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NGAN HANG THJXO'NG MA! CO PHAN SAl CON CONG THUONG Mu s6: BO2ITCTD-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT 

Tai ngày 31 tháng 12 näm 2019 Doz vj link: Triu Ding 'itNam 

ciii TIEU Thuyet 
minh 31/12/2019 31/1212018 

A. TA! SAN 

1. Tin mt, yang bc, dá quy V.01 174.411 -' 156.114 >- 

11. Tin gth ti ngân hang nhà ntr&c V.02 784.793 .- 844.551 - 

HI. Tin, yang gth t9i các TCTD khác và cho vay 
các TCTD khác 

V.03 4.968.636 ;' 2.376.184 

1. Tin, yang gui tai các IC IL) khác 4.469.986 / 2.276.184 
2. Cho vay các TCTD khãc 500.000 - 100.000 
3. Dr phông rüi to (1.350) 

IV. Chung khoán kinh doanh V.04 
1. ChCrng khoán kinh doanh 
2. Dr phông rüi ro chang khoán kinh doanh 

V. Các cong ci tài chmnh phái sinh và các tài san 
tài chInh khác 

V.05 668 7 

VI. Cho vay khách hang V.06 14.442.297' 13.559.555 / 
1.Chovaykháchhàng 14.556.951 .' 13.671.099 
2. Dir phOng rCii ro cho vay khách hang V.06.5 (1 14.654)

,. 
 (111.544) '.' 

VU. Ho9t dng mua nç V.07 
1. Mua nq 

2. Dr phOng nh ro hoat dng mua nç 

VU!. Chfrng khoán du tu V.08 819.628 , 1.813.328 
1. Ch(mg khoán dAu tir sn sang d ban - . - 
2. Chirng khoán du tir gii dn ngày dáo han 1.050.857 ' 2.064.349' / 
3. Dir phOng rüi ro ehang khoán du tir (231.229), (251.021)., 

IX. Gop van, du tr dài hn V.09 99.347 / 122.761 / 
1. Dâu ttr vâo cong ty con 

2. Vn gop lien doanh 

3. Du ttr vào cOng ty lien kt 

4. Eu tix dâi han  khác 125.655 125.655 

5. Dir phOng thn tht du Lu dài han (26.308) (2.894) 

Trang 1 



NGAN HANG TLIIrUNG MA! CO PHAN SAL GON CONG THIfONG Mu s: B02rfCTD-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT 

Tai ngày3l thIng 12 nim 2019 

ciii TIEU 

Don vjthih: Triu Dng VietNam 

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

1.192.230'' 1.133.332 -, 

V.10 765.997'- 
1.217.935 - 1.140.800 

(451.938) -.__ (405.363) — 

V.11 

V.12 426.233 ' 397.895 / 

511.841 480.002 

(85.608) •, (82.107) 

V.13 - - 
- - 

- - 

V.14 330.667 / 367.730 -' 
V.14.1 70.689 186.906 

206.806 157.157 

V.21 

V.14.2 53.172 23.667 - 

22.812.677;, 20.373.555 -,- 

X.Tiisãncdjnb 

1. Tii sin c dinh hiru hinh 
a. Nguyen giá tIi sin cô djnh hiu hinh 

b. Hao mon tài sin c djnh hth hinh 

2. Tii sin Co dinh thuê tii chInh 
a. Nguyen giá tài sin ct djnh thui tii chInh 

b. Hao mOn tii sin cO djnh thuê tii chinh 

3. Tii sin cO dinh vô hInh 
a. Nguyen giá tii sin cO dlnh vô hinh 

b. Hao mOn tIi sin c djnh vo hinh 

XI. Bat dông sin du hr 
a. Nguyen giá bt dng sin dâu tu 

b. Hao mOn bAt dng sin dAu tu 

XLI. Tài sin có khic 
1. Các khoin phii thu 

2. Các khoin lii, phi phii thu 

3. Tii sin thui TNDN hoãn lai 
4. Iii sin Co khác 
- Trongdó: Lqiththwcrngmqi 

5. Các khoin dr phOng ru ro cho cic tii sin Co 

TONG TA! SAN cO 

Trang 2 



NGAN HANG THUONG MtI CO PHAN SAI GON CONG TH1T(NG Mu s6: B02/TCTD-I1N 

BANG CAN DOI KE TOAN Hç%P NHAT 

Ta1 ngly 31 thIng 12 nlm 2019 Don vj thth: Tr4u Ding Vit Nam 

Clii TIEU 

B. N PHAI mA vA VON CHU SU HU 

Thuyet 
minh 31/12/2019 31/12/2018 

I. Clc khoãn nq chInh phã vl Ngân hang Nhà rnroc V.15 

II. Tin gui vI vay dc TCTD khlc V.16 3.2 19.593 ' 1.956.173 / 

1. Tin gri cüa the TCTD khác 2.965.925 ' 1.952.383 
2. Vay các TCTD khác 253.668 , 3.790 

-. - * III. Tien gui cua khlch hang V.17 15.667.758 / 14.678.435 ., 

IV. Clc Cong cu tIi chInh phli sinh vl dc khoIn nç tli chInh kh1 V.05 

V. Vn tIi trç', Uy thlc du tir, cho vay TCTD chlu rh ro V.18 

VI. Phlt hlnh giy tr có gil V.19 

VII. CIc kholn ncr khlc 364.120 , 304.076 

1. Các khoàn iãi, phi phli trà 248.579 . 212.188 
2. Thu TNDN hoãn Ii phâi trã V.21 - 
3. Các kholn phái trã Va cong nçx khác V.20 115.541 91.888 

4. Dr phOng rOi ro khác (DP cho cong nç tim n) 

TONG NJ PHAL TRA 19.251.471 / 16.938.684 

, 
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ày 16 tháng 01 nOm 2020 

GIAM oOc 

D Thi Loan Anh 

NGAN HANG TIIUONG MIL CO PHAN SAl GON CONG THtTOTG Mu s6: B021TCTD-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN Hç1P NHAT 

Ti ngiy 31 tháng 12 näm 2019 Do7i vj fInk: Triêu Bong Vir Nam 

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

VIII. Von và dc quj V.22 3.561.206. 3.434.871 

1. Vn cCia TCTD 3.080.716 3.080.716 

a. Von diu 1 

b. Vdn dcu tirXDGB, mua sm tài sOn c din/i 

c. Thãng dw vn cO phcn 

d. Cp/iiu quj 

e. Ccp/zi& uu däi 

g. VOn khác 

3.080.000 

716 - 

3.080.000 

716 

2. Qu cia TCTD 287.493. 281.249 

3. Chënh ch t' giá hi doái 

4. Chênh 1ch dãnh giá 1i tài san 

5. Lcyi nhun cha phân ph6i 192.997 . 72.906 

IX. Loi Ich cüa CO dông thêu s 

TONG NQ PlEA! TRA VA VON CHU S(J HtrU 22.812.677 / 20.373.555 
/ 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

Clii TIEU Thuyét 
minh 31/12/2019 31/12/2018 

1. Nghia vu no tim an V11138 1.181.509. 239.384 

1. BãO tãnh vay vn 
2.Cam k& giao dlch ngoai hi 926.800 - 

Cam kt giao dich hoán di 926.800 

Cam k& giao djch tuang Iai 

3. Cam kt cho vay khOng hily ngang 

4. Cam kt trong nghip vii IJC 91.729 90.904 

5. Bào Iãnh khác 162.980 / 148.480. 

LiSP BANG 

Pu; 
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LAP BANG 

Phatha 

NGAN HANG THUONG MeJ CO PHAN SAI GON CONG THU(JNG Mu s& B03/TCTD-HN 

BAO CAO KET QUA KJNH DOANH HP NHAT 

Nám tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2019 Do vj tInh: Triu Dóng frt Nan: 

CHI TIEU 
Thuyt 
minh 

QUY IV Lüy k ti'r du nãm dn cuói qu IV 

Nm 2019 Nám 2018 Nátn 2019 Nàm 2018 

1.Thunhp1ãivàcáckhoánthunhptucmgtir VI.23 448.616 401.897' 1.639.732 1.522.309 
2. Chi phi lãi vàcácchi phi tirong t VI.24 243.210 223.011 ' 907.429 861.754 

I. Thu nháp Iãi thun (1-2) 

iThunhptrhoatdngdjchvi 

205.406-, 

18.296 

178.886 F 

17.040 ' 

732303 

65.494. 

.- 660.555 

64.649 
4. Chiphihotdngdchvi 6.008' 5.733 ' 21.463 21.675 

II. LãiiI thun tfr hot dng dich vu (3-4) VI.25 12.288 11.307 ) 44.031 - 42.974 

III. LAiII thun tir hoOt  dng kinh doanh ngoi hi 

IV. Lãi/1 thun tir mua ban chirng khoán kinh doanh 

VL26 

VL27 

5.465, 5.692 ' 11.589 ,. 24.841 / 

-.x . . . - A V. Laillo thuan hr mua ban chung khoan dau hr VL28 

5.Thunhptühoatdngkhac 38.098 50.348 92.780 132.293 
6. Chi phi hoot  dng khác 4.452 - 4.941 . 17.464 - 17.058 

VI. Lãi/I thun tir hot ding khIc (5-6) VL3O 33.646 -  45.407 75.3 16 115.235 
VII. Thu nhâp tir gop van, mua c6 phn VI.29 - 1.408 1.608 -  
VIII. Chi phi hoot ding VL31 154.256 125.629 -  / 486.328 449.103 -, 
LX. Lqi nhun thun tir hot dng kinh doanh 
trLróc chi phi dir phông rüi ro tin dung 

(1+I1+1II+IV+V+VI+VII- VIII) 102.549 115.663 .- 378.319 - 396.110 
X.ChiphidvphôngrOirotInding 142.253 185.190, 197.240 343.592 

XI. Tang IQi  nhuân triróc thud (IX-X) (39.704) (69.527)). 18 1.079 - 52.5 18 
7. Chi phi thud TNDN hin hành 13.385 (17.656) . 36.457 - 10.887 
8. Chi phi thus TNDN hon I0i - 

XII. Chi phi thu Thu nhp doanh nghip (7+8) VI.32 13.385- (17.656), 36.457 10.887 

XIII. LQi nhun sau thu Thu nhâp doanh nghip (XI-XII) (53.089) (51.871) 144.622 ,. 41.631 / 
XIV. L9i ich cüa c dông thiu s 

XV. Lai co ban tren co phteu VI.22.2 470 / 135 

ày16tháng01 nãm 2020 

KE TOAN TRUNG 

D Th1 Loan Anh  

/c.' NG -_ - 
I  TH1JdIIGMAICOPHA 

 (;\ * SA,GO ft' 

CONGTH1dNC .:-'/ 

PHOC' •nThanhGiang 

GIAMDOC 
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CR1 TIEU 
Thuyet 

minh 

LUU CHUYEN TIEN T1X HOLT DQNG KINH DOANH 

1. Thu nhp lãi và các khoàn thu nhp tuang tr nhn thrcyc 

2. Chi phi lài và các khoãn thu nhp tuong tir dã trà 

03.Thu nhp tir hot c1ng djch vi nhn &rcxc 

04.Chênh 1ch s tin thrc thu/ thirc chi tü hot dng kinh 
doanh (ngoai té, yang bc, chüng khoãn) 

5. Thu nhp khác 

6. Tiên thu các khoán nçi da thrcc xfr 1' hoá, bi dp bAng 
nguônr0iro 

7. hAn chi trá cho nhân viên va hot 44ng quan 1', cong vii 

8. TiAn thuA thu nhp thc np trong näm 

Lwu chuyên tiên Ehun tit hort dng kinh doanh trithc nhfrng 
thay di v tâi san và vin Iwu dç5ng 

Nhitng thay dôi v tài san hogt d3ng 

9. (Tang)/Giam các khoãn tiAn, yang gCri và cho vay các 
TCTD khac 

10. (Tãng)/Giâm các khoán vA kinh doanh chCrng khoán 

11. (TAng)/Giám các cOng cv tài chInh phái sinh vâ các tài san 
tâi chinh khác 

12. (Tãng)/Giãm các khoãn cho vay khách hang 

13. Giám nguAn di phOng dA bCi dAp tAn thAt các khoân 

14. (Tang)fGiãm khác vA tài san hoat dng 

NGAN HANG THUONG MiJ CO PHAN sAi GON CONG THUCING Mu so: B04/TCTD-RN 

BAO CÁO LU AU CHUYEN TIEN T HçP NHAT 

Näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2019 

(Theo phirong pháp tric tip) Don vj tmnh: Trsëu dng kit Narn 

31/12/2019 31/12/2018 

1.590.083 / 1.524.023 

(871.038), (849.525) 

44.031 42.974 

11.589 / 24.84 1 

(944)/ (3.635) 

76.223, 118.859 

(435.315),- (400.141) 

(10.173), (14.270) 

404.456,, 443.126 / 

(400.000) / (75.000) ,- 

1.017.114 (197.468) 

(68) ' 

(885.852) , 434.345 

(22.558) (286.672), 

(186.155),, (117.675), 

Trang 6 



NGAN hANG THUCNG MiJ CO PHN SAL GON CONG THU(NG Mu s: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE HQP NHAT 

Nãm tài chmh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 

(Theo phu4vng phip trtrc tiêp) Don v/tin/i: Triêu dong fr?t Nam 

CHi TIEU 
Thuyêt 

mmli 
31/12/2019 31/12/2018 

Nhüng thay dôi v cong nr hogt dtig 

15. Täng/(Giãm) các khoán nç chinh phil và NHNN 

16. Tang/(Giâm) các khoãn tin gri và vay các TCTD 1.263.420 / (816.662) 

17. Tãng/(Giãrn) tiên gCri ca khách hang (bao gm cã Kho bac 989.323? (171.064) / 
Nha nuâc) 

18. Tàng/(Oiãm) phát hilnh giy t& có giá (ngoi tth OTCO 
dircc tInh vào hoat  dng tãi chInh) 

19. Täng/(Giám) von tài trq, ñy thãc du tir, cho vay ma T(1 L) 
chu rh ro 

20. Tang/(Gihm) các Cong ci tài chinh phái sinh va các khohn 
ncr thi chinh khác 

21. Tang/(Giãm) khác v cong nq hoat dng (20.918)', (8.551) 

22. Chi tir các qu5' cha t chIrc tin diing 

I. Liru chuyn tin thun tir ho3t dng kinh doanh 2.158.162 (795.62!). 

LLrU CHUYEN TIEN TU FLOAT DQNG DAU TIS 

01.MuasmTSCD 

2. Tin thu tir thanh 1', nhircmg ban TSCD 

(7.266), 

37 

(5.661) 

11 

3. Tin chi tr thanh 1', nhtrçing ban TSCD - - 

4. Mua s&m bt dng san du tu - 

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

6. Tin chi ra do ban, thanh 1' bt dng san du tu - - 

7. Tin chi dâu ttr, gop vn vào các dan vi khác - 

8. Tin thu d&u tl.r, gop vn vào các don vj khác - 

1.408 1.608 

II. Lint chuyn tin tir hot dng du tir (5.821) 
 ,

(4.042)  7 

Trang 7 

,- 

09. Tin thu ci tfrc và Içri nhun duçxc chia tir các khoàn du ttr, 
gop vn dài hn 



KE TOAN TRIJ€ING NGAN HAN 
THLJdUG MAt ' 

* SAIGON 
CONG THLIONG 

16 tháng 01 nãm 2020 

GIAMPO Li.P BANG 

d.i 

I 

NGAN RANG TH1NG MJJ CO PILAN sAI GON CONG THUOTG Mu s: BO4ITCTD-HN 

BAO CÁO LIJU CHUYEN TIEN TE HQP NHAT 

Nám tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2019 

(Theo phi.rong pháp tryc tp) Dun vj link: Triu &ng Vit Nan: 

CIII TIEU 

LUU CHUYEN lIEN TI1r HOAT BONG TA! CRINH 

Thuyêt 
minh 

31/12/2019 31/12/2018 

ot. Tang vn cô phn tü gOp von vWhoc phát hành cO phiêu 

2. Tiên thu tr phát hành giy t& cO giá dài hn dO diu kiin 
tinh vào v&n ttr có và các khon vn vay dài hn khác 

3. Tin chi thanh toán giâyt& cO giá dài hn dO diu kin 
tinh váo vn tr cO vã các khoãn vn vay dài han khác 

4. c6 tüc trO cho c6 dOng, lçri nhun dä chia 

5. Tin chi ra mua ci phiu qu 

6. Tin thu &rcic do ban c phiu qu 

III. Ltru chuyên tin hr ho3t dng tài chInh 

IV. Liru chuyên tin tIiun trong nãm 2.152.341 . . (799.663) ,'- 

V. Tin và các khoãn tirong throng tin du nim 3.276.849 4.076.512 

VI. Biu chinh cOa ãnh hu&ng thay dôi t giá 

VII. Tin và các khoãn ttrong throng tiên cuôi nAm V1133 5.429.190. 3.276.849 
/ / 

PhaF D Thj Loan Anh
1 C 

ran Thanh Giang 

Trang 8 



NGAN RANG THING MI CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu si: BOSITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHLNH HW NHAT 

Nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 Doi vjtinh: Triu Dng VietNam 

1. Dc them hoat dông cüa t chrc tin dung 

I. Giy phép thành lap và h03t dng, thi ban có giá tn 

Ngân Hang Thxong mai  Co ph.n Sài GOn Cong thtrong dtrc thành 1p theo giAy phép s6 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 do 
Ngàn hang Nhà ntrâc Vit Nam cap. Giy chOng nhn dãng k doanh nghip COng ty ct phAn si 059074 ngày 04/8/1993 Va 
dàng k' thay dôi thn th(r 29 ngày 22/06/2018 do Sà K hoach và DAu tu Tp.HCM cp. 

