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NGAN HANG THUO1G MA! CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s: B02/TCTD 

BANG CAN DOI KE TOAN 

Ti ngày 31 tháng 03 nm 2020  Don vjthth: Tr4zi Dng VitNain 

ciii TIEU Fhuyet 
niinh 31/03/2020 31/12/2019 

A. TAI SAN 

I. Tin mat, yAng bac, dA qu V.01 188.651 174.299 

II. Tin gin ti ngãn hang nba nu'ó'c V.02 468.145 784.793 

111. Tin, yang gui tai các TCTD khAc vA cho vay 
các TCTD khác 

V.03 3.100.979 4.968344 

I. Tin, yang gi tai  các TCTD khác 2.942.329 4.469.694 
2. Cho vay các TCTD khác 160.000 500.000 
3. DirphàngrAi ro (1.350) -1.350 

IV. .Chirng khoán kinh doanh V.04 
.1. ChAng khoán kinh doanh 

2. Dir phông rCii to chAng khoán kinb doanh 

V. Cáccông ci tài chInh phái sinb và cAc tAi san 
tAi chInh khác 

V.05 668 

VI. Cho vay khAch hang V.06 14.100.892 14.442.297 
I. Cho vay khách hAng 14.2 15.546 14.556.951 
2. Dir phAng rüi to cho vay khách hang V.06.3 (114.654) (114.654) 

VII. Hot dng mua nq V.07 
1. Mua no 

2. Dir phèng rAi ro boat dng rnua n 

• VIII. ChAng khoAn du tin V.08 801.921 819.628 
I. Chüng khoAn &iu Ut sn sAng d bAn 

2. C1iüng khoán du ttx giü dtn ngAy dáo han 1.026.202 1.050.857 
3. Di phông r11i to chCrng khoAn du ttr (224.281) (231.229) 

IX. Gop van, du tin did hn 
I. Dâu tu vAo cong ty con 

V.09 711.850 

612.503 
711.850 

612.503 
2. Vn gop hAn doanh 

3. OAu tin vito cong ty hiAn k& 
4. 0th. Ui dlii han khAc 

125.655 125.655 
5. D phAng ton thtt dAu Ut diii hin 

(26.308) (26.308) 

Trang I 



NGAN HANG TH!SNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B02/TCTD 
BANG CAN DOI KE TOAN 

Ti ngày 31 tháng 03 nm 2020  Don vjrInh: Triu Dng VitNa,n 

CIII TIEU 

X. Tài san C6 djnh 

Thuyt 
minh 31/03/2020 31/12/2019 

1.178.225 1.191.024 

1. Tài san có djnh hüu hInh 752.914 764.79 1 
a. Nguyen giá tài san c6 djnh hOu hinh 1.216.177 1.215.623 
b. Hao mon tâi san c dinh hu hinh (463.263) (450.832) 

2. Tài san C6 dinh thuC tài chInh 
a. Nguyen giá tài san c6 djnh thuê tãi chInh 
b. Hao mOn tài sOn c6 dinh thuê tài chInh 

3. TOi san Co djnh vô hInh 425.311 426.233 
a. Nguyen giO tOi sOn cO djnh vô hInh 511.841 511.841 
b. Hao mOn tOi sOn cO djnh vô hinh (86.530) (85.608) 

XI. B6t dng sOn du tu V.10 - 
a. Nguyen giá bitt dQng sOn du tu - 
b. Hao mOn b6t dông san du tu - 

XII. Tài sOn có khOc V.1 366.423 327.705 
1. COc khoOn phOi thu V.1 11 80.470 69.255 
2. Các khoOn lOi, phi phOi thu 234.312 206.806 
3. TOi sOn thuTNDNhoOn lal V.18 - - 
4. 101 sOn CO khác V.11.2 5 1.641 51.644 
- Trong do: Lcji th €/lutrng rnqi 

5. Các khoOn dr phông rüi ro cho các tOi sOn Co 

TONG TA! SAN CO 20.917.086 23.420.608 

Trang 2 



NGAN HANG THUO'NG MA! CO PHAN SAl GON CONG THONG Mu s: B02/TCTD 

BANG CAN DO! KE TOAN 

Ti ngày3l tháng 03 nim 2020 Don vjthilz: Triz1Dt12g VitNa,n 

CH TIEU Thuyt 
minh 

31/03/2020 31/12/2019 

B. N PHAI TRA VA VON CHU sO HU'U 

1. Các khoãn nç chInh phü và Ngãn hang Nhà nu'c V.12 
II. Tiên gui và vay các TCTD khác V.13 794.219 3.219.593 

I. Tin gtri cUa cãc TCTD khãc 689.36 1 2.965.925 
2. Vay cãc TCTD khác 104.858 253.668 

III. Tin gui cüa khách hang V.14 16.152.705 16.277.630 

IV. Các cong ct. tài chinh phái sinh 'à các khoän ncr tài chInh khá V.05 24.792 

V. Vn tài tr9, Uy thác dãu tLr, cho vay TCTD chlu rüi ro V.15 

VI. Phát hãnh giiiy tO cO giã V.16 

VII. Cãc khoän nQ khác V.17 33 1.400 362.506 

I. Các khoân Iãi, phi pMi trã 273 .206 248.579 
2. 1'hu 1'NDN lioii I?i  phCii trà V.18 
3. Các khoãn phãi trá vâ cong no khác 58.194 113.927 
4. Dv phông rCii ro khác (DP cho cong nçi tim n) - 

TONG NQ PHAI TRA 17.303.116 19.859.729 
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Thuyt CHI TIEU 

I. Nghia v ncr tiêm an 

I. Biio llr:h vay vn 

2.Cam k& giao djch ngoii hi 

Cain kt inua ngoqi /4 

(]a,n th ban ngoqi /4 

('am kOt giao did: boOn dcii 

Cam kt giao djch tuang lal 

3. Cam k& cho vay không hCiy ngang 

'i. Cam két frong ngbip vi L/C 

5. Bbo l5nh khác 

31/03/2020 31/12/2019 mi nh 

VIII.35 2.529.744 1.181.509 

2.122.723 926.800 

261 - 

262 

2.122.200 92 6.800 

168.133 91.729 

238.888 162.980 

61  a y 16 thOng 04 ,iO,n 2020 

NGHG 

[HtJONG M 

GIAM DOC, 

* S'GOM 

CONG 

t. P H 

Trn Thanh Giang 

L4P BANG KE TOAN TRIXOG 

 

Pham Thi Müa D Thj Loan Anh 

/ 

NGAN HANG THIXONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUO1G Mu s: B02/TCTD 

BANG CAN DOI KE TOAN 

Ti ngày 31 tháng 03 nini 2020 Do,i vj tInh: Triçii Dizg Vit Na,,: 

Cm TIEU 

VIII. Vn vã các qu5 

I. Vin eCia TCTD 

a. Von diu 14 

b. Vn diu tic)(DC'B, ,nua scn: tài san c din/i 

c. T/iiing du vn côphn 

ci. C6'/ qujY 

e. Co phiu in: dOi 

g. Vn k/iác 

2. Qu9 cCza TCTD 

3. Chênh Ich t' giá hi doái 

4. Chênh 1ch dánh giá Jti tãi san 

5. Lçi nhuãn chi.ra phSn phi 

Thuyt 
mmli 

V.19 

31/03/2020 

3.613.970 

3.080.716 

3.080.000 

716 

287.460 

8.393 

237.401 

31/12/2019 

3.560.879 

3 .080.7 16 

3.080.000 

716 

287.460 

192.703 

IX. Lçi 1db cüa cô dông thiu s 

TONG N PITA! TRA VA VON CHU SO HU'U 20.917.086 23.420.608 

cAc CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 
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NGAN HANG THUUNG MAL CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s: B03/TCTD 

BAO cAo KET QUA KINH DOANH 

Thôi kS' tiii chInh tir ng/iy 01/01/2020 den ngày 3 1/03/2020  Don vj tIn/i: Triu Di:g V4t Na,,: 

CHE TIEU Thuyt 
minh 

Qu9 I 

Näm 2020 Näm 2019 

Lüy k tir du nám dn cuii quy I 

Närn 2020 Nãm 2019 

I. Thu nhp IâI và c/ic khoán thu nhp tungtv Vi.20 392.126 373.987 392.126 373.987 
2. Clii phi Ili vá c/ic clii phi ti.rong tr VI.2 1 240.067 215.356 240.067 215.356 
I. Thu niiIp lãi thuãn (1-2) 152.059 158.631 152.059 158.631 
3. Thu nhp ti'r hoit c1iing djch V11 13.705 15.588 13.705 15.588 
4. Clii phi hoot dimg dch VII 5.498 5.414 5.498 5.414 

ii. Lãi/I thu?in tü hoat dng dch vi (3-4) VI.22 8.207 10.174 8.207 10.174 
III. Lãi/I thun tü hoyt (1ng kinh doanh ngoi hi VI.23 7.451 1.520 7.451 1.520 
IV. Lãi/l thun tir mua ban chung khoán kinh doanh VL24 (40) (40) 
V. LãiIi tiiun ta inua ban chOng kiioán du ttr VL25 

5. Thu nhp t/r hoot dng khãc 8.721 7.344 8.72 1 7.344 
6. Chi phi hoat  dng khãc 397 549 397 549 

VI. Lii/I thun t6 hoyt dng khác (5-6) VI.27 8.324 6.795 8.324 6.795 
VII. Thu nhãp tü gop vn, mua Co phn \'1.26 

Viii. Chi phi hot dng VI.28 133.408 112.131 133.408 112.131 
IX. Loi nhuân thu/in & hoat dng kinh doanh 
tru'óc chi phi dy phOng rüi ro tin dung 

(l+ll+111+1V+V+V1+Vf I - VUL) 
42.593 64.989 42.593 64.989 

X. Clii phi dr phOng rCii ro tin ding (6.596) (4.315) (6.596) (4.315) 

Xi. Tong lyi nhun truóc thuC (IX-X) 49.189 69.304 49.189 69.304 
7. Clii phi thuC TNDN hin hãnh 4.491 3.189 4.49! 3.189 
8. Chi phi tliu TNDN hoän lai 

XII. Ciii phi thud Thu nhp doanh nghip (7+8) VI.29 4.491 3.189 4.491 3.189 
Xiii. LQi nhun sau thu Thu niip doanh nghip (Xi.XLI) 44.698 66.115 44.698 66.115 
XIV. LQi ich cüa C 6  dông thiu s 

XV. Lat co ban tren co phicu VLI9.2 145 215 

LAP BANG KE TOAN TRUONG : tflL

.jgO4ná,n2O2O 

1AM DOC 

\* 
\o 

Phahi Th MOa D Thi Loan Anh 
- T. P 

Trn Thanh Giang 
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NGAN HANG THUO1G MA! CO PHAN SAl CON CONG THIJONG Mu s: B04/TCTD 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE 
Thôi k5' tài chInh tu ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 

(Theo phtrong pháp triyc tiêp) Do,z vi tInh: Triu dông Vit Nan: 

CHI TIEU Thuyt 
minh 

LUU CHUVEN TIEN TY HOAT BONG KINH DOANII 

01 Thu nhp 1i và cãc khoãn thu nhp tLrang tir nhn dlr9'c 

02. Chi phi lãi Va các khoãn thu nhp tuong tir  dã trã 

03.Thu nhtp t1r hot dng djch vii nhn duçrc 

31/03/2020 

364.620 

(215.440) 

8.207 

31/03/2019 

348.179 

(226.772) 

10.174 
04.Chênh lch s tin 1hyc thu/ thrc clii tCr hot dng kinh 

doaiih ( ngoai t, yang bac,  chirng khoán) 

05. Thu nh.p khác 

7.411 

(365) 

1.520 

(471) 
6. Tin thu các khoàn n dã duc xcr 19 hoá, ha dAp b&ng 
nguôn rUi to 8.676 7.257 

7. Tin clii isa cho nhân viên vâ hot dng quán 19, cong vi,i 
(119.966) (99.494) 

8. Tin thu thu nhip thi,rc np trong nàm 
(35.454) (9.781) 

Lit:: c/zuyn ti,i tI::en là J:otlt d3izg kin/i doanh truó'c n/:üng 
tliay di v lài san và vn liii, dt3ng 

17.689 30.612 

NI:üng I/lay dôi v tài san /:ort ds:g 

9. (Täng)/Giani các khoOn tin, yang gcri và cho vay các 
TCTD khác 340.000 (100.000) 

10. (TOng)/Giãm các khoãn v kinh doanh ching khoán 
17.707 (173.099) 

II. (Tang)!Giani cOc cOng cii tOi chinh phOi sinh và cOc tâi san 
tãi chInh khOc 668 (262) 

12. (TOng)/Giam cOc khoãn cho vay khách hOng 
341.405 55.338 

13. Giini nguin dir phông d bO dip ton tht các khoOn 

14. (TOng)/GiOni khOc ye tOi sOn hot dng 
(4.713) 6.635 

Trang 6 



NGAN HANG THUoNG M1 CO PHAN SAI GON CONG THIfOTG 

BAO CÁO LUU CHUY N TIEN T 
Thô k' tài chmnh tu ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 
(Theo phtrong pháp trirc tip) 

