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NGAN HANG TH1NG MAI CO PHAN SAl CON CONG THUQNG Mâu so: BO2ITCTD 

BANG CAN BOI KE TOAN 

Tai ngày3l tháng 12 nám 2019 Dan vjtinh: Triu Thing VietNam 

CHI TIEU 

A. TAI SAN 

1. Tin mit, yang bc, dl qu 

H. Tin gfri tai ngln hang nba ntrörc 

111. Tin, yang gui tai dc TCTD khlc và cho vay 
dc TCTD khlc 

Thuyt 
minh 

V.01 

V.02 

V.03 

31/12/2019 31/12/2018 

174.299 156.001 

784.793 844351 

4.968.344 2.375.223 

1. Tin, yang g1i tai các TCTD khác 4.469.694 2.275.223 
2. Cho vay các TC11) khác 500.000 100.000 
3. Dir phông rüi ro (1.350) 

IV. Chirng kholn kinh doanh V.04 
1. Chth khoán kinh doanh 
2. Dir phông to chtng khoán kinh doanh 

V. Clc cong cu tài chInh phIl sinh và dc tui sIn 
tli chInh khIc 

V.05 668 

VI. Cho vay khIch hIng V.06 14.442.297 13.559.555 
1. Cho vay khIch hang 14.556.951 13.67 1.099 
2. Dir  phông rüi to cho vay khãch hang V.06.3 (114.654) (111.544) 

VII. Hoat dng mua nç V.07 
1. Mua nçx 

2. Dir phOng rOi to hoat  dng mua ncr 

VIII. Chtrng klioan dau tir V.08 819.628 1.813.328 
1. Chtng khoán du Ut sn sIng d bàn 

2. ChIng khoIn dAu tu gi& den ngIy dáo han 1.050.857 ' 2.064.349 
3. Du phOng rüi ro chirng khoIn du tix (231.229) (251.021) 

IX. Cop v6n, du tu dli han V.09 711.850 735.264 
1.Dâutuvàocôngtycon 612.503 612.503 
2. Von gop lien doanh 

3. Du Ut vão cOng ty lien k& 

4. Du Ut dli han  khac 125.655 125.655 
5. Dçr phOng tOn thAt dAu Ut dài han (26.308) -. (2.894) 

Trang I 



NGAN HANG TIIITCJNG Med CO PHAN SAl GON CONG THUNG Mâu so: B02/TCTD 

BANG CAN DO! K TOAN 

Tai ngày 31 thing 12 nim 2019 Don vj tInh: Triu Dng Vir Nan: 

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

X. Tài sin c dlnh 1.191.024 1.132.198 

1. Tài sin cô dinh hOu hlnh V.10 764.791 734.303 
a. Nguyen giá eu sin cdjnh hthi hInh 1.2 15.623 1.138.755 

b. Hao mon tài sin c dinh h&u hinh (450.832) (404.452) 

2. Tii sin c dlnh  thuê tii chinh 
a. Nguyen gii tii sin c djnh thue tii chinh 

b. Hao mOn tii sin cô ctinh thuê tii chinh 

V.11 

3. Tii sin cô dinh vô Iiinh V.12 426.233 397.895. 
a. Nguyen gii tài sin c djnh vô hinh 511.841 - 480.002 

b. Hao mOn tài sin c djnh vO hInh (85.608) (82.107) 

XI. Bit dng sin du tir V.13 - 

a. Nguyen gii bat d*ng sin dAu tu - 

b. Hao mOn bAt dOng sin dAu tu - 

XII. Tii sin ci khic V.14 327.705 366.967 
1. Cickhoinphiithu V.14.1 69.255 186.632 - 
2. Cic khoin lii, phi phil thu 206.806 157.157 

3. Tii sin thuê TNDN hoin Iai V.21 - - 

4. Tii sin CO khic V.14.2 51.644•  23.178 
- Trong ctó: Lri the thucing mal - 

5. Cic khoin dir phOng ni no cho cic tii sin CO - 

TONG TAI sAN CO 23.420.608 20.983.087 
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NGAN HANG THIJ'(YNG Md CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B02/TCTJ) 

BANG CAN DOI KE TOAN 

T0i ngày 31 thing 12 nim 2019 Do'n vj tinh: Triêz Dông Vit Nan: 

CIII TIEU Thuyet 
minh 31/12/2019 31/12/2018 

B. NqPUAITRAVAVONCHUS1HUU 

I. Cic khoin no' chInh phi và Ngin hang Nhi niró'c V.15 
II. Tin gui và vay cic TCTD khic V.16 3.219.593 1.956.173 

1. Tin gth cia các TCTD khác 2.965.925 1.952.383 
2. Vay các TCTD khic 253.668 3.790 

111. Tin gui cia khich hang V.17 16.277.630 15.289.392 

IV. Cic cong cu tài chInh phii sinh vi cic khoãn nq tài chinh khi V.05 - 

V. V6n tài tro', Uy thic diu ttr, cho vay TCTD chu rüi ro V.18 - 

VI. Phit hành giy to' có gii V.19 - 

VU. Cic khoin no' khic V.20 362.506 302.978 

1. Các khoin lii, phi phil tn 248.579 212.188 
2. Thuê TNDN hoin Iai  phil tn V.21 
3. Các khoin phii tn vi cong nkhác 113.927 90.790 

4. D,r phOng ni no khác (DP cho cOng no tim .n) - - 

TONGNQPHAITRA 19.859.729 17.548.543 

/ 
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t P HO n Thanh Giang 

NGAN HANG THII()NG MiJ CO PHAN SAI GON CONG THIXONG 

BANG CAN DO! ICE TOAN 

Tai ngày3l thIng 12 nàm 2019 

Mu s& B02/TCTD 

Dan vjtInh: TriuDng VietNam 

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

VIII. Von vI các qu5 V.22 3.560.879 3.434.544 
1. Vtn cüa TCTD 3.080.716 3.080.716 

a. Von diu Fe 

b. Vn dcu tirXDCB. mua sm tài san cd inh 

c. Thong du von cOphn 

d. COphieuqu9 

e. C6philu iru dãi 

g. VOn khác 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

2. Qu5' cüa TCTD 287.460 28 1.2 16 

3. Chnh 1ch t'.,> giá hOi doái 

4. Chénh 1ch dãnh gil lai  tli sIn 

5. Lçxi nhuOn chtra phln phi 192.703 72.612 

IX. Loi Ich cüa CO dông thiêu S6 

TONG NQ PILAI ii.A vA VON CHU SO HUIJ 23.420.608 20.983.087 

CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

CR! TIEU Thuy& 
minh 31/12/2019 31/12/2018 

I. Nghia vu no tim n VIII.38 1.181.509 239.384 - 
I. Blo lAnh vay vOn 
2.Cam kt giao dch ngoai  h6i 926.800 

Cam kdt giao djch hoán di 926.800 

3. Cam k& cho vay không hüy ngang 

4. Cam két trong nghip vi IJC 91.729 90.904 
5. Blo Iãnh khlc 162.980 148.480 

- 

Trang 4 
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NGAN HANG THU'(ING Mi.I CO PHAN sAi GON CONG THIIONG Mu s6: B03/TCTD 

BAO CÁO KET QUA JUN11 DOANH 

Nãm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 nám 2019 Don vj /inh: Triu Dng k7t Nam 

Clii TIEU Thuyt 
minh 

Qu 

Nãm 2019 

IV 

Nàm 2018 

Lüy k tir du Ham dn cu61 qu IV 

Nãm 2019 Nãm 2018 

1. Thu nhp lãì và các khoàn thu nhp tuøng P.r V1.23 448.616 401.897 1.639.732 1.522.309 

2. Chi phi lãi và các chi phi Prclng P.r VE.24 246.319 224.037 913.737 865.991 

1. Thu nhp Iái thun (1-2) 202.297 177.860 725.995 656.318 

3.Thunhptirhotdngdjchvi 19.087 17.040 68,658 64.649 

4. Chi phi hoat dngdjch vu 6.008 5.733 21.463 21.675 

II. LãiJI thun tir h09t dng dlch  vi (3-4) VL25 13.079 11.307 47.195 42.974 

III. Lãi!I thun tir hoyt ding kinh doanh ngoi hi VI.26 5.465 5.692 11.589 24.841 
7 . 

IV. Laillo thuan tr mua ban chtrng khoan kinh doanh VI.27 

V. Lãi/I thun tir mua ban chtng khoán du tir VI.28 

5.Thunhptirhoatctngkhac 33.660 47.163 76.461 118.993 / 

6. Chiphi hotdngkhác 854 1.429 - 3.015 3.947 / 

VI. LãiII thun tfr hoat dng khác (5-6) VI.30 32.806 -  45.734 73.446 - 115.046 

VII. Thu nhâp tirgóp van, mua Co phn V129 4.011 -, 3.541 5.419 - 5.149 

VIII. Chi phi h09t dng '/1.31 154.256 125.629 486.328 449.103 

IX. Lo'i nhun thun tir hot dung kinh doanh 
trtrO'c chi phi dtr phAng rüi ro tin dyng 103.402 118.505 377.316 395.225 

(I+II+III+IV+V+VI+VII - '/111) 

X. ChiphidrphOngrüirotinding 142.253' 185.190 197.240 343.592 

XI. TAng Ii nhuân tru*c thud (IX-X) (38.851) (66.685) 180.076 51.633 
7. Chi phi thu& TNDN hin hành 12.751 (17.795) 35.454 10.002 

8. Chi phi thud TNDN hoãn 1i - - 

XII. Chi phi thud Thu nhâp doanh nghip (7+8) VL32 12.751 (17.795) 35.454 10.002 

XIII. Lçi nhun sau thu Thu nhp doanh nghiêp (XI-XII) (51.602) (48.890) 144.622 41.631 

XIV. Lo'i ich cüa CO dông thiêu sO 

XV. Lãi co ban trên cA phiu VI.19.2 470 135 

Tp.H I i iy 16 tháng 0/ nãrn 2020 
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NGAN HANG THUONG Mid CO PHAN SAI GON CONG THUCING Mu s6: BO4ITCTD 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 

Nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

(Theo phirong pháp true tiêp) Don vj (In/i: Triu dng 't Nan, 

CR! TIEU 
Thuyêt 

minh 
31/12/2019 31/12/2018 

LUU CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG KINH DOANIL 

1. Thu nhp lãi và các khoân thu nhãp ttrcmg Ut nhn duqc 

2. Chi phi lãi và các khoán thu nhp tuong tur dã trà 

03.Thu nhp tr hot dng djch vi nhàn thrcic 

04.Chênh 1ch so tin thrc thu/ thirc chi tir hoat dng kinh 
doanh ( ngoai  t, yang bac, chüng khoãn) 

5. Thu nhâp khác 

6. Tin thu các khoãn nçx dã dirçc xü 1' hoá, bü dp bng 
nguOn rüi ro 

7. Tin chi trã cho nhân viên và hoat dông quàn Ii', cOng vi 

8. Tin thu thu nhp thrc np trong nãm 

Luu chuyin lien lhun & hogt d5ng kinh doanh tr:ró'c nhfrng 
(hay dôi v tài san và vn Iwu dng 

Nhfrng (hay di v tai san hogt dng 

9. (Tãng)/Giirn các khoán tin, yang gri và cho vay các 
TCTD khác 

10. (Tang)/Giám các khoán v kinh doanh chCmg khoán 

1.590.083 1.524.023 

(877.346) (853.762) 

47.195 42.974 

11.589 24.841 

(2.814) (3.824) 

76.223 . 118.859 

(435.315) (400.141) 

(9.781) ([3.336) 

399.834 439.634 

(400.000) (75.000) 

1.017.114 (197.468) 

- 

434.345 

(286.672) 

(117.872) 

11. (Tãng)/Giãm các cOng ctài chinh phái sinh và các tài san 
tâi chinh khác 

12. (Tàng)/Giáni các khoãn cho vay khách hang 

(668) 

(885.852) 

13. Giãm ngun dr phOng dé bñ dp tn that cac khoán 

14. (Tang)/Giám khác v tài san hoat dng 

(22.558) 

(184.151) 
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NGAN HANG TIIUONG MI CO PHAN sAt GON CONG THUNG Mu s6: 1104/TCTD 

BAO CÁO LIJU CHUYEN TIEN T 

Näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

(Thco phirong pháp trtrc tip) Don vj tmnh: Triu thng Vit Nan1 

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

Nhtrng (hay d6i v cong n, ho zt  d5ng 

15. Tàngl(Giâm) các khoãn nç chinh phü và NHNN - 

16. Tãng/(Giâm) các khoãn tin gui và vay các TCTD 1.263.420 ' 

17. Tãng/(Giâm) tin gth cüa khách hang (bao gm cà Kho bac 
Nhànuàc) 988.238 , 

18. Tãng/(Giãm) phát hãnh giAy t& có giá (ngoai trü GTCG 
dtrac tInh vào hoit dng tãi chmnh) 

19. Täng/(Giam) vn tài trcy, üy thác du ttr, cho vay ma TCTD 
chju rüi ro 

20. Tãng/(Giám) các cong cu tài chinh phái sinh và các khoán 
my tài chmnh khãc 

(816.662) - 

(171.684) / 

21. Tãng/(Giãm) khác v cOng nçi hoat dOng 

22. Chi tu các qu5 cUa tt chrc tIn ding 

I. Liru chuyên tin thun tir hoat dng kinh doanh 

LUU CHUYEN TIEN Tf FlOAT DQNG DAU TU'  

(20.823) , (8.699) / 

2.154.554, (800.078) 

01.MuasmTSCD (6.999) ' (5.661) 

2. Tin thu t thanh 1', nhucmg ban TSCD 37 . 11 / 

3. Tin chi 'tü thanh Ii', nhuçing ban TSCD
I.  

4. Mua s&m bAt dtng san d&u tir 

5. Tin thu tr ban, thanh t' bAt dtng san dAu ttr 

6. Tin chi ra do ban, thanh 1 bAt dng san dAu tu - - 

7. Tin chi dAu ti.r, gop vn vào các don vj khác 

8. Tin thu dAu ttr, gOp v6n vào các dan vj khác - - 

9. Tin thu cö tCrc và lai nhuân chrcc chia tr các khoãn dAu tu, 5.419 5.149 
gop vOn dài hn 

H. Liru chuyên tin tfr hoat dng dAu tu (1.543) . (501) 
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NGAN HANG 
1H1JONGM1'p 

* SAIGON 

CONG THL!dNG .. 

t.p HOt n Thanh Giang 

I 

Pham Thi Müa D Thi Loan Anh 

NGAN IIkNG THUOTG Mid CO PHAN sAi CON CONG THU'ONG Mu s: B04/TCTD 

BAO CÁO LLXU CHUYEN TIEN TE 
Nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

(Theo phrong pháp trtrc tip) Don vj tinh: Triu dJng Vi1 Nam 

CHI TIU 

LIXU CHUYEN TIEN T(J HOAT DQNC TAI CHINH 

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

1. Tang vn cô phn tfr gop vn vàIhoc phát hânh c6 phiu 

2. Tin thu ttr phát hâ.nh giy t& cO giá dài han  dü diu kin 
tinh vào vin tr cO và các khoàn vn vay dài han  khác 

3. Tin chi thanh toán giy t& có giá dãi han  dñ diu kin 
tinh vào vn tir cO và các khoãn vn vay dài han  khác 

4. Co tirc trá cho cO dông, lqi nhuãn dã chia 

5. Tin chi ra mua cô phiu qu 

6. Tin thu dixcic do ban cô phiu qu? 

  

III. Luu chuyên tin tir hot dông tài chInh 

IV. Liru chuyn tin thuãn trong nám 

V. Tin và các khoin ttrong throng tin du nãm 

VI. Diu chinh cüa ãnh hithng thay dôi t'.  giá 

     

 

2.153.011 / (800.579) 

 

3.275.775 4.076.354 

 

      

VII. Tin và các khoãn twrng throng tin cuôi nãm VII.33 5.428.786  / 3.275.775  

 

KETOANTRUONG ' 

 

ngày 16 tháng 01 nãm 2020 

GIAM DOC 141/ L4P BANG 

 

Trang 8 



NGAN HANG THUCING MA! CO PHAN SAI GON CONG THU)NG Mu s: BOS/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHfNH 

Näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Dm vjthih: TriêuDng VietNam 

1. Dc diem hoat dng cüa to chtrc tin dung 

1. Giy phép thành Ip và hoat dng, thbi han có giá tn 

Ngân Hang Thuoiig mai  Co phn Sài Gôn Cong thuong dwc thành 1p theo giy phép so 0034,NH-GP ngày 04/5/1993 do 
Ngãn hang Nba nwf,c Viêt Nam cap. Giây chtmg nhn däng k doanh nghip COng ty cO phân s6 059074 ngày 04/8/1993 và 
dáng k thay di tn thr 29 agày 22/06/2018 do Sà K hoach Va Du tu Tp.HCM cAp. 