Th&i gian hoat  d.ng cüa ngãn hang là 50 nàm ké tr ngày cp giây phép du tiên. 

VOn diu 1: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dn ngiy 31 tháng 12 nAm 2019, v&n diu l cOa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

2. H'uih thffc s?r hüu van: Co phân 

3. Hoat dng cüa ngâu hang 

- Huy dng v6n ng&n han,  thing  han  và dài han  vài các h'mh th(xc tiên gtri có k' han, không k han,  chimg chi tin gri; 

- Tip nhn vOn üy thác du t'.r và phát trin cOa các t6 chc tin dung trong nithc; 

- Vay vn các t chCrc tin ding khác; 

- Cho vay ng.n han,  trung  han  và dài han d6i vOi các tO chuic và cá nhãn tOy theo tinh chit và khá nang ngun van; 

- Chit kMu thtwng phiu, trái phiu và giy t& cO giá; 

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

- Lam dch vi thanh toán giüa các khách hang; 
- Thuc hin kinh doanh ngoai t, yang bac  và thanh toán quc t, huy dng cãc loai vn tr ntréc ngoài và các djch vi ngàn 
hang khác trong quan h v&i nithc ngoài khi thrcc Ngân hang Nba Nu&c cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và an ung (khOng kinh doanh tai trii sâ); 

- Th,rc hin nghip vi phãt hành the ni dja có tiurong hiu SAIGONBANK Card. 

4. Thành phn Hi dng Quin tn B nhirn Min nhim (HDQT) 

04/10/20 19 ChO tjch 

Ba Trãn Th Vit Anh Thành viêfl 

Ong Trân Th Truyn Thành viên 

Ong Trn S Dng Thành vién 

Ong Tr.n Thanh Giang Thành viên 

Ong Trân Qu& Thanh Thank vién 

Ong Nguyn Cao Tn Thành vién 

Thành viên BaTrãnThjPhuongKhanh 

Thành viên Ba Pham Thj Kim L 

5. Thành phn Ban Tng Giant dóc và K toán trir?mg 

Ong Trn Thanh Giang TOng Giám dOc 

Ba VO Thj Nguyt Minh PhO T6ng Giám dc thumg trrc 

Ong Nguyn Ngvc Lily Phó Tng Giám d6c 

Ong Pham Hoàng H6ng Thjnh Phó Tng Giám dic 

Ong Trn Quc Thanh Phó TOng giám dOe 

Ong Nguyn TAn Phát Phó TOng giámn dOe 

Ba Do Th! Loan Anh K toán tnrâng 

6. Trii s& chInh 

Tri sâ chinh cOa Ngân hang: s6 2C Phó Dirc ChInh, PhuOng Nguyn Thai Birth, Qun 1, Thành ph H Chi Minh. 

Trang 9 

Ong Vu Quang LAm 
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04/10/20 19 
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04/10/20 19 
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0 1/09/20 19 

01/12/2019 



NGAN HANG THUaNG M41 CO PLIAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HP NHAT 

Nãm tài chinh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Do7z vj lInh: Triêu Dng J'iI Nam 

Cho dn thai dim 1p  bão cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phông giao djch vá trung tam kinh doanh the. Các chi 
nhánh thrqc mô trén dja bàn min Bäc, min Trung, min Narn và Tây Nguyen. Ngãn hang cO mt Cong ty con. 

7. Cong ty con 

Cong ty Quán l' N và Khai thac Tài san duoc thành lap theo giy phép s 4104000033 ngày 24/12/200 1, dàng k' thay di 
ln 7 theo ma si mai 0302487767 ngày 21/6/2013. T)' îé gop v6n vào Cong ty là 100%. 

8. Tng s cm b, cong nhân viên dn ngày3l/12/2019: 1.419 nguOi. 

Tng s can b, cOng nhãn viên dn ngày 3 1/12/2018: 1.429 ngithi. V 
II. Niên d k tom, don vi tin t sr dung trong k toán 

1. Niên do k toán: bat dâu tr ngày 01 tháng 01 kt thOc vào ngày 31 tháng 12 hang nàm. 

2. Don vl tin t si1 dung trong k toán: Vit Nam dng. 

III. Chun misc vi Ch d kê toán áp dung ti ngân hing 

Bio cáo v than thu các chun mirc k toán Vit Nam (VAS) hoc các quy djnh hin hinh: 

Các báo cáo tài chinh cia Ngân hang kern theo chrçc 1p  theo quy tthc giá gc và phi hcip các Chu.n mrcK toán Vit Nam, 
H th6ng Ké toán Vit Nam và cãc quy djnh pháp l' có Lien quan áp dung  cho các ngãn hang và các t6 chic tin dung  khac 
hot dng tai  rnthc CHXI{CN Vit Nam. Do dO các báo cáo tài chinh dmnh kern không nhm muc  dich phán ánh tInh hInh tài 
chinh, k& qua hoat dng kinh doanh và luu chuyn tin t theo các nguyen tc và thông l k toán ctiicic thia nhn chung /1 

cac nuOc và ngoài phm vi Vit Nam. Càc nguyen tc và thirc hành k loan si dung ti nuic CHXHCN Vit Nam có the khác 
vii thông 1 t?i  các nuic khác. 

Ch d vI hinh th(rc k toán áp dyng: 

Ngân hang áp dung  h th6ng ch d k toán Ngân hing Vit Narn ban hãnh theo Quy& dlnh  s 479/2004/QD-NHNN ngày 
29/4/2004, ch d báo cáo tài chinh di vii các tt chic tin dung  theo Quyêt djnh so 16/2007/QD-NHNN, ngày 18/4/2007, 
Thông ttr 10/2014iTF-NHNN ngày 20/03/2014,ThOng tu 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông ttr 22/2017/TT-
NHNN ngày 29/12/20! 7cia Ngãn hang Nba niric Vit Nam vá các chuãn mi,c ké toán có lien quan. 

W. Chinh sich k toán ãp dyng ti Ngin hang 

1. CIc thay d v chInh sách k tom 

Ngày 29 tháng 12 nãm 2017, Ngân hang Nhà nithc di ban hành Thông tix s 22/201711'T-NHNN hiu lirc áp dung 
01/04/2018 thay th sia di và hOy bô: khoàn 20, khoán 25, khoán 28, khoãn 29, khoãn 46 và khoán 50 Diu 2 Thông tu s& 
10/2o14rrT-NIrNN ngiy 20/03/2014 cia Ngãn hang Nba nuic v vic sia dôi, b sung mt s tài khoãn trong H thng tái 
khoin k toán các t chic tin dung ban hành theo Quy& dinh sS 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cia Thng dc Ngân 
hang Nba ntthc và khoãn 3 Biu 1 và khoán 2, khoán 3 Diu 2 Thông ttr s 49/2014/1T-NHNN ngày 31/12/20 14 cia Ngân 
hang Nhà rnric v vic sCra d6i, b sung mt s diu khoãn cia Ch dt báo cáo tài chinh di vii các tO chic tin dung ban 
hành kern theo Quy& djnh st 16/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 và H thcng tài khoán k toán các to chic tin dung  ban 
hành kern theo Quyt djnh s 479/20041QD-NHNN ngày 29/04/2004 cia Thông dOc Ngãn hang Nhà nuic. 

2. Chuyn di tin t 

T' giá sfr dung  d hch bàn các nghip vi mua, bàn ngoi t là t giá mua, bàn thi,rc t tti thai dim nghip vii kinh t, tài 
chinh phát sinb. 

T' giá si dung  d  hach  toán các nghip vu khác v ngoai t dê chuyn dii ra dng Vit Nam: là t' giá bInh quân mua và ban 
chuyn khoàn giao ngay cia dOng ngoai  t do tai  ngày phát sinh giao djch. 
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S du cu6i kS'  cüa các khoán mtic tin té có g6 ngoai t phãi duçc dánh giá lai  thea t giá giao ngay ti th&i dim cu6i ngày 
urn vic cuii cong cOa k' báo cao. Nu t giá nay nhô hcrn 1% so vcri t' giá bInh quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam 

vic cui cOng cOa kS'  báo cáo. Nu t' giá nay 1&n han 1% so vth t giá bmnh quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam vic 
cuti cOng cOa k' báo cáo thi ly t' giá bInh quãn gia quyn mua ban nay. 

Chnh 1ch t' giá cOa các nghip vii phát sinh trong k' và dánh giá Lai  s du các khoán miic tin t cO g&c ngoai  t cui k' 

ctuc dua vâo Báo cáo kEt qua hoat  dông kinh doanh trong ks'. 

Trgiá quydi tai  ngày3l/12/2019: 

23.170 VND/USD - / 213,13 VNDIJPY - 

17.751 '[ND/CAD ,, 16.237 '[ND/AU]) — 

25.968 VND/EUR - 17.197 VND/SGD — 

30.379 VND/GBP 23 .938 VND/CHF 

3. Cong cy tài chInh phái sinh và k toán phbng ngOa rOi ro 

Các cong ciii tài chinh phái sinh ducrc ghi nh.n trén bang can d6i k toán theo giá tn hqp ding vao ngây giao dlch, và salt do 
duçic dánh giá lai  theo t' giá vào rigày cui tháng. Lcri nhu.n hoàc I khi các cong cii  tài chinh phái sinh cia thirc hiên ducrc ghi 

nhn trong báo cáo két qua hoat  dcng kinh doanh. Lçii nhun hoc I chua thirc hin duqc ghi nhn vào klioán mi,ic chênh 
1ch t giá hti doái trén bang can di k toán vào cu& mi tháng và dtrqc kt chuyn vào bio cáo két qua hoat dng kinh 

doanh vào th?ri dim cui nãm. 

4. K toán thu nhãp lãi, chi phi lãi và ngirng dir thu I1 

Ngân hang ghi nhn thu nhp lãi và chi phi lãi theo phuang pháp dir  thu, dir chi hang ngày. LAi cCia các khoán cho vay qua 
han không duqc ghi dl thu ma dtrçic ghi nhn ngoai bang. Khi mit khoán cho vay tth thânh qua han  thI so lãi cia dr thu durcrc 

hoàn Iai  và duxçic ghi nhn ngoai bang. Thu nhp lãi cOa các khoãn cho vay qua han  dtrcic ghi nhn vào báo cáo kt qua kinh 

doanh khi thu dtrcic. 

5. K toán các khoãn thu tfr phi và boa hong 

Thu nhp t1r phi va hoa hing bao gm phi nhân duqc tr djch vii thanh toán, djch vv ngân qu, phi hr các khoán bào lOnh vá 
các djch Vii khác thrçc ghi nhn khi thrc nhn. 

6. K toán di vOi cho vay khách hang, hot dng mua n' 

K toán di vat cho vay khIch hang 

Nguyen tAc ghi nhn các khoân vay: Các khoán cho vay khách hang dLrçrc trinh bay theo sti dir ncr gc trr di dir  phOng rOi ro 

cho vay khách hang. 

Nguyen tAc phân ba1  nç và dánh giá rOi ro tin diing:  Các khoán vay ngn han  có k' han  dn 01 nàm. Các khoãn vay trung han 
cók'hanhrftên 01 nàmdn 05 nOmvàcáckhoán vaydàihancOk'han 1rên05 nãni. 

Các nguyen tAc phân lOai  nq va danh giá rOi ro tin dung dLrcrc Ngãn hang thc hin theo Thông tu s6 02/20 1311T-NHNN 

ngày 2 1/01/2013 và Thông tir s6 09/2014iT1'-NHNN ngãy 18/03/2014 

Ca scr tnIch 1p dir  phOng rCii ro va xóa si các khoán cho vay khOng có khã nOng thu h6i: Dir phOng cii th dLrçc tInh theo các 
sc dir các khoãn cho vay tang khách hang và các cain kt ngoai bang ti th&i dim cui qu' da trén vic phân boai  nhOm ncr 

cho vay theo thri han ncr. Di,r phOng cv th các khoán cho vay và các cam két ngoai bang tai  ngày k& thOc niên do k toán 

duçc xác dlnh dira trCn vic sir dyng các 1 dir  phOng sau day di v,i các s dir ncr gc tai  ngày 30 tháng 11 hang nam sau 
khi tnr di giá ttj cOa tài san dam báo cia duçrc kltAu tth theo các t 1 quy djnh. 

Phân boi ncr T5' 1 lap dir phông cy th 

NhOm I Ncr dO tiêu chuân 0% 

Nhóm 2 Nq can chui ' 5% 

Nhóm 3 Ncr duói tiêu chu.n 20% 

NhOrn 4 Ncr nghi ng?1 50% 

NhOm 5 Ncr cO khã nãng mat vn 100% 
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Dç phông chung dtrcic tInh bAng 0,75% tng s6 dir cüa các khoàn cho vay khãch hang tü nhóm 1 dAn nhóm 4. 

Viéc xóa s6 các khoàn nçi vay không có khã ning thu hi cáo cr vào Thông tu S6 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 vã 
Thông tir s6 091201411T-NHNN ngày 18/03/20 14. 

