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U NGAN HANG THIJNG MI CO PHAN sAl GON CONG THUNG 

• BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
U Ndm là! chinh kit I/sac ngày 31 IJsáng 12 ndm 2019 

U 

U
Ban Tdng Giám dde Ngán hang Thu-ong mgi Cd phdn Sài Gdn Cong Thu-wig (duói dày gi tat là Ngdn hang) trInh bay bàn báo 
cáo nay và các bOo cáo tài chInh dJ duc kim toán cOa Ngdn hang cho nOm tat chInh kdt (hOc ngày 31 thOng 12 nOin 2019. 

U 
1. Thông tin chung v Ngân hang 

Thành Ip: 
U Ngân Hang Thwng mai  Co phn Sal Gàn Cong Thucng thrcic thánh 1p theo giy phép sO 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 do 

• 
Ngân hang Nhà rnràc Viét Nam cp. GiAy chthig nhn däng k' doanh nghip Cong ty cO phn sO 059074 ngày 04/8/1993 và 
däng k thay dOi 1n thtr 29 ngày 22/06/2018 do Sâ K hoach và DAu tir Tp.HCM cp. 

• Thii gian hoat dQng cOa ngân hang là 50 nám k tir ngày cp giy phép du tiên. 

• Tlnh dn ngày 31 tháng 12 nám 2019, vOn diu l cüa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dOng. 

• 
Hoyt dng chInh cüa Ngãn Hang bao gOm: 

U
- Huy dng vOn ngn han,  trung  han  và dài han  vó'i các hlnh thcrc tin gui cO k' han,  không kS' han, ching chi tin gii; 

U
-  Tip nhan vOn tiy thác du tti và phát trin cüa các tO chuc tin diing trong nirâc; 

- Vay vOn các tO chic tin di,ing khác; 

U - Cho vay ngn han,  trung  han  và dài han  dOi vâi càc tO chic và Ca nhân tüy theo tfnh cht và khã näng nguOn vOn; 

U - Chit kMu thuang phiu, trái phiu va giy t có giá; 

• - Hun vOn lien doanh và mua CO phn theo pháp lut hin hành; 

U - Lam djch vz thanh toán gitia các khách hang; 

- Thi,rc hin kinh doanh ngoai t, yang bac  và thanh toán quOc t, huy dng các ba1  vOn tcr niiàc ngoai và các djch vi ngân hang 
U khác trong quan h vâi ni.râc ngoài khi &rVc Ngân hang Nba Nuâc cho phép; 

• - Kinh doanh khách San  và an uOng (khong kinh doanh tai  trii su);  

• - Thrc hin nghip vçi phát hành the ni dja cO thuong hiu SAIGON BANK Card. 

• 
Trii sO chInh cOa Ngân hang: SO 2C PhO Duc Chinh, PhirOng Nguyn Thai Bmnh, Qun 1, Thành phO HO Chi Minh. 

Cho dn thai dim 1p bào cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch và trung tam kinh doanh the. Các chi 
U nhánh ducxc mô trén dla  bàn mien Bc, min Trung, inin Nam và Thy Nguyen. Ngân hang có mOt  Cong ty con. 

I 
2. TInh hmnh tài chInh và két qua hot dng kinh doanh 

I 
Tinh hInh tài chInh và kt qua boat dQng kinh doanh trong nain ccia Ngân hang dirge trinh bay trong báo cáo tái chinh dinh kern. 

I 

I 

I 

I 

U 

U 

I 

• 
Trang 1 
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• NGAN HANG THII(JNG MiI CO PHAN sAi GON CONG THUONG 

• BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

• Náin tâi chin!: kEt Iliac ngày 31 tháng 12 ndrn 2019 

3. Thành viên Hi c1ng quãn trj, Ban kim soát, Ban Tng Giám dc và K toán tru&ng 

Thành vien Hôi dng Quàn tn, Ban Kim soát, Ban Tng Giám dc va K toán trii?mg trong näm và dn ngày 1p báo cáo tài 
• chinhgmcO: 

• Hi ang quãn tr B nhim Min 

Ong VU Quang Urn ChU tjch 04/10/20 19 

Ong Trn Th Truyn Thành viên 04/10/20 19 

• Ba Trn Thj Viêt Anh Thành viUn 04/10/20 19 

Ong Trn S5 Dng Thành viên 04/10/20 19 

Ong Trn Thanh Giang Thành viUn 04/10/20 19 

• Ong Trn Quc Thanh Thành viên 04/10/20 19 

Ong Nguyn Cao Tn Thành viên 04/10/20 19 

Ba Trn Thj PhuoTig Khanh Thành viên 04/10/20 19 

I Ba Pham Thj Kim L Thành vién 04/10/20 19 

• Ban kim soát B nhiêrn Min 

• Ong Nguyn Htiu H?nh Tnrôiig ban 04/10/20 19 

Ba Dng Thj Kiu Phixàc Truâng ban 04/10/20 19 

• Ba VU Qu'nh Mai Kim soát 

Ba Nguyn Dào Phuxong Linh Kim soát viUn 

• Ban Tang Giám ac và K toán truOng B 

Ong Trn Thanh Giang T6ng Giám d6c 0 1/09/2019 

Ba V Thj Nguyt Minh PhO Tng giám dc thtrong tnrc 

• Ong Nguyn Ng9c LUy Phó Tng giám 

• 
Ong Phrn Hoàng Hóng Thjnh Phó Tng giám d6c 0 1/09/2019 

Ong Trn Qu6c Thanh Phó T6ng giám d6c 01/09/2019 

I Ong Nguyn Tn Phat Phó Tng giám d& 0 1/12/2019 

• 
Ba D Thj Loan Anh K toán tnrông 

• Ngtrôi di din theo pháp 

Ong VU Quang Urn ChU tjch HQi dng Quãn trj tr ngày 04/10/20 19 

•
4. Kiêm toán dc 1p 

Cong ty TNI-IH Kim toán và Dlch  vi Tin h9c Tp.HCM thrcic clii djnh là kim toán viUn cho nin tài chInh kt thüc ngày 31 

• tháng12näm2019. 

• 
5. Cam kt cüa Ban Tng Giám ac 

' Ban Tng Giárn dc chiu trách nhim 1p các báo cáo tài chinh th hin trung thirc và hqp l' tinh hInh tài chinh cUa NgUn hang 
ti ngày 31 tháng 12 nAm 2019, kt qua hoat dng kinh doanh và các lu6ng hru chuyn tin t cho näm tài chinh kêt thUc cmg 

• 
ngày. Trong vic soon Ip các báo cáo tài chinh nay, Ban Tng Giám d6c d xem xét va tuân thU các vn d sau dày: 

'
- Lra ch9n các chInh sách k toán thjch hçp và ap dvng các chInh sách nay int cách nhât quán; 

• 

- Thrc hién các xét doán và các irâc tinh môt cách hop l' và then trng; 

- Các báo cáo tài chInh duçic 1p trUn co so hot dng lien tVc, 

U 

• 
Trang 2 

cc 

'A 



I 
Tp. HCM, ngày 26 tháng 3 náin 2020 

I
dOe 

• NGAN HANG THNG MI cO PIIAN SAI GON CONG THIYNG 

• BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

• Nám Mi chinh kIt Iliac ngày 31 thdng 12 ndm 2019 

a 
Ban Tng Giám dc chju trách ithim dam báo rang các so sách k toán thich hçp d duqc thit 1p và duy tn d th hin tinh 

• hinh tài chinh cüa Ngán hang vài dO chinh xác hcip 1' ti mci th&i dim va lam c sâ d son Ip các báo cáo tài chfnh phi hcip 

I
vâi ch dO k toán dirqc nêu a Thuyt minh Báo cáo tái chInh. Ban TOng Giám dOc cüng chju trách nhim dOi vói vic báo v 
các tài san cüa Ngân hang vá thirc hin cac bin pháp hp 1' d phông ngira và phát hin các hành vi gian 1n Va các vi phm 
khác. 

• 6. 

Theo kin cüa Ban TOng Giám dOc, ching tôi xác nhn rang các Báo cáo tài chmnh bao gOm Bang can dOi ké toán tai  ngày 3 1 

• 
thang 12 nám 2019, Báo cáo k& qua hoat dng kinli doanh, Báo cáo kru chuyn tin t và các Thuyt minh báo cáo tài chInh 
dInh kern dtrqc son thão da th hin quan dim trung thijc và hcp l v tInh hinh tài chInh cUng nhi.r k& qua hot dOng kinh 

• doanh và các luOng liru chuyn tin t cüa Ngân hang cho näm tài chmnh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2019. 

Báo cáo tái chinh cña Ngan hang &rcic 1p phü hcp vài chuan mijc vá h thOng k toán Vit Nam. 

a
Tran Thanh Giang 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

I 
I 
I 
U 
a 

a 

a 

a
Trang 3 
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C ClAM BOC 

GIAM BOC 

iêu Phiing 
NDKHNKT: 12 69-2018-005-1 

Bt5 Tài Chmnh Vit Nam ca'p 

CONG TV TNHH KIEM lOAN A D!CH  VU TIN HOC TP.HCM 

Auditing And Informatic Services Company Limited 

Office: 389A Din Biën PhCi, PhuOng 4. Quon 3. TP.H6 ChI Minh 

Tel: (84.28) 3832 9129 (10 Lines) Fax: (84.28) 3834 2957 
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn  

   

S: A1218532-R2/AISC-DN4 BAO CÁO KIEM TOAN BQC LAP 

KIn!, gôi: QU CO BONG, HO! BONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM BOC 

NGAN HANG THU'aNG MA!  CO PHAN sAl GON CONG THU'NG 

r 
Chüng tôi d kim toán báo cáo tài chInh kern theo cüa Ngan hang Thu o'ng Mi C Phân Sal Gôn Cong Thuo'ng ("Ngan 
hang"), duçic 1p ngay 26 thang 03 näm 2020, tr trang 05 dn trang 50, bao g6m Bang can di k toán ti ngày 31 thang 12 
näm 2019, Báo cáo kt qua hoat dung kinh doanh, B cáo luu chuyn tin t cho näm tài chInh kt thüc cüng ngày và Ban 
thuyt minh báo cáo tài chinh. Ml 

.3 
Trách nhim cüa Ban Tng Giám dc 

Ban Tng Giárn dc Ngân hang chju trách nhirn v vic 1p và trinh bay trung thxc và hqp l' báo cáo tài chinh cüa Ngân 
hang theo chun mirc ké toán, ch dO k toán Ngân hang Vit Nam va các quy djnh pháp I' cO lien quan dn vic 1p và trinh 
bay báo cáo tài chinh và chju trách nhirn v kim soát nOi bO ma Ban Tng Giárn d6c xác djnh là cn thit d dam bào cho 
vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh không có sai sOt trçng yu do gian ln hoc nhAm 1n. 

Trãch nhim cüa Kiin toán viên 

Trách nhim cüa chüng tôi là dua ra ' kin v báo cáo tài chinh dira trên kt qua cüa cuOc kim toán. Chüng tôi dà tin hành 
kim toán theo các chun rnirc kim toán Vit Narn. Cáo chun mic nay yêu cu chüng tôi tuân thu chun m',rc và các quy 
dlnh v do diic ngh nghip, 1p k hoach va thrc hin cuOc kim toán d dt thrqc si,r dam bào hqp 1' v vic Iiu báo cáo 
tài chInh cüa Ngân hang có can sai sot trQng yu hay không. 

Cong vic kim toán bao gm thic hin các thu ti,ic nhm thu thp các bang ching kim toán v các s lieu và thuyt minh 
trén báo cáo tài chinh. Các thu tuc kirn toán ducic 1ra chon di,ra trén xët doán cüa kim toán viên, bao grn dánh giá rUi ro CO 
sai sOt trng yu trong báo cáo tài chinh do gian ln hoc nham ln. Khi thrc hin danh giá các rii ro nay, kirn toán viên d 
xem xét kim soát nOi bO cOa Ngan hang lien quan dn vic 1p va trInh bay báo cáo tài chfnh trung thirc, hqp 1' nhm thit 
k các thñ tçic kirn toán phU hqp vâi tinh hinh thrc t, tuy nhiên không nhm mi,ic dich dua ra kin v hiu qua cüa kim 
soát nOi  bQ cüa Ngân hang. Cong vic kim toán cüng bao gm dánh giá tInh thIch hp cüa các chInh sách k toán thrqc áp 
di,ing và tInh hqp l cUa các uóc tinh k toán cüa Ban T6ng Giárn d6c cüng nhu dánh gia vic trinh bay t6ng th báo cáo tài 
chinh. 

Chüng tôi tin tuâng rang các bang chng kim toán ma chüng tOi dà thu thp thrçyc là day du và thIch hqp lam c sâ cho 
kin kim toán cüa chUng tôi. 

Y kin cilia Kim toán viên 

Theo ' kin cüa chOng tôi, báo cáo tài chmnh dà phàn ánh trung thirc và hcrp li', trên các khfa canh  trpng yu tinh hInh tài 
chInh cilia Ngân hang Thirong Mi C Phan Sal GOn Cong Thuong ti ngày 31 tháng 12 näm 2019, cüng nhtr kt qua hot 
dng kiith doanh và tInh hlnh kru chuyn tin t cho näm tài chInh kt thñc cüng ngày, phü h'p vâi chuan mvc  k toán, ch 
dO ké toán cilia Ngân hang Vit Nam và cáo quy djnh pháp l' cO lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chfnh. 

Tp. HCM, ngây 26 lhdng 3 izdnz 2020 

KIEM TOAN VIEN 

Thj Mai Hoa 
ô GCNKHNKT: 3559-2016-005-1 

Bô Tài ChInh Viêt Nam cdp 

Branch in Ha Noi 6 Floor. 36 Hoa Binh 4 Street, Minh Khai Ward, Hal Ba Trung Dist., 
Ha Nol City Tel (84.24) 3782 0045 Fox : (84.24) 3782 0048 Email: hanoi@oisc.com.vn  

Branch in Da Nang: 350 Hal Phong St.. Thanh Khe Dist., Do Nang City Tel :84.236) 3747 619 Fax: (84.236) 3747 620 Email: danang@aisc.com.vn  

Representative in Can Tho: P9019 - A 200 Nguyen Hien St.,Ninh Kieu Dist,,Can Tho City Tel : (84.28)38329129 Fax: (84.28) 3834 2957 Email: conthoo4n.vn 

Representative in Hal Phong: 18 Hoang Van Thu St., Hong Bang Dist., Hal Phong Tel : (84.24) 3782 0045 Fax: (84.24) 3782 0048 Email: haiphong@aisc.com.vn  



NGAN HANG TH1f(5NG MAI CO PHAN SAI GON CONG THIXONG Mu s: B02/TCTD 

U 
BANG CAN DO! KE TOAN 

Tgi ngày 31 thdng 12 nám 2019 Do',: vj tInh: Triçu Dng Vie! Nam 

CHI TIEU 

A.TAISAN 

Thuyt 
31/12/2019 31/12/2018 

I. Tin mt, yang bc, dá quy V.01 174.299 156.001 

II. Tin gui ti ngân hang nhà nuó.c V.02 784.793 844.551 

III. Tin gui và cho vay các TCTD khác V.03 4.968.344 2.375.223 

1. Tin gii ti các TCTD khãc 4.469.694 2.275.223 
2. Cho vay các TCTD khác 500.000 100.000 
3. DirphOngrUiro (1.350) 

IV. CluIng khoán kinh doanh V.04 
Chiing khoán kinh doanh 

2. Du phông rUi ro chcrng khoán kinh doanh - 

V. Các cong cii tài chInh phái sinh và các tài san 
täi chInh khác 

V.05 668 

VI. Cho vay khách hang V.06 14.442.297 13.559.555 
1. Cho vay khách hang 14.556.951 13.671.099 

2. Dir phông i-ui ro cho vay khách hang V.06.5 (114.654) (111.544) 

VII. Hot dQiig mua nq 

i.Muanc 

2. Dr phang rüi ro hot dng rnua nçx 

V.07 

VIII. Cluing khoán dâu tu' V.08 819.628 1.813.328 

1. Ching khoán du tix sn sang d ban 

2. ChUng khoán du ti.r gui dn ngày dáo htn 1.050.857 2.064.349 

3. Dix phông rüi ro chüng khoán du tu (231.229) (251.021) 

IX. Cop vn, clãu tw dài hn V.09 711.850 735.264 

i. Dutuvào côngty con 612.503 612.503 

2. V6n gop lien doanh 

3. Du tu vào cong ty lien két 

4. Dutiidàihankhác 125.655 125.655 

5. Dij phOng tn tht du tu dài hn (26.3 08) (2.894) 

U 

• 

• 

• 

U 

U 

• 

• 

U 

U
1. 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U Trang 5 



• NGAN HANG TH1fONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THU'aNG Mu s: B02/TCTD 

N 9 A V 

BANG CAN 001 KE TOAN 
N 

Do'iz vj tInh: Tr4u Dng Viêt Nam 

Thuy& 
31/12/2019 31/12/2018 

1.191.024 1.132.198 

V.10 764.791 734.303 
1.215.623 1. 13 8.755 

(450.832) (404.452) 

V.11 

V.12 426.233 397.895 
5 11.841 480.002 

(85.608) (82.107) 

V.13 

- 

V.14 327.705 366.967 
V.14.1,2,3 69.255 186.632 

206.806 157.157 

V.14.4 5 1.644 23.178 

23.420.608 20.983.087 

Trang 6 

3. Tai san Co dnh vo hinh 
• a. Nguyen giátài sane6 djnh vô hinh 

• 
b. Hao mOn tài sane6 dinh vô hinh 

• XI. Bt dng san du tu 

• 
a. Nguyen giá bt dQng san du tir 

b. Hao mOn bt dng san du tu 

N 

• XII. Tài san cô khac 

1. Cáckhoanphaithu 
1 2. Các khoán lai, phi phai thu 

• 
3. Tài san thud TNDN hoan 

4. Tâi san co khác 

U - Trong do: Lçri (he' thuvng inqi 

I
5. Các khoãn d%r phOng rcii ro cho các tài san co 

ni bang khãc 

U 

• 
TONG TAI SAN CO 

U 

U 

I 

N 

U 

U 

I 

N 

N
Tçii ngày 31 rháng 12 nân 2019 

. 

