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NGAN HANG THUNG ML CO PHAN SAI GON CONG TH1fOG Mu so: B02/TCTD 

BANG CAN DO! KE TOAN 

./ 

Tai ngày3l tháng 12 nãm 2020 Don vjtInlz: Trieu Ddng V4tNani 

CHI TIEU 

A. TA! SAN 

Thuyêt 
minh 

31/12/2020 31/12/2019 

L Tin mt, yang bac, dá qu' V.01 170.807 174.299 

II. Tin gui tal  ngãn hang nhà ntr.Yc V.02 560,297 784.793 

IL!. Tin, yang gui tal các TCTD khác và cho vay 
các TCTD khác 

V.03 5.738.996 4.968.344 

1. Tin, yang gui t?i  các TCTD khác 5.338.996 4.469.694 

2. Cho vay các TCTD khác 400.000 500.000 

3. Dir phông rüi ro -1.3 50 

IV. Chung khoán kinh doanh V.04 

I. Chüng khoán kinh doanh 

2. Dt.r phông rOi ro chtng khoán kinh doanh 

V. Các cong cui tài chinh phái sinh vã các tài san 
tai chinh khác 

V.05 6.585 668 

VI. Cho vay khãch hang V.06 15.330.785 14.442.297 

1. Cho vay khãch hang 15 .447.5 50 14.556.951 

2. D phong rüi ro cho vay khách hang V.06.3 (116.765) (114.654) 

VII. Hoat ding mua ncr V.07 

1. Mua nci 

2. Dcr  phOng rüi ro hoat dng mua n 

VIII. Chung khoan dau tir V.08 522.403 819.628 

1. Ching khoán du tir s.n sang dban 

2, Chmg khoãn du tu gi dn ngày dáo han 752.229 1.050.857 

3. Dir phOng rüi ro chfrng khoán du ti.r (229.826) (231.229) 

IX. GOp vOn, dAu tn dài han V.09 711.227 711.850 

1. Dâu tr vào cong ty con 612.503 6 12.503 

2.Vôngapliêndoanh 

3. Du tu vào cOng ty Hen kt 

4. Du tu dài han khác 125.655 125 .65 5 

5. Dir phOng tOn thAt dAn tu dài han (26.931) (26.308) 
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NGAN HANG THUNG MJJ CO PHAN SAI GON CONG THIf(NG Mu s: B02/TCTD 

BANG CAN DOI KE TOAN 

Ti ngãy 31 tháng 12 näm 2020 

CHI TIEU 

X. Tä san co dnh 

1. Tài san cô dinh hüu hinh 

a. Nguyen giã tài san c djnh hüu hinh 

b. Hao mon tài san cô dinh hthi hinh 

2. Tãi san CO ljnh thuê tài chInh 

a. Nguyen giá täi são c dnh thuê tai chinh 

b. [lao mOn tài são c djnh thué tãi chinh 

3. Tã san c dinh vô hlnh 

a. Nguyen giã tãi são c djnh vO hlnh 

b. Hao mOn tái san c6 dinh vô hinh 

XI. Bat dng san du tir 

a. Nguyen giã bt dong são dâu tu 

b. Hao mOn bt dng san du tu 

XH. Tài san cO khác 

I. Các khoãn phài thu 

2. Các khoãn Iài, phi phãi thu 

3. Tài san thuê TNDN hon lai 

4. Tài são CO kliãc 

- Trong do: Lcri th thttoiig mai 

5. Cãc khoãn dir phOng rüi ro cho cac tãi san CO 

TONG TAI SAN CO 

Don vjllnh: Triu Bong Vie! Narn 

Thuyét 
m in h 

31/1212020 31/12/2019 

1.152.857 1.191.024 

V.10 730.311 764.791 

1.230.022 1.215.623 

(499.711) (450.832) 

V." 

V.12 422.546 426.233 

511.841 5 11.841 

(89.295) (85 .608) 

V.13 

V.14 358.436 327.705 

V.14.1 110.296 69.255 

193 .723 206.806 

V.21 

V.14.2 54.4 17 5 1.644 

24.552.393 23.420.608 
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NGAN HANG THUONG MJ CO PHAN sAi GON CONG THISONG Mu s: B02/TCTD 

BANG CAN DOI KE TOAN 

Ti ngy 31 thang 12 nãm 2020 Do,: vj tIn!:: Triu  Dtng Viêl Na,,: 

CHI TIEU 
Thuyét 
minh 

31/12/2020 31/12/2019 

B. N PHAI TRA VA VON CHU SO HUU 

I. Các khoãn nç chInh phü và Ngân hang Nhà nu&c V.15 

11. Tin gui và vay các TCTI) khác V.16 1.653.979 3.219.593 

1. Tin gui cCia các TCTD khãc 1.651.469 2.965.925 

2. Vay các TCTD khác 2.5 10 253 .668 

LII. Tin gui cüa khãch hang V.17 18.837. 164 16.277.630 

IV. Các cong cu tài chInh phái sinh vã các khoãn nç tài chInh khác V.05 

V. Vin tài trq, Uy thác du to, cho vay TCTD chlu rüi V.18 

VI. Phát hành giãy to cO giá V.19 
NG 

VII. Các khoãn nq khác V.20 440.268 362.506 S 

N 

1. Các khoãn lâi, phi phài trá 342.454 248.579 

2. Thu TNDN hoãn 1i phâi trã V.21 

3. Các khoãn phài trá và cOng nç khác 97.814 113.927 

4. Dir phOng nh ro khãc (DP cho cong nçi tim n) 

TONG N PHAI TRA 20.931.411 19.859.729 
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LAP BANG 

NGAN HANG THJfONG Md CO PHAN SAI GON CONG THISONG Mu s: B02/TCTD 

BANG CAN DO! KE TOAN 

Ti ngãy 31 thang 12 nãm 2020 

CHE TEEU 

VIII. Vn và các qu5 

1.V6ncüaTCTD 

a. Vn diu ìé 

b. Vn ddu tuXDCB, mua sm tài san ci djnh 

c. Thngdwvoncdphn 

d. Cophiéu qu9 

e. Cphiëu zsu dãi 

g. Vn k/uk 

2.Qu'cüaTCTD 

3. Chênh 1ch t' giá hi doái 

4. Chênh léch dánh giá 1i tài sari 

5. Lçinhuânchi.raphânphôi 

IX. LQ'i Ich cüa cô dông thiêu s 

TONG N PHAI TRA vA VON CHITJ S H(IU 

CAC CR! TIEU NGOAI BANG CAN DOt KE TOAN 

CHI TIEU 

I. Nghia vui nq tim n 

1. Bão lanh vay von 
2.Cam kt giao djch ngoi hi 

Cam kEt mua ngocli iê 

Cam kt ban ngogi t 

Cam ket giao djch hoán di 

Cam kt giao djch tuong lai 

3. Cam k& cho vay không hCiy ngang 

4. Cam kt trong nghip vi L/C 

5. Bâo lành khác 

Do',z vjthth: Triu Dng Vi!Nam 

Thuyt 
minh 

31/12/2020 31/12/2019 

V.22 3.620.982 ' 3.560.879 / 

3.080.716 3.080.716 

3.080.000 3.080.000 

- 

716 716 

- 

309.153 / 287.460 

- 

- - 

23 1.113 192.703 

- 

24.552.393 23.420.608 

Thuyêt 
mm h 

31/12/2020 31/12/2019 

VIII.38 4.458.608 1.181.509 

4.161.600 926.800 

4.161.600 926.800 

I28.805 91.729 

168.203 j 162.980 / 

ngày 18 tháng 01 ná 2021 

KE TOAN TRU'ONG V I  U4p GIAM oO 

- —. 
D Th! Loan Anh Trãn Thanh Giang 

N GA N HANG 

'$ 

StGON 
CONG I lONG 

Trang 4 



DöThiLoanAflh am Thi M0a 

448.616 

246.319 

202.297 . 

1.573.131 

986.788 

586.343 t 

1.639.732 

913.737 

725.995 

19.087 60.256 68.658 

6.008 22.158 21.463 

13.079 38.098 47.195 

5.465 31.571 11.589 - 

(40) 

33.660 85.884 76.461 

854 2.150 3.015 

32.806 83.734 73.446 

4.01 I 3.052 5.4 19 

154.256 462.934 ,. 486.328 -- 

103.402 279.824 377.316 

142.253 158.968 197.240 b J, 

(38.851) 120.856 180.076 -  HA 

12.751 23.810 35.454 , c 

Gui 

(HL!E 
12.751 23.810 35.454 

(51.602) 97.046 -, 144.622 Fl 0 

- 
315 470 

T' ..8thdng01 nãm 2021 

ClAM D 
NGANIIANG 

THUONGMIC' HA 

SAIGON 
CONG TH1J1NG 

n Thanh Giang 

NGAN HANG THUONG MI cO PHAN sAi GON CONG THIfONG 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANfi 

Thôi kS ti chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020

Qu) l\' LUy k tr dâu nàm dn cui qu) IV 

CH TIEU
Thuvat Näm 2020 Nm 2019 Nám 2020 Nàm 2019 

rn in h 

1. Thu nhp Ii vàcãc khoãn thu nhp ttwng tt 

2. Clii phi Ili v cac chi phi wang tt 

1. Thu nhâp lãi thun (1-2) 

3. Thu nhp tr hot dng dch vi 

4. Chi phi hoat dng dlch viii 

V1.23 

VI.24 

389.917 

248.736 

141.181 - 

17.971 

6.725 

II. Lãi/I thun tr hot dng dlch vy (3-4) '1.25 11.246 

Ill. Läi/I (hun tir hoat dng kinh doanh ngoi hi 'I.26 8.662 - 

IV. Lii/l thun r mua bàn chtng khoán kinh doanh \'1.27 

V. Lãi/I thun lir mua bàn chng khoin du Ri V128 

5.1hunhpthOatdngkc 
16.122 

6.ChiphihOatdngkhãC 
1.271 

VI. Li/I thun tr hoat dng khác (5-6) VI.30 14.851 

VII. Thu n14p tr gop vn, mua c phn VI.29 2.852 

VIII. Chi phi hot dng 
VUI 105.926 / 

IX. Lqi nhuãn thuân tr hoat dng kinb doanh 
trtrO'cchi phId,phongr6irOt 
(l+II+ItI+l'+'+V1+VII - VIII) 

72.866 

131 884 
V (9, .,h A,r nh?n rñi ro tin dune /. " i" r" 

Xl. Tong lçi nhun trirOc thud (IX-X) (59.0 18) 

7. Chi phi thuTNDN hin hành 
(8.036) 

8. Chi phi thu TNDN lioän 10i 

XII. Chi phi thud Thu nhpdoanh nghip(7+8) '1.32 (8.036) 

XIII. LQi nhun sau thud Thu nhp doanh nghip(XI-X1l) (50.982)/ 

XIV. Lqi ich cOa c dong thiu s 

XV. Lâi co bàn trên c phiu VI.22.2 

L.&P BANG
KETOANTRUONG ,/ 

Iu s: 803/TCTI) 

DoS,:  v gi,zh: Tri: E.Iông Viêi Nans 
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NGAN HANG THUiNG MJ CO PHAN sAi GON CONG THIXONG Mãu so: B04,TCTD 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TI 

Thôi k' tãi chInh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020 

(Theo phtro'ng pháp trirc tip) Dois vi tush: Triu dng V41 Nain 

Thuyêt 
CHI lIEU 

rninh 

LUU CHUYEN TEN T1' flOAT DQNG KINH DOANH 

1. Thu nhp lAi và các khoãn thu nhp t1rng tr nhn duqc 

2. Chi phi Iâi và các khoãn thu nhp tirong tir dã trà 

31/12/2020 

1.586.214 

(892.913) 

31/12/2019 

1.590.083 

(877.346) 

03.Thu nhp t1 hot dng dch vu nhn di.rçic 38.098 47.195 

04.Chénh tech s tin thirc thu! thrc chi tir hoat dng kinh 
doanh ( ngoai t, yang bac,  ching khoán) 

31.531 11.589 

5. Thu nhâp khác (1.635) (2.814) 

6. Tiën thu các khoãn nq da thrcrc xir 1hoá, bü dp bang 
nguônrUiro 85.34 1 76.223 

7. Tin chi trá cho nhân viên Va hoat dng quãn 1, cong vi (409.511) (435.315) - 

8. Tin thué thu nhâp thirc np trong nam (35.454) (9.781) 

LIIU clsuyên lien 1/juan ii? /10(11 d5izg kinh doanh 1rzrOc nhfrng 

f/say dôi vs làì san vâ win Iwu d(5ng 
401.671 399.834 

N/irrng 1/say dôi ye lài san 110(11 dng 

9. (Thng)/Giàm các khoãn tin, yang gcri và cho vay các TCTD 
khãc 100.000 (400.000) - 

10, (Täng)/Giâm các khoãn v kinh doanh chfrng khoán 297.848 1.017.114 

11. (Tang)/Giam các cOng cv tài chfnh phái sinh Va CãC tãi san 
tài chhnh khác (5.917) (668) 

12. (Tang)/Giãm các khoãn cho vay khách hang (890.599) --- (885.852) 

13. Giàrn ngun dr phOng d bO dp tn that các khoân (159.610) (22.558) 

14. (Tang)IGiarn khác v tãi san hoat dng (42.412) (184.151) - 
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CIII TEEU 

Nhihzg (hay do! i'd cong ni hoU dizg 

15. Tang/(Giãm) các khoãn nçi chinh phi và NHNN 

Thuyet 
31/12/2020 

minh 

- 

31/12/2019 

16. Thng/(Giàrn) cãc khoãn tin giri và vay các TCTD (1.565.614) 1.263.420 

17. Tang/(Giãm) tin gii cüa khãch hang (bao gm cá Kho bc 
NhàrnrOc) 2.559.534 988.238 

18. Tang/(Giám) phát hành giy tcO giá (ngoi tii GTCG 

thrcic tmnh vào hot dng tài chinh) 

19. Tãngl(Giàm) vcn tài trçl, Ciy thãc dAu tir, cho vay ma TCTD 
chju rOi ro 

20. Tãng/(Giãm) các cong cii tài chmnh phái sinh vã các khoàn 
no tài chnh khác 

21. TAng/(Giãm) khác v cong nçi hot dng (41.412) (20.823) 

22. Chi tr các qu cCia t6 chfrc tin ding - 

I. Luu chuyên tin thun ttr hot dng kinh doanh 653.489 2.154354 

LLfU CHUYEN TIEN TU' bAT LJQNG DAU TU 

1. MuasâmTSCD (15.255) (6.999) 

2. Tin thu tr thanh 1, nlurqng ban TSCD 28 37 

3. Tin chi tü thanh 1y, nhuçmg ban TSCD - 

4. Mua sm bt dng san du ttr 

5. Tiii thu tr ban, thanh I' bt dOng  san du tu - 

6. Tiii chi ra do ban, thanh 1' bt dng san du Ui 

7. Tin chi du tir, gop von vào các don vj khác 

8. Tin thu du tr, gOp von vâo các don vj khác 

9. Tin thu c trc và Içi nhuân ducic chia tr các khoán du tix, 
gOp vn dãi h 

3.052 5.4 19 

- -- -11.Ltru chuyên-tin-tr-hoiLdngdâu tir (12.175) (1.543) 

- 

- 

NGAN HANG THIYONG MJ cO PHAN sAi GON CONG THIIONG Mu s6: B04/TCTD 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE 

Thôi k' tài chInh tr ngãy 01/01/2020 den ngày 3 1/12/2020 

(Theo phuong pháp tric tip) Dun viii,,!,: Triu dÔng V41 Nain 

Trang 7 



Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 nãm 2021 

KE TOAN TRUYNG c?0O6l040e  ING GIAM 

NGAN HANG 

TNt ONG MIC' PHAN 
SAIGON 

CONG THUG 

Pi" - iMüa DThiLoanAnh rn Thanh Giang 

LAP BANG 

NGAN HANG TIHXQNG ML cO PHAN SAI GON CONG THJfO1G Mu s: 804/TCTD 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE 

Thôi k)' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020 

(Theo phu'crng pháp tric tiêp) Do'n vj tI,zh: Triu thi,ig Viêt Narn 

CHI iiEu 

LUU CI-I1TYEN TIEN T1! HOAT DQNG TAL CFHNH 

Thuyt 
rninh 

31/12/2020 31/12/2019 

1. Tang vn cô phAn tir gop von vaThoc phát hành c phiu 

2. Tin thu tr phát hành giãy t cO giá dài han  dU diu kin 
tinh van vn tr có vâ các khoàn von vay dài han khác 

3. Tin ch thanh toán giy t& có giá dãi han  dCi diu kin 
tInh vào vOn tir có và các khoãn vOn vay dài han  khác 

4. C tüc trã cho c dOng, }qi nhun da chia 

5. Tién chi ra mua c phiOu qu5 

6. Tin thu thiqc do ban c phiu qu 

641.314 2.153.011 / 

5.428.786 3.275.775 " 

6.070.100 5.428.786 

III. Ltru chuyên tin ttr hot dng tài chInh 

IV. Lu'u chuyên tin thun trong nàm 

V. Tin và các khoãn ttrong dffong tin du nàm 

VI. Diêu chinh cOa ãnh hu*ng thay di t' giá 

   

   

VII. Tin và các khoãn tuo'ng ducrng tin cu61 nAm VH.33 

  

    

Trang 8 



NGAN HANG TH1Y(YNG MM CO PHAN SAI GON CONG TH1JONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thbi k)' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 Doit v/tIn/i: Tr&u  Dng  V&1  Nan: 

1. Dc théni hoat dng cüa to ch(rc t[n diing 

1. Giy phép thành 1p  và hot dng, thOi han  cO giá tr 

Ngãn Hang Thuong mai  C phAn Sài GOn COng thuong duqc thành 1p  theo giy php s6 00341NH-GP ngày 04/5/1993 do Ngân 
hang Nba niiOc Vit Nam cap. Giây chcrng nhn dang k)2 doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngày 04/8/1993 vã dAng k' 
thay di IAn th 29 ngày 22/06/2018 do SO K hoach và DAu tu Tp.HCM cAp. 