Bin ncr cho Cong ty TNHH MTV Quin ly tii san cüa T6 chtc tin dung Vit Nam (VAMC) 

Ngin hang thvc hin vic ban nq cho VAMC theo Nghj djnh s6 53/20 13/ND-CP do ChInh phil ban hành ngày 18 tháng 5 
nãm 2013, Nghj djnh 34120151ND-CP do Chinh phü ban hành ngày 31 tháng 3 nãm 2015 tha 46i và bO sung mt so diu cUa 
Nghj djnh 53/20131ND-CP, thông Ui 19/2013iTT-NHNN do Ngân hang Nba nuàc Vit Nam ban hành ngày 06 tháng 9 näm 
2013 quy dinh ye vic mua, ban, x 1' nq xAu can Cong ty quán 1' tâi san cOa T6 ch&c tin dung Vit Nam, và các khoàn nç 
bàn cho VAMC diiqc xuãt toán khOi bang can dôi kë toán theo các htrilng dAn trong cong van s6 84991NHNN.-TCKT do 
Ngãn hang Nhà nuc ban hành ngày 14 tháng 11 näm 2013 v vic htr&ng dAn hach  toán nghip vi mua ban nçi xAu can 
VAMC và t6 chCrc tin dung, và cong van s6 925/NHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 19 tháng 2 nám 2014. 

Trái phiAu dc bit phát hinh bri VAMC ttrong frng vth khoãn nçi xAu ma Ngãn hang bàn di.rcic ghi nhn là chCrng khoán nçx 
giü dAn ngày dáo han. 

KM hoàn thinh thu ti,ic mua bàn nçi xAu, Ngân hang str di,ing d phông ci the dã trich Ip chira sCr diing dA hach  toán giám giá 
tn ghi sO cOa khoàn nç xAu va tAt toán tài khoãn ngoai bang theo dOi lãi chira thu ducxc cOa khoán nq xâu dO. 

7. KA tom các nghip vi kinh doanh vi dAu ttr chtrng khoin 

7.1. Nghip vi..i kinh doanh chirng khoin 

ChCrng khoán kinh doanh là ch(rng khoán ban dAn ducic mua và nAm gii cho mvc  dich kinh doanh trong ngAn han  hoc nAu 
Ban Tong Giárn dAn quyAt djnh nhu 4y. 

Nguyen tAc ghi nhn giá trj chCrng khoán kinh doanh: Chfrng khoãn kinh doanh ban dAn ducic ghi nh.n theo gii thi.rc tA mua 
ching khoàn (giá g6c), bao g6m giá mua cong (+) các chi phi mua (nAn cO). Sau do, càc chtrng khoán nay duqc ghi nh.n theo 
giá g6c tth di,r phOng giám giá chirng khoán. 

Dir phOng rái ro chng khoin kinh doanh duc 1p khi giá tn thuAn có thA thi,rc hin dLrqc (giá thj trtthng) cOa chàng khoán 
kinh doanh giám xu6ng thAp hcm giá g6c. 

Lãi hoc 16 tr kinh doanh chàng khoán duc ghi nhn trCn baa cáo kAt qua hoat dng kinh doanh theo sA thuAn. 

7.2. Nghip vi dAu tLr chfrng khoán 

Chirng khoán dAu Ui g6m các chirng khoán sAn sang dA bàn và càc chfrng khoán gi dAn ngày dáo han. 

Ch&ng khoin gifr dAn ngày dáo han:  là các chirng khoán có kS' han c6 djnh và các khoán thanh toàn cô c1nh hoc có the 

xác dinh dtrqc va Ban Tong Giám dAn có ' djnh vá có khã nãng gifr dAn ngày dáo han. 

Ching khoin sAn sing dA bin: là các chi.rng khoán nq hoc chirng khoán vAn duqc gli trong thôi gian không An djnh trtrc, 

cO thA ducic bàn bAt c(r inc nào. 

Nguyen tAc ghi nhn chthig khoán dAu ttr: dLrçlc ghi nhn theo giá thirc té mua. Sau do các chüng khoán nay ducic hach  toán 

theo giá g8c tnir di,r phOng giàm giá chirng khoán trong cáo kS'  kA toán tiAp theo. 

Thu nhp lãi tr cMrng khoán nq gifr dAn ngày dào han  thrcc ghi nh.n trên Báo cáo kAt qua hoat  dng kinh doanh trén c so 
di,r thu. UI duqc huOng trtràc khi Ngãn hang nAm giü ducic ghi giãm trir vào giá vAn tai  th&i diAm mua. 

Lãi hoc 16 tO kinh doanh chOng khoán sAn sang dA ban dircic ghi nhn trCn Báo cáo kAt qua hoat  dng kinh doanh theo s6 

thuAn. 

Dir phOng rh ro chfrng khoán dAn Ut &rcc 1p  khi giá trj thuAn cO thA thirc hin duc (giá thj tnthng) cha chOng khoàn dAu tix 
giãm xu6ng thAp hcrn giá gAc. 
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7.3. Nghip vi du ttr vào cong ty con 

Khoan du tu vào cOng ty con dtxcrc ghi nhn khi Ngãn hang nm gui trén 50% quyên biëu quyët và cO quyên chi phi các 
chinh sách tài chinh và hoat dng, nh&m thu dLrcic lcii Ich kinh th tr các hoat dng cOa COng Ly do. Khi Ngãn hang khOng cOn 
nm gi quyn kim soát COng ty con thI ghi giàm khoán du Ut vào cOng ty con. Các khoàn dâu tu vào COng ty con dtscic 
phãn ánh trên báo cáo tái chInh theo phrong pháp giá gc. 

Phucmg pháp giá gôc là phucmg pháp k toán ma khoãn du Ut duccc ghi nhn ban du theo giá gtc, sau dO khOng dirqc diu 
chinh theo nhüng thay di cOa ph.n s hthi cOa các nhà dAu Ut trong tài san thun cOa ben nhn du Ut. Báo cáo kt qua hoat 
dng kinh doanh chi phàn ánh khoán thu nhp cOa các nhà cIu Ut dtrçic phân chia tCr lcti nhun thun lu kê cUa ben nhn du 
tix phát sinh sau ngày du Ut. 

DLr phOng tn thAt cãc khoán dAu Ut cOng ty con duqc 1p khi Ngân hang xác dnh thrqc các khoân dAu Ut nay bj giãm sOt giá 
trj khOng phái tam  thi và ngoài k hoach  do kAt qua hoat dng cOa các cong ty con dâu Ut b I 

7.4. Nghip vu dAu fir dài hn khác 

DAu Ut dái han  khác là các khoãn dAu Ut vth t l thAp hon hoc bAng 11% phAn von cOa các t chirc kinh t. Các khoãn dAn 

tir dài han  ghi nhn ban dAn theo giá gc. 

D phOng tn thAt các khoãn dAn tu tâi chInh dài han dtrçc  Ip  khi Ngân hang xác djnh dtrqc các khoãn dAn Pu nay bj giãm sOt 

gia tn không phài tm thai và ngoài k hoach  do kt qua hot dng cOa các cOng ty dictc dAu Ut bj i& 

8. Nguyen tác ghi nhãn TSCD him hmnh 

Tài san c djnh hthi hinh dtrqc ghi nhn theo nguyen giá ti-Cr di (-) giá tr hao mOn tOy k. Nguyen giá là toàn b các chi phi 
ma Ngân hang phài bO i-a d cO diiqc tài san c djnh tinh dAn thai dim dim tài san dO vào trng thai sAn sang sCr ding theo di,r 
tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dAn chi duqc ghi tAng nguyen giá tài san c djnh nAn các chi phi nay chAc chAn 
lam tAng lçri ich kinh t trong ttrang lai do scr difling tài san dO. Các chi phi khOng thOa man diu kin trên duqc ghi nhn là chi 

hi trong ks'. 
Khi tài san c djnh duçc ban hoc thanh li', nguyen giá và khAu hao Ifly  kA dtrçic xOa s và bAt k' khoãn lài l nào phát sinh tCr 
vic thanh l dAn ducic tInh vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san cd tinh hCru hInh mua scm 

Nguyen giá tài san c6 dnh bao gm già mua (trCr (-) các khoãn ducic chit khâu thtrong mai  hoc giám giá), các khoân thud 

(khOng bao gim các khoán thu duçrc hoãn lai)  và các chi phi liOn quan tni!c tiêp den vic dim tài san van trang  thai san sang 
sCr diing, nhii chi phi lAp dat, chy thCr, chuyOn gia và các chi phi liOn quan trtrc tiOp khác. 

Tái san ct djnh hinh thành do dAn Ut xây dirng theo phuong thCrc giao thAu, nguyen giá là giá quyt toán cong tninh dAu Ut xay 
dmg, các chi phi liOn quan tnuc tip khác và l phi truOc b (nAn co). 

Tài san cc djnh là nhà ccra, vt kiAn trim gAn hAn vOi quyAn sCr di.rng dAt thi giá Ui quyAn sr dung  dAt duçic xác djnh niOng biêt 

và ghi nhn là tài san c6 djnh vO hInh. 

9. Nguyen tAc ghi nhn TSCD vO hInh 

Tài san c6 dnh vO hinh dtrgc ghi nhn theo nguyen giá ti-Cr di (-) giá ti-i hao mon lily kA. Nguyen giá tài san c dnh vO hmnh là 
toàn b các chi phi mA Ngãn hang phâi bO i-a dA cO &rçlc tài san c djnh vO hInh tinh dAn thai diAm dim tài san do váo sCr dicing 

theo di.r kiAn. 

Mua tài san c djnh vó hIn/z riéng bitt 

Nguyen giá tAi san c djnh vô hinh mua riOng bit bao gm giá mua (tnt (-) các khoán disçtc chiAt khAu thuong mi hoc giàm 
già), các khoãn thuA (khOng bao gm càc khoàn thuA duvc  hoãn  lai) va các chi phi lien quan trirc tuA dAn vic dua tAi san vào 
trng thai sAn sang sCr dicing. Khi quyAn sit dung dAt di.rcrc mua cOng vói nhà cira, 4t kiAn trOc ti-en dAt thi giá tn quyên sir 
dung dAt dtrc xác djnh riOng bit và ghi nhn là tài san c djnh vô hinh. 

Tài san c6 djnh vO hinh hinh thành tü vic trao di thanh toán bAng chirng tir liOn quan dAn quyAn s& him vin cOa don vi, 
nguyen giá tAi san c6 djnh vO hInh là giá tn hçp l' cOa các chirng tir dtrcic phát hành lien quan dAn quyAn sir him vAn. 
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Tài san c djnh vó hinh là quyên szr dung dat 

Nguyen giá tâi san c djnh vô hinh là quyn sr diing dAt là s tin trã khi nh.n chuyn nhucing quyn sir ding dAt hgp pháp tir 
ngu1i khác, chi phi dAn bü, giãi phóng mAt bAng, san lAp mat bAng, 1 phi truàc ba..,  hoc giá tn quyAn si dng dAt nhn gop 

vn lien doanh. 

P/ian mêm may vi tinh 

Phân mAin may tinh là toán bô các chi phi ma Ngàn hang dã chi ra tinh dAn thôi diem dua phAn mAm vào si drng. 

10. Phtroiig pháp khãu hao TSCD 

Tài san c6 dinh hthi hInh dirqc khAu hao theo phtrang pháp du&ng thAng dtia  trên thii gian sr dvng  uâc tinh cüa tài san. Thi 
gian hüu dung uóc tinh là th&i gian ma tài san phát huy duç!c tác ding cho san xuAt kinh doanh. 

Thôi gian hüu dyng wác tinh cüa các TSCD nhw sau: 

N/ia xlr&ng, vat kiin tric 25 nám 
Máymóc, thiItbl 4-8nàm 
Phuvng lien vn tái, lruyn dn 5 - 6 nàm 

Thur bj, dyng cu quán l 2 - 5 nãm 
Tàisàncdjnh khác 4- 6ndm 

Quyn si? dung dt cé thai hzn dzsçrc khcu hao p/iü hcrp vái th&i han trén giy chzcng nhn quyn si dung dtit. 

QuyJn th dung dt vô th&i hçn dzrçic ghi nhán theo giá gc và không tinh kJicu hao. 

11. KA toán các giao djch thuê iii sin 

Thuê hot dng: là loai hinh thuê tài san c dnh ma phAn ian i-ui ro và lcii ich gAn RAn vó-i quyAn sr hthi cüa tài san thuc vA 
ben cho thuê. Khoãn thanh toán duâi hinh thirc thuê hoat dng duçc hach  toàn vào báo cáo kAt qua kinh doanh theo phuong 
pháp dithng thAng di,ra trén thii h?n  thuê  hoat  dng. 

12. TiAn và các khoin tirong duo'ng tiAn 

TrCn báo cáo kru chuyCn tiên t, tiAn và các khoán tucmg dtrng tiAn bao gm tiAn, kim loai qu' và dá qu', tiAn gri thanh toán 
tai Ngãn hang Nhà nuàc Vit nam, tiAn giri không k' han và có kS' hn tai TCTD khác có th&i han  không qua 90 ngáy kA t& 
ngày gui, trái phiéu chinh phü và các giây t có giá ngAn hn khác dñ diCu kiin tái chiAt khAu vói Ngãn hang Nhà nu&c, 
chmg khoán Co thii han  thu hi hoc dáo hn không qua 3 tháng kA tr ngày mua. 

13. Dir phOng, cong nq tiAm an và tài sin chira xic djnh 

Các khoân dr phOng thrqc ghi nhn khi: Ngãn hang cO mtt nghia vi,i hin t?i  phát sinh tir các sçr kin dà qua; Co thA dtra dAn 

si,r giàm sOt nhO'ng lqi ich kinh tA cAn thiAt dA thanh toán nghTa viii nç; Giá tn cOa nghia vi,i nç dO ductc ithc tinh mit cách dáng 
tin cay. Dr phOng không dixcic ghi nhn cho các khoán 16 hoat dng trong tuxang lai. 

Khi CO nhiAu nghia v'i nq tixong tr nhau thi khà nAng giAm sOt ii ich kinh tA do vic thanh toán nghta vi n dLrgc xác dinh 
thông qua vic xem xét toàn bi nhóm nghTa vi nOi chung. Dtr phOng cüng di.rçc ghi nhn cho dO khá nàng giàm sOt içi ich 
kinh tA do vic thanh toán tang nghTa vi nci là rAt nhO. 

Di,r phOng dtrçc tinh 0 giá hi hin tai  cOa các khoãn chi phi d tinh dA thanh toán nghta vii nçi vOl suAt chiAt khAu tnthc thuA 
và phán ánh nhihig dánh giá theo thj tnr&ng hin tai  vA th&i giá cOa tiAn t và rOi ro cii thA cUa khoán n do. Khoàn tAng len 
trong di,r phOng do th&i gian trOi qua ducic ghi nhn là chi phi tiAn lài. 

14. Nguyen täc và phiro'ng phip ghi nhn chi phi thuA TNDN hin hành, chi phi thuA TNDN hoãn Ii 

Chi phi thuA thu nhp doanh nghip duçic xác djnh gm tAng chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thuA 
thu nhp doanh nghip hoãn Iai  khi xác dnh Iqi nhun hoc 16 cOa mt k' kA toán 
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NGAN HANG THU(NG i cO PHAN sAl GON CONG T1IITCNG Mu so: B051TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 

Näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 D9n vj tInh: Triu Dông Vit Nam 

Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hãnh: là s6 thus thu nhp doanh nghip phãi np (hoc thu hi duqc) tinh trn thu 
nhp chu thu và thuê sut thud thu nhp doanh nghip cña nàm hin hành theo lut thu TNDN hin hânh dizcic ghi nhn. 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn Ii duçc xác dnh cho các khoãn chênh lch tm th?ii ti ngày 1p  bang can di k 

toán giiia ccy si tinh thu thu nhp cüa các tài san, nq phãi trâ và giá trj ghi so cüa chüng cho mxc dich báo cáo tài chinh và 

giá tn sC dtng cho mvc  dich thu. Thug thu nhp hoãn lai  phii tn thrcc ghi nhn cho tAt ci các khoin chênh lch tm th&i, 

cm tái sin thu thu nhp hoàn lai  chi ducic ghi nhn khi chc ch&n có di lcii nhun tinh thus trong tiwng lai d khAu tth các 

khoãn chênh lch tm thii. 