CHI TIEU 
• 

• 
X. Tài san c dinh 

• 
1. Tài san c dlnh  hüu hInh 

a. Nguyen giá tài san c6 djnh ht1u hInh 

U b. Hao mOn tài san c6 dinh hthi hinh 

• ''j c jnh thuê tài 

a

a. Nguyen giá tài san c6 djnh thuê tài chInh 

b. Hao mOn tái san c6 dinh thuê tài chinh 

U 



R NGAN HANG TH1XaNG MA! CO PHAN SAI GON CONG TIIU'C%NG Mu s: B02/TCTD 

R 9 A X L 

BANG CAN DO! KE TOAN 
S 

5 

• 

• 

• 

S 

Td ngày 31 lhdng 12 náin 2019 Doi: vj 111th: Tr4u Diig Viet Nan: 

Thuyt 
CHi TIEU 31/12/2019 31/12/2018 

B. NQ PHAI TRA vA VON CHU sO 

I. Các khoãn nq chIiih phü và Ngân hang Nhà nu'Oc V.15 - 

II. Tin gui và vay các TCTD khác V.16 3.219.593 1.956.173 
1. Tin g1ri cüa các TCTD khác 2.965.925 1.952.383 
2. Vay các TCTD khãc 253.668 3.790 

III. Tin gui cüa khách hang V.17 16.277.630 15.289.392 

IV. Các cong ciii tài chInh phái sinh và các khoãii 
n' täi chInh khác 

V.05 

V. Von tài trç, Uy thác du tu, cho vay TCTD chu rüi ro V.18 

VI. Phát hành giy t& cO giá V.19 

VII. Các khoäii flQ' kliác 362.506 302.978 
1. Các khoãn 1i, phi phãi trã 248.579 212188 
2. Thug TNDN hon lai phãi trã V.21 - 
3. Các khoán phãi trã và cong ncr khác V.20 113.927 90.790 

4. Du phong rtXi ro khác (DP cho cong ncr tim 
n) - 

TONG NQ PHAI TRA 19.859.729 17.548.543 

U 

• 

• 

• 

• 

• 

S 

5 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

U 

I 

I 

• 
Trang 7 



U NGAN HANG TH1XNG MAI CO PHAN sAi GON CONG TH1J(NG Mu s: B02/TCTD 

U A S S F 

BANG CAN P01 KE TOAN 
U 

U 
CHI TIEU 

U 
VIII. Vn vä các qu5 

U 
1. Vn cüa TCTD 

U a. Vn dku lé 

U b. Von ddu tie XDCB, mua sm tài san c dfnh 

c. Thng die vOn cphdn 
U d. Cphieuqu9 

U e. CJ phié'u u-u dtii 

g. Vn khác 

U 2. Qu cCia TCTD 

U 3. Chênh Ich t giá hi doái 

4. Chênh 1ch dánh giá 1ai  tài san 

U 5. Lçii nhun chua phân phi 

U IX. LQi Ich cüa c dông thiu s 

U 
TONG N PHAI TRA VA VON CHU SO HUt 

U 

U cA CHf TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

U CHI T1EU 

U 
I. Nghia vu no tim n 

U 1.Bao1anhvayv6n 

U 2.Cam kt giao djch ngoi h6i 

Cam kett giao dfch hoán a'i 

U 3. Cam kt cho vay khong hüy ngang 

U 4. Cam k& trong nghip vi L/C 

5. Bão lanh khãc 

U 6. Các cam kt khác 

Doiz v Elith: Triêu Bong  Viêt Nam 

Thuyt 
minh 3 1/12/2019 31/12/2018 

V.22 3.560.879 3.434.544 

3.080.716 3 .080.7 16 

3.080.000 3.080.000 
- 

716 716 

- 

287.460 281.216 
- 

- 

192.703 72.6 12 

23.420.608 20.983.087 

Thuyt 
minh 31/12/2019 31/12/2018 

VIII.38 1.181.509 239.384 

926.800 

926.800 

9 1.729 90.904 

162.980 148.480 

Tii izgày 31 Ihdng 12 ithin 2019 

C, 

U . Tp. HCM ngày 26 tháng 3 nàm 2020 

Lp bang K toän trirôn 

E 

Phim Thi Müa D Thj Loan Anh an Thanh Giang 
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NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN sAi GON CONG THIIONG Mu s: B03/TCTD 

L 

BAO CAO KET QUA KINH DOANH 

Ndm liii cl,i'nh k& thác ngdy 31 thdng 12 nárn 2019 Dcii vj tInh: Triêu Ding Vit Nam 

CHI TIEU Thuyt 
minh Näin 2019 Näm 2018 

1. Thu nhp 1i va các khoãn thu nhp tuolig tr VI.23 1.639.732 1.522.309 

2. Chi phi lai và cãc chi phi tirong tr VI.24 913.737 865.991 

I. Thu nhp Iai thuan 725.995 656.318 

3. Thu nhp tir hoat dng djch vu 68.658 64.649 

4. Chi phi hot dQng djch 2 1.463 21.675 

II. Lãi/1 thun tu hot dng d1ch vii VI.25 47.195 42.974 

Ill. Läi/I thun tu hot dng kinh doanh iigoi h61 VI.26 11.589 24.841 

IV. Läi/I thuãn tu mua ban chüng khoán kinh doanh VI.27 

V. Lãi/l thun tir mua ban chüng khoán du tu VI.28 

5. Thu nhp tir hoat dOng 76.461 118.993 

6. Chi phi hoat dOng  khác 3.015 3.947 

VI. LAi/I thun tü Iiot dng khäc VI.30 73.446 115.046 

VII. Thu nhp tir gOp vn, mua Co phn VI.29 5.419 5.149 

VIII. Chi phi hot dng VI.31 486.328 449.103 
IX. Lqi nhun thun ttr hoyt dQng kinh doanh 
chi phi dr phOng rOi ro tin dung 377.316 395.225 

X. Chi phi dr phOng rOi ro tin ding 197.240 343 .592 

XI. Tng lçi nhun truOc thu 180.076 51.633 

7. Chi phi thus TNDN hin hành 35.454 10.002 

8. Chi phi thus TNDN hoân 1aj 

XII. Chi phi thud thu nhp doanh ngIiip VI.32 35.454 10.002 

Xl!!. LQi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 144.622 41.631 

U 

U 

U 
U 
U 

U 

U 

• 

• 

• 

• 

U 

• 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

Lp bang 

PIim Thj Müa 

Tp. HCM ngày 26 tháng 3 näin 2020 

Tng Giám dc 

, NCANHAN 
THUONG MAI CO PHAN 

* SAIGON 
\%.CONGTH1fdNG . 
'+ 

1 •-c 
D Thj Loan Anli P HO ran Thanh Giang 

K toán truôn 
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U 

U 

NGAN HANG THU'ONG MAI cO PHAN SAI GON CONG THNG 

BAO CÁO LIIU CHUYEN TIEN T 
(Theo phwong pháp truc tip) 

Nan, tai chi'nh kit 1/sac ngày 31 1I:dng 12 nan, 2019 

Mu s: B04/TCTD 

Don vj tInh: Triu Dtng Vit Nan, 

U 

U Cm TJEU Thuy& 
minh 

Näm 2019 Näm 2018 

U 

U LU'U CHUYEN TIEN T HOAT BONG KINH DOANH 

U 1. Thu nhp 1i vã cãc khoán thu nhp tucmg tir nhn thrçxc 1.590.083 1.524.023 

U 
2. Chi phi 1i va cãc khoãn thu nhp thong tr d trã (877.346) (853.762) 

03.Thu nhp tfr hot dng djch vi n1in ducxc 47.195 42.974 

04.Chênh 1ch s6 tin thic thu! thc clii ti hot dOng  kinh doanh 11.589 24.841 
IE 

C?. 
U (ngoi t, yang bc, chng klioán) 

• 
05.Thunhapkhác (2.814) (3.824) 

U 
6. Tin thu các khoàn nçi dA duoc xr 12 hoá, bü dp bang 
ngun rüi ro 

76.223 118.859 

U 7. Tin clii trã cho nhâri viên và hot dng quãn 1', cong vt (435.315) (400.141) 

U 
8. Tin thug thu nhap thrc np trong näm (9.78 1) (13.336) 

U Lwu chuyen tihi t/:un 1w hoist diig kin/i doanh trwóc nhfr::g 399.834 439.634 
Ihay tlAi vl là! salt và van Iuu tting 

U 

U 
Nhfrng thay llôi ye là! san /,o,t dng 

9. (Tang)/Giàm các khoãn tin và cho vay các TCTD khác (400.000) (75 .000) 

U 

U 
(Tang)/Giàm các khoãn v kinh doanh cháng khoán 1.017.114 (197.468) 

U 
11. (Tang)/G iãm các cong cij tài chInh phái sinh và các tài san 

tài chinh khác 
(668) 

U 12. (Thng)/Giãm các klioãn cho vay kliáci hang (8 85.852) 434.345 

U 
13. Giãm ngu6n dr phOng d bü dp tn tMt các khoàn (22.55 8) (286.672) 

14. (Tang)/Giâm khác v tài san hot dng (184.151) (117.872) 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
Trang 10 



U 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

• 

• 

• 

NGAN HANG THU€JNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THIYNG Mu s: B04/TCTD 

U 2 

BAO CAO LU 2U CHUYEN TIEN TE 
U 

(Theo phwo'ng pháp trlFc  tiêp) 

• Ndm là! clilni: kEl Iliac ngày 31 lhdng 12 main 2019 Don vj tInh: Triu Dizg Viêt Nam  

U 

U 

U 
U 

U 

• 

U 

• 

CHi TIEU 

Nhfriig Ihay dó! v cong izi hoil dng 

15. Täng/(Giãm) các khoàn nçi chinh phU vã NHNN 

Thuy&
NAm 2019 

minh Nàm 2018 

16. Tangl(Giãm) các khoãn tin gCri và vay các TCTD 1.263.420 (816.662) 

17. Tangl(Giam) tin gUi cüa khách hang (bao gm Ca Kho bac 988.238 (17 1.684) 
Nhànixàc) 

18. Täng/(Giam) phát hành giây ti CO giá (ngoai tth GTCG 
ducic tinh vào boat dngtai chmnh) 

19. Tang/(Giam) von tai trcx, uy thac dau tu, cho vay ma TCTD 
chiurüiro 

20. Täng/(Giâm) các cong ci tài chInh phai sinh và các khoãn nç 
tài chmnh khác 

21. längl(Giãm) khác v Cong nçi hoat dng 

- 

(20.823) (8.699) 

22. Chi ti các qu5' cüa t6 ch0c tin ding 

I. Lu'u chuyn tin thun tü hot dng kinh doanh 2.154.554 (800.078) 

LUIJ CHUYEN TIEN TU HOAT BONG BAU TIS 

01.MuasmTSCD (6.999) (5.661) 

2. Tin thu ttr thanh 1, nhucing ban TSCD 37 11 

3. Tin chi tir thanh 1, nhucng ban TSCD 

4. Mua sm bt dOng  san du tu 

5. Tin thu tr ban, thanh 1' bt dng san du tu 

6. Tin chi ra do ban, thanh 1bt dOng  san du 

7. Tin chi du tii, gop v6n vào các dcm vi khác 

8. Tin thu du tir, gOp v6n vào các don vj khãc 

9. Tin thu c tirc va lcii nhuân ducic chia tir các khoán dAu tir, 
gop v6n dài han 

5.419 5.149 

H. Lu'u chuyn tin tü' hoat dng dAu tu (1.543) (501) 

U 

U 

U 

U 

U Trangil 

ET 



NGAN HANG TH1XONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THIXONG Mu s: B04/TCTD 

BAO CÁO LUIJ CHUYEN TIEN T1 

(Theo phinrng pháp trirc tip) 

Ndn, tài clilnh kit Iliac ngày 31 thdng 12 ithin 2019 Do,z vj Ilith: Tr&u  Dng Vit Nani  

CHi TIEU Thuyt
Näm 2019 Nám 2018 minh 

LU1J CHUYEN TIEN TO HOT DQNG TA! CHINH 

1. Tang vn c phn tr gop von vàJhoc phát hành CO phiu 

2. TiOn thu ti phát hành giy W có giá dài han  dU thOu kin 
• • A trnh vao von tir co va cac khoan von vay dai han  khác 

3. liOn Chi thanh toãn giOy W CO gia dài han  dcL diOu kin
'ft 

tInh vao vOn tir cO và các khoãn vOn vay dài han  khác a 

4. CO tirc trã cho CO dOng, lqi nhun d Cilia 1 

5. TiOn chi ra mua CO phiOu qu 

6. liOn thu dIIcYC do ban CO phiOu qu 

III. Lu'u chuyOn tiOn tü hoat  dng tài chInli 

IV. Luu chuyOn tiOn thuãn trong näm 

V. TiOn vä các khoãn tu'ong duong tiOn dOu nArn 

VI. thOu chinh cüa ãnii huüng thay dOi t5 giá 

VII. TiOn và các khoãn tuo'ng duong tiOn cuOi näm 

2.153.011 (800.579) 

3.275.775 4.076.354 

VII.33 5.428.786 3.275.775 

Lp bang 

Tp. HC ngày 26 tháng 3 náin 2020 

Tong Giám dOc Kê toán truOng 

DO Tlii Loan Anh  

61 Oq 

NGANHANG 

I dGMICOPHAH -o 

* sAIGON *1 
\GGTUUdNG  

Traii Thaiih Giaiig 

Trang 12 



NGAN HANG THU(JNG MI CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s& B05/TCTD 
U 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Ndm tài chmnh kIt thác ngày 31 thang 12 nàm 2019 Don vj tInh: Triu Bong Vit Nam 

• 
I. Däc dim hot dng cüa t chüc tin ding 

1. Giy phép thãnh 1p và hot dng, th&i hn cO giá trl 

Ngân Hang Thi.rng mai  C phn Sài Gôn Cong Thrmg &rqc thành 1p theo gi.y phép s 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 do 
• Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam cap. Giy ch0ng nhn dang k' doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngay 04/8/1993 và 

• 
däng ky thay di lAn thr 29 ngày 22/06/20 18 do S& K hoach Va DAu tir Tp.HCM cAp. 

Thi gian hoat dOng cOa ngân hang là 50 näm k tr ngày cAp giAy phép dAu tiên. 

U V6n diu l: 3.080.000.000.000 VND. 

• TInh dAn ngày 31 tháng 12 näm 2019, vn diAu l cOaNgan hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

• 2. HInh thüc s& hüu von: Co phAn 

• 
3. Hot dng cüa ngân 

- Huy dOng  vn ngAn han,  trung  han  và dài han  vâi các hInh thc tiAn gui có kS' hn, khong k' han,  chthig chi tiAn gi; 

- TiAp nh.n vn uy thác dAu tir và phát triAn cüa các t chCrc tin dng trong nl.râc; 

• - Vay vn các t chtrc tin dvng  khác; 

- Cho vay ngAn han,  trung hn và dài han  d61 vói cãc th chcrc và cá nhân tOy theo tinh chAt và khà nang ngun v6n; 

- ChiAt khAu thirong phiAu, trái phiAu va giAy ti có giã; 

• - HOn vn lien doanh và mua c phn theo pháp lut hin hành; 

.
- Lam djch vi thanh toán gifla các khách hang; 

- Thirc hin kinh doanh ngoai t, yang bac  và thanh toán quc tA, huy dng các loai vn tir nisàc ngoài và càc djch vi ngân 

• 
hang khác trong quan h vai nirâc ngoài khi duqc Ngan hang Nhà Niràc cho phëp; 

- Kinh doanh khách san  và an u6ng (khong kinh doanh tai  tri sâ); 

• - Thirc hin nghip vii phát hành the nOi  dja có thixcmg hiu SAIGON BANK Card. 

• 4. Thành phAn Hi dng Quãn trl B nhim Min 

• 
Ong Vu Quang Lam ChO tjch 04/10/20 19 

Ong TrAn ThA TruyAn Thành viên 04/10/20 19 
• Ba TrAn Thi ViêtAnh Thành viên 04/10/2019 

• 
Ong TrAn S Dng Thàrih vién 04/10/20 19 

Ong TrAn Thanh Giang Thành viên 04/10/20 19 

• Ong TrAn Quc Thanh Thành vién 04/10/20 19 

• 
Ong Nguyn Cao Tn Thành viên 04/10/20 19 

Ba TrAn Thj Phircmg Khanh Thành vien 04/10/20 19 

• Ba Pham Thi Kim Lé Thành vién 04/10/20 19 

• 5. Ban kiAm soát B nhiém Min 
Ong NguyAn Htu Hanh lrirOng ban 04/10/20 19 
Ba Dang Thj KiAu PhuOc Tnrông ban 04/10/20 19 

• Ba Vu Qu'nh Mai KiAm soãt 

Ba Nguyn Dào Phirong Linh Kiêm soát vién 

6. Thành phAn Ban Tng giãm cIsc và kA toãn tru&ng B nhim 
• Ong TrAn Thanh Giang Tng Giám dc 0 1/09/2019 

• 
Ba VO Thj Nguyt Mirth Phó Tng giám dc thiring trrc 

Ong Nguyn Ng9c LOy Phó Tng giam dc 

• 



NGAN HANG THING MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Na,,, tài chmnh ket Iliac ngày 31 Ihdng 12 nan, 2019 Do,, vj lInh: Triêu Bong ViI Nan: 

Ong Phm Hoàng H6ng Thjnh PhO Tang giám dc 01/09/2019 
Ong Trn Qu6c Thanh PhO Tng giám dc 01/09/2019 

Ong Nguyn Tn Phát PhO Tng giám d6c 01/12/2019 

Ba D Thi Loan Anh K toán tnr&ng 

7. Ngu*i di din theo pháp Iut 

Ong Vu Quang Lam ChO tjch HQi dng Quàn trj tir ngày 04/10/20 19 

8. Tru sO chinh: 

Tri sâ chinh cOa Ngan hang: s 2C Phó Dc Chinh, PhixOng Nguyn Thai Binh, Qun 1, Thành ph6 H ChI Minh. 

Cho dn thai dim 1p báo cáo nay, Ngân hang cO 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch và trung tam kinh doanh th. Các chi nhánh 
duçic ma trên dja bàn min Bc, min Trung, min Nam và Tây Nguyen. Ngân hang có mOt  Cong ty con. 

9. Cong ty con: 

Cong ty Quãn 1 Nq Va Khai thác Tài san di.rçc thành 1p theo giy phép s6 4104000033 ngày 24/12/200 1, dang k thay di lan 
7 theo ma s mài 0302487767 ngay 21/6/2013. T' 1 gOp v6n vào Cong ty là 100%. 

10. T1iig s can b, cong nhãn viên dn ngày 31/12/2019: 1.366 ngirOri. 

Ting s can b, cong nhân viên dn ngäy 31/12/2018: 1.375 ngi.thi. 

II. K' k toán, do ,n vj tin t sfr ding trong k toán 

1. Ky kê toán: b&t du ttr ngày 01 thang 01 k& th(ic vào ngày 31 tháng 12 hang nàm. 

2. Don vj tin t sü ding trong k toán: Vit Nam d8ng. 

III. Chun miie và Ch d k toán áp dung ti ngãn hang 

Báo cáo v tuân thu các chun mrc k toán Vit Nam (VAS) và các quy djnh hin hành: 

Các báo cáo tài chinh cUa Ngân hang kern theo duqc 1p theo quy iiàc gia gc và phü hqp cac Chun mi,rc K toán Vit Nam, 
H thng K toán Vit Nam và các quy djnh phap ly" có lien quan áp diing cho các ngân hang và các th chic tin dting khác hot 
dng ti nixàc CHXHCN Via Nam. Do do các báo cáo tài chInh dInh kern không nhm miic dIch phàn ánh tinh hInh tài chInh, 
kt qua hot dOng  kinh doanh va liru chuyn tin t theo các nguyen tc và thông 1 k toán duçc thira nhn chung a các nuâc 
và ngoài phm vi Via Nam. Các nguyen tc và thi,rc hành k toán sü diing ti ntrâc CHXHCN Via Nam CO th khác vâi thông 
l tai các niiàc khác. 