ThOl gian boat dng cCia ngân hang là 50 nAm k tii ngày cAp giAy phép dAu tién. 

VOn diu lé: 3.080.000.000.000 VND. 

TInh den ngày 3 1 thang 12 nAm 2020, vn diu le cCia Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

2. Hinh thüc s& hüu vn: C phan 

3. Hoot dng cüa ngãn hang 

- Huy dOng vn ngan han,  trung  han  và dài han  vài các hinh thOc tin gCri cO k' han,  khOng k hon,  chCrng chi tin gOi; 

- Tip nhn vn üy thác dAu tu và phat trin cia các t chOc tin diing trong nixOc; 

- Vay vn các t6 chOc tin ding khac; 

- Cho vay ngAn han,  trung  han  và dài han  di vOi các tt chOc và Ca nhân ty theo tfnh chAt và khã nang ngun vn; 

- Chit khAu thwng phiu, trãi phiu và giAy t co giá; 

- HOn vn lien doanh và mua c phAn theo phap 1ut hin hành; 

- Lam djch vu thanh toán giCa cãc khách hang; 

- Thrc hin kinh doanh ngoai t, yang bac  và thanh toán quc th, huy dOng  các 1oi vOn tO nirOc ngoài va các dlch  vi,i ngân hang 
khác trong quan h vOl rnrOc ngoài khi &rçyc Ngân hang Nhà NtrOc cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và An ung (khOng kinh doanh tai  tri so); 

- Thc hin nghip vi phát hành the nOi dla có thi.rong hiu SAIGON BANK Card. 

4. Thãnh phAn Hi dng Quãn trl (HDQT) 

Ong VO Quang Lm 

Ong TrAn Thanh Giang 

Ong TrAn Quc Thanh 

Ong Nguyn Cao Tn 

Ba TrAn Thj Phirong Khanh 

BäPhmThKimL  

ChO tich 

Thanh viên 

Thành viên 

Thành viOn 

Thành viën 

Thành viên 

5. Thành phAn Ban Tng Giám dc và K toán tru.r&ng 

Ong TrAn Thanh Giang 

Ba VO Thj Nguyt Minh 

Ong Nguyn Ngçc LOy 

Ong Pham Hoàng Hng Thjnh 

Ong IrAn Qu6c Thanh 

OngNguyn-TAnPhat  

BàDThiLoanAnh  

T6ng Giám d6c 

PhO T6ng Giám dOc thuOng tri,rc 

Phó Tng Giám dOc 

PhO lông Giám dOc 

PhO Tong Giám dôc 

PhO-TOng€iánrdôc  

Kë toán tnrOng 

Trani? 9 



NGAN HANG THUONG MI CO PHAN SAI GON CONG THIIONG Mflu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k' tài chInh tü. ngIy 01/01/2020 dn ngãy 3 1/12/2020 Don vj Ifith: Tr&u  Dông V41 Nanz 

6. Tru s& chinh 

Tru so chInh cüa Ngãn hang: S 2C Phó DOc Chinh, Ph.rông Nguyn Thai BInh, Qun 1, Thành phO Ho ChI Minh. 

Cho dn thO diem 1p  báo cáo nay, Ngán hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao dch và trung tam kinh doanh the. Các chi nhánh 

diiqc mO trOn dja bàn min Bc, min Trung, min Nam va Tây Nguyen. Ngân hang cO mOt Cong ty con. 

7. COng ty con 

COng ty Quãn 1' Nç va Khai thác Tài san dirqc thanh 1p theo giy phép s 4104000033 ngày 24/12/200 1, dang k thay di thn 
7 theo ma s mOi 0302487767 ngay 21/6/2013. T l gOp von vào Cong ty là 100%. 

8. Tng s can bô, cOng nhán viên dn ngày 31/12/2020: 1.350 ngisvi. 

Tong s can b, cong nhãn viên dn ngày 31/12/2019: 1.366 nguii. 
/ 

[I. Niên d k toán, aon v tin t sir diing trong k toán 

1. Niên d k toán: bat dau tr ngay 01 thang 01 kt tht:ic vào ngày 31 tháng 12 hang nãm. 

2. Do'n vl tin t sir ding trong k toán: Vit Nam dông. 

III. Chuãn mlic  và Ch d k toán áp dung t ngán hang 

Báo cáo v tuãn thO các chuân mirc k toán Vit Nam (VAS) hoäc các quy dnh hin hành: 

Các báo cáo tài chinli cüa Ngân hang kern theo thrçic lap theo quy uOc giá gc và phà hcip các Chuan mvc  K toán Vit Nam, H 

thng K toán Vi& Narn Va các quy dinh pháp l' cO lien quan áp diing cho các ngân hang và các t6 chCrc tIn di,rng khác hoat dng 
tai nLrOc CHXHCN Vit Nam. Do dO các báo cáo tài chinh dInh kern không nhm rniic dich phán ánh tinh hinh tài chinh, kt qua 

hoat dng kinh doanh vá km chuyen tin t theo các nguyen tAc và thông 1 k toán dirqc thra nhan chung 0 các rnrOc và ngoài 

pham vi Vit Nam. Các nguyen t&c và thirc hành k toán sir dung tai  rnrirc CHXHCN Vit Nam cO th khác vâi thông 1 tai cac 

nuOc khác. 

Ch d và hinh thirc k toán áp dung: 

Ngân hang áp dmg h thông ch d k toán Ngân hang Vit Nam ban hành theo Quyt djnh s6 479/2004/QD-NHNN ngay 
29/4/2004, ch d báo cáo tài chinh dôi vOi các t chirc tin dung  theo Quyét djnh st 16/2007/QD-NHNN, ngày 18/4/2007, 

Thông tir 10/2014/TT-NHNN ngay 20/03/2014,ThOng tu 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông tix 22/2017/IT-

N}INN ngày 29/12/2017ciia Ngán hang Nba rnrOc Vit Narn va cac chuân mtrc ké toán cO lien quan. 

IV. ChInh sách k toán áp ding ti Ngán hang 

1. Các thay dOi v chInh sách k toán 

Ngay 29 thang 12 nàm 2017, Ngan hang Nhà nirOc dA ban hánh Thông ttr s 22/2017/TT-NHNN hiu 1irc áp dung  01/04/2018 

thay th sira d6i và hiiy bO: khoán 20, khoán 25, khoán 28, khoãn 29, khoãn 46 va khoàn 50 Diu 2 Thông tir s6 10/2014/TI-
NHNN ngày 20/03/20 14 cáa Ngan hang Nhà nuOc v vic s0a d6i, b6 sung mOt  s6 tài khoàn trong H thông tài khoàn k toán 

các t chirc tin dung ban hành theo Quyt dinh s6 479/2004/QD-NHNN ngay 29/04/2004 cOa Th6ng dôc Ngân hang Nhà rnrOc 
va thoãn 3 Diu 1 và khoán 2, khoàn 3 Diu 2 Thông tir sc 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 ciia Ngân hang Nba nuOc vô 
vic sira d6i, b sung mt s di&u khoàn cCia Ch d báo cáo tãi chInh d6i vOi các t chIrc tIn dung  ban hành kern theo Quyt 

dinh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 và H th6ng tài khoán ké toán các t chirc tin dung  ban hành kern theo Quyét djnh 

s6 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cüa Th6ng d6c Ngân hang Nhà nuOc. 

. .,-,. 
2. Chuyen doi tien tç 

T' gin sir dung dê hach  toãn các nghip u rnua, bàn ngoai t là t giá mua, ban thi,rc t ti thôi dirn nghip vu kinh t, tài chinh 

phát sirih. 
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NGAN HANG TUISONG M41 cO PHAN sAt GON CONG THUONG Mãu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi kr tài chinh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020 Doiz v llnh: Tri!u 1*ng Viêl Nani 

sE dir cui k5' cüa các khoán mc tin tê Co g ngoai t phãi dircic dánh giá li theo t giá giao ngay tai  thai dim cui ngày 
lam vic cuii cOng cOa k' bàn cáo. Nu t' gia nay nhO han 1% so vài t giá binh quân gia quyn mua vá bàn cUa ngày lam 
vic cuôi cOng cOa k' báo cáo. Nu t giá nay Ion han 1% so vOi t giá binh quán gia quy&n mua và ban cOa ngày lam vic 
cui cOng cCia k báo cáo thi Iy t giá binh quân gia quyn mua bàn nay. 

Chênh 1ch t gia cCia các nghip v,i phat sinh trong k' và dánh giá Iai s dir các khoàn mc tin t cO g& ngoi tê cui k' 
ducic dua vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong ks'. 

TS' giá quy dól ti ngày 3 1/12/2020: 

23.120 VND/USD 

18.124 VND/CAD 

28.407 VND/EUR 

31.534 VND/GBP 

224,08 VND/JPY 

17.814 VND/AUD 

17.487 VND/SGD 

26.223 VND/CHF ,- 

3. Cong cy tãi chinh phái sinh và k toán phOng ngira rOi ro 

Các cong ci,i tài chinh phái sinh duçic ghi nhân trên bang can di k toán theo giá tn hap ding vào ngày giao dlch,  và sau dO 
ducic dánh giá lai theo t giã vao ngày cu& tháng. Lçri nhun hoc 1 khi các cOng c tâi chmnh phái sinh dã thijc hin dtrgc 
ghi nhãn trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh. Lçri nhun hoc l chira thrc hin thrçrc ghi nh.n vào khoán miic 
chênh lch t) già hÔi doái trên bang can thi k toán vào cui mi tháng va ducic k& chuyn vào báo cáo kêt qua hoat  dng 
kinh doanh vào thai dim cui näm. 

4. K toán thu nhp Iäi, chi phi Iãi và ngfrng dr thu IAi 

Ngân hang ghi nhán thu nhp 1i vá chi phi lAi theo phucmg pháp dr thu, d chi hang ngày. Lai cOa các khoãn cho vay qua 
han khOng duac ghi du thu ma dtrçrc ghi nhn ngoi bang. Khi mt khoâ.n cho vay tr thành qua han  thi s lâi da dj thu duqc 
hoàn lai  và dircrc ghi nhn ngoai  bang. Thu nhp lAi cCia các khoán cho vay qua han duc ghi nhn vào báo cáo kt qua kinh 
doanh khi thu dirac. 

5. K toán các khoãn thu tr phi và hoa hong 
ft 

Thu nhp tr phi vã hoa hng bao gm phi nhn dircxc tCr djch vi thanh toán, dch vi ngân qu5 phi tix các khoán bàn lãnh vá 
các djch vu khác duçrc ghi nhn khi thrc uhn.

SA 
6. K toán di vOi cho vay khách hang, hot dng mua nq 

K toán döi vOi cho vay khách hang 

Nguyen tc ghi nhãn các khoán vay: Các khoãn cho vay khách hang thrçrc tninh bay theo s6 dir ncr gc tn'r di dir phOng thi ro 
cho vay khách hang. 

Nguyen tc phân Ioai ncr vá dánh giá rOi no tin dçing: Các khoãn vay ngn ha.n  cO  kS' han dn 01 näm. Các khoàn vay trung 
han cO kS' han tr trên 01 nãrn dn 05 näm và các khoãn vay dái han  cO  kS' han trén 05 nàm, 

Các nguyen tc phân loai ncr  vã dánh giá rOi ro tin ding ducrc Ngán hang thc hin theo Thông tin s 02/201311T-NHNN 
ngày 21/01/2013 và Thông tin so 09/20141TT-NI-[NN ngày 18/03/2014 

Ca sO tnich 1p dr phông rOi ro vã xOa s6 các khoán cho vay không cO khá nang thu hi: Dx phong ci th duçrc tinh theo các 
s dir các lthoOn cho vay tOng kiiách hang và các cam k& ngoi bang tai  thai dim cui quy dra trên vic phân loai  nhOm  ncr 
cho vay theo thai han  ncr.  Dcr  phOng ci,i th các khoàn cho vay và các cam k& ngoi bang tai ngày kM thOc niên d k toán 
dugc xác dinh dua trén vic sO dung các t lë d phOng sau day d6i vOi các s6 dir ncr  gc  tai  ngáy 30 thang 11 hang nàm sau 
khi trO di giá tn cOa tái são dam báo da ducic khâu tth theo các t' 1 quy dnh. 

Phãn Ioai nq T' 1 lap dy phOng cy the 

NhOm 1 Na dO tiêu chun 0% 

NhOm2 NcAnchU 5% 
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NGAN HANG THUNG M.I CO PE{AN sAi GON CONG THUO'NG Mãu sO: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Thôi k' tài chinh tLr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 Do',, vj tin!,: Triu Dng V1I Nan, 

NhOm 3 Na duUi tiêu chun 20% 

NhOm 4 N nghi ng 50% 

NhOm 5 Nçi CO khà nãng mt vn 100% 

Dir phOng chung duçic tmnh bang 0,75% tóng s6 du cOa các khoán cho vay khách hang tcr nhOm I dn nhOm 4. 

Viêc xOa st các khoán ncr vay khong cO khã nàng thu hi can cü vào Thông tu s 02/2013,TT-NHNN ngày 2 1/01/2013 Va 
Thông ttr s 09/2014/TI-NI-INN ngày 18/03/2014, 

Bàn nq cho Cong ty TNHH MTV Quãn l' tai san cüa To chác tin ding Vit Nam (VAMC) 

Ngán hang thirc hiên viêc bàn ncr cho VAMC theo Nghi dinh so 53/2013/ND-CP do Chinh phO ban hành ngày 18 tháng 5 
nàm 2013, Nghi dinh 34/20151ND-CP do Chinh phü ban hành ngày 31 thang 3 näm 2015 s1ra dôi và bô sung mt so diu cOa 
Ngh dlnh  53/2013/ND-CP, thông tu 19/20131TT-NHNN do Ngdn hang Nhá nirâc Vit Nam ban hành ngày 06 (hang 9 nAm 
2013 quy dlnh v vic mua, bàn, xü 1 ncr xau cüa Cong ty quàn 1 tài san cOa To chCrc tin diing Vit Nam, và các khoân ncr 
bàn cho VAv1C duçic xuat toãn khOi bang can di k toàn theo các huàng d.n trong cOng van so 8499/NHNN-TCKT do 
Ngãn hang Nhà nuOc ban hành ngây 14 tháng 11 n.m 2013 v vic huOng dn hach  toán nghip vi mua bàn ncr xau cOa 

VAMC va ti chCrc tin dung,  Va cOng van s 9251N1-INN-TCKT do NI-INN ban hành ngày 19 thang 2 nãm 2014. 

Trài phiéu dc bit phát hänh bài VAMC tircing Crng vâi khoân nq xau ma Ngân hang bàn duçic ghi nh.n là chirng khoàn ncr 
git dn ngày d han. 

Khi hoàn thành thii tic mua bàn ncr  xau, Ngan hang sr ding d phong c th da trIch 1p chua sü dung da hach  toán giãm 

giá tn ghi s' cUa khoàn nq xAu và tht toán tái khoán ngoai bang theo dOi lâi chua thu ducrc cOa khoán ncr xau do. 

7. K toán cac nghip vu kinh doanh và du tu chüng khoán 

7.1. Nghip vy kinh doanh chtrng khoán 

Chàng khoán kinh doanh là chrng khoán ban dau duçrc mua vâ n.m gi cho muc  dIch kinh doanh trong ngan han  hoc nau 

Ban Tng Giám dôc quyêt dlnh  nhir vy. 