Gii tn ghi so cila tài sin thu thu nhp doanh nghip hoãn Lai  phii ducxc xem xét li vào ngày kt thic nien dt k toán và phii 
gum giá tn ghi s6 cia tài sin thu thu nhp hoän li dn mrc bio dim chAc ch.n ci dii Içi nhun tInh thus cho phép lcri ich 
cia mt phAn hoc toàn b tii sin thu thu nhp hoãn li ducic sr di,xng. Các tái sin thuê thu nhp doanh nghiêp hoãn Ii chua 
ghi nhn truâc day thrccc xem xét li vào ngày k& thCic niên d k tom và duçc ghi nhn khi cMc chn ci di Icyi nhu.n tInh 

thu dé có the sx dung cic tài sin thus thu nhp hoãn lau  chiia ghi nhân nay. 

Thu thu nhp hoãn lai  dtrç,c ghi nhn vio bio cáo kt qua hoat dng kinh doanh ngoai trfr tnithng hqp thu thu nhp phát 
sinh tim quan den mt khoãn miic duçrc ghi thAng vào vn chi sà hthi, trong tnthng hçrp nay, thu thu nhp hoãn Lai  cing 

ducic ghi nhân trl,rc tip vio vOn chi so hthi. 

Ngin hang chi bi tth the tii san thus thu nhp hoAn lai  và thuê thu nhp hoãn Iai phii In khi Ngãn hang có quy&n hçip phip 
dixcc bi tth giia tài san thu thu nhp hin hành vOi thu thu nhp hin hành phài np vi cic tii sin thuE thu nhp hoãn lai  vi 

thu thu nhp hoãn lai phii tn lien quan tOi thud thu nhp doanh nghiép thrqc quin I bOi cing mct cci quan thus di vOi 
cing mt dcm vi chu thu và doanh nghip dir djnh thanh tom thu thu nhp hin hành phài tn vi tii san thu thu nhp hin 

hành trCn ca sO thun. 

Cic khoin thu phii np ngân sich nhi nuic sé ducic quy& toin ci,i th v&i c quan thu& Chênh tech giüa s thu phii np 
theo s sách và s lieu kim tra quy& tom sé thrcic diu chinh khi ci quyt tom chinh thirc vii ci quan thud. 

15. K toán các khoãn vn vay, phit hành chirng khoán nq, cong ci vOn 

Chi phi di vay là lii tiOn vay vi the chi phi khic phát sinh lien quan tnrc tip dn các khoin vay cia Ngin hang. Chi phi di 

vay duqc ghi nhn vio chi phi tn lãi trong ks', khi phit sixth lien quan trrc tip dn vic dAu tin xây dtrng hoc tii sin di dang 
thI chi phi di vay dtrqc tinh trrc tip vao giá tn cia tii san do theo quy djnh cia chun mire k toán Vit Nam 

16. Vn chii si hiu 

Vn chi si hthx cia Ngin hang dixcic trInh bay trén bing cin di k toán bao gm: Vn diu I và thng dix v6n c phAn. 

Vn diu Iê: di.rqc hinh thinh tr s tin ma các c6 ding dã gop vn mua ct ph&n, c6 phiu, hoc dirge b sung tO Igi nhun 

sau thu theo Nghj Quyt cia Dai  Hii Ding c ding hoc theo quy djnh trong diu l hoat dng cia Ngân hing. Ngun vn 
kinh doanh dirge ghi nhn theo s vn thrc t dã gop bang tin hoc bAng tii sin tinh theo mnh giá cia cA phiAu di phát 

hinh khi mOi thinh lip,  hoc huy dng them d mi rng quy mô hoat dng cia Ngin hang. 

Thing dir vn cui phAn: Phin inh khoin chinh 1ch ting giia sui tiAn thxc tA thu dirge so vii mnh gii khi phit hinh IAn dAn 

hoc phát hành bui sung cui phiu vi chênh loch ting, gum giCa sui tiuin thc tA thu dirge so vii giá mua Iai  khi tii phit hành cui 

phiAu qu. TruOng hcTp mua lai cui phiuiu dui hiy bi ngay tai ngiy mua thi gii tn cui phiu dirge ghi gum nguuin vAn kinh 
doanh tai ngiy mua là gii thi,rc tA mua lai vi cing phil ghi gum nguuin vAn kinh doanh chi tit theo mnh gii vi phAn thng 

dir vAn cO phAn cia cui phiu mua lau. 

CA phiu qu là cui phiAu cia Ngin hang di phit hành vi dirge Ngân hang mua lai.  Khoin tiuin di tn dA mua cui phiAu, bao 

guim cic chi phi ci lien quan trl,rc tiAp, dirge gum trO vào yin chi si hihi dAn khi the cui phiuiu qu dirge hiy bo hoc tii phit 
hành. SA tiAn thu do tii phit hinh hoc ban cui phiAu qu trO di các chi phi lien quan tnirc tiAp dAn vic tái phit hinh hoc bin 

cA phiAu qu dirge tinh vio phAn von chi si hihi. 

VAn khác: Phin imh sA vAn kinh doanh dirge hInh thinli do bui sung tin kuit qua hoat dng kinh doanh hoc dirge t.ng, biAu, 

tài trg, dinh gii li tii sin. 
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NGAN HANG THU(NG MIJ CO PHAN SAL GON CONG THUCING Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HçP NHAT 

Nãm tài chInh k& thüc ngày 31 thãng 12 11am 2019 Do'n vj tInh: Triêu Bong Vit Nam 

Lçn nhun chLra phãn phi. 

Nguyen tc ghi nhn lçri nhun chua phân phi: dircic gii nh.n là st lçn nhun (hoc l) t kt qua hoat dng kinh doanh cüa 
doanh nghiêp sau khi trCr (-) chi phi thud thu nhp doanh nghip cüa k' hin hành và các khoãn diu chinh do áp diing hi tó 
thay di chinh sách k toán và diu chinh h6i t6 sai sot tr9ng yàu cüa các näm truâc. 

Vic phãn phi iqi ithu.n và trich 1p các qu51  duqc can dr vào diu l cUa Ngân hang và dtrçic thông qua Dai  hi dng cô 

dông hang nam. 

17. Các diu chinh s lieu k toán k3' trithc 

So 1iu ctu nãm Va nãm trithc dtrcyc diu chinh cho phü hcp theo Thông t'.r 49/2014/TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 và Thông tu 
22/TT-NHNN ngày 29/12/2017 cña Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam. 

18. Các bàn lien quan 

Các ben lien quan là các doanh nghip, các Ca nhàn, trrc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, có quyn kim soát 
ngãn hang hoc chju si kiêm soát côa Ngân hang. Các bàn lien kt, các Ca nhân nào tn,rc tip hoãc gián tip nm gir quyn 
biu quy& cüa Ngán hang ma có ánh htrông dãng k d6i vài ngãn hang, nhikng ch(rc trách quãn 1 chü ch& nhtr ban tang giám 
dc, hti dng quãn tn, nhClng thành viên than can trong gia dInh cUa nhüng cá nhãn hoc các bàn han kt hoc nhüng cong ty 
lien kt vri cá nhãri nay cOng ducic coi là các bàn lien quan. Trong vic xem xét tang mM quan h giOa các bàn han quan, ban 
cht cOa mM quan h dLrçlc chô ' ch0 không phãi là hInh thirc pháp 1'. 

V. Thông tin b6 sung cho các khoãn muc trmh bay trong Bang can d61 k toán 

1. Tin mit, yang bc, dá qu 

31/12/2019 31/12/2018 
Tin mt bng VND 157.833 137.984 - 

Tin mt bng ngoai  t 16.578 18.130 - 

Tngcng 174.411 156.114 

2. Tin gfri ti Ngân hang Nhi nwYc 

31/12/2019 31/12/2018 

Tiên gui thanh toán tai Ngân hang Nha ntnic 784.793 ' 844.551 ' 

BcngVND 751.17O 803.699 - 

Bngngogit 33.623 40.852 

Tang cong 784.793 844.551 2 
'p.  

3. Tin gfri ti các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 

3.1. Tien g*ri ti cac TCTD khac 

31/12/2019 31/12/2018 

Tiênguikhôngk'hn 2.304.546' / 1.108.734 

Bcng VND 4.965, 2.632 

Bngngoaihói 2.299.581 1.106.102' 

Tin gCri CO k'hn 2.165.440 / 1.167.450 ' 

Bang VND 1.424.000W 819.000 

Bcngngo.zihdi 741.440 348.450 

CQng 4.469.986, 2.276.184, 
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NGAN HANG TH1fONG Mi1 CO PLIAN SAI GON CONG THUNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI C}I1NH HçP NHAT 

Nãm tài chink k& thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

Mu s: B05/TCTD-HN 

Do vj fInh: Triu Bong Vit Nan: 

3.2. Cho vay dc to chuc tin dung khllc 

Cho vay ngn han 500.000 100.000, 

Bcng VND 500.000 - 100.000 

Bang ugoqi hi 

Di,t phOng thi to cho vay các TCTD khác (1.350) 

Cong 498.650 / 100.000 

Tng cong 4.968.636 - 2.376.184 
/ 

Phân tich chat 1ung dir ncr  cho vay, tin gui các TCTD khác: 

Nq di tiêu chun 500.000 100.000 

NçcnchCt' 

Nc dtrâi tiéu chun 

Ncr nghi ngii 

Ncr cO kM nang mAt vn 

Cong 500.000 100.000 / 

4. Chll'ng khoán kinh doanh: KhOng phát sinh 

5. Các cong cy tlli chInh phOi sinh và cic tài san tài chInh khllc: 

Tang giá trj ella hçrp dng 
(theo t3' giá ngày hiu 1yc 

hqp dng) 

Tang giá tr ghi s k toán 
(theo t5 giá t4i ngày Ip  bllo cáo) 

Tlli san Cong no' 

    

Tal ngày cuAi k' 
COng cy tài chInh phái sinh riên t 668 

- Giao djch hoãn cl& tin t 668 

Cong cu tlli chInh phái sinh tin té 668 

6. Cho vay khách hang 

3 1/12/2019 3 1/12/2018 
Cho vay các t ch(rc kinh t cá nhãn trong nu& 14.381.046 - 13.412.518 
Cho vay chit khAu thwmg phiAu và cãc giAy tr có giá 175.086 257.426 

ChovaybAngvntàitrq,uythácc1Autir 819' 1.155 

Cho vay cic tt chllc kinh t cá nhân nu!rc ngoài 

Tong cong 14.556.951/ 13.671.099' 

6.1. Phân tIch chAt hrçiig nq cho vay 

31/12/2019 31/12/2018 
Nçrdlltiêuchun 14.048.066 ,, 13.188.643 

NqcAnchll 226.580 . 181.504 

Ncrduâitiêuchuân 36.211 33.711 

Nqnghing& 28.250. 48.994 

Ncr cO khã nàng mAt vn 217.844. 2 18.247 

Tngcng 14.556.951-,, 13.671.099 
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NGAN HANG THUONG M4LI CO PHAN sAi GON CONG THUCJNG Mu s: BOS/TCTD-HN 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

Nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Do?z v! tmnh: Triu Bong Vit Nam 

6.2. Phân tIch dir nq theo thoi gian 
31/12/2019 31/12/2018 

Nç ngAn han 10.579.519 9.965.841 

Nci trung han 1.426.315 1.597.775 

Ncxdãihan 2.551.117 2.107.483.. 

Tang cong 14.556.951 13.671.099 
6.3. Phãn tIch dir nq cho vay theo d61 tuçrng khách hang và theo 
Ioi hInh doanh nghiêp 

31/12/2019 31/12/2018 

CôngtyNhànuàc 19.941 32.638 

Cong tyTNHH I thành viên do nhà nircc sà h0u 100% v6n diu I 57.173 53.414 

Cong ty trách nhim h&u hn khác 2.635.903 3.026.884 

COng ty c6 phAn 859.95 6 - 840.741 

Doanhnghiptirnhân 77.242 90.933 
Doanh nghip có vn dãu tir nu&c ngoài 89.884 . 602 

Hcp tác xà và lien hçxp tác xA 35.725 ' 35.403 

HO kinh doanh, cã nhân 10.454.922 9.309.085' 
Dan vi hành chinh sr nghip; Dãng doãn th và hip hOi 326.205 281.399.. 

Tng cong - 14.556.951
,, 

13.671.099 

6.4 Phãn tIch dir ncr cho vay theo nginh 

31/12/2019 31/12/2018 
Nông nghip và lam nghip và thOy san 942.023 .. 1.173.003 

Khaikhoáng 2.762 3.913 

COng nghip ch bin, ch to 1.275.328 ' 1.385.065 

San xut vã phân phci din, khi d&, mrrc nóng, hai ntr&c và diu 
hôa không khi 

66.170 72.001 - 

Cung cp nuôc; hot dung quãn lvà xr 1 rác thai, nu&c thai 14.054 53.260 

Xâydimg 1.315.599 1.121.236 

Ban buôn vã ban lé; süa cha 0 tO, mô tO, xe may và dng ca khác 1.125.631 1.2 15.570 - 

Djch vi luu trO vã an ung 202.777 2 19.869 

Vntãikhobãi 360.717 315.250: 

Thông tin và truyn thông 17.528 5.088 

Hoat d5ng tài chinh, ngân hOng vO bOo hiêm 151.341 127.848 

Hoat dung chuyOn mOn, khoa hpc và cOng ngh 7 1.262 63.584 

Float dOng kinh doanh bat dng sOn 648.050 7 14.433 
Hoat dng cüa DCS, ti chfrc CT-XH, quOn 1' NN, an ninh QP; bOo 
dOmXHbtbuOc 

109 009 160 442 

GiáodvcvOdàotao 191.182 , 119.723 - 

Y t và hoat dng trçi giOp xã hOi 90.129 64.290 

Ngh thuât, vui chcri vO giOi ti-I 107.296 956 

Float dng dch vi khOc 4.538.788. 3.40 1.746 

Hoat dng lam thuê các cOng vic trong các hO gia dinh, 3.327.305' 3.453.822. 

Tong cong 14.556.951 13.671.099 
/ 
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NGAN RANG THUONG MJ CO PHAN SAI GON CONG THEJ(iNG Mu s6: B05rfCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
Nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Dim vj I/nh: Triu Bong Vit Nam 

6.5. Su thay dôi (täng/giãm) cüa Dir phông nil ro tIn diing 

Ky nay Drphông chung Dyphông cy tIz 

S6 dir du näm 102.622 8.922 

Dir phông rüi ro trich 1p trong k' /(Floan nhp trong ks') 5.227 21.791 

SCr dung dir phông rüi ro tin ding trong k' (22.558) 

Sdircuik' 107.849/ 8.155  

Nàm trtr&c 
L A So dir dau nam 101.054 15.854 

Dr phông thi ro trich tp trong k'/(Hoàn nhp trong ks') 1.568 279.740 
Dir phông giãm do xr L' các khoán nç phãi 
thu hi bng ngun du phông 286 67 . 2). 