Th&i gian boat dng cOa ngân hang là 50 nàrn k tr ngày cAp giAy phép ctAu tiên. 

V&i diu lé: 3.080M00.000000 VND 

Tinh dn ngày 31 tháng 12 näm 2019, vOn diêu l cüa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dOng. - 

2. Hmnh thác s?r hiru vn: CO phân 

3. Hot dông cOa ngân hang 

- Huyc1ng vn ngAn han,  trung  han  và dài han  vOi các hinh thirc tin gin cO kS' han, khOng k' han,  chCrng chi tin gin; 

- Tiêp nhn vn ày thác dAu tu và phát triên càa các tO chic tin di,ing trong rnthc; 

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

- Cho vay ngAn han, trung han  và dài han  di vâi các t chic và cá nhân tOy theo tinh chAt va khã nAng ngun v6n; 

- Chit khAu thirong phiu, trái phiu Va giãy ti có giá; 

- HOn vn lien doanh và rnua C6 phAn theo pháp 1ut hin hành; 

- Lam dich vi thanh toán gi&a các khách hang; 
- Thuc hin kinh doanh ngoai  t, yang bac  và thanh toán qu6c t, huy dng các loai v6n ti nithc ngoài và các dlch  vi ngân hang 
khác trong quan he vii nuic ngoài khi duqc Ngân hang Nba Nthc cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và an u6ng (khong kinh doanh tai  tri,i si); 

- ThLrc hiên nghiêp vi,i phát hành the ni dla  cO thuong hiu SAIGON BANK Card. 

4. Thành phAn Hi dng Quãn trj (HIDQT) B6 nhim Min nhim 

Ong VO Quang Lam 

Ba Trân Thj Vit Anh 

Ong IrAn Th Truyn 

Ong IrAn S9 D6ng 

Ong IrAn Thanh Giang 

Ong Trãn QuOc Thanh 

Ong Nguyn Cao Tn 

Ba TrAn Thi Phuong Khanh 

Ba Pham Thi Kim L 

Ong TrAn Thanh Giang 

Ba Vö ml Nguyt Minh 

Ong Nguyn Ngc Lily 

Ong Pham Hoàng HAng Thlnh 

Ong TrAn QuOc Thanh 

Ong Nguyn TAn Phát 

Ba DA Thi Loan Anh  

ChO tjch 

Thành viên 

Thành vién 

Thành vién 

Thành viên 

Thành viên 

Thành vién 

Thành viên 

Thành vién 

TAng Giám dAc 

PhO Tong Giám dOc thtthng tri,rc 

PhOTông GiámdOc 

PhO TAng Giám dAc 

PhO lông Giám dAc 

Phó TOng Giám dOc 

Ké toán truing 

5 Thành phn Ban Tong Giám d6c và Ké toán trtr&ng 

04/10/20 19 

04/10/2019 

04/10/2019 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

04/10/20 19 

BO nhim 

01/09/2019 

0 1/09/20 19 

0 1/09/20 19 

01/12/20 19 
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NGAN HANG THMCNG ML1 CO PHAN sAi GON CONG TH1fONG Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH 

Nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Dtm vj tinh: Triu Ding 'it Na,,s 

6. Tri s& chInh 

Tni sà chinh cüa Ngân hang: s 2C PhO Dcrc Chinh, Phuông Nguyn Thai Binh, Qun I, Thành ph H Chi Minh. 

Cho dn thi dim I.p báo cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao dch và trung tam kinh doanh the. Các chi nhánh 
dc m tren dja ban min BAc, min Trung, mien Nam và Tãy Nguyen. Ngan hang cO mt Cong ty con. 

7. Cong ty con 

Cong ty Quàn 1' Na và Khai thác Tài san thrcic thành 1p thea giy phép s 4104000033 ngày 24/12/2001, däng k thay d6i thn 
7 theo ma s mài 0302487767 ngày 21/6/2013. TSr  I gop von vào COng ty là 100%. 

8. Tang s can b, cong nhán viên den ngày 3 1/12/2019: 1.366 ngu1i. / 

Tong so can b, cong nhãn viên den ngày 3 1/12/2018: 1.375 ngithi. / 

II. Niên d k toán, don vi tin t su dung trong k toán 

1. Niên dI k toán: bAt du tr ngày 01 tháng 01 kt thOc vào ngày 31 tháng 12 hang näm. 

2. Don vi  ti&i t sfr dung trong k toán: Vit Nam dng. 

III. Chuân mc và Ch d k toán áp dung tai ngãn hang 

Báo cáo v tuãn thu các chun mijc ké toán Vit Nam (VAS) hoc các quy djnh hiên hành: 

Các báo cáo tài chInh cOa Ngãn hang kern theo dtrcic Ip theo quy u&c già gc và phO hqp các ChuAn mirc K toán Vit Nam, 
H thng K toán Viêt Narn và các quy ctnh phàp 15' cO lien quan áp dvng cho các ngán hang và can t chrc tin thing khác hoat 
dng t?i  nuâc CFIXHCN Vit Nam. Do dO các báo cáo tài chInh dInh kern không nhAm mvc dich phán ánh tinh hinh tài chinh, 
k& qua hot dng kinh doanh và luu chuyn tin t theo càc nguyen tAc và thông 1 k toán dtrqc thra nhn chung a các ni.rOc 
và ngoài phm vi Vit Nam. Các nguyen tAc vâ thi,rc hành k toán sr di,ing tai  nu&c CHXHCN Vit Nam có the khàc vài thông 
lé tai các nuOc khác. 

Ch do và hInh th&c ke toán áp dyng: 

Ngàn hang áp di,ing he thông ch dO k toán Ngân hang Vit Nam ban hành theo Quyt dnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 
29/4/2004, ché d bào cáo tài chInh dôi vai các t chfrc tin diing theo Quyt djnh s6 16/2007/QD-NHNN, ngày 18/4/2007, 
Thông tir 10/2014/TT-N}ThN ngày 20/03/2014,Thông tu 49/2014/TT-N}{NN ngày 31/12/2014 và Thông tu 22/2017,TT'-
NHNN ngày 29/12/2017c0a Ngân hang Nlià ntrOc VietNam và các chuAn mirc k toán có lien quan. 

IV. ChInh sách k toán áp dyng ti Ngân hang 

1. Các thay di v chInh sich k toán 

Ngày 29 tháng 12 nãm 2017, Ngân hang Nhà ntrôc cIA ban hành Thông ttr s 22/20171TT-NHNN hiu 1rc áp ding 01/04/2018 
thay th sCra di Va hOy bO: khoán 20, khoán 25, khoàn 28, khoán 29, khoàn 46 và khoán 50 DtAu 2 Thông ttr sc 10/2014/TT-
NHNN ngày 20/03/2014 cüa NgAn hang Nhà ni.ràc v vic sra ct6i, b sung mOt s tài khoán trong He th6ng tài khoán k toán 
các tA chan tin dvng ban hành theo Quy& dinh sO 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cCa Th6ng dc Ngân hang Nlià nwcc 
và khoán 3 Diu I va khoân 2, khoàn 3 Diu 2 Thông tir si 49/2014iTT-NHNN ngày 3 1/12/2014 cOa NgAn hang Nhà nuOc ye 
viëc sra di, b sung rnt s diu khoân cOa Ch di báo cáo tài chinh dOi vâi các t chüc tin dvng ban hành kern theo Quy& 
djnh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 va H thng tài khoàn k toán các t chfrc tin ding ban hành kern thea Quy& 
djnh st 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cOa Thng dc Ngân hang Nhà rnrcrc. 

2. Chuyén dôi tiên t 

T5' giá sir dvng d  hach  toán các nghip vi mua, ban ngoi t là t5' giá mua, bàn thrc t ti thai dim nghip vi kinh t& tài 
chInh phát sinh. 
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NGAN HANG THU1NG MI cO PHAN SAl CON CONG THUNG Mu s6: B05/TCTD 

THUYET MINH SÃO CÁO TA! CHINH 

Näm tài chInh k& thiic ngãy 31 tháng 12 näm 2019 Doii vi tinh: Triêu Dng Vit Nam 

T' giá sir ding dê hch toán các nghip vi khic ye ngoi t dë chuyên dOi ra dng Vit Nani: là t' giá bInh quân mua và bàn 
chuyën khoán giao ngay cia dng ngoai t di ti ngày phát sinh giao djch. 

S6 du cui kS'  cia các khoãn mic tin t ci g6 ngoai t phái dtrcic dánh giá li theo t' giá giao ngay ti thu dim cu6i ngáy lam 
vic cu6i cOng cia k' baa cáo. Nu t giá nay nhi han 1% so vói t' giá binh quân gia quyn mua Va ban cia ngày lam vic cui 
cOng cia k' báo cáo. Nêu t giá nay Ian hon 1% so vài giá binh quân gia quyn mua vá ban cia ngày lam vic cui cOng cia 
k' báo cáo thi lay t giá binh quân gia quyn mua ban nay. 

Chênh 1ch t giá cia các nghip vi phát sinh trong kS'  và dánh giá iai  s dLr các khoán mic tin tê cO gtc ngoai tê cu6i k' duqc 
dtra vào Báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh trong ks'. 

T' giá quydôi tai  ngày 31/12/2019: 

23.170 VND/USD ' 

17.751 VND/CAD , 

25.968 VND/EUR 

30.379 VND/GBP , 

213,13 \rND/Jpy ..- 

16.237 VND/AUD -. 

I7.197VND/SGD , 

23.93 8 VND/CHF 7 

3. Cong cu tài chInh phái sinh và kê toán phOng ngua ni ro 

Các cOng cci tâi chInh phái sinh di.rçic ghi nhân trên bang can di k bàn theo giá tn hgp dng vào ngáy giao djch, và sau dO 
thrc dánh giá lai  theo t' giá váo ngây cui thãng. Lqi nhuãn hoãc 16 khi các cOng ci,i tài chInh phái sinh dã thcrc hin throc ghi 
nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. Li nhun hoc 16 chua thcrc hin dtrçc ghi nhn váo khoàn muc  chênh lch 
t giá h6i doái trên bang can di k toán vào cu6i m6i tháng và di.rçc k& chuyn vâo báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh vao 
thai diem cu6i nãm. 

4. K toán thu nhâp lãi, chi phi Iäi và ngrng dir thu lãi 

Ngãn hang ghi nhn thu nhp lãi va chi phi lãi theo phtrang pháp dr thu, dcr  chi hang ngày. Lãi cia các khoán cho vay qua han 
không dLrcrc ghi dcr  thu ma diicyc ghi nhn ngoai  bang. Khi mi)t khoãn cho vay tr& thành qua han  thi s6 Iãi dã dcr  thu d.rçrc hoân 
Iai va diicrc ghi nhân ngoai bang. Thu nhãp lãi cia các khoãn cho vay qua han  duçic ghi nhn vào báo cáo két qua kinh doanh 
khi thu &rçic. 

5. K toán các khoãn thu tu phi và hoa hng 

Thu nhp tr phi và hoa h6ng bao gm phi nhãn duqc tr djch vci thanh toán, djch vi ngân qu9, phi tir các khoãn báo lãnh và các 
dch vcl khác thrcrc ghi nhn khi thcrc nhãn. 

6. K toán d6i vOl cho vay khách hang, hoat dng mua nç 

K toán diil vol cho vay khách hang 

Nguyen tc ghi nhn các khoàn vay: Các khoán cho vay khách hang dtxçc trInh bay theo s6 thr ncr g6c tth di dci  phing rCii no cho 
vay khách hang. 

Nguyen tAc phân loai  no và dánh giá ni ro tin dvng:  Các khoán vay ngn han  cO k' han  dn 01 nám. Các khoán vay trung han 
cO k han tr trên 01 nãm dn 05 nãm vã các khoãn vay dài han  có kS'  hn tren 05 näm. 

Các nguyen tãc phãn loai nç và dánh giá ni ro tin ding diicrc Ngân hang thcrc hin theo Thông tu s 02/20131TT-NHNN ngày 
2 1/01/2013 và Thông lii s 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 

Ca si Inch 1p d phOng ru ro và xOa so các khoán cho vay không có khâ nãng thu h6i: Dtr phing cci th thrqc tinh theo các s 
du cac khoán cho vay tfrng khách hang và các cam k&t ngoai bang ti thôi dim cu6i qu' da trên vic phân 1oi nhOm nq cho 
vay theo thai han ncr. Dci phOng c th các khoãn cho vay và các cam kt ngoai  bang  tai  ngày k& thic niên dO toán dtrçrc xác 
dinh dim frén vic sir dcing  các t 1 d phing sau day d6i vol các s du ncr g6c tai  ngây 30 tháng 11 hang nàm sau khi ti-fr di giá 
tr cia tài san dam bào d duçc khu trfr theo các t' 1 quy djnh. 
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NGAN HANG THUYNG M4L1 CO PHAN SAI GON CONG THU(YNG Mu s: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2019 Do'iz vj tInli: Triu Dng Vit Narn 

Phân loai nq T I 1p dir phông cu th 

Nhóm I No dñ tiêu chuân 0% 

Nhóm 2 No cn chü ' 5% 

Nhóm 3 Nc du&i tiêu chun 20% 

Nhôm 4 Nq nghi ng& 50% 

Nhóm 5 Ncr có khá nãng mAt vn 100% 

Dr phông chung duvc tinh bAng 0,75% tong s du cüa các khoin cho vay khách hang tü nhóm I den nhóm 4. 

Vic xóa sO các khoãn ncr vay không có khá nAng thu h8i can c(r vào Thông tu s6 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và 
Thông tir s 09/201411T-NHNN ngày 18/03/20 14. 

Bin no' cho Cong ty TNHH MTV Quin l tài san cüa To chi.rc tin dung Viêt Nam (VAMC) 

Ngân hang thcrc hiên vic ban nq cho VAMC theo Ngh djnh sO 53/20131ND-CP do Chinh phi:i ban hành ngày 18 tháng 5 nàm 
2013, Nghj djnh 34/20151ND-CP do Chinh phñ ban hành ngiy 31 tháng 3 nãm 2015 sCra di vi b sung môt st diu cCia Nghj 
dinh 53/2013/ND-CP, thông tr 19/2013/TT-NHNN do Ngân hang Nhi nuàc Vit Nam ban háñh ngày 06 tháng 9 nãm 2013 
quy djnh v vic mua, bin, xCr 1' ncr  xAu cCia Cong ty quin 1' tii sin cOa T chCrc tin dcing  Vit Nam, vi các khoin no bàn cho 
VAMC duc xuât tom khOi bang can d6i k toán theo cic hudng dn trong cOng van so 8499fN1{NN-TCKT do Ngin hang 
Nba nl.r&c ban hành ngáy 14 tháng Ii nàm 2013 vA vic h.rrng dn hach  tom nghip vi mua ban ng xAu cOa VAMC và t chCrc 
tin thing, và cOng vAn si 92SINHNN-TCKT do NHNN ban hành ngiy 19 tháng 2 nAm 2014. 