Ch d và hinh thuc k toán áp ding: 

Ngân hang áp dmg h th6ng ch dQ k toán Ngân hang Vit Nam ban hành theo Quyt djnh s6 479/2004/QD-NHNN ngày 
29/4/2004, ch do báo cáo tài chmnh d6i vài các tó chtrc tin dung theo quyt djnh sO 16/2007/QD-NHNN, ngày 18/4/2007, 
thông ti.r 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/20 14 và thông tu 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 và thông ftr 22/2017/TT-
NHNN ngày 29/12/20 17 cOa Ngân hang Nha nuOc Via Nam và các chun mixc k toán có lien quan. 

IV. ChInh sách k toán ap ding ti Ngân hang 

1. Các thay di v chInh sách k toán 

Ngay 29 tháng 12 nAm 2017, Ngân hang Nba NuOc da ban hành thông ttr s 22/2017/TT-NHNN hiu lirc áp ding 01/4/2018, 
thay th sCm di và hOy bO: Khoán 20, khoãn 25, khoàn 28, khoãn 29, khoán 46 và khoàn 50 Diu 2 Thông ti.r s6 10/2014/TT-
NHNN ngày 20/3/20 14 cOa Ngân hang Nha nuâc v vic sCm di, b6 sung mOt  s tài khoán trong Hti thong tài khoãn k toán 
cac t6 chCrc tin dung ban hành theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/4/2004 cOa Thng d6c Ngân hang Nba nuàc. 
Va, khoàn 3 Diu 1 và khoãn 2, khoãn 3 Diu 2 Thông ti.r s6 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 ccia Ngân hang Nh nuâc v 
vic sCra dM, bó sung mOt  s diu khoán cUa Ch dO báo cáo tài chmnh d6i vâi các th chcrc tin diing ban hành kern theo Quy& 
djnh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18/4/2007 vá H th6ng tài khoán k toán các t chac tin ding ban hành kèm theo Quyt djnh 
s6 479/2004/QD-NHNN ngày 29/4/2004 cüa Th6ng d6c Ngan hang Nhà nithc. 

Trang 14 



• NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUO14G Mu s: B05/TCTD 

a -C p p 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 

Náni tài ch(nh kit iliac iigày 31 thdng 12 nan: 2019 Don v/tIn/i: Triu Diig Vit Nan,  

A A. .). 2. Chuyen doi tien tç 
a 

T gia sCr ding dê hach  toán càc nghip vu mua, bàn ngoi t là t giá mua, bàn thijc té tti thai dim nghip vi kinh tê, tài 

• chinh phát 

• 
T' giá sr ding d hach  toán càc ng1iip viii khàc v ngoai t d chuyn di ra dng Vit Nam: là t già binh quãn mua và bàn 
chuyn khoãn giao ngay cña d6ng ngoi t dO tai  ngày phát sinh giao djch. 

• S dii cui k' cüa cac khoãn miic tin t có gc ngoi t phài ducic dánh giá 'ai  theo t' giá giao ngay tai  thii dim cui ngày 
. lam vic cu6i cüng cüa k' báo cào. Nu t5' già nay nhO hon 1% so vOi t' giá bmnh quan gia quyn mua và bàn cüa ngày lam vic 

cui cüng ca k' báo cao. Nu t giá nay lan hon 1% so vO'i t' giá binh quân gia quyn mua và bàn ccia ngày lam vic. cu6i 

• 
cüng cüa kS'  báo cáo thi ly t' giá binh quân gia quyn inua bàn nay. 

• 
Chênh lch t' giá cüa các nghip viii phat sinh trong k' va dánh già 1i s6 dii các khoãn mic tin t có gc ngoai t cu6i kS' 

ducic thra vào Báo cáo kt qua hoat dung kinli doanh trong ks'. 

a 

T' giá quy d6i tai  ngay 31/12/2019: 

• 23.170 VND/USD 2 13,13 VND/JPY 

a
17.75 1 VND/CAD 16.237 VND/AUD 

25.968 VND/EUR 17.197 VND/SGD 

30.379 VND/GBP 23.938 VND/CHF 

a 3. Cong cii tài chInh phái sinh và k toán phOng ngüa rüi ro 

a
Các cong ciii tài chinh phái sinh di.rqc ghi nhn trn bang can di k toán theo giá trj hcrp dng vào ngày giao djch, Va sau dO 
ducxc danE giá lii theo t' giá vao ngày cu6i thang. Lçii nhun hoc l khi các cong ciii tài chinh phái sinh d thirc hin duqc ghi 

a
nhân trong báo cáo kt qua hoat dong kinh doanh. Lqi nhun hoc l chua thrc hin ducrc ghi nhn vào khoàn miic chênh 1ch 
t giá hi doái trén bang can d6i k toán vào cu6i rni tháng va duqc k& chuyn vào báo cáo k& qua hoat dOng kinh doanh vào 

a thyi dim cui 

a

4. K toán thu nhp Jäi, chi phi lãi Va ngung dr thu 1i 

a

Ngãn hang ghi nhn thu nhp li và chi phI lài theo phiuong phàp dir thu , dir chi hang ngày. Li cCia các khoán cho vay qua han 
khOng duqc ghi d%r thu ma dixc ghi nhn ngoai bang. Khi mOt  khoãn cho vay trâ thành qua han  thi s6 lài dà dir thu dirc hoàn 

a

Iai và diiqc ghi nhn ngoai bang. Thu nhp lài ccia các khoãn cho vay qua han  duqc ghi nhn vào báo cáo kt qua kinh doanh 
khithuduoc. 

• 5. K toán các khoãn thu tu phi và hoa hong 

a Thu nhp tlr phi và hoa hong bao g6m phi nhn chrcic tr djch vi thanh toán, dch vi ngân qu5', phi tr các khoàn bão lãnh và các 
dich vu khác throc ghi nhân khi thuc nhân. 

a K toán c1i vOi cho vay khách hang 

• Gill nhii: và do lw&ng cdc klzoá,: cho vay khdch hang 

• 
Các khoàn cho vay khách hang thrqc trInh bay theo s6 dii n gc trir di d phOng rcii ro cho vay khách hang. 

Các khoãn vay ngn han  có k' hn dn 01 näm; Các khoãn vay trung han  có  kS' han tir trén 01 nm dn 05 näm Va các khoán 
• vay dài han  có  kS'  hn trén 05 nàm k ttr ngày giài ngân. 

• 
Pith,, 1oi izçr và dy'pi:ôizg rái ro Un dy:ig 

Vic phân loai các khoán cho vay và trich 1p rüi ro tin diing duqc thirc hin theo quy djnh cCia Thông tu 02/2013/TT-NHNN 
• ngày 21 thâng 01 näm 2013 cUa Ngan hang Nha niiâc Vit Nam quy djnh v phân loai tài san cO, mirc trIch, phiiong pháp trich 

a

1p dir phOng rCii ro và vic sCr dung  dr phOng d xu 1 rcii ro trong hoat dQng cOa t chrc tin dung,  chi nhánh ngàn hang nuàc 
ngoài; và Thông Ui s6 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 3 näin 2014 cUa NHNNVN scm dôi và b6 sung mt s6 diu cOa 
Thông tu 02. 

a

Trang 15 

a -- 

6. K toán t6i vOi cho vay khách hang, hoyt dng mua 
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 THUYET MINH BAO CAO TA! CHJH 

No,,, Là! chhzh kIt tizOc i:gày 31 thOng 12 IzOin 2019 Don vj 1mb: Triu Dng Vit Narn  

U 

• 
Ngân hang thuc hiên viec phân loai các lthoãn cho vay theo phuong pháp djnh lung dra trên các quy djnh tai  Diu 10 cña 
Thông tu 02. Theo do, các khoán cho vay khách hang duqc phân loai theo cãc mic dO rOi ro nhu sau: N dü tiëu chun, N cn 

• 
chô ', N dithi tiêu chun, Na nghi ng& và N cO khã näng mt v6n dra vào tinh trng qua han  và các yu t djnh tinh khãc cüa 
khoãn cho vay. 

U 
Trisông hqp mOt  khách hang có nhiêu han mOt  khoán nq vài Ngân hang ma cO bat kS'  khoãn nçi nào bj chuyên sang nhOm nq cO 

• rCii ro cao hon thi Ngan hang phãi phân loai các khoãn nq con 1a  cUa khách hang dO vao nhOm nç rüi ro cao han tuang Ong vri 
mrc dQ rüi ro. 

Khi Ngân hang tham gia cho vay h9p vn vài vai trO không phãi ia ngân hang dAu mM, Ngân hang thirc hin phân loai cãc 

• khoán nq (bao gm Ca khoãn vay hqp vn) cüa khãch hang dO vào nhOm rôi ro cao hon gifla dánh giá côa ngân hang du mM, 
các ngân hang tham gia cho vay hp vn và dánh giá cOa Ngân hang. 

Theo khoân 3a, diu 10 cOa Thông ti.r 09, cac khoàn nçz duqc co cu 'ai  thai  han  tra n va gi nguyen nhOm nçz nhix d duqc 

• 
phân '°a  tnràc khi co cu 'ai  thai  han  tra nç khi dáp (rng dQ các diu kin sau: 

• 
- Khoãn n va vic cp tin dzng không vi phm quy djnh cüa pháp 

- Vic co cu !ai  thai  han  trá n là phü hqp vai mic dIch cüa dir an vay vn trong hqp dng tin diing; 

- Khách hang sü dirng v6n dung mvc  dIch; 

- Khách hang cO phuong an trà nçi mâi khã thi, phü hçip vài diu kin kinh doanh; 

• - Ngân hang dáp üng duqc quy djnh cUa NHNNVN v các giâi han,  t' 1 dam bão an toan trong hoat dng cüa Ngân hang, bao 

U
gm cã t' l t6i da cua ngun vn ngán han  duqc dung d cho vay trung và dai han  trong trung h9p co câu 1a  khoán nq ngân 
han d thành khoãn n trung, dài han. 

U Chi khi các diu kin trên duc dãp rng, Ngân hang thrc hin co cu 1ai  thai  han  trá nq cOa các khoãn cho vay khách hang va 
gici nguyen thOrn nq cila các khoân cho vay khách hang nhu dä duc phân '°a  hin  tai.  Khoãn 3a, diu 10 ccia Thông tu 09 có 

• hiu h,rc thi hanh ti ngay 20 tháng 3 näm 2014 và ht hiu 1zc thi hanh vào ngày 01 tháng 4 näm 2015. Các khoãn nçi ducic co 
• cu lai  th&i  han  trà nçi sau ngày 01 tháng 4 närn 2015 không duqc gi nguyen nhOm nçx va duqc phãn ba1  vao thOrn nci tuong 

ung theo quy djnh ccia Thông tu 02. 

• Drphèizg rO! ro Un dyng 

• 
Dir phOng rôi ro tin ding bao gm di,r phong ciii th và dir phOng chung 

U N1Om 5 Nq cO khã nàng rnt vn 100% 

U Dir phOng cv th ducrc tInh theo s6 dir cho vay tOng khách hang duqc phân loai rOi ro tin dung tai  ngày cuM qu' (riêng qu' 4, 

U
Di,r phOng cv th duc tinh theo s6 du cho vay t11ng khách hang duc phân loai rOi ro tin dung tai  ngày lam vic cuôi cüa tháng 
11) 1rir di giá trj cOa tài sOn dam bOo d ducrc chit khu theo các t' l dirqc quy djnh trong Thông tii 02 

U Dr phOng chung duçrc tInh bang 0,75% tng s dir cOa cOc khoOn ncr ttr nhOm 1 dn nhóm 4, trr cOc khoOn sau day: 

• - Tin gui (tth tin gcri thanh toOn) tai  t chirc tin dung trong nuàc, chi nhOnh ngân hang nuàc ngoài tai  Vit Nam theo quy djnh 
cOa pháp 1ut và tin g1ri tai t chOc tin dung nuàc ngoai. 

U - Khoan cho vay, mua cO kS' han giy t& CO giO dM vai t6 chrc tin dung trong nuOc , chi nhOnh ngOn hOng nuàc ngoOi tai  Vit 
Narn. 

U Trang 16 

Dir phOng ci,i th dirczc trich 1p cho thung tMi th&t có th xày ra dM vâi trng khoàn ncr cv th, theo các t 1 tirong Crng vài tirng 
U nhOmnhusau: 

• 
Phân loai ny T5' I lap dr phOng ciii 

NhOm 1 Na dO tiêu chun 0% 
U NhOm2 NcicAnchU' 5% 

U NhOm 3 Ncr duOi tiêu chun 20% 

NbOrn 4 Ncr nghi nga 50% 
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. THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
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a 

Xw1jrüiro tIn dyng 

Vic xóa so các khoãn nç vay không có khá näng thu h6i can ccr vão thông tu 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và thông tir 

U s09/2014/TT-NHNNngay 18/03/2014. 

Ban n1 cizo Cong ty TNHH MTV Qua,: Ifi tài san cüa TJ cIu'c tIn dyng Vit Nan: ("VAMC'9 

Ngan hang thire hin vic ban nçi cho VAMC theo Nghj djnh s 53/2013/ND-CP do Chinh phü ban hành ngày 18 tháng 5 näm 
U 2013, Nghj dinh 34/2015(ND-CP do Chinh phü ban hành ngày 31 tháng 3 näm 2015 sira di và b sung mt s diu cüa Nghi 

djnh 53/20131ND-CP, thông tu 19/2013/TT-NHNN do Ngan hang Nhã nuâc Vit Nam ban hành ngay 06 tháng 9 nãm 2013 
quy djnh v vic mua, ban, xr l nq xu cña Cong ty quàn I' tài san cüa T6 chcrc tin thing Vit Nam, va các khoãn nq ban cho 

a
VAMC dirge xut toán khOi bang can d6i k toán theo các huOng dn trong cong van s 84991NHNN-TCKT do Ngân hang 
Nha nuâc ban hành ngày 14 tháng 11 nm 2013 v vic hirOng dn hach  toán nghip v1 mua ban ng xu cüa VAMC và tO chic 
tin ding, va cOng van s 925/NHNN-TCKT do NHNN ban hành ngay 19 thang 2 näm 2014. 

' Trái phiu dc bit phát hành bôi VAMC tuoTig frng vài khoãn ng xu ma Ngân hang ban dirge ghi nhan ia chng khoán ng gi 
dn ngay dáo han. 

U Khi hoan thanh thO tic mua ban ng xu, Ngân hang sü di,ing dir phong Cu th da trIch lap  chua sü dung  d  hach  toán giãm gia trj 

U
ghi s6 cUa khoãn ng x&u va tht toán tài khoãn ngoai bang theo dOi lAi chua thu dirge cüa khoãn ng xu do. 

7.K toán các nghip vij kiiih doanh và du tir cluing khoán 

7.1. Nghip viii du tu' chüng khoán 

U Chng khoán du tir gm cac chng khoán gi dn ngay dáo han  và các chng klioán sn sang d ban. 

• 
Cl: fri:g klwdn gUi din ngày ddo hzn 

Chrng khoán gitt dn ngay dáo han  ia các ching khoan cO kS' han c6 djnh và eác khoan thanh toán c djnh hoe cO th xác djnh 
U dugc và Ban Tng Giám d6c cO djnh và CO khá nang gi dn ngay dáo han. 

• Trái phiu doanh nghip chua niêm yt giü dn ngày dáo han  dirge ghi nhan theo gia g6c trr dir phông rUi ro tin dung.  Vic 
phân 1°a  ng va trIch lap dir phong rCti ro tin dung cña trái phiu doanh nghip chira niêm yt dirge thire hin theo chInh sách áp 

• ding di vOi khoán cho vay khách hang. 

a

Các ching khoan gi dn ngáy dáo han  khác dtrge ghi nhan theo giá g6c trr di dir phOng giám giá. Dir phOng giãm giá duge 
trich lap  khi giá thj trirng cOa ching khoán giám xu6ng thp hon giá trj ghi s6 hoac khi CO du hiu sat  giãm gia trj theo dánh 
giá cOa Ban Tng Giám d6c. 

Giá trj pha trOi và giá trj chit khu phát sinh ttr vic mua các chng khoán gi dn ngày dáo han  dirge phan b vào báo cáo kt 

• qua kinh doanh côa Ngan hang theo plurong pháp throng th&ng tinh tir ngày mua chong khoan dn ngày dáo han  cOa chCrng 
khoán dO. 

• Thu nhp lai sau khi mua cUa chixng khoán gitt dn ngay dáo han  dirge ghi nhan  trong báo cáo k& qua hoat dQng kinh doanh 
trén co sâ dn tIch. 

Trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

Trái phiu dc bit do VAMC phat hành Ia giy t cO gia cO thOi han  do VAMC phat hành dê mua ng xâu cOa Ngân hang, và 

U dirge ghi nhan ia ching khoán ng gi dn ngay dao han. 

U Trái phiu dtc bit dirge ghi nhan theo mnh gia vao ngay giao djch và dirge phãn ánh theo mnh giá tro di dir phOng ca the 
trong thoi gian nm giTh 

U Mnh gia cüa trái phiu dac  bit la giá trj tirong iThg vài giá trj ghi s dir nci ge eOa khoàn ng xu sau khi khu trir s tin dir 
phOng cii th da trich lap  chira s dung cila khoán ng xu dO. 

Djnh ks', Ngan hang s tInh toán vá trIeh lap  dir phOng rüi ro eho s6 trái phiu dc bit nay theo quy djnh tai  Nghj djnh s6 

a
53/2013/ND-CP ngày 18/5/2013 cüa ChInh phU va Thông tu si 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 eOa Ngân hang Nhà 
nuOc. Theo do, Ngan hang s trich lap dir phOng rOi ro di vài trái phiu dte bit vào ehi phi hoat dng ti thiêu tuong Ulig 

• 20% mnh gia can tong trái phiu dc bit. 

a 

• 
Trang 17 
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Nan, tài chinh kit Iliac ngày 31 thdiig 12 nd,n 2019 Don vj tInh: Triu Dông Viêt Nam  

• 
Ngân hang không phái trich 1p dr phông chung d6i vâi trái phiu dc bit. 

• Khi nhn Iaj  khoán nç d ban cho VAMC, Ngân hang sü dung dir phông c,i th d trIch hang närn cho trái phiu dac  bit d xCr 
ly" nç xu. Chênh Ich giiia dr phOng da trich 1p và s tin nv g6c chixa thu hi së drc hoàn nhp và ghi nhn vao báo cáo kt 

• qua hoat dOng  kinh 

• 
7.2. Nghip vi du tu vào cong ty con 

Khoãn du tir vào cong ty con duqc ghi nhn khi Ngân hang nm gi trén 50% quyn biu quyt và có quyn chi phi các 
• chinh sách tài chInh Va hot dng, nh&m thu duc 1i ich kinh th t các hoat dQng cüa Cong ty do. Khi Ngân hang không cOn 
• nm gi quyn kim soát Cong ty con thl ghi giãm khoãn du tu vao cong ty con. Các khoán dAu tir váo Cong ty con dircic phãn 

ánh trên báo cáo tai chInh theo pl1irmlg phap giá gc. 