Nguyen tAc ghi nh.n giá trj ching khoãn kinh doanh: Chó'ng khoán kinh doanh ban dau dtrçrc ghi nhn theo giã thirc té mua 
chCnng khoán (gia g6c), bao gm giá mua cong (+) cac chi phi mua (nau có). Sau d, các chirng khoãn nay dirçic ghi nhân 
theo giá gc trü dir phOng giám giá chüng khoán. 

Dir phOng rUi ro chCrng khoán kinh doanh ducic lap khi già trj thuan cO tha thc hin di.rcrc (giá thj tru1ng) côa chzng khoán 
kinh doanh giám xung thap hcm giá gc. 

Lái hoac 1 ttr kinh doanh chrng khoán duçrc ghi nhn trên báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh theo s thuan. 

7.2. Nghip vu du tin chü'ng khoán 

Chrng khoán dau tu gm các chüng khoán s.n sang da bàn và các ch(rng khoán gii dan ngày dáo han. 

ChOng khoán gilt dan ngày dáo hn: là các chOng khoán cO k)' h.n c6 djnh và các khoàn thanh toán c dnh hoãc cO tha 
xac djnh duçrc và Ban Tong Giám dc cO djnh và cO khã nang gi den ngay dáo han. 

Chirng khoãn sn sang da bàn: là các chirng khoán ncr  hoc chüng khoán vn ducrc gi trong th&i gian khOng an dlnh 
truOc, cO tha duçrc bàn bAt cü lOc nào. 

Nguyen tc ghi nh.n chOng khoán dan tin: duçrc ghi nh.n theo giá thi,rc té mua. Sau dO các chfrng khoán nay ducrc hach toán 
theo giá g& tth dcr  phOng giãm giá chimg khoán trong các k' ka toán tip theo. 

Thu nhp läi tin chirng khoán ncr  gilr dAn ngày dáo han ducrc ghi nhn (ten Báo cáo két qua hoat  dng kinh doanh trên cci sin 
dtr thu. LAi dugc humng tnizinc khi Ngàn hang nam gi ducrc ghi giãm tnir vào giá v6n tai  thini diAm mua. 

Ui hoac l tin kinh doanh chinng khoán san sang dA bàn duçrc ghi nhn trén Bao can kêt qua hoat  dng kinh doanh theo sO 
thuAn. 

D phOng rüi no chirng khoán dAu tu dircrc Ip  khi giá tr thuAn có thA thcrc hin dirçrc (gia thj tnthng) cia ching khoán dAu 
tu giám xu6ng thAp hcrn gia g&. 
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NGAN HANG THUNG MM CO PHAN SAI CON CONG TI-ItfONG VIu s; BO5ITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 Dow vjlinh: Triu Ding Vi1 Nan: 

7.3. Nghip vu dâu tir väo cong ty con 

Khoàn (Mu tu vào COng ty con duge ghi nhn khi Ngán hang nAm gi trên 50% quyn biu quy& va cO quyn chi phi các 
chinh sách tài chinh và hot dng, nhm thu duçic Içi ich kinh th tir các hot dng cUa Cong ty dO. Khi Ngân hang khOng cOn 
n.ni gi& quyn kim soát COng ty con thI ghi giàm khoãn (Mu tu vào cOng ty con. Các khoán (Mu tu vào Cong ty con duçic 
phàn ánh trén báo cáo tài chinh theo phucing pháp giá gôc. 

Phucing pháp giá gc là phucmg pháp k& toán ma khoán (Mu tu ducrc ghi nh.n ban (Mu theo giá gc, sau do khOng ducic diu 
chinh theo nhcrng thay (Mi cOa phAn SO hOu cOa các nha (Mu tu trong tài san thun cUa ben nhn (Mu tu. Báo cáo ktt qua hot 
dông kinh doanh chi phà.n ánh khoãn thu nhp cUa các nhá (Mu tu ducic phán chia ti lçii nhun thun 1u5 k cUa bert nhn 
dAu ttr phát sinh sau ngay (Mu tu. 

Dir phOng tn that cac khoán (Mu tu Cong ty con duçic 1p khi Ngân hang xác djnh duçic các khoán (Mu tu nay b giám sOt giá 
tn khOng phái tm th&i va ngoái k hoch do kêt qua hot dng cOa các cong ty con (Mu ti.r bj l& 

7.4. Nghip vu (Mu tw dãi hn khác 

tu dài hn khác là các khoán (Mu tiz vol t l tháp hcin hoc bng 11% phn vn cCia các t chCrc kinh t. Các khoán u 
tu dài han ghi nhân ban (Mu theo giá gôc. 

Du phOng tri that các lthoán (Mu tu tài chinh dài han du'cic lap khi Ngân hang xác djnh duçc các khoán (Mu tu nay bj giãm 
sOt giá tn không phài tm th&i va ngoai ké hoach do kt qua hot dng cOa các cOng ty dugc (Mu tu bj 1& 

8. Nguyen täc ghi nhãn TSCD hüu hlnh 

Tài san ct d!nh hQu hinh duçic ghi than theo nguyen giá trCr di (-) giá trl hao mOn tOy k& Nguyen giá là toãn hO các chi phi 
ma Ngân hang phai bO ra (M cO dtrçic tài san c dnh tinh dn thOi dim dma tài san dO vào trng thai sn sang str diing theo 
d tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban (Mu chi ducic ghi tang nguyen giá tái san c6 djnh nu các chi phi nay chic 
ch& lam tang li ich kinh t trong tutlng lai do sO dung tài san dO. Các chi phi khOng thOa man diu kiin trén duçic ghi nhn 
là chi phi trong k5'. 

Khi täi san c6 dinh duc bàn hoAc thanh l, nguyen giá và khu hao tOy k disgc xOa s và bt k' khoán lài l nào phãt sinh 
tx vic thanh l (Mu dmrçc 11th vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c dinh hIu hinh mua srn 

Nguyen giá tài san c djnh bao g6m giá mua (trO (-) các khoàn ducyc chi& khu thmrcmg mai hoãc giám gia), các khoán thus 
(khOng bao gm các khoàn thu dmicic hoàn li) va các chi phi lien quan trrc tip (Mn vic dua tài san vào tr.ng thai sn sang 
sCr ding, nhu chi phi 1p dat, chay thCr, chuyen gia va các chi phi lien quan trVc tip khác. 

Tài san c6 djnh hInh thành do (Mu tu xây dimg theo phucing thOc giao thu, nguyen giá là giá quyt toán cOng trinh (Mu tm 
xãy dirng, các chi phi lien quan tnljc tip khác và 1phI truOc bi (nu cO). 

Tãi san c6 djnh.lã nhà cOa, vt kin trOc gân lin vOi quyn sO diing (Mt thi giá tn quyn sO dicing (Mt dmrçic xác dinh riêng biêt 
và ghi nhn là tài san c djnh vO hinh. 

9. Nguyen tc ghi nhãn TSCD vO hInh 

Tài san c djnh vO hinh ducic ghi nhân theo nguyen giá trO di (-) giá tr hao mOn lOy k& Nguyen giá tài san c djnh vO hlnh là 
toàn bO các chi phi mO NgOn hang phãi be ra (M có dmrçic tài san c djnh vO hInh tinh (Mn thi diem dma tài san do vào sO 
diing theo d kin. 

Mua iài san ci a'jnh vO hlnh riêng biét 

Nguyen giá tài san có djnh vO hlnh mua riêng bit bao gm giá mua (tth (-) các khoãn duçic chit khu thuong mi hoc giãrn 
giá), các khoan thu (khOng bao gm các khoan thus ducic hoàn li) và các chi phi lien quan tric tip dn vic dma tài san 
vào tnang thai sn sang sO dung. Khi quyn sO dung (Mt duc mua cOng vOl nhà cCra, vt kin trOc trên (Mt thi giá trl quyn sO 
dicing (Mt ducic xác dinh riêng biêt và ghi nhn là tài san c djnh vô hInh. 

Tài san c dnh vO hmnh hInh thanh ttr vic trao (Mi thanh toán b.ng chOng tO lien quan (Mn quyn sO huu v6n cOa don v, 
nguyen giá tài san c dinh vô hinh là giá trj hçp l cOa các chOng tix ducc phát hành lien quan (Mn quyn sO hOu vn. 

a 

II 

ju 
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NGAN HANG THUONG MJ CO PHAN SAi GON CONG THUONG Mãu so: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH 

Thô'i k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngãy 31/12/2020 Do'a vj t(nh: Tri?u Dng Vi1 Narn 

Ta! san cá d/nh vO hinh là quyln th dung dot 

Nguyen giá tAl san c6 dinh vO hInh là quyn sCr ding dt là So tin trà khi nhn chuyên nhuçing quyn sr drng dat hçp pháp 
tx nguii khác, chi phi den bü, giái phOng mt bang, san 1p mt bang, lë phi truâc ba.., hoac  giá trl quyn sü dting  d&t nhãn 
gOp vOn lion doanh. 

Phdn mlm may vi tInh 

Phân mOm may tInh là toàn bO các chi phi ma Ngân hang dA chi i-a tInh dOn thai diOm dua phOn mOm vào sü dicing. 

10. Phuirng pháp khu hao TSCD 

Tài san cO dinh hu hinh duçic khâu hao theo phuong pháp dutrng thâng da ti-On thii gian sir dting  uàc tinh cüa tài san. 
Thri gian hu ding uàc tinh là thii gian ma tai san phát huy duçc tàc dung cho san xuOt kinh doanh. 

ThO'i gian lifru dyng gthc thz/z cáa cdc TSD nhw sau: 

Nhà xzthng, vat kiln trác 
May móc, thilt bf 
Phucing tién von tai, truyln dn 
ThiEf bj, dung cu quán lj, 
Ta! san cl thnh khác 

25 nãm 
4-8 nám 
5- 6 nám 
2 - 5 nàm 
4- 6 nãm 

Quyln sü dung dat có thà-i han dttcic kiulu hao phii hcrp vói thai han trOn giOy chang nhOn quyln sz' dung dat. 

Quyln sz dung ddt vô thai han dwçrc ghi nhdn theo gid gdc và khOng inh kMu hao. 

11. KO toán các gao dich thuê tai san 

Thuê hoat dung: là loai hInh thuO tài san C0 dinh ma phOn Ian i-ui to vã lcii ich gOn liOn vâi quyOn s0 hthi cOa tâi san thuOc 
vO bOn cho thuO. Khoán thanh toán dual hInh thac thuê hot dng ducic hch toán vào báo cáo kOt qua kinh doanh theo 
phuung pháp dir&ng thâng dra trOn thai hn thuO hot dông, 

12. TiOn va các khoãn tirong throng tiOn 

TrOn báo cáo hi-u chuyOn tiOn t, tiOn và các khoàn tuong dtrang tiOn bao gOm LiOn, kim loi qu9 vã dà quy, tiOn gui thanh 
toán ti Ngán hang Nba nuàc Vit nam, tiOn gri không kS' h?n và cO k' hn t?i  TCTD kbác cO thai hn không qua 90 ngày 
kO tci- ngày gui, trái phiOu chInh phU và các giOy t& cO giá ngOn han khác du diOu kiên tái chiOt khOu vOi Ngân hang Nhà nuóc, 
chüng khoán cO thii han thu hOi hoãc dáo han  không qua 3 tháng kO tx ngày mua. 

13. Du phOng, cOng nçv tiOm an và tài san chua xác dinh 

Các khoán dr phOng duçic ghi nh.n khi: Ngân hang cO mt nghia vu hin tal  phát sinh tr các s',x kin da qua; CO thO dua dOn 
stx giãm sOt nhung 191 ich kinh tO cO.n thiOt dO thanh bàn ngbTa vi,i n; Giá tr cOa ngJiia vi n dO duqc uOc tinh mt cãch 
dáng tin cOy. Dir phOng không dircic ghi nhn cho các khoàn 10 hoat dng trong tuong lai. 

Khi có nhiOu nghia vi nçi tuong tr nhau thl khâ nang giãm sOt lqi Ich kinh tO do vic thanh bàn iighTa vp nq du9c xác dnh 
thông qua vic xem xdt Loan b nhóm nghTa vi,i nói chung. Dir phOng cOng ducic ghi nhn cho dO khã nang giàm sOt lcii ich 
kinh tO do vic thanh toán trng nghia vii nçs là rOt nhO. 

Dtr phOng duqc tinh a già trl hin tai  cOa cac khoãn chi phi dtx  tinh dO thanh toán nghia vi,i nç vài suOt chiOt khâu truâc thuO 
và phàn ành nhüng dánh giá theo thj truang hin ti vO thai giá cOa tiOn t và rOi ro ci thO cOa khoãn nç dO. Khoán tang len 
trong dr phOng do thai gian trOi qua ducic ghi nh.n là chi phi tiOn lài. 

14. Nguyen tOc và phirorng pháp ghi nhOn chi phi thuê TNDN hin hành, chi phi thuO TNDN hoän lai 

Chi phi thuO thu nhp doanh nghip ducic xác dnh gOm tOng chi phi thuO thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thuO 
thu nhp doanh nghip hoan iai  khi xác djnh lçTi nhun hoc 10 cOa mt k' kO loan 

Trang 14 



NGAN HANG THUQNG MiNI CO PHAN sAt GON CONG THUNG Mu so: BO5ITCTD 

THIJYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k' tài chinh tü ngày 01/01/2020 den ngày 3 1/12/2020 Don v (lith: Triu DOng Vi( Narn 

Chi phi thud thu nhãp doanh nghiêp hin hành: là s6 thue thu nhâp doanh nghip phâi np (hoäc thu hOi ducic) tinh trên thu 
nhâp chiu thue va thus suAt thue thu nhãp doanh nghip cña nan, hin hành theo Iut thue TNDN hin hânh dugc ghi nhn. 

Chi phi thue thu nhp doanh nghip hoàn lai  ducic xác dnh cho các khoãn chënh lêch tm thii ti ngày 1p bang can di ké 
toán giiia c s tinh thue thu nhap cüa các tài san, nq phái trá và giá trj ghi s cüa chUng cho muc dIch báo cáo tài chinh và 
giá trj sü dting cho mic dich thu. Thue thu nhp hon ii phái trá ducc ghi nhn cho tAt cá cac khoãn chnh 1ch tm th&i, 
cOn tài san thuA thu nhâp hoàn li chi duçic ghi nhân khi chAc chAn có dO lqi nhun tInh thuA trong tuclng lai dê khAu trI các 
khoán chénh léch tm thii. 

Giá trl ghi s cCia tài san thuA thu nhâp doanh nghip hoán li phái duqc xem xët li vào ngày ket thOc nin d ké toán và 
phài giãm giá tn ghi s cOa tái san thuA thu nhp hoan lai dAn mOc bão dOm chAc chAn cO dO lçii nhu.n tinh thuA cho phdp lçii 
ich cOa mt phAn hoäc toàn b tài san thuA thu nhp hoãn lai duqc sO dung. Các tái san thuê thu nhâp doanh nghip hoãn li 
chua ghi nh.n truOc day duccc xem xét Iai vào ngây kA,t thi.ic niên dO kA toán và duçic ghi nhn khi chAc chin cO dO lçii nhun 
tInh thuA dA cO thA sO ding các tài san thuA thu nhp hoán 1i chua ghi nhn nay. 

lhuA thu nhap hoãn lai dirçic ghi nhân vào b cáo kAt qua hoat dng kinh doanh ngoi trO trueing hçip thué thu nhp phát 
sinh lien quan dAn mOt  khoán mtic duçc ghi thing vào vn chO sO huu, trong truOng hçip nay, thué thu nhp hoàn li cOng 
dircic ghi nhn tri,rc tiAp vào yen chO sO hOu. 
Ngân hang chi bO trO các tài san thuA thu nhp hoAn li và thuA thu nhp hoàn li phái trá khi Ngãn hang cO quyAn hçip pháp 
ducic bO trO giOa tài sOn thuA thu nhâp hiën hành vOi thuA thu nhãp hin hành phOi nOp  và các tài sOn thuA thu nhp hoAn li 
và thuê thu nhp hoãn li phài trá 1in quan tOi thuA thu nhp doanh nghip ducic quOn l bOi cOng mOt ca quan thuA dei vâi 
cOng mt dm vi chju thuA vã doanh nghip dir dlnh  thanh toán thuO thu nhp hin hãnh phai trá vã tài sOn thuA thu nhp hin 
hành trén ca sO thuAn. 

Các khoOn thuA phOi nOp  ngOn sãch nhà nuOc s duc quyAt toán ci the vOi ca quan thuA. Chênh lch giüa sO thuA phái np 
theo st sách vá si lieu kiAm tra quyAt toán së dtrcic diAu chinh khi cO quyAt toán chInh thOc vOi co quan thuA. 