Trái phiu dãc bit phãt hành bOi VAMC tuong Cmg v&i khoàn rig xâu ma Ngãn hang bàn ducic ghi nhn là chCrng khoán ng giCr 
dn ngày dáo han. 

Khi hoán thinh thCi tuc mua ban nçi xAu, Ngân hang sfr dvng  du phOng ci th di trich Ip chi.ra sCr dcing  d  hach  toán giãm giá trj 
ghi s6 cia khoàn ncr x&u và tAt toán tài khoãn ngoai bang theo dOi Iii chua thu di.rgc cia khoàn ng xAu do. 

7. K tom cic nghip vu kinh doanh vii dAu tir chirng khoin 

7.1. Nghip vu kink doanh chirng khoin 

ChCrng khoán kinh doanh là chCrng khoin ban dAu thrgc mua và nAm giü cho mitc dIch kinh doanh trong ngAn han hoc nAu Ban 
TOng Giám dOc quyét djnh nhi.r vy. 

Nguyen tAc ghi nhn giá tn chCrng khoán kinh doanh: Ch(rng khoán kinh doanh ban ctAu diigc ghi nhãn theo giá thgc tA mua 
chCmg thoán (giá gc), bao gOm giá mua cing (+) các chi phi mua (nêu co). Sau dO, các chCrng khoán nay dugc ghi nhn theo 
gii gc trCr dir phOng gum gii chCrng khoãn. 

DLI phOng rCii ro chang khoin kinh doanh duçrc Ip khi giá trl thuAn có thA thirc hin thrgc (gii th tnthng) cia chCrng khoán 
kinh doanh gum xu&ig thAp han giá gc. 

Lii hoãc l tCr kinh doanh chCrng khoán dtrcrc ghi nhn trên bio cáo k& qua hot dng kinh doanh theo sA thuAn. 

7.2. Nghip vu dAu tir chirng khoin 

Chirng khoán dAu Lu gm cic churng khoán sn sing d bàn và cic chCrng khoán giCr dn ngày dio han. 

Chüng khoin giü' dn ngiiy dio hn: là cic chCrng khoin có kS' han c6 djnh và các khoin thanh toin c dlnh  hoc cO th xac 
djnh duçrc vi Ban TOng Giám d6c có ' djnh vi có khi ning gi& dAn ngiy dio han. 

Chirng khoin sn sing dé bin: là cic chCmg khoán ncr  hoc chtrng khoán v6n dtrcrc  giü trong then gian không An djnh tnràc, 
cO the dugc bàn bAt cCr lic nào. 

Nguyen tAc ghi nh.n chCrng khoán dAu ttr: dtrçrc ghi nh.n theo giá thc tA mua. Sau dO các chCrng khoán nay diigc hach  tom 
theo gii gic trCr dir phOng giãm giá chCrng khoin Irong cic k' kA tom tiép theo. 

Thu nhp lii tr chCrng khoin ncr  giCr dAn ngày dáo han  dtrçnc ghi nhn trén Báo cáo kAt qua hoot dng kinh doanh trén co sâ du 
thu. Lii duoc huOng trithc khi Ngin hang nAm giCr dugc ghi gum trCr vào gii vn t0i th&i diAm mua. 
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NGAN HANG THUNG ML CO PHAN SAI CON CONG THUONG Mu s: BOSITCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAL CHINH 

Nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Don vj tinh: Triu Dng Vit Narn 

Läi hoAc l tr kinh doanh ching khoãn sn sang d bàn ducc ghi nhn trén Báo cáo k& qua hoat dông kinh doanh theo so 
thun. 

Dr phông rüi ro chrng khoán du tu &rcrc 1p khi giá trj thuAn có the thtrc hin dtrçic (giá thi trtthng) cüa ching khoán du tu 
giám xung thp han giá gôc. 

7.3. Nghip vu du tu' vào cong ty con 

Khoàn du tir vào COng ty con thrçrc ghi nhn khi Ngãn hang näm gi0 tràn 50% quyn biêu quyt và CO quyn chi phi càc 
chinh sách tài chinh và hoat dng, nhm thu duçrc ici ich kinh t tr cáo hoat dng cOa Cong ty do. Khi Ngân hang khOng cOn 
nEm giir quyn kim scat COng ty con thi ghi giám khoãn du tir vào cOng ty con. Các khoãn du tu vio COng ty con dtrçrc phàn 
ánh trën báo cáo tài chInh theo phuong pháp giá gc. 

Phuimg pháp giá gc là phuang pháp k toán ma khoàn du tu dtrccc ghi nhn ban du theo giá gc, sau do khOng di.rqc diu 
chinh theo nhOng thay dôi cOa phân sâ hihi cOa các nhà däu tu trong tài san thuân cUa bàn nhn du tu. Báo cáo kët qua hot 
dng kinh doanh chi phin ánh khoán thu nhp cOa cáo nhà du tir dugc phân chia tir lçii nhun thuãn lu ké cüa bàn nhn dâu tu 
phát sinh sau ngày du tr. 

Dr phOng tn that các khoàn du lii' Cong ty con duçc l.p khi Ngãn hang xác djnh dugc các khoàn du tu nay bi giám sOt giá tn 
khOng phái tam  thii và ngoái kê hoach  do kt qua hoat dng cOa các cOng ty con du tu bi l& 

7.4. Nghip vu du tn dài han khác 

Bu tn dái han  khác là các khoán du Ui vn t' t thâp han hoc bang 11% phn vn cOa cáo t6 chfrc kinh t& Các khoán dAu tu 
dài hn ghi nh.n ban du theo giá gc. 

Dr phOng tn that càc khoàn du hr tài chinh dài han  ducrc 1p khi Ngân hang xác dinh &rac cáo khoàn du tu nay b giãm sOt 
giá trj không phái t?m  thin và ngoài k hoach do kt qua heat  dng cOa các cOng ty throc du tn bj 1 

8. Nguyen tàc ghi nhãn TSCD hfru hinh 

Tài san c dnh hiru hinh duqc ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) giá uj hao mOn lOy k& Nguyen giá là toán b các chi phi nià 
Ngân hang phái bO ra d cii thrcrc tii san c dnh tinh dn thin dim dua tái san dO vào trang  thai sn sang sir thing theo du tinh. 
Cáo chi phi phát sinh sau ghi nhân ban du chi dtrcic ghi tang nguyen giá tái san c djnh nu các chi phi nay chc chn lam tang 
Ioi ich kinh t trong tuong lai do sir dung tài san dii. Cáo chi phi khOng thôa man diu kiin trén ducrc ghi nhn là chi phi trong 
ks'. 

Khi tài san c djnh dtrcrc ban hoc thanh li', nguyen giá và khAu hao lOy k dircyc xóa s và bt k' khoàn lãi l nao phát sinh tir 
viêc thanh 1' du ducyc tinh vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san cô dinh htru hInh mua sam 

Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá mua (ti-i (-) các khoãn ducic chit khu thuong mai  hoc giàm giá), cáo khoàn thu 
(khOng bao gm các khoán thu duvc  hoàn Iai) và các chi phi lien quan trrc tip dn vic dna tài san vào trang thai sn sang sir 
ding, nhu chi phi 1p dt, chay thir, chuyàn gia và các chi phi lien quan trtrc tiëp khác. 

Tài san cô djnh hinh thành do dâu hr xây drng theo phirang thirc giao thu, nguyen giá là giá quyt toán cOng trinh du tir xãy 
drng, các chi phi lien quan trrc tip khác và l phi trithc ba (nêu cii). 

Tái san cô djnh là nhà cia, vt kiên tn-c g.n 1in vii quyên sir dvng  dat thi giá trj quyén sir diing dat ducrc xác dinh niàng bit va 
ghi nhn là tài san c6 dlnh  vii hlnh. 

9. Nguyen tc ghi nhãn TSCD vô hInh 

Tài san c djnh vii hlnh duqc ghi nhn theo nguyen giá ti-i di (-) giá tij hao mOn lily k. Nguyen giá tài san c dlnh  vô hinh là 
toân b các chi phi ma Ngân hang phái bo ra dé cii dtrçrc tài san cô djnh vii hInh tinh dn thin diem dtra tái san dii váo sir diing 
theo di,r kin. 

Mua tài san c a'jnh vó hInh riêng bitt 

Nguyen giá tài san cO djnh vii hInh mua riêng bit bao gm giá mua (ti-i (-) cac khoàn thrqc chi& khAu thucrng mai  hoc giàm 
giá), các khoàn thuê (khOng bao grn cáo khoàn thus thrcnc hoin Iai) và cáo chi phi lien quan trirc tip den vic diia tái san vào 
trang thai sn sang sO' dung. Khi quyn sir di,ing dt duçic mua cOng vii nhà cia, vt kin ti-Oc trên dt thI giá trj quyn sir dung 
dt dtrcnc xác djnh niéng bit vá ghi nhân là tài san ct dinh vii hInh. 
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NGAN HANG THUONG MI CO PLIAN sAi GON CONG THUONG Mu s: BOSITCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHfNH 

Nám tIi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Don vj tInh: Triu DJng Vit Na,,: 

Tài san c dinh vô hInh hinh thành tü viêc trao di thanh toán bang chirng tCr lien quan dn quyên sã hu von cña don vj, 
nguyen giá tài san c dnh vô hInh là giá tij hqp l' cüa các chfrng tfr dtrcrc phát hành lien quan dn quyn sà h&u von. 

Thi san c6 djnh vô hInh là quyn th d41ng ddt 

Nguyen giá tâi san c dnh vO hinh là quyn s& dung  dt là s tin trá khi nhn chuyn nhuçng quyn si dung  dat hqp pháp tic 
ngtthi khác, chi phi dn bü, giái phóng mt bAng, san lAp m.t bAng, 1 phi trixâc ba.., hoc giá tn quyAn sir dung  dAt nhân gop 
vAn lien doank 

Phn men: may vi ti,:I: 

PhAn mm may tinh là toàn b các chi phi ma Ngàn hang dã chi ra tinh den thin diem dua phAn mém vào sir dung. 

10. Phirong pháp khAu hao TSCD 

Tài san c djnh hliu hinh duqc khAu hao theo phirong pháp dicing thãng dira trên thin gian sir dung  uic tinh cüa tài san. Thin 
gian hiru dung  ic ic tinh là thin gian ma tài san phát huy disçc tao dung  cho san xuât kinh doanh. 

Thô'igian /:tru dyng ithc tInh cüa các TSCD nhwsau: 

iVhà xzthng, vat kiln tric 
May moe, thilt bj 
Phtroizg tiên vin tái, truyln dn 
Thiêt b'. dyng cu quán l 
Tài san c dnh khác 

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

Quyln sz dyng dcl cO th&i han duçc kluu hao phO hcrp vOi th&i hqn trén gidy chmg nhân quydn th dung dat. 

Quydn th dung ddt vO th&i hgn dwoc ghi nhdn theo giá gde và khOng tInh klidu hao. 

11. K toán các giao djch thuê tii sin 

Thuê boat dng: là l°ai  hInh thuë tin san cO djnh ma phAn Ian tin to và Icri Ich gän lien vâi quyên sic hiru cOa tin san thuc ye 
ben cho thuê. Khoàn thanh toán duici hInh thin thuà hoat  dng duqc hach  toán vao báo cáo kAt qua kinh doanh theo phirong 
pháp dixOng thàng dira trén thin han  thuê  hoat  dcng. 

12. TiAn vi cic khoin tuong throng tiên 

Teen bao cao liru chuyen tien e tien va cac khoan tirong ducmg tien bao gom tien kim loai quy va da quy tien gut thanh toan 
tai Ngân hang Nhà rnthc Vit nam, tin gfri không k' han  và có k' han tai TCTD khàc CO thin han  không qua 90 ngày k tic 
ngày gin, trái phiêu chinh phO và các giãy tic cO già ngAn han  khác dii thAn kiin tin chiAt khAu vOi Ngân hang Nha nuOc, chirng 
khoán cO thin han  thu hi hoc dáo han  không qua 3 tháng k tic ngày mua. 

13. Di phOng, cong nQ tim in vi tài san chLra xic dlnb 

Các khoàn dir phOng di.rcic ghi nhn khi: Ngân hang có mt nghia v hin tai  phát sinh tic các sir kiên dã qua; CO thA dua dAn si,r 
giãm siit nhing lcri ich kinh tA cAn thiAt d thanh toán nghTa vii nq; Giá trj ciia nghia vi n do ducro  tthc tinh mt câch dáng tin 
cay. Dir phOng không thrcrc ghi nhn cho các khoàn l hoat dng trong tuong lai. 

Khi cO nhiAu nghTa vi ncr  tuong t nhau thi khà nãng giâm slit lcri Ich kinh tA do vic thanh toán nghTa vi ncr dtrcrc xác djnh 
thông qua vic xem xét toàn b nhóm nghTa vi noi chung. DLr phOng ciing ducxc ghi nhOn cho dii khã nãng giám sot lçri ich kinh 
tA do vic thanh toán timg nghia vu ncr là rat nhO. 

Di,r phOng thrcrc tinh Ic giá trj hin ti clia cáo khoân chi phi d tinh d thanh toán nghia viii ng vii suAt chiAt khAu trithc thuA va 
phãn ánh nhiing dánh giá theo thj truing hin tai v thin già ciia tnA t và tin ro c thA ciia khoãn nq do. Khoàn tAng len trong 
dij phOng do thin gian trôi qua duc ghi nh.n là chi phi tiAn lãi. 

14. Nguyen tAc vi phirong phip ghi nhãn chi phi thu TNDN hin hành, chi phi thug TNDN hoin lal 

Chi phi thu thu nhOp doanh nghip thrcrc xác djnh gm tAng chi phi thuA thu nhp doanh nghip hiên hánh và chi phi thuA thu 
nhp doanh nghip hoAn 1i khi xác dinh lcri nhuOn hoc l ciia mt k' kA toán 

Trang 14 



NGAN hANG THUONG M31 CO PIIAN sAi CON CONG THIXONG Mh so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHfNH 

Nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Dan vj tInh: Triêu Dng Viêt Nani 

Chi phi thud thu nhp doanh nghiêp hin hành: là s thud thu nhp doanh nghip phài np (hoc thu hi duqc) tInh ti-en thu 
nhp chju thuê và thus suãt thuë thu nhp doanh nghip cüa nàm hin hành theo Iut thu TNDN hin hánh dtrgc ghi nhn. 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hoãn Ii dircrc xác dinh cho các khoán chênh lêch tm th&i tai  ngày 1p bang can &i ke toán 
gi&a cc s?i tinh thus thu nhp cüa các tài san, nçi phãi trá và giá tr ghi s& cüa chüng cho mçic dIch báo cáo tài chinh và giá trj si 
ding cho mçic dIch thu. Thu thu nhp hoãn li phãi trá dirgc ghi nhn cho tt cá các khoàn ehênh Ich tam  thii, con tái san 
thus thu nhp hoãn lai  chi ducxc ghi nhn khi chc chn có dO Igi nhun tInh thuê trong tuong lai d khu trr càc khoán chênh 
léch tam thai. 