• PhuoTig pháp giá gc ia phuong pháp k toán ma khoán du Ut dirqc ghi nhn ban du theo giá gc, sau dO không dtrçic diu 
chinh theo nhftng thay c1i cüa phn sâ hUu cUa các nhà du tu trong tài san thun cüa bn than dâu tu Báo cáo k& qua hoat 

• dng kinh doanh chi phãn ánh kiioãn thu nhp cOa các nhà du tu dirçic phân chia tCr lcii nhun thun 1u k cüa ben nhn du Ut 
phát sinh sau ngày du Ut. 

Du phOng t6n tht các khoàn dAu tu cong ty con duçic 1p khi Ngân hang xác djnh ducvc các khoán du tir nay bj giám sOt giá tn 

• 
không phái tam  th&i và ngoai k hoach do k& qua boat dng ccia các cong ty con du Ut bj i& 

7.3. Nghip vz du tu dài hn khác 

Du tu dài han  khác ia các khoãn du UI vOi t' 1 thp hon hoc bang 11% phn v6n cOa các t6 chOc kinh t. Các khoán du ti.r 

• dài han  ghi nhn ban du theo giá gc. 

• Dir phOng t6n tht các khoán du ti.r tai chInh dài han  duqc 1p khi Ngân hang xác dinh duc các t chOc kinh t ma Ngân hang 
du Ut bj 1 (trI trung hp bj 1 theo k hoach d dirc xác djnh trong phirong an kinh doanh truOc khi d&u tti) theo quy djnh 

• tai Thông ti.r s6 228/2009/TT-BTC do Bô Tai chinh ban hanh ngay 07 thang 12 näm 2009, và Thông Ut s6 89/2013/TT-BTC do 
BO Tài chInli ban hành ngày 28 tháng 6 nm 2013 st:ra d6i, b6 sung Thông tu 228/2009/TT-BTC. Theo do, mtrc trich 1p dir 

• phOng tn that các khoán du Ut tai chinh dài han  ia chênh 1ch gifla v6n gOp t1c t cOa các ben tai  t6 chOc kinh t và v6n chO 
sâ hau thrc cO nhân (x) vOi t' l vn du tu cOa Ngan hang so vOi t6ng v6n gop thi,rc t cOa các ben tai  t6 chOc kinh t. 

R 
8. Nguyen täc ghi nhn TSCD hU'u hinh 

• Tài san c6 djnh httu hinh ducyc ghi nhn theo nguyen giá trcr di (-) giá tn hao mOn lUy k. Nguyen giá ia toàn bO càc chi phi ma 
Ngân hang phai bO ra d cO duqc tài san c6 djnh tinh dn thOi dim dira tài san do vào trang thai sn sang sr di,ing theo dir tInh. 

• Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban Mu chi duqc ghi tang nguyen giá tai san c djnh nu các chi phi nay chic ch&n lam tang 
1i ich kinh t trong tuong lai do sO ding tai san do. Các chi phi khOng thOa man diu kin trên du9c ghi nhn là chi phi trong 

• k. 

• 
Khi tài san c6 djnh ductc bàn hoc thanh 1, nguyen giá va khu hao lOy k ducic xOa s6 và bt k' khoàn lai 1 nào phát sinh tr 
vic thanh 1 Mu duçxc tinh vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

• Tài san cc djnh hi'u hInh 

• Nguyen giá tài san c6 djnh bao gm giá mua (trr (-) các khoán dircc chit khâu thucing rni hoc giám giá), các khoàn thu 
(khong bao gm các khoàn thus du'cic hoàn lai)  vá các chi phi lien quan trtrc tip Mn vic dua tài san vào trang thai sn sang sir 

• di,ing, thu chi phi 1p dat, chay thCr, chuyén gia va các chi phi lien quan trrc tip khác. 

• Tài san c djnh hInh thanh do Mu tu xây dirng theo phirong thOc giao thu, nguyen giá là giá quyt toán cong tninh dAu tu xây 
drng, các chi phi lien quan trirc tip khác vá 1 phi truOc ba (nu cO). 

Tài san c6 djnh là nhà cira, vt kin trCrc gn 1in vOi quyn sü ding Mt thi giá trj quyn scr di,ing dAt ducyc xác djnli nieng biêt và 

• ghi nhn là tài san c6 djnh vô 

9. Nguyen tAc gui nhn TSCD vô hinh 

Tài san c djnh vô hith duqc ghi nhn theo nguyen giá trr di (-) giá trj hao mOn tOy k. Nguyen giá tai san c dnh vô hlnh là 
• toàn bO các chi phi ma Ngân hang phãi bó ra M cO duc tài san c6 djnh vô hinh tInh Mn thai dim dua tài san do vào sCr ding 

theo dir kin. 

• 



• NGAN HANG THUNG MAI CO PITAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

a
V 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
a 

Nan, Mi chin!, kEt thác ngày 31 thdng 12 nan, 2019 Don vj tInh: Triu Bong Vit Nani  
a 

Mua tài san c dinh vô hInh riêng biêt 
• 

Nguyen giá tài san cô djnh vô hInh mua riêng bit bao gôm giá mua (tr& (-) cac khoãn duçic chiêt khAu thoiig mi hoc giàm 

• giá), các lthoán thud (khong bao gm cac lthoãn thu thric hoàn li) va các chi phi lien quan trirc tip dn vic &ra tài san vao 
trng thai sn sang sr dung. Khi quyn str dicing d&t duc rnua cüng vài nhà tha, 4t kin trüc trên dt thi giá trj quyn sr diving 

• dat thrqc xác djnh riêng bit va ghi nhn là tài san c djnh vô hInh. 

• Tài san c dinh vô hlnh hinh thành tr viéc trao di thanh toán bang ching tt lien quan dn quyn sâ hUu vn cüa don vj, 
nguyen gia tài san c djrth vô hinh là giá trj hcrp l' cCa các chàng tr dixc phát hành lien quan dn quyn si hüu v6n. 

U 
Tài san cô djnh vo hmnh là quyên sir dyng dat 

Nguyen gia tài san c djnh vô hinh là quyn sr ding dat là s tian trã khi nhn chuyn nhucing quyn scr dvng  dat hcxp pháp tà 

a

ngui khác, chi phi dn bi'j, giãi phong mt bang, san lap mt bang, l phi truàc ba..,  hoc giá trj quyn si:r dvng  dat nhn gop 
vn lien doanh. 

a 

Phan meni may vi tinh 

U Phn mm may tinh là toán bQ cãc chi phi ma Ngãn hang dä chi ra tinh dn tli&i dim dua phAn mm vào sCr ding. 

• 10. Phu'oiig pháp khau hao 

• 
Tài san c djnh hIu hinh &rcyc khu hao theo phtzong phap duOng thang dra trên thmi gian si:r ding uOc tmnh cUa tài san. 
gian hüu ding tiâc tinh là thai gian ma tài san phát huy dixçic tác diving cho san xuat kinh doanh. 

a Tht'ti gian hfru dyng w&c tin/i cüa cdc TS2D nhu' sau: 

U Nhà xithng, vat kié'n trüc 25 näm 

Máymóc,thi&bj 4-8náni 

Phzwng tin van  tâE, truyn dn 5 - 6 nám 

U Thiet bj, dyng cy quán lj 2 - 5 námn 

a

Tàisàncdjnhkhác 4-6námn 

Quyn st dyng da't có th&i hqn dLtQC kháu hao phü hQp vó.i thdi han trdn gid'y chi'cng nhdn quyn si dyng dat. 

• Quyn si'r dyng dt vô th&i hgn dtrQ'c ghi nhan theo giá gc và khong tInh khá'u hao. 

• 11. K toán các giao djch thuê tài 

• 
TIme hoat dng: là loai hinh thuê tài san c6 djnh ma phan 1ón rcii ro Va iqi ich g&n lin vài quyn sâ hiu cüa tài san thuOc ye 
ben cho thuê. Khoãn thanh toán diiâi hInh thc thuê hoat dQng ducc bach  toán vao báo cáo kat qua kinh doanh theo ph.rang 

• 
pháp duong thâng dra trên thai han  thuê hoat dng. 

a

12. Tiên và các khoãn tuong duong tin 

Tren bao cáo luu chuyn tin tê, tian và các khoãn tuong dmxong tin bao gm tian, kim loai qu, tian gCri thanh toán tai  Ngân 

• 
hang Nhà nirâc Vit nam, tin gài khOng k' han  và có k' hn tai  TCTD khác có thi han  không qua 90 ngày k tr ngày gcri, trái 
phiu chinh phü và cac giáy t cO gia ngân han  khác d diu kiin tái chit khau vâi Ngân hang Nhà ntxóc, chàng khoán cO thai 

• 
han thu hM hoc dáo han  không qua 3 thang k tr ngày mua, cO khã nang chuyn d6i thành mQt luqng tin nhat djnh, không có 
nhiu rüi ro v thay di gia trj, và duqc nm gi vài mic dich dáp 1rng các cam kt thanh toán ngân han  hon là d dau tLr hay 

• muc dich 

• 13. Dçr phông, cong 119 tim an vä tài san chua xác dlnh 

a

Các khoán dir phang duc ghi nhn khi: Ngân hang có mQt nghTa vi,m hin tai  phat sinh tr các sir kin d qua; Co th dun dn sir 
giám sCt nhng li Ich kinh th can thit d thanh toán nghia vi,i n; Giá trj cCa nghTa vi n do duc uâc tinh mOt  each dáng tin 

• cay. Dr phong không dmiqc ghi nhn cho các khoán 1 hoat dng trong ftrong 

U
Khi cO nhiu nghia vi,m nçi twyng tr nbau thi khá näng giám sCt lçmi ich kinh t do vic thanh toán nghia vim nçm duc xác djnh 
thông qua viëc xem xét toàn bO nlióm nghia v  nOi chung. Di,r phOng cCng duqc ghi nhn cho dü khá nng giám sCt li ich kinh 
t do vic thanh toán tang nghia vi nç là rat nhô. 

U Trang 19 
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• NGAN HANG THLYONG MAI cO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s(i: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Nan, tài cl,I',,h  kit iliac ngày 31 thdng 12 nd,n 2019 Do',, vj tinh: Triu Dng V&t  Nan, 

• Dij phông dirçrc tinh a giá trj hin tai cüa các khoán chi phi dir tInh d thanh toán nghia vii nq vOi suit chit khu truàc thu và 
phãn ánh nh0ng dánh giá theo thj trilông hin tai  v thi giá cCia tin t và riM ro cii th cüa khoán nç do. Khoán tang ln trong 

• di,r phOng do thai gian trôi qua duçic ghi nhn là chi phi tin lãi. 

• 
14. K toán cäc khoän nghia vu (lôi vOl nhân 

• 
Chi tin luong, tin cong và các khoãn phái trã khác cho ngix?Yi lao dOng  doanh nghip h?ch  toán vào chi phi kinh doanli trong 
kS' can cCr theo chi phi tin luong phát sinh trong ks'. Các khoán tin luong, tin thuang cho nguii lao dng can cr theo diu 

• kin thrqc huâng và mCrc thrçic htxâng tai mOt trong các h so sau: Lut lao dung Vit Nam; Hçp dng lao dung; ThOa uàc lao 
dng tp th; Quy ch tài chinh cüa Ngân hang, Tp doàn; Quy ch thuang do ChCt tjch HQi dng quán trj, Tng giám d6c, 

• Giám dc quy djnh theo quy ch tài chInh cüa Ngân hang, Tp 

• 
15. Nguyen tc và phuo'ng pháp ghi nhn chi phI thuê TNDN hin hành, chi phi thud TNDN hoän li 

. Chi phi thus thu nhp doanh nghip duçyc xác djnh g6m tng chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thu thu 
nhp doanh nghip hoàn li khi xác djnh lqi nhun hoc l cCia nit k' k toán 

• Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành: là s6 thu thu nhp doanh nghip phài nQp (hoac thu hi duçc) tinh trén thu 
nhp chju thu va thu sut thu thu nhp doanh nghip cOa nàm hin hành theo lust  thus TNDN hin hành ducc ghi nhn. 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoan lçti duqc xác djnh cho các khoán chënh loch tim thiM tai  ngày 1p bang can di k toán 

• giia co sâ tinh thu thu nhp cUa cac tài san, no phai trá và giá trj ghi s cüa chOng cho miic dich báo cáo tài chinh va giá tn sCr 
dvng cho  mvc  dIch thu. Thus thu nhp hoan 1a phãi trã duc ghi nhn cho tht cá các khoàn chênh lch tm tho, cOn tài san 

• thud thu nhap hoAn lai chi duoc ghi nhân khi chác chin cO dü li nhuan tinh thus trong tuo1g lai d khu trr các khoàn 
loch tam theii. 

Giá tn ghi s cOa tài san thu thu nhp doanh nghip hoan 1a phái thrcic xem xét li vão ngay kt thOc nién d k toán và phài 

• giãm gia trj ghi s cOa tài san thus thu nhap hoan li dn müc báo dam chic chin cO dO lçii nhun tinh thug cho phép lqi ich cOa 
mt phn hoac toàn b tài san thud thu nhp hoan li duqc scr d%ing. Các tài san thu thu nhp doanh nghip hoan li chua ghi 

• nhn tnrâc day thrçxc xem xOt li vao ngay k& thOc niên dO k toán Va duqc ghi nhn khi chic chin cO dO lçii nhun tInh thus d 
cO th sr ding các tài san thug thu nhp hoan 1aj chua ghi nhn nay. 

• Thug thu thp hoan lai duçic ghi nhân vao báo cáo kt qua hot dng kinh doanh ngoi trr tnrOng hcp thug thu nhp phát sinh 
• lien quan dn mOt  khoãn m1ic duçic ghi thâng vào vn chO sâ hUu, trong trumg hcrp nay, thus thu nhp hoan lai cOng duqc ghi 

nhn trrc tip vào vn chO sâ h0u. 

• Ngân hang chi bO tth các tài san thud thu nhp hoan li và thu thu nhp hoàn 1a phãi trá khi Ngân hang cO quyn hqp pháp 
duçyc hO trir giüa tài san thud thu nhp hiên hành viM thu thu nhp hin hanh phãi nOp  và các tài san thug thu nhp hoan lai và 

• thu thu nhp hoan li phái trã lien quan tiM thu thu nhp doanh nghip duc quán l' bOi cOng mQt co quan thu d6i viM cOng 
mOt don vj chju thu và doanh nghip dr djnh thanh toán thug thu nhp hin hành phãi trá và tài san thu thu nhp hiën hành 
trOn co sâ thun. 

• 
Các khoãn thu phai nôp ngan sách nhà nuOc se duqc quyt toán c1 th viM co quan thug. Chénh loch giüa s6 thus phai nQp theo 
s sách và s6 lieu kim tra quyt toán se duc diu chinh khi có quyt toán chInh thac viM c quan thué. 

• Ngán hang d duc thanh tra kim tra quy& toán thud dn nam 2016. 

• 16. K toán các khoãn vn vay, phát hãnh chung khoán nç, cong ctl  vn 

• Nguyen tc ghi nhn chi phi di vay: lai tin vay Va các chi phi khác phát sinh liOn quan tri,nc tip dn các khoán vay cOa doanh 
nghip duc ghi nhn nhu khoán chi phi kinh doanh trong k5', tth khi chi phi nay phat sinh ti các khoán vay liOn quan trrc tiêp 

• dn vic du tu xay drng hoc san xuAt tài san dO dang duc tinh vào gia trj tài san dO (duc vn hOa) khi cO dO diu kin quy 
djnh ti chun mi,rc k toán s6 16 " Chi phi di vay". 

a 

a 

a 

a 

I
Trang 20 



• NGAN HANG TIIUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

U 
THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH 

Nárn tai chInh kit thác ngày 31 thdng 12 Mm 2019 Don vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

• T' 1 vn hOa dtrcc scr dung d xác djnh chi phi di vay ducyc vn hóa trong ks': TrLr&ng hçp phát sinh các khoãn vn vay chung, 
trong do cO scr dung cho muc dich du tis xay dung hoc san xut mt tài san dâ dang thI s6 chi phi di vay CO dü diu kin v6n 

• hOa trong mi k)' k toán duac xac dinh theo t 1 v6n hOa di vài clii phi 1uy k binh quân gia quyn phát sinh cho vic du tu 
xây dijng hoc san xut tài san do. T' 1 vn hOa ducic tinh theo t' 1 1i suit bInh quân gia quyn ccia các khoàn vay chua trâ 

• trong kS'  cüa doaiTh nghiép. Chi phi di vay duc v6n hóa trong k5' khOng duqc vuçit qua t6ng s6 chi phi di vay phát sinh trong kS' 

U
dO. 

17.VnchüsOhüu 

U
Von diu I; thnc hinh thành tr sO tin ma các cO dong d gOp vOn mua cO phn, cO phiu, hoac duqc bO sung tr lqi nhuan  sau 
thus theo Nghj Quyt cüa Di HOi  DOng cO dong hoac theo quy djnh trong diu I hot dng ccia Ngân hang. NguOn vOn kinh 

U
doanh dtiçic ghi nhn theo sO vOn thirc t d gOp bang tin hoc bang tài san tinh theo mnh giá cüa cO phiu da phát hành khi )1 

mâi thanh Ip, hoc liuy dQng them d ma rng quy mô hot dng cOa Ngân hang. 

• Thng du' vOn cO phn: Plián ánh khoãn cliênh 1ch tang gicta sO tin thirc t thu duçxc so vài rnnh giá khi pliát hành ian dau M 
. hoc phát hành bO sung c0 phiu va chênh 1ch tang, giãm giQa sO tin thirc t thu ducic so vOi giá mua 1i khi tái phát liành cO 

phiu qu. Trung liçip mua 1i CO phiu d hüy bO ngay tai  ngay mua thi giá trj cO phiu thrcic ghi giam nguOn vOn kinh doanh 

U
ti ngày mua ia giá thi,rc t mua 1i và cüng pliãi ghi giãm nguOn vOn kinh doanh chi tit theo mnli giá va phan thng du vOn cO 
plian cüa cO phiu mua lai• 

U CO phiu qu là cO phiu cCa Ngan hang dà phát hành va duçc Ngan hang mua li. Khoàn tin d trã d mua cO phiu, bao 

U
gOm các chi phi cO lien quan tri,rc tip, duçic giàm trr vào vOn thu sO hQu dn khi các cO phiu qu duc hüy bO hoc tái phat 
hanli. sO tin thu do tái pliát hành hoac bàn cO phiu qu5 tri di các chi phi lien quan tnjc tip dn vic tái phat hanh hoc bàn cô 
phiu qu5 thrcc tinh vao phan vOn chU sO liftu. 

VOn khác: Pliãn ánh sO vOn kinh doanh duqc hinh thành do hO sung tO kt qua hoat dng kinh doanli hoac duc tng, biu, tài 
U trçl, dánh giá li tai san. 

U Li nhun chua phãn ph61. 

• Nguyen the ghi nhn li nhun ehua phan phOi: duc ghi nhn ia sO igi nhun (hoc i) tO kt qua hot dng kinh doanh cOa 
doanh nghip sau khi trO (-) chi phi thug thu nhp doanh nghip ccia k5' hin hành va các khoãn diau chinh do áp di,ing hOi tO 

• thay dOi chinh sach k toan và diu chinh hOi tO sai sOt tr9ng yêu cUa các näm 

• 
Viêc phân ph6i li nhun và trich 1p các qu duqc can cO vao diu l cCa Ngân hang va duqc thông qua Di hi dOng CO dông 
hang nãm. 