SE'dtrcuiinãm 102.622 ,, 8.922 

Chi tit so dir dir phông 3 1/12/2019 31/12/2018 
Dir phông thi ro cho vay to chirc tin dung khác 1.350 

Dir phông rüi ro cho vay khách hang 114.654 -,' 111.544 

+Dtphdngchung 106.499. 102.622 

+ D&tphOng cu thé 8.155. 8.922 

Cong 116.004 - 111.544 
'I  

7. Hot dng mua nq: Không phat sinh. 

8. Chirng khoán du tir 

31/12/2019 31/12/2018 

8.1. Chtrng khoán du tir sn sang d ban: Không phát sinh 

8.2. Chirng khoán du tir gi& dn ngày dáo hn 
- Trái phiu Chinh phü vàTrái phiu Dôthj 250.000 93 1.519 

Cong 250.000. / 931.519. 
8.3 Trái phiu dc bit do VAMC phãt hành 31/12/2019 31/12/2018 

800.857' 1.132.830 
Dir phông trái phiu dàc bit (231.229) (251.021) 

COng 569.628,' 881.809 

Tang cong 819.628 1.813.328 

9. Gép vn, du tir dài hn 

31/12/2019 31/12/2018 

- Phân tich giá trl  du tir theo Loi hInh d&u tu 

Các khoãn du tir dài hn khác 125.655. 125.655 

Dir phông giãm giá du hr dài han (26.308) (2.894) 

Tang cong 99.347
,
, 122.761 
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NGAN HANG THUaNG MiI CO PHAN SAi GON CONG THIJNG Mu s/i: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH HP NHAT 

Nàm tài chInh kt thüc ngIy 31 tháng 12 nAm 2019 Do,: vj tlnh: Triu Thng Vit Nan: 

9. G6p v/in, du tir dat hn (tip theo): 

- Chi tit các khoãn du tir dat hn cUa Ngãn hang 
31/12/2019 31/12/2018 

Ten Giã g/ic Giá tr hin ti 
T5I pn 

von(/o) 
Giá g/ic 

T 
G1á trj hin ti 

1 ph/in 
v/in(%) 

D/iu tir dat hn khác 125.655, 99.347, 125.655 - 122.761 

D/iu tir vào các TCTD 

Ngân hang TMCP Bàn Vit 71.776 - 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,48% 

D/iu tir vào doanh nghip khác 

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

Cty CP Thanh toán Qu6c Gia Vit Nam 2.000 - 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

Cong ty C? Chfrng khoán SAIGONBANK Beijaya 33.000' 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00°% 

Qu BL Tin dvng cOa Doanh nghip vira và nhO 500 500. 0,22% 500 500 0,22% 

Dui phOng giãm giá d/iu tir chirng khoán dài hn (26.308) (2.894) 

COng ty C? ChOng khoán SAIGONBANK Berjaya (26.308) (2.894) 

125.655 _, 99.347, , 125.655 122.76 1 - 
T6ng cng 
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NGAN HANG TH1f(JNG Md CO PHAN SAI GON CONG THIJONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

Nárn tài chInh kit thác ngây 31 tháng 12 nan: 2019 Don vj tin!:: Triu Bang Vit Nan: 

10. 111 sIn c dlnh  hfru hlnh 

- TAng glIm tll sIn c6 djnh hfru hlnh nAm 2019: 
Nhl cira, vat kin 

Kholn mic truc 

Nguyen gil TSCD hOu hinh 

May móc thit bi 
PhLro'ng tin vn tli Thit bi dung cii 

truyn dn quãn Iy 
TAI sIn co 
djnh khlc 

Tng cong 

S6dtrdunAm 962.883 f 72.019 54.682. 7 38.912 - / 12.304 . / 1.140.800 -' 

-Muatrongnam - 178 972 3.588. 661 5.399 

-TAng khlc 72.868 - - 72.868 

- Tang do dieu chuyen - 481 - 909 1.390 

-Tangdodiuchinh 14- 29 - 11 51 . 105 

- Thanh 1r, nhixcing ban (645) (125). (362) (1.132) 

- Gilm do diu chuyn (481) - (909) (1.390), 

-Gilmdodiuchinh (14). (65) (11). (15) (105) 

S6dircuinAm 1.035.751 , 71.516 55.654 / 42.375 , 12.639 , 1.217.935. 7 
Gil trl hao men luy k 

S dir du nAm 255.704 -/ 64.711 46.758 " 27.699 / 10.491 - 405.363 - 

-HaomOntrongnAm 38.591 2.349 '- 2.636 3.245 691 47.512. 

- Hao mon trong nAm (cüa cOng ty con) - 75 103 9 8 195 

-TAngdodiuchuyên 214 - 214. 

- Tang do diu chinh 4 1 s 

- Thanh 1', nhucmg bIn (645) . (125) (362) (1.132) - 

- Gilm do diu chuyn (214) (214) 

- Gilm do diu chinh (4) - - (1) (5) 

S6dtrcuinAm 294.295 / 66.486 49.501 30.828 10.828 / 451.938/ 

Gil tij cOn Ii cüa TSCD hfru hinh 

S dir du nAm 707.179 / 7.308 7.924 - 11.213 1.813 - 735.437 

S6dircu1nAm 741.456 - 5.030 6.153. / 11.547 1.811 765.997. / 7 
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NGAN HANG THIJONG Md cO PHAN SAi GON CONG THUNG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HVP NHAT 

Nàm Mi clilnh idt thác ngày 31 tháng 12 náni 2019 Do,i vj tInh: Triu Dtng Vit Nam 

- Tang giãm tel san c djnh hüu hlnh näm 2018: 

Nhà cfra, vt kin 
Khoãn mic trüc 

Nguyen giá TSCD hüu hlnh 

PhLrong tin vn tãi 
May móc thit bj truyn c1n 

Thit bj dyng cy 
quan 1 

Tài San CO 

diiih khác 
Tng cong 

Stdtrdunam 894.145 70.236 54.682 37.263 11.654 1.067.980. 

-Muatrongnàm 1.843 1.685 684 . 4.212 

- Tang khác 68.73 8 68.738 

-Tangdodiuchuyên 16.242 2.786 80 280 19.388 

- Tang do diu chinh - 93 6 31 38 168 

- Thanh 1, nhuvng ban - (60) (36) (34) (130) 

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

-Giámdodiuchinh - (93) (6) (31) (38) (168) 

S clu cu6i nAm 962.883 ', 72.019 f 54.682 38.9 12 , 12,304 1.140.800 ./ 

Gia tr hao mon tOy k 

Stthrdunäm 218.712 62.400 ' 43.898 24.568 9.854 . 359.432 

-HaomOntrongnàm 36.992 2.305 2.695 3.229 661 45.882 

- Hao mon trong ky (cOa cOng ty con) 66 103 169 

-TangdodiuchuyOn 14.463 2.146 80 127 16.816 

- Tang do diu chinh - 21 70 42 22 155 

- Thanh 1', nhucrng ban - (60) - (36) (24) (120) 

-Giàmdodiuchuyên - (14.463) (2.146) (80) (127) (16.816). 

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

S6dtrcu6inAm 255.704 / 64.711W 46.758 27.699 10.491 • 405.363 
/ 

Giá trj COil li cOa TSCD hiiu hlnh 

S dir du näm 675.433 7.836 10.784 . 12.695 1.800 708.548 

S dir cu6i nám 707.179 7.308 - 7.924 . 11.213 1.813 735437 
/ 

/ , / / / 
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NGAN HANG THUaNG M1 cO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HçP NHAT 

Nan, Éàí c/tin/i kt tithe ngày 31 i/tang 12 n/hi: 2019 Do,: vj tInh: Tr&::  Dng Vit Nan: 

- Các thông tin khác v tàl san c d!nh  hüu hInh: 

31/12/2019 31/12/2018 

Cia trj con 1?i  cüa TSCD hthi hinh dä dOng d& th chp, cm c cho cAc khoãn vay 

Cam kt mua TSCD cO giá tr Ian trong tuong Iai 

Cam kt ban TSCD cO giá tn Ion trong thong lai 

Giá tr cOn lai cOa TSCD hu hInh t?m  thxi khOng duçic sr dung vào san xut kinh doanh 

Nguyen giá TSCD hüu hInh dã khu hao ht nhung vn cOn str diing 120.661, 117.774 

Cia tn cOn Ii cOa TSCf) hiiu hlnh dang chi thanh 1 
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NGAN HANG THING M41 CC) PHAN SAI CON CONG THU(ING Mu s: B05ffCTD-HT 

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH HOP NHAT 

Näm tdi chlnh kIt thüc ngày 31 tliáng 12 nàrn 2019 Do'n vj link: Triu Dông Vit Nam 

11. Tui san c dinh thuê tài chInh: 

12. Tii san c djnh vô hInli 

- Ting gum tài san c djnh him hlnh nám 2019: 

Khoãn muc 

Không phãt sinh 

Quyn sir 
dung d6t 

Phn mm 
may vi tInh 

Tong cong 

Nguyen giá TSCD vô hInh 

Sdirdu nàm 431.746 •..-. 48.256' 6' 480.002 ./ 

- Mua trong nãm 1.867 1.867 

- Tang khác 29.972 29.972 

- Tang do diu chuyên 

- Thanh 1', nhixng ban 

- Giàm do diu chinh 

S dir cui nám 461.718, 50.123 / 511.841 / 
- Gia tn hao mon hsy ke 

S&dtrdunäm 36.285 / 45.822 ." 82.107. f 

- Hao mon trong nOm 2.661 840 3.501 

- Tang do diu chuyn 

- Tang do diu chinh 1 1 2 

- Giãm do diu chinh (1) (1) (2) 

S dir cui nãm 38.946' 46.662., 85.608 

Giá tr1 cOn 1i cüa TSCD vô hinh 

Sdird&u nãm 395.461 - 2.434 397.895 - 

S dir cui nAm 422.772 3.461 426.233 / 

- Tang giãm tài san C6 dinh vô hInh nám 2018: 

Khoãn mc 

Nguyen giá TSCD vô hinh 

Quyn sir 
dung dt 

Ph6n mm 
may vi tInh 

T6ngcng 

S6 dir du nám 405.418. 46.807.. 452.225 

- Mua trong nãm - 1.449 1.449 

- Tang khic 26.328 26.328 

- Tang do diêu chuyên 

S6dircu6inAm 431.746 48.256 480.002 y 

Giá trl hao mOn lüy k 

S6 dir du nãm 33.697 - 45.330 79.027 

-HaomOntrongnãm 2.588 492 3.080 

- Tang do diu chuyên 

S6 dir cu61 nám 36.285 , 45.822 - 82.107 

Giá tn  cOn 1i cüa TSCD vô hmh 

S6dirdunàm 371.721 1.477. 373.198 

S6 dir cu6i nàm 395.461/ 2.434. • 397.895. / 
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NGAN HANG THUNG MiJ CO PLIAN SAl GON CONG THUNG Mu s: B05rrCTD-HN 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

Nám Mi chinh kIt thác ngày 31 tháng 12 nám 2019 Don vj tInk: Triu Dông '7t Nam 

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

   

Khoãn muc 3111212019 31/12/2018 

    

TSCD vô hinh quan trcrng, chim t' trçng Ion trong tOng tài san 

Giá tn hop I' cOa TSCF) vô hInh do Nba nuàc cAp 

Giá tr cOn 'ai cña TSCD vO hinh dã dung dO thO chAp cho các khoãn nçi 
phái trã 

Giá tn cOn Lai côa TSCF) vô hinh tam thin khong si:r ding 

Nguyen giá cüaTSCf) vô hinh khAu hao hAt nhung vn con sir diing 44.914- 44.914 / 

Giá tij con lai cOa TSCD vô hinh dang thanh 1 - 

Chi phi trong giai don nghiên cfru, triAn khai 

Giá trj cam kAt mua, ban TSCE) vô hinh cO giá tij un trong nrcing lai - 

Cãc thay dti khác 
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NGAN HANG THUQNG MJ CO PHAN SAi CON CONG THUNG Mu so: B051TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT 

Nám tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2019 Don vj tIn/i: Tr4u Dông Vit Narn 

13. Bt dng sin diu tu Không phát sinh 

14. Tii sin có khic 

31/12/2019 31/12/2018 
I. Chi phi xiy dirng c bin dâ dang 11.042- 61.431. 
2. Mua sam tài sin cdinh 4.122- 78.790' 
3. Các khoin phii thu 55.525 . 46.685. 
4. Tài sin có khic 53.172 . 23.667. 

Cong 123.861, 210.573 

14.1 Cic khoin phil thu 31/12/2019 31/12/2018 
- Cic khoin phil thu nôi b 25.546. 24.287 
Troag ã'ó: 

Tam tng nghiêp vu 4.589 4.50 7. 
Các khodn phái thu khác 2.818 1.641 

- Cic khoin phii thu ben ngoii 

Tin hJ Ira Mi sut ch& Nhà ntcbc than/i loan (*,) 

Các khoán k/uk 

29.979 

4.664 . 

25.315 - 

22.398 

4.664. 

17.734, 

Cong 55.525 . 46.685 

(*): Thuyêr ,ni,zh tin /: tr Mi suãt ch?t Nhà nithc thanh loan: 

Tidn dd clii clzo klzách hang vay ho tra Mi sut 67.592 
Các k/zoán dã nhán tin hO Ira Mi sut (62.928) 

Khodn tiii con phài thu ha trç' cli?, nhâ nwó'c 1/zonk toán 4.664 

14.2 Tài san có khic 31/12/2019 31/12/2018 
-Chiphlchiphinb 6.450' 7.155. 

- Iii sin gin nq di chuy&i quyn s, h&u cho Ngin hang dang chli xcr 19 45.754 15.340 
-Iii sin khic 968, 1.172 

Cong 53.172 . 23.667' 

15. Cic khoin no ChInh phil vi Ngin hang Nba ntró'c: Không phit sinh 

16. Tin gui vi vay cic TCTD khic 

31/12/2019 31/12/2018 
16.1. Tin gili cia cic TCTD khic 

a. Tin girl không kS' han 242.711 92.937. 

- Bctzg VND 241.862 92.084 
- Bczg Izgou /z6i 849 853 - 

b.TingCricók'hn 2.723.214. 1.859A46. 
-BcngVND 1.004.000 461.000 

-Bngngoçühi 1.719.214 . 1.398.446 

Cong 2.965.925- 1.952.383 
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NGAN HANG THU(5NG MJ CO PHAN SAI GON CONG THU(ING Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MILNH BAO CÁO TAT CHINII H(%P NHAT 

Nim tài chmnh kt thñc ngày 31 thing 12 nim 2019 Don vj IInh: Triu Dông 'it Nam 

16.2. Vay cic TCTD khác 

- BngVND 1.610 1.783 
+NgânhangTMCPDcutirvàP/zátTrin VietNam -C'NSGD3 1.610 , 1.783 
-BAng ngoai hAi 252.058 2.007 
+ Ngán hang TMP Du 1w vd Phát Trin Vit Nam -CNSGD 3 1.822 ' 2.007 
+ Ngán hang TMCP HàngHái 196.945> 
+ Ngdn hang TMP Ngogi Thwong VN 53.291) 

Cong 253.668., 3.790 

TAng cong tfn, yang gui và vay TCTD khác 3.219.593. 1.956.173 

17. TiAn gui cüa khách hang 

- ThuyAt minh theo loaf tin gui 31/12/2019 3 1/12/2018 
TiAngrikhongk'hn 1.737.201 / 1.601.305 " 

- BngVND 1.512.670 1.401.046 
-  Bcng yang và ngogi t 224.53 1 200.259 

hAn, yang gui có k' han 13.912.147 / 13.055.837' 
- BcngVND 13.753.703. 12.826.587. 
- Btng yang và ngoqi t 158.444. 229.250. 

hAn gui vAn chuyên dung 149 146 
TiAnguik'qu 18.261 21.147 

TAng cong 15.667.758>,  14.678.435., 

- ThuyAt minh theo dAi tircrng khách hang, loai hinh doanh nghip 31/12/2019 3 1/12/2018 
TiAn gui cua KBNN 

Tiên gCri cüaTCKT 44 979 " 2.471.314 / 
Doanhnghipnhânu'&c 410.778 . 302.593 
Côngty TNHH 1.390.291 1.405.571 
Côngtycciphcn 408.303 . 402.221 
Doanh nghiêp 1w nhân 73.419 . 55.220- 
Doanh nghip có vn ddu Lu' nu'ác ngoâi 166.188 . 305.709 

TiAn gui cüa cá nhãn 10.73 1.092 . 10.120.488 
TiAn gri cüa các d6i tucrng khác 2.487.687. 2.086.633 

TAng cong 15.667.758- 14.678.435 - 
7 

18. Vn tài trçr, üy thác du th', cho vay TCTD chlu ru ro: Không phát sinh 

19. Phát hành giy t& có giá thông thirô'ng: Không phát sinh 
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NGAN HANG THITONG Md cO PHAN sAi GON CONG THUCNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HçP NHAT 

Näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2019 Dtm vj tmnh: Tr4u Doug 't Nani 

20. Cãc khoin phãi trã, nç' khác và thr phOng rUl ro khác 31/12/2019 3 1/12/2018 

Các khoán phái trá ni b 40.285' / 40.939' 

- Cãc khoán phái trO cho can bô CNV 26.921 26.731. 

