tin gui du' trO bt buôc phu thuc vao thành phn và han 
cüa càc khaàn tiën gui cCia khàch hang tal COng ty; 

- ThOi gian den han cüa chüng khaàn du tu (chtrng khaàn nd) du'cic tInh dita trên ngày dàa 
han tren hdp dOng; 

- ThOi gian dOn han cüa chirng khoán kinh daanh dudc tinh dtia trên ngày dào han tren hdp 
dOng hoc ngày dàa han thea thdi gian nm giC( t5i da theo quy dinh cia COng ty tày thuc 
thOl dim nào dOn trifOc; 

- Th0i gian dOn han ctia các khaàn tin gui và cha vay các TCTD khác và các khaàn cha vay 
khách hang dudc xàc dinh du'a vàa ngày den han cia hdp dOng quy dnh. Th0i gian den hn 
thuc tO có thg thay d6i da càc khO ifOc cha vay dudc gia han; 

- ThOi gian dOn hn ciia các khaàn du tu' gop vOn mua c6 phn ducc coi ia hdn 5 nm da các 
khaán du tu nay khOng có th&i gian dàa han xàc dinh; 
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- Thôi gian cn han cOa các khoán tin gui, tin vay cCia các t6 chirc tIn dung và các khoán 

tiën gui ciia khách hang dudc xác dlnh dfa vào tInh châ't hoác theo thai gian dáo han trên hdp 
ding. Trong thut tê', các khoán nay có thg thtdc quay yang và do ó duy trl trong thai gian 
dài hccn thai gian do han ban u; 

- Thii gian den han ct:ia tài san c6 dinh du'cc xác dinh dua vèo thdi gian s1t dung hO'u Ich con 

al; 

- Thdi gian dáo han cia khoán muc ngun vOn tài trd üy thác d'âu tLr, cho vay ma Cong ty ch!u 

rcii ro dudc tInh dua trên thOi gian dáo han thuc tê tal thOi digm lap báo cáo tài chInh giUa 

niên do ctia tiIng khoàn vOn tài trd üy théc du tu 

- ThOl gian den han ciia các Tài san Co và các khoán nd khác dtrc tInh tit ngày lap báo cáo 

tài chInh gic?a niên dO dê'n khi thanh toán theo quy dinh trong hdp d'Ong. 

Bang dual day trinh bay phân tich tài san và cOng nd tài chInh cüa Cong ty theo các nhóm k' 
dáo han tudng rng tInh theo thOi gian cOn al tCt ngày kêt thCic k' kê toán dOn ngày phái thanh 

toán. Trong thuc tO, k' dáo han thuc tO ciia tài san Va cOng nQ tài chlnh có thg khác thOl han 

theo hdp dông, theo phu luc hp dng. 
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CONG TY TAI CHINH CO PHAN DIEN LIJ'C 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH GIÜ'A NIEN DO (Tiêp theo) MAU SO B 05a/TCTD 

Chi tiê't ye rüi ro thanh khoán vói tCing Ioai tài san, cong nd tài chInh ma Cong ty nàm giü' tai ngày 30 tháng 6 nàm 2019 nhu' sau: 

Qua han Trong han 

T6ng 

Trên03 Dê'n03 
tháng tháng 

Dê'nOl 
tháng 

Tü'01-03 
théng 

Tü03-12 
tháng 

Tü'01-05 
nâm 

Trên05 
nàm 

Tài san 

Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND Triêu VND 

lien mt 2.681 - - - 2.681 

TiCn gttiti NHNN 180 - - - 180 

TiCn gi1 tal Va cho vay các TCTD khac 
(*) 763.572 559.200 1.155.885 - - 2.478.657 

Cho vay khách hang (*) 4 19 .417 114.470 285.168 1.207.714 1.666.887 1.775.388 3.883.665 9.352.709 

ChC(ng khoán Iâu tu (*) 442.112 - 1.879.347 2.855.788 1.250.000 6.427.247 

Gop vô'n, ciâu tLt dài han (*) - - - - 450.152 450.152 

Tài sari co dinh - - - 90.963 90.963 

TOi sOn Co khOc (*) 407.906 440.476 882.521 - - 1.730.903 

T6ng tài san 827.323 114.470 1.934.189 2.649.435 4.702.119 4.631.176 5.674.780 20.533.492 

Nç% phài tra 

Ti'ên gt:il vO vay cOc TCTD khOc 1.290.000 2 .3 58 .600 4.359.100 8 .0 07 .700 

Tiên gal cOa khOch hang 10 1.083 2 1.150 360 .582 2 .852 .500 3 .3 35 .3 15 

VOn tài trd, uç' thOc dâu tu', cho vay 234.496 252 .780 85 .780 7 29 .9 16 3 .494.669 4 .797 .64 1 
TCTD chiu ral ro 

COc khoOn nç khOc (*) 78.213 215.953 5.066 - 299.232 

T6ng nd phài trà 1.703.792 2.848.483 4.805.462 3.587.482 3.494.669 16.439.888 

827.323 114.470 230.397 (199.048) (103.343) 1.043.694 2.180.111 4.093.604 

(*) Không bao g5m di phOng rüi ro. 
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Kê' toán tr%ng 
Mai Danh Hiên T uân Dung 

T6ng Giám dô'c 

Ngu'äi lap biêu 

Trinh Thi Ngçc 

Nguäi lap biê'u 

Nguäi phê duyêt NgLdi phê duyêt 

Ngày 12 tháng 10 n.m 2019 

CONG TV TAI CHIN H CO PHAN DIEN LU'C 
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICIA NIEN DO (Tiê'p theo) MAU SO B 05a/TCTD 

38. SU' KIEN SAU NGAV KET THUC KY KE TOAN 

Không có cc sif kiên riào khc pht sinh sau ngày kêt thi.c k" kê ton có nh hung trpng 

yu hoàc có thg gay ánh huOng trong yê'u n hoat dông cia Cong ty và kê't qua hot dng 

kinh doanh giUa niên do ciia Cong ty cho k'' hoat dOng 6 thng kt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 

2019 yêu cu phái trInh bay trong bo cao tài chInh gic?a niên dO. 

50 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52