U-. 18. Lai tren Co phieu 

• 
cy bàn trén cO phiau duqc tinh bang each chia lçñ nhuân hoc l phân bO cho cO dong sO hüu cO phiu phO thông cOa Ngân 

hang sau khi trich 1p Qu khen thuOng va phüc loi cho sO luqng binh quân gia quyn cUa sO cO phiu phO thông dang liru hành 

U trong ks'. Theo thông tu 200/2014/TT-BTC lài co ban trên cO phiu không trinh bay trên bao cáo riêng, chi trinh bay trén báo 
cào hqp nhat cUa ngân hang. 

U 

• 
19. Cac ben lien quan 

Các ben lien quan ia các doanh nghip, các Ca nhân, trrc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, cO quyn kthm soat 
U ngân hang hoc chju si,r kim soãt cUa Ngân hang. Các ben lien k&, các Ca nhân nào trVc tip hoc gián tip nm gi quyn biu 

U
quyt cCa Ngân hang ma cO ành huOng dáng k dOi vOi ngan hang, nhng chOc trách quan l' chC eliOt nhu ban tOng giám dOe, 
hi dOng quan trj, nhUng thanh vien than cn trong gia dinh cOa nhu'ng Ca nhân hoc các ben lien kt hoc nhüng cong ty lien 
kt vOi cá nhân nay cftng duc coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét tOng mOi quan h gia cac ben lien quan, bàn chat 
cOn mOi quan h dirge thU ' chO không phài l hInh thCrc pháp li'. 

U 

U 

U 

U Trang21 



• NGAN HANG THIYONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THU(NG Mu s: B05/TCTD 

a x F F F 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 

a 

• 

Nàrn tài chmnh kit thác ngày 31 (hang 12 ham 2019 Don v tIn/i: Triu Dng Vit Nani 

V. Thông tin b sung cho các khoãn iniic trInh bay trong Bang can i kê toán 

1. Tin mt, yang bc, dá qu 

31/12/2019 3 1/12/2018 
• TinmtbngVND 157.721 137.871 

Tin mt b&ng ngoi t 16.578 18.130 

Tngcng 174.299 156.001 

a 

2. Tin gui tai Ngân hang Nha nuOc 

31/12/2019 31/12/2018 

• Tin gCri thanh toán tai  Ngân hang Nhà nuàc 784.793 844.551 

a 

BngVND 
' Bang yang va ngoqi t 33.623 

751.170 803.699 

40.852 

• Tng cong 784.793 844.551 

a 

• 

3. Tin gui và cho vay các TCTD khác 

3.1. Tin gui ti các TCTD khác 

31/12/2019 31/12(2018 

Tin güikhongk'htn 2.304.254 1.107.773 

• BángVND 4.673 1.671 

a 

Bang ngoai hai 

Tin gIn có k' hn 

2.299.581 

2.165.440 

1.106.102 

1.167.450 

• Bang VND 1.424.000 819.000 

Bngngoqih6i 741.440 348.450 

a 

Cong 

3.2. Cho vay các ti chüc tin ding khác 

4.469.694 2.275.223 

• Chovayngânhn 500.000 100.000 

a 

BcngVND 500.000 100.000 

Dir phông rli ro cho vay cãc TCTD khác (1.350) 

Cong 498.650 100.000 

• 

a 

Tong cong 

4. ChInng khoán kinli doanh: không phát 

4.968.344 2.375.223 

a 

a 

a 

a 

Trang22 

• (*) Khoán d.c trt bat buc phâi duQc gii Iqi NHNN Viét Na,n. Sô du- dUVC tInh truóc cho 30 ngày, ditçrc diu chinh 
tháng I ldn và du-oc tInh bang 3% s dir bin/i quân tin gzi cüa khách hang bang dng Vit Nani có kj) hgn dirói in5t nám 

• và 1% s dir bInh qudn tin giri bcng dang Vit Nam có kj' hgn ti'r int náin tró len, bang 8% s dir binh quán tin g&i cza 
. khách hang bang ngoqi é có kj) hqn dirái môt nám và 6% s dir bInh quán tian gti cza khách hang bang ngoqi t có IC)) 

hçin tIe mç5t nám tró len, bang 1% s dir binh qudn tin gIei bang ngoçii tc cia Ngdn hang & nir&c ngoài, tct cá dêu du-Q'c 
. tInh trên s dir bInh qudn tiJn gIei cüa tháng trtc&c. Tài khoãn tqi NHNN VWt  Nam con bao gain tian giTri d thanh toán bü 

trItvà thanh toán khác. 



• NGAN HANG T1IUO1G MA! CO PHAN SAT GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

a £ 
THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH 

a 
Nan, là! c/dish kit Iliac ngày 31 Ihdng 12 nan, 2019 Do',: vj tInh: Triu Dong Viêl Nain  

(theo t giá ngày hiêu luc (theo t gia tai ngày 1p báo cáo) 
h9'p dng) Tài san Cong no' 

Tai ngày cuôi 

Cong ci là! c/il,,!, pith! sin!, tiin t 668 
- Giao dich hoán di tin tê 668 

Ti ngày du 

Cong cij là! chhzh phd! s!nh liii t 

- Giao djch hoán di tin tê 0 
Cong cii tài chInh phái siiih tin t 668 

6. Cho vay khách hang 4 
)C 

31/12/2019 31/12/2018 2 Cho vay các to chirc kinh tO, cá nhân trong niiàc 14.381.046 13.412.518 
Cho vay chiOt khOu cong ci chuyOn nhuçrng va cac giOy t! cO giá 175.086 257.426 
ChovaybângvOntaitrq, Uythác dOutir 819 1.155 

Tong cong 14.556.951 13.671.099 

6.1. Phãn tIch chOt luçng nç cho vay 

31/12/2019 31/12/2018 
Nç dCi tiOu chun 14.048.066 13.188.643 
NqcOnchu' 226.580 181.504 
Nq duói tiêu chuOn 36.211 33.711 
Nçinghingi 28.250 48.994 
Nci có khã nAng mOt vOn 2 17.844 2 18.247 
TOng cong 14.556.951 13.671.099 

6.2. Phãn tIch dw nq theo thôi gian 

31/12/2019 31/12/2018 
Ncingânhn 10.579.519 9.965.841 
N9trunghn 1.426.315 1.597.775 
Nodàihan 2.551.117 2.107.483 
Tong cong 14.556.951 13.67 1.099 

6.3. Phân tich du' n' cho vay theo dOi tu'ç'ng 
a khách hang và theo Ioi hInh doanh nghip 

31/12/2019 31/12/2018 

Côngtynhàrnràc 19.941 32.638 

Cong ty TNHH 1 thành viên do nhà nuâc sO hu 100% vOn thOu 1 57.173 53.4 14 

COng ty trách nhim httu hn khác 2.635.903 3.026.884 
CôngtycOphOn 859.956 840.741 
Doanh nghiep tu nhan 77.242 90.933 
Doanh nghip cO vOn dOu ttr nuOc ngoai 89.884 602 
1-lup tác xä và liOn hqp tác xa 35.725 35.403 
HO kinh doanh, cá nhân 10.454.922 9.309.085 
Dun vj hánh chfnh sr nghip; Dãng doàn thO và hip hOi 326.205 281.399 
TOng cong 14.556.951 13.671.099 

a
Trang 23 

a 
5. Các cong cu tài chInh phái sinh và các tài san tài chinh khác: 

Tng giá trl cUa hy'p thng Tóng giá tr ghi s kO toán 

a 

a 

I 

• 

I 

a 

1 

a 

1 

• 

a 

• 

I 

a 

• 

a 

a 

• 

a 

I 

• 

I 



• NGAN HANG THIXCNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

V V 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
a 

Ndm là! clii,,!, ketl Iliac ngày 31 l!záng 12 nan: 2019 Don vj tInh: Triu Bong Vit Nam  

• 

• 

• 

• 

• 

6.4 Phân tIch du nç cho vay theo 

Nông nghip vã lam nghip và thüy san 

Khai khoang 

Cong nghip ch bin, ch tio 

San xut và phân ph6i din, khI dót, rn.ràc nOng, hui nuóc và diu hôa 
khôngkhI 

31/12/2019 
942.023 

2.762 

1.275.328 

66.170 

31/12/2018 
1.173.003 

3.9 13 

1.385.065 

72.001 
Cung cp niróc; hoat dng quán 1và xcr 1y rác thai, nuâc thai 14.054 53.260 

a 

Xâydirng 1.315.599 1.121.236 
a Ban buôn và bánlê; sita chta ô to, mô to, xe may vadng cakhác 1.125.631 1.215.570 

a 

Djch viii luu trCi va an u6ng 202.777 219.869 
Vantaikhobai 360.717 315.250 

a 
Thông tin va truyn thông 17.528 5.088 
Hoat dOng  tài chinh, ngân hang và bão hiém 15 1.341 127.848 
Hot dOng  chuyén môn, khoa h9c và cong ngh 

71.262 63.584 
• 

a 

Hoat dng kinh doanh bt dOng  san 

Hoat dOng cOa DCS, t6 chirc CT-XH, quãn 1 NN, an ninh QP; 

648.050 714.433 

dam XH bat buôc 109.009 160.442 
• Giáoducvàdàotao 191.182 119.723 

Yt vàhotdngtrçigiup xahOi 90.129 64.290 
Ngh thuat, vui chcii Va giai tn 107.296 956 

• Hoat dOng djch vii khác 4.53 8.788 3.401.746. 
Hoat dng lam thuê các cong vic trong các hg/dlnh, 3.327.305 3.453.822 
T6ng cong 14.556.951 13.671.099 

• 

6.5. Sii thay dói (täng/giãm) cüa Du phOng rUi ro tIn dyng 

Näm nay Drphông chuiig Dy'phàng ci th 

a 

Sdtrdaunam 102.622 8.922 

Din phOng rOi ro trich 1p trong näm /(Hoàn nhp trong nam) 5.227 21.791 

Si dirng dr phong rOi ro tin ding trong näm - (22.55 8) 

a 

a 

S ducui näm 

Näm 

107.849 8.155 

A So dir dau nam 
a Dii phOng rOi ro trich 1p trong näm /(Hoàn nhp trong näm) 

10 1.054 
1.568 

15.854 
279.740 

a SO diving dr phong rOi ro tin dung trong näm (286.672) 

• 
So dir cuôi näm . 102.622 8.922 

a 

Clii tit s dir dy phOng 3 1/12/2019 3 1/12/2018 
Dir phông rCii ro cho vay t chirc tin dicing khác 1.350 

a 
Du phOng rCii ro cho vay khách hang 114.654 111.544 

a 

+ Dtrphong  chung 106.499 102.622 

+ Dphong cy th 8.155 8.922 

a 
Cong 116.004 111.544 

a 

Trang 24 

a 



• NGAN HANG THU'(YNG MAI cO PHAN SAI GON CONG THU'YNG Mu s: B05/TCTD 

U 
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 

Na,,, là! chi'nh kEt thác ngày 31 tI:dng 12 ianz 2019 Do',, v linh: Tr4u Diiizg Vit Nam 
U 

• 7. Hoat dng mua ny: Khong phát 

8.Chüngkhoándutu' 4 
8.1. Chung khoan dau tu' gm den ngay dao hn 

- Trái phiu Chmnh phü Va Trái phiu Do thj 250.000 931.519 

Cong 250.000 931.519 

8.2. Trái phiu dc bit do VAMC phát hành 3 1/12/2019 3 1/12/2018 

- MIIh giá trái phiu dc bit (1) 800.857 1.132.830 

- Dr phóng trái phiu dc bit (2) (231.229) (251.021) 

Cong 569.628 881.809 

Tong cong 819.628 1.813.328 

• (1).' Ching khoán ncr  (Trái phieu dcc bit, phát sinh 1z vic ,nua, ban và xz'r l,j5 nçx xu cza Cong ' Quân lj Tài san ca các 16 
ch&c tin dung Vit Nam phát hành, quán lj và thanh toán trái phieu däc bitt duQ'c áp dyng theo Thông tu' s 19/2013/TI'- 

U NHNN ngày 06 tháng 9 nO,n 2013 cia Ngán hang Nhà Niróc Vit Na,n quy d/nh v inua, ban và th l5 ncr xôu cüa Cong ty 
Quán lj Tài san cza các t1 chic tin dyng Viét Nani, Theo do, trong thOi hgn cza trái phieCu  dc bit 5 nàrn, td chtc tin dyng 

• 
ban ncr phái (rich lçIp dr phOng rãi ro di vái trái phieu dçc bitt vào chi phi hoqt dng thea tj) l 20%/nã,n trên giá irj trái 
phi èu. 

• (2): Dir phông Trái phië'u dc biêt du'Q'c dJ cp & trén thea quy djnh Igi Thông ftc 19/2013/TT-NHNN tzi ngày 3 1/12/2019 là: 
231.228.937.403 ddng. 

9. Gop vn, dãu tu' dãi hn 

• 

$ - Phân tich giá tr du tu' theo 1oi hlnh dãu tu 

31/12/2019 31/12/2018 

Dutuvàocôngtycon 612.503 612.503 

Các khoãn du tu dài han khãc 125.655 125.655 

• Du phèng giãm giá du tu dài hn (26.308) (2.894) 

• Tngcng 711.850   735.264 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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NGAN HANG THU'(ING MA! CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nàm tài chInh kit thác ngày 31 thdng 12 nám 2019 Don vj tInh: Triêu Bong Vit Nam 

9. Gop vn, dãu ttr dài hn (tip theo): 

- Chi tit cãc khoãn du tu dài han  cOa Ngân hang 

31/12/2019 31/12/2018 

Ten Giá gc Giá trj hin t3i 
Ty 1 phn 

VEil (%) 
Giá gc Giá trj hin tai 

T1phn 
vn (%) 

Dâu tir väo cong ty con 612.503 612.503 612.503 612.503 

Cong ty Quãn 1 Nçi và Khai thác Tài san 612.503 612.503 100,00% 612.503 612.503 100,00% 

Dãu tir dài han  khác 125.655 99.347 125.655 122.761 

Dâu tu vào các TCTD 

NganhangTMCPBãnVit 

fiãu tir vào doanh nghip khác 

71.776 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,48% 

Cong ty CP Du ljch Khách san  Sài GOn Ha Long 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 
Cong ty CP Thanh toán Qu6c gia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 
Cong ty CP Chthig khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 
Qu5' BL Tin dung cOa Doanh nghip vira và nhO TP.HCM 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dir phOng giãm giá du tu chOng khoán däi han (26.308) (2.894) 

Cong ty CP Ch(rng khoan SAIGONBANK Berjaya (26.308) - (2.894) 

Tong cong 738.158 711.850 738.158 735.264 

Dr phOng giâm giá các khoãn du tir tài chInh dài han 

Tai ngày 3 1/12/2019, Ngan hang không trIch l.p  dir phOng giám giá các khoãn du tu tài chInh dài han  nay (tr1r khoân du tu vào Cong ty CP Chrng khoán 
SAIGONBANK Berjaya) vi Ngân hang du tx nhm mac  tiêu dài han,  tham gia vào ban Quân trj, c dông chin hxgc. Các khoán dAu tix nay chi 1p dIrT phOng suy giãm 
giá tn khi các cong ty nay có igi nhun 1u k am. 

Trang 26 



NGAN HANG T1IIJONG MAI cO PIIAN SAI GON CONG TIH!(YNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINE! 

Nâm tài chInh ku thác ngày 31 tháng 12 nám 2019 Don vj tInh: Tr4u Bong V&E  Nam 

10. Ti san c6 tlinh hUu hInh 

- Tang giãm täi san c6 dnh hüu hInh näm 2019 

Nhà cfra, vt kin 
Khoãn miic 

trüc 

Nguyen giá TSCD h&u hInh 

May móc thit bj 
Phiro'ng tiên vn 
tãi truyn dn 

Thit bj diing ci ii 
quãnJ 

Tài san c 
djnh khác 

Tng cong 

S dir dau näm 962.884 71.513 53.649 38.560 12.149 1.138.755 
-Muatrongnàm - 116 972 3.496 548 5.132 

-Tang khác 72.868 - - 72.868 

- Tang do diu chuyn - 481 909 1.390 

-Tangdodiuchinh 14 29 - 11 51 105 

- Thanh 1', nhuqng ban - (645) (125) (362) (1.132) 

- Giàrn do diu chuyn (481) (909) (1.390) 

- Giâm do diu chinh (14) (65) - (11) (15) (105) 

S dir cui näm 1.035.752 70.948 54.621 41.931 12.371 1.215.623 

Giá tn hao mon IUy kê 

S du du näm 255.705 64.550 46.266 27.579 10.352 404.452 
-HaomOntrongnäm 38.591 2.349 2.636 3.245 691 47.512 

- Tang do diu chuyn - 214 - - 214 

- Tang do diu chinh - 4 - 1 

- Thanh 1, nhuqng ban - (645) - (125) (362) (1.132) 

- Giám do diu chuyn - (214) - - (214) 

- Giãm do diu chinh -. (4) - (1) (5) 

S dir cuôi näm 294.296 66.250 48.906 30.699 10.681 450.832 

Giá tn cOn Iai cOa TSCD hüu hInh 

S thr dãu näm 707.179 6.963 7.383 10.981 1.797 734.303 
SducuMnäm 741.456 4.698 5.715 11.232 1.690 764.791 

Trang 27 
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NGAN HANG THIJONG MA! CO PHAN sAl GON CONG THU(1NG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

Nan, tài chInh kIt tlaác ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

- Tang giãm tài san c d!nh  hüu hInh näm 2018. 