Giá ti-i ghi s cOa tài san thu thu nhâp doanh nghip hoãn lai  phái dirge xem xét lai  vâo ngày kt thCic niên d kê toán và phãi 
giám giá trj ghi s cOa tài san thu thu nhp hoàn Iai  dn mc bào dam chc chin cO dO lçri nhun tinh thu cho phép Içri ich cOa 
mtt phn hoc toàn b tài san thu thu nhp hoãn lai  dtrccc sCr dung. Các tài san thud thu nhp doanh nghip hoãn lai  chua ghi 
nhãn triróc dày duqc xem xét lai  vao ngày kt thOc niên di k toán và dirgc ghi nhn khi chic chn cO dO lçri nhun tinh thud d 
có the sir dung các tài san thuC thu nhp hoãn Iai  chira ghi nhn nay. 

Thus thu nhp hoãn Lai  dugc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh ngoai tth trithng hqp thuê thu nhâp phát sinh 
lien quan dn mOt  khoãn mt,ic dirge ghi thAng vào v6n chO sa hUn, trong tn.r&ng hgp nay, thu thu nhâp hoãn lai cUng thr re ghi 
nhãn trrc tip vào vn chO sâ hthi. 
Ngân hang chi bO trr các tài san thu thu nhp hoãn lai Va thu thu nhp hoãn 1ai  phãi Era khi Ngân hang có quyn hqp pháp 
dirge bO trü giira tài san thu thu nhp hin hành v&i thus thu nhp hin hành phái nip và các tái san thu thu nhp hoãn lai  va 
thus thu nhâp hoãn 1i phài trá lien quan tói thus thu nhp doanh nghièp dtrcic quàn l' bai cOng mt co quan thus d6i vài cOng 
mt don vi chju thu và doanh nghip dr dnh thanh toán thud thu nhp hin hành phài ti-a và tài san thu thu nhp hin hành 
ti-en co sà thun. 

Các khoán thu phãi np ngãn sách nhà mi-ac së dugc quyt toán cg th vâi co quan thu& Chênh Lch gi&a sc thus phãi nOp 
theo s sách và si lieu kim ti-a quyt toán sé duc diu chinh khi có quy& toán chinh thrc vai co quan thuê. 

15. K toán dc khoãn vn vay, phát hành chung khoán nç, cong cu vn 

Chi phi di vay là lài tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan tnrc tip dn các khoán vay cUa Ngân hang. Chi phi di vay 
di.roc ghi nhn vào chi phi Era lãi trong ks', khi phàt sinh lien quan trlrc tip dn vic dAu tir xây drng hoc tài san dâ dang thi chi 
phi di vay dirge tInh trirc tip vào giá trj cOa tài san dO theo quy djnh cOa chu.n mixc k toán Vit Nam. 

16. VOn chO SO! hOu 

YOu bs&h cOaNgân hAng QrIntày áneân&6Uc toáni,&o grn: V 

Vn diu Iê: dirge hinh thành tir s tin ma các c6 clOng dã gop vOn mua cô phn, cO phiu, hoc dirge b sung tü igi nhun sau 
thug theo Ngh Quyt cOa Dai  Hii Ding e dOng hoãc theo quy dinh trong diu l hoat dng cOa Ngân hang. Ngun vn kinh 
doanh dirge ghi nhn theo s v6n thire t dã gop bAng tiAn hoc bAng tài san tinh theo mnh giá cOa cA phiu dã phát hành khi 
mài thành lip, hoOc huy dng them dA ma rng quy mO hoat  c1ng cUa Ngân hang. 

Thàng dir vn cA phn: Phán ánh khoán chénh lch tang giüa s tiAn thirc tA thu dirge so vcri mnh giá khi phát hành IAn dAn 
hoc phát hành b6 sung c phiu và chênh lch tang, giám giia sA tien thc té thu dirge so v&i giá mua Iai  khi tái phàt hành c 
phiAu qu'. Trur&ng hcip mua li cA phiAu dA hOy bO ngay tai  ngáy mua thi giá tn cô phiAu dirge ghi giàm ngun v6n kinh doanh 
tai ngày mua là giá thrc tA mua lai  vá cUng phái ghi giãm ngun vOn kinh doanh chi ti& theo mnh giã và phAn thng dir vAn cA 
phAn cOa cA phiAu mua Iai. 

CA phi&i qu5 là cA phiAu cOa Ngân hang dã phát hánh vá dirge Ngân hang mua lai.  Khoàn tiAn dã trá dA mua cA phiAu, bao 
gAm các chi phi có lien quan trrc tiAp, dirge giàm ti-a vào vAn chO sâ hUu dAn khi các cA phiAu qu dugc hOy bO hoc tái phát 
hành. SA tiAn thu do tái phát hành hoc bàn cA phiAu qu trr di càc chi phi lien quan tnrc tiAp dAn vic tái phát hành hoc ban cA 
phiéu qu dirge tinh vào phAn vAn chO s& hüu. 

VAn khác: Phán ánh sA vAn kinh doanh dirge hInh thành do bO sung tir kAt qua hoat dng kinh doanh hoc dirge tng, biAu, tâi 
trg, dành giá lai tài san. 
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NGAN HANG THUOTG M1 CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mâu s& BO5ITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Nãm tài chInh kk thtic ngày 31 tháng 12 nàm 2019 D07I vj tinh: Triu Dng Vit Nan: 

Loi nhun chua phãn phôi. 

Nguyen tAc ghi nhn loi nhu.n chiia phân ph&: ducc ghi nhn là s lçii nhun (hoc l) tr kt qua hot dng kinh doanh cCia 
doanh nghip sau khi trr (-) chi phi thu thu nhp doanh nghip cCia kS'  hin hành và các khoán diu chinh do áp diing hi th 
thay d6i chinh sách k toán Va diu chinh hi t sai sot trong yu cüa các nàm trithc. 

Vic phân phi 1ci nhuân và trIch lap các qu9 duçic can cfr vào diu lé cña Ngãn hang và thrqc thông qua Dai  hi dng c dOng 
hang nãm. 

17. Các diu chinh s lieu k toán k' trithc 

S lieu c1u nàm va nãm trithc duqc diu chinh cho phü hçip theo Thông tu 49/20141fT-NHNN ngày 3 1/12/2014 và Thông tir 
22/201 7/TT-NHNN ngày 29/12/2017 cüa Ngàn hang Nba nuâc Vit Nam. 

18. Các ben lien quan 

Cáo ben lien quan là các doanh nghip, cáo cá nhân, tiVc  ttAp hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, cO quyn kim soat 
ngân hang hoc chju sir kim soát cCia Ngân hang. Các ben lien kt, các cá nhân nào trvc  tip hoãc gián tip nm giU quyn biu 
quyt cüa Ngân hang ma cO ánh h.rông dáng k d6i vOi ngãn hang, nhng chrc trách quàn 1' chO ch& nhu ban t6ng giám dc, 
hi dng quán tn, nh&ng thành viên than cn trong gia dinh cOa nhüng cá nhân hoc cáo ben lien kêt hoc nhüng cong ty lien 
két vôi cá nhãn nay cüng ducic coi là các ben lien quan. Trong viêc xem xét trng mi quan h gi&a các ben lien quan, ban chit 
cOa mi quan he dwic chi ' chCr không phãi là hInh thfrc pháp li'. 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn mic trInh bay trong Bang can di k tom 

1. Tin mit, yang bac, dá qu 

TinmtbAngVND 

TinmtbAngngoait 

31/12/2019 
157.721 

16.578 

31/12/2018 
137.871 

18.130 

Tngcng 174.299 156.001 

2. Tin gth tai Ngân hang Nhà nir&c 

31/12/2019 31/12/2018 
Tin giri thanh toán tai Ngãn hang Nhà ntrc 784.793 844.551 

Bcng VND 751.170 803.699 

Bang yang và ngoai t 33.623 40.852 

Tôngcng 784.793 , 844.55 1. 

3. Tin, yang girl tal các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 

31/12/2019 31/12/2018 

3.1. Tin, yang gui tai các TCTD khác 

Tin,vángginikhôngk'hn 2.304.254 1.107.773 

BngVND 4.673 1.671 

Bngngoqihdi 2.299.581 1.106.102 

Tin gin có k' han 2.165.440 1.167.450 

Bcng VND 1.424.000 819.000 

Bang zgoai hdi 741.440 348.450 

Cong 4.469.694 / 2.275.223 
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NGAN HANG THUONG MAU CO PHAN sAi GON CONG THTXONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Nàm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nám 2019 

Mu s: B05/TCTD 

Don v tInh: Triu Dng Vit Nan: 

3.2. Cho vay dc to ch&c tin dung khlc 31/12/2019 31/12/2018 

Cho vay ngn hn 500.000 100.000 

BcngVND 500.000 100.000 

Bc#ng ngoai Mi 

Du phông thi to cho vay các TCTD khác (1.350) 

Cong 498.650. 100.000 

Tong cng 4.968.344 2.375.223 

Phln tIch cht krçng dir ncr cho vay, tin gui dc TCTD khlc: 

Ny dl tiêu chun 500.000 100.000 

Nçi can chI 9 
Nc, dtrài tiêu chuAn 

Ncinghingô 

Nc,cOklnängmtvin 

Cng 500.000 - 100.000 

4. Chung khoán kinh doanh: Không phlt sinh 

5. Clc cong cu tài chinh phli sinh vl dc tii sIn tài chinh khlc: 

TOng gil trj cüa hç'p dng 
t9 hiu 1c (theo gil ngày 

Tong gil tr ghi s6 k toln 
(theo t9 giá ti ngly lap blo cáo) 

hçp dng) Tài sIn Côngnq 

Ti ngày cui k9 

Cong cy tài chInh phái sinh thin e 

- Giao dich holn d& tin tê 
668 

668 

Cong cu tli chInh pbli sinh tin t 668 7 

6. Cho vay khlch hang 

3 1/12/2019 31/12/2018 
Cho vay các t chCrc kinh t& cl nhân trorig ntrc5c 14.381.046 13.412.518 
Cho vay chit khu thuong phiu vI dc giy tii có gil 175.086. 257.426 
Chovaybngv6ntàitrç,Ciythácd&utu 819 1.155 
Cho vay dc t chlc kinh t, cl nhân ntrOc ngoài 

Tong cong 14.556.951 / 13.671.099 

6.1. PhIn tIch chat hrç'ng no' cho vay 

31/12/2019 31/12/2018 
Mc, dl tilu chu.n 14.048.066 13.188.643 
Mci cn chI 9 226.580 - 18 1.504 
Nçi dtthi tiëu chuIn 36.211 33.711 
Nci nghi ng& 28.250 48.994 
Nc, có khl nàng mt v6n 217.844 218.247 

Tng cong 14.556.951 - 13.671.099 
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NGAN HANG THIYONG MAJ CC) PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s& BOSITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Do?: vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

6.2. Phân tIch dir no theo thôi gian 

31/12/2019 31/12/2018 
Nci ngn hn 10.579.519 - 9.965.841 
Nq trung han 1.426.315 1.597.775 
Ncdàihan 2.551.117' 2.107.483 

Tng cong 14.556.951. 13.671.099 

6.3. Phán tIch dir nç cho vay theo doi tirong khách hang và theo 
toi hmnh doanh nghip 

31/12/2019 31/12/2018 
Côngtynhànixàc 19.941 32.638. 
CôngtyTNHH 1 thànhvindonhànixâcs&hüu 100%vndiuIê 57.173. 53.414. 
Cong ty trách nhim h0u hn khác 2.635.903. 3.026.884 
Côngtycphn 859.956. 840.741 
Doanh nghip tu nhân 77.242 90.933 
Doanh nghip Co vn du tix nixOc ngoài 89.884 . 602 
Hcip tác xã Va lien hçrp tác xã 35.725 35.403 
Hi kinh doanh, Ca nhân 10.454.922. 9.309.085 
Dcm vj hành chinh sir nghip; Dáng doàn th và hip hôi 326.205 281.399 

Tng cong 14.556.951. 13.671.099 

6.4 Phân tIch dir nç cho vay theo ngành 

31/12/2019 31112/2018 
Nông nghip vâ lam nghip và thOy san 942.023 . 1.173.003 
Khai khoáng 2.762 3.9 13 
Cong nghip ch bin, ch t?o 1.275.328 1.385.065 

San xut và phãn phôi din, khi dot, nuác nóng, hoi ntr&c và diu 
hOakhôngkhI 

66.170 . 72.001 

Cung cap nithc; hoat dng quàn 1' và xü 1' rác thai, nu&c thai 14.054 53.260 
Xâydi,mg 1.315.599 1.121.236 
Ban buOn và ban lé; sOa chia ôtô, mô tO, xe may vãdng co khác 1.125.631. 1.215.570 
Djch vi hru trCi và an u6ng 202.777 2 19.869 
Vntãikhobài 360.717 3 15.250 
Thông tin vâ truyn thông 17.528 5.088 
Hoat dng tài chInh, ngân hang vâ bão him 151.341 . 127.848 
Hoat dng chuyên mOn, khoa hçc vã cOng ngh 71.262 . 63.5 84 

Hoat dng kinh doanh bt dng san 648.050 7 14.433 
Hoat dng cOa DCS, t6 chirc CT-XH, quàn t' NN, an ninh QP; 
bão dam XII bat buc 109.009 . 160.442 

Giáodi,icvàdãotao 191.182 119.723 

Y t va hoat 44ng trçl giOp xa hi 90.129 64.290 
Ngh thut, vui choi và giài trI 107.296 -  956 
Hot dng djch viii khác 4.53 8.788 3.40 1.746 
Hoat ding lam thuê các cOng vic trong các h gia dinh 3.327.305 -  3.453.822. 

Tng cong 14.556.951 13.671.099. 
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NGAN HANG THUCNG MJd CO PHAN SAJ GON CONG THU'ONG Mu s: 805/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH 

Nãm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Don vi tInh: Tr4u Dông 'iI Nam 

6.5. Sly thay dôi (tánglgiám) cüa Du phông rüi ro tin dung 

K/ nay Drphông chung D(rphông cu thi 

S du du nãm 102.622 . 8.922. 

Du phOng rüi ro trich 1p trong k' /(Hoàn nhp trong ks') 5.227 . 21.791 

Sir dlng dir phOng rñi ro tin dung trong kS' (22.558) 

So du cuôi k' 107.849 8.155 

Nárn tnrOc 

101.054 15.854. s6 dir dâu nãm 
Dir phOng rOi ro trIch lap trong kS'  /(Hoàn nhp trong ks') 1.568. 279.740 

Sir dung dly phOng rOi ro tin dvng  trong näm (286.672) 

SO dir cuôi nãm 102.622 8.922 

Chi ti& so dir diy phOng 31/12/2019 31/12/2018 
Dty phOng rUi ro cho vay to chc tin ding khác 1.350. 