Mu s6: B04/TCTD 

Do',z vj tIizlz: Triêu thiig Viêt Na,,,  

CHI TIEU 

Nhut:g thay ddi cong i:i hogt d3ng 

15. Tãng/(Giãm) các khoàn nç chmnh phü và NHNN 

16. Tãng/(Giárn) các khoán tin gth và vay các TCTI) 

17. TAng/(Giãm) tin gCri cia khách hang (bao gm cà Kho bc 

Thuyt 
minh 31/03/2020 

(2.425.374) 

31/03/2019 

6L434 

Nhánucrc) 
(124.925) 148.052 

18. Täng/(G iám) phát hành giy t& có giá (ngoi trcr GTCG 
duvc tinh váo ho?t dng tài chinh) 

19. TAng/(Giãrn) v6n tài trçi, üy thác du Ut, cho vay ma TCTD 
chju i-ui ro 

20. Täng/(Giãrn) các cong ci,i tài chInh phäi sinh vâ các khoãn 
nç Eâi chinh khác 24.792 

21. TAng/(Giãm) khác v cong nçi hoat dng 
(24.770) (30.971) 

22. Chi tCr cac qu cCia t chIc tIn ding 

1. Ltru chuyn tin thun tü boat dng kinh doanh 
(1.837.521) (2.261) 

LUU CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG DAU TrY 

1. Mua sAm TSCD 
(546) (257) 

2. Tin thu ti thanh l, nhLrcmg ban TSCD 
13 9 

3. iA chi tr thanh 1', nhtrcing ban TSCD 

4. Mua sAm bAt dng san dAu tu 

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

6. TiAn chi ra do ban, thanh 1' bAt dng san dAu ttr 

7. LAn chi dAu Ut, gop v& vào các dcm vi khác 

8. hAn thu du Ut, gOp von vâo các don 'i khac 

9. Tin thu c t&c Va lçi nhuân dirc chia ttz các khoãn dAu tu, 
gOp vn dâi hn 

H. Ltru chuyAn tiAn tr boat dng dAu tir
(533) (248) 
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NGAN HANG THU'OG MI CO PHAN SAI GON CONG THTfOG Mu s: B04/TCTD 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T 

Thai k' tài chInh tü ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 

(Thco phuong pháp trrc tip) Doit vi tInh: Tr4u dizg Vit Nant 

CHI TIEU 

LUU CHU YEN TIEN TIir HOiST BONG TAT CHi NH 

Thuyet 
minh 31/03/2020 31/03/2019 

1. Tang vn Co phin t1r gop vn va/hoc phát hành c phiu 

2. TiOn thu tr phOt hânh giAy t có giá dOi han  dü diêu kin 
tinh vOo vn tr cO và các khoãn vn vay dài han  khác 

3. Tin chi thanh toán giy t& có giá dài han  dCi diu kiin 
tinh vao v6n tr CO vO cáo khoán vn vay dài han  khác 

4. CO t(rc trO cho c dOng, 1i nhuân da chia 

5. Tiên clii ra rnua c phiu qu 

6. Tin thu dircc do ban c phiu qu 

VII.33 

Ill. Luu chuyêii tiên tü hoat  dng tãi chinh 

IV. Luu chuyên tiên thun trong iiàm 

V. Tin vi cOc khoOn tuong duong tiên dOu nãm 

VI. Diu chinh cüa ãnh huöng thay dôi ty giá 

VII. Tiên vá các khoán tuong duo'ng tin cui nãm 

(1.838.054) (2.509) 

5.428.786 3.275.775 

8.393 139 

3.599.125 3.273.405 

16 1/lang 04 ndrn 2020 

LjP BANG KE TOAN TRUOT4G 9 

U3NGM 

* sPGON 

lAM BOC 

  

  

Pham-ThiMOa D Thj Loan Anh Trn Thanh Giang 
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NGAN HANG THUONG MA! CO PHAN SAl GON CONG THIXONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHfNH 
Thôi k tài chmnh tr rigãy 01/01/2020 den ngày 3 1/03/2020 

1. Dc dirn hot dng cüa to chüc tIn dting 

1. Giy phép thành 1p và hot dng, thO'i ban có giá trj 

Ngân Hang Thuong mai C phn Sài Gôn Cãng thi.rcxng thrcc thãnh 1p theo giy phép s 0034/NH-OP ngày 04/5/1993 do 
Ngân hang Nhã nuâc Viêt Narn cap. Giy chrng nhtn dung k' doanh nghip Cong ty c phn s6 059074 ngày 04/8/1993 và 
dang k9 thay dôi Ian thr 29 ngày 22/06/20 18 do Si Ké hotch và D.0 Us Tp.HCM cip. 

Thài gian hoit dng cOn ngân hOng là 50 närn kê tr ngOy cp gity phép du tiên. 

V/rn diu lé: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dn ngOy 31 tháng 03 nOrn 2020, vn diu 1 cOa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

2. HInli thOc sO' h&u van: C phn 

3. Hoyt dng cOa ngiin hang 

- Huy dng v&i ngn ban,  trung ban vO dOi han vói cOc hInh thCrc tin gcri có kS' han, không kS' han, chCrng chi tin gOi; 
- TiOp nh.n vn Oy thOc dâu tu và phát triên cOa cOc to ch(rc tIn ding trong ntr&c; 

- Vay vn c/ic t ch/rc tin di,ing khOc; 

- Cho vay ngtin han,  trung han vã dOi han di v61 cac t chi,'rc Va cá nhOn tOy theo tinh chat vO khO nàng ngun vn; 

- Chi& kh/iu thirong phieu, trOi phiu va giy tâ cO giá; 

- HOn v6n lien doanh vO mua cO ph.n theo phOp 1ut hin hAnh; 

- Lam djch vi thanh toOn gia các khOch hang; 

- Thi,rc hin kinh doanh ngoai t, yang bc vO thanh toOn quc tê, huy ding cOc loai  v&i tr nrâc ngoài vO các dch v  ngân hOng 
khOc trong quan h v6i inróc ngoOi khi duçrc Ngân hOng Nba Nu&c cho phép; 

- Kinh doanh khOch san  vO On ung (khong kinh doanh tai  tri sà); 

- Thrc hin nghip vt phOt h/mb the ni dja có thuong hiu SAIGON BANK Card. 
-" A 4. Thanh plan lIyi dong Quan trl (HDQT) 

Do',z vi  tinh: Triu Ding V&t Na,,, 

Ong Wi Quang LOrn 

Oiig Tr/iii Thanh Giang 

Ong Trn Qu/c Thanh 

Ong Nguyn Cao Tn 

Ba Trn Thi Phwng Khanh 

Ba Pham Thi Kim Lë  

ChCi tich 

Thành vin 

7'hOnh vin 

ThOnh viOn 

Thành viên 

ThOnh viên 

5. ThOub phn Ban Tong Gi/im dc vO K toOn tru'&ng 

Ong Trin Thanh Giang 

BO \'O Thj Nguyt Miiih 

Ong Nguyn Ngc Lily 

O'ig Pharn Ho/mg Hông Thjnh 

Ong TrAn Qu/ic Thanh 

Ong Nguyn TLn Phát 

Ba D Thi Loan Anh  

T/ng thOrn d/c 

PhO T/ng GiOrn dc thu/mg trrc 

Phó T/rng thOrn d/c 

PhO T/ng GiOrn ci/c 

Phó T/mg GiOrn dc 

Phó Tng GiOm doe 

K loOn truàng 
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NGAN HANG THLYONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mh s: B05/TCTD 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
Thôi k tài chInh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Do,: vjthzh: Tri: Diig VitNa,,, 

6. Tru s& chInh 

Tn sO chinh cüa Ngàn hông: S 2C PhO Drc Chinh, Phtr&ng Nguyn Thai BInh, Quân 1, Thãnh ph H Chi Minh. 

Cho dn th&i dim lop báo cáo nay, Ngân hông cO 33 chi nhánh, 55 phOng giao dch va trung tam kinh doanh the. Các chi nhánh 
dwc ma trén cia bàn min BAc, min Trung, min Nam và Thy Nguyen. Ngân hang có mt Cong ty con. 

7. Cong ty con 

COng ty Quán l' NV Va Khai thác Tài san cltrac thành lip theo giy phép s 4104000033 ngày 24/12/2001, clang k' thay di ln 
7 theo ma s mOi 0302487767 ngày 2 1/6/2013. T' 1 gop vn vào Cong ty là 100%. 

8. T6 ng s con b, cOng nhãn viên dn iigOy 31/03/2020: 1.366 nguOi. 

Tng s cOn b, cong nhOn viên dn ngày 31/12/2019: 1.366 nguOi. 

11. NiCn d k toán, do'n vj tin t sü dung trong k toán 

1. Niên d k toOn: bt d/tu tc ngày 01 thông 01 k& thOc vào ngãy 31 tháng 12 hông nàm. 

2. Don vj tin t su dung trong k toán: Vit Nam dông. 

III. Chufln nwc vO Ché d k toOn áp dyng ti ngOn bOng 

BOo cáo v tuOn thU cOc chuOn muc k toán Vit Nam (VAS) hoc cOc quy djnh hin hOnh: 

C/ic báo cáo tái chInh c/ia Ngân hang kern heo thrçc Ip theo quy tthc giá gc và phO hçrp các Chun mirc K toán Vit Narn, 
He th6ng K toán Vit Nani Va các quy djnit pháp l cO lien quan áp dung cho các ngân hang và các t chüc tin dung khác hot 
dng tai nuOc CHXHCN Vit Nam. Do do các báo cáo tài chinh dInh kern không nhrn muc clich phán ánh tInh hinh tài chinh, 
kt qua hot dng kinh doanh và hsu chuyn tin t theo các nguyen tc và thông 1 k toán dtrcic th/ta nhOn chung 0 các ni.rOc 
và ngoái phni vi Vit Nani. Các nguyen tc và thi,rc hánh k toán s/n dung  ti nirOc CHXHCN Vit Nam có th khác vâi thông 
l tai các ntrOc khác. 

ChC d và hInh thUc kê toOn ap dyng: 

Ngân hông àp dung  h thng ch d k toán Ngân hông Vit Narn ban hinh theo Quyt djnh s 479/2004/QD-N}fl'4N ngày 
29/4/2004. ch d háo cáo tAi chinh di v0i các t6 eli/nc tin dyng theo Quyt dnh s 16/2007/QD-NI-JNN, ngây 18/4/2007, 
Thông tu 10/2014/TT-N}TNN ngày 20/03/2014,Thong tir 49/2014/TT-NHNN ngày 31 /12/2014 v/i Thông tu 22/2017/TI-
NHNN ngày 29/1 212017cCia Ngân hông Nhà nuOc VietNam và các chuAn mi,rc kêtoán có lien quan. 

IV. ChInh sOch k toOn Op dyng ti Ngãn hOng 

1. COc Ihay di v chinh sOch k toOn 

Ngày 29 thông 12 nàrn 2017, Ngân hông Nba nirOc dã bn hành Thông tin s 22/2Ol7/rr-NH1.Thflj h,rc ap dung 01/04/2018 
thay th s/ta dôi và hOy bO: khoán 20, khoán 25. khoán 28, khoán 29, khoán 46 và khoán 50 Diu 2 Thông tin s 10/2014,TI'-
NT-INN ngàv 20/03/2014 cOa Ngãn hông Nha nuc v vic s/ta di, bô sung mt s tài khoãn trong H thing tài khoãn k toán 
các t6 chOc tin dung ban hành theo Quy& dinh s 479/2004/QD-NHNN ngáy 29/04/2004 cOa Thng dc Ngân hang Nba nithc 
vô khoãn 3 Diu 1 và khoãn 2, khoán 3 Diu 2 Thông tin s 49/2014/TT-NHNN ngôy 3 1/12/2014 cOa Ngân hông Nha rnrOc v 
viêc s/ta di, b sung nit s diu khoãn cOa Ch d báo cáo tOl chinh di vOi các t ch/rc tin dung ban hánh kern theo Quyt 
djnh s I 6/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 và F[ th/ng tài khoán k toán các t eli/nc tin dung ban hánh kèni theo Quy& 
djnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2304 cOa Thng dc Ngân hông Nhà nuOc. 