Nhà cü'a, vt kin 
Khoãn m1ic 

trüc 

Nguyen giá TSCD hUu hinh 

May móc thit bj 
Phtrong tin vn 
tãi truyén dn 

Thit bi  thing cu 
quãn 13 

Tài san c 
djnh khác 

Tong cong 

Sdirdu nAm 894.146 69.730 53.649 36.911 11.499 1.065.935 

- Mua trong näm 1.843 - 1.685 684 4.212 

- Tang khác 68.738 68.738 

- Tang do diu chuyn 16.242 2.786 80 280 19.388 

- Tang do diu chinh 93 6 31 38 168 

- Thanh Is', nhixqng ban (60) - (36) (34) (130) 

- Giãm do diu chuyn (16.242) (2.786) (80) (280) (19.388) 

- Giãm do diu chinh (93) (6) (31) (38) (168) 

S dir cuôi näm 962.884 71.513 53.649 38.560 12.149 1.138.755 

Giá tr! hao mon Iuy ké 

S dudâu nam 218.713 62.305 43.509 24.448 9.715 358.690 

- Hao mOn trong nam 36.992 2.305 2.695 3.229 661 45.882 

- Tang do dik chuyn 14.463 2.146 80 127 16.816 

- Tang do diu chinh 21 70 42 22 155 

- Thanh 1, nhixqng ban (60) - (36) (24) (120) 

- Giám do diu chuyn (14.463) (2.146) (80) (127) (16.816) 

- Giãm do diu chinh (21) (8) (104) (22) (155) 

Sducuinãm 255.705 64.550 46.266 27.579 10.352 404.452 

Giá trj cOn Iai cOa TSCD h&u hInh 

Sôdudãunãm 675.433 7.425 10.140 12.463 1.784 707.245 

S dir cucSi nàm 707.179 6.963 7.383 10.981 1.797 734.303 
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NGAN HANG TIIU'(ING Md cO PlAN sAi GON CONG THIXCING Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINU 

Nám tài chin/i kIt thác ngày 31 thdng 12 nám 2019 Do7z vj tinh: Triu Bong Vie! Nam 

- Các thông tin khác v tài san c dlnh  huii hInh: 

31/12/2019 31/12/2018 

Giá trj con 'a cUa TSCE) hthi hmnh dA ding d th chAp, cAm c6 cho các khoãn vay 

Cam kAt mua TSCE CO gia trj lan trong thong lai 

Cam kAt ban TSCD CO gia trj iOn trong thong lai - 

Giá trj cOn li cUa TSCD hthi hInh tm thOi không di.rçic sO dicing vào san xuAt kinh doanh 

Nguyen giá TSCD hüu hinh dã kh&u hao hAt nhiing vAn cOn sO ding 120.112 117.225 

Giá tij cOn li cüa TSCD hUu hinh dang chO thanh l' - - 

Trang 29 



U NGAN HANG THIXaNG MA! CO PHAN sAi GON CONG THUOG Mu s: B05/TCTD 

£ P V p 

THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH 
Nänz lài cithil, kEt iliac ngày 31 ihdng 12 nan: 2019 Don vj iInh: Triu Dng Vit Nain 

11. Tài san c dinh thuê tãi chInh: Khong phát sinh. 

12. Tãi são c djnh vô hmnh 
3c 

- Tang giãm tài san cd!nh  vô hInh näm 2019: G 

Khoan muc Quyn sr 
ding dat 

Phân mm 
. may vi tinh Tong cong 

H 
ii Nguyen giá TSCD vô hlnh 

S6 du' du näm 43 1.746 48.256 480.002 
-Muatrongnam 1.867 1.867 
- Tang khac 29.972 29.972 

S6du'cuinäm 461.718 50.123 511.841 
Giã tn hao mon Iuy k 

S du du näm 36.285 45.822 82.107 
- Hao mOn trong närn 2.66 1 840 3.50 1 
- Tang do diu chinh 1 1 2 
-Giãmdodiuchinh (1) (1) (2) 

S du cui näm 38.946 46.662 85.608 
Cia trj con Ii cüa TSCD vô hInh 

S du' dAu nam 395.461 2.434 397.895 
S du' cui näm 422.772 3.461 426.233 

- Tang giãm tãi san c6 djnh vô hInh näm 2018: 

Khoãn misc Quyn sfr 
diing dat 

Phân mm 
. may vi tinh 

Tong cong 

Nguyen giá TSCD vô hinh 

S du' du iiäm 405.418 46.807 452.225 
- Mua trong närn 1.449 1.449 

- Tang khác 26.3 28 - 26.328 

S du cui näm 43 1.746 48.256 480.002 
Giã tr hao mon lüy k 

S du' du näm 33.697 45.330 79.027 
-HaomOntrongnam 2.588 492 3.080 

S dir cuói näm 36.285 45.822 82.107 
Giá trj cOn Ii cüa TSCD vô hInh 

So dir dau nam 371.721 1.477 373.198 
S dir cui näm 395.461 2.434 397.895 

U 

U 

U 

U 
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• NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THING Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH 

Ndni tài clilnh k& lliüc ngày 31 thdng 12 izàni 2019 Don vj tin/i: Triu Dng Vit Nam 

• 
- Các thông tin v tài san c ainh vô hInh: 

I 

• Khoãn muc 3 1/12/2019 3 1/12/2018 

I 
TSCD vo hinh quan trQng, chiêrn t trçng iOn trong tong tãi san 

• 
Giá trj hcrp i cOa TSCD vô hInh do Nhà rnróc cap 

• Giã trj cOn Iti cüa TSCB vO hinh dä dOng d th chap cho các khoãn nçi 
phãi trã 

Giá trj cOn 1i ccia TSCD vO hmnh tarn thOi không sO ding 

Nguyen giá cOa TSCD vo hmnh khu hao ht nhrng vn cOn sO ding 44.9 14 44.9 14 

Giá trj cOn ii cOa TSCD vO hinh dang thanh 1 

• Chi phi trong giai don nghien cOu, trin khai 

• Giá tn cam kt mua, ban TSCD vO hlnh cO giá trj IOn trong thong lai 

• 
Các thay di 

I 

Li 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

LI 

Li 

U 

LI 

U 

LI 
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N NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN sAi GON CONG THIJ'OG Mu s: B05/TCTD 

Ndrn là! chd'nh kEl Iliac ngày 31 rháng 12 ham 2019 Don vj tInh: Tr&u  Dng Vit Nani 

13. Bt dng san cIu tu Khong phát sinh 

14. Tài san cö khác 

1. Chi phi xây drng ca bàn dâ dang 

2. Mua sm tài san cdinh 

3. Các khoàn phài thu 

4.TàisãncOkhác 

Cong 

31/12/2019 
11.042 

4.122 

54.09 1 

51.644 

31/12/2018 
61.431 

78.790 

46.411 

23.178 

120.899 209.810 

14.1 Clii phi xây ding co ban dr dang 31/12/2019 31/12/2018 
Trong do: 

- Nhffng cong trinh lan 11.042 61.43 1 
Khâo sat thi& ke' chi nhánh Phi AIj7 Hung - 361 
Xáy dyiig rnái chi nhánh Ha Ni 823 524 
Xdy drng mo! clii nhánh Dng Da 1.774 - 

1 50 Nguyn Td't Thành Dakiak 4.142 35.982 
XOy dztng PGD QuOn 2 12.756 
XOy dyjng chi nhánh Hái PhOng 401 
KhOc 4.303 11.407 

Cong 11.042 61.431 

14.2 Mua sm tài san cii dinh 31/12/2019 31/12/2018 
Trongdo: 

Ba can nhà MyPhu'Oc 3 3.3 70 

Nhà 40 Nguyln Thai BInh Quan  1 19.339 

Dat Xdy Di'ng Phong Giao Djch Quan 2 - 24.751 

Ló ddt Hang Phu'Oc, Tan Phong, Q7 15.073 

LOddtM5YToàn, Tan Phong, Q7 15.340 

Phán mm phOng cháng tha tidn 3.042 

Khác 1.080 917 
Cong 4.122 78.790 

14.3 Các khoãn phãi thu 3 1/12/2019 3 1/12/2018 
- Các khoãn phãi thu ni b 25.546 24.287 

Tham 0, thiéu ,izOt tin, tài san thiu ch& th lj (*,) 18.139 18.139 
Tarn ingnghip vy 4.589 4.507 
Các khoánphái thu khác 2.818 1.641 

- Các khoàn phài thu ben ngoài 28.545 22.124 

Khoán khác ch&Nhà nuO'c thanh toán (**) 4.664 4.664 

Các khoOn khác 23.881 17.460 

Cong 54.091 46.411 

(*,); Biên ban xác nhan  ke't qua kiê'rn quy ATM qua cOng tác kim quj7 A TM vào lOc 15 gi&, ngày 08/6/2015 d xOc cl/nh 

• s tin chOnh loch thiu là: 18.138.590.000 &ng theo biên bàn kiê'rn Ira qu9ATMngày 05/6/20/5. Hin nay, ngdn hang 
dã chuyn ha sa sang Co' quan CO thdrn quyn xr lj. 

N 
N 
N
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• NGAN HANG THUC1NG MA! CO PHAN SAI GON CONG TH1fONG Mu s: B05/TCTD 

U
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nãin là! clthzh keAl  lhác izgày 31 lhdng 12 lidin 2019 Do'iz vi lInh: Triu Dng Vit Nam  

U 

• 
(**): Thuyt minh tin h trq lãî sut chO Nhà nu'Oc thanh 

Tin d chi cho khách hang vay h trçx lãi suit 67.592 

• Các khoãn d nhan tin h tra lai sut (62.928)  

• 
Khoãn tin con phãi thu h trq chô nhà nuOc thanh toán 4.664 

14.4 Tài san cO khac 31/12/2019 31/12/2018 
-Chiphfchphânb6 4.914 6.824 

• - Tài san gán ni dà chuyn quyn sâ huu cho Ngân hang dang ch xC 1' 45.754 15.340 
+ Bcltdc5ngsán 45.754 15.340 
-Tàisãnkhác 976 1.014  

• Cing 51.644 23.178 

• 15. Các khoan ncr Chinh phü vã Ngân hang Nba nuó'c: KhOng phát sinh. 

• 16. Tin gui và vay các TCTD 

16.1. Tin gui cüa các TCTD 

a. Tin gui khOng k' hn 

31/12/2019 

242.711 

31/12/2018 

92.93 7 
-BngVND 241.862 92.084 

-Bcngngogité 849 853 
b. TingiricOk5'hn 2.723.214 1.859.446 

-BcngVND 1.004.000 461.000 
-Bcngngoqit 1.719.214 1.398.446 

Cong 2.965.925 1.952.383 

16.2. Vay các TCTD khäc 

-BngVND 1.610 1.783 
+ Ngán hang TMCP Ddu tu' và Phát Trkn Vit Nain (*) -CNSGD 3 1.610 1.783 

-Bngngoit 252.058 2.007 
'+ Ngan hang Hang Hal Vit Nain - Hi s& chlnh (**,) 196.945 - 
+ Ngan hang TMCP Dcu tic và Phát Trien Vit Na,n (*) -CN SGD 3 1.822 2.007 

'+ Ngan hang VCB- Hç5i s& chinh (***) 53.291 

Cong 253.668 3.790 

Tng cQng tin gui và vay TCTD khác 3.219.593 1.956.173 

U (*): HQp thing vay s 33/TCNT III-G2/14/SGDIII-HD ngày 11/4/2014 vól Ngán hang TMCP Du Tic và Phát Trk4z Viêt 
Narn -CN SGD3 inc dich vay cho hoqt dóng dào tqo chia sé kinh phi thuôc cc.4u phdn tang cirông nãng lyc th chE dc an 

U tài chinh nông thôn III/WJ3. Thdi hin vay là 19 nán 4 tháng. Lai sudt cO dinh 0, 75%/nárn. 

U (**): - Theo thóa thun qua SWIFT sá Transaction Reference: 2019082800112963, s Related Reference: 
53703.105480 ngày 28/08/2019 s tin vay 6.500.000 USD, ngày dáo han 24/02/2020, 1a1 suc.4t: LIBOR 3M+I.15% và 

U theo thóa thuan qua SWIFT sJ Transaction Reference: 2019072200124760, s Related Reference: 51852.1034178 ngày 
22/07/2019 Sc.4 tin vay 2.000.000 USD, ngày dáo han 17/04/2020, 1a'i sudt: LIBOR 3M+1. 15%. 

U 

U 
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U (***,): - Theo thóa thuan  qua SWIFT sc.4 Transaction Reference: 2019080500116665, s6 Related Reference: 

U
BFTVVXO323SBJTVX ngày 05/08/2 019 s6 tidn vay 4.300.000 USD, ngày dáo hgn 05/02/2020, 1ai suát: LIBOR 
3M+1.15%. Ngán hang trá triróc 2.000.000 USD vào ngày 04/09/2019 Transaction reference 06819003467901. 



• NGAN HANG THIYONG MAI cO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
• Nàin là! chin!, kEt tl,ác ngày 31 thdng 12 ,zàn, 2019 Do',, vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

a 

• 17. Tien gui ella khäch hang 
- TIIuyt mmli theo loi tin gui 

a -BngVND 13.753.703 12.826.587 

a
- Bcng yang và ngogi t 158.444 229.250 

a
Tin gUi v6n chuyên dUng 149 146 
Tin gUi k' qu 18.261 21.147  

• Tng cong 16.277.630 15.289.392 

• 
- Thuyt minh theo diSi tuçng khllch hang, 1oi hinh doanh nghip 

31/12/2019 31/12/2018 
• Tin gUi dUa TCKT 3.058.851 3.082.271 

a

Doanh nghip nhà nu5'c 410.778 302.593 
CôngtyTNHH 2.000.163 2.016.528 

a
CongzyCáphdn 408.303 402.221 
Doanh nghiep tie nhán 73.419 55.220 

• Doanh nghip có vn ddu Ite nuo'c ngoài 166.188 305.709 

• 
Tin gui dUa cá nhân 10.73 1.092 10.120.488 
Tin gi:ri dUa cac di urcYng khác 2.487.687 2.086.633  

• Tng cong 16.277.630 15.289.392  

• 
18. Vn tài trçr, lly thác du tir, cho vay TCTD chlu rh ro: Không phát sinh 
19. Phát hanh giy to cO giá thông thu'O'ng: không phát sinh. 

• 20. Cllc kholln phãi trll, nq khllc và dt phUng rh ro 

31/12/2019 31/12/2018 
• Các khoãn phãi trà nQi bO 40.282 40.936 

• - Cáckhoánpháitrá cho Can bç5 CNV 26.921 26.731 
- Qu9 khen thieáng Va phác iqi phái Ira 4.556 5.789 

a - Các khoán phái trá n5i bç3 khác 8.805 8.416 

a
+ Lai có dông phãi ira 683 683 
+ Khoãn phãi trã nOi bO khác 8.122 7.733 

• Các khoàn phãi trã ben ngoãi 73.645 49.854 

a

- Phái trá v inua sm TSCD 870 870 
- Thué' thu nhcp doanh nghip phài nçp 35.454 9.781 

a - Chuyn tinphàitrá 10.202 3.157 

a

- ThuévacackhoãnpháinópchoNhaNithc 3  
- Phái trá khác cho Nhà Nuv"c 2.539 2.539 

a - Các khoàn phái Ira ben ngoài khác 24.580 33.504  
Cong 113.927 90.790  

21. Thud thu nhCp hoãn lai phãi trll: Chtra phát sinh. 
a 

a 

a Trang 34 

a 31/12/2019 31/12/2018 
Tin, yang gCri không kS' h?n 2.347.073 2.2 12.262 

• - Bcng VND 2.122.542 2.012.003 

a
- Bang yang và ngoçi t 224.531 200.259 

Tin,vãnggCricOk'han 13.912.147 13.055.837 
'I 



NGAN HANG TIIUONG MAI CO PHAN SAl GON CONG THIX()NG Mh s& B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nám tài chmnh kEt thác ngày 31 thdng 12 náni 2019 )o'n vj tinh: Triêu th3ng V4t Nam 

22. Von qu5 cüa To chuc tin ding 

22.1. Báo cáo tInh hInh thay dI vn chü sr h&u 

CHI TIEU 
Vn gop chü Thng du' Chênh Ich t5 Qu5 du tr& bô Qu dãu tir Qu5 di phông 

s& hu'u v6n Co phãn giá hi doái sung v6n Iiu I phát triên tài chInh 
Loi nhuãn 

chua phân phOi 
Tng 

S dtr ti ngày 01/01/2018 3.080.000 716 48.189 8.784 216.054 63.170 3.416.913 
Lçii nhuan sau thus näm 2018 41.631 41.631 

TrIch 1p  các qu5 ti Icii nhuan nãm 2017 2.730 5.459 (8.189) 

TrIch qu5 khen thtrâng, phüc lcri tir lqi nhun näm 2017 (22.500) (22.500) 
TrIch qu5' hot dng H0i  dng Quán trj - Ban Kim soát (1.500) (1.500) 

S dtr tai ngày 31/12/2018 3.080.000 716 50.919 8.784 221.513 72.612 3.434.544 

S du' ti ngày 01/01/2019 3.080.000 716 50.919 8.784 221.513 72.612 3.434.544 
LGi nhuân sau thu näm 2019 144.622 144.622 

Chi c ti.rc tr liii nhuân näm 2018 
TrIch 1p các qu5 tü lçii nhun näm 2018 2.081 4.163 (6.244) 

Trich qu5 khen thtxâng, phUc Icii ttr lqi nhun näm 2018 - (17.100) (17.100) 

Inch qu5 hot dng H0i  dng quân tr - Ban Kiêm soát - (1.187) (1.187) 

S du tal ngày 31/12/2019 3.080.000 716 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 
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NGAN HANG TIIU'ONG MI CO PIJAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

R  THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• Na,,, tài chn/, kit Iliac izgày 31 tl:dng 12 nãm 2019 Do',, v/tin/i: Tr4u Dng Vit Narn  

U 
22. Vn qu cüa To chüc tin diing (tip theo): 

Theo Nghj djnh s 93/2017/ND-CP ngày 07 thang 08 nãm 2017 do ChInh phCt ban hãnh, câc Ngan hang thtro'ng mi phãi trich 

• 1p các qu triiâc khi chia c tc nhu sau: 

• 
- Trich 1p qu5 dir trft b sung v6n diu 1 5% lçii nhun sau thus, s6 dir t6i da cüa qu5' nay bang v6n diu l hin có cUa các t6 
chüc tin diing. Qu nay së dircic chuyn sang v6n dMu 1 khi có sir ph chuan cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit nam và Uy Ban 

• 
Ching Khoãn Nhà 

• 
- lrIch 10% vào qu dir phong tãi chinh; s dir ti da cüa qu nay không vuVt qua 25% vn diu 1 hin có cüa các t chcrc tin 
dung. Qu dir phông tài chfnh dung d bi dâp phn con 1i cüa nhng tn that, thiêt hi v tài san xáy ra trong qua trinh kinh 

• doanh sau khi dä duçic hO dâp bang tin bi thuOng cOa các th chic, cá nhân gay ra tn that, cUa t chik bOo him Va sü ding 
di,r phOng trIch 1p trong chi phi. 

-V6ngOpcaccidong 

-Thngduvncphan 

Tong cong 

22.4. Ci tüc 

31/12/2019 31/12/2018 

Vn CP pidi 
long SO

thông 
Tong so 

Von CP phô 
thông 

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 

• Näm2019 

• - C trc d Cong b6 sau ngay k& thOc niên dQ k toOn: 

• + C tic dä cong b6 trén Co phiu phO thông: Chua Cong bO Không chia cO tic 

• 
+ CO tirc d cong bO trên cO phiu iru dai: 

- CO tic ci:ia cO phiu uu dài lily k chua dtrc ghi nhn: 

U 

U 
U 

U 

• 

I 

I 
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- Inch cOc qu$' khOc nhir qu dau tir XDCB, qu khen thuô'ng phOc lqi.. .do Ban länh do Ngan hang d xuat vO do Di hOi 

• 
dng c dong phé duyt. 

22.2 Thuyt minh v cOc cong ci tOi chinh phuc hçp 

• 22.3. Chi tit vtin dau tu cOa TCTD 

• 

• 

$ 

U 

U 

7 



U 

U 
NGAN HANG THU'OG MAI CO PHAN sAi GON CONG THIYONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nan, là! chIn!, kIt thác ngày 31 lhdng 12 iunz 2019 

Mh sS: BO5ITCTD 

Do',, vj link: Triu Dng Vit Nani 

U 

U 
22.5. C phiu DVT: Triu c phiu 

31/12/2019 31/12/2018 

- S hrcmg c phiu dang k' phát hành 308 308 

• - S Iucing c6 phiu d ban ra cong chUng 308 308 
+ Cd philuphd thông 308 308 

- S krçmg c phiu dang kru hành 308 308 

U +Cd philuphd thông 308 308 

* Mnh giá c phiu dang liru hành 10.000 dng/CP. V 

1€ 

U 
VI. Thông tin bli sung cho các khoãn muc trinh bay trong Báo cáo kt qua 1iot IOng kinh doanh 

r,. 

