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• NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN ski GON CONG TIIIf(ING 

U BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
U Nám tài chmnh kit thzc ngày 31 tháng 12 nám 2019 

U 

• Ban Tang Giám dc Ngán hang Thztong mqi Ca phan Sài GOn Cong Thitoiig ('du-ái day gi tt là Ngdn hang) trInh bay bàn báo 
cáo nay và các báo cáo tài chInh hqp nMt dã djtcic kim toán cza Ngan hang cho nám tài chInh kit thzc ngày 31 tháng 12 nãm 

• 2019. 

• 
1. Thông tin chung v Ngân hang 

Thành lap: 
KI 

U Ngân Hang Thi.rang mai  Co phân Sài GOn Cong Thi.rang duqc thành 1p theo giây phép so 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 do C 

U
Ngân hang Nha nuâc Vit Nam cap. Giy chfrng nhn dang k doaith nghip Cong ty c phn s6 059074 ngày 04/8/1993 và 
dang k thay di ln thr 29 ngày 22/06/2018 do Sâ K hoach và Du tir Tp.HCM c&p. 

• Thi gian hoat dng cüa ngân hang là 50 näm k tr ngày cp giy phép du tiên. 

• 
Vn diu lé: 3.080.000.000.000 VND. 

• 
Tinh dn ngày 31 thãng 12 näm 2019, vn diu 1 cOa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

Hot dng chInh cUa Ngân Hang bao gôm: 

U
-  Huy dQng vn ng&n han,  trung  han  và dài han  vôi các hinh th(rc tin giri cO ki han,  không  kS' han, chCrng chi tin gui; 

- Tip nhn v6n Uy thác du nx va phát trin cUa các t chirc tIn diing trong nixOc; 

U - Vay vn cac th chirc tin dung khác; 

U - Cho vay ngn han,  trung  han  và dài han  di vâi các t chirc va Ca nhân toy theo tInh chat va khã nãng ngun vn; 

• - Chit khu thuang phiu, trái phiu và giy t& cO giá; 

• 
- HOn v6n lien doanh va mua c6 phn theo pháp luat hin hành; 

- Lam djch vi thanh toán gifla các khách hang; 

- Thrc hin kinh doarth ngoai t, yang bac  va thaith toán quc t, huy dung các loai vn tü rnrâc ngoài và các djch vi ngân 
U hang khác trong quan h vOi rnrâc ngoài khi thrcic Ngan hang Nhà N.iâc cho phép; 

• - Kinh doanh khách San  và an u6ng (khong kinh doanh tai  trii sâ); 

• 
- Thrc hin nghip vi phát hành the nOi  dja cO thixong hiu SAIGONBANK Card. 

U
Tri sO chInh cüa Ngân hang: S 2C Phó Dcrc Chinh, Phrong Nguyn Thai BInh, Qun 1, Thânh ph H ChI Minh. 

Cho dn thIn dim 1p báo cáo nay, Ngan hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch và trung tam kinh doanh the. Các chi 

• nhánh &rac ma trén dia bàn min Bc, min Trung, min Nam và Thy Nguyen. Ngân hang có mQt Cong ty con. 

2. Tlnh hInh tài chInh h9'p nht và kt qua hoat  dng kinh doanh hçp nht 

U TInh hinh tài chInh hap nht va kt qua hot dong kinh doanh hop nht trong näm cOa Ngân hang ducic trinh bay trong báo 
cáo tài chInh hop nht dinh kern. 

U 

U 

U 

U 

U 

• 
Trang 1 
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NGAN HANG THU)NG M41 CO PHAN SAI GON CONG THTJGNG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM JJOC 

Nãm tài chInh kit thzk ngày 31 tháng 12 nám 2019 

3. Thành viên Hi dông quãn tr, Ban kim soát, Ban Tng Giám doe và K toán trirông 

Thành viên Hi dng Quân trj, Ban Kim soát, Ban Tng Giám dc và K toán trumg trong näm và den ngày 1p  báo cáo tài 
chInh hcrp nht gm có: 

Hi dng quãn trj B6 nhim Min nhim cá 

M 

jl 

Ban Tng Giám dc và K toán truông 

Ong VU Quang Lam 

Ong Trn Th Tmyn 

Ba Trn Thi Viét Anh 

Ong Trn S5' D6ng 

Ong Trn Thanh Giang 

Ong Trn Quc Thanh 

Ong Nguyn Cao TrI 

Ba Tr.n Thj Phtrong Khanh 

Ba Pham Thi Kim Lê 

Ban kim soát 

Ong Nguyn Hitu Hanh 

Ba Dng Thj Kiu Phtrâc 

Ba VU Quh Mai 

Ba Nguyn Dào Phumg Linh 

Ong Tr&n Thanh Giang 

Ba VO Thj Nguyt Mirth 

Ong Nguyn Ngçc LUy 

Ong Pham Hoang Hang Thjnh 

Ong Trn Quc Thanh 

Ong Nguyn Tn Phát 

Ba D Thi Loan Anh 

Nguôi di din theo pháp Iut 

Ong VU Quang Lam 

Chà tjch 

Thành vién 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành vién 

Thành viên 

Trurng ban 

Truthig ban 

Kim soát viên 

Kim soát vién 

T6ng Giám dc 

Phó Tng giám dc thithng trirc 

Phó Tng giám dc 

Phó Tng giám dc 

Phó Tóng giám dc 

Phó T6ng giám d6c 

K toán tnràng 

0 1/09/2019 

01/09/2019 

0 1/12/2019 

Chü tjch HOi  dng Quãn trj tr ngày 04/10/20 19 

4. Kim toán dc Jp 

Cong ty TNII-IH Kim toán Va Djch vi Tin h9c Tp.HCM duçrc chi djnh là kim toán viên cho näm tài chInh kt thOc ngày 31 
thang 12 näm 2019. 

Trang 2 



• NGAN HANG TIIUCNG MI CO PHAN SAI GON CONG THUONG 

• BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

• Nám tài chinh kIt thzc ngày 31 tháng 12 nám 2019 

U 

U 5. Cam kt cüa Ban Tng Giám dc 

U Ban Tang Giám dc chju trách nhim 1p các báo cáo tài chInh hçip nht th hin trung thrc Va hcp 1 tinh hinh tài chInh hqp 
nht cUa Ngân hang tai  ngày 31 tháng 12 näm 2019, kt qua hot dng kinh doanh hqp nht và cac lung lu-u chuyn tin t 

• hqp nht cUa näm tài chInh kt thñc cüng ngáy. Trong vic son 1p các báo cáo tài chfnh hcp nht nay, Ban Tang Giám dc 
dã xem xét Va tuân thu các vn d sau day: 

- Lu-a chon các chInh sách k toán thich hçrp và áp ding các chInh sách nay mt each nht quán; 

- Thu-c hin cac xët doán va các u-ac tmnh mt cách hçp 1 và than trong; 

• - Các báo cáo tài chInh h9p nht ducyc 1p trên cci sâ hot dng lien tiic. 

U Ban T6ng Giám dc chju trách thim dam bão rang các s sách k toán thich hqp dä dixqc thi& 1p và duy tn d th hin tinh 
hinh tài chinh hçip nht cCa Ngân hang vai dt chfnh xác hcip l ti mi th&i dim và lam c so d son 1p các báo cáo tài 

U chmnh hçip nht phi hqp vOi ch dO ké toán d däng k' dirc neu 0 Thuyt minh Báo cáo tái chinh hqp nhat. Ban Tng Giám 

U
dc cUng chlu trách nhiêm di vOi vic bão ye các tái san cüa Ngân hang vá thirc hin các bin phãp hcrp l,2 d phàng ngira và 
phát hin các hánh vi gian 1n va các vi phm khác. 

U 
6. Xác nhn 

Theo ' kin cUa Ban Tng Giám dc, chüng tôi xác nhn r&ng các Báo cáo tai chInh hçp nhát bao gôm Bang can di k toán 
hcrp nMt t?i  ngáy 31 tháng 12 näm 2019, Báo cáo két qua hoat dOng  kinh doanh hqp nh&t, Báo cáo lu-u chuyn tMn t hçip 
nht vá các Thuyt mirth báo cáo tài chInh hçxp that dinh kern ducc son tháo dà th hin quan dim trung thirc và hçip l' ye 
tinli hInh tái chInh hop nh&t cling nhu kt qua hoat dng kinh doanh hcrp nhat vá các 1ung lu-u chuyn tin t hqp nhat cCa 
Ngan hang cho näm tái chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2019. 

Báo cáo tái chInh hqp nhat cüa Ngân hang du-c 1p phu hgp vOi chuan rnrc vá h th6ng k toán Vit Nam. 

Tp. HCM ngày26tháng03nám2020 
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KIEM TOAN VIEN 

CONG TY TNHH KIEM lOAN vA D!CH  VI) TIN HQC TP.HCM 
Auditing And Informatic Services Company Limited 

Office: 389A Din Biën Phti, Phuông 4, Quön 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-HN2/AISC-DN4 BAO CÁO KIEM TOAN BOC LAP 

Kinh ói: QU' CO BONG, HO! BONG QUAN TR! VA BAN TONG GIAM DOC 

NGAN HANG THIXONG MA! CO PHAN sAl GON CONG THNG 

Chñng tôi dã kim toán báo cáo tài chInh hçp nhAt kern theo cüa NGAN HANG TMCP SAI GON CONG 
THUONG, duc lap ngày 26 tháng 03 nAm 2020, tr trang 05 dn trang 50, bao gm Bang can di k toán 1p 
nhAt tai  ngày 31/12/2019, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hçrp nhAt, Báo cáo luu chuyn tin t hcip nhAt Va 
Bàn thuyêt minh báo cáo tài chInh h?p  nht cho näm tài chInh kt thüc eüng ngày.

IN H 

PH Trách nhim cüa Ban Tong Giám dc
MtNI 

Ban Tong Giám doe Ngân hang chju trách nhim ye vice  1p và trinh bay trung thirc và h?p  l báo cáo tài chinh 
hop nht cüa Ngan hang theo chun mirc k toán, ch d k toán ngân hang Vit Nam và cáe quy djnh pháp l' có 
lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh hp nht va chju tráeh nl1im v& kim soát ni b ma Ban 
Tang Giám dc xae djnh là cAn thit d dam bão cho vic Ip va trInh bay báo cáo tài chmnh hp nhAt không eó sai 
sot trong yêu. 

Trách nhiém cüa Kiéni toán viên 
Trách nhim ciia chi.'ing tôi là dua ra ' kin v báo cáo tài chInh hcp nhAt dira trên k& qua cUa cuOc kim toán. 
Chüng tOi dä tin hành kiin toán theo cac chuAn rnrc kirn toán Vit Nam. Các chuAn mrc nay yêu câu chüng tôi 
tuân thU chuAn mirc va cac quy djnh v do di'rc ngh nghip, 1p ká hoch và thirc hin cuc kim toán d dat 
thrçc sr dam bào hop l' v viêc lieu báo cáo tài chInh hp nhAt ccia Ngan hang có cOn sai sot trong yu hay 
không. 

Cong vic kim toán baa grn thkrc hin cac thu tiic nhAm thu thp các bang chrng kirn toán v cac s lieu và 
thuyt minh trên báo cáo tài chInh hçip nhAt. Các thu tic kim toán &rgc lra chn dra trén xét doán cUa kim toán 
viên, bao gm dánh giá rüi ro có sai sot trong yu trong báo cáo tài chInh hcip nhAt do gian 1n hoc nliAm lan. Khi 
thtre hin dánh giá cac rUi ro nay, kim toán viên dã xem xét kim soát ni bô cUa Ngân hang lien quan dn vic 
1p và trinh bay báo cáo tài chInh hop nhAt trung thirc, hqp l nhAm thit k các thU tiic kim toán phi hcrp vó'i 
tInh hlnh thrc t6, tuy nhiên khOng nhm miic dIch di.ra ra ' kin v hiu qua cUa kirn soát ni b cUa Ngân hang. 
Cong vic kim toán cüng baa grn dánh giá tInh thich hqp cUa cac chInh sách k toán ducic áp ding yà tInh hop 
l' cUa cac uOc tInh k toán cUa Ban Tng Giám dc cUng nhix dánh giá vic trmnh bay ttng th baa cáo tài chInh 
hcip nhAt. 

ChUng tOi tin tirung rAng các bAng chcrng kim toán ma chUng tôi dã thu thp duqc là dAy dU và thIch hcip lam co 
s cho kin kim toán cUa chUng tôi. 

Y kin cüa Kim toán viên 

Theo ' kin cila chuing tôi, báo cáo tài chInh hçip nhAt dã phan ánh trung thrc và hop  l, tren các khIa canh  trong 
yu tinh hInh tài chInh hop nhAt cUa NGAN HANG TMCP SAl GON CONG THIXJNG tai  ngày 31/12/2019, 
cUng nhu k& qua hoat  dOng kinh doanh hqp nhAt và tInh hInh lirn chuyn tin t hqp nhAt cho nàm tài chInh kt 
thUc cUng ngày, phü hop vài chuAn mi,rc k toán, ch dO k toán Ngân hang Vit Nam và các quy djnh pháp l' có 
lien quan diii vic 1p và trmnh bay baa cáo tài chInh hop nhk 

Tp. HCM, izgày 26 tháng 03 nàm 2020 

G GIAM BOC 

1AM BOC 
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NGAN HANG THIIaNG MJU CO PHAN SAl GON CONG THTJ(1NG 

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT 

Tizi ngày 31 thdng 12 nárn 2019 

Mh s6: B02/TCTD-HN 

Do.z vj tInh: Triu th5ng Vit Nam 

I CHI TIEU 
Thuyt 
minh 

31/12/2019 31/12/2018 

• 

• A.TAISAN 

I. Tin mt, yang bc, dá qu V.01 174.411 156.114 

• II. Tin gui ti ngân hang nhà nuóc V.02 784.793 844.551 

III. Tin, yang gui ti cac TCTD khác và cho vay V.03 4.968.636 2.376.184 

• 

• 
1. Tin, yang gth ti các TCTD khác 4.469.986 2.276.184 

2. Cho vay các TCTD khác 500.000 100.000 

• 3. D phông rüi ro cho vay các TCTD khac (1.350) 

U 
IV. Chüng khoán kinh doanh V.04 

• 1. Chthig khoán kinli doanh 

• 
2. Di.r phông giám giá ching khoan kinh doanh 

• V. Cãc cong ciii tài chInh phái sinh và các tài san 
tài chInh khác 

V.05 668 

U 

VI. Cho vay khách hang 14.442.297 13.559.555 

• 
1. Chovaykháchhàng V.06 14.556.951 13.671.099 

2. D phông rüi ro cho vay khách hang V.07 (114.654) (111.544) 

I 

• 
Vi!. Hot dng mua nç 

1. Mua nq 

• 2. Dtr phàng rCji ro hot dng mua 

U 
VIII. ChCrng khoán du tir V.08 819.628 1.813.328 

U 1. Chüng khoán du tu sn sang d ban 

2. Chüng khoán d&u tu gict dn ngày dáo h?n 1.050.857 2.064.349 

3. Dr phang giám giá chüng khoán du ttr (231.229) (251.021) 

I 

• 
IX. Gop van, du tif dài hn V.09 99.347 122.761 

1. Dâu tu vào cong ty con 

• 2. Vn gop lien doanh 

3. D&u tu vào cong ty lien kt 

4. Du tu dài han khác 125.655 125.655 

• 5. Dir phOng giãm giá du tl.r dài hn (26.308) (2.894) 

U 
Các thuyêi minh báo cáo tài chmnh là phdn khong the'tdch rài càa báo cáo nay. Trang 5 

,1 



N 

NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN Ski GON CONG TIIU'(NG Mu s: BO2ITCTD-HN 

N BANG CAN DOI KE TOAN H(1P NHAT 

• 

U 

• 

Tzi ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vj tmnh: Tr4u dng Vi1 Nam 

CHI TIEU Thuyt 
minh 31/12/2019 31/12/2018 

X. Tài san cô dinh 1.192.230 1.133.332 

1. Tài san cô dnh httu hInh V.10 765.997 735.437 

a. Nguyen giá tài san có djnh hI?u hInh 1.217.935 1.140.800 

b. Hao mon tài sOn cJ dinh hrru hInh (451.938) (405.363) 

2. Tài san c djnh thuO tài chInh 

a. Nguyen giO tài sOn co' dfnh thuê tài chInh 

b. Hao mOn tài sOn c dinh thuê tài chInh 

V.11 

3. Tài san c dinh vô hinh V.12 426.233 397.895 

a. Nguyen giá tài san co' djnh vo hInh 511.841 480.002 

b. Hao mOn tài sOn c a'inh vO hmnh (85.608) (82.107) 

XI. Bt dng san du ttr 
a. Nguyen giá bt dng san du tti 

b. Hao man bt dng san du ti.r 

V.13 

XII. Tài san cO khác V.14 330.825 367.730 
1. Cáckhoanphaithu V.14.1,2,3 70.689 186.906 

2. Cackhoan1i,phIphaithu 206.806 157.157 

3. Tài san thud TNDN hoan lai - 
4.TàisãnCOkhác V.14.4 53.330 23.667 

- Trong do: Lgi th thixcng mi 

5. Các khoãn dr phang rüi ro cho các tài san CO 
ni bang khác 

TONG TAI SAN CO 22.812.835 20.373.555 

U 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N
Cdc thuyêt minh baa cáo tài chInh là phdn khong the' tdch rô'i cáa baa cáo nay. Trang 6 
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N 

• NGAN HANG THLNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THIJONG Mh s: BO2ITCTD-HN 

N BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT 

Tçii ngày 31 thdng 12 nám 2019 Don vj tmnh: Trieu thing Vit Nani 

N 
• 

N 
N 

CH! TIEU 

B. NO PHAI TRA VA VON CHU SO HtJ'U 

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

I. Các khoãn nq chInh phü và Ngân hang Nha ntrYc V.16 

II. Tin güi và vay các TCTD khác V.17 3.219.593 1.956.173 

1. TingfricüacácTCTDkhac 2.965.925 1.952.383 

2.VaycácTCTDkhác 253.668 3.790 

III. Tin gui cüa khách hang V.18 15.667.758 14.678.435 

IV. Cäc cong ci tài chInh phái sinh Va cäc khoãn 
ncr täi chinh khác 

V.05 

V. Von tài trq, Uy thác dâu tw, cho vay TCTD chju rOi ro V.19 

VI. Phát hành giy to' cé giã V.20 

VII. Các khoãn no' khác 364.278 304.076 

i. Các khoãn 1i, phi phãi trá 248.579 2 12.188 

2. Thus TNDN hon 1i phãi trà V.22 

3. Các khoãn phãi trâ và congnqkhác V.21 115.699 91.888 

4. Dr phông rüi ro khác (DP cho cong nq tim 
n và cam kt ngoi bang) - 

TONG NO PHAI TRA 19.251.629 16.938.684 

N 

N 

N 

N 

N 
N 

N 

a 

N 
N Cdc thuyê't minh bdo cáo tai chInh là phdn không thi tdch rài cáa bdo cáo nay. Trang 7 
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n Thanh Giang D Thj Loan Anh 

Tp. HCM ngày 26 tháng 03 nám 2020 

Ké toán tru'ön'g ng Giám dc 

NGAN. - 
IG MP COPHA 

SIG0N 
CONG ThUONG 

NGAN HANG THIIONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mh s: B02/TCTD-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT 