- Doanh thu chàphdn bá - - 

- Quj khen ththng và phác 191 phái trd 4.559 5.792. 

- Các khoán phái trO n3i bô khác 8.805 8.416. 

+Laicdôngphãitrà 683 683 

+Khoânphâitrânibkhãc 8.122 ,' 7.733 

Các khoán phái trã ben ngoài 75.256 . 50.949 

-PháifrávmuasmTSCD 870 . 870 

- Thuêthu nháp doanh nghiêpphdi n3p 36.219 . 9.928 

-Chuyntinpháitrá 10.202 3.157 

- Thuvà các khoán phái n3p cho Nhà nzthc 115 89 

- PhOi Ira khOc cho Nhà nzt&c 2.539 2.539 

- Các khoOnphái ira ben ngoài khác 25.311 34.366 

Cng 115.541 ,... 91.888 

21. Thu thu nhp hoãn 1i phãi trã: Chua phát sinh. 
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NGAN hANG THUaNG MiJ cO PHAN sAi GON CONG THITONG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HP NHAT 

Näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019  

22. Vn qu cüa T chüc tin dyng 

22.1. Báo cáo tInh hInh thay d61 vSn chü sö h&u 

Mu s: B05/TCTD-HN 

Don vj rinh: Triu dng Vit Nam 

V6ngóp 
CHI T1U chü 

s& hfru 

Thng dtr Chênh Ich Qu5 dy trO' b 
VOfl Co phan t' giá hi doái sung vn di&i 

Qu5du 
tir phát 
trin 

Qudy 
phbng tài 

chinh 

Các qu5 
khác 

Lqi nhun 
chua phân ph61 

Ting 

S6dutingay01/01/2018 3.080.000 716. 48.189 . 8.817 216.054, 0 63.464 3.417.240 

L9inhunsauthunäm2018 - - - - - 41.631 41.631. 

TrIch 1p các qu9 tü lçi nhun nAm 2017 - 2.730 5.459 (8.189) - 

Trich qu5' khen thuóng, phic lcii tr lcii nhuan nAm 201 - - - (22.500) (22.500) .-' 

Trich qu5 hoat dng HOi  ding quàn trj - Ban Kim soát - - - - - (1.500) (1.500) / 

Sódtrtaingay3l/12/2018 3.080.000 716 50.919. 8.817 221.513 . 72.906' 3.434.871 

S thr tai ngày 01/01/2019 3.080.000 716 50.919 - 8.817 - 221.513 ' 72.906 3.434.871 

Lçii nhun sau thus nàm 2019 - - - - 144.622 144.622 

Chictirctü1çinhunnãm2O18 - - - - - 

Trich1pcacqutx1çinhunnAm2018 - 2.081 4.163 (6.244) 

Trich qu5 khen thuâng, phic lcri tr Iqi nhun näm 2018 (17,100) (17.100) 

Trich l.p qu9 hot dng HOi  dng quán ti-j - Ban Kim soát (1.187) . (1.187) 

Chénh 1ch t giá hi doái - 

s6 dir tal ngày 3 1/12/2019 3.080.000 716 53.000 . 8.817 - 225.676,. 192.997- 3.561.206 
/ 

V 
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NGAN HANG TH1X(NG r%tI CO PHAN sAi CON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII HcP NHAT 

Nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Don vj tmnh: Triu Dng Vit Narn 

22. Vn qu cüa To chirc tIn dung (tip thea): 

Theo Ngh djnh so 93/2017/ND-CP ngày 20 tháng 07 nãrn 2017 do ChInh phü ban hánh, các Ngân hang thi.rmg mi phái trich 
1p cac qu tnthc khi chia c tüc nhu sau: 

- Trich 1p qu di tth b sung v6n diu 1 5% icr1 nhun sau thu& s di.r ti da cüa qu9 nay bng vn di&i 1 hin có cüa cáo t 
chüc tin dvng. Qu nay so ducrc chuyên sang vn diu 1 khi có sr phO chuân côa Ngân hang Nba ntncc Vit narn và TiJy Ban 

Ch(rng Khoán Nhà Nithc. 

- Trich 10% vào qu dr phông tâi chInh; s6 d.r ti da cüa qu5' nay không vircrt qua 25% v6n diu 1 hin cô ciia các t6 chCrc tIn 

ding. Qu5 dir phông tâi chinh dung dë bi dp phn cOn 'ai cOa nhüng tOn thAt, thit hi vA tài san xáy ra trong qua trinh kinh 

doanh sau khi dã duçrc b dAp bAng tiAn bi thurng cOa cáo t chrc, cá nhãn gay ra tn thAt, cOa tA chirc bão hiAm va scr dung 

dr phOng trich 1p trong chi phi. 

- Trich các qu khác nhtr qu dâu Ut XDCB, qu khen thuâng phOc lçri.. .do Ban lãnh do Ngân hang dA xuAt và do Di hi 

d6ng cA dong phO duyt. 

22.2. Thu nhâp trên mt CO phiAu 31/12/2019 31/12/2018 

- Lqi nhun hoäc 1 dA tInh lãi co ban trOn cO phiAu 144.622 • 41.631 

- S bInh quãn gia quyên cO phiëu phthông dA tinh lãi cu ban 308 308 

- Lãi co ban trên c phiu 470 135 

22.3 ThuyOt minh v các cong Cu tài chInh phfrc hçp 

22.4. Chi tiAt von dAu tir cüa TCTD 

31/12/2019 31/12/2018 

Tang s6 Vn CP ph thông Tng s Von c phô thông 

- Vn gop cáo cô dong 

-ThngdirvncOphân 

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 

22.5. Co tfrc 

- C tixc dA cOng b sau ngày kt thOc niOn d kA toán: 

+ C& ttrc dã cong b trOn cA phiu ph thông: 

Näm 2019 

Chua cong b 

Näm 2018 

Không chia c tirc 

+ c6 tirc dO cong bt trOn cA phiAu .ru dOi: 

- C trc cOa c phiAu tru dOi lüy kA okra ducrc ghi nhn: 
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NGAN HANG THUONG M4I cO ruAN SAi GON CONG T1H!OTG Mu si: B05/TCTD-HN 

THTJYET MINH BAO CÁO TAI CHLNH HQP NHAT 

Nãm tài chInh kt thiIc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 Don vj tInh: Triêu Dông 1'7t Narn 

. 22.6 Co phieu 

31/12/2019 31/12/2018 

- S luçmg c phiu dang k phát hánh 308 308 

- S luçmg c phiu dä ban ra cong chirng 308 308 
+Cc.phkuphrhông 308 308 

- s6 luqng c phiu dang liru hành 308 308 
+Cphi&ph6thong 308 308. 

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

VI. Thông tin b sung cho các khoãn muc trInh bay trong Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

23. Thu nhãp Iãi và các khoin thu nhâp tirong tir 

31/12/2019 31/12/2018 

Thu nhp lãi tin gui 61.073 51.280 
Thu nhp lãi cho vay khách hang 1.531.709 1.388.565 
Thu tir lãi kinh doanh, du tu chfrng khoán nq 33.171 76.121 

-Thu Mi & chi-ng khoán kinh doanh 33.171 ,- 76.121 
Thu tr nghip vi bão lãnh 5.998 4.978 
Thu khác tr hot dng tin dicing 7.781 1.365. 

Tang cong 1.639.732 1.522.309 

24. Chi phi ai và dc khoãn chi phi tirong ttr 

31/12/2019 31/12/2018 

Trâ lãi tin gin 873 A'14 . 808.404 
Trã lai tin vay 5.578 . 339 
ChiphIhotdngtIndiingkhac 28.407 . 53.011 

Tng cong 907.429 861.754. 

25. Laillo thuan tir hot d9ng dch vu 

31/12/2019 31/12/2018 

Thu phi dlch  viii 65.494 " 64.649 
Thu d1ch  viii thanh toán 27.234 28.990 
Thu djchvingânqu 711 773 
Thukhácvdjchvu 37.549 34.886 
Chi phi tin hot dung dich vu 21.463 ' 21.675 .' 

Chidjchvithanhtoán 7.837 8.247 
Chi phi buu phi và mng vi&i thông 11.246 . 11.059 
Chi v djch vii ngân qu 1.612. 1.864 
Chi khác v djch 768. 505 

LãiJ1 thun fir hot dông dick vu 44.03 1, 42.974 
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NGAN HANG THTC1NG MAJ CO PHAN sAi GON CONG THUCcNG Mu s: B05/TCTD-IIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HP NHAT 

Nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 Dan vj tmnh: Triu Dtng Vit Nain 

26. LaiIlo thuan tir hot dyng krnh doanh ngoi hoi 

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

Thu nhp tr hoat diing kinh doanh ngoai hOi 11.905 26.607- 

Thu tir kink doanh ngogi tgiao ngay 7.475 - 26.338 

Thu tic các cong cy tài chin/i phái sin/i tin t 4.430 . 269 

Chi phi hoat  ctng kinh doanh ngoai h6i 316 - 1.766 

Clii v kinh doanh ngogi t giao ngay 316 1.766 

Clii v các cOng cy tài chinh phái sinh tin t - 

LaW l) thun tir hoat dng kinh doanh ngoi hi 11.589 24.841 

27. Lãil 1 thun 1* hot dông kinh doanh (mua ban) chirng khoán kinh 

28. Lãi/ I thun tlr h03t dng kinh doanh (mua ban) chirng khoán du 

29. Thu nhãp tir gop vn, mua cô phn: 

doanh: Không phát sinh 

tir: Không phát sinh 

31/12/2019 

/ 

31/12/2018 

Co tirc nhân duoc trong nãm tir gop vn, mua c phn. 1.408 1.608. 

Thu tic lcii nhun cong ty con chuyén v 

Thu tic gop vn, d.0 hr dài hn 1.408 1.608 

TOng cong 1.408 1.608 

30. LãiJ1 thun tic các h03t doug kinh doanh khác 

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

Thu nhp tir hot dng khác 92.780 132.293 

Chi phi tir hot ding khác 17.464 17.058' 

Lãi/1 thun tLr các hot dng kinh doanh khác 75.316' - 115.235., 
/ 

31. Chi phi ho3t dng 

31/12/2019 31/12/2018 

1. Chi np thu Va các khoãn phi, 1 phi 2.864 2.325w' 

2. Chi phi cho nhãn viên 290.930 . 286.629 

Trong do: 

Chilutrngvàphucdp 219.819 218.537 

Các khoán clii dóng gOp theo lzsong 44.101, 43.172 

Ddngphyc và cOc chi phi lien quaiz 14.632 13.840 

Chitrcicáp 12.378 11.080 

3.Chivtàishn 86.969 83.569 

Trongdó: KMu hao tàisán c6 it/nh 51.013 48.962 - 

4. Chi cho hot dng quán 1r cong vi,i 67.4 16 60.957 - 

Trong dO: 
COng tác phi 6.498 6.058 

Chivcachogtd5ngdoànthêciaTCTD 136 94 
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NGAN HANG THUONG MI cO PHAN SAL GON CONG THUONG 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHLNH HVP NHAT 

Näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 

Mu s: B05/TCTD-HN 

Doai vj tInh: Triu Dông Vit Nam 

31. Chi phi boat dông (tip theo) 

5. Chi nOp  phi bão hiêm, bho toàn tien giri cOa khách hang 14.735 14.987 

6. Chi phi dir phông (không tinh chi phi dir phdng 

r2i ro tin dyng ni và ngoØ bang; chi phi dtr 

phônggiám giá chtiargkhoán) 23.414 . 636 

7. Chi phi ho?t dng khác 

Tong cng 486.328 449.103 
/ 

/ 

32. Chi phi thuê thu nhâp doanh nghip 

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

31/12/2019 31/12/2018 

1. Lçi nhun trithc thud TNDN 181.079- / 52.518 - 
2. Cac khoan niuc theu chinh thu nhap chu thue: 

(Tri4 thu nhp ctuqc min thud TNDN: (1.408) - (1.608) 
Thu nhip Sir gop vn liOn doanh inua cO phin (1.408) (1.608). 

Cong chi phi không dirge khu trir khi xac dnh Igi nhun tinh thus: 2.613 
3. Thu nhp chiu thu 182.284 50.910 - 
Chi phi thus TNDN tInh trén thu nhãp chlu thus k' hin hành 36.457, 10.666 
DiOu chinh chi phi thuO thu nhp doanh nghip cüa các nhm truôc vho chi 
phi thu thu nhp hiOn hhnh k' nay 221 * 

4. Tng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 36.457 - 10.887 
- 

32.2. Chi phi thuO thu nhp doanh nghip hoãn lai: không phát sinh / 

VII. Thông tin bô sung mt so khoân mçic trinh bay trên Báo cáo liru chuyOn tin t 

33. Tin và các khoãn tLrong diro'ng tin 31/12/2019 31/12/2018 

Tin mbt  vh chc khohn tumig diiong tin ti qu9 174.411 156.114- 
Tin gin ti NHNN 784.793 - 844.551 - 
Tin, yang gin tai  các TCTD khác (không k' hn và kS' hn <3 tháng) 4.469.986 - 2.276.184- 

TOng cong 5.429.190 -s,---  3.276.849, 

34. Mua mói và thanh I các cong ty con: lthông phát sinli. 

VIU. Các thông tin khác 

35. Tinh hinh thu nhp cOa can b, cong nhân viên 
31/12/2019 31/12/2018 

1. Tong s6 can b, cong nhân viên 1.419 1.429 / 
II. Thu nhâp ella can b, cong nhân viên 

1. Tng qu9 Iumig 224.864. 223.662 
2. Tong thu nhãp 224.864 - 223.662 / 
3. Tin lining binh quân (dng/ngtriii/tháng) 13 ' 13 
4. Thu nhp binh quhn (dng/ngu&iJtháng) 13 - 13 
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NGAN HANG THUNG MI cO PHAN sAI GON CONG T1IIJOTSG Mu s6: BOS/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT 

Näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Doiz vj tinh: Triu Dông Vit Nam 

36. TInh hinh thuc hin nghia vu vôi Ngân sách Nhà niroc 

Phát sinh trong näm
s6 dir cu61 nãm S6dirdunàm  

s6 phãi nôp 

671 7.689 / 7.499 / 861 - 

671 / 7.447 7.257 861 

- 242 242 

1 14 / 13 2 

9.928 . 37.424 11.133 36.219 / 
9.928 36.464 10.173 36.219 

9.781 35.454 9.781 35.454 

147 1.010 392 765 

- 960 960 

63 . 3.352 3.217- 198 / 

10.663 - 48.479 . 21.862. 37.280 - / 
/ 

chp cüa khách hang 
Giá trj den Giá tij den 

Clii tiêu 

1. Thu GTGT 

a. Thuê GTGT 

b. ThuêGTGTnhâ 
thdu nithc ngoài 
2. Thuê tiêu thu dàc bië.t 

3. Thus TNDN 
a. ThUTNDN 

ThuTNDNciangdnhàng 

ThueTNDNcia Cóngty con 

b. Thuê TNDNnhà 
thumthcngoài 

4. Các loai thu khác 

Tong cng 

37. Loai hInh và giá trl  tài san th 

Lo3i tài san dam bão 
Bt dng san 

31/12/2019 
26.945.446' 

3 1/12/2018 
23.690.087, 

Phgtinvntãi 437.962 481.917 

s6 tit kiêm, kS'  phiu và các gi&y ti có giá khác 697.225, 649.799 

Vttir,hãnghóa 379.024 368.619 

TàisãnthOchâpkhác 512.417. 855.134 

T6ng 28.972.074..,./  26.045.556 

38. Nghia vu nç tim an và các cam kêt dira ra 

Ch tiêu 3 1/12/2019 3 1/12/2018 

Báo lành vay v6n - - 

Cam kt giao djch ngoi h6i 926.800 . - 

Cam kêtmuangoqit 

Cam kt ban ngoqi t - 

Cam ktgiao dich hoán di 926.800 

Cam kêt trong nghip viii IJC 91.729 . 90.904 - 

Cam kt than/i toán trong nghip vy LIC 91.729 / 90.904 / 

CáccamkOtkhác 162.980 148.480 - 

Báo ldnh thanh toán 68.171 . 57.685 

Báo lành thirc hin hcp &ng 39.905 - 24.114. 