23. Thu nhp läi và các khoán thu nhp tu'o'ng tiir 

Näm2019 Nàm2018 

U 
Thu nhp lAi tin gui 

Thu nhp lAi cho vay khách hang 
61.073 

1.53 1.709 

51.280 

1.3 88.565 

U Thu ti läi kinh doanh, du ttx chirng khoán nçi 33.171 76.121 
Thu tir nghip vi báo lAnh 5.998 4.978 

U Thu khác tir hoat dOng  tin diing 7.78 1 1.365 

U Tng cong 1.639.732 1.522.309 

U 24. Chi phi lãi và các khoãn clii phi tu0'ng tiir 

U Näm 2019 Näin 2018 

U Tralitingui 879.752 812.641 

U TraIaitinvay 5.578 339 
Chi phi hot dng tin dung  khác 28.407 53.011 

U Tng cing 913.737 865.991 

• 25. Lãi/l thuãn tir hot dng djch 

U Näm 2019 Näm 2018 

U Thu phi djch vi 68.658 64.649 

U 
Thu dich vu thanh toán 27.234 28.990 
Thudjchvngânqu5 711 773 

U Thukhácvdichvu 40.713 34.886 

U 
Clii phi tü hot ang djch viii 
Chi djch vii thanh toán 

21.463 

7.83 7 

21.675 

8.247 

U Chi phi buu phi và mang  vin thông 11.246 11.059 
Chivdjchvungánqu 1.612 1.864 

U Chi khác v dich vu 768 505 

U Läi/th thun tr hoyt ng djch vI 47.195 42.974 

U 
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U NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN sAi GON CONG THUaNG Mu s: BO5ITCTD 

a  THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIINH 

Nan, là! chin/i kit thác ngày 31 1/lang 12 nan, 2019 Do',, vj tin/i: Tr!êu Dông Vi1 Nan, 

a 
26. LAi/1 thun tü hoyt  dng kinh doanh ngoi hi 

U 

Thu nhap tr hott dng kinh doanh ngoi h6i 

Thu ti kinh doanh ngoai te giao ngay 

Thu ti các cong cy tài chInh phái sinh tidn t 

Näm 2019 

11.905 

7.475 

4.430 

Nãm 2018 

26.607 

26.338 

269 

• Chi phi hot dng kinh doanh ngoi h6i 316 1.766 

a 
Chi ye' kinh doanh ngoai t giao ngay 316 1.766 

a 
Läi/ (1) thuân tü' hot dQng kinh doanh ngoai hôi 11.589 24.841 

U 27. Lãil 1 thuân tir hoyt dng kinh doanh (mua ban) chüng khoán kinli doanh: không phát sinh. 

a 

28. Lãi/ I thuin tü hot dçing kinh doanh (inua ban) chüng khoán du tu': không phát sinh. 

29. Thu nhp tü' gOp vn, muac phn: 

Näm2019 Näm2018 

• Ci tüc nhn duç'c trong näm tu gop vn, mua ci phn. 5.419 5.149 
Thu tr 1i nhun cong ty con chuyn v& 4.0 11 3.54 1 

• Thu ti.'r gop v6n, du ttr dài hn 1.408 1.608 

• Tngcng 5.419 5.149 

30. Läi/I thun tir các hot dng kinh doanh khác 

a 
Näm 2019 Näm 2018 

Thu nhp tir hot dung khãc 76.46 1 118.993 

U Chi phi tCr hoat dng khác 3.015 3.947 

a 

a 

Li/1 thuãn tü' các hot dng kinh doanh khác 73.446 115.046 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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• NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN sAi GON CONG THUOG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 

Nâ,n tài chInh k& thác ngày 31 thdizg 12 nd,n 2019 Doe,, vj tlnh: Tr4u Dizg Vit Narn  

N 
31. Chi phi hoyt dIng 

Näm2019 Näm2018 

• 
1. Chi nOp  thu va các khoân phi, 1 phi 2.864 2.325 
2. Chi phi cho nhân viên 290.930 286.629 

• Trong dO: 

R
Chilutrngvaphycap 219.819 218.537 
Các khoán chi dOng gOp theo luv'ng 44.101 43.172 

• Dngphyc và các chi phi lien quan 14.632 13.840 
Chitrcrcdp 12.3 78 11.080 

N 3.Chivtàisãn 86.969 83.569 

• Trong do. KMuhaotàisáncdjnh 51.013 48.962 

4. Chi cho hoat dQng quãn 1' cOng vj 67.4 16 60.957 
• Trong dO: 

N Cong tác phi 6.498 6.058 
Chi v các hoçit dcng doàn th ca TCTD 136 94 

• 5. Chi np phi bão him, bão toàn tin gth cUa khách hang 14.735 14.987 

• 
6. Chi phi dir phOng (khong tInh chi phi drphOng 
rCi ro tin dyng nç5i và ngozi bang; chi phi d 

• phông giám giá chtng khoan) 23.414 636  

•
Tng cong 486.328 449.103  

• 32. Chi phi thué thu nhâp doanh nghip 

• Näm2O19 

N 32.1. Chi phi thud thu nhp doanh nghip Iiin hành: 

• 1. Lqi nhuãn truO'c thud TNDN 180.076 51.633 

• 
2. Các khoän miic diu chinh thu nhãp chiu thu: 

(Trir) thu nhâp ducic min thus TNDN: (5.419) (5.149) 

N Thu nhap lit gOp vn liOn doanh inua c phn (5.419) (5.149) 

• Cong chi phi không duçic kMu trr khi xãc djnh lqi thun tinh thu& 2.6 13 2.422 

• 
3. Thu nhp chu thud 177.270 48.906 
4. Chi phi thug TNDN tinh trén thu nhp chju thus k5' hin hành 35.454 9.78 1 

N 5. Diu chinh chi phi thug thu nhp doanh nghip cüa các näm truOc vào 

N
chi phi thug thu nhp hién hành näm nay 221 

6. Tng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hàiih 35.454 10.002 

32.2. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoin Iai: không phat sinh 

N 

N 

U 

U 
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• 

• 

• 

VIII. Các thông tin khác 
U 
. Näm 2019 Nàm 2018 

35. TInh hInh thu nhâp cüa can b, cong nhân viên 

• 

• 

• 

Nà,n là! clil,,h kt thác ngày 31 thdng 12 ná,n 2019 Thrn vj th,h: Trig,, Dizg Vial Nan, 

VII. Thông tin b sung mt s khoãn mic trinh bay trên Báo cáo luu chuyn tiii t 

33. Tin và các khoãn tuo'ng Iu'o'ng tin 31/12/2019 31/12/2018 

Tin mt va cac khoàn tizcmg duong tin t01  qu' 174.299 156.00 1 
TingiitiNHNN 784.793 844.551 
Tin, ngoi hi gCri tai  các TCTD khác (khong k' hn vá k' hn < 3 thárig) 4.469.694 2.275.223 

Tong cong 5.428.786 3.275.775 

34. Mua mó'i và thanh Jy các cong ty con: Khong phát sinh. 

i. Tong S0 can b, Cong nhãn vien 

II. Thu nhp cüa can b, cong nhãn viên 

1.366 1.375 

1.TOngqu51uing 219.819 218.537 
2.T0ngthunhp 219.819 218.537 
3. Tin lirong binli quân (dOng/nguyi/tháng) 13 13 
4. Thu nhp binh quân (dOngIngui/tháng) 13 13 

NGAN HANG THU'€NG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUO1G Mh s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

36. TInh hInh thic hin nghia vi vói Ngân sách Nhà nuóc 

U 
Phát sinh trong näm 

Chi tiOu So du du nAm So du' cuôi 
So phãi np So dã np 

1. Thud GTGT 589 6.057 5.896 750 
2. Thu TNDN 9.781 36.414 10.741 35.454 
a. ThuTNDN 

b. ThuêTNDNnhà 
thdunu'ocngoai 

9.781 35.454 

960 

9.781 

960 

35.454 

3. Cac khoan phi, 19 phi và cac 
khoãn phái nOp  kbác 61 4.575 4.439 197 

TOng cong 10.431 47.046 21.076 36.401 

37. Loi hinh và giá trj tài san th chp cüa khách hang 

Giá tn dn Giá tn dOn 
Lo9i tài san dam bão 31/12/2019 31/12/2018 
Bt dOng  san 26.945.446 23 .690.087 
Phuoiigtinvntãi 437.962 481.917 
sO tiOt kiêm, k' phiOu va các giOy ti có giá khác 697.225 649.799 
Vttii,hânghoa 379.024 368.619 
TàisãnthOchOpkhac 512.417 855.134 

TOng 28.972.074 26.045.556 

U 

U 
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• 

• 

• 

U 
• 
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U 
• 

U 

• 

U 

U 

U 

• 

U 
Trong qua trinh kinh doanh binh thu?rng, Ngân hang thirc hin nhiu cain kt khác nhau và phát sinh mt s6 khoán nci tim 

U tang và cam k& nçi tim tang ducic hch toán vào ngoi bang. Ngân hang dr kin không bj thn that tr9ng yu tir các nghip 

U
\Rlnày. 

39. Hot dng üy thãc Va di 1 TCTD khOng chu rüi ro: không có. 

U 40. Các hoot dng ngoi bang khác ma TCTD phãi chju rüi ro dáng k: không có. 

Nan: tài clthzh kit Iliac ngày 31 Il:dng 12 i:á,n 2019 Do'ii vj tlnh: Triu Dng V4t Nan, 

38. Nghia vu nQ' tim an vA các cain kt dua ra 

Ch tiêu 31/12/2019 31/12/2018 
BaoInhvayv6n - - 

Cam kt giao djch ngoi hi 926.800 - 
Cam kt mua ngoqi t - 

Cam kt ban ngoçli t - 

Cam kit giao dich hoán di 926.800 

Cam kt trong nghip vi L/C 91.729 90.904 
Cam kit thanh toán trong nghip vy L/C 91.729 90.904 C 

Các cam ktkhác 162.980 148.480 
Bâo ldnh thanh toán 68.171 57.685 4 

Báo ldnh thirc hiên hQp dáng 39.905 24.114 
'C 
,1 

Báo 1anh dw thdu 5.894 6.425 
Cam kit báo lãnh khác 49.010 60.256 

Tong 1.181.509 239.384 

Mi 
Ben lien quan quan he 

TInh cht 
giao dlch 

Phát sinh 
trong näm 

So dir 
ti 3 1/12/2019 

Tin gCri thanh toán 
ti ngân hang 609.872 

Cong t' TNHH MTV Quán 1
Cong ty 

Na và Khai Thác tài san 
Läi phai trá tiên g&i, 
k' qu 

6.3 06 

Tinthuênhà 3.164 

Gópvôn 612.503 

Thu lqi nhun 4.0 11 

HQi dOng Quán trj và Ban TOng Giám dOe Luang + thtrOng 7.248 

U 41. Giao dlch  vol các ben lieu quan 

U 
• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

• NGAN HANG THNG MAI CO PHAN sAi GON CONG THIXONG MAu s6: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

U 42. Các sir kiin sau ngày 1p bang can dôi k toán 

U Ban TOng Giám dOe khng djnh rang không cO sir kin nào phát sinh sau ngày kt thOc cho näm tài chinh lam ánh hirOng 

U tr9ng yu dn tlnh hinh tài chInh cOa Ngan hang cn dtxçc thuy& minh, cong bO trén Báo cáo tái chInh. 

U 

U 

U 
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U
NGAN HANG THU'CJNG MM CO PHAN SAI GON CONG TIIUCNG Mu s& B05/TCTD 

U 

M
THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 

Nám till chmnh kEt thác ngày 31 thdng 12 nám 2019 Don vj tmnh: Triêu Dng Vit Nam  
I 

• 43. MCrc d tp trung theo khu vic dja cüa các tài san, cong nQ' và các khoãn muc ngoi bang 

• Bô phân theo kim viic dia I2: Là mt bô phân có th phãn bia dixqc cüa ngân hang tham gia vào qua trmnh cung cp san 
phAm, djch vu trong phm vi mOt  môi trtImg kinh t cii th ma bO phn nay çó chju rüi ro và 1çi ich kinh t khác vài các b 

• phân kinh doanh trong cac môi trtxong kinh khác. MOt  khu virc dja 1 không bao gm các hoat dOng  trong môi tnrông 
kinh t có riti ro và lçri ich kinh t khác bit dáng k. MQt khu vtrc dla  l có th là mOt  quc gia, hai hay nhiu quc gia 

• hoc met, hai hay nhiu tinh, thành ph6 trong cá 

U DVT: triu dng  

CCTC phái sinh U 31/12/2019 Tong dir n Ting tin gui Các cam kt tin
(Tang giá trj giao Kinh doanh và dãu 

ttrchüng khoán cho vay cüa khách hang ding
dich theo hp dng) U .  

• 
Trongnuâc 15.056.951 16.277.630 254.709 668 1.050.857 )m 

U 
Ngoài nuâc - - 

CCTC phái sinh U 31/12/2018 Tong du nq Tng tin gui Các cam kt tin 

U 44. Quãn Iy rüi ro tài chmnh 

U Cãc rUi ro tài chinh ma Ngân hang phãi chju bao gm rüi ro tin dvng,  rüi ro thj trirong và rUi ro hoat dong. 

• 44.1 Rüi ro tin dçing 

Rüi ro tin dung là rüi ro ma mt ben tham gia trong mOt  cong cv tài chfnh hoc hqp dng khách hang khong thirc hin các U nghTa V1 cUa mInh, dn dn tn tht v tài chInh. RCii ro tin dvng phát sinh tr hot dOng cho vay và bão lành di.rài nhiu 
hInh thirc. 

U 
Ngãn hang cOng chju các rcii ro tin diing khác phát sinh tir các khoãn du tix vào chthig khoán nq và các rCii ro khác trong U hoat doug giao dich cüa Ngân hang (rOi ro giao djch), bao gm các tài san tren danh mvc giao djch không thuQc vn chü sâ 

U h0u, các cong Cu phái sinh và s thr thanh toán vài các dM tác. 

U ROi ro tin ding là rOi ro lan nhAt cho hoat dng kinh doanh cia Ngân hang, do dO Ban länh d?o quân l rUi ro tin dtng cho 
Ngân hang mt cách rt cn tr9ng. Vic quãn l và kim soát i-Cu ro tin diing thrqc t.p trung vào mQt bO phn quãn 1 i-ui ro 

• tin dung chju trách nluiOm báo cáo tht.rOng xuyên cho Ban T6ng Giám dc và nguôi dCung du mi dn v kinh doanh. 

44.1.1 Do IuOng rCui ro tin diing xác thnh tn tht và Ip dr phOng 

• Ngan hang dà xay drng cac mO hinh h trq vic djnh hrng rCui ro tin dvng. Các mO hInh xp hang và chm dim nay dirc 
• sa dvng cho mi danh m%uc tin di,ing trvng yu và hinh thành co sâ cho vic do hrrng cac rCui ro vi phm thanh toán trtiâc 

và trong khi cho vay. 

U Di,ra ti-en vic do hrôiig trCun, Ngân hang phân 1oi các khoãn cho vay và trich Ip d phang theo thông tui s 02/20131TT- 
NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tr s 09/2014/TT-N}iNN ngay 18/03/20 14 cOa Ngân hang Nha mràc d do lirOng và U phân loi các khoãn cho vay va bão länh. 

U 

U Trang 42 

Kinh doanh và du (Tng giá trj giao cho vay cUa khách hang dvng ttr chthig khoán djch theo hqp dng) U 

U Trongnt.rOc 13.771.099 15.289.392 239.384 2.064.349 
Ngoai nLràc - 

(a) Cho vay và bão IOnh 

Vic do hrang rCui ro tin diing ducrc thixc hin tn.ràc và trong thxi gian cho vay. 



• NGAN HANG THII()NG MM CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: BO5ITCTD 

U THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nàm tai clai,:h kEt Iliac ngày 31 tl:dng 12 nan: 2019 Don vj ttnh: Triu DEng Vit Na,,: 
U 

• 
(b) Chüng khoán 

.
Các khoãn du ttx cüa Ngân hang vào chirng khoán nçi là các cong ciii nç do ChInh phü và cãc t6 chcrc tin diing va kinh M có 
uy tin phát hành. RUi ro tin dung duc i.râc tinh theo tmg khoàn nq c th khi Ngân hang dánh giá cO si,r thay di v rüi ro 

• 
tin ding cüa ben d6i tác. Các lthoãn du tix vào các chüng khoán nay &rqc xem là cách d dam bão hoch djnh chit lung 
tin diing t6t han và dng thai duy tn ngun tin diing sn sang d dáp ng yêu ctu cp vn. 

U 44.1.2 Các chfnh sách kim soát và giãm thiu rüi ro tin dtng 

• Ngân hang kim soát rôi ro tin diing bang vic áp dvng  các hn mi:rc d6i vài các rôi ro (cho cã rüi ro ni bang và rüi ro 

U	
ngoi bang) lien quan dn tirng khách hang vay van, hoac nhóm khách hang vay vn theo dung các quy djnh cüa Ngân hang 
Nba rnràc Viêt Nam. Them vào dO, rüi ro tin dmg cUng duc kim soát thông qua vic rà soát djnh kS'  các nhóm tài san th 
cMp và phân tich khã näng trà nq lâi va v6n cüa các khách hang vay v6n và các khách hang tim nng. 

Ngân hang cO mt s các chInh sách và cách thic thrc hanh d giãm thiu rüi ro tin ding. Cách thic truyn thng nhat là 
• nm gi1t cac tài san dam bão cho cac khoãn tm img vn, mOt  cách thOc ph6 bién. Các loi tài san dam bão cho các khoàn 

cho vay va Ong trucc g6m có: 

- Th chap d6i vái các bat dng san là nha a; 

- Quyn di vài các tài san hoat dng nhtx tnit sâ, may moe thit bj, hang tn kho, các khoán phai thu; 

U - Quyn di vOi các cong cu tai chinh nhu chang khoán nçi và chOng khoán vn. 

U Di vol các khoãn cho vay cO dam bão, tài san th chap duc djnh giá mt cách dc 1p  bOi Ngân hang vOi vic áp dpng 
các t' l chit khau cv th da xác djnh gin trj cO th cho vay thi da. T' l chi& khau cho mi loi tài san th chap duc 

• huOng dn trong Thông ttr s 02/2013/TT-NHNN ngay 21/01/2013 và Thông tix s6 09/2014/TT-NI-LNN ngay 18/03/2014 

U	
cCia Ngân hang Nhà nuOc va diiqc Ngân hang diu chinh cho tirng truông hqp ci,i th. Khi giá trj hçp 1' cüa các tài san th 
chap bj giàm, Ngan hang se yêu cu khách hang vay vn phai th chap them tài san d duy trI mtc dO an toan di vOi rOi ro 
cCta khoàn cho vay. 