Tqi ngày 31 thdng 12 nàm 2019 Don vj tüzh: Triêu dE5ng VietNam 

CHI TIEU 
Thuyêt 
minh 

31/12/2019 31/12/2018 

VIII. V6n và các qu5 V.23 3.561.206 3.434.871 

1.VncüaTCTD 3.080.716 3.080.716 

a. Vn diu lê 

b. Vn ddu tjrXDCB 

c. Thngdwváncphdn 

d Cáphilu qu5l 

e. C phiEu itU dJi 

g. Vn khác 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

2. QucuaTCTD 287.493 281.249 

3. Chênh 1ch t) giá h6i doái 

4. Chênh Ich dánh giá Ii tài san 

5. Lqi nhun ch.ra phân phi 192.997 72.906 

IX. Lçi ich cüa cô dông thiu s6 

TONG NQ PHAI TRA vA VON CHU sO HUt 22.812.835 20.373.555 

CAC Cli TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

di TIEU 
Thuyt 
minh 

31/12/2019 31/12/2018 

I. Nghia vu nç' tiém an VIII.39 1.181.509 239.384 

1. Báo 1nh vay v6n 

2.Cam kt giao djch ngoi hM 926.800 

Cam kê't ban ngoai té 926.800 

4. Cam kt trong nghip vii L/C 9 1.729 90.904 

5. Bão 1nh khác 162.980 148 .480 

Lp bang 

Cdc thuy(t minh bdo cáo tài chInh là phdn khong thê'tdch rài cu'a bdo cáo nay. Trang 8 



Tp. HCIvL ngày26tháng03nám2020 

Ké toan tru.onjN  7 cO6l O4 Tng Giäm Mc Lp bang 

L/L/ L 

Vham Thi MOa D Thj Loan Anh 

1GMM 

- siGO 
CONG 

1. p O an Thanh Giang 

N 

N 

N 

N 

U 

U 

N 

U 

U 

N 

R 

N 

N 

U 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

N 

U 

U 

N 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THIYUNG Mu s: B03/TCTD-HN 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH HP NHAT 

Nãm fài chInh kit Iliac ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vj t(nh: Triu dng V1I Nam 

CHI TIEU 

1. Thu nhap  lãi và các khoàn thu nhp tlrnng tr 

2. Chi phi 1i va cac chi phi tuing tir 

I. Thu nhp lãi thuãn 

Thuyt 
minh 

VI.24 

VI.25 

Näm 2019 

1.639.732 

907.431 

732.301 

NAm 2018 

1.522.309 

86 1.754 

660.555 

3. Thu nhp tir hot dng djch vi 65.494 64.649 

4. Chi phi hot dng djch vi 21.463 21.675 

II. Läi/I thun tu boat c1ng djch viii VI.26 44.031 42.974 

III. Läi/I thun tir hot cIng kinh doanh ngoi hi VI.27 11.589 24.841 

IV. LAilth thun tu mua ban chfrng khoán kinh doanh VI.28 

V. Lãi/I thun tir mua bàn chfrng khoán du tir VI.29 

5. Thu nhp tr hot dng khác 92.78 1 132.293 

6. Chi phi hoit dOng  khãc 17.355 17.058 

VI. LAi/1 thun tr hot dng khác VI.31 75.426 115.235 

VII. Thu nhp tu gop vn, mua c phn VI.30 1.408 1.608 

VIII. Chi phi hoyt dng VI.32 486.328 449.103 

IX. LQi nhun thun tü hot dng kinh doanh trtr&c 
chi phi dir phOng rüi ro tin diing 378.427 396.110 

X. Chi phi dir phàng rUi ro tin diving 197.240 343.592 

XI. Tng Içri nhun tru'O'c thud 181.187 52.518 

7. Chi phi thus TNDN hin hành 36.565 10.887 

8. Chi phi thud TNDN hon lai 

XII. Chi phi thuê Thu nhp doanh nghip VI.33 36.565 10.887 

XIII. LQi nhun sau thud Thu nhãp doanh nghip 144.622 41.631 

XIV. Loi ich cüa c dông thiêu s6 

XV. LAi ccr bàn trên Co phiu VI.23.2 470 76 

Cdc thuyê't minh bdo cáo tài chmnh là phdn không thitách rôi cáo bdo cáo nay. Trang 9 
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U 

NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN SAI GON CONG TIIU(1NG Mu s& BO4ITCTD-HN 

U BAO CÁO LU1J CIIIJYEN TIEN T1 HP NHAT 
U (Theo phtro'ng pháp trlyc tip) 

Nám tat chmnh kIt thác ngày 31 thdng 12 nám 2019 Don vl tInh: Tr&u  dông Viet Nam 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

CHI TIEU
Thuyet 
minh 

LIYU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG KINH DOANH 

Näm 2019 Näm 2018 

1. Thu nhp 1i va cãc khoân thu nhap  twmg tir nhn dizcic 1.590.083 1.524.023 

2. Chi phi 1i và các khoãn thu nhap  tixcmg tir d trâ (87 1.040) (849.525) •1\ 

03.Thu nhp t1r hot dng djch vit nhn duqc 44.031 42.974 
1. 

04.Chênh 1ch s6 tin thrc thu! thrc chi tir hoat dQng kinh doanh 
(ngoi t, yang bac,  chüng khoán) 

11.589 24.84 1 

5. Thu nhâp khác (834) (3.63 5) 

6. Tin thu các khoán nç dâ thrcc x& 1 hoá, bü dp bang ngun rüi ro 76.223 118.85 9 

7. Tin chi trã cho nhân viên và hoat dng quãn i, cong vi (435.3 15) (400.141) 

8. Tin thud thu nhp thirc np trong nm (10.240) (14.270) 

Lwu chuyIn lien thuân tfr hoit df5ng kinh doanh trwóc nhfrng 1/lay 
dôi v tài san và von Iwu d3ng 

404.497 443.126 

Nhfrng 1/lay dOt v tài san hoçit t3ng 

9. (Täng)/Giãm các khoãn tin, yang gui và cho vay các TCTD 
kiiac 

(400.000) (75.000) 

10. (Täng)/Giãm các khoãn v kinh doanh chfrng khoán 1.017.114 (197.468) 

(Tang)/Giãm các cong ci tài chmnh phai sinh và các tãi san tài 
chInh khác 

(668) 

12. (Täng)/Giãm cac khoãn cho vay khách hang (885.852) 434.345 

13. Giám ngun d phOng d bü dâp tn that cac khoãn (22.558) (286.672) 

14. (Tang)/Giam khác v tài san hoat dng (186.313) (117.675) 

U 

• 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

• 
Các thuyê't minh báo cáo tài chInh là phdn không thê'tdch rài cda bdo cáo nay. Trang 10 



• NGAN HANG THLYCNG MAI cO PHAN SAl GON CONG THENG Mu s: B04/TCTD-HN 

* BAO CÁO LTXU CHUYEN TIEN T1 H%P NHAT 

• (Theo phucrng pháp trirc tip) 

* Ndm tài clilnh kit thác ngày 31 thdng 12 nãm 2019 Don vj tmnh: Triu dEng Vit  Nam 

CHI TIEU 

Nhfrng thay (Id! vi cong nr ho(zt d3ng 

15. Tangl(Giãm) cac khoãn nç chInh phü và NHNN 

Thuyét 
minh

NAm 2019 Nm 2018 

- 
16. Tangl(Giãm) các khoãn tiên gl'ri Va vay các TCTD 1.263.420 (816.662) T( 

17. Tang/(Giãm) tién güi cüa khách hang (bao gôm cã Kho bc 989.323 (171.064) l 
Nba nirâc) 

18. Tang/(Giãm) phát hành giy t cO giá (ngoi trr GTCG dixçic - 
tInh vao hoat dông tài chinh) 

19. Tang!(Giám) v6n tài trçi, üy thác du tu, cho vay ma TCTD chju 

20. Tang/(Giám) các cong cu tài chInh phái sinh vã các khoãn nq tài 
chInh khác 

21. Täng!(Giãm) khác v cong nç hot dng (20.801) (8.551) 

22. Chi tir các qu cüa tó chc tin ding 

I. Luu chuyn tin thun tir hot dng kinh doanh 2.158.162 (795.621) 

LUt CHUYEN TIEN TU HOAT BONG BAU Tif 

01.MuasmTSCD (7.266) (5.661) 

2. Tin thu t& thanh 1, nhtrcmg ban TSCE) 37 11 

3. Tin chi tir thanh 1, nhucing ban 

4. Mua sm bt dng san du tu 

5. Tin thu tr ban, thanh 1bt dQng san du tir 

6. Tin chi ra do ban, thanh 1bt dng san dâu ti.r 

7. Tin chi du tir, gop v6n vào các don vj khác 
.' 

8. Tiên thu dâu tii, gop von vao cac dun vl khac 

9. Tin thu c tic và lcyi nhuân thrnc chia tir các khoãn dAu tir, 1.408 1.608 
gOp vn dài 

II. Luu chuyn tiên tu hot dung dâu tu (5.821) (4.042) 

* 

• 
Cdc thuyê't minh bdo cáo tài chmnh là phdn khong thitdch rài caa bdo cáo nay. Trang 11 
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VII.34 

III. Luu chuyn tin tu hot dng tài chInh 

IV. Luu chuyn tin thuãn trong näm 

V. Tin và các khoãn ttrong duo'ng tin du näm 

VI. Biu chinh cOa ãnh huông thay d1 t5 giá 

VII. Tin Va CáC khoán tuo'ng duffng tin cuOi näm 

2.152.341 (799.663) 

3.276.849 4.076.512 

5.429.190 3.276.849 

Ké toán truong 

Tp. HCM, ngày 26 tháng 03 nám 2020 

Tong Giám d6c 

NGANH 
THIIdNG MI COPHAN 

S/IGON 

CONG IHI!fJNG 

B Thi Loan Anh n Thanh Giang 

NGAN HANG TKU(JNG MAI CO PHAN sAi GON CONG THIXONG Mu s: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T1 H4JP NHAT 

(Theo phirong pháp trrc tip) 

Ndm tai chinh kIt Iliac ngày 31 I/sang 12 nám 2019 Don vj lInh: Triêu thing V4t Nam 

CHI TIEU 

LUU CHUYEN TIEN TiJ HOiST BONG TA! CHINH 

Thuyt 
minh 

Näm2019 Näm2018 

.1 
1. Tang v6n c6 phn tr gop vn vWhoc phát hành c phiu H 

AI 
2. Tin thu tü phát hành giy ti cO giá dài han  dO diu kin 

tinh vao vn P.r cO va cac khoãn vn vay dài hn khác 

3. Tin chi thanh toOn giy tOr CO giã dài han  dO diu kin 
tInh vao v6n P.r  cO Va cOc khoãn vn vay dài han  khác 

4. C tic trá cho c dong, igi nhun d chia 

5. Tin chi ra mua c phiu qu5 

6. Tin thu duqc do ban c phiu qu 

Lp bang 

Ph3mTffia 

Cdc thuylt minh bdo cáo tài chInh là phdn không the' tdch rài caa bdo cáo nay. Trang 12 



NGAN HANG THUNG MAI cO PIIAN SAI GON CONG TIIUONG Mh s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HaP NHAT 

Nám tài ch(nh kit iliac ngày 31 tháng 12 ndm 2019 Don vj tz'nh: Triêu dtng V11 Nam 

I. Dc dim hot dng cüa t chic tin dung 

1. Giây phép thành Ip và hot dng, thO'i han cO giá trj 

Ngân Hang Thuong mai  C phn Sài GOn Cong Thucing &rqc thành 1p theo giy phep s 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 
do Ngân hang Nha nuâc Vit Nam cap. Giy chüng nhn dang k doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngày 
04/8/1993 và däng k' thay d6i ln thCr 29 ngày 22/06/20 18 do Sâ K hoach và Du tLr Tp.HCM cap. 

Thai gian hoat dng cOa ngUn hang là 50 näm k tr ngày cp gi&y phép du tiên. 

Vn diu lé: 3.080.000.000.000 VND. 

Tfrth cMn ngày 31 tháng 12 näm 2019, v6n diu l cUa Ngâ,n hang là: 3.080.000.000,000 dong. 

2. HInh thuc s& hUu von: C pMn 

3. Hoat dông cüa ngãn hang 

- Huy dng vn ngân han,  trung  han  và dài han  cüa mci t chüc thuOc  các thành phn kinh th và dan cu duO'i hinh thic 
tin gCri có k' han  và khOng kS' han; 

- Tip nhn vn Oy thãc du t.r va phát in cUa các t chic tin di,ing trong nuâc; 

- Cho vay ngn han,  trung  han  và dài han  d6i vâi các th chüc va cá nhân tuy theo tInh chit và khà nang ngun vn; 

- Chit khu thucing phiu, trái phiu và giy to có giá; 

- HUn vn lien doanh va mua c6 phn theo phãp 1ut hin hành; 

- Lam djch vi thanh toán gia các khách hang; 

- Thrc hin kinh doanh ngoai t, yang bac  va thanh toán quc th, huy dng các loai v6n tü nuóc ngoài và các dich vi 
ngân hang khác trong quan h vâi nuâc ngoài khi thrcic Ngân hang Nhà NirOc cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và an ung; 

- Thirc hin nghip vi phát hành the nOi  dja có thuong hiu SAIGONBANK Card. 

4. Hi dng quãn tr 

Ong VU Quang Lam 

Ong Trin The Truyen 

Ba Trn Thi Viét Anh 

Ong Trn S Deng 

Ong Trn Thanh Giang 

Ong Trn Quc Thanh 

Ong Nguyn Cao Tn 

Ba Trn Thj PhuoTig Khanh 

Ba Pham Thi Kim Lê 

5. Ban kiem soát 

Ong Nguyn Hthi Hanh 

Ba Dng Thj Kiu PhuOc 

BàVUQu5'nhMai 

Ba Nguyn Dào Phwmg Linh 

Ong Tr.n Thanh Giang 

Ba VO Thj Nguyt Minh 

Ong Nguyn Ngcc Lfly 

ChU tjch 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thàrih vién 

Thành viên 

Thành vién 

Thành viên 

Tnrâng ban 

Tnx&ng ban 

Kiém soát viên 

Kiem soãt vien 

T6ng Giãm d6c 

PhO Tng giam d6c thinmg trirc 

PhO Tang giám d6c 

Bnhiém 

04/10/20 19 

04/10/2019 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

Min nhim 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

6. Ban Tng Giám d6c và Ké toan trwông 

Bt nhiém Mien nhiém 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

Bnhim 

0 1/09/20 19 

Thuyêt minh nay là b phn hqp thành cdc Bdo cáo tài chinh. Trang 13 



U 

U NGAN HANG TIIU'CNG MM CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
U Nám tài chinh kIt iliac ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vj tInh: Triêu thing Vit Nam  

Ong Pham Hoàng H6ng Thjnh PhO Tng giám d6c 01/09/2019 

• Ong Trn Quc Thanh PhO Tng giám dtc 01/09/2019 

R
Ong Nguyn Tn Phát Phó Tang giám dc 01/12/20 19 

Ba D Thj Loan Anh K toán trtrâng 

• 7. Ngu'öi di din theo pháp Iut 

Ong Vu Quang Lm ChO tjch Hi dng Quãn trj tü ngày 04/10/20 19 

8. Tri s& chInh: 

U Tri sâ chmnh cCia Ngân hang: So 2C PhO Dic ChInh, Phng Nguyen Thai Binh, Quan 1, Thành phô Ho ChI Minh. 

U Cho dn thi dim 1p báo cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phông giao djch vâ trung tam kinh doanh the. Các chi 
nhánh &rqc m trén dja bàn min Bc, min Trung, min Nam và Tây Nguyen. Ngân hang có mt Cong ty con. I 
9. Cong ty con: 

U Cong ty Quai 1 Ny và Khai thác Tài san &rçrc thành 1p theo giy phép s 4104000033 ngày 24/12/200 1 thay di 1n 7 

U
theo ma s mâi 0302487767 ngày 21/6/2013. T' 1 gop vn cüa Ngan hang vào Cong ty là 100%. 

10. Tng s can b, cong nhân viên dn ngày 31/12/2019: 1.4 18 nguxi. 

U Tng s can b, cOng nhân viên den ngày 31/12/2018: 1.429 ngui. 

U II. Niên d kê toán, do'n vj tin t sfr ding trong kê toán 

• 1. Niên d ke toãn: bat du tr ngày 01 tháng 01 kt thüc vao ngày 31 tháng 12 hang nAm. 

U 2. Don vj tin t sfr dting trong k toán: Vit Nam dng. 

U III. Chun my.c và Ch d k toán áp diing ti ngân hang 

Báo cáo v tuân thu các chun mirc k toán Vit Nam (VAS) hoc các quy dnh hin hành: 

Các báo cáo tài chInh hqp nht càa Ngân hang kern theo diic 1p theo quy râc giá gc và phO hp các Chuan mi,rc K 

• 
toàn Vit Nam, He thông Kê toán Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan áp dung cho các ngân hang và các to 
chc tin dirng khác hot dng ti nixàc CI{XHCN Vit Nam. Do do các báo cáo tài chInh hqp nhat dInh kern không nhm 

U muc dich phãn ánh tinh hInh tài chinh, kt qua hot dQng kinh doanh và urn chuyn tin t theo các nguyen tac và thông 1 
k toán diicic thra nhn chung a các nuâc va ngoài pham vi Vit Nam. Các nguyen tâc và thirc hành k toán sr diing ti 

• rnrâc CHXHCN Vit Narn có th khác vâi thông 1 tai  các nuâc khác. 

U
Ch d và hinh thüc k toán áp diing: 

Ngân hang áp ding h th6ng ch d k toán Ngân hang Vit Nam ban hành theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN 
U ngày 29/4/2004, ch do báo cáo tàj chinh di vai các th chcrc tin diing theo Quyt djnh s 16/2007/QD-NHNN, ngày 

U
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 ttr 
22/20 17/TT-NHNN ngày 29/12/2017 cOa Ngân hang Nba rnrâc Vit Narn và các chuan rni,rc ké toán cO lien quan. 

• IV. Chinh sách k toán áp duing ti Ngân 

• 1. Các thay di v chinh sách k 

Ngay 29 tháng 12 närn 2017, Ngân hang Nhà NuOc d ban hành thông tir s 22/2017/TT-NHNN hiu lirc áp ding 
• 0 1/4/2019, thay th si.'ra di va hCiy bô: Khoãn 20, khoàn 25, khoãn 28, khoãn 29, khoãn 46 và khoán 50 Diu 2 Thông tu 

U
s 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 cUa Ngân hang Nba rnrOc v vic sira dOi, bô sung mOt so tài khoân trong He 
thng tài khoãn k toán các th chirc tIn drng ban hành theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/4/2004 cüa 

U Thng dc Ngân hang Nba nuâc. Va, khoán 3 Diu 1 và khoàn 2, khoàn 3 Diu 2 Thông tu s 49/2014/TT-NHNN ngày 
3 1/12/2014 cOa Ngân hang Nhà nuâc v vic süa di, b6 sung mOt  s diu khoãn cOa Ch dO báo cáo tài chinh d6i vài 

• 
các t chOc tin ding ban hành kern theo Quyt djnh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18/4/2007 và H th6ng tài khoán ké 
toán các t chac tin ding ban hànb kern theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/4/2004 cOa Thng dc Ngan 

• hang Nba nuàc. 

• 
Thuy(t minh nay là b phdn hqp thành cdc Bdo cáo rài chInh. Trang 14 



U 

• NGAN HANG TIIUONG MM cO PHAN SAI GON CONG TIIING Mu s: B05/TCTD-HN 

P1 THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNILI HP NHAT 

• Ndm Éàî cJ,f,,h kit thác ngày 31 thdng 12 nám 2019 Don vj t(nh: Triu dng Vit Nam  

• 
2. Chuyên dôi tien t 

Nghiêp vu phát sinh trong näm bang tin té khác vài f)ng Vit Nam dwc quy di sang Dng Vit Nam theo t' giá thrc 
t ti ngày phát sinh. 