Dir phOng rOi ro cho vay khãch hang 114.654 111.544 

+ Dir phóng chung 106.499 102.622 
+ Dttphông cu th 8.155 8.922 
Cng 116.004. 111.544 

7. Hoat doug mua no: Không phát sinh. 

8. Cháng khoán dâu tir 

3 1/12/2019 31/12/2018 

8.1. Chtrng khoán du tir s&n sang d b Không phát sinh 

8.2. Chtrng khoán du tir giii dn ngãy dáo han 
I'tathttrChinhphuva Trai phDt11i 

Cong 250.000 931.519, 

8.3 Trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

- Mnh giá trái phiu dc bit 800.857 1.132.830 
- Diy phOng trái phiu dc bit (231.229) (251.021) 

Cong 569.628 881.809 

TOng cong 819.628 1.813.328 

9. Gop van, du tir dài han 

31/12/2019 31/12/2018 

- Phân tich gii tr dãu ttr theo loi hlnh du tu 

Dâutuvàocôngtycon 612.503 -. 612.503 

Các khoán d&u ti.r dài han  khác 125.655 125.655 
Dly phOng giám giá du ti.x dài han (26.308) (2.894) 

Tong cong 711.850 735.264 
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NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAL CON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Näm tat chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2019 Do,: vi tlnh: Tr4u Dcing Vit Na,,: 

9. GOp vn, du fir dat hn (tip theo): 

- Chi t1t các khoãn du fir dài hn cüa Ngân hang 

31/12/2019 31/12/2018 

Ten h. Giá goc GuI tr! hiçn ti 
T'1 phn 

von (/o) 
Giá gc Giã tn hin ti T5I phn 

von(/o) 

Du ttr vào cOng ty con 6 12.503 6 12.503 612.503 612.503, 

Cong ty Quán 1' Nc và Khai thác Tài san 6 12.503 6 12.503 100,00% 6 12.503 612.503 100,00% 

Du ttrdài hn khác 125.655 99.347. - 125.655 122.761 

Du fir vào các TCTD 

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

Du fir vao doanh nghip khác 

CtyCPKhachsanSàiGOnHLong 18.379W  18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

CtyCPThanhtoánQu&GiaVitNam 2.000 - 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

Cong ty CP ChOng khoán SAIGONBANK Beijaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu9 BL Tin dung cOa Doanh nghip vera và nhO 500 . 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dr phOng giãm giá du ttr chfrng khomn dài hn (26.308) (2.894) 

COng ty CP Chüng khoán SAIGONBANK Berjaya (26.308) / (2.894) 

Tngcng 738.158 . 711.850 738.158 735.264 - 
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Mu s6: BOSITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

Nàm tài chInh k& thüc ngIy 31 tháng 12 nãm 2019 

NGAN HANG THUOTC MI CO PHAN sAl CON CONG TUIJONG 

Don vj link: Triu Thing V4( Na,,s 

10. Tài san c djnh hihi hInh 

- TAng giAm tàl sAn có djnh hAu hinh nAm 2019: 

NhA cfra, vt kin 
trüc 

KhoAn miic áy mOc thit bj 
Phtrong tin vn tAi 

truyn dn 
Thit bl  dyng cy 

quAn 1 
TAi sAn cfs 
djnh khAc 

Tng cong 

Nguyen giá TSCD hOu hlnh 

So dir dau nAm 962.884 
- Mua trong nAm 

-Tangkhác 72.868 

- Tang do diu chuyn 

- TAng do diu chinh 14 

- Thanh 1', nhuçng ban 

- Giâm do diu chuyn - 

-GiAmdodiuchinh (14) 

S dir cui nAm 1.035.752  

GiA trj hao mon JOy k 

S dir du nAm 255.705 
-HaomOntrongnãm 38.591 

- Tang do diu chuyn 

- Tang do diu chinh 

- Thanh li', nhucrng ban 

- Giâm do diu chuyn 

- GiAm do diu chinh 

S dir cui nAm 294.296  

GiA trj cOn li cüa TSCD h&u hmnh 

S dir dàu nAm 707.179 
SidtrcuinAm 741.456 

71.513 53.649 38.560 12.149 1.138.755 
116 972 3.496 548 . 5.132 

72.868 
481 . 909 1.390. 
29 11 51 105 

(645) (125) (362) (1.132) 
(481) (909) - - (1.390) 
(65) - (11) (15) (105) 

70.948 54.621 41.931 12.371 1.215.623 

64.550 46.266 27.579 10.352 404.452 
2.349 . 2.636 . 3.245 . 691 47.512 

214 - - 214 
4. - 1. 

(645) (125) (362) . (1.132) 
(214) - (214) 

(4) - . (1) (5) 
66.250 48.906 30.699 10.681 450.832 

6.963 7.383 10.981 1.797 . 734 303 
4.698 5.715 11.232 1.690 764.791 
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NGAN HANG THUOT'JG MAI cO PHAN SAL GON CONG TH1fOTJG Mu s: BO5ITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

Nam tài chlnh ket thuc ngày 31 thang 12 nam 2019 Dv',: v th:h: Tri, Ding Vit Na,,: 

- Tang giám tài san c djnh hfru hInh näm 2018: 

Nhà cüa, vt kin 
Khoãn mi1c May móc thi& bl

Phirong tin vn tãi Thi& bj ding Ct) 'lài San CO
Tang cong trñc truyen dan quail 1 dnh khác 

Nguyen giá TSCD hüu hInh 

Ses dudu nam 
- Mua trong nãm 

- Tang khác 

- Tang do diu chuyn 

- Tang do diu chinh 

- Thanh 1', nhuctng ban 
- Giãm do diu chuyn 

-. Giam do dieu chtnh 

S dir cui nam 

Giá trj hao men IGy k 

S dir du nàm 

- Hao mon trong nàm 
- Tang do diu chuyén 

- Tang do diu chnh 
- Thanh 1, nhuç'ng bàn 

- Giâm do diu chuyn 

- Giâm do diu chinh 

s6 dir cui nàm 

Giá trj cOn Jal cOa TSCD hüu hinh 

Sdtrdu nàm 
s6 dir cuói näm 

894.146 69.730 53.649 36.911 11.499 1.065.935 
1.843 - 1.685 684 4.212 

68.738 - 68.738 
16.242 2.786 80 280 19.388 

93 6 31 38 168 
- (60) - (36) (34) (130) 

(16.242) (2.786) (80) (280) (19.388) 
- (93) (6) (31) (38) (168) 

962.884 71.513 53.649 38.560 12.149 1.138.755 

218.713 
36,992 

255.705 

62.305 '. 43.509 24.448 9.715 358.690 
2.305 2.695 3.229 661 45.882 

14.463 2.146 80 127 16.816 
21 70 42 22 155 

(60) - (36) (24) (120) 
(14.463) (2.146) (80) (127) (16.816) 

(21) (8) (104) (22) (155) 
64.550 46.266 27.579 10.352 404.452 

675.433 7.425 10.140 12.463 1.784 - 707.245 
707.179 6.963 7.383 10.981 1.797 734.303 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

Näm tài chinh k& thüc nã 31 thán 12 nãm 2019 Dci, vj till/i: Triii Eláng Vit Nun, 

NGAN HANG THUONG MI CO PHAN sAi GON CONG TH ONG Mu s6: BOS/TCTD 

- 
- Các thong tin khac ye tài san co dinh hiru hinh: 

31/12/2019 31/12/2018 

Giá tn con 1i cüa TSCf hfiu hlnh dA dung d th chap, cm c cho cá khoãn vay 

Cam k& mua TSCD cO giá trj Ian trong tiwng lai 

Cam kt ban TSCD CO giá tn ian trong thong Iai 

Giá trj cOn Iai  cOa TSCD hiru hlnh tam  thai khOng duçc sir dvng  vào s n xut kinh doanh 

Nguyen giáTSCF) hiru hInh d khu hao h& nhung vn cOn sir dung 120.112 . 117.225,2' 

Giá trj cOn Iai  cüa TSCD hüu hinh dang chir thanh I' 
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NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s& B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Nãm tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2019 D07I vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

11. Tài san c6 dinh thuê tài chinh: Không phát sinh 

12. Tài san C6 dinh vô hinh 

- Tang gum tài san c6 djnh hiru hInh nãm 2019: 

Khoãn muc 
Quy6n sir 
dl)ng dat 

Phn mm 
may vi tInh 

Tong cong 

Nguyen giá TSCD vô hinh 

S6 dir cl6u nãm 43 1.746 48.256 480.002 

-Muatrongnãm - 1.867 1.867 

-Tang khác 29.972 29.972 

-Tãngdodiuchuyn - - - 

- Thanh 1, nhtrcmg ban - - 

- Giám do di6u chinh - - 

S6dwcu6inàm - 461.718 - 50.123 511.841-' 

Giá trj hao mon lüy k 

Sôdirdunãm 36.285 45.822 82.107 

- Hao mOn trong näm 2.661 . 840 3.501 

- Tang do diu chuyn - - 

- Tang do diêu chinh 1 1 2 

- Giãm do diu chinh (1) (1) (2) 

S6dtrcu6inãm 38.946 . 46.662 85.608 -' 

Giá tn cOn lai cüa TSCD vô hInh 

S6 dir du nãm 395.461 2.434 397.895 

S6 dir cu61 nãm 422.772 3.46 1 426.233 ,- 

- Tinggiãm tài san C6 djnliyO  hIuk nàm 201&  

Khoãn muc 
Quy6n sir 
dung dt 

Phn mm 
may vi tInh 

T6ng cong 

Nguyen giá TSCD vô hInh 

S6 dir du nàm 405.418 . 46.807 452.225 

- Mua trong nàm - 1.449 1.449 / 

-Tangkhác 26.328 26.328 ' 

- Tang do diu chuyên 

S6dtrcuáinãm 431.746 48.256 480.002 

Cia trj hao mOn tOy k 

So dir dau nam 33.697 45.330 79.027 
- Hao mOn trong näm 2.588 492 3.080 

- Tang do diu chuyn 

s6 dir cu6i nãm 36.285 45.822 82. 107 

Cia tn cOn lai cüa TSCD vô hinh 

S6dirdunãm 371.721 1.477 373.198 

S6 dir cu6i nàm 395.461 2.434 397.895 
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NGAN HANG THUONG MA!  CO PHAN SAL GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CH!NH 

Nám tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2019 Don vj lInk: Triu Dng Vit Nam 

- Các thông tin v tài san c djnh vô hInh: 

Khoãn muc 31/12/2019 31/12/2018 

    

TSCD vô hinh quan trong, chim t trçng km trong tong tài san 

Giá tn hop 1' cña TSCD vô hinh do Nhà nuâc cap 

Giá ti-i con Iai cCia TSCD vô hInh dã dông d th chip cho các khoãn nc 
phãi trã 

Giá tn con 1i ciia TSCF) vô hinh t?m  thOi không sir dçrng 

Nguyen giá cLia TSCD vO hInh khAu hao h& nhimg vn cOn sir dung 44.914 44.914 , 

Giá trj cOn lai cila TSCD vô hinh dang thanh 1' 

Chi phi trong giai doan nghiên cüu, trin khai 

Giá ti-i cam kEt mua, ban TSCD vO hInh có giá ti-j km trong tucmg lai 

Các thay dOi khác 
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NGAN HANG THUONG MJJ CO PHAN SAI GON CONG THU(YNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nãm tài chInh kt thñc ngày 31 tháng 12 nAm 2019 Don vjtInh: TriéuDông VietNam 

13. Bit dng sin du tir Không phit sinh 

14. Tii sin ci khic 

31/12/2019 31/12/2018 
1. Chi phi xiy dimg co bin d& dang 11.042. 61.431 
2. Mua sm tii sin ct dinh 4.122 . 78.790 
3. Cic khoin phii thu 54.091 . 46.411 
4 Tii sin có khác 51.644 23.178 

Cong 120.899 209.810 

14.1 Cic khoin phil thu 31/12/2019 31/12/2018 
- Cic khoin phii thu ni b 25.546 24.287 
Trong do: 

Tam &ng nghiép vu 4.589 . 4.50 7 - 
Cáckhoánpháithuk/zác 2.818 1.641 

- Cic khoin phii thu bin ngoài 28.545 22.124 
Tien hJ tnT fat sut c/r& Nhâ nzthc i/rank toOn (*) 4.664 4.664 

Cáckhoánkhác 23.881 . 17.460 

Cong 54.091 - 46.411 

(*.): Thuyt mink tin hJ trçr lãi sut cli& Nhà nwóc thank toãn: 

Tin cia clii cho k/rOck king vay 1u trçi Iãi suit 67.592 

Cic k/roan cia n/zn tin ho trc7 hIt such (62.928) 

K/:oin tih con phOi thu hc tnT ch?r NhO niróc thank loin 4.664 

14.2 Tii sin có khic 31/12/2019 3 1/12/2018 
-Chiphichâphinbô 4.914 . 6.824 
- Tii sin gin ncr dã chuyin quyin sir hilt, cho Ngin hang dang ch& xir 1' 45.754 . 15.340. 
-Tii sin khác 976 1.014 

Cng 51.644-  23.178. 

15. Cic khoin no Chinh phü vi Ngin hang Nhi nthc: Không phit sinh 

16. Ti&i, yang gin và vay cic TCTD khic 

31/12/2019 31/12/2018 
16.1. Tin gill cüa cic TCTD khic 

a. Ti&n gin không k' han 242.7 11 . 92.937 
- Bang VND 241.862 92.084 

- Bcng ngogi hoi 849-  853 
b. Tin gin ci k' han 2.723.214. 1.859.446 

-BcngVND 1.004.000. 461.000 

- Bcngngogihi 1.719.214 1.398.446. 

Cong 2.965.925 . 1.952.383 
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NGAN RANG THUOG Mi cO PHAN SAl GON CONG THUC1NG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHfNH 

Nãm tài chInh kt thuc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Don vj tInh: Trit Dng Vit Narn 

16.2. Vay các TCTD khác 3 1/12/2019 3 1/12/2018 
-BAng VND 1.610 1.783 

+ Ngán hang TMC'P Du tzr vâ Phát Triln Vit Narn -CN SGD 3: 1.610. 1.783 

- BAng ngoi hi 252.058 2.007 
+ Ngán hang TMCP Du tw và Phát Trkn Viêt Nam - CNSGD 3: 1.822 2.007 

+ Ngán hang TMCP Hang Hal 196.945 

+ Ngdn hang TMPNgoqi Tlzzcong VN 53.291 

Cng 253.668 3.790 

Tong cong tiM, yang gui và vay TCTD khác 3.219.593 1.956.173 

17. TiM gui cüa khãch hang 

- Thuyêt minh theo Ioi tiM gui 31/12/2019 31/12/2018 
TiM,vànggirikhongk'han 2.347.073 ' 2.212.262 

-BngVND 2.122.542 2.012.003 

- Bang yang và ngogi t 224.53 1 200.259 

Tiên, yang gCri có k' hn 13.912. 147 13.055.837 
-BngVA'D 13.753.703 12.826.587 

- Bang yang và ngoqi t 158.444 229.250 

TiM gfrivMchuyendüng 149 146 
TiAngiik'qu' 18.261 21.147 

TMg cong 16.277.630 15.289.392 

- Thuyt minh theo dOi tLrong khách hang, Ioi hlnh doanh nghip 3 1/12/2019 3 1/12/2018 
TiM gth cia KBNN 

TiM gth cüa TCKT 3.058.851 3.082.271 
Doanh nghip nhâ nw&c 410.778 . 302.593 

CôngtyTNHH 2.000.163 . 2.016.528 

Cong ty cphn 408.303 402.221 

Doanh nghlp twnhán 73.419 55.220 

Doanh nghiép CO vn &u tw nw/ic ngoài 166.188 . 305.709 

TiM gcri ccia cá nhán 10.73 1.092 10.120.488 

TiM gcri ecia các dôi tucmg khác 2.487.687 2.086.633 

T&ig cong 16.277.630 15.289.392 
/ 

18. VM tài trçr, üy thãc d&u tw, cho vay TCTD chlu rcii ro: Khcing phát sinh 
19. Phát hành giAy to. có giá thông thtro.ng: Khcing phát sinh. 
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NGAN HANG THUThJG MAL1 CO PHAN sAi GON CONG THU(JNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHfNH 

Nàm tài chinh kk thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Don vj tinh: Triu Döng Vit Narn 