Báo lânh dthcu 5.894 . 6.425 

Cam ktbão lãnh khác 49.010 . 60.256. 

1.18L509, 239.384/'  
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NGAN HANG Trnrc1NG MiI CO PHAN SAI GON CONG T1flNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH Hç1P NHAT 

NAm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 1km vj link: Triu Dong '?t Nam 

Trong qua trinh kinh doanh binh thLthng, Ngãn hang thrc hin nhiàu cam kêt khác nhau vâ phãt sinh mt so khoãn n 
tim tang và cam kt nc tim tang dtrqc hch toán vào ngoai bOng. NgOn hang d kiOn không bj tOn that trpng yu tü các 
nghip viii nay. 

39. Hoat dng ày thác và d3i l TCTD khOng chiu rüi to: khOng có. 

40. Các boat dung ngo31 bOng khác ma TCTD phOi chju rüi ro dOng k: không Co. 

41. Giao dch vOi cOc ben lien quan 

42. COc su kiên sau ngày 1p bOng cOn di k toán 

Ban Tng GiOm dc khng dlnh  rAng khOng có su kin nào phOt sinh sau ngày kOt thOc th&i k' tOi chinh lam Onh hithng 
trgng yu clAn tinh hinh tâi chInh cOa NgOn hang cAn duçic thuyAt minh, cOng b trOn Báo cáo tái chinh. 

43. Mtrc d tp trung theo khu vc dja l cOa cOc tài sin, cong n và cic khoin mtcc  ngoi bOng 

Bc phOn  theo khu virc dja li': Là mt b phn cO thA phân bit dtrçc cOa ngãn hang tham gia vào qua trmnh cung cAp san 
phAm, djch vi,i trong phm vi mt môi trtr&ng kinh tA c thA ma bO phn nay có chju rOi ro và Icii ich kinh té khác vol các 
b phân kinh doanh trong các mOi tru&ng kinh tA khOc. Mt khu vvc  dja l' khOng bao gm các hoat  dng trong môi 
trträng kinh tA có nh ro va Iqi ich kinh tA khOc bit clang kO. Mc5t khu vi,rc dla  1' cO the là mct quAn gia, hal hay nhiAu quAn 
gia hoc mot, hal hay nhiAu tinh, thành phô trong cá nuOc. 

DVT: friu dong 

Tong dir nç 
cho vay 

TAng tiAn gui 
Các cam kAt tin 

dung 

CCTC phii sinh 
(Tong gii trj giao 

dch theo hçp dAng) 

Kinh doanh vi clAn 

tu chOiig kboin 

TrongnuOc 15.056.951 - 15.667.758 254.709 ',' 668 ...— 1.050.857 
/ 

Ngoài niiOc 

44. QuOn l rOi ro tài chinh 

Các i-Cd ro tài chinh ma NgOn hang phái chju bao gm rOi ro tin dung, rOi ro thl trtthng và rCii ro hot dng. 

44.1 Rid ro tin dung 

ROi ro tin dvng  là rid ro ma mt bàn tham gia trong mOt  cOng cv tài chinh hoc hcp d6ng khách hOng khOng thi,rc hin cOc 
nghTa vv cOn minh, dAn dAn tAn thAt vA tOi chlnh. Rid ro tin dvng  phát sinh tCr hot dcng cho vay và bOo lnh dtthi nhiAu 
hlnh thirc. 

NgAn hang cOng chju các rid ro tin dvng  khác phát sinh tir các khoOn clAn tir vào chchng khoán nq vO cOn rid no khOc trong 
hoat dcng giao djch cOa NgOn hOng (rid ro giao djch), bao gm các tOi san trên danh mvc  giao dich không thuc von chic 

sO hicu, các cOng cv phái sinh và rA du thanh tom vOi các di tác. 

Rid ro tin dung là rid ro IOn nhAt cho hoat  dng kinh doanh cOn NgOn hOng, do dO Ban lOnh do quàn l' rid ro tin dvng 
cho NgOn hOng mt cách rAt cAn trQng. Vic quOn l' vO kiAm soát rid ro tin dvng duc tp trung vOo mt b ph.n quãn 1' 
rid ro tin dvng  chiu trách nhim báo cáo thuOng xuyên cho Ban TAng GiOm d6c và ngtriri dfrng dAn mAi don vj kinh doanh. 

44.1.! Do hrlrng rid ro tIn dijng xic djnh tAn thAt vi 1p dçr phong 

(a) Cho vay vi bOo lãnh 

Vic do luOng rid ro tin dvng  dcxcvc thtrc hin truOc vO trong thin gian cho vay. 
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NGAN HANG THLTQNG MI CO PHAN SAl GON CONG THUCNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH H4P NHAT 

Näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2019 Don vj tInh: Triu Dông Vit Nani 

Ngân hing dã xay duTig cic mô hinh h trçr vic dinh ltrcrng ni ro tin dijng. Cic mô hInh xip hung và chAin diem nay ducrc 
sr diing cho mci danh mic tin dvng  trcng yu vi hInh thinh cci si cho vic do hrrng các ni ro vi pham thanh toán triric 
vi trong khi cho vay. 

Dua trin vic do hing trên, Ngin hAng phân loi cic khoAn cho vay vi trich 1p  dir phing theo thông tir s' 02/20 1 3/TT-
NFENN ngày 21/01/2013 vi Thông ti s 09/2014/TT-N1-INN ngày 18/03/2014 cia NgAn hAng Nhi nixic di do hing và 
phin 1oi cic khoin cho vay vi bão lAnh. 

(b) Chtrng khoán n 

CAn khoin dAu tir cia Ngin hing vio chmrng khoin ncr là cic cong cu nq do Chinh phi và cic t chic tin diing vi kinh t 
ci uy tin phit hinh. Ru ro tin thing dtrqc irAn tinh theo tAng khoin ncr cii the khi Ngin hang dinh giá ci sir thay di v ni 
ro tin dvng  cia bin dôi tic. Các khoin d&u tir vio cic ching khoán nay duqc xem là cách di dim bio hoch djnh cht 
lucmg tin ding tht han và dng thu duy tii ngun tin dvng  sn sang d dip img yeu cu cp v6n. 

44.1.2 Cic chInh sách kiêm soát vi gum thiêu ni ro tin dng 

Ngin hang kiim soát ni ro tin dung  bng vic ip dung  các  h?n mcrc di vii cic i-Ui ro (cho ci i-Ui to ni bing vi nii to 
ngoai bing) liin quan dn tAng khách hang vay vn, hoc nhim khich hAng vay vOn theo ding các quy djnh cia Ngin 
hang Nhi nuic Vit Nam. Thim vào di, ni ro tin diing cing duçrc kim soit thông qua vic rà soát djnh k' các nhim tài 

sin th chip vi phân tich khi nàng ti-i nç lãi vi vn cia cic khich hang vay v6n và cAn khich hang tim ning. 

Ngin hang có mt so cic chInh sich vi cich thAn thrc hinh di gum thiu i-Ui ro tin dung.  Cich thAn truyn thng nht là 
nm giu các tài sin dim bio cho cic khoin tam  ing vn, mOt cich th(rc phô bin. Cic loai tii sin dim bio cho cic khoin 
cho vay vi ing titiAn gm ci: 

- Th chp di vii cic bt dng sin là nhà a; 

- Quyn di vii cic tii sin hoat  dng nhu ti-u si, may móc thit bi,  hang tn kho, cic khoin phii thu; 

- Quyn d6i vii cic cOng ci tii chinh nhu ching khoin ncr  vi ching khoán vn. 
Dti vii cic khoin cho vay ci dim bin, tii sin th chip ducrc djnh gii mist cich d)c l.p biiNgân hing vii vic ip dung 
cic t lê chit khu cii th d xic dinh giá tn có th cho vay t6i da. T lê chit khiu cho mi loai  tii sin th chip ducrc 
hiring dn trong Thông tu s 02/2013iTT-NHNN ngiy 21/01/2013 vi Thông ttr so 09/2014/TT-N}{NN ngiy 18/03/2014 
cia Ngin hang Nhi ntric và ducrc Ngin hang diu chinh cho tAng truing hçrp cii th. Khi gii tij hçrp 1' cia cic tii sin th 
chip bi gum, Ngin hang si yiu cu khich hang vay vn phii th chip thim tii sin d duy tn mic d an tom di vii thi 
ro cia khoin cho vay. 

Ru no tin ding di vii cic cam k& chi yu bao gm thu tin dung vi cic hgp dng bio lAnh tii chinh ci tinh cht tlxang tr 
nhu i-Ui ro tin ding d6i vii các khoin cho vay. Thu tin dung  kim ching ti vi thir tin dung  thtrong mai  - là cic cam kt 
bng van bàn cia Ngin hang thay r4t cho khách hang thanh tom cho bin thi ba lin dn s tin quy djnh theo cic diu 
khoin và diu kin ci th - duqc dim bào bang chinh hing hóa tim quan vi do di i-Ui ro thip hon so vii các khoin cho 
vay tnrc tiêp. Vic phit hinh thu tin dung  và cic hçrp dng bio lãnh tii chinh duqc thi.rc hin theo cic quy tninh dinh gii 
vi phi duyt tin dung nhu dii vii cic khoin cho vay vi tni ing cho khich hAng tn khi khách hang k' qu 100% cho cic 
cam kt ci tim quan. 

44.2 Ru ro thi tru*ng 

Ru to thu truing là i-Ui ro ma gii ti-j hcrp l' cia cic 1u6ng ti&n trong tuong lai cia mt cOng cu tii chinh si bun dng theo 
nhing thay di cia gii thj truing. Ru ro thj truing phit sinh ti trng thu mi cia lii suit, cic sin phim tin t vi cong cu 
vn, tt ci các sin phm niy dAn chju tic dng ti bin dng trin thj truing nói chung vi tAng loai thj truing nii rung và 
sr thay di cia mic d bin dng cia gii thj truing nhu: i-Ui no lAi sut, ni ro tin t vi i-Ui ro v gii khic. 
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NGAN HANG THLNG M.0 CO PHAN sAi CON CONG THIXONC Mu so: B0S/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Nàm tài chlnh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2019 D9n vi tIn!.: Tr4Qu diig Vit Nan. 

44.2 Rü1 ro th tr.rô'ng 

44.2.1 Rüi ro lâi suit 

Rüi ro lAi suAt là rUi ro ma dèng tin trong tiwng lai cUa mt cong ci tài chinh bi bin dng do tác dOng  cüa các thay d61 v lãi sut cOa thl tnring. Ngan hang quan 1 rüi ro lAi sut thông qua vic kim solt mtrc chênh lch 
lAi suOt thea k5 han  hang tháng. 

Bang diról day torn Ut rüi ro lãi suAt cOa Ngãn hang tai  ngày 31 thãng 12 nAm 2019 

• Chi tiêu 
-. Kliông chju lai Den 1 tháng Tir16n3 

tháng 
Tr3dn6 

tháng 
Tfr6dn12 

tháng 
Tir1dn5 

nAin Tren 5 nm TOng 

TiMmt,vangbac,daqu 174.411. - - . - - 174.411• 

TiOn gOi ti ngãn hang Nhà nuóc - 784.793. - - - - - 784.793 

TiM, yang gi tai  và cho vay các TCTD khác () - 3.542.586, 1.427.400 - 4.969.986. 

Chng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cong cv tài chInh phái sinh và các tAi sAn tAi chlnh khAc (*) - 668 . - - - - 668. 
Chovaykhachhang(*) 377.893 169.218 637.458 2.333.100 8.362.263,  2.677.019 14.556.951 

Chrng khoAn du hi () - - - - 1.050.857. - 1.050.857. 

GOp vOn, dAu hr dAi hn (*) - - - - - - 125.655 125.655 

Tâi sAneO dlnh  vA Bt dng sAn du tir - - - - - - 1.192.230 1.192.230 

TAi sAn CO khAc (*) 330.667 - - - - - - 330.667 

TOng Tài sAn 505.078/ 4.705.940-  / 1.596.618. 637.458 2.333.100 ? 9.413.120' 3.994.904 / 23.186.218, 

N phAl trA 
TiM gCri cOa vA vay tr N}INN vA cAc TCTD khAc 1.645.133. 1.324.224-  250.236 - - 3.219.593 

TiOngricOakhAchhAng 4.913.997 1.771.443 2.655.46L 23.001 6.303.856 15.667.758. 

Các cOng cv tAi chfnh phAi sinh vA cAc khoAn nç tài chlnh khAc - - - - - - - - 

VOn tAi trcl, Oy thAc dâu ttr, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - - - 

PhAt hAnh giy ti cO giA - - - - - - - 

CAc khoAn nqkhAc 364.120. - - - - 364.120. 

TOng Nç phAi trA - 6.923.250. 3.095.667. 2.655.461 273.237 6.303.856 - - 19.251.471 

Mire chênh lch nhy cAm vOi lAl suit ni bAng 505.078'-  (2.217.310) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863. 3.109.264 3.994.904 3.934.747. 

CAc cam kt ngoai bang cO tAc dng t&i mrc d nhay cAm vOi lAi sut cOa các tAi 
sAn vA cOng n (tOng) 

' 181 509 . - - - - - - 1181 509 

Mire chênh lch nhy cam vOl IAi suit nl, ngoi bAng (676.431) (2.217.310) (1.499.049 (2.018.003) 2.059.863 - 3.109.264 - 3.994.904 2.753.238 

- 
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NGAN HANG THUiNG MAI CO P}IAN SAI CON CONG THUc1NG Mu sty: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINK HP NIIAT 
Näm tài chInh k& thác ngày 31 tháng 12 näm 2019 Don pj tin!,: Trijiu iióng Vijf Nan, 

Bang dtrói day torn tht rüi ro Iâi suAt cüa Ngân hang ti ngOy 31 tháng 12 näm 2018: 

Chi tlêu 
-. Kilong chit! lai Den 1 thang 

Tir 1 dii 3 
. thong 

Tir 3 thrt 6 
. thong 

Tir 6 1iii 12 
tháng 

Tir 1 c1iri 5 
narn i'rên 5 nam T6ng 

Tinmt,vOngbc,dOqu' 156.114 - - - - - 156.114 

Tn gOi tai  ngln hOng Nba rnrc - 844.551 - - - - - 844.551 

Tin, vOng gii ti vO cho vay cOc TCTD khOc (*) - 1.576.734 799.450 - - 2.376.184 

Chüng khoOn kinh doanh (*) - - - - - - 

COc Cong ci tOi chinh phOi sinh vâ cac tOi sOn tOi chInh khOc (*) - - - - - - - 

ChovaykhOchhOng(t) 274.594 226.065 421.613 6.182.254 4.034.048 2.532.525 13.671.099 

Chüng khoOn du tu (*) - - - - 2.064.349 - 2.064.349. 