2. C2iuyn dôi tin t 

T' giá s/n dung d 1ich toán các nghip vu rnua, bàn ngoai t là t' giá rnua, ban thinc t tai th&i dim nghip vu kinh t& tái 
chinh phát sinh. 
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NGAN HANG THIIONG MA! CO PHAN SAI CON CONG THU'OG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
Thôi k' tãi chInh tü' ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 

Mu s: B05/TCTD 

Doi, vj tInh: Tri: DEng V4t Na,,, 
T' giá sr dung d h?ch toán các nghip vi, khác v ngoi t d chuyn di ra dng Vit Nam: là t' giá binh quân mua va bàn chuyn khoãn giao ngay cáa dng ngoai t do tai ngày phát sinh giao dIck 

S dir cui kS' cOa cac khoán mic tin t có g ngoi t phái dircc dánh giá lai theo t giá giao ngay tai thri dim cui ngày lam 
vic cui cOng cOa kS' báo cao. Nu t giá nay nhO hon 1% so vài t giá binh quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam vic cu6i cOng cOa kS' báo cáo. Nu t giá nay IOn hon 1% so vOl t giá binh quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam vic cui cOng cOa 
k' báo cáo thi ly t' giá binh quân gia quyn mua ban nay. 

Chênh lch t giá cOa các nghip vi phát sinh trong kS' và dánh giá lai s6 dir các khoán miic ti&n t cO gc ngoai t cui kS' dircrc dira vào Báo cáo kt qua hoat ding kinh doanh trong ks'. 

T giá quy di t?i ngáy 31/03/2020: 

23.580 VND/USD 217,46 VND/JPY 

16.628 VND/CAD 14.526 VND/AUD 

25.933 VND/EUR 16.547 VND/SQD 

29.016 VND/GBP 24.501 VND/CHF 

3. Cong cy tãi chinh pliái sinh Va k toán phOng ngra rOi ro 

Các cOng ci,i tài chinh phái sinh dtrcrc ghi nlin trên bang can di k toán theo giá trj hcrp dng vào ngày giao djch, và sau do 
duac dánh giá lai  theo t' giá vào ngày cui tháng. Lçii nhuân hoàc l khi các cong ci,i tài chlnh phái sinh dã thi,rc hin dtrçrc ghi 
nhan trong báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh. Li nhuOn  hoic 1 chua th,rc hin ducyc ghi nhn vâo khoán mic chênh lch 
t' giá hi doái trén bang can di k toán vào cui ni tháng và duqc kt chuyn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh vào 
thOi dini cu61 näm. 

4. Kê tom thu nhp lãi, chi phI lãi và ngrng dr thu Iãi 

Ngân hang ghi nhn thu nhp läi va chi phi Iâi theo phuong pháp dir thu, dir chi hang ngày. Lãi cOa các khoán cho vay qua haii 
khOng dircic ghi dtr thu ma duc ghi nhn ngoi bang. Khi mt khoãn cho vay trO thành qua han thi s lãi dã di,r thu duc hoän 
1i và dirc ghi nhOn ngoai bang. Thu nh.p lãi cOa các khoán cho vay qua han dirc ghi nhn váo báo cáo kEt qua kinh doanh 
khi thu duoc. 

5. K toán các khoán thu tO' phI và hoa hng 

Thu nhOp tir phi và hoa hng bao gm phi nhOn duc ti djch vu thanh toán, djch vv ngân qu, phi tO' các khoán báo Ianh và cac 
djch vii khác dir?c ghi  nhOn klii thrc nhOn. 

6. Ké toáii di vOi clio vay khmch hang, hoyt dng mua ncr 

K toOn dii voi clio vay khách hang 

Nguyen tc ghi nhOn các khoán vay: Các khDán cho vay khách hang duvc trinh bay theo s dix ncr gc trO' di di,r phông rOi ro cho 
vay khách hang. 

Nguyen tc phãn loai ncr vá dánh giá rOi ro tin dvng: Các khoãn vay ngn han có k' han dn 01 nãm. Các khoán vay trung han 
cO kS' hn tO' trên 01 nãm dn 05 iiàm vâ các khoán vay dài han có k' han trén 05 nàm. 

Các nguyen tAc phãn Ioi ncr  vá dánh giá rOi ro tin dvng duc Ngân hang thrc hin theo Thông ttr s 02/2013/TT-NIJN ngày 
21/01/2013 vá Thông tu st 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 

Co sO trich Ip dçr phOng rOl to vâ xóa s6 các khoán cho vay không cO khá näng thu hii: Dij phOng Cc
,  th diroc tinh theo các s 

dir các khoâii cho vay lcrng khách hang và các cam k& ngoai bang t?i thOi dim cu6i qu' dixa trén vic phãn loai nhOm ncr cho 
vay theo th&i han ncr. Dcr phông cc, th cac khoân cho vay vá các cam kt ngoi bang tai ngáy k& thOc niên dO k toán ducirc xác 
dinh dira trCn viêc sO' dvng các t' l dij phông sau day di vOi các s dir ncr gc tai ngáy 30 thang 11 hang nàm sau khi trO' di giá 
tn cOa tâi san dam báo dä duc kh.0 trO' theo các t' l quy dlnh. 
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NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mh s6: BO5ITCTD 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Thôi k' tài chInh tü ngãy 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vjtmnh: Triçg, Bong VietNam 

Phãn loai ncr Ty 1 1p diy phông cy th 
Nhóm I Ncr dCi tiêu chun 0% 
Nhórn 2 Ncr cui chô 9 5% 
Nhórn 3 Ncr dr&i tiêu chun

20% 
Nlioni 4 Ncr nghi ng

50% 
Nhórn 5 Ncr có khã näng mt vn

100% 
Dir phOng chung dirge tinh bang 0,75% tang s dir côa eác khoôn cho vay khách hông tir nhórn 1 dn nhóm 4. 

Viêe xóa s cáe khoán ncr vay không có khã näng thu hi can ccr vào Thông tir s 02/2013IFTNHJN ngày 21/01/2013 và Thông tu s6 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014. 

Ban ncr cho Cong ty TNHH MTV Quãn l tài san cüa T chü'c tin dyng Vit Nam (VAMC) 

Ngân hang thc hiên vic bàn no cho VAMC theo Ngh djnh s 53/2013/ND-Cp do Chinh phO ban hãnh ngày 18 tháng 
5 näm 2013, Ngh dlnh 34/2015/ND-Cp do Chinh phO ban hânh ngày 31 thông 3 näm 2015 sCra di và b sung nit s diu eOa Nghj 

dinli 53/2013/ND-Cp, thông tu 19/2013/TT-N}JNN do Ngân hông Nhà niróc Vit Nam ban hành ngày 06 thang 9 nàni 2013 
quy djnh v vic niva, bàn, xcr 19 nr xAu côa Cong ty quãn 19 tãi san cüa T chirc tin dung Vit Nam, và các khoân ncr ban cho 
VAMC dirqc xuãt to/tn khôi bong cOn di k toán theo cOc huâng dn trong cong vOn s 8499/NHNN-TCKT do Ngân hông 

NhO nuót ban hânh ngày 14 thông 11 nOni 2013 v vic htr&ng dn hach toán nghip vu mua bàn ng xAu c/ia VAMC và t ch/rc 
tin dung, và cong vOn s 9251NHNN-TCKT do N}INN ban hành ngày 19 thông 2 nOm 2014. 

TrAi phu dtc bit ph/it h/mb bâi VAMC tucrng Crng vâi khoàn ncr xu ma NgOn hang ban dirge ghi nhOn là chOng khoán ng gi/i 
den ngOy dOo hen. 

Khi ho/tn thãnh tb/i ti1c rnua ban ng xu, Ngân hông s/i dung du phông ci,i th dO trIch 1p chira s/i dung 
d  hch toán giâm giá tn 

ghi s c/ta khoOn ncr xu và tt toán tài khoOn ngoai bang theo dOi Mi chua thu dirge c/ta khoãn ng xu do. 

7. K toán cOc nghiêp vy kinh doanh và du tir chüng khoán 

7.1. Nghiêp vy kinh doanh cht?ng khoán 

Ch/rng khoãn kinh doanh là chOng khoán ban dAu dirge mua và nm giü cho nixc dIch kinh doanh trong ngn han hoãc nu Ban 
Tng GiOm dc quyt djnh nhu 4y. 

Nguyen tc ghi nhn giá tr ch/rng khoán kinh doanh: Ch/rng khoán kinh doanh ban du dirge ghi nhn theo giá thrc t mua 
ehCrng khoán (giá gc), bao gm giá mua cong (+) các chi phi mua (iiu co). Sau do, eác ch/ing khoán nay dircrc ghi nhn theo giO gc tr/r dcr phông giâm giá ch/rng khoan. 

Dir pbông rOi ro ch/ing khoán kinh doanh dircrc 1p khi giá tr thun Co th thc hién dirge (giá thi tnr/rng) c/ta ch/tng khoán kinh doanh giOni xung thip hon giO gc. 

L0i hoc l ti:r kinh doanh eh/ing khoàn dircrc ghi nhn tren bào cáo k& qua hoat dng kinh doanh theo s thun. 

7.2. Nghiêp vy du tr chOng khoán 

Cb/rng khoán du tir gm eOe eh/rng khoOn sn sang d bàn va các ch/ing khoán gi dn ngãy dáo han. 

Chüng khoOn gM dn ngày dOo lin: là cáe ehCrng khoOn có k9 han c djnh vâ các khoOn thanh toOn c djnh hoàc có tl xOe 
dnh dirge và Ban Tang GiOm dc cO 9 djnh và eó khä nOng gi dn ngày dáo han. 

Ch(rng khoán sn sang d ban: là eáe ch(mg khoOn ng hoOc eh/rng khoán vn dirge gi/i trong th&i gian không n dinh truâe, có th dircrc b/tn bt c/i lOc nao. 

Nguyen te ghi nhin cb/rng kboOn dAu tir: dirge ghi nhOn theo giá thrc t inua. Sau do các ch/rng khoán nay dirge bach toán 
theo giá g6e tr/r di,r phOng giOm giO chirng khoàn trong eáe k9 k toán tip theo. 

Thu nlitp 101 tt'r eh(rng kboOn ng gi dn ngày dôo han dirge ghi nhn trén Báo cáo k& quO hoat dng kinh doanh trén co s/i di,r 
thu. LOi dirge hirâng trtrOe khi NgOn hang nArn gi& dirge gbi giant tnt vào giá vn t?i tb/i dini mua. 
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NGAN HANG TI1UONG MI CO PHAN SAI CON CONG THIXONG Mu s6: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Thôi k3' tài chInh tü ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vi tinh: Tr4u Ddng Vt Nan: 

Ui hoc l tr kinh doanh chrng khoán sn sang d bàn dwc ghi nhn trén Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh theo S6 
thuân. 

D.r phàng rUi ro chcrng khoán d6u tx duoc l.p khi giá trj thu.n có th6 thijc hin ductc (giá thj tnr&ng) cUa chirng khoán du tu 
giárn xuOng thãp hon giá gôc. 

7.3. Nghip vi du tu vào cong ty con 

Khoãn du tu' vâo Cong ty con dirctc ghi nin khi Ngân hang nAto giü trên 50% quyn biAu quyt và có quyn chi ph6i các 
chInh sách tài chinh Va hoat dông, nhArn thu dc li Ich kinh t t các hoat dng cüa COng ty do. Khi Ngân hang không cOn 
nato gi quyn kim soát Cong ty con thI ghi giãni khoán dAu tu vào cong ty con. Các khoán dAu Ut vào Cong ty con ducic phán 
ánh trán báo cáo tài chinh theo phtrong pháp giá gôc. 

Phuong pháp giá gAc là phirctng pháp k toán ma khoán dAu W dircc ghi nh.n ban dAu theo giá g6c, sau dO không duitc dMu 
chinh theo nhting thay d6i cOa phAn sO hCtu ciia các nhà dAu Ut trong tài san thuAn cUa ben nhn dAu tu. Báo cáo kt qua hoat 
dông kinh doanh chi phán ánh khoãn thu nhp cOa các nhà dAu Ut dixcic phân chia tir lçii nhun thun Iu9 k cOa ben nh.n du Ut 
phát sinh sau ngày dAu Ut. 

Du phông t6n thAt các khoãn dAu Ut COng ty con duic 1p khi Ngân hang xác djnh dtrcxc các khoân dAu Ut nay bi giárn siit giá trl 
không phãi tam th&i Va ngoãi k6 hoach do kt qua hoat dng cüa các cong ty con dAu Ut bj 10. 

7.4. Nghip vi diu tu dài hin khác 

Diu Ut dài han khàc là các khoàn dAu Ut v&i t9 l thAp han hoc bAng 11% phAn v6n cOa các t6 chrc kinh tA. Các khoãn du Ut 
dãi hn ghi nhn ban dâu theo giá gAc. 

Di,r phOng t6n thAt các khoân dAu Ut tài chinh dài han  ducxc ltp khi Ngân hang xác dlnh ducic các khoàn dAu Ut nay bj giàm sOt 
giá In không phãi tim th&i và ngoài k hoach do kt qua hoat dng cOa các cOng ty chrçic dâu Ut bj 18. 