T' giá sCr ding d hach  toán các nghip viii khác v ngoai t d chuyn di ra d6ng Vit Nam: là t$ giá binh quân mua và 
• ban chuyn khoán giao ngay cüa d6ng ngoi t do tai  ngày phát sinh giao 

• S du cu6i k' cüa các khoán mic tin t cO gc ngoi t phái thrcic dánh giá lai  theo t) giá giao ngay tai  thai dim 
ngày lam vic cui cüng ccia k5' báo cao. Nu t giá nay nhO hcm 1% so vài t' giá binh quân gia quyn mua và ban cüa 

U ngày lam viêc cui cUng cüa k' báo cáo. Nu t giá nay lan hcin 1% so vâi t' giá bInh quân gia quyn mua và bàn cUa 
ngày lam vic cu6i cüng cUa k' báo cáo thi ly t' giá bInh quân gia quyn mua ban nay. 

Chênh lch t giá cüa các nghip vv phát sinh trong kS'  và dánh giá lai  s6 du các khoàn mi,ic tin t có gc ngoi t cui 
• k' ducyc dua vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong ks'. 

• 
T giá quy dM tai  ngày 31/12/2019: 

23.170 VND/USD 213,13 VND/JPY 

• 17.751VND/CAD 

• 
25.968VND/EUR 

30.379 VND/GBP 23 .938 VND/CHF 

U 3. Nguyen tc thrc hin hQp nht báo cáo tài chInh 

• Cong ty con là nhng cong ty ma Ngân hang có quyn quyt djnh các chInh sãch tài chinh và chInh sách hot dng. Báo 

U
cáo tài chinh cüa các cong ty con duqc h9p nht vào báo cáo Ngân hang k tr ngày Ngán hang nm quyn kim soát các 
cOng ty con và së không duqc hçp nMt tr ngày Ngân hang không con kim soát các cong ty con nay. 

• Ngân hang hach  toán vic hqp nht kinh doanh theo phiiang pháp mua. Giá phi mua bao gm giá trj hqp 1' ti ngày din 

R
ra trao di cüa các tài san, các cong cii vn do ben mua phát hành va các khoãn n phãi trã da phát sinh hoc dä th 
nhn cong  vài các chi phi lien quan tn,rc tip dn vic mua cOng ty con. 

• Các s du nOi bO, giao djch Va Içii nhun chua thrc hin trong giao djch ni bQ giüa cOng ty con và Ngân hang dugc loai 
trtr khi 1p báo cáo tài chInh hçip nht. L chua thi,rc hin cling duçic loi trlr, ngoi trlr tnrOng hçip giao djch th hin ci 

• th 5ir giãm giá cüa tài san ducic chuyn giao. Các chInh sách k toán cUa CáC Cong ty con cüng ducic thay di khi cAn 

U
thit nhAm dam báo tInh nhAt quán vài các chInh sách kA toán dixqc Ngan hang áp dung. 

4. Cong ci tài chInh phái sinh và k toán phOng ngira rüi ro 

• Các cong ciii tài chInh phái sinh dugc ghi nh.n trên bang can di ké toán hp nhAt theo giá tn hqp dng vao ngày giao 

U
djch, va sau dO duqc danh giá iai  theo t' giá vao ngày cui tháng. Li nhun hoc l khi các cong cii tài chinh phái sinh 
dã thuc hien ducic ghi rthan trong bao cao kêt qua boat dong krnh doanh hop nhât Lai nhuan hoäc l chua thuc hien ducic 

U ghi nhn vao khoán m1tc chénh 1ch t' giá hi doái trên bang can di k toán hop nhAt vào cui mi thang và dugc kAt 
chuyn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hop nhAt vào thini diem cuôi nam. 

• 5. K toán thu nhp lãi, chi phi lãi và nglrng d thu läi 

U Ngân hang ghi nhn thu nhâp läi và chi phi li theo phucing pháp dir thu , dir chi hang ngày. Lãi can các khoán cho vay 
qua han  không duc ghi dir thu ma duc ghi nl4n  trên ngoai bang. Khi mt khoãn cho vay trO thành qua han  thi s lãi dã 

• 
dr thu dirgc hoàn li va di.mc ghi nhn ngoi bang . Thu nhp lai cüa các khoán cho vay qua han  duqc ghi nhOn vào báo 
cáo kt qua kinh doanh khi thu duqc. 

• 6. Ké toán cac khoãn thu tii phi và hoa hng 

• Thu nhp tin phi và hoa hong bao gm phi nhn dircic tin djch v thanh toán, dtch  vii ngân qu, phi tIn các khoán bào lãnh 
và các dich vu khác ducic ghi nhân khi thixc nhân. 

• .. . 

U 
Thuyê't minh nay là bi phdn hip thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 15 
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• NGAN HANG THU'UNG MA! cO PHAN SAi GON CONG THUONG Mu s: BO5ITCTD-HN 

1 THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT 

• Nãm là! chInh kit thác ngày 31 thdng 12 nàm 2019 Doz vj tinh: Trieu dung Vit Nam 

7. Ké toán di vOi cho vay khách hang, hot dông mua nq. 

I K toán di vói cho vay khäch hang 

• 
Ghi n/i In và do lwông cdc khoãn cho vay khdch hang 

Cãc khoân cho vay khách hang duçxc tr'mh bay theo s di.r nq gc trr di dir phong rüi ro cho vay khách hang. 

Các khoan vay ngn han cO k' han  dn 01 nãm; Các khoãn vay thing hn cO k' han  tü trén 01 näm den 05 nm và các 

• khoàn vay dài han  có k' han  trn 05 näm k tü ngay giâi ngân. 

• P/ian 1o,i nr và drphàng rüi ro tin dyng 

• 
Viêc phân loai cãc khoãn cho vay và trIch lap rüi ro tin ding ducic th,rc hin theo quy djnh cüa Thông tu 02/20131TT-

N}1NN ngày 21 tháng 01 nm 2013 cüa Ngan hang Nba nirâc Vit Nam quy djnh v phân l°a  tài san có, mirc trich, 

• phuong pháp trIch 1p dir phông rCii ro va vic sr dung dr phong d xir 1 rüi ro trong hoat dng cUa chirc tIn dung, 
nhárth ngân hang ni.rôc ngoài; và Thông tu s 09/2014/TT-NHNN ngày 18 thang 3 näm 2014 cUa NHNNVN süa di Va 

• b sung mt s6 diu cUa Thông ttr 02. 

• Ngân hang thrc hin vic phân loai cac khoãn cho vay theo phuang pháp djnh hrçng dra trén các quy djnh tai  Diu 10 
cUa Thông tu 02. Theo do, các khoãn cho vay khách hang duc phân Ioai theo các mirc d ri ro nhir sau: Nq dü tiêu 

• chun, Na can chü , Na duài tiêu chuan, N nghi ng và Nq cO khã näng mat vn di,ra vào tInh trng qua han  và các yu 

tó dinh tInh khác cOa khoãn cho vay. 

Khi Ngân hang tham gia cho vay hap vn vài vai trO không phài là ngân hang dAu mi, Ngân hang thrc hin phân loai 

• các khoãn na (bao gm cã khoãn vay hap vn) cUa khách hang do vào nhOm rüi ro cao han giUa dánh giá cOa ngân hang 
dAu m6i, cac ngân hang tham gia cho vay hap v6n và dánh giá cüa Ngân hang. 

Theo khoãn 3a, diu 10 cüa Thông tir 09, các khoãn nq duqc Ca can 1a thai  han  trà nçi và giü nguyen nhOm na nhi.r dã 

• duqc phân loai truàc khi co can lai th?ñ  han  trã nçi khi dáp üng dci các dMu kin sau: 

I
-  Khoàn nçi và vic cAp tin dirng không vi pham quy djnh ccia pháp 1ut; 

- Viëc co can lai thOi han  trã nq là phU hap vOi mic dIch ccia di,r an vay vn trong hap dng tin diing; 

• - Khách hang sc ding v6n dOng miic dIch; 

- Khách hang có phuong an trà nq mâi khã thi, phci hap vcii diu kin kinh doanh; 

- Ngân hang dáp Ung duqc quy djnh ccia NI{NNVN v cãc giài han,  t' 1 dam bào an toàn trong hoat dng cUa Ngan 

• hang, bao gm Ca t' 1 t6i da cüa ngun v6n ngAn hn duqc dUng d cho vay trung và dài han  trong trirang hap co cAu iai 

khoán nçi ngân han  d thành khoãn nçi trung, dài han. 

I
Chi khi các diu kién tren dtiyc dáp irng, Ngân hang thrc hin co cAu 1a  thai hn trã nq cUa cãc khoãn cho vay khãch 
hang và gi nguyen nhóm n cUa các khoãn cho vay khách hang nhu dâ duçc phân boai hin tai.  Khoàn 3a, diu 10 cUa 

I
Thông Pr 09 CO hiu 1rc thi hành tU ngày 20 tháng 3 nam 2014 và ht hiu 1rc thi hành vào ngày 01 tháng 4 näm 2015. 
Cãc khoãn nq ducic co cAu lai thii han  trã nç sau ngày 01 tháng 4 nàm 2015 không duqc gict nguyen nhOm nç và diicic 

• 
phân loai vao nhóm nçi tirang cing theo quy dnh ccia Thông tir 02. 

• 
Drphàizg rüi ro tin 

Du phOng riM ro tin di,ing bao gm di,r phOng ci,i th và dir phong chung. 

Di,r phOng cii th duçic trich 1p cho nhUng tn that có th xãy ra di vOi tcmg khoãn nq ciii th& theo càc t) 1 tuang Crng 

• vOi tang nhóm nhu 

I 

• 
Thuyê't minh nay là b ph4n hqp thành cdc Baa cáo tàí chInh. Trang 16 

Tnthng hap mt khách hang có nhiu han mt khoãn nq vOi Ngan hang ma cO bAt k' khoàn nçx nào bj chuyn sang nhOm 

• nq CO rüi ro cao han thi Ngân hang phãi phân ba1  các khoàn nçi con 'a  cUa khãch hang do vào nhOm nçi rài ro cao han 

thong Crng vOi mcrc do rüi ro. 
I 



U NGAN HANG THU(JNG MAT cO PHAN SAl GON CONG THIXONG Mu s: BO5ITCTD-HN 

U THUYET MINT! BAO CÁO TA! CHINH IIQ'P NIIAT 
U J/ám tài chinh kIt thác ngày 31 thdng 12 nãm 2019 Don v/tIn/i: Triu ithng V11 Nam  

Phân 1oi ng T' I 1p di,r phông ct th 

U NhOm 1 N dü tiêu chun 0% 

NhOm 2 Nçi cn chil 5% 

Nhóm 3 Na di.râi tiêu chun 20% 

U NhOm 4 Ncr nghi ngä 50% 

NhOm 5 Nq cO kha nang mat vn 100% 

Dir phông cu th &rac tInh theo s6 dir cho vay tfrng kháeh hang dirgc phân 1oi rüi ro tin ding tai  ngày cuôi qu (riêng 
U qu 4, Dr phàng cj th dirge tIith theo s dir cho vay tmg khách hang dirge phân 1oi rüi ro tin ding t?i  ngày lam vic 

U
cui cCia tháng 11) trr di giã trj cüa tài san dam bão dã dirge chit khau theo các t5' l dugc quy djnh trong Thông tir 02 

Dii phông chung dirge tinh bang 0,75% tng s dir cUa các khoãn ng tfr nhóm I dn nhóm 4, trr các khoân sau day: 

U
-  Tin gth (trir tin gui thanh toán) tai  th chixc tin ding trong rnrdc, chi nhánh ngân hang rnrâc ngoài tai  Vit Nam theo 

quy djnh cüa pliáp 1ut Va tin gui t?i  t chfrc tin diing mràc ngoài. 

U - Khoãn cho vay, mua có k' han  giay t có giá di vâi t chcrc tin dung, chi nhánh ngân hang ni.ràc ngoài khác tai  Vit 

Nam. 
U 

Xfr 1j rüi ro tin dyng 

Theo Thông tir 02, Ngan hang phài thàith 1p  Hoi dng xt'r 1' rUi ro d quyt djnh vic sCr di,ing di,r phông dé xü 1' rüi ro 

• 
trong các trtrông hcrp: 

- Khách hang i t6 chute kinh t bj giãi th, phá san theo quy djnh cüa pháp 1ut, Ca nhân bj eht, mat tich; 

- Các khoãn ng dirge phân loai vào nhóm 5. 

U 
Viêc xOa so các khoãn na vay không có khã näng thu hôi can cir vào thông tix 02/2013/TT-NHNN ngay 21/01/2013 và 

• thông tir s 09/20 14/TT-NHNN ngày 18/03/2014. 

• Ban nçt cho cong ty TNHH MTV Qudn lj tài san cüa T6 chá'c tin dyng Vit Nam ("VAMC'9 

U Ngân hang thire hin vic bàn ng cho VAMC theo Nghj djnh s6 53/2013/ND-CP do ChInh phu ban hành ngày 18 thang 5 
näm 2013, Nghi dinh 34/2015/ND-CP do Chinh phü ban hành ngay 31 tháng 3 nàm 2015 süa di và b sung mOt  s6 diu 

U cüa Nghj djnh 53/2013/ND-CP, thông tir 19/2013/TT-NHNN do Ngân hang Nba nuâc Vit Nam ban hành ngày 06 tháng 
9 nam 2013 quy djnh v viêc rnua, ban, xur l ng xu cüa Cong ty quãn I tài san cUa T chuc tin dvng Via Nam, và cac 

U k.hoàn ng ban cho VAMC thrgc xuat toán lthôi bang can di kE toán theo các hiràng dn trong cong van s 8499/NHNN- 

U
TCKT do Ngân hang Nhà nurde ban hành ngày 14 thang 11 nàm 2013 v vic huàng dn hach  toán nghip vi,i mua bàn ng 
xau cOa VAMC và t chirc tin dicing, và cong van s 92SINHNN-TCKT do NHNN ban hành ngay 19 thang 2 näm 2014. 

U Trái phik dac  bit phát hành bOi VAMC tircmg üng vài khoãn ng xau ma Ngân hang bàn dirge ghi nhn là chüng khoán 

U
ng git dn ngày dáo han. 

8.1. Nghip vy dâu tui chüng khoin 

Chrng khoán dau tir gm các chOng khoãn giU dn ngày dão han  và cáe ehUng khoán sn sang d bàn. 

U Chfrng khoán girt dIn ngày ddo hui 

• Chthg khoán gi den ngay dáo han  là eác ehcrng khoán cO kS' han cô djnh và eáe khoan thanh toán cô dnh hoc eO the 
xáe djnh dirge và Ban Tng Giám dc eO ' djnh va Co khâ näng gi dn ngày dáo han. 

U 

• 
Thuyêt minh nay là b3 plidn hqp thành các Bdo cáo tài chinh. Trang 17 

Klii hoàn thành thu tue mua bàn ng xu, Ngân hang sü diung di,r phOng cii th dà trich 1p ehira su dung d hach  toán giãm 

• giá tn ghi s cüa khoàn ng xau và tat toán tài khoàn ngoai bang theo dOi lai chira thu dirge cüa khoãn ng xu dO. 

8. K toán cäc nghip viii kinh doanh vii du tur chung khoán 
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• Nãm tài chinh kit Iliac ngày 31 I/sang 12 ndm 2019 Don vj lmnh: Triu dung Vit Nam  

Trái phiu doanh nghip chira niêm yt gi dn ngày dáo han  dircxc ghi nhn theo giá gc trr dir phông rOi ro tin ding. 

• Viéc phân loai nci va trjch lap dir phàng rCii ro tin dung cüa trái phiu doanh nghip chira niêm yt ducic thrc hin theo 
chinh sách ap ding di vai khoãn cho vay khách hang. 

• Các ching khoán gi dn ngày dáo han  khác duc ghi nhn theo giá gc trir di dir phOng giãm giá. Dr phong giám giá 

• 
dirqc trIch 1p khi giá thj tnrOng cüa chüng khoán giám xung thp hon giá trj ghi s hoc khi cO du hiu siit giàtn giá trj 
theo dánh giá cCia Ban Tng Giám dc. 

• Giá tn phu trôi và giá tn chi& khu phát sinh tü vic rnua các chOng khoán giü dn ngày dáo han  thrqc phân b vào báo 
cáo kt qua kinh doanh cüa Ngan hang theo phuang pháp dumg thâng tinh tü ngày mua chüng khoán dn ngày dáo han 

• cüa chüng khoán do. 

a Thu nhap lai sau khi mua cüa ch(rng khoán gi dn ngày dáo hn duçic ghi nhan trong báo cáo kt qua hot dng kinh 
doanh trên ca s& dn tich. 

• Trái phiu dc bit do VAMC phát 

• Trái phiu dc bit do VAMC phát hành là giy t có giá cO thi han  do VAMC phát hành d mua nq xu cüa Ngân hang, 

• 
và di.rqc ghi nhn là chOng khoán nq gi dn ngày dáo han. 

Trái phiu dac  bit dirqc ghi nhân theo mnh giá vào ngày giao djch và ducic phàn ánh theo mnh giá trr di dir phOng ci 
• th trong thii gian nm giU. 

• Mnh giá cUa trái phiu dc bit là giá tn tixong i:mg vài giá trj ghi s dir nçi gic cüa khoãn nq xu sau khi khu trr s6 tin 
di,r phOng ci th d trich 1p chua sü ding cüa khoãn nci xu dO. 

a 
Djnh ks', Ngân hang s tinh toán và trich 1p di,r phOng rüi ro cho so trái phiêu dac  bit nay theo quy djnh tai  Nghj djnh so 

a	 53/2013/ND-CP ngày 18/5/2013 cüa Chinh phü và Thông tu s 1912013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 cUa Ngân hang Nba 
niràc. Theo do, Ngân hang s trich 1p dr phông i-ui ro di vOi trái phiu dc bit vào chi phi hoat dng t6i thiu tirong 

• ü-ng 20% mnh giá cOa trng trái phiu dc 

• Ngân hang khOng phái trich 1p d phong chung di vâi trái phiu dc bit. 

• Khi nh.n lai  khoàn nq dà ban cho VAMC, Ngân hang si diing di,r phong ci th dä trich hang näm cho trái phiu dc bit 
d x 1' nq xAu. Chênh 1ch gifta dr phông d tnich 1p va s6 tin nq gc chua thu hi së dircic hoàn nhp và ghi nhn vào 

• báo cáo két qua hoat dQng kinh doanh. 

• 8.2. Nghip vi dAu tu dài hn 

• 
Du tu dài hn khác là các khoãn du tu vâi t) l th&p han hoc b&ng 11% phn v6n cüa các th chirc kinh th. Các khoàn 
dAu tir dài han  ghi nhn ban du theo giá g6c. 

• Di,r phông t6n tht cac khoãn du tu tài chInh dài han  dirqc 1p khi Ngân hang xác djnh dirqc các th chüc kinh t ma Ngân 
hang d&u tu bj l (trr trueing h9p bj 1 theo k hoach dà duoc xác djnh trong phuang an kinh doanh trirâc khi du tir) theo 

• quy djnh tai  Thông tu s6 228/2009/TT-BTC do Bô Tài chinh ban hành ngày 07 thárig 12 nàm 2009, và Thông tu s6 

a	 89/2013/TT-BTC do Bô Tài chInh ban hãnh ngày 28 tháng 6 nãm 2013 süa di, b sung Thông tir 228/2009/TT-BTC. 
Theo do, mrc trich lap di,r phOng t6n tht các khoàn du ti.r tài chinh dài han  là chênh loch giaa vn gOp thi,rc t ciia các 

• ben tai  t6 chc kinh t và vn chü sâ hUu thi,rc cO nhân (x) vOi t' I v6n dAu ttr cOa Ngan hang so vài t6ng v6n gop thirc t 
ccia các ben tai  th chic kinh t. 