20. Các khoãn phái trã, n khác và dLr phông rüi ro khác 31/12/2019 - 31/12/2018 
Các khoán phãi trã ni b 40.282 40.93 6 

- Các khoán phái trá cho can b CNV 26.92! 26.731 

- Doanh thu chàp/zdn ho - 

- Qu9 khen thtráng và p/uc Iqi phái trá 4.556 5.789 

- Các k/ioán phái trá nôi bô khác 8.805 8.416 

+Laicn1ôngphhitrá 683 . 683 

+Khoànpháitrãniibôkhác 8.122 7.733 

Các khoàn phãi trà bn ngoài 73.645 49.854 
- Phái trd v niva sm TSCD 870 870 

- Thus thu nháp doanh nghiêp phdi n5p 35.454 . 9.781 

-Chuy1ntinpháitra 10.202 3.157 

- Thuevà các khoán p/zái nóp cho Nba Nzthc 3 

-PháitrákhácchoNhàNiràc 2.539 2.539 

- Các khoán phái trá ben ngoài khác 24.580 33.504 

Cong 113.927 90.790 

21. Thud thu nhâp hoãn 1i phãi trã: Chi.ra phát sinh. 
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NGAN HANG THU'ONG Mi CO PHAN sAi GON CONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2019  

22. Vn qu cüa Tf chüc tin dung 

22.1. Báo cáo tInh hinh thay di v6n chü ser hiru 

CHI TIEU 
Vn gop chü 

s&hTru 
Qu5 dçr phOng 

tui chinh 

THU1NG 

Thing dir vtn Chênh 1ch 
,, t' giá hi

Qu3 dçr tr& b Qu5 du tir 
co phan

doái
sung v6n diu I phát trin  

Mu s: B05/TCTD 

Don vj tmnh: Triu thing Vit Nan: 

Lçi nhun chu'a 
phãn phi 

Tng 

S dir ti ngày 01/01/2018 3,080.000  
Lçi nhun sau thu nãm 2018 
Chi c tüc tO lcii nhun nãm 2017 
Trich 1p các qu tO Iqi nhun nàm 2017 

Trich qu khen thuOng, phOc lci tO 1ci nhu.n nAm 201 - 

Trich qu hoat dng Hi Mng Quan trj  - Ban Kim so   - 

s6 dir ti ngãy 31/12/2018 3.080.000 

SE dir ti ngày 01/01/2019 3.080.000 

Lqi nhun sau thu näm 2019 

Chi c thc tO lcri nhun nãm 2018 

Inch 1p các qu9 tO lç nhun nm 2018 
Trich qu khen thu'&ng, phüc 1i tO lcii nhun nãm 2018 
Trich qu hoat dng Hi dng Quân trj - Ban Kim soát 

Chênh 1ch t' giá h& doái  

S dtr tai ngày 3 1/12/2019 3.080.000  

716 -• - 48.189- 8.784. 216.054 

- 2,730 . 5.459 

(22.500) 
- -   (1.500y (1.500) 

716' 50.919 . 8.784. 221.513 72.612 3.434.544 

716 0 . 50.919, 8.784  -  221.513 . 72.612 . 3.434.544 

144.622 . 144.622, 

2.081 ,, 4.163, (6.244) 
(17.100) (17.100) 
(1.187). (1.187) 

716 - 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 

63.170' 
41.631 

(8.189) - 

(22.500) 

3.416.913. 
41.631-. - 
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NGAN HANG TH1JCNG MiI CO PHAN SAI GON CONG TH1tCNG Mu si: BO5ITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Don vj iinh: Triu Dông V4t Nam 

22. Vin qu5 cOa To chi.rc tin dung (tip theo): 

Theo Nghj dinh s 93/2017/ND-C? ngày 07 thàng 08 nàm 2017 do Chinh phü ban hành, các Ngân hang thucing rnai  phài trich 
1p các qu truâc khi chia cô tirc nhu sau: 

- Trich lap qu dr trii b6 sung vn diu 1 5% lcii nhu.n sau thu& so du ti da cüa qu nay bang vOn diêu I hin cO cüa các t 
chIrc tin ding. Qu9 nay sè disçic chuyn sang vn diu I khi có stir phé chun cüa Ngãn hang Nhà nuàc Vit nam và lily Ban 
Chàng Khoán Nhà Nu&c. 

- Trich 10% vao qu9 dir phông tài chinh; sO dtr tOi da cüa qu nay không vuçrt qua 25% vn diu 1 hiên có cila các tO chcrc tin 
dvng Qu dv phông tài chinh dông dé bü dp phân con lai  cOa nhOng tn tht, thit hal  v tài san xãy ra trong qua trinh kinh 
doanh sau khi dã duqc bO dp bAng tiAn bAi thtthng cOa các to chàn, cá nhân gay ra tAn that, cOa tA chac báo hiAm Va sir dung 
dir ph/mg trich tp trong chi phi. 

- Trich các qu5 khác nhtr qu dAn tu XDCB, qu khen thi.râng ph/ic lcri...do Ban lãnh dao  Ngân hang dA xuAt vâ do Dai  hii 
dAng co dông phé duyt. 

22.2. Thu nhâp trên mt cA phiu 31/12/2019 31/12/2018 

- Lçxi nhun hoc IA dA tmnh lãi cr bàn trén cA phiEu 144.622 . 41.631 

- SA binh quân gia quyEn cO phiu phA thông dA tinh läi cd bàn 308 308 

- Lãi co ban trên Co phiu 470 / 135 

22.3 Thuyét minh v các cong cu tài chinh phtrc hp 

22.4. Chi tit vAn dAn tir cüa TCTD 

31/12/2019 31/12/2018 

TongsA VAnCPphôthông TongsA VAn CPphô thông 

- VAn gop các cA dông 3.080.000. 3.080.000 3.080.000 3.080.000 

-ThngdtrvAncAphAn 716 716 716 . 716 

TAng cong 3.080.716 3.080.716 . 3.080.716 3.080.716 

z 22.5. Co tuc 

Nàm 2019 Näm 2018 

- CA tOc dA cong bA sau ngày k& thOc niên dt kA toán: 

+ CA tOc dã cOng bA trén cA phiAu phA thông: 

+ CO tOo dã cOng bA trén cA phiAu ixu däi: 

- CA t/rc cOa cA phiAu uu dài lily k chua dixcrc ghi nhn: 

Chua cOng bA KhOng chia cA tirc 
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NGAN HANG THUNG ML1 CO PHAN SAt CON CONG THUONG Mu s: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nãm tui chinh kt thuic  ngiy 31 tháng 12 nãm 2019 Don vj tInh: Triu Bong '7t Narn 

22.6. Co phiu 

3 1/12/2019 31/12/2018 

- S hrgug cô phiëu dàng k' phát hành 308 308 

- St hrcmg c phiu dã ban ra cong chOng 308 308 

+ Cphiêu phó thông 308 308 

- S lucmg c phiu dang urn hành 308 308 

+ CoT  phioTu phô thông 308 308' 

* Mnh giá c phiu dang luu hânh 10.000 ding/cô phiu. 

VI. Thông tin bô sung cho các khoãn miic trInh bay trong Bio cáo kt qua hoat dng kinh doanh 

23. Thu nhãp lãï vi các khoin thu nhp ttro'ng hr 

31/12/2019 31/12/2018 

Thu nhp Lai tin gth 61.073 51.280 

Thu nhp Iãi cho vay khách hang 1.531.709 1.388.565 

Thu tr Iãi kinh doanh, du tu ching khoán nq 33.171 76. 121 

-Thu lâi tz ching khoán kinh doanh 33.171 76.121 

Thu ttTr nghip vii bão Iãnh 5.998 4.978 

Thu khác tCr hoat  dtng tin dvng 7.781- 1.365 

Tong cong 1.63 9.73 2 1.522.309 ;, 

24. Chi phi Iãi và các khoãn chi phi tirng tiz 

Trà lãì tin gth 

Trá lãi tiM vay 

Chi phi hoat dng tin diing khác 

31/12/2019 

879.752' 

5.578 

28.407 

31/12/2018 

812.641 

339 

53.0 11 

913.737 865991 Tông-eng 

25. Lãi/1 thun tir hoat dng dich vu 

31/12/2019 31/12/2018 

Thu phi dich vu 68.658 64.649 

Thu djch vi thanh toãn 27.234 28.990 

Thu djch viii ngOn qu5' 711 773 

Thu khác v djch vi 40.713 34.886 

Chi phi tr hot dng dlch  vy 21.463 21.675 

Chi djch vy thanh toán 7.837 8.247 

Chi phi btru phi và mng viM thông 11.246 11.059 

Chi v djch viii ngân qu 1.612 1.864 

Chi khác v djch vi 768 505 

Lãi/I thun tir hoOt dung djch vu 47.195 /  42.974 

- 
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NGAN HANG THUCYNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUCNG Mu s: B05/TCTI) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

Nám tài chinh kt thüc ngày 31 thing 12 nim 2019 Don vjtInh: Triu Dng V4tNani 

26. Lii/I thun tic hoat dng kinh doanh ngoi hi 

Thu nhp tic hoat dng kinh doanh ngoai  hi 

Thu tIc kinh doanh ngoqi té giao ngay 

31/12/2019 

11.905 

7.475 

31/12/2018 

26.607. 

26.338 

Thu tic cdc cong cu tat chinh phái sinh tin t 4.430 269 

Chi phi hoat ding kinh doanh ngoai  hi 316.. 1.766 

Chi vkinh doanh ngoqi tê giao ngay 316 1.766 

Chi v cOc cOng cy tat chInh phái sin/i tin t 

Lii! (1) tbun tic hot dng kinh doanh ngoi hôi 11.589 7 24.841 / 

27. Lii! I thun tic hoat dng kinh doanh (mua bin) chirng khoin kinh doanh: Không phát sinh 

28. LiLt 1 thun tic hot dông kinh doanh (mua bin) clung khoin du tu 

29. Thu nhâp tw gop van, mua c phn: 

31/12/2019 31/12/2018 

Co ttrc nhn thrçrc trong nim tir gop van, mua c phn. 5.419 / 5.149 / 

Thu tic lqi nhun cong ty con chuyên v 4.011 3.54 1 

Thu tic gop von, dAu nr dii han 1.408 1608- 

Tng cong 5.419 /  5.1497 

30. Lii/I thun tic cic hoat dông kinh doanh khic 

31/12/2019 31/12/2018 

Thu nhp tic hoat  dng khic 76.461 118.993 

Chi phi tic hoat dng khic 3.015 3.947 

LiLI1 thun tic cic hot dng kinh doanh khic 73.446  115.046- 

31. Chi phi h03t dng 

31/12/2019 31/12/2018 

1. Chi np thu vi các khoin phi, 1 phi 2.864', 2.325 

2. Chi phi cho nhin viên 290.930 1.- 286.629 

TrongdO: 

Chihrcrngvàphucáp 219.819 -- 218.537' 

Cáckhoán chi dOnggOp theohtong 44.101 , 43.172 

Dng phyc vO các clii phi lien quan 14.632 - 13.840 

Chitrcxcp 12.378 . 11.080 

3. Chi v tii sin 86.969 .- 83.569 

Trongd'O:K/uiuhaotàisãncôa'inh 51.013 48.962 

4. Chi cho hoatdng  quin 1' cOng vi,i 67.416 60.957 

Trongdó: 

Cóngtác phi 6.498 6.058 

Chivcáchoqtd5ngdoOnthéciaTCTD 136 94 
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NGAN HANG THUNG M41 CO PHAN sAi CON CONG THUC1NG Mu so: BO5TFCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H 

Nãin til chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nim 2019 Don vj tlnh: Triu Dông V4tNam 

31. Chi phi hoat dng (tip theo) 

5. Chi np phi bào him, bio toàn tiOn gri càa khich hang 14.73 5 14.987' 

6. Chi phi dirphông (khôngtInh chiphIdtphông 

nil ro tin dung n5i và ngogi bang; chi phI d 

phônggiám giá ch&ngkhoán) 23.414 . 636 - 

7. Chi phi hoat  ding khác -  

TOng cong 486.328 / 449.103 / 

32. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghip 

31/12/2019 31/12/2018 

32.1. Chi phi thud thu nhOp doanh nghip hin hành: 

1. Lçi nhuOn trtrnc thu TNDN 180.076 ,- 51.633 / 

2. Cic khoin mijc thu chinh thu nhOp chju thuê: 

(Tth) thu nbOp  duac min thu TNDN: (5.419) . (5149) 

Thu nhp tIrgóp vn lien doanh mua cphcn (5.419) (5.149) 

Cong chi phi không duqc kh&u tnt khi xác dinh lcii nhun tInh thu& 2.6 13 2.422 

3. Thu nhp chju thud 177.270 - 48.906 

Chi phi thu TNDN tinh trn thu nhp chju thus k' hin hinh 35.454 . 9.781 

Diu chInh chi phi thu thu nhp doanh nghip cüa các nim tnróc vio chi 
phi thu thu nhp hin hành k' nay - 221 

4. TOng chi phi thuO thu nhp doanh nghip hiOn hành 

32.2. Chi phi thuO thu nhp doanh nghip hoin 101:  Không phát sinh 

 

35.454 / 10.002 - 

  

VII. Thông tin bO sung mt sO khoin muc trInh bay trên Báo cáo liru chuyên tin t 

 

33. TiOn và cic khoãn ttwng throng tin 3 1/12/2019 3 1/12/2018 

TiOn mOt và các khoãn tirong durng tiOn t?i  qu5 174.299 . 156.001 

Tién gôi ti NHNN 784.793 844.551 

TiOn, ngoai hOi gfri ti các TC1D khác (không k' hn vi kS' h?.n < 3 thing) 4.469.694 2.275.223 

Tong cng 5.428.786 ,- 3.275.775 . y 

34. Mua mon vi thanh 1 các cong ty con: Không phát sinh. 

VIII. Cic thông tin khic 

31/12/2019 31/12/2018 
35. Tinh hlnh thu nhâp cüa cm b, cOng nhin viên 

I. Tong so can bç, cong nhan vien 

II. Thu nhp cüa cm b, cOng nhin viên 

l.TOngqu1trnng 

1.366 

219.819, 

1.375 

218.537, 

2.T6ngthunhp 219.819 . 218.537 

3. TiOn luxing bInh quin (dOng/ngu?ii/thang) 13 , 13.. 

4. Thu nhp bInh quân (dOng/ngi.niiilthing) 13 - 13 
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NGAN HANG THUNG M1 CO PLIAN SAL CON CONG TH1XNG Mu s6: B05FCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CH!NH 

Nàm tài chInh kt thic ngiy 31 thing 12 nim 2019 Don v:tmnh: Triu Dông Vi1Nam 

36. Tinh hlnh thirc hin nghia vu vói Ngãn sich Nhi ntthc 

Ch tiêu 
Phit sinh trong nim 

du cui nim S du du nim 
S phãi np 

S 
S6 di np 

I. Thud GTGT 589 6.057 / 5.896 750 
a. ThuêGTGT 589 ,- 5.815 5.654 750 
b. ThuGTGTnhàt/uiunwóc 
ngoai 242 242 

2. Thug TNDN 9.781 36.414 / 10.741 35.454 
a. Thud ThTDN 9.781 

b. Thus TNDNnhâ thu nzthc 
ngoài 

35.454 

960 

9.781 

960 

35454 

3. Các khoin phi, 1phi và cãc 
khoán phii nôp khác 61 3.330 7 3.194 . 197 

/ 
Tng cong 10.43 1 45.801 . 19.831 36.401 

37. Loi hinh và gii trj tii sin th chap cüa khich hang 

Gii trj den Giá trj dn 
Loai tii sin dim bio 31/12/2019 3 1/12/2018 
Bt ding sin 26.945.446, 23.690.087 
Phngtin4ntii 437.962 481.917 
S tit kim, k' phiu va cic giy th có gii khic 697.225 649.799 
Vttu,hinghóa 379.024 . 368.619 
Iii sin thchpkhic 512.417 855.134 

Tng 28.972.074 26.045.556 

38. Nghia vu n tim in vi cic cam kt dira ra 

Chitiêu 31/12/2019 31/12/2018 
Bio lãnh vay v6n 

Cam kt giao djch ngoi hOi 926.800 
Cam kt mua ngozi té 

Cam kt ban ngoai t 

Cam k.i giao djch /ioán di 926.800 

Cam kt trong nghip vi L/C 91.729 90.904 
Cam kt thanh loan trong nghip vu LIC 91.729 90.904 

Các cam kt khic 162.980 148.480 
Báo lãnlz thanh toán 68.171 57.685 

Báo lãnh thuv hin hçrp dông 39.905 - 24.114. 