8. Nguyen tAc ghi nhn TSCD hfru hmnh 

Tài san cA dinh hu hinh duc ghi nhn theo nguyen già trir di (-) già trj hao mOn iCy k. Nguyán giá là toàn b các chi phI nià 
Ngân hang phài bo ra dA CO duc tài san cA dlnh  tinh dn thOi diem dira tài san do vào trang thai sn sang sir dicing theo dr tinh. 
Càc clii phi phát sinh sau ghi nhn ban dAu chi di.rcic ghi tang nguyen giá tài san c6 djnh nAu các clii phi nay chAc chAn lam tang 
lçii ich kinh th trong tirang lai do sir dung tii san do Các chi phi không thOa man diu kin trên duc ghi nhn là chi phi trong 
k". 

Khi tài san cA djnh dirçrc bàn hoc thanh 19, nguyen giá và khAu hao iCy k duqc xóa s6 và bAt k9 khoàn iài IA nào phàt sinh tO 
viêc thanh 19 d6u du?c tinh vào thu nlip hay chi phi trong k9. 

Tâi san c din/i lifru h/u/i ,nua sin 

Nguyen già tài san cA dlnh bao gAm già mua (tnt (-) cãc khoán dirqc chi& khAu thtrong mai hoc giàm giá), các khoàn thuA 
(không bao gArn các khoán thu ducyc hoàn lai)  và các chi phi lien quan trirc tip dn vic dua tài san vào trang thai sAn sang sir 
ding, nhu chi phi lAp dt, chay thir, chuyên gia và các chi phI lien quan tru,rc tip khác. 

Dii são CA dlnh hmnh thành do dAu Ut xây dirng theo phirong thirc giao thAu, nguyen già là giá quy& toán cong trInh d&u Ut xay 
dtrng, càc chi phi lien quan tnirc tip khàc và l phi ti-nrc ba (nu cO). 

Tãi san c6 dinh là nhà cira, vAt kin trirc gAo hAn vói quyAn sir ding dAt thi giá trl quyAn sir dvng dAt dtxc xàc djnh riêng bit va 
ghi nliin là tài san cA djnh vO hinh. 

9. Nguyen tAc guui nIun TSCI) vô hInh 

Tài sãr CA dlnh  vO hinh dic ghi nhAn theo nguyen già tnt di (-) giá tuj hao niôn ICy kA. Nguyen giá tài san cA dlnh  vo hinh là 
toàn h các clii phi ma Ngãn hang phãi bO ra dO cO di.rçxc Iài san cA dlnh  vO hinh tInh dAn thOi diAm dna tài são do vào sir d9ng 
theo dir kiAn. 

Mua tái san c diii: vó hInh riêng biçt 

Nguên già tài san C6 dinh  vO hinh mua riëng bit bao gAm già mua (tnt (-) càc khoàn ducic chiAt khAu thuang mai hoAc giáni 
giá), cãc khoãn thuA (khOng bao gAin các k bàn thuA diryc hoàn lai) và các chi phi lien quan trijc tiAp dAn viêc dna tãi san vào 
trang thai sAn sang sir dung. Khi quyAn sir clvng dAt dwic mua cOng vOl nhá cira, v.t klAn ti-Cc ti-en dAt thi giá ti-I quyAn sir dung 
dat dircrc xãc djnh riêng bit vii ghi nhin là ti são c6 djnh vô hinh. 
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NGAN HANG THUONG M31 CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Thôi k' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngãy 31/03/2020 Do'i vj tinh: Triu Doug Vit Nan, 

Tài san c dlnh  vo hinh hInh thành tir vic trao di thanh toán b&ng chrng tü lien quan dn quyn si hüu vn cüa don vj, 
nguyen giá tái san c djnb vâ hinh là giá tn hçip l' cCia các chng ti ducic phát hành lien quan dn quyn sà hu v6n. 

Thi sOn cd djnh vô hInh là quydn s0 dung ddt 

Nguyen giá tài san c6 djnh vo hInh là quyn scr diving dtt là s6 tin trà khi nh.n chuyn nhi.rqng quyn sü dung  dtt hçp pháp tcr 
ngiiOi khác, chi phi dn bà, giãi phóng rnt b&ng, san 1p mt bang, l phi tnràc ba.., hoAc giá trj quyn s& dung  dt nhn gop 
vn lien doanh. 

Ph dii mdm may vi tInh 

Phn mn-t may tinh là toàn bô các clii phi ma Ngân hang dä clii ra tInh dn thO dim dua phn mm vào sC dung. 

10. Phuong phip khu hao TSCD 

Tái san c dnh hu hInh di.roc khu hao tlieo phuong pháp du&ng thng diia trén thi gian sr dung  ithc tInh cüa tài san. Thai 
gian hu dung  '.îâç tinh là thai gian ma tài san phát huy duc tác dung cho san xut kinh doanli. 

Thai gian hüi, dyng woe iluzi, cüa cdc TSCD ,zhw sag,: 

N/ia xuvng, vat kid,, trOc 25 na,ui 
May mOe, thidt bi 4 - 8 nOni 
Phwoiig tin vn tOi, truydn dd 5 - 6 nànz 
Thidi b, dwig cy quOui lj 2 - 5 nOm 
TOi sO,, cd din/i khác 4 - 6 ná,n 

Quydn sfr dung ddt cO th&i lzçm d'ucrc k/zdu hao phO /ip vOl thai hqn trOn gidy chOng iihdn quydn sO dung ddt. 

Quvdn sO thing dO't vo t/,Oi hqn dircyc ghi ui/,,, t/ieo giá gdc và khOng tInh khdu hao. 

11. Ké toán các giao dch thuC tài san 

Thuê hoyt dng: là loi hInh thuë tài san c dlnh ma phn IOn rOi ro va lqi 1db g&n lin vOi quyàn sO hüu cOa tài san thuc v 
ben cho thuê. Khoin thanh toán duOi hinh thirc thuê hoat dng dizcic hach toán vào báo cáo kt qua kinh doanh theo phuong 
phàp dirOng thng dira trên thai hn time hoat dng. 

12. Tin và các khoãn tuo'ng dtwng tin 

TrCn báo cáo liru chuyn tin t, tin và các khoân tuong duong tin bao gm tin, kim ioai qu' và dá qu9, tin gcri thanh toán 
tai Ngân hang Nba nuOc Vit imm, tin gin không kS han vá cO k5i han tai TCTD khác có thini han không qua 90 ngày k tin 
ngày girl, trái phiu chInh phü và các giy tO có giá ngn hgn khác dO diêu kin tái chit khu vOl Ngân hang Nba nuOc, chinng 
ldioán cO thin hn thu hi hoic dáo hn khong qua 3 tháng k tin ngày mua. 

13. Dtr phOng, cong nq tim an và tài san chu'a xác djnh 

Các khoàn dr phông thrcic ghi nhui khi: Ngãn hang cO mt nghia vi hiên t?i phát sinh tin các sir kin cia qua; Co th duza dn sr 
giàm sOt nhing lcyi Ich kinh t cn thi& d thanh toán nghia vu nq; Giá trj cOa nghia vu ncu do duc mc tInh mt cách dáng tin 
ciy. Dv phông không ducic ghi nhn cho các khoáii l hott dng trong tirong lai. 

Khi có nhiu nghia vu nq tuong tir rihau thi kha nng giám sOt Igi 1db kinh t do vic thanh toán nghia vu nçx duvc xác djnh 
thông qua viêc xern xét toàn bô nhOrn nghia vii nói chung. D phOng cOng ducnc ghi nhn cho dO khâ nàng giám sOt li ich kinh 
t do vic thanh toán tirng nghia vu ncr là r.t nhO. 

Dv phOng duc tInh 0 giá trj hin tai cirn các khoán chi phi dir tinh d thanh toán nghia vu ncr vii suAt chit khu truic thug va 
phàn ánh nhing dành giá theo thj truing hin tai v thai giá cOa tin f và rUi ro cii th cOa khoán ncr do. Khoàn tang len trong 
din phông do thai gian trôi qua ducrc ghi uhn là chi phi tin läi. 

14. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn chi phi thu TNDN hin hành, chi phi thud TNDN hoãn li 

Chi phi thu thu nhãp doanh nghip duçrc xác dinh gi tng chi phi thus thu nhâp doanh nghip hin hành và chi phi thus thu 
nhtp doanh nghip hoCn li khi xác djnh lqi nhuãn hoc l cOa môt kS k toán 
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NGAN HANG THIfONG M1 CO PHAN SAI GON CONG THUOTG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thô'i k5' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Do,z vi tIn!,: Triu D,ig VitNa,,: 

Clii phi thuê thu nhtp doanh nghip hin hành: là s thu thu nh.p doanh nghip phái np (hoc thu hôi thrc) tinh trên thu 
nhp chiu thud Va thu sutt thu thu nhp doanh nghip cüa nãrn hin hành theo Iut thud TNDN hin hânh duc,c ghi nhn. 

Clii phi thus thu nhp doanh ugh ip hoän lai  duc xác djnh cho các khoân chnh lch tarn  thai  tai  ngãy 1p  bang can d61 k toán 
gia c s tinh thu thu nhp ccia các tài san, n phâi trà và giá trj ghi s cüa chrng cho rniic dich báo cáo tái chInh và giá trj sr 
dung cho muc dich thu. Thud thu nhp hoän lai  phãi trã thrc ghi nhn cho tAt cã các khoãn chênh lch tam  thôi, con tài san 
thu thu nhp hoan 1i chi duqc ghi nhn khi chAc chAn cO dO Igi nhun tInh thug trong tLrong lai d khAu trir các khoán chOnh 
tech tarn thyi. 

Giá tn ghi s cOa tài san thuA thu nhp doanh nghip hoäii lai  phãi dirge xem xét lai  vào ngày kt thOc niên dO ká toán Va phái 
giãrn giá trj ghi s cOa tâi san thu thu nhp hoan lai dn rnc bào dam chAc chAn có dO Igi nhun tinh thus cho phép lqi ich cOa 
rnt phAn hoc toàn b tài san thus thu iihp hoan lai  dirge sr ding. Cáe tái san thus thu nhp doanh nghip hoan lai  chira ghi 
ihin truóc day dirge xern xét Iai  vào ngày kt thOc niên d k toán va dirge ghi nhn khi chAc chAn có dO igi nhu.n tinh thuA cIA 
eó the si dvng  các tài san tbuA thu nhp hoàn li chira ghi nhn nay. 

ThuA thu nhp hoàn lai  dirgc ghi nh.n vào báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh ngoi trr tru&ng hgp thuê thu nh.p phát sinh 
lien quan dAn mt khoãn rnic dirge ghi thAng vào vAn chO sO hu, trong tnr&ng hgp nay, thuA thu nhp hoãn lai  cüng dirge ghi 
nh.n trirc tiAp vào vAn chO sO hu. 

Ngân hang chi bO trtr càc tài san thuA thu np hoàn lai  và thuA thu nhp hoän li phái trã khi Ngân hang có quyên hQp pháp 
dugc bO tth gi&a tài san thuA thu nhp hin .iành vOi thuA thu nhp hin hành phái np và các tài san thuê thu nhp hoãn iai  va 
thuA thu nhp hoãn lai phãi trá lien quan tOi thuA thu nhp doanh nghip dirge quán 19 bOi cOng rnt ccx quan thuê dôi v&i cOng 
rnt don v ehju thuA và doanh nghip dir djnh thanh toán thuA thu nhp hin hành phái trá và tài san thuê thu nhp hin hành 
trên ccx sO thuAn. 

Các khoin thuA phái nQp ngân sách nhá nirOc sê dirge quyAt toán cu thA vOi ccx quan thuA. Chênh Ich gia so thuë phái np 
theo sA sách và sA lieu kiArn tra quyAt toán sê dircxc diAu chinh khi cO quyAt toán ehinh thixc vi ccx quan thué. 

15. KA toán các khoãn vAn vay, phát hành chIrng khoán n9', cong ci vAn 

Chi phi di vay là lai tiAn vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trite  tiAp dAn các khoãn vay cOa Ngãn hang. Chi phI di vay 
di.rgc gui nhOn vAo chi phi trã Iai trong k9, khi phát sinh lien quan tnrc tiAp dAn vic dAu tu xây dimg  hoc tài san do dang thj chi 
phi di vay dugc tinh trçrc tiAp vào giá trj eOa tài san dO theo quy dlnh  cOa chuAn rnirc  kA toán Vit Narn. 

16. VAn chO s h&u 

Von chO sO h0u cOa Ngân hang dirge trInh bay trén bang can dAI kA toán bao gArn: VAn diAu l và thng dir vAn cA phAn. 

VAn diAu l: dirgc hinh thành t& sA tiAn ma các cA dOng cIa gOp vAn mua cA phAn, cA phiAu, hoc dirge bA sung tir Igi nhun sau 
thuA theo Nghj QuyAt cOa Dai  Hi DAng cA dông hoc theo quy dlnh  trong diAu l hot dng eOa Ngân hang. NguAn vAn kinh 
doanh dirge ghi nhOn theo sA vAn thi,rc tA dà gOp bAng tiAn hoc bAng tài san tinh theo mnh giá eOa cA phiAu cIa phát hành khi 
rnOi thành ltp, hoc huy dng them cIA mO rng quy mO hot dng cOa Ngân hang. 