GOp van, d&u Ui dOi hn (*) - - - - - - 125.655 125.655 

Tai sOn c6 dlnh vO Bt dng sOn dAu Ui - - - - - - 1.133.332 1.133.332. 

TOi sOn CO khOc (*) 367.730 - - - - - - 367.730 

Täng TM sOn 523.844 2.695.879 1.025.515, 421.613 6.182.254 6.098.397 3.791.512 20.739.014w  

Ncr phOi trA 
Tin gin cOa vO vay tin NHNN vO cOc TCTD khOc 843.627 1.112.546 - - - - 1.956.173. 

Tin girl cOa khOch hOng 4.972.287 2.443.207 2.193.983 83.273 4.985.685 14.678.435, 

COc cong ci tOi chinh phOi sinh vO cOc khoOn nq tOi chinh khác - - - - - - - - 

Vn tOi trq, Oy thOc dAu Ui, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - 

PhOt hOnh giy tin cO giO - - - - - 

COc khoOn nq khOc 304.076 - - - 304.076 

Tong Ncr phOi trO 6.119.990 3.555.753.. 2.193.983, 83.273, 4.985.685 - 16.938.684, 

Mirc chOnh 1ch nh3y cAm v61 101 suit nOi  bOng 523.844 (3.424.111) (2.530.238) (1.772.370) 6.098.981, 1.112.712 3.791.512 3.800.330 - 

COc cam kt ngoai  bang cO tOc dOng tini mirc dO nhy cOrn vii 10i suOt cüa cOc tOi 
sOn vO cong nc (rOng 

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

MOc cbOnh Ich nhay cAm vii 101 sut nOl,  ngoi bOng 284.460 (3.424.111? (2.530.238) (1.772.370) 6.098.98) 1.112.712 3.791.512 3.560.946 

(*) KhoOn mvc  nay khing bao gm s dtn dir phOng rOi no. 
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NGAN HANG TH!ONG M31 CO PHAN sAt GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HP NHAT 
Nãm tài chInh kt thu&c ngày 31 tháng 12 nAm 2019 Thin vj rinh: Triu dtng V41 Narn 

44.2 RÜI ro thi trixO'ng 

44,2.2 Rüi ro tin t 

Rüi ro tin t là rCd ro ma giá trj cüa các cong ci tài chinh bj bin ding xut phát tx bi&i dng t giá. Ngln hang thrçc thãnh 1p và hoat dng tai  Vit Nam vOi d&ig tin sCr dung là dng 
Vit Nam. Dng tin giao dich chinh cOa Ngan hang cüng là ding Vit Nam. Các khoãn cho vay và Czng truOc cho khách hang cOa Ngân hang chO yu bang d6ng Vit Nam và dO Is M5'. 
Tuy nhién, mt s6 tài san khác cOa Ngân hang bAng ngoai t khác dàng Vit Nam và dO la M. Ban Tng Giám dc cQa Ngân hang dä thit 1p han  mcrc trang thai cho trng loi tin t. 
Trang thai ding tin duc%c giám sat hang ngày và chin krçic phOng ngra rüi ro thrçc Ngln hang sCr dung  d dam bão trang thai dng tin dxcic duy tn trong han  mCrc dâ thit lip. 

Bang duOi day trinh bay các tài san và cOng nci cOa Ngân hang theo 1o3i tin t dLrcic quy di sang VND tai  ngày 31 tháng 12 nãm 2019 

Chi tiêu EUR ducrc quy d61 USD tltrçrc quy d6i cac:goaitc1iac Tang 

TIlsân 

Tin met, yang bac, dá qu' 720 15.650 207 16.577" 

Tin gâi tai ngln hang Nhâ nuOc - 33.623 - 33.623' 

Tin, yang goi tai  và cho vay các TCTD khác (*) 7.826 3.026.166 7,029 3.041.021 

Chng khoán kinh doanh (*) - - - - 

Các cong cu tài chinh phái sinh và các tài san tài chfnh khác (*) - - - - 

Chovaykhachhang(*) - 671.891 - 671.891 

ChIng khoan dutu(*) - - - 

GOp vn, du tu dài han (*) - - - - 

Tài sIn CO khIc (*) - 7.553 - 7,553, 

Tang Iii sIn 8.546 7 3.754,883w j 7.236 3.770.665 

N phIl trI vi V6n chO s& hO'u 

Tin gCri cOa và vay trNHNN và dc TCTD khác - 1.972.121 - 1.972.121 

TingricuakhIchhàng 7.584 375.594 9 383.187. 

CIc cong ci tIi chlnh phIi sinh vI dc tâi sIn tIi chinh khIc (*) - 926.800 - 926.800 

V6n tIi trq, Oy thIc dâu ttr, cho vay TCTD chju rOi ro - - - 

Phát hInh giy t& cO giá - - - - 

CIc khoIn nçi khIc 962 480.368 7.227 488.557, 

V6nvacacqu - - - - 

Tng Nq phIi trI vi V6n chO sO' hfru 8.546' 
/

3.754.883W / 7.236 3.770.665 

Trang thu tiM t ni bang — - - - - 

Trng thIl tiM t ngoi bing - - - - 

Trng thai tiM t ni, ngoi bang — - - - - - - 
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NGAN HANG TH1SNG MJM CO PHAN sAi GON CONG TH1XcNG Mu s6: B05/TCTD.HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 
Nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 Do,, vj t(nh: Triu dng Vit Nan, 

Bing duii day trInh bay các tii sin vi cong nc cüa Ngin hang theo loai tin t dtrcc quy d6i sang VND tai  ngiy 31 thing 12 nim 2018: 

Chi tiêu EUR dtrçrc quy d6i USD thrçrc quy 
Cacnoitkhac 

Tng 

Tii sin 

Tinmt,vingbac,diqu' 776 17.207 147 18.130- 

Tin gti ti ngin hing Nhi nuâc - 40.852 - 40.852, 

Tin, ving gri ti vi cho vay cic TCTD khác (*) 13.595 1.433.457 7.500 1.454.552 

ChOng khoin kinh doanh (*) - - - - 

Cic cOng ci tii chlnh phii sinh vi cic tii sin tii chinh khic (*) - - - - 

Cho vay khich hAng (*) - 808.007 - 808.007' 

ChCrng khoán du tu () - - - 

GOp vn, du tu dii hn (*) - - - - 

Tii sin c6 djnh vi Bt dng sin du Ui - - - 

TAi sin CO khic (*) - 4.940 - 4.940 

Tang Tii sAn 14.371, 2.304.463,  7.647 2.326.481, 

Ny phii tn vi V6n chi s& h&u 

Tin gCri cOa vi vay tr NHNN vi cic TCI'D khAc - 1.401.306 - 1.401.306_ 

TingricCrnkhichhing 10.055 420.133 165 430.353. 

Cic cong ci,i tài chfnh phii sinh vi cic tii sin tii chfnh khic (*) - - - 

Vn tii t, Oy thic du tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - 

Phit hinh giy tä cO giA - - - 

Cic khoin nçi khAc 4.316 483.024 7.482 494.822. 

Vnvacicqu - - - - 

TángNqphaitraviV6nchOs?thiiu — 14.371' 2.304.463.,_ 7.647', 2.326.481w 

Trng thu tin t ni bang - - - - 

Trng thAi tin t ngoi bing - - - - 

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

(*) Khoin m',ic nay khOng bao gm s du d phOng rUi ro. 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN sAi GON CONG THLJ'ONG Mu s6: BOSITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH HQP NHAT 

Nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019 Do'n vj huh: Triu &ng 't Nwn 

44.2 RUt to th trtri'ng 

44.2.3 RUt ro thanh khoAn 

Rüi to thanh lthoin là rUi ro ma Ngin hang không th thc hin duçic nghia vt chi tn lien quan dn cong nçi tài chlnh khi den han  vi không có ngun von thay the khi khich hing rUt vOn. Hau qui cO the dn den 
vic Ngin hing không can khi nang thanh tom dOi vài nguOi gCri tiOn vi không thrc hin duçic cic cam ket cho vay. Ngin hAng quin l' rUi ro thông qua: 

- K.iCm soit hoat dng huy dcThg vOn vi cho vay hing ngày 

- Duy fri danh mi,ic du tix bao gOm cic chüng khoin d ding chuyen d6i thinh tin rnt 

- Kiem soit cic chi sO thanh khoin da frén bAo cáo tinh hlnh tii chinh dim bio mAn thU theo cic quy dnh cUa Ngin hing Nhi nirâc Vit Nam. 

Bang duói day torn tt các khoin tAi sin vi n cUa NgAn hang theo nhOm k' han  tinh tir ngiy k4t thUc nAm ke loin 31/12/2019 den ngiy dio han: 

Chi tiêu Không inh 
hufrng k' han 

Tronghn 
TOng 

nen 1 thing Ttr 1 -3 thing Tir3 - 12 thing Tin 1 -5 nArn Trên 5 nim 

TiOn mit, yang bac,  di qu' 174.411. - - - - - 174.411. 

TiOn gOi tai  ngAn hang Nhi ntiâc - 784.793..  - - - - 784.793, 

Tiàn, ving gi ti vi cho vay cic TCTD khAc (*) - 4.469.986 500.000 - - 4.969.986. 

Chông khoin kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cOng cv lii chinh phil sinh vi cic tii sin tii chinh khic (*) - 668 - - - - 668 

Cho vay khich hang (*) - 533.268- 2.855,47 7.350.446, 1.808.920' 2.008.846 14.556.951, 

ChngkhoandOutu(*) - - - 395.147 655.710 - 1.050.857' 

GOp vOn, dOu tir dii han(') - - - - 125.655 125.655' 

Tài sin cO dlnh vI BOt dung sin dOu tu - - - - - 1.192.230 1.192.230 

Tii sin CO khic (*) 330.667 - - - - - 330.667 

TOng Til sin 505.078 ', 5.788.715. 3.355.471 7.745.593.. 
/ 

2.464.630 3.326.731 23.186.218 

Nq phil tn - 
V. 

- - - 

Tien giM cUa vi vay th NHNN vi cAc TCTD khic - 2.803.507, 369.746w 46.340. - - 3.219.593 

TiOn gui cUa khich hang - 5.979.056 2.966.310 5.950.395, 77 1.997 15.667.758, 

Cic cOng cv tAi chlnh phii sinh vi các khoin nq lii chfnh khic - - - - - - 

VOn tii trç, Uy thic dOu ItT, cho vay TCTD chju riM to - - - - - - - 

Phit hAnh giOy t& cO gii - _ - - - - 

Cickhoinnqkhác - 364.120 - - - - 364.12 

TOng Nc' phii tn - 9.146.683. 3.336.056 5.996.735. 771.997. - 19.251.471 

M(rc chênh thanh kisoin rOng 505.078' (3.357.968). 19.4 15 1.748,858 1.692.633' / 3.326.731' 3.934.747, 
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NGAN HANG THUCING M*I  CO PHAN sAt CON CONG TH(IONG Miu s: B051TCTD-HN 

THUYET MINI! BAO cÁo TA! CHINH HqP NHAT 
NIm til chfnh kt thüc ugly 31 thIng 12 nAm 2019 Don vj tin/i: i'riu 1ông Vi1 t Nan: 

Bang duti day tOrn tAt cic khoin tii sin vi nq cUa Ngin hing theo nhOm k' hn tinh tr ngiy két thüc kS' kA tom 31/12/2018 dn ngiy dio hen: 

Chitiiu Kh6nginh 
hu*ng kS'  h;n 

Troñghn 
T6ng 

Dn I thing Tir 1-3 tháng Tu 3- 12 thing Tu 1 -5 ruin Trên 5 näm 

Tièn rnt, vingbc,diqu' 156.114 - - - - - 156.114 

TiAn gil ti ngin hing NEI ntiOc - 844.551 - - - - 844.551 - 

TiM, yang gil ti vi cho vay cic TCTD khic (') - 2.043.034 333.150 - - - 2.376.184 

Ching khoin kinh doanh (') - - - - - - - 
Cic cOng c tii chfnh phil sinh vi các tài sin tài chlnh khic (') - - - - - - - 

Chovaykhichhing(') - 904.608 1.542.662 7.560.696 2.099.882 1.563.251 13.671.099. 

Ching khoin dAu (1 - - - - 2.064.349 - 2.064.349 

GOp v6n, dlu tw dii hn (*) - - - - - 125.655 125.655 

Til sin Co djnh vi BAt dung sin dàu tu - - - - - 1.133.332 1.133.332, 

Tii sin Co khic (') 367.730 - - - - - 367.730. 

TAng Tif sin 523.844,  3.792.193 1.875.812 7.560.696 / 4.164.231. 2.822.238, 20.739.014. 

Ncr phil tn - - - - 
TiAngricuavivaytiNHNNvicicTCTD khic - 1.625.457 330.716 - - - 1.956.173 

lien g1r1 cOa kliich hang - 6.141.345 3.849.314 4.415.231 272.545 14.678.435 

Cic cOng cc' lii chlnh phil sinh vi cic khoAn nq til chlnh khic - - - - - - 

VOn lii trçr, Oy thic dAu tu, cho vay TCTD chju ni no - - - - - - - 

Phithanhg1Aytbc6gii - - - - - - - 

Cic khoin nçi khic - 304.076 - - - - 304.076. 

TAng Ncr phil tn - 8.070.878 * 4.180.030 4.415.231-  272.545' - 16.938.684 

Mfrc chinh thanh khoin ring 523.844. (4.278.685), (2.304.218). 3.145.465 3.891.686_i 2.822.238.. 3.800.330. 

(') Khoán mlc nay không bao gcm s du di,r ph/mg rài ro. 
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6 tháng 01 nám 2020 

AM DOC LAP BANG KE TOAN TRU'ONG 

D ThI Loan Anh an Thanh Giang Pham Th MOa 

NGAN HANG THUONG MI cO PHAN SAl GON CONG THLNG Mu s: BO5ITCTD-l{N 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHfNH HP NHAT 

Näm tài chInh kêt thñc ngày 31 tháng 12 nám 2019 Don vj tInh: Triç!u Dông J'it Narn 

44. Quãn 19 rüi ro tài chInh (tip theo) 

443 Giá trj hçp 19 cüa các tài san tài chInh và cong n tài chInh 

Các tài san tài chinh Va cOng nq tài chinli cOa Ngân hang dang duqc ghi nhn theo nguyen tAc giá gSc trü di các khoán d 
phOng giâm giá tài san. Do vy, giá iii ghi so cña các tài san tãi chinh và cong nq tâi chinh ciia Ngân hang cO th cO các khac 
bit di vOi giá trj hçrp 19 cCa chOng. 

Hin tai, Ngân hang chtra thc hin xác djnh giá tn hcp 19 cOa tAt ca các tài san tài chInh và cOng ncn tâi chinh cOa mmnh. Ngân 
hang së thc hiên viêc trinh bay giá tn hqp 19 cCa tài san tài chInh và cOng n tài chInh khi cO các huóng dn chi tit cOa cac 
ca quan quãn 19. 
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