15. Kê toán các khoãn yen vay, pbOt hành chting khoOn nq, cong cu von 

Chi phi di vay là Iai tiAn vay vã các chi phi khác phát sinh liOn quan trrc tiAp dAn các khoán vay cOa Ngán hang. Chi phi di 
vay duçic ghi nh.n vào chi phi trO lái trong kS',  khi phát sinh liOn quan tn,Xc tiAp dAn vic dAu tu xdy drng hoc tOi san dO 
dang thI chi phi di vay duçic tInh trrc tiAp vào giá tn cUa tài san dO theo quy dnh cOa chuAn mrc kA toán Vit Nam. 

16. ye11 chO s0 hun 

Ven chO sO hOu cOa Ngãn hang duçyc tninh bay tnOn bang can d6i kA toán bao gAm: V6n diAu l và thng du vAn cA phAn. 

VAn diAu l: duoc hinh thành to sA tiAn ma các cA dOng da gOp vAn mua cA phAn, cA phiAu, hoAc duc bA sung tO igi nhun 
sau thuA theo Nghj QuyAt cOa Di HOi  DAng cA dOng hoc theo quy djnh trong di&u l hot dng cOa Ngãn hang. NguAn vAn 
kinh doanh duçcc ghi nhn theo sA vAn thirc tA da gOp bAng tiAn hoc bAng tái sOn tinh theo mnh giá cOa cA phiAu da phãt 
hành khi mOi thành lip, hoc huy dng thOrn dA mO rng quy mô hot dng cOa Ngân hang. 

Thng dtr vAn cO phn: Phán ánh khoàn chOnh lch tAng giOa sA tiAn thixc tA thu ducic so vOl mnh giá khi phát hãnh IAn 
dAu hoãc phát hOnh bA sung cA phiAu và chOnh lch tang, giOm giOa so tiAn thi,rc tA thu duqc so vOi giá mua Iai  khi tái phát 
hánh cA phiAu qu5. TruOng hçip mua lei cA phiAu dA hOy bO ngay ti ngày mua thi giá tn cA phiAu ducc ghi giám nguAn vAn 
kinh doanh ti ngày mua là giá thrc tA mua li và cüng phãi ghi giãrn nguAn vOn kinh doanh chi tiAt theo mnh giá và phân 
thng du vAn cA phAn cOa cA phiAu rnua lvi. 

CA phiAu qu là cA phiAu cOa Ngãn hang dA phát hành và ducrc NgOn hang mua Ii. Khoán tiAn da tná dA mua cA phiOu, bao 
gAm các chi phi cO liOn quan tnirc tiAp, duçic giàm trO váo vAn chO sO hOu dAn khi các cA phiOu qu duc hOy bO hoc tái phát 
hánh. sA tiAn thu do tai phát hAnh hoc bàn cA phiAu qu trO di các chi phi lien quan trc tiAp dAn viêc tái phat hành hoac bàn 
cA phiAu qu duc tInh vào phAn vAn chO sO hOu. 

vAn khác: Phán ánh sA vAn kinh doanh duqc hmnh thành do bA sung tO kAt quO hot dng kinh doanh hoc duçc tng, biAu, 
tái trq, dánh giá li tai sOn. 

Trang 15 
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NGAN HANG THUONG M.I CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mâu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k' tài chInh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020 Do,: v/ lI,th: Triêu Dông Viêt Nan: 

Lçri nhun chira phãn phi. 

Nguyen thc ghi nhn lçii nhu.n chua phân phi: duc ghi nh.n là s6 lcxi nhun (hoac l) tr k& qua hot dng kinh doanh cüa 
doanh nghiêp sau khi trr (-) chi phi thu thu nhap doanh nghip cUa kS' hien hành và các khoàn diu chinh do áp dyng hi t 
thay di chinh sãch kà toán va diu chinh hi t6 sai sOt trQng yéu cüa các nàm truàc. 

Viêc phân phi lqi nhuan và trich lap các qu5' di.rcic can cü vào diu l cUa Ngân hang và dugc thông qua Di hi ding cô 
dông hang nãm. 

17. Các diu chinh s Iiu kê toán ky trithc 

s6 lieu cMu näm và näm truâc di.rc diu chinh cho phO hqp theo Thông tu 49/2OI4iTT-NE-INN ngày 3 1/12/2014 và Thông 
tu 22/2017,TT'-NHNN ngày 29/12/2017 cüa Ngãn hang Nhà nuàc Vit Nam. 

18. Các bàn lien quan 

Càc bàn lien quan là các doanh nghip, các cà nhân, trlrrc tip hay gian tip qua mt hay nhiu trung gian, có quyn kim soat 
ngân hang hoac  chju sx kim soát cUa Ngàn hã.ng, Càc bàn han kt, càc cá nhân nào trl,Ic tip hoac gián tip nAm giü quyên 
biàu quyêt côa NgOn hang ma cO ãnh huâng dáng k di vai ngân hang, nhUng chuic trách quãn l chC chOt nhu ban tong 
giám dc, hi dng quan tr, nh&ng thành viên than can trong gia dInh cOa nhcrng cá nhân hoac càc bàn han kët hoac nhcrng 
cOng ty lien k& vâi Ca nhân nay cOng duçic coi là các bàn lien quan. Trong vic xern xét tOng mi quan h gicra các bàn lien 
quan, bàn chat cUa mi quan h duçic chO chir khOng phãi là hlnh th(rc pháp 1. 

V. Thông tin b sung cho các khoãn mc trInh bay trong Bang can di k toán 

1. Tin mat, yang bac, dá qu' 

31/12/2020 31/12/2019 

Tinmtb&ngVND 154.120 157.721 

Tin mat  bang ngoi t 16.687 16.578 

Tong cng 170.807 174.299 

2. Tin gui ti Ngân hang Nhà ntrOc 

31/12/2020 31/12/2019 

Tian gui thanh toán tai Ngân hang Nhà ni.rOc 560.297 784.793 

Bang VND 526.920 751.170 

BngvàngvàngoQité 33.377 33.623 

Ting cong 560.297 784.793 

3. Tien, yang gui ti các TCTD khac và cho vay các TCTD khác 

31/12/2020 31/12/2019 

3.1. Tin, yang gui tai các TCTD khãc 

Tin, yang gui không k' han 4.295.296 2.304.254 

&ng VND 11.24 1 4.673 

Bcng ngoczi hói 4.284.055 2.299.581 

Tin gui cO k3' han 1.043.700 2.165.440 

Bang VND 1.043.700 1.424.000 

Bang ngoai hci 74 1.440 

Cong 5.338.996 4.469.694 
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NGAN I-lANG THU)NG MAI cO PHAN SAi CON CONG 1'HU'ONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHLNH 

ThO'i k tii chinh tir ngày 01/01/2020 den ngày 31/12/2020 

Mu s6: I3051FCTD 

Dan vj tin/i: Triêu Dng l'iêi Na,,: 

3.2. Cho vny các t chOc tIn cIiing khc 31/12/2020 31/12/2019 

Cho vay ng&n hn 400.000 500.000 

Bang ViVD 400.000 500.000 

Bang ngoi hi 

Dx phông rOi ro cho vay các TCTD khác (1.350). 

Cong 400.000 . 498.650 

Tang cong 5.738.996 4.968.344 

Phân tich chit Iuçng dir nq cho vay, tin gui các TCTD khác: 

Na d6 tiêu chun 400.000 5 00.000 

Cong 400.000 500.000 

4. Chüng khoán kinh tloanh: Không phat sinh 

5, Cãc cong cy tãi chinh phOi siuih và các tài san tài chink khác: 

Tng giá 
(theo t 

Ti ngày cuôi k3' 

trl cüa hçrp  dng 
hiu Itic 

Tong giá tn ghi so kê toán 
(theo t giá ti ngáy lap báo cáo) giá ngày 

hçp dng) Tãisãn Côngno 

Cong cy thi chinh phdi sink 1in t 6.585 

- Giao dich k han lien t 

- Giao dich hoán di tn tê 6.585 
Tai ngãy dãu k$' 

Cong cu tài chink phdi sink tthn t 668 

- Giao dicli k$' ban tin té 

- Giao dich hoán dM ti&n tê 668 

Cong cu tãi chink phái sink tiêri tê 6.585 

6. Cho vay khách hAng 

31/12/2020 31/12/2019 

Cho vay cãc t6 chCrc kinh t& cA nhân trong nuc 15.152.879 14.381.046 

Cho vay chiêt khu thucmg phiêu và các giy t cO giá 286.076 175.086 

Cho vay bng vn tái tra. uy thác du w 595 819 

Cho vay cãc t chtrc kinh t& cá nhân ni.ràc ngoài 8.000 

Tng cong 15.447550 14.556.951 

6.1. Phán tich chat Iirqng no cho vay 

31/12/2020 31/12/2019 

Nci dU Lieu chuAn 15.100.040 14.048.066 

NçicAnchU 124.445 226.580 

Na duói tiêu chun 19.28 I 36.21 I 

Nc nghi ng 19.017 28.250 

Nq cô khã nàng mat v,n 184.767 217.844 

Tong cong 15.447.550 - 14.556.951 
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NGAN HANG THuaNc MI cO PHAN sAl CON CONG TI-hONG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHLNH 

Thôi k3' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngây 3 1/12/2020 

Mu sO: BO5IFCTD 

Don vj tI,zh: Tri'u Dng V4€t iVa,,z 

6.2. Phãn tich dir no theo thOi gian 

31/12/2020 31/12/2019 

Nangnhan 10.931.458 10.579.519 

Ntrunghan 1.742.064 1.426.315 - 

Nqdai han 2.774.028 2.551.117 

TOng cong 15.447.550 14.556.951 

6.3. Phãri tich du nq cho vay theo di tuçrng khãcfi hang và theo 

Ioai hinh doanh nghiëp 

31/12/2020 31/12/2019 

COngtynhãnuàc 57.370 19.941 

COng ty TNHH I thành 'ián do nba ntràc sà hau 100% vn diu I 43.986 57.173 

COng ty trách nhim hu han  khác 2.395.946 2.635.903 

Cong ty cO phn 1.673.611 859.956 

Doanh nghip tu nhân 41.624 77.242 

Doanh nghip cO vOn du tu nuâc ngoài 84.162 89.884 

Hop tác xâ và lien hop tác xä 5 1.308 35.725 

1-10 kinh doanh, cá nhán 10.741.373 10.454.922 

Dcm vj hành chinh snghip; Bang doãn thvá hip hi 358.170 326.205 

Tôngcng 15.447.550 14.556.951 
/ 

6.4 Phãn tick dir nq cho vay theo ngành 
31/12/2020 31/12/2019 

NOng nghip va lam nghip va thüy san 989.028 942.023 

Khai khoáng 11.588 2.762 

COng nghip chê biên, ch tao 1.018.012 1.275.328 

San xut và phân ph6i diên, khi dat, nuOc nOng, hal nuàc và diêu 

boa khOng khI 
399.015 66.170 

Cung cp nuOc; hot dng quàn Ivà xi 1 rác thai, nuàc thai 12.399 14.054 

Xây dung 1.278.538 1.3 15.599 

Ban buôn và ban lé; sira cha 0 tO, mO tO, xe may vá dng co khác 1. 191.026 1.125.631 

Djch vu luu trO va an uông 177.435 202.777 

Van tái kho bãi 296. 171 360.7 17 

Thông tin và truyên thông 22.589 / 17.528 

Hoat dng tài chinh. ngân hang vã báo him 151.341 

Hot dng chuyên mOn. khoa hpc và cOng ngh 63.287 7 1.262 

Hot dong kinh doanh bat dQng san 554.989 648.050 

HoOt dong cUa BCS, tO chirc CT-XH, quan lNN. an ninh QP 

báo dam XH bat buc 
83 .3 17 109.009 

Giáo dc vá dào to 234.165 19 1.182 

Y tê và hot dng trçl giOp xã hi 114.425. 90. 129 

Ngh thut, vui chai và giái tn 51.190 107.296 

Hoot dng djch vi khác 5.891.194 4 4.538.788. 

Hot dng lam thuê cáo cOng vic trong các hgia dinh 3.059.182 3.327.305 

Tang cong  15.447.550 - 14.556.951  
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NGAN HANG THUONG M1 cO PHAN SAJ GON CONG THUONG Mu s: BO5ITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thô'i k tãi chInh tIr ngãy 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 Don vj u,zh: Tr4u Ding fr7I Na,n 

6.5. SiT thay dÔi (tãng/giãm) cüa Dy phông rüi ro tin diing 

Ki' nay DrpIiöng chang Drp/zàng cy the 
L Sodtrdaunàm 107.849 8.155 

Dr phong rOi ro trich 1p trong k /(Hoàn nhâp trong ks') (726) 44.573 

SO dung d phOng rUl ro tin dyng trong kS' - (43.086) 

Sdtrcuik 107.123 9.642 

Näm trirrc 

So thrdâu nAm 102.622 8.922 
Dir phOng rOi ro inch lap trong ks'  /(Hoàn nhp trong ItS') 5.227 21.791 

SO dyng dir phOng rOl ro tin dung trong nilm (22.558) 

S dir cui nam 107.849 8.155 

Chi tiêt s6 dir dir phông 31/12/2020 31/12/2019 
Du phong r0i no cho vay t6 chOc tin dyng khãc - 1.350 
Di,x phOng rOi ro cho vay khách hang 116.765 114.654 
+Dirphôngchung 107.123 106.499 
+ Dir phông cu ih 9.642 8.155 

Cong 116.765 116.004 

7. Hoat dng mua nc: Không phãt sinh. 

8. Chüng khoán dAu tir 

8.1. Chüng khoán du tir sn sang d b Không phát sinh 

8.2. ChOng khoán du tir gut dn ngây dáo han 31/12/2020 31112/2019 
- Trái phiu Chfnh phO và Trái phiu Do thi 250.000 
Cng 250.000 

8.3 Trãi phiu dc bit do VAMC phát hành 

- Mnh giá trãi phiu dc bit 752.229 800.857 
- Di,i phOng trái phiu dc bit (229.826) (231.229) 

Cong 522.403 569.628 

Tngcng 522.403 819.628 

9. GOp vn, dAu tir dài han 

3 1/12/2020 31/12/2019 

- Phãn tich giá tr du tir theo Ioi hinh du hr 

D&u tu vào cong ty con 6 12.503 6 12.503 

COc khoãn dAu hr dài hn kliOc 125.655 125.655 

Dtr phOng giám giá c1u tu dai han (26.93 1) (26.308) 

Tang cng 711.227 711.850 

Trang 19 
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NGAN HANG THUØNG ML CO PHAN SAi CON CONG THUcNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 

Thôi kS' tài chinh tà ngày 01/01/2020 dn ngiy 31/12/2020 

Mu s: BOS/TCTD 

Do'n vj tInh: Triu Doug Vi Narn 

 

h A .. 9. Cop von, dau tir da hn (tiep theo): 

- Cifi tit các khoãn du tir dài hn cüa Ngân hang 

31/12/2020 31/12/2019 

Ten ia goc Cia trl hin tai 
T'l phn 

VOn (/o) 

Cia gc Cia trj hin ti T5'1phiin 
VOn (/u) 

Diu hr vào cong ty con 612.503 612.503 612.503 612.503 
Cong ty Quãn 1Nci và Khai thác Tài san 612.503 612.503 100,00% 612.503 612.503 100,00% 

A Dau hr dai han khác 125.655 98.724 125.655 99.347 

Du tir vào cãc TCTD 

Ngân hang TMCP Bàn Vit 71.776 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,34% 

Du tu vào doanh nghip khác 

Cty CP Khách san  Sài GOn Ha Long 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cty CP Thanh toán Quc Gia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

COng ty CP Chrng khoán SAIGONBANK Berjaya 3 3.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 
Qu BL Tin dung  ctia Doanh nghip v1ra và nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dtr phông giãni giá &tu tu chüng khoãn dãi han (26.93 1) (26.308) 
Cong ty CF Chàng khoán SAIGONBANK Berjaya (26.93 1) (26.308) 
Tngcng 738.158 711.227 738.158 711.850 

S..) 

rI -: ll- c- •:t. - 
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NCAN I-lANG THUNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII 

Thôi k' tãi clunh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 ThI,, P11111k:  Triu Dông V&tNam 

10. Tài san c dinh hOti hInh 

- Tang giãm tai san cô dnh hflu hinh nam 2020: 

Khoãn mue 

Nguyen gia TSCD hOn hinh 

NIii cO'a, vat kin 
trOc 

. 
Miy rnóc thit bi 

Phuong tin vn tãi 
truyen dan 

Thi& bi dung cy 
quãn 19 

Tii san c6 
dnh khác 

Tôngcng 

Sdudu näm L035.752 70.948 54.621 41.931 12.371 1.215.623 

-Muatrongnam 41) 130 767 6.522 4.193 11.652 

- Tang khác 3.603 - - 3.603 

- Tang do diu chuyn III I .210 44 521 1.886 

- Tngdo diu chinh 10 84 43 129 452 718 

- Thanh 19. nhung han (206) (I 02) (549) (857) 

- Giârn do diu chuyn (III) (1.210) (44) (521) (1.886) 

- 01km do diu chinh (10) (84) (43) (94) (486) (717) 

So ducui nllm 1.039.395 70.872 55.388 48.386 15.981 1.230.022 

Gia tn han mOn lily k 

So (ludãu nam 294.296 66.250 48,906 30.699 10.681 450.832 

- Hao mOn trong nam 41.311 .709 1.938 3.957 821 49.736 

Tang do diu chuyn I II 442 44 52! 1.118 

- 'rang do diu chinh 54 44 41 42 181 

Thanli 9. nhisqng hkn (206) (102) (549) (857) 

-Gikrndodiuchuyên (III) (442) (44) (521) (1.118) 

.01km do diu chinh (72) (50) (59) (181) 

S( do cui ni%rn 335.607 67.735 50.888 34.545 10.936 499.711 

Cia tn cOn I cOn TSCD liOti hinh 

SO dir du nam 741.456 4.698 5.715 11.232 1.690 764.791. 