• 9. Nguyen tc ghi nhn TSCD hüu hInh: 

Tài san c djnh hu hinh di.rqc ghi nhn theo nguyen giá tr'~ di (-) giá tnj hao mon lay k& Nguyen giá là toàn b các chi 
• phi ma Ngân hang phái bo ra d cO duqc tài san c6 djnh tinh dn thi dim dira tài san do vào trng thai sn sang si dung 

theo dr tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi ducic ghi tang nguyen giá tài san c6 djnh nu các chi phi nay 
ch&c chn lam tang lqi ich kinh t trong thong lai do sü dvng  tài san dO. Các chi phi không thOa man diu kin trén ducic 
ghi nhn là chi phi trong kS'. 

• 
Thuyêt minh nay là bô phçmn hqp thành cdc Bdo cáo tài chmnh. Trang 18 

ii 
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Khi tài san c6 djnh thrçic bàn hoc thanh l, nguyen giá va khu hao my k diiçcc xóa s và bt k' khoãri li l nào phát 

• sinh tx vic thanh l du duçic tinh vào thu thp hay chi phi trong ks'. 

• 
Tài san co dfnh hfru hmnh mua sm 

Nguyen giã tài san c dinh bao gm giá mua (tn~ (-) các khoãn dw7c chit khu thisong mai  hoc giàm giá), các khoãn 
*	 thus (khong bao gm the khoân thu dugc hoàn lai)  va cac chi phi lien quan tnrc tip dn vic di.ra tài san vào trang thai 

sn sang sü ding, nhu chi phi lap dat, chay thi, chuyén gia và các chi phi lien quaii trirc tip khác. 

a Tài san c6 djnh hInh thành do du ti.r xây drng theo phixang thixc giao thu, nguyen giá là giã quyêt toán cong trinh dâu tir 
xây drng, các chi phi lien quan trrc tip khác và l phi truOc ba (nu Ca). 

• Tài san c djnh là nhà cüa, vt kin tr(rc gân lin vâi quyn sü diving dat thi giá trj quyn si~ dvng dat diiqc xác djnh riêng 
biêt Va ghi nhan là tài san c6 dinh vô hinh. 

a 
10. Nguyen the ghi nhn TSCI) vô hInh: 

• Tài san c dinli vo hInh &rcic ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) giá trj hao man my k. Nguyen giá tài san C6 djnh vô 

I hinh là toàn bQ các chi phi ma Ngân hang phài bO ra d cO dugc tài san c6 djnh vO hinh tinh dn thai diam dim tài san dO 
vào sir ding theo dir kin. 

• Mua tài san cd dlnh  vô hlnh riêng 

$ Nguyen giá tài san c6 djnh vô hinh mua riêng biét bao g6m giá mua (trir (-) the khoân ducic chMt khu thi.rong mai  hoc 
giãm giá), các klioàn thu (khong bao g6m các khoàn thud &rçc hoàn lai)  và the chi phi lien quan trirc tiép den vic dua 

• tài san vão trng thai sn sang sCr dimg. Khi quyn si diring dat dirçyc mua cüng vOi nhà cüa, 4t kiên trOc trén dat thi giá 
trj quyn sr dung dat duçyc xác dlnh  rieng bit và ghi nh.n làtài san c6 djnh vô hinh. 

* 
Tài san cô dfnh vô hlnh là quyên th dyng dat 

Nguyen giá tài san c6 djnh vo hIrth là quyn sü diing dat là s6 tin trà khi nhn chuyn nhuqng quyn sr diing dat hcip 

• 
phap tr ngixi khac, chi phi dn bü, giãi phOng mt bang, san lAp mt bang, l phi tnràc ba.., hoac giá trj quyk sü diing 
dat nhn gop v6n lien doanh. 

• 

• 

11. Phuong pháp khâu hao 

Tài san c6 djnh hUu hinh &rçxc khAu hao theo phi.rcing pháp throng thang dra tren thOri gian sr diing uàc tInh cUa tài san. 
Thai gian hü-u diing irâc tInh là thai gian ma tài san phát huy dLrcic tác diing cho san xuat kinh doanh. 

TInY! gian hfru dyng wó'c Iinh cüa các TSCD nhw sau: 

Nhà xu-óng, vat kiln trác 25 nám 

* May móc, thié't bi 4 - 8 nàm 

Phuviig tin vn tài, truyn dJn 5 - 6 nàm 

* Thiê't bj, dyng cy quàn lj 2 - 5 nàm 

* Tàisáncdinhkhác 4-6nàm 

Quyn s& dyng da't có th&i hgn dirçrc kháu hao phui hcrp vol th&i hczn trén gily chthig nh(2n quyn th dyng &t. 

• Quyn th dyng d& vo thOl hin du'cic ghi nhán theo giá glc và khong tInh khO'u 

• 12. Kê toán các giao dch thuê tài 

• Thuê hoat dng: là loai hinh thuê tãi san c6 dnh ma phAn lan rüi ro và igi ich gAn Iin vâi quyn sâ hthi cUa tài san 
thuôc v ben cho thué. Khoàn thanh toán di.rài hInh thac thue hot dung duqc hach  toán vào báo cáo kt qua kinh doanh 

$ theo phi.rang pháp thrOng thâng dira tren thOi han  thuê hoat dng. 

a 
a 
* Thuyê't minh nay là b ph2n hqp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 19 
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N NGAN HANG THIIONG MAI CO PHAN SAI GON CONG TII(X(ING Mu s& B05/TCTD-HN 

N THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH Hç1P NHAT 
N Ndm tài chInh kIt thác ngãy 31 thdng 12 ndm 2019 D07Z vj tinh: Triu dng Vit Nam  

I 
13. Tin và các khoãn tu0ng duong tiên: 

Trên b cáo liru chuyn tin t, tin va các khoân tuong dLrong tin bao gm tin, kim 1°a  qu', tin gri thanh toán tai 
N Ngân hang Nhà nuac Vit nam, tin gi khOng k' han  và có k' han tai TCTD khác có thi han  không qua 90 ngày k t& 
. ngày g&i, trái phiêu chInh phü và các giy tâ Co giá ngân han  khác dü diu kién tái chit kMu vài Ngan hang Nba mrOc, 

chth-ig khoan cO thin han  thu hi hoac dáo han  không qua 3 tháng k tir ngày mua, cO khà näng chuyn di thành mt 

N
hrgng tin nht dinh, không CO nhik rii ro v thay di giá trj, và &rc nm giü vOi miic dIch dáp üng các cam kt thanh 
toán ngn han  han là d du tii hay miric dIch khác. 

N 14. Cic khoãn di phong, cong nq tiém n và tài sin chira xic djnh. 

N Các khoàn dir phOng ducic ghi nhn khi: Ngin hang có mOt  nghia vi hin tai  phát sinh tir các si,r kin dà qua; Co th dim 

N
dn sir giãm sOt nhitng Ii ich kinh t cn thit d thanh toán nghia vi nq; Giá trj cOa nghTa vii nq do dirqc irâc tInh mQt 
cách dang tin cy. Dir phông không dirqc ghi nhn cho các khoãn l hoat dng trong tirong lai. 

I Khi cO nhiu nghTa vii ncr tircrng tir nhau thi khã näng giãm sOt lçri Ich kinh th do vic thanh toán nghra vu ncr dircrc xac 
djnh thông qua vic xem xét toàn b nhOm nghia v nói chung. Du phông cling dircrc ghi nhn cho dli khã näng giãm sOt 

N lçri Ich kinh t do vic thanh toán tlrng nghia vi ncr là rt nhô. 

N Dir phOng dirqc tinh a giá trj hin tai  cia các khoán chi phi dir tinh d thanh toán nghTa vi nq vài suit chit khu tnrâc 
thu và phãn ánh nhling dánh giá theo thj triräng hin tai  v thin giá cia tin t và rlji ro cii th cia khoãn ncr dO. Khoãn 

N tang len trong dr phàng do thai gian trôi qua dirçrc ghi nhn là chi phi tin lài. 

N 15. Ké toán cic khoin nghia viii dôi v&i nhin vién 

N
Chi tin lirong, tin cong va các khoán phãi trã khác cho ngiiin lao dQng doanh nghip bach  toán vào chi phi kinh doanh 
trong k' can dr theo chi phi tin krang phát sinh trong ks'. Các khoin tin krong, tin thiràng cho ngirlri lao dng can c 

N
theo dMu kin dirçrc hirOng va mac dircrc hirOng tai mOt trong cac h6 so sau: Lut lao dQng Vit Nam; Hçrp dng lao dng; 
ThOa mc lao dng tp th; Quy ch tài chinh cia Ngân hang, Tp doàn; Quy ch thirOng do Chi tjch HOi  dng quãn trj, 

N Tng giám dc, Giám dc quy djnh theo quy ch tài chfnh cia Ngan hang, Tp doàn. 

N 16. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn chi phi thud TNDN hin hành, chi phi thuê TNDN hoãn Ii: 

Chi phi thug thu nhap doath nghiêp thrcrc xác djnh g6m thng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thus 
thu nhp doanh nghip hoän 'a  khi xác djnh li thun hoc l cia mt k' k toán. 

I Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành: là s thud thu nhp doanh nghip phái nOp (hoac thu hi dircrc) tInh trôn 

N
thu nhâp chiu thud Va thud suit thu thu nhap doanh nghip cia näm hin hành theo lut thu TNDN hin hành dirçrc ghi 
nhân. 

I Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoan lai  dircrc xác djnh cho các khoãn chénh lch tam  thin  tai  ngày 1p  bang can d6i 

N
k toán giia co sâ tinh thus thu nhp cia các tài san, nq phãi trã va giá trj ghi s6 cia ching cho miic dich báo cáo tài 
chinh va giá trj sIr diing cho mic dIch thug. Thug thu nhp hoãn lai  phãi trá diiqc ghi nhân cho tht ca các khoãn chênh léch 

N
tam thai, cOn tài san thud thu nhp hoãn 'a  chi dirqc ghi nhn khi chic chin cO dO lqi nEun tinh thu trong tirong lai d 
kh&u trlr các khoán chenh lch tam thai. 

I Giá tn ghi so cia tài san thud thu nhp doanh nghip hoân Iai  phãi duqc xem xOt 'a  vào ngày kt thic niên do k toán va 

N
phãi giãm giá trj ghi s6 cia tài san thud thu nhp hoän lai  dn mic báo dam chic chn cO dO lçci nhun tInh thu cho phép 
1cm Ich cia mt phn hoäc toàn bô tài san thus thu nhp hoãn li dirqc sIr ding. Các tài san thus thu nhap  doanh nghip 

N
hoan lam  chira ghi nhân truâc day dixqc xem xét Iai  vào ngày kt thOc niên d k toán và three ghi nhn khi chic chn có 
di len  nhun tInh thu d CO th sIr dung các tài san thu4 thu nhp hoàn la  chira ghi nhn nay. 

N Thud thu nhp hoân lai  dmcrc ghi nhn vào báo cáo kt qua boat dng kinh doanh ngoai ti-li tnirling hcrp thus thu nhp phàt 
sinh lien quan dn mOt  khoàn m1ic dirçyc ghi thng vào v6n chi sIr htru, trong trirOng hcrp  nay, thud thu nhp hoàn lai  ding 

I dircrc ghi nhn trirc tip vào v6n chi sIr hlru. 

I 

N
Thuyê't minh nay là b15 p/tan hqp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 20 



• NGAN HANG THUONG MM CO PHAN SAl GON CONG TIIUUNG Mu s6: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT 

Náin tài chinh kt thác ngày 31 thdng 12 nàm 2019 Don vj tinh: Triu &ng Vit Nam  

Ngan hang chi bü trr các tãi san thus thu nhp hoãn 'aj  và thu thu nhp hon 1i phãi trã khi Ngân hang cO quyén hqp 

• 
pháp duqe bü trir gitia tài san thus thu nhp hin hànli vài thud thu nhp hin hãnh phãi np vã các tài san thu thu nhp 
hoan lai va thud thu nhâp hoãn lai phãi trã lien quan toi thu thu nhp doanh nghip dtrcic quãn 1' bâi cctng mt cci quan 

• thud di vOi cüng mt don vj chju thug và doanh nghip dr djnh thanh toán thud thu nhp hin hành phãi trã va tài san 
thud thu nhap hiên hành trén Ca sâ thun. 

• Các khoán thud phai nOp  ngân sách nba niràc së dirçxc quyt toán ciii th vài ca quan thu& Chênh 1ch gitia s6 thu phãi 
nOp theo s6 sách va st lieu kim tra quyt toán se dircic diu chinh khi Co quyt toán chinh thCrc vâi eel quan thu. 

17. K toán các khoãn vn vay, phát hành chirng khoãn nq, cong cu von 
U Nguyen t&c ghi nhn chi phi di vay: lâi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn cãc khoãn vay cOa 

• 
doanh nghiep dime ghi nhân nhu lthoãn chi phi kinh doanh trong ks', ti-Cr kbi chi phi nay phát sinh tCr các khoãn vay lien 
quan tric tip dn vic du tir xay dmg hoc san xut tài san dâ dang dirqc tinh vào giá tn tài san do (dirqc vn hóa) khi 

• 
cO dü diu kin quy djnh tai  chun mrc k toán s 16 Chi phi di 

• 18. Vn chO so 

• 
Vn diu l: dime hInh thaith tCr s tin ma các c dông dâ gOp v6n mua c phn, c6 phiu, hoc di.rqc bô sung tCr lçxi 
nhun sau thu theo Nghj Quyt cüa Di HOi  Dng c dông hoc theo quy dnh trong diu l hot dng cOa Ngan hang. 

• 
Ngun vn kinh doanh dirac ghi nhin theo s v6n thirc t dà gOp bang tMn hoc bang tài san tInh theo mnh giá cOa c 
phiu dä phát hành ithi mài thành lap, hoc buy dng them d ma rng quy mô boat dQng cOa Ngân hang. 

• Thng dir vn c phan: Phãn ánh khoàn chênh 1ch tang gitta s6 tin thrc th thu dirçc so vOi mnh giá khi phát hành ian 

• dAu hoc phát hành b6 sung c phiu va chênh loch tang, giãm gitia s tin thrc t thu dugc so vOi giã mua lai  khi tái phát 
hành ct phiu qu5. TrtrCrng hçrp mua li c6 phiu d hüy bO ngay tai  ngày mua thl giá trj c6 phiu &rgc ghi giãm ngu6n 
v6n kinh doanh tai  ngày mua là gia thrc t mua lai  va cling phai ghi giãm ngun vn kinh doanh chi tit theo mnh giá và 
phân thng dii v6n c6 phan cüa c phiu mua 

• C phiu qu là c phMu cüa Ngân hang d phát hành va dirge Ngân hang mua 1a•  Khoàn tin d trã d mua c phiu, 
bao gm cáe chi phi có lien quan trrc tip, dugc giàm trlr vao vn chü sâ htiu dk khi các c phiu qu dirge buy bO hoc 

• tái phát hành. S tin thu do tãi phát hành hoc bàn c phiu qu5 ti-Cr di các chi phi lien quan trrc tip dn vic tái phát 
hanh hoc bàn c6 phiu qu5 dugc tinh vao phan vn chCr s& hftu. 

Vn khác: Phãn ánh s v6n kinh doanh dirqc hhth thanh do b sung tlr k& qua hot dng kinh doanh hoc dtxgc tng, 

• biu, tài trq, dãnh giá lai  tài san. 

• 
Lçi nhun chira phãn phi. 

Nguyen t&c ghi nbn li nhuân chira phân phi: dirge ghi nbn là s igi nbun (hoc 1) tCr kt qua hoat dng kinh doanh 

• elm doanh nghip sau kiii ti-Cr (-) chi phi thud thu nhp doanh nghip cüa kS'  hin hanh va eae khoãn diu chinh do ap diing 

hi th thay di chinh sách k toán và diu chinh hi t6 sai sOt tr9ng yêu elm các näm tnuâc. 

U Viêc phân phi lgi ithuân và tnich lap cac qu dirge can cCr vào diu l cüa Ngân hang và dirge thông qua Dai hOi dng c 
dông hang näm. 

19. LAi trên cO phiêu 

Läi Ca bàn tren c phiu dirge tinh bang each chia lgi nhuan  hoc l phân b cho C6 dông sâ hthi C6 phiu ph6 thông côa 

• 
Ngân hang sau khi trich 1p Qu khen thiiOng va phUc lgi cho s6 li.rgng bInh quân gia quyn cCa s6 cô phiu ph6 thông 
dang urn hành trong kS'. 

U 20. Các ben lien quan 

• Các ben lien quan là cac doanh nghip, eác Ca nhân, trirc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, cO quyên kiêm 
soát ngân hang hoc chju sir kim soát cüa Ngân hang. Cãe ben lien kit, cac Ca nhân nào trrc tip hoc gián tip nm giti 

U quyn biu quy& eCa Ngân hang ma eó anh htrong dáng k d6i vOi ngân hang, nhting chCrc trách quàn ly" chC ch6t nhi.r ban 

U
t6ng giam d6c, hi d6ng quan trj, nhting thànb viên than cn trong gia dinh cüa nhUng Ca nhân hoac các ben lien kt hoc 
nhting cong ty lien kt vài cá nhân nay cUng dizgc coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét tfrng m6i quan h gitia eác 

U
ben lien quan, bàn chAt cüa m6i quan h dirge chü chCr không phài là hinh thCrc phap l'. 

• 
Thuyeè minh nay là bO ph4n hçip thành cdc Báo cáo tài chInh. Trang 21 
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3.1. Tin gfri tan  các TCTD khác 

31/12/2019 31/12/2018 

Tingi'rikhOngk'han 2.304.546 1.108.734 

BcngVND 4.965 2.632 
BàngngoaiMi 2.299.581 1.106.102 

Tiên gCri có kS' hn 2.165.440 1.167.450 

BngVND 1.424.000 819.000 
Bcngngoci hci 741.440 348.450 
Dtphông rzi ro 

Cong 4.469.986 2.276.184 

3.2. Cho vay các t chuc tin diing khác 31/12/2019 31/12/2018 

Cho vayngan han 500.000 100.000 

BngVND 500.000 100.000 

Dtphdng rzU ro cho vay các TCTD khác (1.350) 

Cong - 498.650 100.000 

Tong cong 4.968.636 2.376.184 

U 

• NGAN HANG THUONG MM CO PHAN SAI GON CONG THIY(YNG Mh s: B05/TCTD-HN 

U THUYET MINLI BAO CÁO TAI CH!NH HP NIIAT 

• Ndm tài chink kit thác ngày 31 thdng 12 nám 2019 Dcn vj link: Triêu thing Vil Nanz  

U 
V. Thông tin b sung cho cäc khoãn mic trinh bay trong Bang can di k toán 

1. Tin mit, yang bac,  dá qu 

U 31/12/2019 31/12/2018 

• 
Tinmtb&ngVND 157.833 137.984 

U
Tien mt bang ngoi tç 16.578 18.130  

Tngcng 174.411 156.114 

2. Tin gun ti Ngân hang Nha nuóc

31/12/2019 31/12/2018 U 
Tin gt'ri thanh toán tai  Ngân hang Nba nithc 784.793 844.551 

U BngVND 751.170 803.699 

U Bngngoqitê 33.623 40.852  

U Tong cong 784.793 844.551  

U Di.r tr bat buôc phài duçc gri t?i  NI-iNN Vit Nam. S dtx diiqc tInh tnuOc cho 30 ngày, dtrcxc diêu chinh mi thang 1 
1&n và dixqc tinh bang 3% s dii bInh quân tin gri cüa khách hang bang dng Vit Nam có k' han  thrâi mt näm và 

• 
1% s dir bInh quân tin gCri b&ng dng Vit Nam Co k' han  ti mQt näm tr& len, bang 8% s dir binh quân tin gui cüa 
khách hang b&ng ngoi t có ki han  di.rOi mt näm và 6% s dii binh quân tin gth cüa khách hang bang ngoi t có 

• k5' han  tr mt nam trô len, bang 1% s dii binh quân tin gii bang ngoi t cüa Ngân hang a niiàc ngoài, tht cã du 
duçic tinh trên s dii binh quân tin gth cUa tháng tnxàc. Tài khoãn tai  NHNN Vit Nam con bao gm tin gui d 

U thanh toán bü trr và thanh toán khác. 