TIing dir vAn cô phAn: Phãn anti khoan chênh 1ch tang gi&a sA tiAn thre tA thu dirge so vOi mnh giá khi phát hãnh IAn dAu 
hoic phát hành bô sung cO phiAu và chénh ch tang, giãrn gifla sO tiAn thi,re tA thu dirgc so vOi giá mua lai  khi tái phát hành cA 
phiAu qu9. Tni.rOng hgp mua li cA phiAu dAhOy bO iigay tai  ngày rnua thi giá trj eA phiAu dirge ghi giárn nguAn vAn kinh doanh 
t?i ngáy rnua là giá thi,rc tA mua lai  và cOng phài ghi giarn nguAn vAn kinh doanh chi tiAt theo mnh giá và phAn thng dir vAn cA 
pliin eOa cA phiAu mua lai. 

Co phiAu qu là c6 phiAu eOa Ngân hang da phát hánh và dirge Ngan hang mua Ii. Khoán tiAn cIa trá cIA mua cA phiAu, bao 
gArn các chi phi có lien quan tnirc tiAp, dirge giârn tro. vào vAn chO sO ho.0 dAn khi các cA phiAu qu9 dirgc hOy bO hoc tái phát 
hành. SA tiAn thu do tái phàt hành ho.c ban cA phiAu qu tro. di cáe chi phI lien quan tni,rc tiAp dAn vie tài phát hánh hoe ban cA 
phieu qu dirge huh van phAn vAn chO sO h&u. 

Von khác: Phãn anh sO vAn kinh doanh dirge hinh thành do bA sung tO• kAt qua hoat dng kinh doanh hoc dirge tng, biAu, tái 
trg, dánh giá lai tài san. 
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NGAN HANG THUOTG MILI CO PHAN SAi CON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thô'i k' tài chInh tu' ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Do,z vj tInh: Triu Diii:g Vij1 Na,n 

L9i nhun chira phân phi. 

Nguyen tAc ghi nhin l?i  nhuin clura phân phi: di.rc ghi nhn là s6 li nhun (hoc 1) tr k& qua hoat  dng kinh doanh cüa 
doanh nghip sau khi trCr (-) chi phi thug thu nhp doanh nghip cüa kS'  hin hành và các khoãn diu chinh do áp dvng  hi t 
thay d& chinh sách k toán và diëu chinh h& t sai sot trQng you cia các näm truâc. 

Viêc phãn phi lçii nhun Va trich l.p cac qu di.rc,c can ci vào diu l cOa Ngân hang và dtrcic thông qua Dai  hi ding cô dông 
hang nãin. 

17. Các diêu chinh s Iiu k toán k' truóc 

s6 Iiu diiu n5m Va nàrn tnrâc ducxc diu chinh cho phO licrp theo Thông tu 49/2014/TT-NIHNN ngày 3 1/12/2014 Va Thông tu 
22/201 7/TT-NHNN ngày 29/12/2017 cüa Ngân hang Nhà nu'àc Vit Narn. 

18. Các ben lien quan 

Các ben lien quan là các doanh nghip, càc cá nhãn, trtrc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, có quyn kim soàt 
ngân hang hoäc chju sij kirn soát côa Ngân hang. Các ben lien k&, cac ca nhân nào trrc tip hoc gián tip nm gi& quyn biu 
quyt cüa Ngân hang ma có ành huOng dàng k di voi ngân hang, nhOng chrc trách quán 1' chô ch6t nhi.r ban t6ng giám dôc, 
hi diig quãn trh nh&ng thành viên than cn trong ia dInh cOa nh&ng cá nhãn hoc cac bàn han kt hoc nhOng cong ty lien 
kt voi ca nhân nay cüng duvc  coi là càc ben lien quan. Trong vic xern xét tcrng m& quan h gia cac ben lien quail, ban chat 
cCia mi quan h dirc chO ' chir khôiig phãi là hinh thirc pháp li'. 

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

1. Tin môt, yang bc, dá qu 

TiOn mt b1lg VND 

Ti&n mt bang ngoai t 

31/03/2020 

168.449 

20.202 

31/12/2019 

157.72 1 

16.578 

Tng cing 188.651 174.299 

2. Tin gui tCi  Ngãn hông Nhà nuóc 

31/03/2020 31/12/2019 
Tién gri thanh toán t?i  Ngân hang Nhã ntràc 468.145 784.793 

Biig VND 433.971 751.170 
Bang 'àng i'â ngogi é 34.174 33.623 

Tong cong 468.145 784.793 

3. Tin, yang gui ti các TCTD khác Va cho vay cac TCTD khác 

31/03/2020 31/12/2019 

3.1. Tin, yang gui ti các TCTD khác 

Tiên, yang gri không kS' h.n 2.775.329 2.304.254 
BiigVND 1.139 4.673 
Bang /zgoqi hi 2.774.190 2.299.581 

Tiil gCri cO ki htn 167.000 2,165.440 
BngVND 167.000 1.424.000 
Bang ngoczi /ii - 741.440 

Cng 2.942.329 4.469.694 
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NGAN HANG THUONG MA! cO PHAN SAI GON CONG THUO1G 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thô'i k' tãi chInh ta ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020  

Mh s6: B05/TCTD 

Doe,, vj tIn/i: Triu Dng Vit Na,,, 

3.2. Cho vay các 16 chOt tIn dyng khác 

Cho vay ngAn hn 
31/12/2019 31/12/2018 

160.000 500.000 
Bang VNE 

160.000 500.000 
Bang ngoai /,d'i 

DirphOngrOi ro cho vaycácTCTD khác 
(1.350) (1.350) 

Cong 
158.650 498.650 

T6ng cng 
3.100.979 4.968.344 

Phân tIch chit luong du' nç cho vay, tin gui các TCTD khác: 

No dO tiêu chuAn 

Ncicn chO 9 
160.000 500.000 

No duOi tiéu chutn 

Nçi nghi ng& 

Ncr có khO nãng nit v6n 

Cong 
160.000 500.000 

4. ChIrng khoán kinh doanh: KhOng phát siiih 

5. Các cong cii tài chInh phái sinli và các tài san tài chInh khác: 

T6ng giá trl cOa hçrp d6ng 
(theo t giá ngày hiu lyc 

hçp d6ng) 
Ti ngày cu6i k5' 

Công c:j tài c/il,,!, phái si,,h ti,: t 
- Giao dich k9 han tin tê 

- Giao dich hoán d61 tin t 
Ti ngày dáu k' 

Cong ciji tài chIn/i p/zái si,,/, titn t 
- Giao djch k9 han tin tê 

- Giao dich hoán a6I tin tê 

COng cy tOi chl,,h phái sin/i k/ide 

Cong ci tãi chInh phái sinh tin t 

 

T6ng giá trj ghi s6 k toán 
(theo t giá ti ngày 1p báo cáo) 
Tai san Cong nç 

 

       

     

24.792 

24.792 

 

 

668 

668 

     

       

       

6. Cho vay khách hang 
24.792 

Cho vay t 
31/03/2020 31/12/2019 cOc chrc kinh t, cá nhân trong ninc 

Cho vay khiiu 
14.067.150 14.381.046 chit thi.rcrng phiu vá các giy tä có giá 

Cho vay bang 
146.822 175.086 v6n tâi trçr, Ciy thOc du tlt 

Cho 
674 819 vay cac t6 chtirc kinh t cá nhân ni.ryc ngoài 
900 - 

T6ng cIig 
14.215.546 14.556.951 
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NGAN HANG THIXONG MJ CO PHAN SAl CON CONG THIIONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thôi k' tài chInh ta ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020  Don vj iuith: Triu D/n:g Viêt Na,,: 

6.1. Phãn tIch cht IuQng n cho vay 

Nci dü tiêu chun 

Nçi cn chá 9 
Nü disói tiéu chun 

Nçi nghi ng 

N co khã nàng rnt vein 

31/03/2020 31/12/2019 
13.617.436 14.048.066 

220.968 226.580 
123.859 36.211 
37.679 28.250 

215.604 217.844 
Tong cong 

14.215.546 14.556.951 
6.2. Phãn tIck dir nq theo thôi gian 

N 
31/03/2020 31/12/2019 ngn hn 
10.304.590 10.579.519 Ni trung h?n 
1.396.894 1.426.315 Ncrdàih?n 
2.514.062 2.551.117 

Tong cong 
14.2 15.546 14.556.951 

6.3. Sir thay di (täng/giäm) cüa Du phông rüi ro tin ding 

K' nay 
Drphông cliung 

107.849 

Dyphông cy the 

8.155 
S dir dãu nãm 

Dr phông rüi ro trIch I.p trong k9 /(Hoãn nhp trong k9) 

SCr diing dir phông rai ro tin ding trong k9 

S dir cui k' 
107.849 8.155 

Nãm truóc 
A So dir dau nam 

Di,r rüi trIch 
102.622 8.922 phóng ro 1p trong k9 /(Hoàn nhâp trong k9) 

5.227 21.791 
SCr thing di phông rüi ro tin thing trong nãni 

S6dircujnam (22.558) 
107.849 8.155 

Chi tit s6 dir dir phông 
Dix 31/03/2020 31/12/2019 phông rüi ro cho vay t chCrc tIn dung khác 
Dix 1.350 1.350 phông rüi ro cho vay khách hang 
+ D4C 

114.654 114.654 p/lông c/lung 
106.499 106.499 + Dy'p/iông cy i/ê 

Cong 
8.155 8.155 

116.004 116.004 
7. Hot dng mua ncr: Không phát sink. 

8. Ch&ng khoán dãu tir 

8.1. Chüng khoin du tirsn sang d b Khôngphátsiiih 

8.2. Cháng khoán du ttr gi& dn ngày dáo hn 
- Trái Chinh 

31/03/2020 31/12/2019 phiu phü và Tráj phiu Do thi 
Cong 250.000 250.000 

250.000 250.000 
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NGAN HANG TH1XONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH 
S S S 

Thoi ky tai chinh tu ngay 01/01/2020 den ngay 31/03/2020 

Mu so: BO5ITCTD 

Dcn v  tush: Triçu Dong V:çtNa,i: 

8.3 Trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

- Mnh giá trái phiu dc bit 776.202 800.857 

- Dr phông trái phiu dàc bit (224.281) (231.229) 

Cong 551.921 569.628 

lông cong 801.921 819.628 

9. Gop vOn, dOu ttr dài hn 

31/03/2020 31/12/2019 

- Phân tIch giá trj du tir theo 1oi hmnh dOu ttr 

Dâu tu vito cong ty con 612.503 612.503 

Các khoitn dOu tu diti han khác 125.655 125.655 

Dr phitng guam gut dOu tu dài han (26.308) (26.308) 

Tôngcng 711.850 711.850 
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NGAN HANG THIJONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CIII NH 

ThM kS'  tài chinh tü ngãy 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Dcnz vj tIn/i: Triu Diig Vit Naits 

9. Gop von, dau tir dai hn (tiep theo): 

- Chi tit các khoãn du tu dài hii cüa Ngan hang 
31/03/2020 31/12/2019 

Ten Giá gc Giá trj hin ti 
T5 I phfln 

0 von (/u) 
Giá gic Giá trl  Iiin ti 

T I phân 
vtn(%) 

Dâu tir vào cong ty con 612.503 612.503 612.503 612.503 

Cong ty Quán 1' Nci và Khai thác Tài san 612.503 612.503 100,00% 612.503 612.503 100,00% 

Du tir dài hn khác 125.655 99.347 125.655 99.347 

Du tir vào các TCTD 

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

Du tu vào doanh nghip khác 

CtyCP Khách san  Sài GOn Ha Long 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

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

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

Qu BL TIn di,rng cña Doanh nghip vra và nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dr phOrig giãm giá dIu tir chOng khoãn dài hn (26.308) - (26.308) 

Cong ty CP Chüng khoán SAIGONBANK Berjaya (26.308) - (26.308) 

Tng cng 738.158 711.850 738.158 711.850 
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NGAN HANG THUONG MJ cO PHAN sAi GON CONG THIXONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thôi k' tài chInh tfr ngày 01/01/ 2020 den ngày 3 1/03/2020 Dun vi tIn/i: Tr&u  Ding Vit Nan: 

10. Bitt dng san du tir Không phát sinh 

11. Tài san có khác 

1. Chi phi xây dimg cc bàn d/i dang 

31/03/2020 
11.042 

31/12/2019 
11.042 

2. Mua sam tii sin cô ctlnh 4.012 4.122 

3. Các khoin phii thu 65.416 54.091 

4. Tii sin có khac 51.641 51.644 

Cong 132.111 120.899 

11.1 Các khoãn phii thu 3 1/03/2020 3 1/12/2019 

- Cic khoin phii thu ni b 41.886 25.546 

Trong do: 

Tgm zcng nghiêp vy 19.176 4.589 

CáckhoánpháithukhOc 4.571 2.818 

- Cic khoin phii thu ben ngoii 23.530 28.545 

Tin hJ lrq 1ãi sut chà Nhâ nzcác than/i toán (*,) 4.664 4.664 

cáckhoan khác 18.866 23.881 

Cong 

(k,): Thuyt mini: tin ho tro iãi suit c/:ô Nhà nithc thank toán: 