Sdircui narn 703.788, 3.137.. 4.500 13.841 5.045/ 730.311 



NGAN HANG THUNG MAJ CO PHAN SAl GON CONG THUNG Mu s: B051TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

Th&i k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngy 31/12/2020 Don vjthih: Triu Dng Vit Nan: 

- Tang giãm tài san c dlnh  hüu hInh nAm 2019: 

Khoãn myc 

Nguyen giá TSCD hñu hmnh 

Nhã cüa, vt kin 
true May móc thik bj 

Phuong tin vn tãi 
trnyn dn 

Thit b dyng cy 
quán Iy 

Tài san ct 
djnh khác Tng cong 

S6dtrdunäm 962.884 71.513 53.649 38.560 12.149 1.138.755 
-Muatrongnam 116 972 3.496 548 5.132 
- Tang khác 72.868 72.868 
- Tang do diu chuyn 481 909 1.390 
- Tang do diêu chinh 14 29 11 51 105 
- Thanh l, nhucmg ban (645) (125) (362) (1.132) 
-Giamdodiuchuyn (481) (909) - - (1.390) 
- Giãm do diu chinh (14) (65) - (11) (15) (105) 
S dir cui nam 1.035.752 70.948 54.621 41.931 12.371 1.215.623 

Giá tn hao mon Iuy k 

Stdirdu näm 255.705 64.550 46.266 27.579 10.352 404.452 
-HaomOntrongnam 38.591 2.349 2.636 3.245 691 47.512 
-Tangdodiuchuyn 214 214 
- Tang do diu chinh 4 1 s 

- Thanh l, nhucmg ban (645) (125) (362) (1.132) 
- Giãm do diu chuyn (214) - (214) 
- Giãm do diu chinh (4) (1) (5) 

Sducuinäm 294.296 66.250 48.906 30.699 10.681 450.832 

Cia trl con lai cOa TSCD hfku hlnh 

S dir du näm 707.179 6.963 7.383 10.981 1.797 734.303 
S6ducu6inam 741.456 4.698 5.715 11.232 1.690 764.791 
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NGAN HANG THUØNG Mi1 CO PHAN sAi CON CONG THUcNG Mu s: BO5rTCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Th?ri k5' tài chInh tü' ngày 01/01/2020 dn ngãy 31/12/2020 00?: v/th:h: Triu E.'ông Vit Na,,: 

- Iac thông tin khc v tài san c dirih hun hInh: 

31/12/2020 31/12/2019 

Giá Lr cOn Ii côa TSCD Iiu hlnh da dông d th chip, cm cô cho các khoân vay 

Cam th mua TSCD cO giá trj Icn trong Lirong Iai 

Cam k& ban TSCD cO giá tr Ian trong tuong Iai 

Gã trj cOn Iii côa TSCi) h&u hlnh tm thi khOng ducc su dung vào san xut kinh doanh 

Nguyen gia TSCD Iiu hinh d khu hao hét nhung vn cOn sü ding 

Giá tn cOn Ii cCia TSCI) hUu hinh dang chi thanh I 

133.694 20.112 

   



11. Tài san c dinh thuê tài chinh: 

12. Tài san c ctinh vô hinh 

- Tang giãm tãi san c dinh hfiu hinh nãm 2020: 

KhOng phát sinh 

Quyn sü 
dyng dat 

Tong cng 
Phn mm 

mOy vi tinh 
Khoãn myc 

Quyn sir 
dyng dt 

Phn mm 
may vi tinh 

Khoan muc 

NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s6: BOSIFCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k)' tâi chinh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 Don vjlInh: Triêu Dng Vi1Na,n 

Nguyen giá TSCD vô hinh 

Sdirdu närn 461.718 50.123 511.841' 
- Mua trong näni 

- Tang khác 

- Tang do diu chuyn 

- Thanh I, nhucmg ban 

Sdircuinam 461.7 18 50.123 511.841 

Giá tn hao mon Iuy k 

S6dirdu nãm 38.946 46.662 85.608 
- Hao mOn trong nAni 2.660 1.027 3.687 
- Tang do diu chuyn 

S dir cu6i nam 41.606 47.689 89.295 

Giá trj cOn lai cOa TSCD vO hInh 

So thr dau näm 422.772 3.46 1 426233 

S dir cui nOm 420. 112 / 2.434 422.546 

- Tang giãm tài san c dinh vO hinh näm 2019: 

Tong cing 

Nguyen giá TSCD vO hInh 

Si dir du nAm 43 1.746 48.256 480.002 

-Muatrongnam 1.867 1.867 

-Tang khác 29.972 29.972 

- Tang do diu chuyn - 

Sdircuinäm 461.718 50.123 511.841 

GiO tn hao mOn Iüy k 

Sti dir du nãm 36.285 45.822 82.107 
-HaomOntrongnam 2.661 840 3.501 

- Tang do diêu chuyn 

- Tang do diu chinh 1 1 2 

-Giãmdodiuchinh (1) (1) (2) 

So dir turn nAm 38.946 46.662 85.608 

Cia tr cOn Iai cOa TSCD vô hInh 

S dir du näm 395.461 2.434 397.895 

S dir cui nAm 422.772 3.46 1 426.233 

Trang 24 



NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAL CON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAL CHINH 

Thôi k3' tài chinh Ut ngày 01/01/2020 den ngày 31/12/2020 Do'n rj tin/i: Triu Dông Vit A'an: 

- Côc thông tin ye tãi san cô djnh 'ô hInh: 

Khoan myc 31/12/2020 31/12/2019 

TSCD vã hinh quan trng, chiêrn t trçng Ian trong tong tài san 

Giá trl  hip l cüa TSCD vô hinh do Nhà niiàc cap 

Cia trl con Iai cOa TSCD vO hinh da dCing d th chip cho cac khoári nçi 

phái trã 

Cia trl cOn Iai  cOa TSCD vO hInh tm thOi khOng sCr dyng 

Nguyen giá cQa TSCD vô hinh khAu hao h& nhung vn cOn sr dyng 44.9 4 44.914 

Cia tn cOn Iai cüa TSCD vO hInh dang thanh I 

Chi phi trong giai don nghiên côu, trin khai 

Cia tn cam kt mua, ban TSCD vO hinh cO giá trj kin trong tucmg lai 

Các thay dôi khãc 

7ran' 25 



NGAN HANG THUQNG MAICO PHAN SAL CON CONG THIIONC Miu so: B051TCT0 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHLNH 

Thôi k5' tãi chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020 Do,, vi huh: Triu thing Vi1 iV,n 

13. t dng san dãu tu Không phát sinh 

14. Tãi san cé khãc 

1. Clii phi xãy dirng c ban d thing 

2. Mua srn. süa cha tãi san c dinh 

31/12/2020 

7.681 

7.258 

31/12120I9 

11.042 

4.122 

3. Các khoán phái thu 95.357 54.09 I 

4. Tài san cO khãc 5&417 51.644 

Cong 164.713 120.899 

14.1 Các klioãn phãi thu 31/12/2020 31/12/2019 

- Các khoán phái thu ni b 28.176 25.546 

Trong dO: 

Tarn Ongnghip vy 5.009 4.589 

COc khoOn phOi thu khác 5.029 2.8/8 

- Các khoãn phãi thu ben ngoai 67.181 28.545 

Tidn h Ira lOj .sudt chO iVhà nirác ihanh ioãn (*) 4.664 4.664 

Các k/wOn khOc 62.517 23.881 

Cong 95.357 54.09 I 

(*i:  T/,uvli ,uinh gil,, Iu trtr  liii su1 c/u) Nhà nithc I/mu/i luau: 

TiOn dO chi cho khOch hang vav h8 trq /0! sudi 

COc khoOn dO nhán i/In hj Iro /0! sual 

67.592 

('62.928,) 

kluoOn ill,, can p1r6i 1/ill In tm ch& N/ta nuO'c i/ian/i loOn 4.664 

I4,2Tàisäncókhác 31/12/2020 31/12/2019 

-Chi phi chi phân hO 7.769 4.914 

- Tãi san gán nçs d chuyn qu\4n so hu cho Ngân hang dang chO xü 19 45.754 45.754 

+BtdOngsan 45.754 45.754 

-Tàisãnkhác 894 976 

Cong 54.417 51.644 

15. Cac khoãn no Chinh phü và Ngân hang Nhà nuóc: Khong phât sinh 

16. Tin, yang gui vA vay cac TCTD khãc 

31/12/2020 31/12/2019 

16.I. Tin gui cüa các TCTD khác 

a. Tin gui khOng k9 hn 104.829 242.711 

- Bdng J'WD /03.982 24 1.862 

-Bdngngoqihdi 847 849 

b. Tiên gii cO k9 hn 1.546.640 2.723.214 

- Bang 1'WD 460.000 1.004.000 

- Bang ngogi hdi 1.086.640 1.7/9.214 

Cong 1.651.469  2.965.925 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAI CON CONG TI-I UONG Mãu so: 805/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH 

Thôi k)' tài chInh tü ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020 Do,z vj tinh: Triêzi øizg Viji Narn 

16.2. 'ay cãc TCTD kliác 3111212020 31/l2/2019 

-BangVND 870 1.610 

.VgOn hông TMCP &iu tic và PhOt Trin ViE! Nain -CNSGD 3: 870 1.610 

- Bng ngooi hOi 1.640 252.058 

± NgOn hông TMCP du lwvà PhOf Trién V!t Nain - CNSGD 3: 1.640 1.822 

NgOn hang TItIICP (-lang 1-tO! /96.945 

- .VgOn hông fl1CP Ngoqi Thwcng tw 53.29! 

Cng 2.510 253.668 

lông cong tiên, yAng gui và vay TCTD khAc 1.653.979 3.219.593 

17. Tin gui cnn khAch hAng 

- Thuyët rninh theo Ioi tin gui 31/12/2020 3 1/12/2019 

lien. yang gi khOng k5' hn 2.585.647 2.347.073 

- Bang l'ND 2.328.240 2.122.542 

- Bang yang và ngoqi t 257.407 224.53/ 

lien. vànggi có k' han 16.228.495 13.9 11147 

-Bang lWD /6.092.434 /3.753.703 

- Bang yang và ngoqi tE 136.06/ /58.444 

TiCn gui v6n chuyên ding 4.055 149 

TiCnguikqu 18.967 18.261 

lông cong 18.837.164 16.277.630 

- Thuyêt rninh theo dOi tuQng khach hAng, Ioi hinh doanh nghip 31/12/2020 3 1/12/2019 

Tién gui cUa KBNN 

Tien gui cüa TCKT 2.580.047 3.058.851 

Doanh nghip nhO ntràc /13.2 15 4/0.778 

Cong' TNHH 1.220.198 2.000.163 

CongiycOphán 986.033 408.303 

Doanh nghi4p tic nhOn 69. 120 73.4 / 9 

Doanh nghip cO vdn ddu tic ,ucOv ngoài 191.481 166. 188 

Tin gui ccia cá nhAn 12.323.988 10.731.092 

Tin gui cOa các di tuvng khAc 3.933.129 2.487.687 

TOng cong 18.837.164  16.277.630 

18. Von tAi tro. üy thAc du tw, cho vay TCTD chlu rOi ro: KhOng pht sinh 

19. PhAt hAnh giy t& cO giA thông thuOng: KhOng phát sinh. 
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NGAN HANG THUNG MAJ cO PHAN SAt GON CONG TI-1UONG Mu so: I305/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k' tãi chInh tir ngãy 01/01/2020 (len ngy 3 1/12/2020 Do,z vi Ifith: Triu Dng Vjêt jVwn 

20. Cac Lhoãn phãi ira, nç khãc vã duphOng rüi ro khac 
Các lthoán phái trã nci b 

- Cthc khoOn phái Ira cho can bó CjVV 

31/12/2020 

32.280 

10.525 

31/12/2019 

40.282 

26.92 / 
- Quj khen th1017g và phác 10 phthi Ira /3.364 4.556 
- cac khothnphái Ira nO! bO khác 8.391 8.805 

+ Läi c dông phài trã 683 683 
+ Khoán phii trá nOl  b khác 7.708 8.122 

Các khoãn phãi trà ben ngoài 65.534 73 .645 
- Phái frá v nzua sánz TSCD 870 870 

- T/iul thu nhp doanh nghip phái np 23.8/0 35.454 
- c/wv/n Iin phái Ira 2.039 /0.202 

- Thus va các khoán phái nOp cho Nhà ,Vzr&c - 

- Phái rá khác cho A'hà Nzthc 2.539 2.539 

- Các k/wan p/ia! rO ben ngoôi khác 36.276 24.580 

CEing 97.814 113.927 

21. Thu thu nhp hon hi phãi trà: Chua phát sinh. 

Trang 28 
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NGAN HANG THU'()NG MAU cO I'HAN SAI CON CONG TI-I LJONG Mu so: BOSII'C'I'D 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHIN H 

ThOi k5' tài chinh tü ngày 01/01/2020 dn ugày 31112/2020 1)011 j do!,: /'rku (lông Vii iVain 

22. Vn qu9 cüa To chüc tin dyng 

22.1. Báo cáo tlnh hinh thay dOi vn chü so hüu 
Chenli Içch 

CHI TIEU
Von gop chu I'Iing di VOn t g14 h Quy dy trO bo Qu dau tu Qu d phOng Lç nhun hu.t

T6ng 
sd Iiüu CO phan

'.
sung von diéu l phat triên tAi chinli pliãn pIii 

S6duti ngãy 01/01/2019 3.080.000 716 - 50.919 8.784 22I,53 - 72.612 3.434.544 

Lcii nhun sau chunAm 2019 
- 144.622 144.622 

Chi c6 urc t'r lçi nhun nãrn 2018 - - 

Trich Ip cOc qu5' tr Içii nhun nâm 2018 2.081 4.163 (6.244) 

I'rich qu7 khen thuâng, phOc Ii ttr Ii nhu4n nim 2018 
- (17.100) (17.100) 

Trichqu5'1ioatdnHi dngQuOn tn -Ban Kiêrn sot - 
- (1.187) (1.187) 

So du ti ngáy 31/12/2019  3.080.000 716 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 

S6dirti ng.y 01/01/2020 3.080.000 716 0 53.000 8.784 225,676 192.703 3.560.879 

Li nhun sau thud nm 2020 - - 
- 97.046 97.046 

Chi c tI:rc r Iqi nhun nam 2019 - - - 

inch Ip cIte qu' ttr 1i nhun närn 2019 - - - 7.23 14.462 (21.693) 

Inch qu khen tlnrông. phOc lçii tr 1i nhun nrn 2019 
(35.567) (35367) 

Inch qu9 hoot dng Hi dOng Qun trj - Ban Kim soIti 
(876) (876) 

itich qu5' thirâng ethi Ngithi quan I 
(500) (500) 

Chënh Itch t gilt h6i doIti 

SO dir tai ngñy 31/12/2020 3.080.000 716 60.231 8.784 240.138 231.113 3.620.982 
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NGAN HANG TI-IUONC MAI cO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s6: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k5' tãi chnh tfr ngày 01/01/2020 dEn ngày 31/12/2020 Fon vi flu!,: Triêu Dng Vit Nan, 

22. VOn qu cüa TO chirc tin ding (tiêp theo): 

lheo Nghi djnh s 93120171ND-CP ngày 07 tháng 08 nãm 2017 do Chinh phü ban hành. cic Ngan hang thuong rni phii trich 
lap cic qu trràc khi chia Co tCsc nhu sau: 

- Inch 1p  qu ds tr b sung vn diu lé 5% Ioi nhuân sau thuê. s du ti da cCia qu9 nay bang vOn diu 1 hin CO cUa cãc to 
chCrc tin ding. Qu nay s duac chuyn sang vn diu lê khi cO sr phê chuOn cüa Ngin hang Nhà nuâc Vit nam và Uy Ban 
Chihig Khoin Nhà Nuâc. 