U 3. Tiên gui và cho vay các TCTD khäc 

U 

U 

U 

U 
- 
— 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
U

4. Chung khoán kinh doanh: Không phát sinh. 

U 
Thuye minh nay là bO phn hqp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 22 
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NGAN HANG TITII(ING MA! CO PHAN SAL GON CONG THIJ'ONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT 

Nám tài chinh kIt Iliac ngày 31 thdng 12 nám 2019 Do7i vj Iinh: Triu dáng V!I Nam 

5. Các cong ci tài chInh phái sinh và các tãi san tài chInh khác: 

Tng giá tr! cOa hçrp 
dng (theo t ngày giá 

Tong giá trl ghi so k toán 
(theo tj giá ti ngäy Ip báo cáo) 

hiu Irc hqp dng) Tàisãn Côngnff 

Ti ngày cuôi näm 

Cong cj thi chin!: phái sinh lien t 668 

- Giao dich hoán di tin t 668 

Cong czj Iài chinh phdi sinh Iin t 

- Giao dich k' han tin té 

- Giao djch hoán di tin t 

Cong ciii tài chInh phái sinh tin tê 

Cong ci phái sinh tin tê 668 

6. Cho vay khách hang 

31/12/2019 31/12/2018 

Cho vay các th cht'rc kinh t, cá than trong nràc 14.381.046 13.412.518 

Cho vay chMt khu cong cii chuyn nhircmg và cac giy tY cO giá 175.086 257.426 

Cho vay bang vn tài trci, üy thác dautu 819 1.155 

Tng cong 14.556.951 13.671.099 

6.1. Phãn tIch cht Iu'qng nq cho vay 

31/12/2019 31/12/2018 

Nçi dO tiOu chuan 14.048.066 13.188.643 

Ncr can chO 226.580 181.504 

N thrài tiêu chuan 36.211 33.711 

Ncr nghi ngr 28.250 48.994 

Nq cO kM näng mat vtn 217.844 218.247 

Tong cong 14.556.951 13.671.099 

6.2. Phân tIch du nq theo thOi gian 

31/12/2019 31/12/2018 

Ncrngânhan 10.579.519 9.965.841 

Ncrtrunghan 1.426.315 1.597.775 

Nrdàihan 2.551.117 2.107.483 

Tng cong 14.556.951 13.671.099 

Thuy(r minh nay là bO phdn hçtp thành cdc Bdo cáo rài chinh. Trang 23 



I 
NGAN HANG TIIUaNG MAI CO PHAN SAl GON CONG TH1J(1NG Mu s: BO5frCTD-HN 

I THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HJP NHAT 
I Ndm tài chmnh kIt Iliac ngày 31 I/sang 12 nám 2019 Don vj tinh: Triu dng Vit Nam  

U 
6.3. Phân tIch dir my cho vay theo dôi tu'Qng 

I khách hang và theo 1oi hInh doanh nghip 

31/12/2019 31/12/2018 

CôngtynhànuOc 19.941 32.638 

CongtyTNHH 1 thànhviêndonhàrnrOcsâhthi 100%vndiu1 57.173 53.414 

Cong ty trách nhim hilu hn khac 2.635.903 3.026.884 

Côngtyciph&n 859.956 840.741 

Doanh nghip tir nhân 77.242 90.933 

Doanh nghip có v6n du tir ntzOc ngoài 89.884 602 

Hcip tác xâ và lien hçxp tác x 35.725 35.403 

Hkinhdoanh,cánhân 10.454.922 9.309.085 

Dcm vj hành chInh sir nghip; Dáng doàn th và hip hOi 326.205 281.399 

Tang cong 14.556.951 13.671.099 

6.4 Phãn tEch dir my cho vay theo ngành 

31/12/2019 31/12/2018 

Nong nghip và lam nghip và thüy san 942.023 1.173.003 

1thai1oang 2.762 3.913 

Cong nghip ch bin, ch to 1.275.328 1.385.065 

San xut và phân ph6i din, khI d&, nuàc nOng, hyi nsrOc và diu 
hOakhongkhI 66.170 72.001 

Cung cp nuâc; hot dng quãn I và xr 1 rác thai, nirâc thai 14.054 53.260 

Xâydirng 1.315.599 1.121.236 

Ban buôn và ban lê; sia chüa ô to, mô to, xe may va dong eq 
khãc 1.125.631 1.215.570 

Djch vii lint tri va n u6ng 202.777 2 19.869 

Vântãikhobi 360.717 315.250 

Thông tin và truyn thông 17.528 5.088 
Hoat dQng tai chmnh, ngân hang và bào him 151.341 127.848 
Hoat dOng  chuyén mOn, khoa h9c vã cong ngh 71.262 63.584 

Hot dng kinh doanh bt dng san 648.050 7 14.433 

Hoat dng cUa DCS, t6 chCrc CT-XH, quãn 1 NN, an ninh QP; 
bão dam XH bt buôc 109.009 160.442 

Gião due và dào tao 191.182 119.723 

Y t và hoat dng trq giOp xä hi 90.129 64.290 

Ngh thut, vui chcii và giâi trI 107.296 956 

Hoat dng djch vi khác 4.538.788 3.401.746 

Hoat dQng lam thuê các cong vic trong các hO g/dinh, 3.327.305 3.453.822 

Tong cong 14.556.951 13.671.099 

U 
U 
U 
I Thuyé minh nay là b phdn hqp thành cdc Bdo ccio tài chInh. Trang 24 
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NGAN HANG THII(JNG MAI CO PIIAN SAl GON CONG TIIIYONG Mu s: B05/TCTD-HN 

R THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NEIAT 
• 

U 

• 

• 

U 
• 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

• 

• 

• 

• (1): Chng khoán ncr (Trái ph/lu dc bitt)  phát sinh tie viéc mua, ban và xie 1)5 ncr xá'u cia COng Quán 135 Tài san cza 
cac t chzc tin dyng Vit Nam phát hành, quán 1)5 và thanh toán trái ph/lu dc bitt du'çrc ap dyng theo Thông tu sOT 

• 19/2013/TT-NHNN ngày 06 thang 9 nàm 2013 cüa Ngãn hang Nhà Nu'ác Vit Nam quy dinh v mua, ban và xie 1)5 ncr 
xdu cza Cong ty Quàn 1)5 Tài san cza các t chi'c tin dyng Viét Nam. Theo dO, trong thai hqn cza trái ph/lu dcc biêt 5 

U	 ni/rn, tOT chic tin dung ban ncrphái trich 1p c4cphông  rzi ro dO'i vái trái phie'u dac bitt vào chi phi hoQt dng theo tj) 1 
20%/nàrn trên giá tn tráiphié'u. 

9. GOp vn, du tir dài hn 

31/12/2019 31/12/2018 

- Phân tich giá trj du tir theo 1oi hinh du 

Các khoãn du tir dài han khac 125.655 125.655 

Dir phOng giârn giá du tir dài hn (26.3 08) (2.894) 

Tng cong - 99.347 122.761 

Thuye't minh nay là b phn hqp thành cdc Báo cáo tài chInh. Trang 25 

Ndm tài ch(nh kIt thUc ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vj tmnh: Triu €ting Vit Nam 

7. Di vOi sr thay dôi (täng/giãm) cüa Dçr phôñg rüi ro tin diing 
NAmnày Dtphlnzgchung DrphóngcthI 

SdtrdunAm 102.622 8.922 
Dr phong rüi ro trIch 1p  trong näm /(Hoàn nhp trong näm) 5.227 21.791 

Di.r phong giãm do x& I các khoán nçv phãi 
thu h6i bang ngun dir phông - (22.558) 

Sdtrcuinàm 107.849 8.155 

Nàm trtróc 

S6 dir dãu näm 10 1.054 15.854 
Dir phàng rüi ro trIch 1p  trong näm /(Hoàn nhp trong näm) 1.568 279.740 
Dir phong giàm do xü 1' các khoãn nçi phãi 
thu hi b&ng ngun dr phàng - (286.672) 

S dir cui näm 102.622 8.922 

Chi tiêt s dir dij phông 31/12/2019 31/12/2018 
Di.r phóng rüi ro cho vay t chüc tIn dung khác 1.350 

Dir phong rüi ro cho vay khãch hang 114.654 111.544 

+ Dephong chung 106.499 102.622 

+ DphOng c thl 8.155 8.922 

Cong 116.004 111.544 

8. Chüng khoán dãu tir 

8.1. Chiing khoán du tir giu dn ngày dáo 

- Trái phiu Chinh phü và Trái phiu Do thj 250.000 93 1.519 

Cong 250.000 931.519 

8.2. Trái phiu dc biêt do VAMC phát hänh 31/12/2019 31/12/2018 

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

- Dir phong trái phiu dc bit (2) (231.229) (251.021) 

Cong 569.628 881.809 

Tong cng 819.628 1.813.328 

'2): Dr phOng Trái ph/lu dçc biét diecxc d cp & trén theo quy djnh tQi Thông tu 19/2013/77-NHNN tgi ngày 

• 
3 1/12/2019 là: 231228.937.403 dng. 

• 

• 

• 

• 



NGAN HANG THIYONG MAI CO PHAN SAI GON CONG TH1X(NG Mh s: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH HçP NHAT 

Nám tài chmnh kIt iliac ngày 31 tháng 12 ithm 2019 Doii vj tlnh: Tr4u dng Vit Narn 

9. GOp vn, du tir dài hn (tip theo): 

- Chi tit các khoãn tu tu dài han cOa Ngân hang 

31/12/2019 31/12/2018 

Ten Giá g6c Gui trl  hin ti 
T I phn 
vn (%) 

Gii g6c Cii trj hin tai T I phn vn (%) 

iMu tu diii han khiic 125.655 99.347 125.655 122.761 

Dãu tir viio cic TCTD 

Ngin hang TMCP Bàn Vit 71.776 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,48% 

Dãu ttrvao doanh nghip khic 

CtyCPKhichsnSàiGonHaLong 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cong ty Cp Thanh Tom Quc Gia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

COng ty CP ChOng khoin SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu5 BL Tin diing cCia Doanh nghip vira và nhó 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Diy phOng gum gii dâu tu chOng khoin diii han - (26.308) (2.894) 

Cong ty CP ChOng khoán SAIGONBANK Berjaya - (26.308) (2.894) 

Tng cong 125.655 99.347 125.655 122.76 1 

Dir phông giãm giá các khoãn du tir tài chInh dài hn 

Tai ngày 3 1/12/2019, Ngân hang khong trIch 1p dr phông giàm giá các khoãn dâu t.r tài chInh dài han  nay (ngoi trii khoãn dãu ttr vào Cong ty CP Chrng khoán SAIGONBANK 
Berjaya) vi Ngân hang dAu tr nhm mi,ic tiêu dài han,  tham gia vâo ban Quàn trj, c dông chin luqc. Cãc khoàn du ti.r nay chi 1p dr phông suy giãm giá trj khi các cong ty nay có lai 
nhuân 1u5 k am. 

Thuyê't minh nay là bô p/iOn luip thành cdc Báo cáo tài chmnh. Trang 26 



NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THU'€ING Mu s& BO5ITCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH H1P NHAT 

Náin tài chlnh kIt Iliac ngày 31 Ihdng 12 nãm 2019 Don vj tInh: Trieu dng Vit Nam 

10. Tài san cdinh hüu hInh 

- Tang giãm tài san cô dnh hüu hInh näm 2019: 
Nhà cüa, vt kin 

Khoãn mic 
trüc 

Nguyen giá TSCD hüu hInh 

May móc thit bj 
Phuong tin vn tãi 

truyên dn 
Thit bj diing cti 

quãn 1 
Tài san c 
dinh khác 

tong cçng 

S dir du näm 962.883 72.019 54.682 38.912 12.304 1.140.800 
-Muatrongk' 179 972 3.588 660 5.399 

- Thng khác 72.868 - 72.868 

- Tang do diu chuyn 481 909 1.390 

- Tang do diu chinh 14 29 11 51 105 

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

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

-Giámdodiuchinh (14) (65) - (11) (15) (105) 

S dir cui näm 1.035.751 71.517 55.654 42.375 - 12.638 1.2 17.935 

Cia trj hao mon lOy kê 

S dir dãu näm 255.704 64.711 46.758 27.699 10.491 405.363 
-HaomOntrongk/ 38.591 2.349 2.636 3.245 691 47.512 
- Hao mOn trong k' (cOa cong ty con) - 75 103 9 8 195 

- Tang do diu chuyn - 214 - 214 
- Tang do diu chinh 4 1 5 

-Thanh1y,nhixqngbán (645) (125) (362) (1.132) 
- Giãm do diu chuyn - (214) (214) 

- Giãm do diu chinh - (4) - (1) (5) 

S dir cui nãm 294.295 66.486 49.501 30.828 10.828 451.938 
Cia tn cOn Iai cOa TSCD h&u hlnh 

Sdudunäm 707.179 7.308 7.924 11.213 1.813 735.437 
Sdwcuôinäm 741.456 5.031 6.153 11.547 1.810 765.997 

Thuyê't mmli nay là bç5 ph4n hp thành các báo cáo tài chmnh. Trang 27 



NGAN HANG THIJ'ONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THU(YNG Mu s: B05/TCTD-HN 

TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHÁT 

Nám thi chInh kIt thác ngày 31 tháng 12 nárn 2019 Do-n vj t(ith: Tr4u tng Vi!t Nam 

- Tang giãm tài san c dinh hüu hInh näm 2018: 

Nhà cfra, vt kiên 
Khoãn mlic 

trñc 

Nguyen giã TSCD hun hInh 

May mOe thiet b! 
Phuong tin 4n tãi 

truyén dn 
Thiêt b ding ciii 

quãn I 
Tài san c d!nh 

khác 
Tng cong 

S du du näm 894.145 70.236 54.682 37.263 11.654 1.067.980 
-Muatrongk' - 1.843 - 1.685 684 4.212 

- Tang khác 68.73 8 - 68.738 

- Tang do diu chuyn 16.242 2.786 80 280 19.388 
- Tang do diu chinh 93 6 31 38 168 

- Thanh I, nhucing ban (60) - (36) (34) (130) 
- Giãm do diéu chuyn - (16.242) (2.786) (80) (280) (19.388) 
- Giãm do diu chinh (93) (6) (31) (38) (168) 

S du cuôi nam 962.883 72.019 54.682 38.912 12.304 1.140.800 

Cia tn hao mOn lOy k 

S dir du näm 218.712 62.400 43.898 24.568 9.854 359.432 
- Hao mOn trong näm 36.992 2.305 2.695 3.229 661 45.882 
- Hao mOn trong näm (cong ty con) 66 103 169 

- TAng do diu chuyn 14.463 2.146 80 127 16.816 
- Tang do diu chinh 21 70 42 22 155 
- Thanh 1, nhirqng ban (60) - (36) (24) (120) 
- Giãm do diu chuyn (14.463) (2.146) (80) (127) (16.816) 
- Giãm do diu chinh (21) (8) (104) (22) (155) 

S6 dir cui nAm 255.704 64.711 46.758 27.699 10.491 405.363 
Giá tn cOn Iai cOa TSCD hüu hInh 

S dir du nAm 675.433 7.836 10.784 12.695 1.800 708.548 
S du cuôi nAm 707.179 7.308 7.924 11.213 1.813 735.437 

Thuyê't minh nay là b ph2n hcp thành cdc báo cáo tài chInh. Trang 28 



uu..muumuUa.uuumulaUNNUURUNURNNU 
NGAN HANG THU(JNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THU1NG Mu s& B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NUAT 

Näm tài clilith kEl Iliac ngày 31 tháng 12 nám 2019 Don vj huh: Triu dng V!t Nan, 

- Các thông tin khác ye tài san c dinh hüu hInh: 

31/12/2019 31/12/2018 

Cam kt mua TSCD có giá trj lan trong tirnng lai 

Cam kt ban TSCF) cO giá trl Ian trong tmmg Iai 

Giá fri con 1i cOa TSCD h[tu hInh tm thui không dixcic sCr diing vào san xut kinh doanh 

Nguyen giá TSCD hthi hInh d khu hao ht nhung vn cOn sü ding 120.66 1 117.774 

Giá trj cOn Iai cOa TSCD hUu hInh dang châ thanh 1 

Thuyê't minh nay là bô phân hcp thành các báo cáo tài chInh. Trang 29 



NGAN HANG TIIU'ONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THLNG Mu s: B05/TCTD-HN 

• THUYET MI]H BAO CÁO TAI CHINH Hç%P NHAT 

• 
Ndm tài ch(nh kit tlzác ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vf thth: Tr4u dng V41 Nam  

• 11. Tài san c6 dlnh  thuê tài chInh: Không phát sinh. 

• 12. Tài san c6 ttjnh vô 

• 
. 

• 

N 

• 

N 

• 

. 