Rüi ro tIn dung di vOi các cam kt chü yu bao gm thu tin dvng  va các hcip dng báo länh tài chInh có tInh chat tuxing tir 
U nhu rUi ro tin dvng  d6i vOi các khoàn cho vay. Thu tin dung kern chOng tir và thu tin dung thuang mi - là các cam kt bang 
• vAn bàn cUa Ngân hang thay mat cho khãch hang thanh toán cho ben thi ba len dn s6 tin quy djnh theo các diu khoàn và 

diu kiên ci,i th - duqc dam bào bang chinh hang hOa lien quan và do dO rcii ro thap han so vOi các khoàn cho vay trtrc tip. 

U	 Vic phát hành thu tin dung và các hp dng bão lAth tài chinh duqc thi,rc hin theo the quy trinh dánh giá và phê duyt tin 
dvng nhu d6i vOi các khoãn cho vay và tm Ong cho khách hang tntr khi khàch hang k qu 100% cho càc cam kat có lien 

• 
44.2 Rüi ro thj tru0ng 

U 
Rui no thj truOiig là rOi ro ma giá trj hcp l cCa các 1ung tin trong tuang lai cüa mOt  cong cv tài chInh se bian dOng  theo 

• nhng thay d6i cOa giá thj truOng. Rui ro thj trung phát sinh tir trang thai ma cüa lAi suat, các san pham tian t và cong cv 
vn, t&t cã cac san pham nay du chju tác dOng  t& bin dQng tnén thj truông nói chung và trng Ioai thj truOng nOi nieng Va 

• si,r thay dM cua mCrc dO bin dQng cua giá thj truOng nhu: rCi ro lAi suat, rüi no tin t và rüi ro v giá 

U 

U 

• 

U 

I 

U 

U 
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NGAN HANG THIRNG Md cO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TM CH!NH 
Nám tài chInh kit thác ngày 31 tháng 12 nám 2019 Don vj tu,th: Triu thng Vie, Nam 

44.2 Rüi ro thi trwong 

44.2.1 Rüi ro tãi sut 

Rüi ro lãi sut là i-ui ro ma dong tin trong tirang lai cüa mt cong cu tài chmnh bj biên dng do tác dng cüa các thay di v lãi suit càa thj trithng. Ngân hang quãn l' i-Ui ro 1i suit thông 
qua vic kim soát müc chénh 1ch läi suit theo k' han  hang thang. 

Bang dtr&i day torn tt rUi ro Iãi suit cUa Ngãn hang t0i ngày 31 tháng 12 näm 2019: 

Chi tieu 
Không chu 

-. 
lai 

- 
Den 1 thang 

Tir 1 dn 3 
- 

thang 
TLr 3 dn 6 

- 
thang 

TLr 6 dn 
- 12 thang 

Ttr 1 den 5 
nam 

Tren 5 nam Tong 

Tin mat, yang bac,  dá qu' 174.299 - - - - - 174.299 

Tin gOi tai  ngân hang Nhà rnrOc - 784.793 - - - - - 784.793 

Tin, yang gâi tai  và cho vay các TCTD khác (*) - 3.542.294 1.427.400 - - 4.969.694 
Các cOng ci tài chinh phái sinh va các tài san tài chinh khác (*) - 668 - - - - 668 
Chovaykhachhang(*) 377.893 169.218 637.458 2.333.100 8.362.263 2.677.019 14.556.951 

Ch(rng khoán du ti.r (*) - - - - 1.050.857 - 1.050.857 

Gopvn,dâut1.rdaihan(*) - - - - - - 738.158 738.158 

Tài sãnci djnh và Bt dngsandAutix - - - - - - 1.191.024 1.191.024 

Tài san CO khác (*) 327.705 - - - - - - 327.705 

Tong Tài san 502.004 4.705.648 1.596.618 637.458 2.333.100 9.413.120 4.606.201 23.794.149 

Nq phãi trã 

Tin gCri cUa và vay tr NI-INN va các TCTD khác 1.645.133 1.324.224 250.236 - - 3.219.593 

Tin giri cUa khách hang 5.523.869 1.77 1.443 2.655.461 23.00 1 6.303.856 16.277.630 

Các khoàn nu khac - 362.506 - - - - 362.506 

TOng N phãi trã - 7.531.508 3.095.667 2.655.461 273.237 6.303.856 - 19.859.729 

Mtrc chênh Lch nhy cam vói tãi sut ni bang 502.004 (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 4.606.201 3.934.420 

Các cam kt ngoi bang cO tãc dng tài müc dQ nhay cam vài lãi suât 
cua cac tal san va Cong nçi (rong) 

(1.18 1.509) - - - - - - (1.181.509) 

MU-c chênh lch nhy cam vOi Iãi sut ni, ngoi bang (679.505) (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 4.606.201 2.752.911 
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NGAN hANG TfflXONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THIXONG Mãu s: B05/TCTD 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH 
Nám tài chinh kit Iliac ngay 31 tháng 12 nám 2019 Don vj tmnh: Triu 1tng V4t Nain 

Bang dtrói day tOrn tat rüi ro Iãi sut cüa Ngân hang ti ngày 31 tháng 12 nãm 2018: 

Chi tieu 
Không chju 

-. 
Iai 

Den 1 thang 
Tr 1 dn 3 

thang 
Tir 3 dn 6 

thang 
Tu 6 dn 

. 
12 thang 

Tir 1 dn 5 
nam 

Tren 5 nam Tong 

Tin int, yang bac,  dá qu 156.00 1 - - - - - 156.001 

Tiên gâi t?i  ngân hang Nhà rnrâc - 844.551 - - - - - 844.551 

Tin, yang gâi ti và cho vay các TCTD khác (*) - 1.575.773 799.450 - - 2.375.223 

Cho vay khãch hang (*) 274.594 226.065 42 1.613 6.182.254 4.034.048 2.532.525 13.671.099 

Chimg khoán du Ui (*) - - - - 2.064.349 - 2.064.349 

Gópvn,d u tudãih n (*) - - - - - - 738.158 738.158 

Tài san cô djnhvàBâtdngsãndâutu - - - - - - 1.132.198 1.132.198 

Tài san CO khác (*) 366.967 - - - - - - 366.967 

Tong Tài san 522.968 2.694.918 1.025.515 421.613 6.182.254 6.098.397 4.402.881 21.348.546 

Nq phãi trã 

Tin giri cOa va vay Ui NHNN va cac TCTD khác 843 .627 1.112.546 - - - - 1.956.173 

Tin gii cüa khãch hang 5.583.244 2.443.207 2.193.983 83.273 4.985.685 15.289.392 

Các khoãn na khác 302.978 - - - - 302.978 

Tong N phãi trã - 6.729.849 3.555.753 2.193.983 83.273 4.985.685 - 17.548.543 

Mfrc chênh 1ch nhy cam vri Iäi suãt ni bang 522.968 (4.034.931) (2.530.238) (1.772.370) 6.098.981 1.112.712 4.402.881 3.800.003 

Các cam kt ngoi bang cO tác dng tài mirc dO nhay cam vâi lai suat 
cua cac tai san va cong nç (rong) 

(239.384) - - - - - - (239.384) 

Müc chênh 1ch nhy cam voi lãi sut nOi,  ngoi bang 283.584 (4.034.931) (2.530.238) (1.772.370) 6.098.981 1.112.712 4.402.881 3.560.619 

(*) Khoàn mc nay không bao gm s di.r dr phông rüi ro. 
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aaauuaaauaaua i mu  
NGAN HANG TIJIX(5NG MAI Co PHAN SAl GON CONG TIIITONG 

THUYET MIMI BAO CÁO TM CHINH 
Nàm tài chInh kIt thác ngày 31 tháng 12 nám 2019 

a.aaaaa..aaa aa.a a a 
Mâu so: B05/TCTD 

Doiz vj tin/i: Tr4u thing V&t  Nam 

44.2 Rüi ro thj tru?rng 

44.2.2 Rüi ro tin té 

Rüi ro tin t là i-ui ro ma giá trj cüa các cong cii tài chmnh bj bin dng xut phát ttr bin dng t)' giá. Ngân hang &rqc thành lap và hoat dng tai  Vit Nam vói dng tin s thing là dng Vit 
Nam. Dng tin giao djch chmnh cua Ngân hang cüng là dng Vit Nam. Các khoãn cho vay và Crng tri.râc cho khách hang cüa Ngan hang chU yu bAng dng Vit Nam va dO la Ms'. Tuy 
nhién, mQt s tài san khác cüa Ngan hang bAng ngoi t khác dng Vit Nam và dO Ia M. Ban Tong Giám dôc cUa Ngan hang dâ thit lap h?n mCrc trng thai cho tirng loai tin té. Trang thai 
dng tin thrqc giám sat hang ngày và chin krqc phOng ngira rüi ro diiqc Ngân hang sir diing d dam bào trng thai dng tiAn &rgc duy trI trong h mirc dä thit lap. 

Bang diiâi day trinh bay các tài san va cong nq cUa Ngân hang theo loai tin t duqc quy di sang VND tai  ngày 31 thang 12 näm 2019: 

Chi tieu 
EUIR dirrc quy 

dot 
. 

USD diroc quy dot 
Giá tn yang tiên tê 

. 
duqc quy doi 

Các ngoai té khác 
• . 

du'Qc quy dot 
Tong 

Tài san 

Tin mat,  yang bc, da qu 720 15.650 - 207 16.577 

Tiên gâi tai  ngân hang Nhà ntràc - 33.623 - - 33.623 

Tin, yang gâi tai  và cho vay các TCTD khác (*) 7.826 3.026.166 - 7.029 3.041.021 

Chthig khoán kinh doanh (*) . - - - - 

Cãc cong ci tài chinh phai sinh va các tài san tài chInh khác (*) - - - - - 

Chovaykhachhang(*) - 671.891 - - 671.891 

Chirng khoán dAn lit (*) - - - - - 

Gop v6n, dAn lit dài han (*) - - - - - 

Tài san Co khác (*) - 7.553 - - 7.553 

Ting Tài san 8.546 3.754.883 - 7.236 3.770.665 

Nq phãi trã và Von chü s& hUu 

Tin glri cüa và vay tir NHNN và các TCTD khác - 1.972.121 - - 1.972.121 

TingricOakhachhang 7.584 375.594 - 9 383.187 

Các cong cii tài chInh phái sinh và cac tài san tài chinh khác (*) - 926.800 - - 926.800 

Các khoàn no khác 962 480.368 - 7.227 488.557 

Tong Nq phãi trã Va Vn chü s& hfru 8.546 3.754.883 - 7.236 3.770.665 

Trng thai tin t ni bang - - - - - 

Trng tha tién té ngoii bang - - - - - 

Trng thai tiên t ni, ngoi bang - - - - - 
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U... 
CO PHAN SAl GON C NGAN HANG T 

THUYET MINH BAO CÁO TM CH!NH 
Nám Éàí chInh kIt thác ngày 31 tháng 12 nám 2019 

1MJo:  105r!TDI 

Doii vj tinh: Triu &ng Vit Nam 

Bang duâi day trInh bay các tài san và cong nq cüa Ngân hang theo 1oi tin t duqc quy di sang VND t?i ngày 31 tháng 12 näm 2018: 

Chi tieu 
EUR duqc quy 

. 
dot 

. 
USD dirrc quy dot 

Giá trl yang tin t 
. dirçrc quy doi 

Các ngoai té khãc 
• . 

dtrqc quy dot 
Tong 

Tài san 

lien mat, yang bc, dá qu' 776 17.207 - 147 18.130 

Tién g&i ti ngân hang Nba nirâc - 40.852 - - 40.852 

Tin, yang gâi ti và cho vay các TCTD khác (*) 13.595 1.433.457 - 7.500 1.454.552 

Chüng khoán kinh doanh (*) - - - - - 

Các cong ci tài chInh phái sinh va các tài san tài chInh khác (*) - - - - - 

Cho vay khách hang (*) - 808.007 - - 808.007 

ChOng khoán du UI (*) - - - - - 

Gópvn, dAu tu dàih n (*) - - - - - 

Tài san Co khac (*) - 4.940 - - 4.940 

Tong Tài san 14.371 2.304.463 - 7.647 2.326.481 

Nq phãi trã và Vn chü sr hfru 

Tién gri cOa và vay tr NI-INN và các TCTD khác - 1.40 1.306 - - 1.401.306 

TingricUakháchhàng 10.055 420.133 - 165 430.353 

Các cOng cii tài chInh phái sinh va các tài san tai chinh khác (*) - - - - 

Các khoãn no khác 4.3 16 483.024 - 7.482 494.822 

Vn va các qu5' - - - - - 

Tng Nq phãi trã và Vn chü s& hüu 14.371 2.304.463 - 7.647 2.326.481 

Trng thai tin t ni bang - - - - - 

Trng thai tiên t ngoi bang - - - - - 

Trng thai tiên t ni, ngoi bang - - - - - 

(*) Khoãn mvc  nay không bao gm s6 dix dr phOng rOi ro. 
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.....mm..ua..uua..auummaauasIuuN 
NGAN HANG TIIUONG MAI CO PHAN SAl GON CONG TIIUONG Mu s: BO5ITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Nàm tài chmnh kit Iliac ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

44.2 Rüi ro th! tnrong 

44.2.3 Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoãn là rüi ro ma Ngân hang không th thirc hin diic nghTa vii chi frã lien quan dn cong nq tài chmnh khi dn h?n và không Co ngun vn thay th kJii khách hang rOt vn. Hâu 
qua có th dn dn viêc Ngân hang không con khá näng thanh toán d6i vài ngi gi tin và không thirc hin &rqc các cam kt cho vay. Ngan hang quàn 1 rOi ro thông qua: 

- Kim soát hot dng huy dng vn và cho vay hang ngày 

- Duy fri danh miic du tix bao gm các chOng khoánd dang chuyn di thành tin mat 

- Kim soát các chi s thanh khoãn dira trén báo cáo tinh hmnh tài chInh dam bão tuân thO theo các quy djnh cOa Ngân hang Nhà nixôc Vit Nam. 

Bang di.râi day torn tt cac khoãn tài san và nq cOa Ngân hang theo nhOm k' hn tInh t'~ ngày kt thOc närn k toán 3 1/12/2019 dn ngày dáo h?n: 

Chi tiêu Không ãnh 
htr&ng k5' han 

Tronghan 
Tong 

Den 1 thOng TLr 1 -3 thOng Dr 3 - 12 thOng Ttr 1 - 5 nOm Trên 5 näm 

Tin mat,  yang  bac,  dá qu' 174.299 - - - - - 174.299 

Tin gâi ti ngân hang Nba ni.ràc - 784.793 - - - - 784.793 

Tin, yang gâi t?i  và cho vay các TCTD khác (*) - 4.469.694 500.000 - - 4.969.694 

Các Cong CIi tài chinh phái sinh và các tài san tài chInh khác (*) - 668 - - - - 668 

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

ChO.ngftoan dAu tu(*) - - 
- 395.147 655.710 - 1.050.857 

Gop vn, du tir dài han (*) - - - - 
- 73 8.158 738.158 

Tài san c dlnh  và Bt dng san du tix - - - - - 1.19 1.024 1.191.024 

Tài san Co khác (*) 327.705 - - - - - 327.705 

TOng Tài san 502.004 5.788.423 3.355.471 7.745.593 2.464.630 3.938.028 23.794.149 

NqphOitrO - - - - 

Tin glri cOa va vay tr NHNN va các TCTD khác - 2.803.507 3 69.746 46.340 - - 3.2 19.593 

TingricUakháchhang - 6.588.928 2.966.310 5.950.395 771.997 16.277.630 

Các khoân my khác - 362.506 - - - - 362.506 

Tong Nq phOl trO - 9.754.941 3.336.056 5.996.735 771.997 - 19.859.729 

Muc chénh thanh khoOn rOng 502.004 (3.966.518) 19.415 1.748.858 1.692.633 3.938.028 3.934.420 
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NGAN HANG TH!T(ING MA! Co PHAN SAl GON CON Man so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Nàm tài chInh kEt thác ngày 31 tháng 12 nàm 2019 Do7l vj tI,zh: Triiu dông Vit Nam 

Bang dizài day torn tht cac khoãn tài san và nq cüa Ngân hang theo nhOrn k5' han  tinh tr ngày kt thOc nãm k toán 31/12/2018 dn ngày dáo han: 

Chi tiêu Không ãnh 
hu&ng k5' han 

Tronghn 
lông - 

Den 1 tháng Ta 1 - 3 tháng là 3 - 12 tháng là 1 - 5 näm Trên 5 nAm 

Tinmt,vangbc,dáqu 156.001 - - - - - 156.001 

Tin gOi tai  ngân hang Nhà nithc - 844.551 - - - 844.551 

Tiën, yang gOi tai  và cho vay các TCTD khác (*) - 2.042.073 333.150 - - 2.375.223 

Chovaykhachhang(*) - 904.608 1.542.662 7.560.696 2.099.882 1.563.251 13.671.099 

Chrng khoãn daU (*) - - - - 2.064.349 - 2.064.349 

Gopvn,dAutudaihan(*) - - - - - 738.158 738.158 

Tãi sãncdjnhvaBtdngsanduttr - - - - 1.132.198 1.132.198 

Tài san CO khác (*) 366.967 - - - - 366.967 

lng Tài san 522.968 3.791.232 1.875.812 7.560.696 4.164.231 3.433.607 21.348.546 

Nq phãi trã - - - - 

Tin g11i cUa và vay tr NHNN và các TCTD khác - 1.625.457 330.716 - - - 1.956.173 

Tingtricüakhach hang - 6.752.302 3.849.314 4.415.231 272.545 15.289.392 

Các khoán ncy khác - 302.978 - - 302.978 

lang Nq phãi trã - 8.680.737 4.180.030 4.415.231 272.545 - 17.548.543 

Mtic chênh thanh khoãn rOng 522.968 (4.889.505) (2.304.218) 3.145.465 3.891.686 3.433.607 3.800.003 

(*) Khoãn mic nay không bao gm s dix dir phông rOi ro. 
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 p c'"  'ran Thanli Giang 

K toán trtrOrn'g OQ61  

N GA N HA NG 

•/THUdNc MA! Ci 
* SAIGON 

. CONG TH1dNG 

Tong Giám d6c 
, 'V  

AN 

• NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN sAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

U THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
U

Ndnz lài ci:!,,!, kIt iliac ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vj tlnh: Triu Dông Vit Na,n 

U 

• 
44. Quãn Iy rüi ro tài chmnh (tip theo) 

44.3 Giá tn hyp I' cüa các tài san tài chInh vã cong nq tài chInh 

U 

U 

. 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

Các tài san tãi chInh và cong n tài chInh cüa Ngân hang dang duqc ghi nhn theo nguyen the giá gc trr di các khoãn dii 
phong giãm giá tài san. Do 4y, giá trj ghi s cUa các tài san tãi chInh và cong nq tài chInh eUa Ngân hang cO th cO các khác 
biét di vài giá trj hçip 1 eUa chüng. 

Hiën tai, Ngân hang chua thue hin xác djnh giá trj hçip 1' cüa tht ca các tài san tài chInh va cong n tài chInh cOa minh. Ngân 
hang së thi.rc hiên vic trinh bay giá trj hp 1 cua tài san tài chInh va cong nq tài chInh khi Co các hisOng dn chi ti& cOa Các ca 
quan quãn 1'. 

Tp. HCM ngày 26 tháng 3 nàin 2020 

Lp bang 

V 

Ph hiMüa 
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