- Inch 10% vio qu5 du phOng tài chinh; s6 dii ti da cüa qu5' nay khOng vuçut qua 25% vOn diEu l hin cO cüa cic tO chüc tin 
ding. Qu5? du phOng tài chinh dung dE bU dp phn cOn li cüa nh2ng tn tht, thit hi v tii sin xiy i-a trong qua trinh kinh 
doanh sau khi di duçic bCi dOp bng tiEn bi thumg ctia cic tt chCrc, ci nhin gay ra tOn thAt, cüa tt chCrc bio hiOni vi sü dung 
di phOng trich lap trong chi phi. 

- Tnich cic qu5 khic nhu qudAu Lu XDCB, qu khen thisâng phuc Igi. ..do Ban linh do Ngin hang dxuAt vã do Di hi 

d8ng c6 dOng phé duyt. 

22.2. Thu nhãp trn mt cO phiiu 31/12/2020 31/1212019 

- Lçii nhun hoc l dê tinh lii cabin ti-en cO phiu 97.046 144.622 

- S binh quin gia quyEn cphiu ph thông dE tinh Iii co bàn 308 308 

-Lãicobàntrêncôphiêu 315 470 

22.3 Thuyt minh ye cic cong cu tài chInli I)I1uc 1191) 

22.4. Chi tjEt von du tu cüa TCTD 

31/12/2020 31/1212019 

- Vn gOp các CO dOng 

-Thngdu'OncOphOn 

Tong cong 

22.5. CO tüc 

TOng s VOn CP phO thông Tang s Vn CP ph6 thông GO 

jo  t 
3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 ___ 

Närn 2020 Nãm 2019 

- CO tic di cong bó sau ngày kCt thOc niën d kê tom: 

+ C tüc di cOng b ti-en c phiEu ph thông: Chua cong bO Không chia c6 tcrc 

+ CO tCc di cOng b6 trên c6 phiêu uu dii: 

- C tiic cOa c phiAu uu dii lUy kE chua duqc ghi nhn: - 

Trang 30 



NGAN HANG THUONG MM CO PHAN sAi CON CONG TI-I UONG Mäu so: B05/TCTI) 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH 

ThOi k tii chinh tir ngãy 01/01/2020 den ngày 3111212020 Dovz v tIizh: Triu a9dng l'ii iVa,u 

22.6. Co phieu 

31/12/2020 31/12/2019 

- S6  kring co phiCu dang k phát hành 308 308 

- S krng c phiu dá bOn ra cong chông 308 308 

Co phiu phó thông 308 308 

SO krng c phiu dang luu hãnh 308 308 

Cd phiAu phO thông 308 308 

Mênh giá cO phiêu dang Iuu hành 10.000 06ng/c6 phiêu. 

VI. Thông tin bô sung cho các khoãn muc trinh bay trong Báo cáo kêt qua hot dông kinh doanh 

23. Thu rihip lai và cac khoàn thu nhp tuffng ty 

31/12/2020 3 1/12/20 19 

Thu nhp Iãi tin giri 12.332 61.073 

Thu nhp Iäi cho vay khách hang 1.535.380 1.53 1.709 

Thu tr Iài kinh doanh. du tu chüng khoán nq /4.030 33. 171 

-Thu /ãi hr c/nng khoOn kinh doanh 14.030 33.17 1 

Thu tr nghip v'j báo lãnh 4.752 5.998 

Thu khác tir hot dng tin dung 6.637 7.781 

Tong cong 1.573.131 1.639.732 

24. Chi phi Iäi và các khoãn chi phi tirong t 

Trá IAi Lien gi 

Trá ICi Lien vay 

Chi phi hot dng tin ding khác 

TOng cong 

25. Läi/Iô thuhn tir hoat dng dich vu 

31/12/2020 

956.850 

1.648 

28.290 

31/12/2019 

879.752 

5.578 

28.407 

986.788 9 13.737 

31/12/2020 31/12/2019 

Thu phi dlch vu 60.256 68.658 

Thu dch vu thanh Loan 23.6 12 27.234 

Thu djch vi ngân qu 572 711 

Thu khác v dich vu 36.072 40.7 13 

Chi phi tO hoOt  dng dch vi 22.158 21.463 

Chi dich vy thanh toán 7.369 7.837 

Chi phi buu phi và mong vin thông 11.113 11.246 

Chi v djch vy ngân qu 1.387 1.612 

Chi khác ye dich vu 2.289 768 

Li/I thun tü hoOt dng dch vy 38.098  47.195 

Trang 3/ 



NGAN HANG THUNC MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHNH 

Thô, k täi chInh tü ngây 0110112020 den ngày 31/12/2020 

Ju s: 1105/TC'TI) 

Dun vjzIith: Triêu Dông Vi1iVan, 

26. Li/I thun tir hoat dung kinh doanh ngoi hôi 

31/12/2020 3I/12/2019 

Thu nhp tic hot dng kinh doanh ngoi hi 3 1 .970 11.903 

Thu tfr k/nh doanh ngoi giao ngay 9.959 7.475 

Thu 1i các cOng c là! chinh phái sinh lin t 22.01 I 4.430 

Chi phi boat dong kinh doanh ngoi hi 399 316 

ci?! v kinh doanh ngoa! i giao ngav 399 3/6 

('hi vc các cOng cu lài chin/i phái sin/i Thin té 

Läi/ (16) thun tü hoat doug kinh doanh ngoi hôi 31.571 11.589 

27. Li/ 16 thuiu t1r hoat diig kiuh doauh (rnua ban) chüng khoãu kinh doanh: 

31/12/2020 31/12/2019 

Thu nhp t/r mua ban chng khoán kinh doanh 

Chi phi v rnua ban chüng khoán Idnh doanh 40 

LAi/ I thuAn Eu hot dông mua ban chüng khoán kinh doanh (40) 

28. Läil I thuãn tu hoat dng kinh doanh (mua ban) chirng khoän dãu tw 

29. Thu nhãp tir gép van, mua c phAn: Không phát sinh 

31/12/2020 31/12/2019 

Co tác nhãn duçrc trong nm Eu gop vn, mua cô phãn. 3.052 5.419 

Thu tu Içci nhun cong ty con chuyCn ye 1.644 4.011 

Thu tr gOp vOn. du tu dãi han 1.408 I .408 

Tong cong 3.052 5.419 

30. Lai/Io thuOn tO các ho?t  dOng kinh doank khOc 

31/1212020 31/12/2019 

Thu nhp tir hot dng khác 85.884 76.461 

Chi phi tt hoat dng khác 2.150 3.015 

LAi/I thuOn tu các hoot dng kinh doanh khãc 83.734 73.446 

31. Chi phi hoat dng 

31/12/2020 31/12/2019 

I. Chi np thud vO các khoOn phi. lé phi I .626 2.864 

2. Chi phi cho nhOn viên 280.893 290.930 

Trong dO: 

Chi hrcrng t'à ph cap 207.844 2/9.8/9 

Cdc khocin chi dOng gop iheo hrcrng 46.774 44.101 

D&ig phc và cOc chi phi lien quaii 14.351 /4.632 

Ciii Iris  cap 11.924 /2.378 
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NGAN HANG THUNG MAICO PHAN sAt CON CONG THU'ONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Thôi k tài chinh tirngãy 01/01/2020 den ngy31/I2/2020 

Mu s: BOS/TCTD 

Do',, vjtinh: Tri,i Thing I'it Nan, 

31. Chi phi hot dng (tiEp theo) 

3. Chi v tài san 88.775 86.969 

Trong do: Khdu hao (ài sOn cd dinh 5 3.423 51 .013 

4. Chi cho ho?t  dng quán I cOng v 75.044 67.416 

Trong do: 

COng lOc phI 5.504 6.498 

Chi v cOc /wç, dng doOn the cOa TCTD 221 136 

5. Chi np phi báo him. bão toan tin gui cOa khách hang 15.974 14.735 

6. Chi phi dr phong (khOng ilith chi phi dphOng 
riO ro tin dung ,ii và ngoqi bang: chi phi dir 
phOng giOsn giO chz'ng k/icOn) 622 23.414 

Tong cong 462.934  486.328 

29. Chi phi thuC thu iihp doanh ngIiip 

32.1. Chi phi thuë thu nhp doanh nghip hin hnh: 

31/12/2020 31/12/2019 

I. Lçri nhuãn truóc thué TNDN 120.856 180.076 

2. Các khoãn mc diu chinh thu nhp chlu thuê: 

(Tru) thu nhp duc min thuê TNDN: (3.052) (5.419) 

7'In, nhp t6 gOp v&z lien doanh awa cd phdn (3.052) (5.419,) 

Cong chi phi khOng dLrçic khSu trtr khi xhc dinh lai nhun tinh thus: 1.244 2.6/3 

3. Thu nhp clilu thuê 119.048 177.270 

Chi phI thuë TNDN tinh tran thu nhp chju thuk$' hn hành 23.810 35.454 

4. TOng chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hank 23.8 10  35.454 

32.2. Chi phi thuC thu nhip doanh nghip hoän Ii: KhOng phát sinh 

VII. Thông tin bô sung môt sO khoãn muc trinh by trên Bão cão hru chuyCn tién t 

33. Tiên vã các khoãn tu'o'ng throng tin 31/12/2020 31/12/2019 

Tin nit vO các khoãn ti.rcmg duung tin t01  qu 170.807 174.299 

Tin gui ti NHNN 560.297 784.793 

Tin. ngoi h6i gui ti các TCTD khác (khong k5' hn va k' hOn  <3 thang) 5.33 8.996 4.469.694 

TOng cong 6.070.100 5.428.786 

34. Mun mul vO (hanh t' cIc cOng ty con: KhOng phOt sinh. 

VIII. C:ic thông tin I.hñc 

35. Tinh hmnh thu nhp cüa can bô, cong nhãn viên 
31/12/2020 31/12/2019 

I. Tongs6 can b, cong nhtIn viên 1.350 1.366 

II. Thu nhp cOa can b, cong nhãn viên 

I.T6ngquIuong 207.844 219.819 

2. lông thu nhp 207.844 219.819 

3. Tin Iurng binh quân (dOng/ngui/tháng) 13 13 

4. Thu nhp binh quân (d6ng/nguii/tháng) 13 13 
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NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAl CON CONG THUONG Mu s: B05/TCTI) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi kj tài chInh 1w ngày 01/01/2020 den ngày 31/12/2020 Doi, vj i/nh: Tr&ii  Diizg Viçt Nan, 

36. Tinh hiiih thic hiên nghia vu vol Ngân sách Nhä nu*c 

PhOt sin Ii trong nOm 
du cuôi nitii S dir dãu ,ülm 

S phãi nôp 
S 

So da nôp 

750 5.422 5.457 715 

750 5.125 5.160 7/5 

297 297 

35.454 24.3 17 35.961 23.810 

35.454 23.8/0 35.454 23.8/0 

507 507 

197 5.445 5.151 491 

36.401 35.1S4 46.569 25.016 

Chi tiu 

I. Thu GTGT 

a. ThuGTGT 

b. TinuE GTGT nhO ,hd nuác 

'igoà! 

2. ThuC TNDN 

a. Thul TNDN 

b. Thue TiVDN nhà ihcu nrróc 

ngoài 

3. Các khoàn phi. I phi vá các 
khoãn phãi np khác 

Tôngcông 

37. Loai hinh và giá tn tal san the chip cOa khach hang 

Loai tàisãn dam bão 

BOL ding san 

Phuang tin vn tài 

S ti& kiëm, k' phiu vO cãc giy t có giá khác 

Vt tu. hang hOa 

TOi san th chap khac 

TOng 

38. Nghia vu nq tiêni On và các earn kCt dna ra 

Cia tn den 

31/12/2020 

28.058.357 

389.225 

93 1.470 

323.276 

840.270 

Cia tn den 

3 1/12/2019 

26.945.446 

437.962 

697.225 

3 79.024 

5 12.4 17 

30.542.598 28.972.074 

ChitiCu 31/12/2020 31/12/2019 

Báo Iänh vay vn - - 

Cam két giao dch ngohi 4 61.600 926.800A 

Cam kJi mua ngoi i 

Cam kAt ban ngoqz 

Cam ki giao djch hoán dôi 4. 161.600 926.800 

Cam k&trongnghip vii L/C 128.805 9 1.729 

cam ki thanh loan Irong iighip 'y  1./C /28.805 9/. 729 

Các cam kt khOc 168.203 162.980 

Bào Ian/i thanh ioán 68. /38 68. /7/ 

Bâo ldnh ihwc hiên hctpdOng 34.9/5 39.905 

BOo lan/i dr thdu 8.93 7 5.894 

Cam ki bOo lãnh khác 56.2 /3 49.010 

TOng 4.458.608 1.181.509 
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NGAN HANG TFIUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNC Mu so: nosrrci'o 

THUVET M[NH BAO CÁO TAI CH!NH 

Thôi kS'  tãi chinh tLr ngay 01101/2020 dn ngãy 31/12/2020 Don vj fink: Triu Dông Vit Nun: 

Trong qua trInh kinh doanh binh thithng. Ngàn hang thtc hin nhiêu cam kêt khác nhau vâ phãt sinh mt sO khoân nçi tim 

tang và cam k& nv tirn tang duc hch man vào ngoi bang. Ngân hang d kin khong bj tn that trcng yeu tr các nghip 

vtj nay. 

39. Hoit dông Oy thãc và di 19 TCTD không chiu rüi ro: Không Co. 

40. Cac hoOt dng ngoi bang khàc ma TCTD phai chlu rOi ro däng ké: KhOng cO. 

41. Giao dich vOi cãc ben lien quan 

Môi Tinh cht PhOt sinh SO dir 

Ben lien quan quan he giao dch trong nam tOi 31/12/2020 

Tiên gui thanh toän 

ti ngãn hang 6 13.530 

COn P. TNHH MTV Quãn h 
- . - Congtv con 

No và Khai Thac cai san 

K9 qu ti ngãn hang 

Lâi phài trà tién gCri, 

k9qu 

Tin thuC nhà 

GOp von 

4.326 

 

 

527 

6 12.503 

42. Các s kin sau ngày Ip bang can dôi ké toán 

Ban T6ng Giám d& khng dinh rng khOng cO str  kin nào phiL sinh sau ngày k& thcic thai k tai chinh urn ánh hiring 

trçng yu dn tinh hinh tii chinh cüa Ngin hang cn duçic thuy& minh, cOng bO trin Bio cio tii chinh. 

43. Mic d tp trung theo khu vc da 19 cia cãc tãi san, cOng nq và các khoãn misc ngoi bang 

B phn theo khu virc dia l: Là môt bô phân có th phin bit duqc cUa ngân hang tham gia vio qua trinh cung cAp sin 

phni. djch vii trong phom vi mt mOi tru&ng kinh t cii th mi bO phn nay cO chlu ru ro va Ii ich kinh tA khic vOi cac b 

phân kinh doanh trong các mOi truung kinh t khàc. Môt khu vt.rc da 19 khOng bao gm cic hot dng trong mOi truung 

kinh tA cO ni ro Va Ii ich kinh té khác bit dang ki. MOt  khu  vvc  da 19 cO the là rnt quOc gia. hai hay nhiCu quOc gia hoc 

mOt. hai hay nhiéu tinh. thinh phO trong ci nuàc. 

DIT: lriéu d&ig 

TOng (lu nç.  

cho vay 
Tong tiên gui 

Cãc cam két tin 

dyng 

CCTC l)hài sinh 

(Tong giá tr giao 

djch theo hçrp ding) 

Kinh doanh %'?L dãu 

tir chOng khoán 

TrongnuOc 15.847.550 18.837.164 297.008 6.585 752.229 

Ngoai nuuc 

44. Quãn 19 ni ro tài chinh 

Cic ni ro tài chinh ma Ngân hing phii chju bao gm ni ro tin dyng, ni ro thi tri.thng vi ni ro hoot dng. 