N 

- Tang giãm tài san cdjnh vô hmnh nAm 2019: 

Khoan muc 
Quyn sü 
diing dat 

Phn mm 
. 

may vi tinh 
Tong cong Hl 

Nguyen giá TSCD vô hInh J 
S thr du näm 431.746 48.256 480.002 

-Muatrongnam - 1.867 1.867 

- Tang khác 29.972 29.972 

Sdircuinäm 461.718 50.123 511.841 

Giá tn hao mon Iüy kê 

S du du näm 36.285 45.822 82.107 

-Haomôntrongnam 2.661 840 3.501 

- Tang do diu chirth 1 1 2 

-Giãmdodiuchinh (1) (1) (2) 

S du cui näm 38.946 46.662 85.608 

Giá trj con Ii cüa TSCD vô hInh 

S dir du nàm 395.461 2.434 397.895 

S dir cui nAm 422.772 3.461 426.233 

- Tang giãm tài san c djnh vô hInh 11am 2018: 

Khoãn mic 
Quyn sfr 
ding dt 

Phãn mm may 
vi tInh Tong cong 

Nguyen giá TSCD vô hInh 

S dir du nâm 405.418 46.807 452.225 
- Mua trong nãm - 1.449 1.449 

- Tang khác 26.328 - 26.328 

S dir cui näm 43 1.746 48.256 480.002 

Giá trj hao mOn Iuy k 

S dir du näm 33.697 45.330 79.027 

-Haomôntrongnam 2.588 492 3.080 

S dir cui näm 36.285 45.822 82.107 

Gia tn cOn Iai cüa TSCD vô hinh 

S dir du näm 371.72 1 1.477 373.198 

S dir cu6i nãm 395.461 2.434 397.895 

N 

N 

N 

N Thuyêt minh nay là b phdn hqp rhành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 30 
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• 

N 

N 

N 

N 

N 

• 

N 

N 

N 

N 



NGAN HANG THIJ'(YNG MA! CO PHAN sAi GON CONG THU'UNG Mu s: B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

• Nám lài chinh kit tMc ngày 31 thdng 12 Mm 2019 Don vj tmnh: Triu thing Vit Nam 

• . - Cac thong tin ye tai san co d!nh  vo hinh: 

• Khoãn muc 31/12/2019 31/12/2018 

TSCD vô hinh quan trcng, chim t trçng lan trong tong tài san rY 

• Giá tn hop 1' cüa TSCf) vô hinh do Nhà nuâc cp - 

• Giã trj con 1a  cUa TSCD vô hlnh dà dung d th chap cho các khoãn na 
phãi trã 

Giá trj con li cOa TSCD vô hInh tm thai không sir ding - •1 

• Nguyen giá cUa TSCD vo hInh khu hao ht nhung vn cOn scr ding 44.9 14 44.9 14 

• Giá trj cOn 1ai  cUa TSCD vô hmnh dang thanh l 

• Chi phi trong giai doan nghiên ciru, trin 

Giá tn cam k& mua, ban TSCf) vô hinh Co giá trj lan trong tmrng lai - 

Các thay di khác 
U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
U 

U 
• 

Thuyê't minh nay là b ph4n hçrp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 31 



.122 78.790 

14.3 Các khoãn phãi thu • 14.3 Các khoãn phãi thu 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

-Cáckhoãnphãithunib 
U

-Cáckhoãnphãithunib 25.546 24.287 25.546 24.287 

Tham ô, thilu mdt tin, tài san chà x& lj (*,) Tham ô, thilu mdt tin, tài san chà x& lj (*,) 18.139 18.139 18.139 18.139 

Tgm ingnghip vy U Tgm ingnghip vy 4.589 4.507 4.589 4.507 

Cáckhoánpháithukhác Cáckhoánpháithukhác 2.818 1.641 2.818 1.641 

n phãi thu ben ngoài - Các khoán phãi thu ben ngoài U - Các khoán phãi thu ben ngoài 29.979 22.398 29.979 29.979 22.398 22.398 

Tin ho trc Mi suit chã Nhà nir&c thanh toán (* *,) Tin ho trc Mi suit chã Nhà nir&c thanh toán (* *,) 
• 

Tin ho trc Mi suit chã Nhà nir&c thanh toán (* *,) 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 4.664 

Cáckhoánkhác Cáckhoánkhác Cáckhoánkhác 25.315 17.734 25.315 25.315 17.734 17.734 

Cong Cong U Cong 55.525 46.685 55.525 55.525 46.685 46.685 

U (*): Bién bàn xác nhn kIt qua kilm qu9 A TM qua cong tác kilm qu9 ATMvào h2c 15 gi6 ngày 08/6/2 015 d xác d/nh s 

U
tin chênh léch thié'u là: 18.138.590.000 dng theo biên bàn kilm tra qu7 ATM ngày 05/6/2015. Hin nay, ngdn hang dã 
chuyln Mso sang cci quan có thdm quyn xtc lj. 

U (*): Bién bàn xác nhn kIt qua kilm qu9 A TM qua cong tác kilm qu9 ATMvào h2c 15 gi6 ngày 08/6/2 015 d xác d/nh s 

U
tin chênh léch thié'u là: 18.138.590.000 dng theo biên bàn kilm tra qu7 ATM ngày 05/6/2015. Hin nay, ngdn hang dã 
chuyln Mso sang cci quan có thdm quyn xtc lj. 

U (*): Bién bàn xác nhn kIt qua kilm qu9 A TM qua cong tác kilm qu9 ATMvào h2c 15 gi6 ngày 08/6/2 015 d xác d/nh s 

U
tin chênh léch thié'u là: 18.138.590.000 dng theo biên bàn kilm tra qu7 ATM ngày 05/6/2015. Hin nay, ngdn hang dã 
chuyln Mso sang cci quan có thdm quyn xtc lj. 

U 

U Thu yê't minh nay là b phn hp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 32 

U 

U Thu yê't minh nay là b phn hp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 32 

• 

U 

U 

U 

• 

U 



a 
NGAN HANG TIIUONG MM cO PHAN SAT GON CONG THTJ'(YNG Mu s: BOSITCTD-HN 

a  THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HJP NHAT 

a
Nãm tài chmnh kit thác ngày 31 thdng 12 ndrn 2019 Don vf tInh: Triêu ding Vit Nam 

a (''): Thuyit minh tiên h tr1 Mi suit ch& Nhà nzthc thanh todn: 

Tin a'd chi cho khách hang vay ho ti-cr lai sut 67.592 

a Các khoàn dã nhdn tin h6 trcr lai suit (62.928)  

• 
Khoân tin can phâi thu ho trt chit nhà nwó'c thanh todn 4.664 

• 14.4 Tài san có khác 31/12/2019 31/12/2018 

-Chiphichâphânb 6.485 7.155 

- Tài san gán nq dâ chuyn quyn sâ hflu cho Ngân hang dang ch xi 1' 45.754 15.340 

• + Bit d5ng san 45.754 15.340 

-Tàisãnkhác 1.091 1.172  

a 
Cong 53.330 23.667  

• 

15. Lqi th thu'o'ng mi: Không phát sinh. 

16. Các khoãn ny ChInh phü và Ngãn hang Nhà nucrc: Không phát sinh. 

17. Tin gui vä vay các TCTD khác 

17.1. Tin gui cüa các TCTD khác 31/12/2019 31/12/2018 

• a. Tingrikhongk'hn 242.711 92.937 

a 
-BngVND 241.862 92.084 

-Bngngoqit 849 853 

a b. Tin gui cO kS'  hn 2.723.214 1.859.446 

a 
-BngVND 

- Bang và ngo ii t 

1.004.000 

1.719.214 

461.000 

1.398.446 

2.965.925 1.952.383 

• 17.2. Vay các TCTD khác 

a 
-BngVND 

+ Ngán hang TMCP Du tic và Phát Trien Vit Nam (I) -CN SGD 3 

1.610 

1.610 

1.783 

1.783 

a -B.ngngoit 252.058 2.007 

'+ Ngán hang Hang Hái Vit Nam - H3i sà chInh (* *) 196.945 
a + Ngán hang TMCP Diii titvà Phát Trin VietNam  (1) -cNSGD 3 1.822 2.007 

a '+ Ngán hang VCB- H3i s& chInh (***) 53.291 

• 
Cong 253.668 3.790 

Tong cong tin gui và vay TCTD khác 3.219.593 1.956.173 

(I): Hap dng vay sc.4 33/TCNT 1I1-C2/14/SGDIII-HD ngày 11/4/2014 vói Ngán hang TMCP Ddu Tic và Phát Triln Viçt 

• Nam -CN SGD3 myc dich vay cho hogt d5ng dào tao chia sé kinh phi thu3c cá'u phdn tang cu-itng náng hic thi ché' dw an 
tài chInh nông thôn III/WB. Th&i hin vay là 19 nàm 4 tháng. Lãi suit cJ dfnh 0, 75%/nám. 

(**): - Theo thóa thucn qua SWIFT s Transaction Reference: 2019082800112963, s Related Reference: 53703.105480 

• 
ngày 28/08/2019 sc.4 tin vay 6.500.000 USD, ngày dáo hqn 24/02/2020, lãi suit: LIBOR 3M+1.15% và theo thóa thuan 
qua SWIFT so' Transaction Reference: 2019072200124760, so' Related Reference. 51852.1034178 ngày 22/07/2019 sc.4 tin 

• vay 2.000.000 USD, ngày a'áo hqn 17/04/2020, ldi suo't: LIBOR 3M+ 1.15%. 

a
(***). - Theo thôa thun qua SWIFT so' Transaction Reference: 2019080500116665, so' Related Reference: 
BFTVVX0323SBITVXngày 05/08/2019 so' tihi vay 4.300.000 USD, ngày dáo han 05/02/2020, Mi suo't: LIBOR 3M+ 1.15%. 

• 
Ngdn hang ti-a truc 2.000.000 USD vào ngày 04/09/2019 Transaction reference 06819003467901. 

a 

• Thuyê minh nay là b p1z2n hqp thành cdc Báo cáo tài chinh. Trang 33 
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n 
NGAN HANG THUUNG MAI cO PHAN SAI GON CONG TIII!UNG Mh s: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH HOP NIIAT 

N
Nám tài chink kIt thác ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don vj tInh: Triu thing V&t  Nam  

N 18. Tin gui cüa khách hang 

- Thuyt minh theo 1oi tin gui 

31/12/2019 31/12/2018 

Tin, yang gri không k' hn 1.737.201 1.60 1.305 

-BngVND 1.512.670 1.401.046 

-Bngvàngvàngoçzit 224.531 200.259 

Tin,vànggCricok'hn 13.912.147 13.055.837 

-BngVND 13.753.703 12.826.587 

- Bcng yang và ngoqi t 158.444 229.250 

Tingüivnchuyêndung 149 146 

Tingüikqu' 18.261 21.147 
Tong cong 15.667.758 14.678.435 

- Thuyt minh theo di tuçng khách hang, 1oi hInh doanh nghip 31/12/2019 31/12/2018 

Tin gui cüaTCKT 2.448.979 2.471.314 

Doanh nghip nhà nuóc 410.778 302.593 

Cong1yTNHH 1.390.291 1.405.571 

CongtyCdphdn 408.303 402.221 

Doanh nghiëp twnhán 73.419 55.220 

Doanh nghip có vn dcu tir nithc ngoài 166.188 305.709 

Tin gui cüa Ca ithân 10.731.092 10.120.488 

Tin gtri cüa cac di ttlçing khác 2.487.687 2.086.633 

Tng cong 15.667.758 14.678.435 

19. V6n tài trçr, üy thác du tu', cho vay TCTD chju rüi ro: Không phát sinh 

20. Phát hành giây to' có giá thông thuông: khOng phát sinh. 

21. Các khoãn phãi trã, nçt khác và dr phOng rüi ro khác 31/12/2019 31/12/2018 

Các khoán phâi trâ nOi bO 40.285 40.939 

- Các khoánphái trá cho Can b5 CNV 26.921 26.731 

- Quy khen thu'&ng và phác lç"i phái trà 4.559 5.792 

- Các khoânphái trá n5i b5 khác 8.805 8.416 

+Uic6dongphaitra 683 683 

+Khoãnphãitrânoibokhác 8.122 7.733 

Các khoán phãi tra ben ngoài 75 .414 50.949 

- Phãi trá v mua sm TSCD 870 870 

- Thulthu nhdp doanh nghipphái n5p 36.253 9.928 

- Chuyln tin phái trá 10.202 3.157 

- Thué Va CC khoán phâi nôp cho Nhà Nthc 238 89 

- Phái trâ khác cho Nhà Nithc 2.539 2.539 

- Các khoán phái trá ben ngoài khác 25.312 34.366 

Tng cong 115.699 91.888 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 
N 

N 22. Thud thu nhâp hoãn 1i: Không phát sinh. 

Thuyê'r minh nay là bô phân hqp rhành cdc Baa cáo tài chInh. Trang 34 



NGAN HANG THIJNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH Hç%P NHÁT 

Nám là! chi'nh kEl tlthc ngày 31 thdng 12 ,zám 2019 9on vj lInk: Triu dEng Viêl Nain 

23. Vn qu5' cüa T chuc tin ding 

23.1. Báo cáo tinh hInh thay diii viSn chü s& hüu 

CHI TIEU 
Von gop chü 

s& hüu 

Chênh tech 
Thng du 

t giá h61 
VOfl co phan 

doái 

Qu5 di trfi b 
sung vn diu L 

Qu dãu tu 
phát triên 

Qud).phông 
tài chInh 

Liri nhun 
chua phân phôi 

Tng 

S dir ti ngày 01/01/2018 3.080.000 716 48.189 8.817 216.054 63.464 3.417.240 

Lcyi nhuân sau thu näm 2018 41.63 1 41.631 

Trich1pcacqu t!r 1gri nhunnam 2017 - 2.730 - 5.459 (8.189) - 

Trich qu' khen thuâng, phüc lçii ttr igi nhun näm 2017 - - (22.500) (22.500) 

TrIch qu9 hoat dng Hi dng quãn trj - Ban Kim soát - (1.500) (1.500) 

S dir ti ngày 31/12/2018 3.080.000 716 50.919 8.817 221.513 72.906 3.434.871 

S dir ti ngày 01/01/2019 3.080.000 716 50.919 8.817 221.513 72.906 3.434.871 

Li nhuân sau thud näm 2019 - - - 144.622 144.622 

Trich Ip các qu5 tü igi nhun näm 2018 2.08 1 4.163 (6.244) 

TrIch qu khen thuâng, phüc igi tir igi nhun näm 2018 - - - - - (17.100) (17.100) 

TrIch qu hoat dng HOi  dng quán trj - Ban Kim soát - - - - (1.187) (1.187) 

Si dir ti ngày 31/12/2019 3.080.000 716 53.000 8.817 225.676 192.997 3.561.206 

Thuvê't minh nay là b ph/In hgp thânh các 13/In cáo till chInh. Trang 35 
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U 
NGAN HANG THf(1NG Mid CO PHAN sAi GON CONG THU(ING Mau s: BOSITCTD-HN 

U 

a 
Näm tài ch(nh kEt Iliac ngày 31 Ihdng 12 närn 2019 Don vj tInh: Trieu thing VietNam  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINEI HP NHAT 

a 23. Vn qu5 cüa T chüc tin diing (tiêp theo): 

Theo Nghj djiih s 93/20171ND-CP ngày 07 thàng 08 näm 2017 do Chinh PhU ban hành, các Ngân hang thirong mi phài trIch 

1p các qu triiàc khi chia c tüc nhii sau: 

a - Trich 1p qu5' dir trct b sung v6n diu 1 5% lqi nhu.n sau thu, s dir ti da cüa qu nay bang vn diu 1 hin Co cüa các to 

chüc tin di,ing. Qu5 nay së ducic chuyn sang v6n diu le khi CO si,r phé chuan cOa Ngân hang Nhà noâc Vit nam và Uy Ban 

ChCrng Khoán Nba Niiàc. 

- Trich 10% vao qu' dir phOng tài chinh; s dr thi da cüa qu5' nay không virçYt qua 25% v6n diu 1 hin CO cUa các t chrc tin 

U ding. Qu5' dir phàng tài chIith dông d bü dap ph.n con 1i cüa nhitng thn that, thit hai  v tài san xày ra trong qua trinh kinh 

R
doarih sau khi dã doqc bü dáp bang tin bi thong cüa cac t chic, cá nhân gay ra tOn that, cüa t chirc bào him và sir di,ing di,r 

phOng trIch 1p trong chi phi. 

$ - Trich các qu' kiiàc nhi.r qu5 dau ur XDCB qu khen thixong phO.c igi. . .do Ban lanh d?o  Ngan hang d xuat và Di hQi dng CO 

dong phê duyt. 

23.2. Thu nhp trên mt c phiu Nàm 2019 Näm 2018 

U - Lgi nhun hoc 1 d tInh 1i co bàn trên c phiu 

$ - Các khoán diau chinh giãm 

a
+ Qu5 ithen thu?ing, phüc lçii 

- S bInh quân gia quyn c phiu ph6 thông d tinh lãi co bàn 

$ - Läi co bàn trên c phiu (dng/ C phiu) 

144.622 

308 

470 

41.63 1 

(18.287) 

(18.287) 

308 

76 

  

$ Tai ngày 3 1/12/2019, cong ty khong cO các c6 phiau có tim näng tác dng lam suy giàm lài co bàn trén c phiêu. 

a Ngân hang dA ap di,ing Thông tu s 200/2014/TT-BTC do BO Tài ChInh ban hành ngày 22 thãng 12 näm 2014, hixàng dn ch d 
k toàn cho doanh nghip dn dan vic diau chinh hi th Içii nhu.n da tlnh ini co bàn trên c phiáu cho näm tài chInh kat thüc 

a ngày 31 thàng 12 näm 2018 do ành huOng cüa vic 1oi tr'~ s trIch qu khen thuâiig và phUc lqi tr igi nhun sau thua khi tinh 1i 
co bàn trén c6 phiéu. 

a 
a CM tiêu 

- Lãi co bàn trén c phiau (dng/ C phiau) 

Näm 2018 Nàm 2018 

S dã trInh bay S trInh bay 1a Chênh léch  

135 76 59 

$ Nàm 2019, Ngan Hang chua có ka hoch phân phi qu5 khen thuàng phOc lçii. Lãi co bàn trên c6 phiau s ducc diau chinh 1i 

sau kid cO quyat djnh phân phi lai nhuan 2019 do Di HOi  Dng CO DOng thông qua. 

a
23.3 Thuyat minh v các cong ci tài chinh phirc hçp: không phàt sinh. 