65.416 54.091 

Tin dã clii cho k/zách hông vay h trq lãi suct 67.592 

Các khoOn dã nhdn ti,: h6 Ira lãi sut (62.928) 

Khoán tin con phãi thu h frY ch0 N/ia nithc thank toán 4.664 

11.2 Tài san có khic 31/03/2020 31/12/2019 

-ChiphIch&phinhô 4.904 4.914 

- Tii sin gán nçi dã chuyn quyn so hu cho Ngân hang dang chO xcr 1' 45.754 45.754 

+ Bt dng sin 45.754 45.754 

-Tiisinkhic 983 976 

Cong 51.641 51.644 

12. Các khoãn nç' ChInh phu và Ngin hang Nhà nithc: Không phit sinh 

13. Tin, yang gui vi vay cic TCTD khic 

31/03/2020 31/12/2019 
13.1. Tin gui cüa cic TCTD khác 

a. Tiên gui không k' han 44.525 242.711 

-BãngVND 43.661 241.862 

- Bcng ngoai hO! 864 849 

b. Tin gin có k' han 644.836 2.723.214 

-BngVND 310.000 1.004.000 

- Btzg ngoqi hi 334.836 1.719.214 

Cong 689.361 2.965.925 
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NGAN HANG THUONG Mi CO PHAN sAi GON CONG THJS(YNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHfNH 

Thôi k5' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Doiz vi lInh: Trixi Doug Vi@ Na,,z 

13.2. Vay các TCTD khác 31/03/2020 31/12/20 19 
-BngVND 1.610 1.610 
+ Ngán hang TMCPDu hr và P/zát Trien Viçt Nain -CNSGD 3: 1.610 1.610 
- Bang ngoai hôi 103.248 252.05 8 
+ Ngán hang T/v1C'P Du tic và PhOt Triên Viet Na,n - N SGD 3: 1.854 1.822 
+ NgOn hang TMP Hang Hal 47.160 196.945 
+ Ngán hang TMCP Ngoai T/nroiig VN 54.234 53.291 

Cong 104.858 253.668 

Tong cng tin, yang gth và vay TCTD khic 794.219 3.219.593 

14. Tin gui cüa khách hang 

- Thuyt minh theo 1oi tin gui 31/03/2020 31/12/2019 
Tin, yang gui không k' han 2.220.585 2.347.073 

- Bctzg VND 1.988.358 2.122.542 
- Bang yang và ngoçzi Éê 232.22 7 224.531 

Tin, yang gui có k' han 13.9 15.067 13.912.147 
-BngVND 13.753.075 13.753.703 

- Bang yang vâ ngoi tê 161.992 158.444 
Tin gui vin chuyên di:ing 1.99 1 149 
Tingfrikqu 15.062 18.261 

T&ig cong 16.152.705 16.277.630 

- Thuyt minh theo di ttrqng khách hang, 1oi hunh doanh nghip 31/03/2020 31/12/2019 

Tin gtri cüa KBNN - 

TinguicUaTCKT 2.701.080 3.058.851 

Doanh nghip nhà nithc 3 77.524 410.778 

CônglyTNHH 1.692.561 2.000.163 

COng ty cóphciz 403.773 408.303 

Doanh nghip tic nhán 74.741 73.419 

Doan/z nghip cO vn &u tic nzc&c ngoài 152.481 166.188 

Tiên gri cüa cá nhân 10.897.156 10.73 1.092 

Tin g1ri cüa cáe di tucrng khác 2.554.469 2.487.687 

TOng cng 16.152.705 16.277.630 

15. Vtin tài trq, üy thác du tic, cho vay TCTD chju rüi ro: Không phát sinh 

16. Phát hành giây t& cO giá thông thirO'ng: KhOng phát sinh. 
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NGAN HANG THIYNG MJ cO PFIAN sAi GON CONG THUOG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Th&i k5' tài chinh ttr ngãy 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Doii vj tInh: Triç:i Dng Vit Nani 

17. Các khoãn phãi trã, n khác Va dir phbag rüi ro khác 31/03/2020 31/12/2019 

Cáckhoánpháitrãnibt 26.132 40.282 

- Các khoán phdi trá cho can bô CM" 13.605 26.921 

- Qu9 khen thzrOiig và phác lçri phdi trá 4.097 4.556 

- Các khoán phái Ira nôi bô khác 8.430 8.805 

+Laicdôngpháitrà 683 683 

+ }thoãn phãi trã ni b khác 7.747 8.122 

Các khoán phãi trá ben ngoài 32.062 73.645 

- Phái Ird v mua scrn TSCD 870 870 

- Thus thu ,ihap  doanh nghip phái n5p 4.491 35.454 

-ChuyêntinpháiIrá 3.251 10.202 

- Thus vâ các k/joan phái nç3p cho Nhà Nithc 635 

- Phái tra khác cho N/ia Ntthc 2.539 2.539 

- Các khoán phái Ira ben ngoài khác 20.276 24.580 

Cng 58.194 113.927 

18. Thu thu nhp hoãn Iai phãi trã: Chi.ra phát sinh. 
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NGAN HANG THITONG MI CO PHAN SAL GON CONG THU1NG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Thai k5' tãi chinh tr ngãy 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 

 

Do,: vj tmnli: Triu ding V&t  Na,,: 

  

19. Vin qu5 cüa T ch(rc tin diing 

19.1. Báo cáo tmnh hInh thay di vtin chü s?r h&u 

CHf TIU 
Chênh Ich 

Vn gop chü ThSng dLr
gii h&

Qu dr tr& b 
A 

s.r h&u co phan sung von diu I 
doái 

- A Quy dau tir 
phát trin 

Qu dr phông 
tài chinh 

Lqi nhun chira 
phân phôi 

Tng 

S du tai ngày 01/01/2019 3.080.000 716 50.919 8.784 221.513 72.612 3.434.544 

Lgi nhu.n sau thus näm 2019 144.622 144.622 

Chi c tirc tr1cii nhun nãm 2018 - - - 

Trich 1p các qu5' t lcii nhun näm 2018 2.081 4.163 (6.244) 

Inch qu9 khen thuOng, phüc lçii tü lçii nhu.n nãm 201 (17.100) (17.100) 

Trich qu hot ding HOi  dhng Quán tn - Ban Kiêm so - - - (1.187) (1.187) 

S6 du tai ngày 31/12/2019 3.080.000 716 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 

S thr ti ngày 01/01/2020 3.080.000 716 0 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 

Lãi rông trong k'3' tü 01/01/2020 dn 3 1/03/2020 44.698 44.698 

Chi c trc tü lcii nhun nãm 2019 - - 

Trich Ip  các qu5' tr 1çi nhun nãm 2019 
Inch qu khen thuông, phOc lçii tü 1i nhun nãm 2019 
TrIch qu5 hoat dng Hi dng Quán tn - Ban Kim soát 

Chénh 1ch t' giá hi doái 8.393 8.393 

S dir tai ngày 31/03/2020 3.080.000 716 8.393 53.000 8.784 225.676 237.401 3.613.970 
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NGAN HANG THIXONG Mi?J  CO PHAN SAl GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thôi k5' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Doz vi tInh: Triu Dông Vit Narn 

19. Vn qu5 cüa T chirc tin dIng (tip theo): 

Theo Nghj dlnh  s6 93/2017/ND-CP ngày 07 tháng 08 nãm 2017 do Chinh phü ban hành, các Ngân hang thucmg mai  phãi trIch 

1p các qu5' tru&c khi chia cO tic nhcr sau: 

- TrIch 1p qu5' dkr  trt bO sung vOn diêu 1 5% lçii nhun sau thuê, s dir t& cia cüa qu nay bng vn di&u 1 hin có cüa các t 

chc tin dung.  Qu9 nay së duc chuyên sang vn diu 1 khi có sr phê chuân cña Ngân hang Nba nuàc Vit narn và Uy Ban 
Ch(xng Khoán Nba Nithc. 

- TrIch 10% vào qu dk phông tài chInh; s dir ti cia côa qu9 nay không vucit qua 25% vn diu 1 hin Co cOa cac t chCrc tin 
dung. Qu dir phOng tài chInh dOng d bO dp phn cOn Iai  cOa nhOng tOn tht, thit hai  v tài san xãy ra trong qua trInh kinh 

doanh sau khi cia ducic bO dp bng tin bi thuOng cOa cãc t chirc, cá nhân gay ra tn that, cCia t chi.rc bão him vã sr dung 

dki phOng trIch 1p  trong chi phi. 

- Inch các qu5 khác nhu qu9 d&u ttr XDCB, qu' khen thtrâng phOc lqi. ..do Ban lAnh cto Ngân hang d xut và do Di hii 

dng c dông phé duyt. 

19.2. Thu nhâp trên mt c phiu 31/03/2020 31/03/2019 

- Lqi nhun ho.c 1 d tInh lãi Ca ban trên c phiu 44.698 66.115 

- S binh quân gia quyn c phiu ph thông d tinh lãi ca ban 308 308 

- Lãi co ban trên cô phiu 145 215 

19.3 Thuyt minh v các cong ciii tài chInh ph&c hqp 

19.4. Chi tit vn du tu cüa TCTD 

31/03/2020 31/12/2019 

- Von gop các cO dông 

-Thngduvncôphn 

Tng cong 

19.5. Co tOc 

Tong s Vn CP phô thông long so Von CP phô thông 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

31/03/2020 Nàm 2019 

- C tüc cia cong b sau ngày kt thOc niên d k toán: 

+ C trc cia Cong b trên c6 phiu ph thông: Chira cOng b Chira cong b 

+ Ct tc'rc cia Cong b trén c phiu uu dãi: 

- C t(ic cCia ci phi&i tru däi lily k chcra di.rcic ghi nhn: 
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NGAN HANG THU'QNG M41 CO PHAN sAl GON CONG TH1JONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thôi kS'  tài chInh tic ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Doiz vj tin/i: Triu Dng Vit Nan: 

19.6. Co phiu 

31/03/2020 31/12/20 19 

- S 1ung c phiu dãng k phát hành 308 308 

- sS ltrcing cô phiu dã ban ra cong chOng 308 308 

+ Co phiOu ph thông 308 308 

- S lucmg Co phiu dang 1uu hành 308 308 
+ C p/lieu pM thông 308 308 

* Mnh giá cO phiu dang hru hành 10.000 dng/c phiu. 

VI. Thông tin bô sung cho các khoãn mic trinh bay trong Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

20. Thu nhp Iãi và các khoán thu nhp ttwng tr 

31/03/2020 31/03/2019 

Thu nhp lãi tin gin 8.844 11.797 

Thu nhãp 1ãi cho vay khách hOng 375.833 346.130 

Thu tin lOi kinh doanh, du ttr chinng khoOn nçi 4.346 13. 149 

-Thu Mi tIc ch&ng khoán kinh doanl: 4.346 13.149 

Thu tic nghip vt bOo lOnh 1.793 1.569 

Thu khOc tin hot dng tin dung 1.3 10 1.342 

Tngcng 392.126 3 73 .987 

21. Chi phi 1i vi các khoin chi phi tiro'ng tiy 

31/03/2020 31/03/2019 

TrO 1i tiên gini 233. 103 207.968 

TrO lãi tin vay 1.408 899 

Chi phi hoat dng tin ding khOc 5.556 6.489 

lông cong 240.067 215.356 

22. LãiM thun tic hot dng dlch  vy 

31/03/2020 31/03/2019 

Thu phi djch vy 13.705 15.588 

Thu dlch  vu thanh toOn 5.529 6.922 

Thu djch vy ngOn qu9 133 153 

Thu khOc v dch v 8.043 8.5 13 

Chi phi tic hoit dng djch VL1 5.498 5.414 

Chi djch vu thanh toán 1.452 1.799 

Chi phi buu phi vO mng vin thông 3.195 3.085 

Chi v djch v ngOn qu 372 372 

Chi khOc v djch vi 479 158 

Lãilth thun tir hot dng djch vi 8.207 10.174 
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NGAN HANG THUONG MI CO PHAN SAl CON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHfNH 

Thôi k' tài chInh hr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vjtmnh: Triu Dng Vit Nan: 

23. Lãill6 thuiin tic hot dng kinh doanh ngoi hi 

31/03/2020 31/03/2019 

Thu nhp tic hoat  dng kinh doanh ngoai  hi 7.454 1.52 1 

Thu tIc kinh doanh ngoai té giao ngay 1.671 972 

Thu tic các cong cu tài chInh phái sin/i tin tê 5.783 549 

Chi phi hoat dng kinh doanh ngoai  hi 3 

Chi v kinh doanh ngoqi tê giao i:gay 3 

Chi v các cOng cu tài chInh phái sinh tin te - 

Lãi/ (1) thun hr hot dng kinh doanh ngo1 hi 

 