44.1. Ru ro tin dyng 
ROi ro tin dung là nUi ro mi môt bin tham gia trong rnt cOng cy tài chinh hoc hçp d6ng khách hang không thrc hin cic 

nghia vii cia rninh. dn den t6n that v tii chInh. Ru ro tin dyng phit sinh tt hot dng cho vay vi bão lAnh dual nhiu 

hinh th(rc. 
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NGAN I-lANG THUONG MAI cO PHAN SAI CON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH 

ThOi kj tài chinh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/l2/2020 0on vj huh: Tri!u, Doug Vit iVan, 

Ngân hang cüng chju càc rOl ro tin diing khãc phát sinh t& các khoàn du w vâo chtng khoán nçi và các rüi ro khãc trong 
hot dng giao dch cüa Ngàn hang (rUi ro giao dlch),  bao göm các tài san trén danh mic giao dch không thuc 'in chci sr 
hcru. cic cOng cu phái sinh và s1  du thanh toán vài cãc d61 tac. 

RCii ro tin dung là rUi ro IOn nh& cho hoat dng kinh doanh cOa Ngãn hang, do dO Ban lânh do quãn I rii ro tin dvng  cho 
Ngân hang môt each rt cn trçrng. Viêc quán l vá kiêm soá rii ro tin drng duqc tp trung vào mt b phn quàn ly  rt11 ro 
tin dung chju trách nhiêm báo cáo thubng xuyên cho Ban Tng Giám d& và ngu?ii dcrng du mi don v kinh doanh. 

44.1.1 Do Iu-ong rüi ro tin dng xác dnh ton tht và 1p dr phông 

(a) Cho vay vã bào lãnh 

Vic do lithng rii ro tin dyng dtroc thuc hiên tnrOc và trong th&i gian cho 'ay. 

Ngân hang da xây drng các mô hinh h tro viêc dinh Iuçng ruii ro tin dyng. Các mO hinh xp hang và châm dim nay duçic 

sü dyng cho moi danh muc tin dyng tr9ng yu và hinh thành co sO cho vic do luOng các rüi ro vi phm thanh toán truOc Va 

trong khi cho vay. 

Dua trên vic do luOng trên, Ngân hang phãn loi các khoãn cho vay và trich 1p dr phOng theo thông Ui s 02/2013/TT-

NHNN ngày 21/01/2013 vã Thông Ui s6 09I20l4fVf-Nl-ThJN ngày 18/03/2014 c1ia Ngân hang Nhà nuOc dê do luOng Va 

phàn Ioai các khoán cho 'ay và háo lành 

(b) Chung khoán no 

Các khoàn du tu cOa NgAn hang vào chü'ng khoán no là cãc cOng cu n do Chinh phci và các t chrc tin dyng vã kinh tê cO 

uy tin phát hành. Rüi ro tin dung duçic uOc tInh theo trng khoán ng cy th khi Ngãn hang dành giá cO si,! thay dOi ye rüi ro 

tin dung ccia ben d6i tác Cãc khoàn dAu us vào các ching khoán nay duoc xem là each d dam bão hoch dnh chat krcmg 

tin dung t& han và dng thOi duy in ngun tin dyng s&n sang d dáp Ong yCu cu cap von. 

44.1.2 Các chinh sAch ki€m soát vã giãm thiCu rüi ro tin ding 

Ngân hang kiêm soát rcii ro tin dung bang vic áp dyng các hn mOc di vOi các ral no (cho cà rCu ro ni bang và ntii ro HG 

ngoi bang) lien quan dn tcrng khách hang vay vn, hoc nhóm khñch hang vay von theo dung các quy dnh cCa Ngàn 

hang Nhà nLrOc Viêt Nam. Them vào dO, rUi ro tin dyng cong duc kim soát thông qua vic ía soát dnh k' càc nhOni tii 

san th chip và phân tich khâ nang trá ng Iâi và vn cUa các khách hang vay vn và cac khãch hang tim nang. 

Ngân hang cO mt s cãc chinh sách va cách thOc thc hành d giarn thiu rOi no tin dung. Cách thc truyn thóng nht là 
nAm gi cãc tài san dam bão cho các khoãn tm crng van. nit each thcrc ph bin. Cãc loi tAi san dam bào cho các khoãn 

cho vay và ing truOc gOm cO: 

- Th chap d61 vOl các bat dng san ia nhà 0: 

- Quyn di vOi cãc tãi san hot dng nhu try sO. may mOc thi& bj. hang tn kho. các khoân phái thu: 

- Quyn d61 vOi cac cOng cy tài chinh nhu chOng khoan nç va chOng khoán van. 
DOI vOl các khoãn cho vay cO dam bào. tài san th chip duçic djnh giá mt cãch dc lap bOi Ngãn hang vOi vic áp dyng càc 

t I chi& khu cy th d xác dnh giá tr CO th cho vay ti da. Ty lë chiêt khu cho mi loi tài san the chAp ducic huOng 

dAn trong Thông tu s 02/2013/fl'-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tu so 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 cUa 

Ngàn hang Nhà nuOc và duoc Ngan hang diu chinh cho tsng truOng hp cy th. Khi giá tr hqp ly cCia các tài san th chAp 

bi giám. Ngãn hang sC yëu cAu khãch hang vay v6n phài th chAp them tài san d duy tn mOe d an toàn d61 vOl rüi ro cOa 

khoàn cho 'ay. 
Rui ro tin dung dôi vOl các cam két chü yëu bao gôm thu tin dyng và các hçip dOng bào lành tài chinh cO tinh chat tirong UT 

nhu rCii ro tin dung d& vOl các khoàn cho vay. Thu tin dung kern chCung tO và thu tin dyng thirang mi - là các cam kt hAng 

van bàn cUa Ngân hang thay mat cho khách hang thanh toán cho ben thu ba len dn sA tiën quy dlnh theo các diu khoãn và 

diu kiin cy th - ducuc darn báo bAng chinh hang hóa lien quan và do dO rOi ro thAp han so vOl cac khoán cho vay trtrc  tp. 

Vic phát hành thu tin dung vã các hop dng bào Iành tai chinh duqc thrc hin theo cãc quy tninh dánh giã và phê duy tin 

dung nhu d61 vOi các khoan cho vay và tam Ong cho khách hang trO khi khãch hang k' qu 100% cho càc cam kAt cO lien 

quan. 
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NGAN HANG THUONG MAt CO PHAN SAI CON CONG THU'QNG Mu so: BO5rFCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 

Thôi k' tài chinh tir ngãy 0t10112020 dn ngãy 31/12/2020 Dow vjluizh: Tr&u Dông Vit iVain 

44,2 Rüi ro thj tru*ng 

Rüi ro thi trithng là rOi ro ma giá tn hop l cüa cãc 1u6ng tin trong tuung lai cüa rnt cong cii tài chinh s hin dông theo 

nhcrng thay dOi cOa giá thi trtsâng. RÜI ro thi twang phát sinh t trang thai ma cüa Iâi suât, các san phâm tiên t và cOng ci 

vOn. tãL Ca CaC san phãni nay du chiu tác dng t biên dng trn th twang nOi chung vã tang loi thl triräng nOi riéng vã 

su thay dOi ccia mcrc do bin dng cOa giá thi trtthng nhu: rüi no lAi sut. rüi ro tiën t và rüi ro ye giá khác. 
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NCAN IlANG 'nhll'(YN(; MM CO l'IlAN SM (;ON CONG TUU'(NC MAn s/i: I305fTCTl) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

llio'i k' tài chInk tir ngày 01/01/2020 den uigày 31/I 2/2020 
f)oii vj Ii,,!,: Tri1, di,:g V'iji Nuiii 

44.2 Rili ro 1111 trirOng 

44.2.1 Rñi ro lãi snAi 

Rüi ro ku suM 10 r6i 10 nià doug lien trong Lining lai cOs m61 cong ci ti chinh hj hin dng do tác dOng cCia cOc Ihay dOi v kui suM cOa thi Lrirrng. NgOn hOng quOn l' rOi ro IAI su/it thông qua vic kiin soAt mCrc chnh lcI, IAi suM 

thco kS'  han hOng thOng. 

I3ing (limp dy tOrn hIt rüi ro lAi suM cOs Ngn htig t; ugày 31 IhAng 12 iinI 2020: 

Clii lieu Q.uI lisa Khong chIn lI 
- 

Den I tliiliig 
I c!n 3 

Iltang 

16 3 dii 6 
Iliang 

106 dn 12 
linIng 

Tr I dM, 5 
. 

narn 
- 

Tren nm Tong 

D&i mi, yAng hac. dA qu 170.807 -  -  -  -  170.807 

Tin g6i tal ngAn hAng Nhd ntrac - - 560.297 -- - - - -...........
60.297 

Tin,vAng gri 'ai vàcho vay cAc TCTD khOc ($) - 4.759.296 
-

579.700 
- 

 400.000 - ................................-  -  
5.738.996 

Chmg khoAn kinh doanh (') . - - - - - - 

CAc cOng ci LAi chinh phi,i sinh vA cAc 101 san tAi chinh khOc (*) - - 6.585 -  -  • 6.585 

ChovaykhAch hAng(s) 216.957 94.872 93.798 375.551 5.318.308 6,042.810 3.305.254 15.447.550 

ChOng khnAn dM tLr() - - - - - 752.229 _ 752.229 

C,Op vOn. dOu us dAi han () - - - - - - - 738.158 738.158 

TAi sOn ciS djnh vO 13/it deing  sOn diSu us - - - - - 1.152.857 1.152.857 

TOsAnCOkhAc() - 358.436 58.46 

T/ing TOI sn 
. 

216.957 529.243 5.414.465 680.083 775.551 5,318.308 6.795,039 5.196.269 24.925.915 

NQpliOi trO 

TiiSn gui ctia VA vay Lr NHNN vA cAc TCTI) khAc - 717.229 934240 -  870 1.640 1.653.979 

TingcricOa khAch hang - 5.491.637 1.003.859 4.324.556 23.869 7.993.243 18.837.164 

Cñc cOng cu LAi chinh phAl sinh vA cáo khoAii ncs lAi chinh khAc - - -- . - - 

VOn 101 lrq. Oy Iliac d/iu 1Lr, cho vay TCTD chju rOi ro - - - 

PhAt hAnh gIy tO cO giO - - 

COc khoOn nçi khOc 440.268 . 440.268 

T/ing Nq phái IrO 
- ..- 

. - 6.649.134 1.938.099 4.324.556 23.869 7.994] 13 1.640 20.931.411 

Mi'rc ckuils lchi nliy crn vOl hIi 511M ni hing 216.957 529.243 (1.234.669) (1.258.016) (3.549.005) 5.294.439 
- 

(1.199.074) 
- - 

5.194.629 3.994.504 

COc cam ki ngoai hAng có lAc dOng 101 muc dO nhay cAm vôi lAi suM c0a -
... -------------------------------------- -- - - 

cAc 101 sAn vii cOng nçi (rOng) 
- (4.458.608) -  -  -  -  -  -  (4.48.608) 

Mt'rc chênli lcli nhy cAm vOl hIl suAt nOi, ngoai hAng 216.957 (3.929.365) (1.234.669) (I .25.Q 16) (3.549.005) 5,294.439 (1.199.4174) 5J94.629 (464.104) 



NGAN lIANC THt1'NC Mi1 CO I'HAN SM CON CONG TIIU'(iNc MA si: lio5ul'CID 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CL-IINH 

Thôi k tài chiiih tr ngày 01/01/2020 den ngãy 3111212020 Doii '1 fin/i: Triê:i dôni Vjif Au,,, 

13i%ng dirói dy loin tat ri ro li suAt cia Ngn hang ti ngiy 31 thang 12 tijltti 2019: 

(Iii Lieu Quit hiti khotig;cIiu hat Den 1 tliaiig 
I du3 
. 

thang 

Tir3 dCn 6 

thang 

'I'i'i'ó dCn 12 

Ihang 

là Id/ti 
- Irëii nil iii Lông 

Tinnt,vingbc,dáqu' -. 
174.299 - - - - 174.299 

TiCngài ci ngân hang Nbaroc - 784.793 - - - - 784.793 

Tin,vàng gôi ci vi cho vay cic TCTD khic() - - - - 3.542.294 1.427.400 - - 4.969.694 

Ch mgkhoankinhdoanh(*) - - - -- - - - - 

Cac tong u tat hinh phat stnh va cac tat san tat chuiili khaL (4) 668 668 

Chovaykhachhang() - - 377.893 1692 IS 637.458 2,33310(1 8,362.263 2.677.019 14.556.951 

Chtmg khoan dAy hr (*) - 
I 050 87 I 050 857 

GOpv6n,duttIdaihun(*) 
- - - - - 

- 738.158 738.158 
- 

Tâisancdjnh vi tngsanAutu - - - . - 1.191,024 1,191.024 

TâisánCókhic() - ------------
. 327.705 - . - -. 327.705 

TAngTh sin - 502,004 4.705.648 1.596.618 - 637.458 2.333.100 9.413.120 - 4.606.201 23.794.149 

N phil tn 

Tin gCri cüa vi vay wNHNN vi cic'I'CTD khãc 1.645.133 1.324.224 . 250.236 - -. - 3.219.593 

Tin gi cia khicl, hang - 5.523.869 1.771.443 2.655.461 23.001 6,303,856 16.277.630 

Cic cOng cu tii chinh phii sinh vi cic Ithoin ntii chinh khic . - - - - - . - - 

VAn Lii trq, ày Ihic dAu tu cho vay TCTD chju rid ro - -. - - - - 

Phit hanh giAy t& CO gii - - - - - - 

Cic khoãnnkhic ... - .. - - — --
362.506 - - - - - 362.506 

- . 

TAng Nçphii In . - - 7.53 1.508 3.095.667 2.655,46 I 273.237 6.303.856 - 19.859.729 

Mt?c cIinIi Ichi uihy cirn vi Iii 5At ni bing - 502.004 (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 4.606.201 3.934.420 

Cic cain ket ngoai bang cô tic dng tói mirc dO nhiy eiiit vOi Iii suAt cia 

cac tat San vi cOng nv (rong) 
- (1181 509) - - - - - (I 181509) 

Mire cIinh Ich tiIiy culm vOl Il suAt ni, ngoi biug - (679.505) (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 - 3.109.264 4.606.201 2.752.911 

() Khoin uu1uc n:iy kliOng bao gônl s/u dir di phôrug run ro. 

Trauu' .9 



NGAN HANG TlIUNG Ml CO PIIAN SAl GON CONG 1'llUNG Iu sfl: Ro5rr(:TE) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
ThOi kj' tài cliinh tir ngày 01/01/202() dn ngãy 31/12/2020 Do'n vi i/nh: Tr/u dng Vi1 Na,,, 

44.2 RCii ro Ill! tru*ng 

44.2.2 Rüi ro tin l 

RAi ro lien l IA Al ro mA giA trj cAa cAc cOng cii tAl climb hi hin diig LIO1 phill tr bin dOng  t giA. NgAn hAng dircrc thAni, Ip vA hot dng tai  Vit Nam vOi dông tin sü diing là dng Vit 

Nam. DAng lien giao dlch chinh C6a Nghn hAng ciing IA diig Vjt Nani. CAc khoiin cho vay vA rng trLrc cho khAch hAng cCiii NgAn hAng chU yOu bAng dng Vil Narn vA dO Ia M9. Tuy nhiOn, 

mit s6 tAi san khAc cua NgAii hAng hang ngoai t khAc dtmg Vlst Naiii VA dO Ia M. Ban Tong GiAm dc cua NgAn hAng dA thiêt 1p ban  nicrc trang thAi cho tCrng batm tin t. Trang  thAi dOng 

tiOn dtrçic giAm sAt hAng ngAy vA cl,i&i Itrçc phOng ngira rAl ro dtrqc NgAn bAng sCr diing  d dAm bho trang thAi dOng tin dirc duy tn trong hn mcrc da thiét lap. 