23.4. Chi tiat vn aau ttr cüa TCTD 

a 31/12/2019 31/12/2018 

long so 
VnCPphô 

thông 
Tng s Von CP phi thông 

- Vn gOp cüa càc c6 dông 

-Thngduvnc6phan 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

Tng cong 3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

23.5. Co tüc 

U Nàm 2019 Nãm 2018 

- C tirc d cOng b sau ngay kat thOc k' ka toàn: 

+ C6 tirc dä cong b6 trên c phiau ph6 thông: Chua cong b KhOng chia c tOc 

$ + c6 tirc dä cong b6 trén c phiau i.ru dài: 

- C6 tirc cOa c phiau uu dãi lily ké chi.ra duqc ghi nhn: -  

$ Thuyêt minh nay là bô ph4n  hap thành các Báo cáo tài chInh. Trang 36 
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NGAN HANG THUONG MM cO PHAN SAI GON CONG THU()NG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 

Näm tài ch(nh kêt Iliac ngày 31 thdng 12 nám 2019 Do7z vj tfnh: Triêu dông Vit Nam 

23.6. C phiu Triu c phiu 

31/12/2019 31/12/2018 

- S krçmg C6 phiu dang k phát hãnh 308 308 

- S6 luqng C6 phiu d ban ra cong chOng 308 308 

+Cáphi1uphthong 308 308 

- s6 hrcing C6 phiu dang luu hành 308 308 

+Cdphiàuphthong 308 308 

* Mnh giá c6 phiu dang urn hành 10.000 d6ng/CP. Ni 

IN 
Ti 

VI. Thông tin bô sung cho các khoãn miic trinh bay trong Báo cáo k& qua hot ng kinh doanh u 

24. Thu nhp Iãi vã các khoãn thu nhp tuo'ng tr CH 

p 
Nãm 2019 Nãm 2018 

Thu nhp 1aitingui 61.073 51.280 

Thu nhp 1i cho vay khách hang 1.531.709 1.388.565 

Thu tilt läi kinh doanh, du tu chiltng khoán nçi 33.171 76.121 

Thutnghipvibão1änh 5.998 4.978 

Thu khác tr hot dQng tin dung 7.781 1.365 

Tong cong 1.639.732 1.522.309 

25. Chi phi läî và các khoãn chi phi tuong ti 

Nàm 2019 Näm 2018 

Trã Iäi tin gui 873 .446 808.404 

Trà Iãi tin vay 5.578 339 

Chi phi hot dng tin dung khác 28.407 53.011 

T6ngcng 907.431 861.754 

26. LAiI(1) thun tir hot dng djch viii 

Näm 2019 Nám 2018 

Thu phi djch vii 65.494 64.649 

Thu dich vu thanh toán 27.234 28.990 

Thu dch Vi ngân qu5' 711 773 

ThukhácvédjchvLi 37.549 34.886 

Chi phi tu hot dng djch vt1 2 1.463 2 1.675 

Chi dich vu thanh toán 7.837 8.247 

Chi phi buu phi và m?ng  vin thông 11.246 11.059 

Chivdchvingânqu 1.612 1.864 

Chi khác v dich vu 768 505 

Lãi/(1) thuãn tfr hot ang djch v 44.03 1 42.974 

I 

• 
Thuyêt minh nay là b ph4n  hqp thành cac Bdo cáo tài chInh. Trang 37 
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NGAN HANG THUONG MM CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s: B05ffCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII HP NHAT 

Näm là! chmnh kit iliac ngày 31 thdng 12 ithin 2019 Don vj tInh: Triu thing Vit Nam 

27. Läi/(th) thun tu hot dng kinh doanh ngoi hôi 

Nàm 2019 Nám 2018 

Thu nhp tCr hot dQng kinh doanh ngoi h6i 11.905 26.607 

Thu lit kinh doanh ngoi t giao ngay 7.475 26.338 

Thu tie các cong cu tài chInh phái sinh tin t 4.430 269 

Chi phi hot dng kinh doanh ngoi hi 316 1.766 

Chi ve kinh doanh ngogi r giao ngay 316 1.766 ± 

Lãil (lo) thuân tü hot dng kinh doanh ngoi hôi 11.589 24.841 •u 
AN 

28. Lãil(lô) thun tü' boat dng kinh doanh (mua ban) chü'ng khoán kinh doanh: không phát sinh. rIN 
P1 

29. LLI (to) thuân tw hoyt ctong kinh doanh (mua ban) chñng khoán dãu tir: Không phát sinh. Mu 

30. Thu nhp Ut gép vn, mua c phãn. 

Nám 2019 Näm 2018 

C tfrc nhn du'Qc trong näm tir gop vn, mua Co phân. 1.408 1.608 
Tirgópv6n,duttrdaihan 1.408 1.608 

Tngcng 1.408 1.608 

31. Lãi/(th) thun tü các hoot dng kinh doanh khác 

Näm 2019 Nám 2018 

Thunhptirhoatdngkhac 92.781 132.293 

Chi phi tir hot dng khác 17.355 17.058 

LAi/(I) thun tu cac hot dng kinh doanh khác 75.426 115.235 

32. Chi phi hot dng 

Näm 2019 Näm 2018 

1. Chi nOp  thug và các khoãn phi, 1 phi 2.864 2.325 

2. Chi phi cho nhân viên: 290.930 286.629 

Trong do: 

ChilttcrngvaphycO'p 219.819 218.537 

Các khoán chi dóng gop theo lu'cnig 44.101 43.172 

Thing phic và các chi phi lien quan 14.632 13.840 

Chi trç" cAp 12.3 78 11.080 

3. Chi v tài san 86.969 83.569 
Trong do: Khd'u hao tài san Ca djnh 51.013 48.9 62 

4. Chi cho hot dQng quãn 1cong vii 67.4 16 60.957 
Trong dO: 

Cong tác phi 6.498 6.058 

Chi v các hoat dong doàn the' caa TCTD 136 94 

5. Chi np phi bão him, bâo toàn tin gui cüa khách hang 14.73 5 14.987 

6. Chi phi dr phông (khong tinh chiphi dtphOng rCi ro tin dyng n'i 
và ngo1i bOng; chi phi de phOng giám giO ching khoán) 23.414 636 

Tng cong 486.328 449.103 

Thuyêi minh nay là b phdn hçip thành các BOo cáo tài chinh. Trang 38 
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NGAN HANG TIIIJONG MA! CO PHAN SAI GON CONG TII[NG Mu s: B05f[CTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH H1P NHAT 
Ndm tài chInh kêl Iliac ngdy 31 Ihdng 12 nám 2019 Dcii vl t(nh: Triu aông Vit Ntvn  

a 

• 
33. Chi phi thus thu nhp doanh nghip 

Nám 2019 Näm 2018 

33.1. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành: 

a 1. Chi phi thud TNDN tinh trén thu nhap chju thus näm hin hành 36.49 1 10.666 

• 2. Diu chhth chi phi thud thu nhp doanh nghip cüa các näm truóc 
vào chi phi thud thu nhp hin hành näm nay 74 221 

• 3. Tong chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành 36.565 10.887  

33.2. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoAn Ii: Không phát sinh. V 

• Khoãn thu thu nhp doanh nghip trong nàm thrçyc tinh trên igi nhun chju thud uàc tInh trong näm cüa Ngân hang và cong ty 
con. Khoãn thus nay tOy thuOc  vào si,r kim tra va cO th có six diu chinh cOa ca quan thus. 

a 
VII. Thông tin bi sung mt s khoãn miic trinh bOy trên BOo cáo luu chuyn tin t 

34. Tin vO các khoOn tu'ong dung tin 31/12/2019 31/12/2018 

Tin mt vO các khoOn tucmg throng tin tai  qu5' 174.411 156.114 

a TingiritiNHNN 784.793 844.551 

Tin, yang gui t?i  cOc TCTD khác (khong k' h?n  và k' hn < 3 thang) 4.469.986 2.276.184 

Tng cong 5.429.190 3.276.849  

35. Mua mui và thanh I các cong ty con: không phát sinh 

• VIII. COc thông tin khác 

• 36. Tlnh hInh thu nhp cüa can b, cong nhân viên Näm 2019 NOm 2018 

• I. Tang s can b, cong nhOn viên 1.418 1.429 

IL Thu nhp cOa can b, cong nhOn viên 

1. Tong qu lirong 224.864 223 .662 

2. T6ngthunhp 224.864 223.662 

3. Tin lucmg binh quân (dng/ngiri1tháng) 13 13 

• 
4. Thu nhp binh quail (dng/ngi.riiItháng) 13 13 

37. TInh hInh thirc hin nghia vi vOi Ngân sách NhO nuOc 

Phát sinh trong nOm 
$ Chi tiêu So thr dâu nAm  So dir cuôi nOm 

So phOi np So dã np 

• 1. Thus GTGT 671 7.812 7.499 984 

2. Thu tiéu thu däc biêt 1 14 13 2 

• 3. Thus TNDN 9.928 37.525 11.200 36.253 

• 
a. ThuèTNDN 9.928 36.565 10.240 36.253 

ThueTNDNczangdn hang 9.781 35.454 9.781 35.454 

• ThuITNDNcaaCongtycon 147 1.111 459 799 

• 
b. Thul TNDN nhà thdu 
ngoài 960 960 

• 4. Các loai thu khác 63 4.596 4.461 198 

• 
Tng cQng 10.663 49.947 23.173 37.437 

• 
Thuy(t minh nay là bô ph4n hop thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 39 



NGAN HANG TIIU'(ING MM cO PHAN SAI GON CONG THONG Mu s B05/TCTD-HN 

U 

Nãm tài ch(nh kit tithe ngày 31 thdng 12 ndm 2019 Don v tmnh: Triu dông Vit Nam 

38. Loi hInh và giá trj tài san th chp cüa khách hang 

Giá trj t1n Giá trj dn 
Loai tài san dam bão 31/12/2019 31/12/2018 

B&tdngsãn 26.945.446 23.690.087 

Phwrng tin 4n tãi 437.962 48 1.917 

S tit kim, k' phiu và các giy ti cO giá khác 697.225 649.799 

Vtttr,harighoa 379.024 368.619 

Tàisãnthchpkhác 512.417 855.134 

Tong 28.972.074 26.045.556 

39. Nghia vtl  nq tiêm an và các cam két du'a ra 

Chi tiéu 

Bào lanh vay vn 

3 1/12/2019 3 1/12/2018 

Cam kt giao djch ngoi Mi 926.800 

Cam kit giao djch hoán dcii 926.800 

Cam kt trong nghip vi L/C 91.729 90.904 

Cam két thanh loan trong nghip vy L/C 91.729 90.904 

Cáccamktkhác 162.980 148.480 

Báo ldnh thanh toán 68.171 57.685 

Báo lãnh thc hiên hap &ng 39.905 24.114 

Báo 15nh du' thdu 5.894 6.425 

Cam kit bào Mnh khác 49.010 60.256 

Tong 1.181.509 239.384 

Trong qua trInh kinh doanh bmnh thuông, Ngân hang thrc hin nhiu cam kt khãc nhau vã phát sinh mt s khoãn ncr tim 

• 
tang và cam kt nq tim tang ducic hch toán vào ngoi bang. Ngân hang dij kin khong b tn tht trong yu tr các nghip 
viii nay. 

40. Hot dng üy thác và di I TCTD không chju rüi ro: Không có. 

U 41. Các hoat dông ngoai bang khác ma TCTD phãi chlu rüi ro dáng k: Không có. 

• 42. Giao dich v&i các ben lien quan 

U Mi TInh cht S du 
Ben lien quan quan h giao dlch Chi trã trong nàm cui näm 

HQi dng Quãn trj và Ban Tng Giám d6c Lining + thiiâng 7.528 

U 

• 
43. Các sr kin sau ngày Ip bang can di k toán 

• 
Ban Tng Giám dc khng dnh ring không có sr kin nào phát sinh sau ngày kt thCic th?ii k' tài chInh lam ãnh huông 
trçng yu dn tinh hInh tài chftth cüa Ngân hang ctn &rçic thuyt minh, cong bó trén Báo cáo tài chinh. 

U 
U 
U 

• 
Thuye'i minh nay là b phdn hap thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 40 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
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NGAN HANG THIf(NG MAI cO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

U
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT 

U
Nãm là! chInh kIt thác ngày 31 l/zdng 12 nãm 2019 Doz vj tinh: Triu dng Vit Nam 

U 

• 
44. Müc d tp trung theo khu virc da ly cüa các tài san, cong nq và các khoãn mt1c ngoi bang 

44.1 Mác d3 tp trung theo khu vrc dja lfl. 

B phn theo khu vrc dja l': Là mOt  bQ phn có th phan bit thrcc cüa ngân hang tham gia vào qua trinh cung cap san 
U	 phm, djch vi trong pham vi mQt môi trurng kinh t c th ma bi phn nay có chju rcii ro và igi Ich kinh t khác vOi các bO 

phn kinh doanh trong các môi trirâng kinh t khác. Mt khu virc dja l khong bao gm các hot dng trong môi trlrmg 
U	 kinii t có rUi ro va lcii Ich kinh th khac bit dáng k. MOt  khu vtjc dja 1 có th là mQt qu6c gia, hai hay nhiêu quc gia hoc 

mQt, hai hay nhiu tinh, thành ph trong cã nirâc. 

D VT. triêu dng 

U CCTC phái sinh (Tong 
Tong dir nc Tong tien girl cua Các cam kt Kinh doanh và dãu tir 

31/12/2019 giá trl giao dlch  theo 
• cho vay khách hang tin dung chUng khoán 

hçrp dng) 

Trongnirâc 15.056.951 15.667.758 254.709 668 1.050.857 

• Ngoài 

CCTC phái sinh (Tng U Tng dir n Tng tin gui cüa Các cam kt Kinh doanh và dãu tir 
31/12/2018 giá trl giao dch theo 

cho vay khách hang tin ding 
• 

hQpdng)
chU'ngkhoán 

TrongntrOc 13.771.099 14.678.435 239.384 2.064.349 

Ngoài nirâc 

U 

U
44.2 Mfrc ct5 41p trung theo ngành ngh kinh doanh 

Lcii nhun k toán sau thus theo ngành ngân hang 

U Lçii thun k toán sau thu theo ngành nhà hang, khách sn 

U Lcii nhuân loai trtr trên báo cáo hap nht 

U Tng lqi nhun kê toán sau thud trên báo cáo tài chinh hçrp nht 

45. Quãn l' rüi ro tài chInh 

31/12/2019 31/12/2018 

144.622 41.631 

4.0 11 3.226 

(4.0 11) (3.226) 

144.622 41.631 

U	
Các rUi ro tài chinh ma Ngân hang phài chju bao gm rUi ro tin dung, riM ro thj trumg và riM ro hot dng. 

45.lRüirotIndy.izg 

RCii ro tin ding là riM ro ma mOt  ben tham gia trong mt cong cv tài chInh hoc hap dng khách hang không thirc hin các 

U nghia vu cCia minh, dn dn tn tht v tài chinh. RiM ro tin dimg phat sinh tir ho?t dng cho vay và bão lnh d!.rài nhiêu hInh 
thirc. 

Ngân hang cing chju các riM ro tIn dung khac phát sinh tlr các khoàn du ti' vào chirng khoán nçi và các riM ro khác trong 

U hoat dông giao dich cUa Ngân hang (riM ro giao dich), bao gm các tài san ti-en danh mvc  giao djch không thuQc von chU sâ 
hthi, các cOng cii phái sinh và s6 dii thanh toán vOi các di tác. 

U 
RiM ro tin dung là i-Ui ro Ian nhât cho hoat dong kinh doanh clia Ngân hang; do do Ban lânh do quãn 1' rUi ro tin dung cho 

U Ngân hang mt cách rt cn tr9ng. Vic quán l' và kim soát riM ro tin dvng &rçxc tp trung vào mt b phn quan l rUi ro 
tin dung chju trách nhiém báo cáo thithng xuyên cho Ban Tng Giám Dc và ngu&i dUng du mi dan vi kinh doanh. 

U 

U 

U 

• 
Thuyê't minh nay là b phn hcp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 41 



NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN sAi GON CONG THU(1NG Mu s: B05/TCTD-HN 

a 

a 

 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

Näm tài ch(nh kIt Iliac ngày 31 thdng 12 nãm 2019 Do'n vj tInh: Trieu dEing Vit Nam 

a 

• 45.1.1 Do lithng nfl ro tin dyng xdc djnh tJn thlt và 1(ip drphbng 

u (a) Cho vay va bão 

• Vic do hràng rUi ro tin ding &rqc thixc hin truàc và trong thi gian cho 

• Ngân hang dã xây drng cac mô hlnh h tr viec djnh luçing rUi ro tIn ding. Các mô hinh xp hang và chm dim nay dixcic 
sCr ding cho mçi darth mic tin diing tr9ng yu và hinh thàth ca so cho vic do hrmg các riii ro vi phm thanh toán tnrOc và 

• trong khi cho 

• Dira trên vic do hrâng trén, Ngân hang phân 1oi các lthoãn vay và trIch 1p dr phàng theo Thông tix s 02/2013/TT-
NHNN ngày 21/01/2013 và Thông ttr s 09/20 14ITT-NHNN ngày 18/3/2014 cüa Ngân hang Nhà nuOc d do hr&ng và phân 

• loi các khoàn cho vay và bão 

• (b) Cháng khoán 

• Các khoãn du tir cOa Ngan hang vào chüng khoán nçl là các cong Cirl nçi do ChInh phit và các th chirc tin dicing và kinh t có 
uy tin phát hành. ROi ro tIn diing &rcyc i.rOc tInh theo tirng khoãn nçi cii th khi Ngân hang dánh giá có sir thay di v rüi ro 

• tin ding cOa ben di tác. Các khoãn du tr vao các chOng khoán nay dtrcic xem là cách d dam bão hoch djnh chit hrqng 
tin ding t& hcm va dng thñ duy tn ngun tin ding sn sang d dáp irng yêu cu cp van. 

• 
45.1.2 Cdc chInh sdch kilm soát và giám thilu rüi ro tin dyng 

• 
Ngân hang kMm soát rOi ro tin diing bang vic ap diing cac hn mrc di vOi cac rOi ro (cho Ca rüi ro nOi  bang và rUi ro ngoi 
bang) lien quan dn tUng khách hang vay v6n, hoc nhóm khách hang vay vn theo dUng các quy djnh ciXa Ngân hang Nba 

• 
nirOc Vit Nam. Them vào do, rUi ro tin ding cOng dc kim soát thông qua vic rà soát djnh k' cac nhóm tài san th chp 
và phân tIch khã näng trã nq läi và vn cUa cac khách hang vay vn và các khách hang tim näng. 

I Ngân hang cO mOt  s cac chInh sách va cách thOc thtrc hành d giàm thiu rUi ro tin ding. Cách thirc truyn th6ng nht là 
• näm gilt các tài san dam bão cho cac khoãn tm rng v6n, mOt  càch thirc ph bin. Các loi tài san dam bào cho các khoãn 

cho vay và irng trtzOc g6m có: 

• - Th chip d6i vOi các bt dng san là nhà 0; 

• - Quyn d6i vOl các tài san hoat dung nhu tnrt sO, may móc thit bj, hang tn kho, các khoãn phãi thu; 

a
- Quyn di vOi các cong ci tài chinh nhi.r chOng khoán nq và chOng khoán von. 

Di vOi cac khoãn cho vay CO dam bào, tài san th chAp di.rcic djnh giá mt cách dOe  1p bOi Ngan hang vOi vic áp dung cac 

• t lé chiAt khAu cii th d xac djnh giá trj cO th cho vay thi da. T' 1 chiAt khAu cho mi loai tài san th chAp thrcic htrOng 
dn trong Thông tu s 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông v.1 sé 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 cUa Ngân 

• hang Nlià ni.rOc và du9c Ngan hang diu chinh cho tOng trirOng hcp ci,i th& Khi gin trj hgp 1' cUa các tài san thA chAp bj 
giãm, Ngan hang së yeu cAu khách hang vay vn phài th chAp them tài san dA duy tn mOe dO an toàn di vOl rüi ro cUa 

• khoãn cho vay. 

• RUi ro tin dung di vOi các cam kt chU yu bao gm thu tin ding và càc hcip dng bão lành tài chinh cO tInh chAt tumg tir 
nhu rCi ro tin dung d6i vOi các khoãn cho vay. Thu tin ding kern chOng tO và thur tin ding thurcmg mi - là các cam kAt bang 

• van bàn cUa Ngân hang thay mt cho khách hang thanh toán cho ben thO ba len dn s tin quy djnh theo các diu khoàn và 
• diu kiin ci th - dugc dam bão bAng chInh hang hOa lien quan và do dO rUi ro thAp hon so vOi các khoãn cho vay tnurc tiëp. 

Vic phat hànli thur tin d.ing va cac hçp dng bào lAnh tài chInh durqc thrc hin theo các quy tninh dánh giá và phé duyt tin 
• dung nhu di vOi cãc khoãn cho vay và t?m  irng cho khách hang trir khi khách hang k' qu 100% cho các cam kt cO lien 

quan. 

I 

I 

I 

• Thuyê't minh nay là b ph4n  hc'p thành cdc Báo cáo tài chinh. Trang 42 



NGAN HANG TH1NG MA! cO PHAN sAi GON CONG TIIIJ'CNG Mu s: B05/TCTD4IN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 
R S  

Nám tài chmnh kêt Iliac ngày 31 Ihdng 12 nám 2019 Doiz vj tinh: Triu dông ViiI Nam 

a 

U 45.2 Rüi ro thi trtr?Yng 

Rüi ro thj truong là rCii ro ma giá trj h9p l cCia các 1ung tin trong tticing Iai cüa mt cong ciii tài chfnh së bin dQng theo 
nhtng thay di cCia giá thi tnrâng. Rüi ro thj tmng phãt sinh tr trng thai ma ccia lãi suit, các san phm tin t và cong cii 

U	 van, tat ca cac san pham nay du chiu tác dong tir bin dng trén thj trung nOi chung và tfrng 1oi th tnrOng nói riêng và sir 
thay di cUa mCrc dO bin dng cUa giá thj tnrông nhtr: rCii ro 1i suit, rüi ro tin t và rCii ro v giã khác. 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Thuyê't minh nay là b p/ian hqp thành cdc Baa cáo rài chinh. Trang 43 



NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Ndm lài chink kit thác ngày 31 thong 12 ndm 2019 Don vj link: Tr4u dông Vit Nam 

45.2 ROi ro th tru*ng 

45.2.1 RÜi ro Iä suit 

ROi ro lài su& là rüi ro ma dOng tin trong tuong lai cüa mt cong cii tài chInh bi bin dng do tác dng cOa các thay d61 v lAi sut cOa thj truông. Ngân hang quOn 19 rOi ro Ii sut thông qua vic kim soát mCrc 
chênh lch lãi suit theo k9 han  hang tháng. 