Báo lãnh dw thcu 5.894 - 6.425 

Cam kt báo lânh kiiác 49.010 60.256 

T&ig 1.181.509/ 239.384 

Trong qua trinh kinh doanh binh thu&ig, Ngin hang thirc hin nhiu cam k& khác nhau và phit sinh mt s khoin ncx tim 
tang và cam kt nçi tim tang thrcyc hach tom vio ngoi bing. Ngin hing dr kin không bj tn that trpng yu tir các nghip 
vu nay. 

. / 
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NGAN HANG THU(NG MeJ CO PHAN SAl GON CONG THIfONG Mu s: BO5ITCTD 

THUYET MINII BAO CÁO TAI CHfNH 

Nàm tài chink kt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Don vjtmnlz: Triêu Dông VitNanz 

39. Hoat dng ày thUc và di l TCTD không chju rüi ro: Không co. 

40. Các boat ding ngoi bang khác ma TCTD pkài chiu nil ro dáng k: Không co 

41. Gino djch vol các ben lien quan 

Mi Tinh cht Phit sinh S dir 
Ben lien quan quan h giao dick trong nAm tai 31/12/2019 

TiOn g1ri thanh toán 
ti ngân hang 609.872 

COng ty TNHH MTV Quan 1' 
COng ty con 

N và Khai Thác tâi san 

K qu ti ngân hang 

Läi phãi trã tin gth, 
k' qu 

Tin thuO nhà 

6.308 

3.164 •-/• 

Gópyôn -    612.503 . 

42. Các si kin sau ngày 1p bang can di k toán 

Ban Tng Giám dc khng dinh ring không có sr kin nào phát sinh sau ngày k& thUc th&i k' tài chInh lam ành hirOng 
trcng yu dn tInh hInh tài chInh cUa Ngân hang cn dLrçlc thuy& minh, cong b tren Báo cáo tài chlnh. 

43. Muc d tp trung theo khu virc da ly cUa các tài san, cong nc và các khoan mic ngoi bang 

Bi phn theo khu vrc dja 1': Là mit b phãn có the phân bit duçic cUa ngân hang tham gia vào qua trInh cung cap san 
ph.m, djch vi trong phrn vi mt môi trtthng kinh t cii the ma b phOn nay có chiu i-Ui ro và lcri ich kinh t khác vol các b 
phn kinh doanh trong cãc mOi trirOng kinh t khác. Mt khu vrc dja l' không bao gm các hoat dng trong mOi trixông 
kinh t cO i-Ui ro và lcri ich kinh t khác bit dáng k& Mt khu virc dja 1' cO th là mt qu6c gia, hai hay nhiu qutc gia hoc 
met, hai hay n1iiu tinh, thành ph trong cã nuOc. 

DVT triu thing 

Tngdirn 
cho vay 

Các cam kt tin 
dung 

CCTC phái sinh 
(Tàng-gia-trao 

djch theo hçrp ding) 

Kinhdoanhvàd&u 
tir chu-ng khoán 

Trong ntrOc 15.056.951 16.277.630 254.709 668. 1.050.857/- 

Ngoài nirOc 

44. Quãn l rOl ro tài chinh 

Các rUi ro tài chinh ma Ngân hang phài chju bao gm i-Ui ro tin dvng,  i-Ui ro thj truOng vU rUi ro hoat  dng. 

44.1. RUi ro tin dung 
nui to un uvng  ia rui to ma myl. oen mum gia irong myi cong ciii 141 cninn noic nyp uong naen nang nong tnirc niçn cue 
nghTa viii cUa minh, dn dn ton tht v tài chinh. RUi to tin dyng phát sinh tir hoat  dng cho vay và baa lUnh dirOi nhiu 
hInh thfrc. 

NgUn hUng cüng chu các rUi ro tin dyng khác phUt sinh tir các khoàn dAu tu vào chUng khoan nq và cUe i-Ui ro khác trong 
hoat dng giao djch cUa NgUn hUng (rUi ro giao djch), bao gim các tài sUn trên danh i-nyc giao djch không thue vn chU sO 
hiiu, các cong cu phUi sinh vU si dir thanh toUn vol các di tác. 
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NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THU(JNG Mu s6: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nim tii chInh kt thic ngiy 31 tháng 12 nim 2019 Don vjtInh: Triu Bong Vit Nan:  

Rüi ro tin ding là rôi ro km nht cho hoat  dng kinh doanh cüa Ngin hing, do do Ban Iãnh dao  quin l' ni ro tin dvng  cho 
Ngin hang mt cách rt cn trgng. Vic quin 1' vi kim soit ni ro tin ding duqc tap trung vio mt b phn quin l rüi ro 
tin dung chju trich nhim bio cáo tlnr&ng xuyen cho Ban TOng Gum dôc vi ngithi dOng du mi dn vi kinh doanh. 

44.1.1 Do hrOrng rüi ro tin dung xic djnh tn that vi 1p  dir phOng 

(a) Cho vay vi bio lãnh 

Vic do 1umg rOi no tin dmg dizcic thc hin tnrôc vi trong th&i gian cho vay. 

Ngin hing di xiy di,rng cic mô hinh M trcr vic djnh hrcing nil ro tin dung. Các mO hinh xp hang  vi chAin diAm nay chrcnc 
sCr diing cho mç1 danh mic tin ding tr9ng yAu và hinh thành Ca st cho vic do hthng các nil ro vi pham thanh tom tniàc vi 
trong khi cho vay. 

Di,ra trên vic do luOng trên, Ngin hang phin loal các khoin cho vay vi trich 1p du phOng theo thông ti.r s 02I2013iTT-
NHNN ngiy 21/01/2013 vi Thông tim s 09/2014rrT-NHNN ngiy 18/03/2014 cia Ngin hang Nba mióc dé do krong và 
phin loi cic khoin cho vay vi bio 1mb. 

(b) Chirng khoán no 

Cic kliöin dAu tim cia Niri hang vàh iigkIióáihçi 11 cic cong cu nq do ChInh pliiicic to chfrc tin dvng  vi kinh tê có 
uy tin phát hinh. Ru ro tin dvng  ducsc uâc tlnh theo tüng khoin nçi ci thA khi Ngin hang dinh giá cO si,r thay dcii vA ni ro 
tin diing cia ben d& tic. Cic khoin dAu tim vio cac ching khoin nay ducxc xem là cich dA dim bin hoch dnh chAt lucing 
tin dung t& han vi ding th&i duy tn ngu8n tin diing sn sing dA dip frng yin c&u cAp vAn. 

44.1.2 Cic chInh sich kim soit vi giãm thiAu rüi ro tin dung 

Ngin hang kiêm soit ni ro tin ding bAng vic ip diing cic han mcrc dAi vói cic nil ro (cho ci i-u ro nii bang vi ni no 
ngoai bang) lien quan dAn timng khich hing vay vAn, hoc nhóm khich hang vay vAn theo ding cic quy dnh cia Ngin 
hang Nhà nträc Vit Nam. Them vào do, ru ro tin dvng cing dtrcic kiAm soit thông qua vic ri scat dinh k' cic nhOm tii 
san thA chAp và phin tich khi ning tn nç lii vi vAn cia cic khách hang vay vAn vi cic khách hang tiAm nàng. 

Ngin hang có mit sA các chinh sách vi cich thrc thi:rc hinh dA gum thiAu nii ro tin dung. Cich thCc truyAn thAng nhAt là 
nAm gui cãc tii sin dim bio cho cic khoin tam Crng vAn, mt cich thCrc phA biAn. Cic loi tii sin dim bio cho cic khoin 
cho vay và irng tnthc gAm có: 

- ThA chAp dôi v&i các bAt dng sin là nhi ; 

. - Oc-thi*t--b, h,ir-khu, k1iuui phdL tliu, 

- QuyAn dAi vai các cOng cu tii chinh nhix chtrng khoin nq va ching khoin vAn. 
DAi vài các khoin cho vay CO dim bio, tii sin thA chAp ducic djnh giá mt cich dc 1p bôi Ngin hing vi vic ip dvng  cic 
t' 1 chiAt khAu ci,i thA dA xic dinh  gii trj có thA cho vay tAi da. T' 1 chiAt khAu cho mAi loai tài sin thA chAp duqc hi.rOng 
dn trong Thông tim so 02/2013iTF-N}INN ngày 21/01/2013 vi Thông tim sA 09f20I4rIT-N}INN ngiy 18/03/2014 cia 
Ngin hang Nhi nuàc vi ducic Ngin hing diAu chinh cho tmng truing hçrp cii thA. Khi giá trj hcip 1 cia cic tài sin thA chAp 
bi gum, Ngin hing se yëu cAu khich hang vay vAn phil thA chAp thim tài sin dA duy tn m(rc d an tom dAi vâi thu ro cia 
khoin cho vay. 
Ru ro tin difling dAi v&i cic cam kAt chi yAu bao gAm thu tin diing và cic hçrp dAng bio linh tii chlnh cO tinh chAt ttrclng tir 
nhu thu ro tin di,ing dAi vãi các khoin cho vay. Thu tin diing kern ching tCr vi thu tin di,ing thuxmg mai - là các cam kAt bAng 
yin bàn cia Ngân hing thay mt cho khách hing thanh tom cho ben thu ba un dAn sA tiAn quy djnh theo cic diAu khoin và 
diAu kin cii thA dircrc dim bio bAng chinh hing hóa lien quan vi do do rCii ro thAp han so viM cic khoin cho vay tni,rc tiAp. 
Vic phát hinh thu tin di,ing vi cic hçip dAng bio linh til chinh ducic thi,rc hin theo cic quy trinh dinh giá vi phé duyt tin 
diing nhtr dôi viM các khoiri cho vay vi tam  Crng cho khich hang ti-u khi khich hang k qu 100% cho cic cam ket ci lien 
nuan. 

44.2 ROi ro thi trtrang 

Ru ro thj truO-ng là nil no ma giá ti-i hçfp l' cia các luông tiAn trong tucxng lai cia mt cOng ci,i tài chinh Se biAn dng theo 
nhmg thay dOi cia gii th truông. Ru ro thj truing phát sinh tir trang  thu ma cia lii sEAt, cic sin phAm tiAn t vi cOng ci,i 
vAn, tAt ci cic sin phAm niy dAu chju tic ding tr biAn dng ti-en th trithng nói chung vi thng loai  thj truing nOi niêng vi 
str thay dM cia mCi-c d biAn ding cia già thj tnthng nhu: ni no Iii suAt, ru ro tiAn t vi ni ro vA gii khic. 
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NGAN HANG THUØNG Mi CO PHAN sAi GON CONG THIX(5NG 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CH!NH 

Nm tat chfnh k& thüc ngày 31 thIng 12 nIm 2019  

44.2 Rh ro thj trithng 

44.2.1 Ru ro Iä1 suit 

Rhi ro Ili suit là rôi ro ml dOng tin trong tuang lai cha mt cOng ci tài chfnh bj biên ct(ing do tic dng côa các thay dOi vô Ili sut cüa thj tnr&ng. Ngin hing quin l' rñi ro Ili suit thông qua vic kim soát môc chlnh lch 
Iãi su&t theo k' hn hIng tháng. 

Bang dithi day tIm tt rh ro Ill suAt cha Ngln hang tI ngly 31 thIng 12 nim 2019: 

Chi lieu 
- 

Không ch!u Jul - Den 1 thIng 
Tr 1 den3 

thIng 
Itr3 den 6 

thng 
Ttr6 den 12 

thang 
Itri den 5 

nlrn 
Tren 5 nlin Fong 

174.299. - - - - 

- 

- 

174.299 

Tiêngoi t4i nginhlngNhlnuOc - 784.793 - - - 784.793. 

TiM, yang goi ti vi cho vay dc TCTD khlc (*) - 3.542. 1.427.400 - 4.969.694 

Chfrng kholn kinh doanh () - - - - - - - 
Cáo c8ng c tii chlnh phái sinh vi cáo tli sin tii chlnh khlc () - 668. - - - - 668. 

Cho vay khlch hing (*) 377.893 169.218. 637.458, 2.333.100 8.362.263. 2.677.019 14.556.951 

Chhng khoin dku tu (*) - - - - 1.050.857. - 1.050.857. 

GOp v6n,dAuttrdiihan() - - - - - - 738.158 738.158, 

TM sIn c8djnh vi BtdOngsandM - - - - - - 1.191.024 1.191.024. 

Tli sin CO khlc (*) 327.705 - - - - - - 327.705. 

T6ng TM sIn 502.004., 4.705.648 1.596.618. 637.458" 2.333.100 ' 9.413.120 / 4.606.201 23.794.149' 

N' phIl trI 

TIM ghi cha vi vay tr NHNN vi sic TCTD khlc 1.645.133 . 1.324.224 250.236 - - 3.219.593 

TIM ghi chakhichhing 5.523.869. 1.771.443 2.655.461. 23.001 6.303.856 16.277.630 

Clc cOng cv tii chfnh phii sinh vi cáo khoin nq til chlnh khlc - - - - - - - - 

V8n tii trq, hythlc du tir, cho vay TCTD chju rhi ro - - - - - - - 

PhathinhgiLyt&cOgii - - - - - - - 

Clc kholn nq khic - 362.506. - - - - 362.506 

Tang Nq phái tn - 7.531.508. 3.095.667. 2.655.461 273.237 6.303.856. - 19.859.729. 

Mfrc chênh 1ch nhy cim vOl III suit nl bIng _502.004. (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863k  3.109.264 4.606.201. 3.934.420. 