7.451 1.520 

24. Lãil l thun tic hot dng kinh doanh (mua ban) chfrng khoán kinh doanh: 

 

31/03/2020 31/03/2019 

Thu nhp tic mua ban chicng khoán kinh doanh 

Chi phi v mua ban chüng khoán kinh doanh 40  

Lib' l thun tic hoyt dng mua ban ch(rng khoán kinh doanh (40)  

25. Lãi/ l thun tic ho3t dng kinh doanh (mua ban) ch(rng khoán du tic 

26. Thu nhp tic gop vn, mua cô phn: Không phát sinh 

27. LãiJI thun tic các hot dag kinh doanh khác 

31/03/2020 3 1/03/2019 

Thu nhp tic hot dng khác 8.72 1 7.344 

Chi phi tic hoat dng khác 397 549 

Lãi/l thun tic các hot dng kinh doanh khIc 8.324 6.795 

28. Clii phi hoat  dng 

31/03/2020 31/03/2019 

1. Chi np thu và các khoán phi, l phi 380 353 

2. Chi phi cho nhân viên 74.433 68.048 

Trong do: 

Chilicongvàphtcdp 53.3 78 49.368 

Các k/:oOn c/u dónggóp theo lwoiug 11.749 10.980 

Dngphyc vâ các chi phi lien quan 5.280 3.741 

Clii trçrcp 4.026 3.959 

3.Chivtàisán 28.106 22.710 

Trong do: Khu hao tài san c dIn/u 13.442 12.637 

4. Chi cho hoat dng quán I' cong vi,i 26.620 17.3 53 

Trong do: 

CôngtácphI 1.366 1.506 

Chi v các hoat dóng doàn the cOa TCTD 9 26 
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NGAN HANG THU(YNG MA! CO PIIAN SAI GON CONG THUCING Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Th&i k' tài chInh tr ngãy 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vj tInh: Triu Dig Vit Nw,: 

28. Chi phi hot dng (tip theo) 

5. Chi np phi báo him, bão toàn tin gCri cita khách hang 3.869 3.667 

6. Chi phi dr phông (k/iông tInh clii phi dic phOng 
nfl ro tin dyng nôi và ngoai bang; chi phi dtc 
phdng giám giá chzrng khoán) 

7. Chi phi hoat drig khác 

 

Tong cng 133.408 112.131 

  

29. Chi phI thu thu nhp doanh nghip 

29.1. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành: 

3 1/03/2020 3 1/03/2019 

1. Lo'i nhuân triróc thus TNDN 49.189 69.304 

2. Các khoãn mic diu chinh thu nhp chju thu: 

(Tth) thu nhp dwc min thug TNDN: 

Thu nháp tIt gop von liOn doanh mua cO phn - 

Cong chi phi không duqc khu trr khi xác djnh lcii nhuân tinh thu& 

3. Thu nhp chlu thu 49.189 69.304 

Chi phi thu TNDN tinh trén thu nhp chu thus kS'  hin hành 4.491 3.189 

Diu chinh chi phi thu thu nhp doanh nghip cüa các nàm truâc vào chi 
phi thuê thu nhp hiên hành k' nay 

4. Tong chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 4.491 3.189 

29.2. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn 1i: Không phát sinh 

VII. Thông tin b sung mt so khoán mitc trInh bay trên Báo cáo liru chuyên tin t 

30. Tiu và các khoán ttro'ng throrng tin 31/03/2020 31/03/2019 

Tin mt và các khoân t.ro-ng ducmg tin tai  qu 188.651 216.198 

Tin gii tai 468. 145 449.225 

Tin, ngoai hôi gin tai  các TCTD khác (không k' han  và k' han  <3 tháng) 2.942.329 2.607.982 

Tang cong 3.599.125 3.273.405 

31. Mua rn&i và thanh 1 các cong ty con: KhOng phát sinh. 

VIII. Các thông tin khác 

32. Tlnh hInh thu nhp cüa can b, cong nhãn vien 
31/03/2020 3 1/03/2019 

I. Tng s can b, cong nhãn viên 1.366 1.358 

II. Thu nhp cüa can b, cong nhân viên 

I.TOngqu'IwYng 53.378 49.368 

2.Tngthunhp 53.378 49.368 

3. Tin lirong binh quân (dng/ngithiItháng) 13 12 

4. Thu nhp bInh quân (dng/nguiii/tháng) 13 12 
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NGAN HANG THUcNG MI CO PHAN SAi CON CONG TH1SOT'G Mu s: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
A * Thôi Icy ta& chinh tir ngay 01/01/2020 den ngay 3 1/03/2020 Don vi tin/i: Triu Dong Vzçt Nan: 

33. Tlnh hinh thrc hin nghia vi vth Ngãn sách Nhà nir&c 

Phát sinh trong nám 
SE dir cui nám Clii tiêu S dir du nàm 

S phãi np S dã np 

1. Thug GTGT 750 1.130 1.557 323 

a. ThuGTGT 750 1.027 1.454 323 

b. Thud GTGTnhâ th4u nu&c 
ngoai 

103 103 

2. Thuê TNDN 35.454 4.814 35.777 4.491 

a. Thuê TNDN 35.454 

b. Thus TNDNnhà thcu nzthc 
ngoài 

4.491 

323 

35454 

323 

4.491 

3. Các khoân phi, 1 phi và cäc 
klioãn phái np khác 197 2.787 2.684 300 

Tong cong 36.401 8.731 40.018 5.114 

34. Loi hlnh và gii trj tài san th chap cüa khách hang 
Giá trj dn Cia trj dn 

Loai tài san dam bão 3 1/03/2020 31/12/2019 

Bat dng san 27.166.491 26.945.446 

Phgtinvntãi 432.168 437.962 

S6 tit kiêm, k' phiu và các giy tr có giá khác 603.211 697.225 

Vt tu, hang hôa 378.362 379.024 

Tàisânthchâpkhác 528.820 512.417 

Tong 29.109.052 28.972.074 

35. Nghia vi nq tim n Va các cam kt dira ra 

Chi tiêu 3 1/03/2020 3 1/12/2019 

Bão länh vay vn - 

Cam kt giao djch ngoi hi 2.122.723 926.800 

Cam kt inua ngoai tç1  261 - 

Camkêtbánngoait 262 - 

Cain ketgiao djch hoán dcii 2.122.200 926.800 

Cam kt trong nghip vi L/C 168.133 9 1.729 

Cam kêt than/i toán trong ngIzip vii LIC 168.133 91.729 

Cáccamktkhác 238.888 162.980 

Báolànhthanhtoán 114.135 68.171 

Báo lãnh t/zy'c 1zin hçrp dng 40.469 39.905 

Báo lãnh dzcthu 4.003 5.894 

Cam ktbáo lành khác 80.281 49.010 

Tong 2.529.744 1.181.509 

Trong qua trinh kinh doanh binh th.r&ng, Ngân hang thrc hin nhiu cam kêt khác nhau và phát sinh môt s6 khoán nq tim 
tang vâ cam kM nçi tim tang ducic hch toán vào ngoi bang. Ngân hang dir kin không bj tn tht trQng yu tü các nghiêp 
vii nay. 
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COng ty TNHH MTV Quán I' 
Côngtycon 

Nci và Khai Thác tài san 

K' qu9 tai  ngân hang - 

Lãi phái trá tin gCri, 
k qu 431 

NGAN HANG THUCYNG M4J CO PHAN SAL GON CONG THIJONG Mu s6: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Th&i k' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vjtinh: Triu Di5ng VietNam 

36. Hot dng Oy thác và di l TCTD không chlu rüi ro: Không CO. 

37. Các hot dng ngoi bang khác ma TCTD phái chlu rüi ro dáng kê: KhOng có. 

38. Giao dich vol các ben lien quan 

Ben lien quan 
Mi Tinh chat Phát sinh S6 dir 
quan h giao djch trong nám ti 31/03/2020 

Tin giri thanh toán 
ti ngân hang 608.727 

Tin thue nhà 527 

Gópvôn 612.503 

39. Các sij kin sau ngày 1p  bang can d61 k toán 

Ban T&ig Giám doe khàng djnh rang khOng CO s kin nào phát sinh sau ngày kt thOc thai k' tài chinh lam ãnh h.râng 
trQng yu dn tInh hInh tài chInh cOa Ngãn hang cn ducic thuyt minh, cong b trén Báo cáo tâi chinh. 

40. Mirc d tp trung theo khu vic dja l cüa các tài san, cong nq và các khoãn miic ngoi bang 

B ph.n theo khu vrc dla  1: Là mt b phtn có the phân bit duc cCia ngân hang tham gia vào qua trinh cung cp san 
phm, djch vi trong pham vi mt môi truang kinh t cii th ma b phn nay có chju rOi ro và lqi ich kinh te khic vol các b 
phn kinh doanh trong các mOi truäng kinh t khic. Mt khu vc dja l' khOng bao gm các hoat dng trong mOi truang 
kinh t có rOi ro và lcii ich kinh tê khic bit dáng ke. Mt khu vrc dja 1 có th là mt quc gia, hai hay nhiu quc gia hoc 
met, hai hay nhiu tinh, thành ph trong Ca ntthc. 

DV7 triêu dông 

Tngthrnçr 
cho vay 

Tng tin gOl 
Các cam kt tin 

d9ng 

CCTC phái sinh 
(Tng giá trj giao 

djch theo hç'p dng) 

Kinhdoanhvàdu 
ttr chOng khoin 

Trongnuâc 14.375.546 16.152.705 407.544 - 1.026.202 

Ngoài nuac 

41. Quãn l rüi ro tài chInh 

Cic thi ro tài chInh ma Ngân hang phài chju bao gm rOi ro tin dvng,  rOi ro thj truYng và rOi ro hoat  dng. 

41.1. Rüi ro tin ding 
ROi ro tin dvng  là rOi ro ma mtt ben tham gia trong mt cOng ci,i tài chInh hoc hcrp dng khách hang khOng thi,rc hin càc 
nghia vi cOa mInh, dn den tOn tht v tii chinh. ROi ro tin di,ing phát sinh tr ho.t dng cho vay và bâo lãnh dtrài nhiu 
hinh thtrc. 

Ngân hang cOng chju các rOi ro tin dvng  khic phit sinh t1r các khoàn du tir vào chrng khoán ncr và các rOi ro khác trong 
hoat dng giao djch cOa Ngin hang (rOi ro giao djch), bao gm các tài sin trén danh rniic giao djch khOng thuOc v&n chO sà 
h&u, các cOng cii phái sinh và s du thanh toán vol các di tác. 
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NGAN HANG THUNG MI CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thbi k5r tài chInh tir ngiy 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Don vj tin/i: Triu Dng Vit Nani 

Rüi ro tin dvng  là rüi ro 1&n nht cho hoat  dng kinh doanh cüa Ngân hang, do do Ban lanh do quán l rüi ro tin diing cho 
Ngân hang mt cách rat can trvng. Vic quãn 1 và kim soát rüi ro tin diing dLrgc tp trung vao mt b phân quãn l rüi ro 
tin diing chju trách nhim báo cáo thtr&ng xuyên cho Ban Tng Giám dc và ngixôi dtrng du mi don vi kinh doanh. 

41.1.1 Do ltr?rng rüi ro tin dl/ng xác dlnh  ton that và 1p  di phbng 

(a) Cho vay và bão lãnh 

Vic do kriing rüi ro tin ding d.rcic thrc hin truic và trong th&i gian cho vay. 

Ngân hang dã xây dtrng các mô hinh h trçl vic dlnh  luqng rüi ro tin dvng.  Các mô hinh xêp hang  và chm dim nay ducic 
sir dvng  cho mpi danh miic tin ding trQng yu và hinh thành co sir cho vic do hthng các rüi ro vi pham thanh toán trithc và 
trong khi cho vay. 

Dtra trén vic do hr&ng trên, Ngân hang phân loai các khoãn cho vay và trich l.p dr phông theo thông tu s 02/20131TT-
NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tu s 09/2OI4iTT-NHNN ngáy 18/03/2014 cüa Ngân hang Nhà nuirc dê do lining và 
phân loai các khoán cho vay và báo lãnh. 

(b) Chfrng khoán n 

Các khoán du ttr côa Ngân hang vào chirng khoán nçi là các cong ci nçi do ChInh phü và các t chic tin dung và kinh t cO 
uy tin phát hành. ROi ro tin ding ducxc tric tinh theo tirng khoán nçi c th khi Ngân hang dánh giá có sr thay diii v rOi ro 
tin dvng  cija bOn di tác. Các khoán du ttr váo các chirng khoán nay ducrc xem là cách dê dam báo hoach djnh cht hrcing 
tin dvng  t& han và dng thin duy tn ngun tin dvng  s.n sang d dáp irng yêu c.0 cAp vn. 