Bang dual dày tOrn tt rüi ro IAi sut cOa Ngân hang tai  ngay 31 tháng 12 nãm 2019: 

Chi tieu Qua han  Khong chu lat Den 1 tháng 
S Tir 1 den 3 
tháng 

• Tir 3 den 6 
tháng 

S Tir 6 den 12 
tháng 

• Tu 1 den 5 
näm 

Tren 5 nam Tong 

Tinmt,vangbac,dáqu9 - 174.411 - - - - - - - 174.411 
Tin gOi tal  ngân hang Nhà nuàc - - 784.793 - - - - - 784.793 
Tin, yang gâi tai  vàcho vay các TCTD khác(*) - - 3.542.586 1.427.400 - - - - 4.969.986 
Chfrng khoãn kinh doanh (*) - - - - - - - - - 

Các cOng cij tài chlnh phài sinh và 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 
ChCrng khoán du tu (*) - - - - - 1.050.857 - 1.050.857 
GOp vn, du ttx dài han (*) - - - - - - - 125.655 125.655 
Tài san c* djnh và Bt dOng san du tu - - - - - - - 1.192.230 1.192.230 
Tài san co khác (*) - 330.825 - - - - - - 330.825 
Tng Tài san - 505.236 4.705.940 1.596.618 637.458 2.333.100 9.413.120 3.994.904 23.186.376 
N phãi trã 
TingCricOavàvaytirNH1'JNvàcácTCTDkhác - - 1.645.133 1.324.224 - 250.236 - - 3.219.593 
liMgcricOakhachhàng - - 4.913.997 1.771.443 2.655.461 23.001 6.303.856 15.667.758 
Các cOng cii tài chinh phãi sinh va càc khoàn nç tài chmnh khác - - - - - - - - - 

Vn tài trçl, üy thhc du tu, cho vay TCTD chlu  rOi ro - - - - - - - - - 

Phát hành giy tcO giá - - - - - - - - - 

Các khoán nçi khác - - 364.278 - - - - - - 364.278 
Tong N phãi trá - - 6.923.408 3.095.667 2.655.461 273.237 6.303.856 - 19.251.629 
Mfrc chênh Ich nhay cam vOl Iäi sut nôi bang - 505.236 (2.217.468) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 - 3.994.904 3.934.747 
Các cam kt ngoai bangcO tác dng tOi mrc dO nhay cam vOl 1à1 
suat cua các tat san và cong nq (rong) 

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

Mfrc chênh Ich nhay cam vOi Iãi sut ni, ngoi bang - (676.273) (2.217.468) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 3.994.904 2.753.238 

Thuyêt minh nay là bç phán hap thành các Báo cáo tai chmnh. Trang 44 
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NGAN HANG THU'O'NG MiJ CO PHAN SAI GON CONG THUQNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT 
Ndm lài chlnh ki1 thác ngày 31 lhdng 12 nám 2019 Dc,, vf II,:!,: Trieu ding Vit Narn 

Bang duói day tOrn tt rOi ro Iäi sut cOa Ngãn hang ti nghy 31 tháng 12 nhrn 2018: 

Chi tieu Qua han -. Khong chiu Iai 
. 

Den I thang 
Tu 1 dn 3 

tháng 
Tii 3 dn 6 

. 
thang 

Tu 6 dn 12 
thang 

Tü 1 dn 5 
nam 

Tren 5 nam Tong 

Tinmt,vangbac,daqu —  156.114 -  -  -  -  156.114 
Tin gdi tai ngân hang Nhà nude - - 844.551 -  -  -  -  -  844.55 1 
Tin, yang gâi tai  vàcho vay các TCTD khác (*) - - 1.576.734 799.450 -  -  -  -  2.376.184 
Chdng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - - 

Các cong ci tài chinh phái sinh và cac tOi san tài chInh khác (*) - - - - - - - - - 

Cho vay khách hang (*) —  —  274.594 226.065 421.613 6.182.254 4.034.048 2.532.525 13.671.099 
Chdng khoán du tu (*) —  -  —  —  —  —  2.064.349 — 2.064.349 
GOp vn, du tu dài han (t) — — - — — - — 125.655 125.655 
Tài sOn C6 djnh vO Bt dng sOn dAu tu —  —  —  -  —  -  —  1.133.332 1.133.332 
TOi sOn CO khOc (*) —  367.730 — - — — — — 367.730 

Tong Tài sOn —  523.844 2.695.879 1.025.515 421.613 6.182.254 6.098.397 3.791.512 20.739.014 

Ncr phOi trO 

TiM gcri cOa và vay tO NHNN và cOc TCTD khác - - 843.627 1.112.546 -  . -  -  1.956.173 
TiM gui cOa khOch hOng —  —  4.972.287 2.443.207 2.193.983 83.273 4.985.685 -  14.678.435 

COc cong ci tOi chfnh phOi sinh và cOc khoOn nç tOi chlnh khOc - - - - - - - - - 

VOn tài trç, Oy thOc du tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - - - - - 

Phat hành giAy tO cO giO - - - - - - - - - 

COc khoOn nq khOc —  —  304.076 - — — - — 304.076 

TOng Nq phOi trO —  —  6.119.990 3.555.753 2.193.983 83.273 4.985.685 — 16.938.684 

Mdc chênh Ich nhy cOrn vOn Ii sut ni bang —  523.844 (3.424.111) (2.530.238) (1.772.370) 6.098.981 1.112.712 3.791.512 3.800.330 

Câc cam két ngoi bOng cO tOe dng tdi mdc dO nhay cOrn vdi lAi 
suOt cOa cOc tOi sOn vO cong nçx (rong) 

- (239 384) -  -  -  -  -  -  (239 384) 

Mdc chOnh Ich nhy cOrn vOi Iãi suOt ni, ngoi bOng —  284.460 (3.424.111) (2.530.238) (1.772.370) 6.098.981 1.112.712 3.791.512 3.560.946 
(*) KhoOn miic nay không bao gôm so du di,r phOng rOi ro. 

Tiuc,'ê't mini, nay ia ho phOn hip i/iOn/i cOc BOo cáo iài chin/i. Trang 45 



NGAN HANG THUNG MJ CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mu s: 1105/TCTD.-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
Nâni tài chmnh kEt Iliac izgày 31 Ihdng 12 ham 2019 Do,z vj huh: Tr&:i  dng ViiI Nam 

45.2 RÜI ro thi trtr?rng 

45.2.2 Rüi ro tin t 

RUi ro tin t là rñi ro ma giá trj cüa các cOng cii tài chinh bj bin dng xut phát tr bin dOng t' giá. Ngân hang duçtc thành 1p và hot dOng tai  Viêt Nam vâi dng tièn sCr dvng  là ding Vit Nam. Dng tin 
giao dich chinh cüa Ngàn hang cOng là ding Vit Nam. Các khoàn cho vay và Ong tru6c cho khách hang cOa Ngân hang chO yéu bang dng Viét Nam và do Ia M5i. Tuy nhiên, mt s6 tài san khác cOa Ngân hang 
bang ngoai t khác dng Vit Nam va dO Ia M5'. Ban Tng Giám dc cOa Ngân hang da thiét 1p han  mirc  trang  thai cho tmg Ioai tin t. Trang thai ding tièn duc giám sat hang ngày và chin hxqc phOng ng&a 
rOi ro duqc Ngân hang sr ding d dam bão trang  thai dng tian dwc duy tn trong han  müc da thit Ip. 

Bang duài day tninh bay các tài san va cong nct cOa Ngân hang theo loai tin t duçic quy diii sang VND tai  ngày 31 tháng 2 näm 2019: 

• . Chi tieu . 
EUR dtroc quy doi 

USD dtroc quy 
doi 

Các ngoai tê khác 
. thrçrcquydoi Tong 

Tãisán 

Tian mat,  yang bc, dá qu 720 15.650 207 16.577 
Tièn gâi tai  ngân hàngNhà rnrâc - 33.623 - 33.623 
Tian, yang gâi tai  và cho vay các TCTD khác (*) 7.826 3.026.166 7.029 3.041.021 
Chfrng khoán kinh doanh (*) - - - - 

Các cOng c tài chInh phái sinh và các tài san tài chInh khác (*) - - - - 
Chovaykhachhang(*) - 671.891 - 671.891 
ChOng khoán dau Ui (*) - - - - 

Gop v6n, dau tu dài han (*) - - - - 

Tài san c djnh và BAt dOng  san dAu tu - - - 

Tài san Co khác (*) - 7.553 - 7.553 
Tong Tài san 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 
Nq phãi trã và Vn chü si hüu 
TiAn gCri cOa và vay tr NI-INN và các TCTD khác - 1.972.121 - 1.972.121 
TiAn gri cCia khách hang 7.584 375.594 9 383.187 
Các cOng cii tài chinh phái sinh va các tài san tài chInh khác (*) - 926.800 - 926.800 
V6n tài trci, Oy thác dAu lit, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - 

Phát hành giAy t1 cO giá - - - - 

Các khoàn nt khác 962 480.368 7.227 488.557 
V6n va cãc qu - - - - 

Tng Ncr phãi trã và Vn chO sO' hfru 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 
Trang thai tin t ni bang - - - - 

Trang thai tiAn t ngoi bang - - - - 

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

Thuyê't minh nay là b ph/In luip t/zành c/Ic Báo cáo tài chmnh. Trang 46 
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NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAI CON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CIIINH HQP NHAT 
Näm tài chIn!, kit thñc izgày 31 thdng 12 nâm 2019 Don vj lInh: Triiu ding Vief Nam 

Bang dtrOi day trinh bay các tài san va cong n cOa Ngân hang theo 1oi tin t duqc quy di sang VND ti ngày 31 tháng 12 näm 2018: 

Clii tiêu 
. 

EUR dtrçc quy dou 
USD thro'c quy Các ngoai tê khác 

thrqc ydi 
Tong 

Tãi san 

Tin mat, yang bac, dá qu' 776 17.207 147 18.130 

Tin gâi tai  ngân hang Nhà nuâc - 40.852 - 40.852 

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

ChOng khoán kinh doanh (*) - - - - 

COc cong cu tài chInh phái sinh và các tài san tài chinh khác (*) - - - - 

Cho vay khách hang (*) - 808.007 - 808.007 

ChOng khoán du tu (*) - - - - 

GOp v6n, du tu dOi han (*) - - - - 

Tãi san c6 dinh va Bt dng san du tu - - - 

Tài san Co khOc (*) - 4.940 - 4.940 

Tng Tài san 14.371 2.304.463 7.647 2.326.481 

Nq phãi trã và Vn chO sr hiru 

Tin gii cOa và vay t& NHNI'.J và các TCTD khOc - 1.401.306 - 1.401.306 

TingiricOakháchhàng 10.055 420.133 165 430.353 

Các cOng cu tài chInh phOi sinh va the tài san tài chInh khác (*) - - - - 

V6n tài thy, Oy thác du tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - 

PhOt hành giy t& có giá - - - - 

COckhoannqkhác 4.316 483.024 7.482 494.822 

Vonvàcácqu' - - - - 

Tong Nq phãi trã và Vn chO ser h&u 14.371 2.304.463 7.647 2.326.481 

Trng thai tin t ni bang - - - - 

Trng thai tin t ngoi bang - - - 

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

(*) Khoãn miic nay khong bao gm s6 du du phOng rUi ro. 

Thuyê't minh nay là b phn hcrp thành cdc Bdo cáo tài c/zInh. Trang 47 



NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAI GON CONG THNG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Nám tài chin!: kãt thác ngây 31 1/tang 12 nãm 2019 Don v/link: Triu dung Vi?l Nam 

45.2 Rüi ro th tru*ng 

45.2.3 Rüi ro thanh khoãn 

Rñi ro thanh khoàn là rüi ro ma Ngân hang không th thrc hiën duqc nghia vj chi trà lien quan dn cong nq tài chInh khi dn han  và không cO ngun v6n thay th khi khách hang tht van. Hâu qua cO th dn 
dn vic Ngân hang thông cOn khà nang thanh toán di vài ngiruii gii tin và khOng thirc hin &rçic các cam k& cho vay. Ngân hang quán l rOi ro thông qua: 

- Kim soát hoat  dng huy dOng  von và cho vay hang ngày 

- Duy tn danh miic du Un bao gOm các chtrng khoán d dàng chuyn dOi thành tin mt 

- Kim soát các chi sO thanh khoán dira trên báo cáo tInh hinh tài chInh dam báo tuân thu theo các quy djnh cOa Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam. 

Bang dtthi day tOrn tOt các khoán tài san và nq cUa Ngân hang theo nhOm k' han  tInh tcr ngày k& thOc nAm k toán 3 1/12/2019 dOn ngáy dáo han: 

Chi tiêu Không ành 

hu*ng k5' han 

Trong han 
TOng 

Den I tháng Tw 1 -3 tháng Ttr 3 - 12 tháng TO 1 - 5 näm Trên 5 näm 

TiOn met, yang bac,  dá qu9 174.411 - - - - - 174.411 

TiOn goi tai  ngán hang Nhà nuOc - 784.793 - - - - 784.793 

TiOn, yang gii t?i  và cho vay các TCTD khác (*) - 4.469.986 500.000 - - - 4.969.986 

Ching khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cong ci tài chfnh phái sinh va các tài san tài chInh khâc (*) - 668 - - - - 668 

Cho vay khách hang (*) - 533.268 2.855.471 7.350.446 1.808.920 2.008.846 14.556.951 
ChCrngkhoandOutu(*) - - - 395.147 655.710 - 1.050.857 

Gop vOn, dOu tu dài han (*) - - - - - 125.655 125.655 

Tài san cO djnh và BOt dOng  san dOu ti.r - - - - - 1.192.230 1.192.230 

Tài san co khác (*) 330.825 - - - - - 330.825 

Tong Tài san 505.236 5.788.715 3.355.471 7.745.593 2.464.630 3.326.731 23.186.376 

N phai trã - - - 

TiOn gtri cOa và vay t& NHNN và các TCTD khác - 2.803.507 369.746 46.340 - - 3.219.593 

TiOnginicuakhach hang - 5.979.056 2.966.310 5.950.395 771.997 - 15.667.758 

Các cong ciji tài chInh phái sinh và các khoàn nq tài chInh khác - - - - - - - 

VOn tài try, üy thác dOn tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - - - 

Phát hành giOy tn cO giá - - - - - - - 

Các khoán nçi khác - 364.278 - - - - 364.278 

TOng Nq phãi trã - 9.146.841 3.336.056 5.996.735 771.997 - 19.251.629 

Müc chênh thanh khoãn rông 505.236 (3.358.126) 19.415 1.748.858 1.692.633 3.326.731 3.934.747 

Thuyê't minh nay là ho ph/In hcip thành cdc &io cáo tài chInh. Trang 48 



NGAN HANG THUNG M1 CO PHAN SAl GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHÁT 
Nãm tài chmnh kit thác ngày 31 thdng 12 náin 2019 Don vj tInh: Triu dng Vi!t Nam 

Bang diiâi day tOrn tt các khoán tài san va nq cüaNgân hang theo nhóm k' hn tInh t ngày kt thüc närn tài chInh 3 1/12/2018 dn ngày dáo han: 

Ch tiêu Không ãnh 
hu*ng k' han 

Trong han 
Tong 

Dn 1 tháng Tü 1 -3 tháng Tü 3 - 12 thang Tir 1 - 5 nAm Trên 5 näm 

Tin mat, yang bac, dá qu 156.114 - - - - - 156.114 

Tin gii tai  ngân hang Nhà nLràc - 844.551 - - - - 844.551 

Tin, yang gal tai  và cho vay cOc TCTD khác (*) - 2.043.034 333.150 - - - 2.376.184 

Ch(rng khoán kinh doanh (*) - - - - - - 

Câc cong ci tài chmnh phái sinh và các tài san tài chinh khác (*) - - - - - - - 

Chovaykhachhang(*) - 904.608 1.542.662 7.560.696 2.099.882 1.563.251 13.671.099 

ChOng khoán dAu ttr (*) - - - - 2.064.349 - 2.064.349 

GOp vn, du ttr dài han (*) - - - - - 125.655 125.655 

Tài san c6 dinh và Bt dong san dâu tu - - - - - 1.133.332 1.133.332 

Tài san co khác (*) 367.730 - - - - - 367.730 

Tng Tài san 523.844 3.792.193 1.875.812 7.560.696 4.164.231 2.822.238 20.739.014 

N9 phai trá - - - 

Tin gui cCia và vay tr NHNN vâ các TCTD khác - 1.625.457 330.716 - - - 1.956.173 

Tingfrlcüakháchhàng - 6.141.345 3.849.314 4.415.231 272.545 - 14.678.435 

Các cong ci,z tài chinh phái sinh và các khoOn nq tài chlnh khác - - - - - - - 

Vn tài trq, üy thác du tu, cho vay TCTD chju nh ro - - - - - - - 

Phat hành giy t cO giá - - - - - - - 

COc khoân nç khác - 304.076 - - - - 304.076 

Ting Nq phãi trã - 8.070.878 4.180.030 4.415.231 272.545 - 16.938.684 

Müc chênh thanh khoãn rOng 523.844 (4.278.685) (2.304.218) 3.145.465 3.891.686 2.822.238 3.800.330 

(*) Khoãn rnc nay không bao gm s6 du dr phOng rüi ro. 

Thuyêt minh nay là b phn hcp t/iành các Báo cáo tài chmnh. Trang 49 
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Lp bang K toán truo'ng 

,1 

Pham Thi Mua Do Thi Loan Anh 

a
NGAN HANG THUONG MAI cO PHAN SAI GON CONG TIIUCNG Mu s: B05/TCTD-HN 

a THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NIIAT 

a
Nàm tài chInh kit thác ngày 31 thdng 12 ntm 2019 Don vj fInh: Tri2u dEng VietNam 

a 45. Quãn I rüi ro tài chInh (tip theo) 

• 45.3 Giá tr! hQp 1 cüa các tài san tài chInh và cong nq tài chInh 

Các tài san tài chInh va cong n tài churth cüa Ngân hang dang diigc ghi nhn theo nguyen tc giá gc tr'~ di các khoãn dtr 
phông giâm giá tài san. Do vy, giã trj ghi s6 cUa các tài san tài chInh và cong nq tài chmnh cüa Ngân hang có th cO các khác 
bit d6i vOi giá trj hqp 1 cUa chüng. 

Hin tai,  Ngân hang chiia thrc hin xác djnh giá trj hqp 1' cCa tht câ các tài san tài chinE và cong ng tài chinh cOa minh. Ngân 
hang së thiic hin viéc trinh bay giá tn hop 1 cüa tài san tài chInh và cOng n tài chmnh khi cO các hirang dn chi tit cOa các co 
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Tp. HCM ngày 26 tháng 03 nàm 2020 

Giám d6c 
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/ tp HOC
Thanh Giang 

Thuyê't minh nay ia b phdn hqp rhành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 50 
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