Bang dtri dA trinh hAy cAc tAi sAn vA cOng n cAa NgAn hAng tbeo boi tiên ii dtrçic quy di sang VND Iai  ngAy 31 tbAng 12 nAni 2020 

Clii lieu EIIR duqc quay do, (ISO duroc quv (101 
CAc ngoai t khAc 

. 
dtrcquydôi 

long 

TAi sAn 

Tin rnt. yAng hac.  dA qu 465 - 15.824 399 16.688 

Tin gOi tai  ngAn hAng NhA nirâc - - 33.377 - 33.377 

Tin. yAng gal Iai vA cho vay chc TCTD klalc (*) 7.098 4.273.689 3.266 4.284.053 

Cbtrng khoAn kinh doanh (*) - - - - 

CAc cOng cv tAi chinh phAi sinh vA cAc tAl sAn lAi chhih khAc (*) - - - - 

Cho vay khAch hAng (*) - 797.472 - 797.472 

Chüng khoAn dati ttr (*) - - - - 

Gop vtn, dAu tu dAi hn (*) - - - - 

Thi sAn CO khAc (*) - 5A43 - - - - - - 5.443 

TOngTAisAn - 
7.563 5.125.805 3.665 5.137.033 

Nç phAi trA vA Vin ehA th hOu 

Tin gCri cAn vA vuy r NIINN vA CAC TCTI) khAc - 1.089.126 - 1.089.126 

Tin gui cUa khAch hAng 6.266 389.990 - 10 396.266 

CAc cOng c iAi chinh phAi sinh vA cAc tAi sAn tAl chinh khAc (*) - 3.236.800 - 3.236.800 

Vii lAi trçv. A)' iliAc du Ut. cho vay TCTI) chju rAi ro - - - 

PhAt IiAnh giy i có giA - - - - 

CAc khoAn ni.v khAc 1.297 409.889 3.655 414.841 

VOn vAcAc tti' - - - - 

TOng N phii IrA vA 'En chO sO IiOii 7.563 5.125.805 3.665 5.137.033 

Trng thAi tin t ni hAng - - - 

Tring thAi tiên t ngoi hAng - - - - 

i'r4ng thAi tiiu t nii. ngoi hang - - - - 



NGAN HANG THUNG M,I CO PHAN sAt CON CONG THUONG Mu so: Ii051l'C'l'l) 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHkNH 
ThOl k' tài chinh lu ngy 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 F),,z vi tin/i: Trian doug J'iêi Nuii: 

Bang duó day trinh bay eác lñi san vã cOng n cthi Ngin hOng Lheo Ioi In i dtrc quy clOi sang VND t& ngOy 31 thOng 12 nAm 2019: 

Chi tiêu EUR du'çrc quy d6i tlSD du'çic quy dôi 
Cai ngoii t khOe 

du'yc quy doi 

Tãi san 

Tin met. vãngbc,dãqu 720 15.650 207 16.577 

Tin gi i ngn hOng NhO ntrOc - 33.623 - 33.623 

Tn, vOng gth tii vO the vay cOc ICTI) khOc (A) 7.826 3.026.166 7.029 3.041.021 

Chmg khoOn kinh doanh (A) 
- 

- - - - 

COc cOng cv tOl chinh phOl sinh vO cOc tOi san tii chinh khOc (A) - - - - 

Chovaykhachhang(*) 
- ..- 

- 671,891 - 671.891 

Ch(rng khoOn du ttr (A) - - - 

GOp v6n, du Lu dOl hin (A) - - - 

TOI sOn c djnh vO Bt dng sOn du ttr - - - 

TOi san CO khOc (A)
. .. - 

7.553 - 7.553 

Tang TOi sOn ....--. 
8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Nçi phOi trO vO V6n chO so hUu 

lien gui cua vaviytuNHNN vac'KTCl D kh'c I 972 121 1 972 121 

'I'in gui c6a khOch hOng 7.584 375.594 9 383.187 

CáccOng cv tOi chinh phOi sinh vO cOc tOl san tOi chinh khOc (A) - 926.800 - 926.800 

VOn tOi try, iiy thOc du tur, cho vay TC'I'D chju rUl ro - - - - 

COc khoán ncr khOc 962 480.368 7.227 488.557 

Von v/i cOc qu9 - - - - 

Tang Nq phai trO vO VEn chü sOr Iiü'u 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

'I'ring thOi tin t ni bang - - - - 

'I'rng thai tin t ngoii bOng - - - 

'iring thai tin t ni, ngo4i I)iillg - - _ - 

(A) Khoan mtic nOy khOng bao giii sO dtr dy phOng ui 10. 

TIWAI,' 4/ 



NCAN lIANC i'IILI'(ING 1i CO l'IIAN S,U GON ('ON( TII(P(ThlC 

THUYET MENH BAO CAO TAI CHINH 

Thô'i kS' tài ctiinh tü ngày 01101/2020 (len ngày 31/12/2020 

.az .r 
tvuau n: Itfl5flCTI) 

1)0,, t'j f/nh: Triu d.izg J'iet Nan, 

41.2 Rüi ro till trirOng 

44.2.3 Rñi ro thanh kiloall 

Rüi ro thanii khoan in rCii ro ma Ngãn hang khOng 1h thrc hin dtrcic nghta vi clii Era lien quan dn cOng 09 tái chinh khi dali hn vâ khOng cO ngucn von thay th khi khách hang rat v6n. Hãu qua cô the dan dCn viCc Ngän hang 
khOng cOn khà nEtiig thanh man d6i vOi ngLri ghi tin va không (hrc Iiin dLr9c cac cam k& cho vay. Ngôn hang quãn l' r61 ro thông qua: 

• Kiãrn soàt hotmt d6ng huy dng v/in vá cho vay hang ngãy 

• Duy tn danh niic dti Iu ban gOni các chLmg khoan d. dang chuyn d/ii thánh tin inl 

- Kiêni anal các clii s/i thanh khoôn dra lr&i ban cnn Linh hinh tãi chinh dam ban wan thu then các quy djnh ccia Ngãn hang Nlhn nuOc Vil Nani. 

Bang duO, day tOrn tt cãc khoan tâi san vá 09 c/n Ngan hang then nhOm k' han 1mb lit tigày km thCic lam k Loan 31/12/2020 dn ngimy dáo h?n: 

Clii lieu 
Qua litlil 

Không anh 
Iuurng k' him 

Trong han 
lông 

Iron 3 thang Dui 3 tInng 1 th TÜ' I -3 thàng Tir 3- 12 thang hr I -5 nam IrOnS narn 

Tin met.  yang htic. dá qu' - - 170.807 - - - - - 170.807 

Tin gOi tam  ngãn hang Nba flUOC - - 560.297 - - - - 560.297 

Tin, yang gOi tai vâ cho way các TCTD khàc () - - - 5.338.996 - 400.000 - - 5.738.996 

CR/mg khoãn kinh doanh (1 . - - - - - - - 

cac cOng en tài chiiih phãi sinli vcãc tAi san li chitili khac () - - - 6.585 - - 6.585 

Cho way Ihach hang () 191.922 2 ()6 - 662.391 2.666.953 7.516.238 2.154.584 2.230.426 15.447.550 

ChCmgkhoãnduhu() - - - - - - 752.229 - 752.229 

GOp v/in, du Itt dam han () . . - - - - - 738.158 738.158 

li san cô dnh va I3L dOng san dat, ttr - - - - - - - 1.152.857 1.152.857 

Tâi são CO khác () . - 358.436 - - . - 
- 

.... 
358.436 

T/ing Tài san 191.922 25.036 529.243 6.561.684 2.673338 7.916.238 2.906.813 4.121.441 
— 24.925.915 

N phat Ira - - - - 

TiOn gri cüa vãvay Lit NI INN Va các TCTD khac . - 1.651.469 - 309 1.456 745 1.653,979 

Tiin g/ri cüa khhch hang - - 7.119.492 3.512.465 7.435.984 769.223 18.837.164 

Cac cOng cu L1I1 chinh ph/ti sinh va cãc khoãn ns I/ti chinh khhc - - - - - - - 

V/in thi hrçm, Ciy lhmic d/iu LII. cho vay TCTI) chin rhi ro . - - - - - - - - 

Imat hanh gity tO cO giã - . - - - - - - - 

Ci khoan nq khac 440 268 440 268 

IlIt,NQIihllitIH 9211 229 3l246S 7436293 770679 - 74 20931 411 

Müc chOnim Ihanim khoãn rOng 19 1.922 25.036 529.243 (2.649.545) (838.927) 479.945 2.136.134 4.120.696 3.994.504 



N(;AN UANG TULIONC MAt cO PLIAN SAI CON CONG THLIONG Iiu : I305(I'C'I'l) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINEH 

Thai kS' tài chinh tir ngày 01101/2020 dit ngày 31/12/2020 DUfl "1 tin!,: Tri?: (lông Vit Na,,, 

Bing duOi dy tOni it các khoán tài san và nçt cüa NgtTh hang tlieo nhOni ky hn Linh Ur ngay két thuc k' k Loan 31112/2019 d&i ngay dáo httn 

Clii' ii 
Qua hn 

l<iiâng auili 
iitng k liii, 

Trotig hurt 
'I'ng 

Trcii 3 Iliatig Dn 3 thang flii I thtang Tr I -3 tháng Tü'3 - 12 lIlting '16 I -5 utitu i'r,i 5 nani 

'in nit, vauigbac,dáqu' - 174.299 -  -  -  -  174.299 

l'in gOi t?i  ngán hting Nhti ntrOc - - 784793 -  -  -  -  784.793 

Tien yang i,i t?l  vi cho vay cut. rc I D khac () 4 469694 500 000 4 969 694 

Chcmg khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Cac cong ci tat chinh phat sinh vu cat, tat san tat chtnh khac () 668 668 

Cho vay khách hâng() - - - - - - 533.268 2.855.471 7.350.446 1.808.920 2.008.846 14.556.951 

ChungkhoandautLr(') - 395 147 655 710 1 00 87 

Gópv6n,du tttdaihan() - ' - - - ' ' - ' - - , 738.158 738.158 

Ttii san cdinh Btdngsut - - - - - - - ' ' - 1.191.024 1.191.024 

TàisánCókhác()
- . - , 327.705 - - - .- - - ' - 327.705 

'- 
TngTisãn --  - - , 502.004 5.788.423 , 3.355.471 7.745.593 , 2.464.630 3.938.028 23,794.149 

Nç'phai Ira ' - - - - 

TingüicavãvayUrNHNNvticácTCiDkhtic — - ' - 2.803.507 369.746 46.340 -  -  3.219.593 

Tngü cüa khách hang - - -- , 6.58S.928 2.966.310 5.950.395 77 1.997 16.277.630 

Ctic cong ci tãi chinh phtii inh vti các khoán ncr ttii chinh khác ' - - - - - - - 

Vn tái trçr, üy tMc clâu tu, cho vayTCT1) chju mi ro - - - - - - - ' - - - 

Phtit humnh gity 16 cO giá - - - - - - - - - 

Cãc khotin n khAc . - 362.506 - - - - - 362.506 

Tng Nqphai trti - - - 9.754.941 3.336,056 5.996.735 771,997 - 19.859.729 

Mcrcchuih thanh kitotin rOng - - 502.004 (3.966.518) 19.415 1.748.858 1.692.633 3.938.028 3.934.420 

() Khoân muc nay khOrig bao grn sS dir dz phOng rü ri,. 
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NGAN HANG THUONG MAL CO PHAN SAi GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Tho-i ky' tài chInh tfr ugãy 01/01/2020 den ngày 31/12/2020 vj tinh: Tr4u DJng V/el Nain 

44.2 Quãn I rüi ro tãi chinh (tip theo) 

44.3 Giá tn hçrp 1 cüa các tài san tài chInh vâ cong nq tãi chinh 

Các tài san tãi chinh và cong nçi tài chinh cüa Ngân hang dang thiçic ghi nhân theo nguyen tc giã gc tr& di các khoan dx 
phOng giâni giá tái san. Do vy, giá tn ghi s cUa các tài san tài chinh và cong no tài chInh cOa Ngân hang cO th cO các 
khác bt Mi vó'i giá trj hçp I cUa chOng. 

Hiên tai, Ngân hang china thuc hin xác dinh giã tn hccp cUa tAt cá các tài san tãi chinh vã cong nç tài chinh cOa mlnh. 
Ngân hang së thrc hiên vi& trInh bay giá trj hcnp 1 cüa tâi san tài chinh vã cOng nci tài chinh khi cO cãc hirâng dAn chi ti& 
cUa cãc cii quan quãn 1' 

Tp. !-ICM,ngay 18 tháng 01 nàm 201,V 

Trang 44 



NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN 
SAl GON CONG THUONG 

CONG HOA XA 1-101 CH NGHTA V1IT NAM 
Dôc lap — Tçr do — 1-ianh phOc 

      

S: q22. ./SGB-KH-BC 

Giài trInh theo Thông tu s I55/20!5/TT-BTC ngày 
06/tO/2015 cUa BO Tài chInh ye Huóng dn cong bô 
thông tin rên th tiuOng cli rng khoán 

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 nam 2021 

KInh gü'i: - Uy ban Cliá'ng khoán Nba nuó,c 
- So' Giao dlch  Chü'ng khoán Ha Ni 

Can cir Khoán 4 Diu 11 Thông tu' s 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüa 

B Tài chIrih v Hung dn cong b thông tin trên thj tru'ô'ng chü'ng khoán quy djnh: 

Diéu 11. Cong bd thông tin d'f n/i kj 

4. K/il cOng bO' thông tin các báo cáo tái chIn/i nêu tgi k/ioOn 1, 2, 3 

Diéu nay, to c/itc niêm yet, cOng ty dci ching quy mó ian p/iOi dng thai giOl ti-lu/i 

nguyen nhán khi xáy i-a nit trong các tru'&ng hQp sau: 

a,) Lcxi nhun sau thue thu nIip doanh ng/iip ti Báo cáo kêt quO hoat dng 

kin/i doanh cz'a kj) cong bO' thay dO'i tic 10% trO' ten so vâi báo cáo cluig kj) nOrn 

tricO'c: ... ", Ngãn hang TMCP Sài GOn Cong thuong (SAIGONBANK) giãi trInh 

nhu sau 

I. BAO CÁO TA! CH!NH RIENG LE: 

Li nhu.n sau thus Qu' IV nãm 2020 là -50.982 triu dông, tang 620 triu dng 
so vó'i Qu TV nãrn 2019 (-5 1.602 triêu dông), chü yu do: 

- Thu nhâp lãi thu.n giãm 61.116 triu dông (Qu IV/2020: 141.181 triu dông, 
Qu' IV/2019: 202.297 triu dOng) 

- Läi 1 thun tir ho?t dng djch vi.i giãrn 1.833 triu dông (Qu' IV/2020: 11.246 
triu dcng, Qu IV/2019: 13.079 triu dng) 

- Lãi l thun tr hot dng kinh doanh ngoi hi tang 3.197 triu dng (Qu' 
IV/2020: 8.662 triêu dng, Qu)2 IV/2019: 5.465 triu dông) 

- LAi 1 thun tr hot dng khác giánl 17.955 triu dông (Qu IV/2020: 14.85 1 
triêu dng, Qu IV/2019: 32.806 triu dông) 

- Thu nh.p gop vn mua c phn giãrn 1.159 triu dông (Qu IV/2020: 2.852 triu 
dông, Qu IV/2019: 4.011 tuiu dng) 

- Chi phI hoat dng giãm 48.330 triu dông (Qu IV/2020: 105.926 triu dng, 
Qu' IV/2019: 154.256 triu dông) 
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- Chi phI dy phông rüi ro tin dtng giám 10.369 triu dông (Qu IV/2020: 13 1.884 

triu dng, Qu' IV/2019: 142.253 triu dng) 

- Clii phi thuê thu nhp doanh nghip giám 20.787 triu dông (Qu' IV/2020: - 
8.036 triu dông, Qu' IV/2019: 12.75 1 triu dông) 

11. BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT: 

Lgi nhun sau thuê Qu IV nãm 2020 là -48.457 triu dông, tang 4.632 triu dng 

so vói Qu IV narn 2019 (-53.089 triu dng), chü yêu do: 

- Thu nhp lãi thuân giâm 60.9 17 triu dng (Qu' IV/2020: 144.489 triu dng, 

Qu IV/2019: 205 .406 triu dng) 

- Lai 1 thuãn tü hott dng djch vy giârn 1.042 triu dông (Qu' IV/2020: 11.246 

triu dông, Qu' IV/2019: 12.288 triu dng) 

- Lãi 1 thun ti'j hot dng kinh doanh ngoi hi tang 3.197 triu dng (Qu' 

IV/2020: 8.662 triu &ng, Qu IV/2019: 5.465 triu dông) 

- Lãi 1 thuân tr hot dng khác giârn 11.545 triu dông (Qu IV/2020: 22.101 

triu dng, Qu' IV/2019: 33.646 triu dng) 

- Thu nh.p gop van, rnua c ph.n tang 1.208 triu dng (Qu2 IV/2020: 1.208 triu 

dng, Qu' IV/2019: 0 dng) 

- Clii phI hot dng giârn 42.2 10 triu dng (Qu' IV/2020: 112.046 triu dng, 

Qu' IV/2019: 154.256 triu dng) 

- Clii phi dirphông rüi ro tin ditng giârn 10.369 triu dông(QuIV/2020: 13 1.884 
triu dng, Qu IV/2019: 142.253 triu dng) 

- Chi phi thuê thu nhp doanh nghip giám 21.152 triu dng (Qu IV/2020: - 

7.767 triu dng, Qu' IV/20 19: 13.385 triu dng) 

Trên day là ni dung giái trInh v vic cong bô thông tin cüa Ngân hang TMCP 

Sài GOn Cong thuong theo Thông tu s 155/2015/TT-BTC, chng tOi kinh báo cáo 

Uy ban Chirng khoán Nhà nu'c, Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni. 

Trân trçng./. 

ø-. GIAM 
0061 

VO TH! NGUYT MINH 
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