Cic cam két ngoi bang cO tic dOng tOi mhc d nhay cAm vOl III suit cha sic 
sin vi cong nq (rOng) 

(1181 509 - - - - (1181 509) 

Mfrc chênh lch nhy cam vOl Ill sut ni, ngoii biing (679.505) (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 - 3.109.264 4.606.201. 2.752.911 

Miu s: BOS/TCTL) 

Dv,, '41I,i/: Trijiu dáizg Vi@ Nun, 
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NGAN RANG THUc$NG MM CO PHAN sAi GON CONG THU'aNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAJ CHINH 
Näm tIl chlnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nim 2019  

Ring dirói iy torn tt ru ro Iii sugt cia Ngin hing tI ngIy 31 thing 12 nilni 2018: 

Mu s6: B05/TCTI) 

Dir,i i/ tilt/i: Tri/:i ilong  "içt Atan:  

 

Chi tieu • khong chlu mr Den I thang Tu I den 3 

thing 
lit 3 dcii 6 

Itri rig 
1 it 6 den 12 

Elia rig 
I it 1 dcii S 

n rn Tren 5 nAm Tong 

Tinnt,vingbc,diqu' 156.001 - - 

- 
- 

-  
- 

--------------- 
- 

001  
844.551 Tin gil Wi ngin hOng Nhi rnruc - 844.551 - - 

Tin ving gal ti vi cho vay cic TCTD khic (*) - 1.575.773 799.450 - - 2.375.223 
ChCrng khoin kinh doanh (*) - - - - - - - 

Cic cOng cv tii chfnh phil sinh vi cic tii sin tii chlnh khic (*) - - - - - - - 

ChovaykhOchhang() 274.594 226.065 421.613 6.182.254 4.034.048 2.532.525 13.671.099 
Ch(rng khoin dAu ti () - - - - 2.064.349 - 2.064.349 
Gop van, du ttr dii hn () - - - - - - 738.158 738.158 
Tii sin c*djnh vi Btd*ng  sin du tu - - - - - - 1.132.198 1.132.198 
Tii sin CO khOc (*) 366.967 - - - - - - 366.967 
Tang TuI sin 522.968 2.694.918, 1.025.515. 421.613 6.182.254 6.098.397 4.402.881. 21.348.546.. 
Nq phil tn - 
Tièn 8ai cOa vi vay ti'x NHNN vi cic TCTD khic 843.627 1.112.546 - - - - 1.956.173 
Tingiiciakhichhing 5.583.244 2.443.207 2.193.983 83.273 4.985.685 15.289.392 
Cic cOng ci tii chinh phil sinh vi cOn khoOn nq tOi chlnh khic - - - - - - - 
V6n lii trq, iy thic dku tu, cho vay TCTD chju nil ro - - - - - - - 
Phit hOnh giáy t& ci gli - - - - - - 
COc khoin nq khic 302.978 - - - - 302.978 
T6ng Nc' phil tn - 6.729.849. 3.555.75 2.193.983 83.2734. 4.985.685, - 17.548.543 

Mic chinh lech  nhy cOrn vOl lii sugt nOl  bOng 
• . 

522.968, (4.034.931k (2.530.238), (1.772.370)6.098.981, 1.112.712 4.402.881 3.800.003,. 
Cic cam k& ngoi bOng cO tic dng tOi mCrc dr nhay cam vil tar suit cua cOn tar 

sin vi c8ng ttq (rOng) 
p239 384) - - - - - 239 384 

Mfrc chOnh 1ch nhy cOrn vOl Iii suit ni, ngol bOng 283.584 . (4.034.931) (2.530.238). (1.772.370) - 6.098.981, 1.112.712 4.402.881.. 3.560.619' 

() Khofin nwc nay không bao gm s dii dg phOng rüi to. 

Trasrg 38 



NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAL CON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH 
Nim til chfnh kt thic ngiy 31 thing 12 nim 2019 

Mu s6: B05,TCTD 

Do,: vj tin/i: 7'rij:: dông Vit Nan: 

44.2 RÜI ro thj truing 

44.2.2 Ru ro tin t 

ROi ro tin t là rOi ro mi gii tn cOa cic cong cv tii chlnhbj bin diing xut phit tCr bin dng t' gii. Ngin hang duqc thinh 1p vi hot ding ti Vit Nam vOi ding tin sO dvng  là dng Vit 
Nam. D8ng tin giao djch chlnh cOa Ngin hang cüng là dng Vit Nam. Cic khoin cho vay vi ng trtrâc cho khich hang cOa Ngin hing chü yu bAng dAng Vit Nam vi do Ia Mgi. Tuy nhiên, 
mt s tài sin khic cüa Ngin hang bAng ngoai t khic dng Vit Nam vi dO Ia M. Ban Tng Gum dc cOa Ngin hing di th & 1p hn mOc trng thu cho tOng loi tiAn t. Trang thu dng 
tiAn dzcrc giini sit hang ngiy vi chin luqc phOng ngOa rOi ro duqc Ngin hang sO dvng dA dim bin trang thu d6ng tiAn ducrc duy tn trong han  m(rc di thi& 1p. 

Bing dmfri day trinh bay cic tii sin vi cOng nq c0 Ngin hang thee ba1  tiAn t duqc quy d6i sang \'ND tal  ngiy 31 tháng 12 nAn 2019 

Chi tiêu EUR thrc quy di USD ç'c quy tiLi 
Cácngoitkhác 

1'ng 

Tii sin 
16.577 TiAn met, yang ba;  di qu 720 15.650 207 

TiAn gOl tai  ngin hing Nhi nithc - 33,623 - 33.623' 

TiAn, ving gOi tal  vi cho vay cic TCTD khic(*) 7.826 3.026.166 7.029 3.041.021 

ChOng khoin kinh doanh (*) - - - 

Cic cong cv tii chlnh phii sinh vâ cic tii sin tii chlnh khic (*) -, - 
— 

- 

Chovaykhachhing(*) - 671.891 - 671.891' 

ChOng khoin dAu ti.r (*) - - - 

GOp vn, ctAu tu dii han (*) - - - - 

Tii sin CO khic (*) - 7.553 - 7.553 

TAng TM sin 8.546-, 3.754.883 / 7.236 -, 3.770.665. 

Nç phil tn vI VAn chü sfr hfiu 

TingOicavavaytONHNNvicicTCTDkhiC - 1.972.121 - 1.972.121. 

TiAn gOi cOa khich hing 7584 375,594 9 383.187. 

Cáo cOng cviii chlnh phil sinh vi cic tii sin tii chlnh khic (*) - 926. 800 - 926.800 

V6n iii trcl, iy thic dAu ax, cho vay TCTD chju rOi no - - - 

PhithinhgiAyt&cOgii - - - - 

Cic khoin nq khic 962 480.368 7.227 488.557 

Vtn vi dc qu - - - - 

TAng NphAi tn vi VAn chü s&hiru 8.546'.- 3.754.883 , 7.236- ,. 3.770.665. 

Trng thu tiAn t nl bing - - - - 

Trng thu tiM t ngoI bing - - - - 

Trng thu tiM tê ni, ngoi bang -  -  -  
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NGAN HANG TF1UOT4G MIJ cO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu sti: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
Nãrn tài chinh kt thtc ngày 31 tháng 12 nãrn 2019 fhrn vj tmnh: Triju dng Viêt iVa,n 

Bang duM day trInh bay các tài san vâ câng nq ciia Ngân hang theo 1oi tin t duc,c quy di sang VND ti ngy 31 tháng 12 näm 2018: 

Chi tiêti EUR dLrçrc quy di USI) (Iwic (lu\' ii 
Các ngoi t khic 

thrqcquyda 
Tang 

Tii sin 

776 Tin met, yang bac, di qu 17.207 147 18.130 

Tin goi tai ngin hang Nhi nuâc . - 40.852 - 40.852. 

Tin, ving gôi tai vi cho vay cic TCTD khic (*) 13.595 ________ 1.433.457 7.500 1.454.552 

Chmg khoin kinh doanh (*) - - - - 

Cic cong ci tii chlnh phil sinh vi cic tAi sin tIi chfnh khic (*) - - - - 

Cho vay khich hing (*) - 808.007 - 808.007 

Chfrng khoán du tu (*) - - - 

GOp v6n, du ttr dii han (*) - - - 

Til sin c djnh vi Bt dung sin du tu - ________I - - 

Tii Sin Co khic (4.) - 4.940 - 4.940 

Tang TiI sin 14.371, 2.304.463 7.647_ 2.326.481 

NV phil tn vl V6n chi sir hü'u 

TièngiricavivaytirNHNNvicicTCTDkhiC - 1.401.306 - 1.401.306. 

Ti&n gii cOa khich hing 10.055 420.133 165 430.353 

Cic cOng ci til chinh phii sinh vi cic tii sin tii chinh khic (4.) - - - - 

V6n tii trçl, Oy thic dAu tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - 

Cic khoin n khic 4,3 16 483.024 7.482 494.822. 

V6n vi cic qu - - 

T6ng Nq phii tn vi V6n chO sir hfru 14371' 2.304.463' 7.647, 2.326.481' 

Trng thai tin t ni bing - - - - 

Trng thu tin t ngol bing - - - - 

Trang thai tin t ni, ngoi bing - _ - - 

(4.) Khoãn imic nay không bao grn s du dr phông rUi to. 
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NGAN HANG THLruNG M31 CO PHAN sAi CON CONG THIJ(ING Mu s: B05/TCTI) 

THUYET MINH BAO cÁo TA! CHtNH 
Näm tài chlnh kt thüc ngày 31 thing 12 nim 2019 Dan vj tin!,: Trii ditg Viçt Nan, 

44.2 Ri! ro thi trirbng 

44.2.3 Ru to thanh khoin 
RCii ro thanh khoin Ii rOi ro mi Ngin hing không the thrc hin duqc nghTa va chi tn lien quan den cong nq iii chlnh khi den han  vi khOng có nguen v6n thay the khi khách hing rOt v8n. Hu qua có th dn dim vic 
Ngin hing không con khi ning thanh tom d6i v6i ngthi gui tin vi khOng thrc hien dLrqc cic cam kCt cho vay. Ngin hang quin 1e rOi ro thông qua: 

- Kiém soát hoat dOng huy dung yen vi cho vay hing ngiy 

- Duy fri danh mvc  déu ttr bao gem cic chCrng khoin d ding chuyén a61 thinh tiCn mt 

- Kiém soát cic clii s thanh khoin da tim bio cáo tlnh hlnh tii chinh dim bin tuin thO theo cic quy djnh cia Ngin hang Nhi ntrOc Vit Nam. 

Ring dm51 day tOrn tt cic khoin tii sin vi nq cOa Ngin hang theo nhOm k' han  tinh tr ngiy kimt thOc nim kC tom 31/12/2019 den ngiy dio han: 

ChI tiCu Không inh 
huOng k9 han 

Trong lin 
T6ng 

Den I thing Tfr 1-3 thing Tin 3 - 12 thing Tr 1 -5 nAin Trên 5 n5ni 

Tién met, yang bac,  di qu' 174.299 - - - - - 174.299. 

TiCn gOi ti ngin hing Nhi nithc - 784.793 - - - - 784.793 
Tiên, yang gOi ti vi cho vay cic TCTD khic (*) - 4.469.694 500.000 - - 4.969.694 

Ching khoin kinh doanh (*) - - - - - - - 

CiccOng ct tii chfnh phii sinh vi sic tii sin tii chlnh khic (*) - 668 - - - - 668 

Cho vay khich hang () - 533.268 2.855.471 7.350.446 1.808.920 2.008.846 1,4,556.951 

ChO'ngkhoindéutu() - - - 395.147 655.710 - 1.050.857 

GOp v6n, déu ' (*) - - - - - 738.158 738.158 

TM sin c6 djnh vi BétdOng sin dAu - - - - - 1.19 1.024 1.191.024, 

TM sin CO khic (*) 327.705 - - - - - 327.705, 

T6ng TM sin 502.004i, 5.788.423 . 3.355.471 " 7.745.593 . 2.464.630 3.938.028_ 23.794.149 - 

Ncr phi! tim - - - - 
Tién gui cia vi vay ts NHNN vi cic TCTD khic - 2.803.507 369.746 46.340 - - 3.219.593. 

Tién g0i cOn k.hich hing - 6.588.928 2.966.310 5.950.395 771.997 16.277.630 

Cic cOng ct,  tii chlnh phii sinh vi sic khoin nq tii chfnh Ichic - - - - - - - 

V&i tii trçt, Oy thin dAu tu, cho vay TCTD chju cii no - - - - - - - 

Cáo khoin rig khic - 362.506 - - - - 362.506 

Téng Nc' phil tn - - 9.754.941 - 3.336.056' 5.996.735. 771.99? - 19.859.729. 

Mtrc chênh thanh khoin rông 502.004 (3.966.518) 19.415 - 1.748.858 1.692.633, 3,938.028' 3.934.420 
/ 
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in tInh tr ngáy kt thác kS'  kã toán 31/12/2018 dn ngày dá 

Mu s6: BO5ITCTD 

Don vj run,: Tri,n doug V&t  Na,,, 

han: 

NGAN HANG THUNG MiJ CO PHAN SAL GON CONG TH1YONG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 

Näm tài chInh kt thñc ngAy 31 tháng 12 nàm 2019 

l3àng duài dày torn tt các khoán tOi sOn vO nçi cOa NgOn hOng thco nhOrn k' h 

Ch tiêu Không ãnh 
urO'ng kj' h;n 

Trong han 
T6ng 

DEn 1 thOng Tcr 1-3 thOng T3 - 12 thOng Tir I -5 nOn, TrOn S nOm 

Tin met, yang bac,  dO qu' 156.001 - •- 
S
. - - 

- 

- 156.001, 

Tièn gôi ti ngAn hOng NhO nu6c - 844.551 - - .. - 844.551/  

Tin, vOng gôi ta.i  vO cho vay cOc TCTD khOc (*) - 2.042.073 333.150 - 
- - 

- 2.375.223, 

ChOng khoIn kinh doanh (*) - - - . - - - 

COc cong ct tAl chlnh phOi sinh vO cOc tài sOn tOi chfnh khOc (1 - - - - - - - 

ChovaykhOchhOng(t) - 904.608 1.542.662 7.560.696 2.099.882 1.563.251 13.671.099.  

Ching khoOn dâu hi (*) - - - - 2.064.349 - 2.064.349 

GOp v6n, dAu ttr dli han (*) - - - - - 738.158 738.158,. 

Tli sOn c djnh vl Bt dng sOn du tu - - - - - 1.132.198 1.132.198. 

Tli sOn Co khOc () 366.967 - - - - - 366.967. 

Tang TI! sOn 522.968 3.791.232. l.875.8l2 7.560.696 4.164.23t 3.433.607k 21.348.546 

Nq phI! trO - - - - 

Tin gri cOa vO vay tr NHNN và dc TCTD khOc - 1.625.457 330.716 - - - 1.956.173 

Tièn gui cOn khOch hOng - 6.752.302 3.849.314 4.415.231 272.545 15.289.392.. 

COc cOng ci,i tli chlnh phIl sinh vO dc khoOn nq tOi chfnh khOc - - - - - - - 

Vn tOi trçr, Oy thOc dku tu, cho vay TCTD chju di ro - - - - - - - 

PhOt hOnh giytx cO gil - - - - 

Cic khoOn nçs khOc - 302.978 - - - - 302.978, 

T6ng Nq phI! trO - 8.680.737 4.180.030. 4.415.231. 272.545_ - 17.548.543. 

MfrcchInhthanhkhoOnrbng 522.968.. (4.889.505 , (2.304.218), 3.145.465. 3.891.686 / 3.433.607. 3.800.003' 

(*) KhoOn mic nOy khong bao gm s dtr dg phOng rOi ro. 
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D Thi Loan Anh 

NGAN HANG THIfO1G MA! CO PHAN SAL GON CONG TLIUOTG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH 

Nám tài chinh kh thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Do?, vj tmnh: Triêu Ding Viêt Nanz 

44.2 Quan Iy  rüi ro tài chInh (tip theo) 

44.3 Giá trj hçp 1 cüa các tãi san tài chInh và cong nq tii chInh 

Các tài sOn tOi chinh vO cong nq tâi chInh cOa NgOn hOng dang dLrcic ghi nhOn theo nguyen tOc giO gôc tth di cOc khoOn dir 
phOng giOm giO tài sOn. Do vy, giO tn ghi so cOa cOc tOi sOn tOi chInh vO cOng nç tOi chinh cOa NgOn hang có the cO cac khac 
biét di vài giO trj hcip I' cOa chOng. 

Hin ti, Ngan hOng china thirc hiên xác ctlnh giá tn hcrp 1' cOa tOt ca cOc tOi sOn tOi chInh vO cong n tOi chInh cOa minh. Ngân 
hOng sO thirc hin viêc trInh bOy giá tr hçip 1' cOa tOi sOn tOi chinh Va cong nq tOi chinh khi cO các hurng dn chi tit cOa cac 
cci quan quOn I. 
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