41.1.2 Các chInh sách kim soát và giãm thiu rüi ro tin dl/ng 

Ngân hang kiêm soát i-u ro tin dvng  bAng vic áp dvng  các  han  mire di vii các rOi ro (cho ca rid ro nOi  bang và rid ro 
ngoai bang) lien quan dAn tirng khách hang vay vAn, hoc nhóm khách hang vay vAn theo dOng các quy dnh cOa Ngân 
hang Nhà nuic Vit Nam. Them vào dO, rid ro tin dvng  cOng duçc kim soát thông qua vic rà soát djnh k' các nhOm tái 
san th& chAp và phân tich khá nàng trá nci lãi và vAn cOa các khách hang vay vAn và các khách hang tim nãng. 

Ngân hang có mt s các chinh sách và cách thirc thvc hành dé giám thiêu rid ro tin dvng.  Cách thinc truyAn th6ng nhAt là 
nAm gi& các tài san dam báo cho các khoân tam  irng vAn, mt cách thinc phô biAn. Các loai  tài san dam báo cho các khoán 
cho vay và ing truic gm có: 

- Th chAp di vii các bat dng san là nhà 0; 

- QuyAn di vii các tài san hoat  dng nhu tni,i sir, may moe thi& b, hang tAn kho, các khoãn phái thu; 

- QuyAn dti vii các cong ci,i tài chinh nhi.r chirng khoán ng và chirng khoán vAn. 
Di vii các khoãn cho vay có dam bâo, tài san thA chAp dtrcic djnh giá mt each dc I.p bid Ngân hang vii vic áp dvng  cac 
t l chiêt khâu Cu th d xác dinh giá tn có th cho vay t&i da. T 1 chi& khAu cho mi loai tài san th chAp ducic huing 
dAn trong Thông tu s 02/2013,TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tin S6 09/20l4/TT-N}ThN ngày 18/03/2014 cia 
Ngân hang Nhà nuic và dugc Ngân hang diAu chinh cho tinng truing hçnp ci,j thA. Khi giá trj hcrp 1' cOa các tâi san thA chAp 
bj giánl, Ngân hang se yêu c&u khách hang vay vAn phái thA chAp them tài san d duy trI mire dt an toàn d6i vii riii ro cia 
khoán cho vay. 
Rid ro tin dvng  d6i vii các cam kt chi yu bao g6m thu tin dvng  và các hqp d6ng bão lãnh tài chinh cO tinh chAt tirong tr 
nhu rid ro tin dvng  d6i vii các khoàn cho vay. Thu tin dvng  kern chimg tin và thu tin dvng  thuang  mai  - là các cam kt bAng 
van bàn cia Ngân hang thay mat cho khách hang thanh toán cho ben thin ba len dn s6 tin quy djnh theo các diAu khoãn và 
diu kiin cv the - dtrçic dam báo bAng chinh hang hóa lien quan và do do rid ro thAp han so vii các khoân cho vay tni,nc tiAp. 
Vic phát hánh thu tin dung va các hccp d6ng bào lành tài chinh duçic thrc hin theo các quy trInh dánh giá vá phê duyt tin 
dvng nhu d6i vii các khoãn cho vay và tam  Cnng cho khách hang ti-in khi khách hang k qu 100% cho các cam kAt có liOn 
ouan. 

41.2 Ru ro thj truing 

Rid ro thj truing là rid ro ma già tn hcip 1' cia các 1u6ng tiAn trong tuung lai cia mt cong cv tài chinh së biAn dng theo 
nhiing thay d6n cia giá thj truing. Ru no thi truing phát sinh tin trang  thai mi cia lãi suAt, các san phAm tiAn t và cong cu 
vAn, tAt cá các san phAm nay d&u chju tãc dng tin biAn dng tnOn thj truing nói chung và ting loai thj truing nói riOng và 
si,r thay dôi cia mine dt biAn dng cia giá thj truing nhtr: nil ro lãi suAt, rid ro tiAn tê và rid no v giá lthác. 
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NGAN HANG THISONG M1 CO PHAN sAi GON CONG THIXONG Mu s6: BO5/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thô'i k5r tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 
Do,, vi (In!,: Triêu dông Viit Na,,, 

41.2 Ru ro thi tnri'ng 

41.2.1 RUt ro lii sut 

ROi ro lli suAt là i-ui ro ma dOng tin trong ttro-ng lai cOa mt cOng cu tii chinh bj bin dng do tác dng cOa cic thay di v Iii suit cia thj tnthng. Ngin hang quin l' rOi ro III sut thông qua vic kim soát mrc chênh lch 

111 suit theo k' hn hing tháng. 

Bang du41 day tóm tt rüi ro Iãi sut cia Ngin hing ti ngIy 31 thing 03 nim 2020: 

Chi hen 
• -. Khong chin lai • Den I thang 

Ttr 1 dn 3 
thang 

Tr3 dn 6 
thang 

T&6 den 12 
thang 

TIn dn 5 
nam 

Tren 5 nam Tong 

Tin mit, vingb?c, di qu' 188.651 -  -  -  188.651 
468.145 Tin gOt ti ngân hang Nhi nuOc - 468.145 -  -  -  -  -  

Tin, yang gOt t3i vi cho vay các TCTD khic (*) - 2.942.329 160.000 —  -  -  3.102.329 

Churng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

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

Cho vay khich hang (*) 223.383 80.979 269.200 2.262.740 8.262.640 3.116.604 14.215.546 

Chirng khoán du tu (*) - - - - 1.026.202 - -  1.026.202 

GOp vn, du tit dài hn (*) - - - - - - 738.158 738.158  

Tii san c djnh và Bt dng sin ctu ti.r - - - - - - 1.178.225 1.178.225 

TOt san CO khác (*) 366.423 - - - - - —  -  366.423 

Tang TOt sin 555.074 3.633.857 240.979 269.200 2.262.740 9.288.842 5.032.987 21.283.679 

Nç phii tn 

Tin gui cOa và vay tin NHNN vi cic TCTD khic 373.049 374.010 -  47.160 -  -  794.219 

Tin gin cia khich hang 4.844.164 1.377.121 3.066.531 24.035 6.840.854 16.152.705 

Các cong ci tOt chinh phii sinh vi cic khoin nq tài chinh khic - 24. 792 -  -  -  -  -  24.792 

Vn tài trq, Uy thác du tu, cho vay TCTD chju i-ui ro - - - - - -  - - 

Pháthànhgiyt&cOgii - - - - - - — -  

Cic khoin nq khác -  331.400 - - - - 331.400 

TngNçrphii tn -  5.573.405 1.751.131 3.066.531 71.195 6.840.854 - 17.303.116  

Minc chênh lch nhy cim vói lãi suit nl bing 555.074 (1.939.548) (1.510.152) (2.797.331) 2.191.545 2.447.988 5.032.987 3.980.563  

Cic cam kt ngoai bing cO tác dng tOt misc d nhy cam vOi lii Suât cOa các tài 
sin vi cong nq (rOng) 

(2 529 744) 
- - - - - - 

(2 529 744) 

Mfrc chênh loch nhy cim vini lii sut ni, ngoi bang (1 .974.670) (1.939.548) (1.510.152) (2.797.331) 2.191.545 2.447.988 5.032.987 1.450.819 



NGAN HANG THLIcING M31 CO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TM CH!NH 

Th?ii k5' tài chInh ttr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 
Dci,, v/tin/i: Tri,i dwig Vi/t Na,,, 

Bing thrii day tóm tt nh ro Iãi suit cia Ngin hing tai ngIy 31 thãng 12 näm 2019: 

Chi ticu Khong chiu tat Den I (hang 
Tic I dCii3 

. (hang 
Tir3 dn6 

. (hang 
Ti6dn 12 . 

(hang 
Tr1 dn5 

natit 
.. - Tren 5 nam Tóng 

Tin mt, yang bc, dá qu' 174.299 - - - - - 174.299 

Ti&n gôi tai  ngin hang Nhi ntrôc - 784.793 — - - - - - 784.793 

Tin, yang gii tai vi cho vay cic TCTD khic (*) - 3.542.294 1.427.400 - - 4.969.694 

Chfrng khoin kinh doanh (*) - - - - - - - 

Cic cong ci tii chinh phii sinh và cic tii sin iii chinh khic (*) - 668 - - - - 668 

Cho vay khich hing (*) 377.893 169.218 637.458 2.333.100 8.362.263 2.677.019 14.556.951 

ChOng khoin du tu (*) - - - - 1.050.857 - 1.050.857 

GOp v6n, du tu dii han (*) - - - - - - 738.158 738.158 

Tii sin có djnh vi Bt dng sin du tu - - - - - - 1.191.024 1.191.024 

Tii sin Co khic (*) 327.705 - - - - - - 327.705 

Tang TIi sin 502.004 4.705.648 1.596.618 637.458 2.333.100 9.413.120 4.606.201 23.794.149 

Ncr phil tn 
TièñgiriciavivaytrNHNNviCiCTCTDkhiC 1.645.133 1.324.224 - 250.236 - - 3.219.593 

Tièn gui cia khich hang 5.523.869 1.771.443 2.655.461 23.001 6.303.856 16.277.630 

Cic cOng cia tii chinh phii sinh vi cic khoin nq tii chinh khic - - - - - - - - 

Vn Iii trq, iy thic du tu, cho vay TCTD chju ni ro - - - - - - - 

Phit hinh giy ti ci gii - - - - - - - 

Cic khoin nq khic - 362.506 - - - - 362.506 

Tang Nq phil tn - 7.531.508 3.095.667 2.655.461 273.237 6.303.856 - 19.859.729 

Mic chênh loch nhy cim vOl lãi suit ni bing 502.004 (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 4.606.201 3.934.420 

Cic cam két ngoai bing ci tic ding tii mic d nhay cim vOl Ili 5ut cia cic 
sin va cong nq (ring) 

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

M?c chênh lch nhay cim vOl lii suit ni, ngoi bang (679.505) (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 4.606.201 2.752.911 

(*) Khoin miic niy khOng bao gm s6 du dr phing ni ro. 
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NGAN HANG THUNG MiJ CO PHAN sAi GON CONG TH1NG Man s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Thèi kr tài chInh ttr ngày 01/01/2020 dn ngiy 31/03/2020 Don vi tIn/i: Triêu ding VIt Nun, 

41.2 Rüi ro thi trirô'ng 

41.2.2 RÜi ro tin tê 

Rüi ro tin t là rñi ro ma giá trj cüa càc cong ci tài chinh bj bin dng xut phát th biM ding t giá. Ngan hang dtrcic thành 1p  và hoat  dng  tai Vit Nam vi dng tiM sIr ding là d6ng Vit 

Nam. DMg tiM giao djch chfnh c6a Ngân hang cOng là d&ig Vit Nam. Các khoàn cho vay và Irng trixâc cho khàch hang clia Ngân hang chU yu b&ng dMg Vit Nam và dO Ia M. Tuy nhiên, 

mt s6 tài san khác cOa Ngân hang bMg ngoai  t khác dMg Vit Nam và do Ia MS'.  Ban TMg Giám dc cOa Ngân hang dà thit 1p han  mIrc trngthái cho tlrng loai tiM t. Trng thai dông 

tiM duc giàm sat hang ngày và chiM hrqc phOng ngIra rOi ro duqc Ngân hang sIr dng d dam bào trang thai dMg tiM duqc duy tn trong han  mIrc dã thi& lap. 

Bang du&i dày trinh bay các tài san va cOng nq cOa Ngân hang theo loai  tiM t duqc quy di sang VND tai  ngày 31 tháng 03 näm 2020 

Chi tiêu EUR dirçrc quy di USD dirqc quy di 
Cacngo:IteI{hac 

Tong 

Tài san 

TiM mt, yang bac,  dá qu' 1.036 18.602 564 20.202 

TiM gIn tai  ngãn hang Nhà nurc - 34.174 - 34.174 

TiM, yang gIn tai và cho vay các TCTD khác (1 7.338 2.762.599 4.253 2.774.190 

ChIng khoán kinh doanh (*) - - - - 

Các cOng ci tài chinh phái sinh và các tài san tài chInh khác (*) - - - - — 

Cho vay khách hang (*) - 628.689 - 628.689  

Chimg khoán dM ttx (*) - - - - 

Gop vn, du tx dài han (*) - - - - 

Tài san Co khác (*) - 5.428 - 5.428 

T6ng Tài san 8.374 3.449.492 4.817 3.462.683 

Ncr phãi trã và V6n chO s& hOu  — 

TiM gIrl cIra và vay tIn NHNN và các TCTD khác - 43 8.948 438.948 

TiM gIrl cOa khách hang 6.949 389.3 17 9 396.275 

Các cOng ci tài chinh phái sinh và các tài san tài chinh khác (*) - 2.122.200 - 2.122.200 

Von tài trcy, uy thác du tu, cho vay TCTD chju rh no - — -  — 

Phat hành giy tIn cO giá - - - - 

Cackhoannqkhác 1.425 499.027 4.808 505.260 

VM và các qu - - - - 

TMg Nq phãi trã vI VM chü sOr hfru 8.374 3.449.492 4.817 3.462.683 

Trang thai tin t ni bang - - - - 

Trang thai tiM t ngoi bang - - - - 

Trang thai tiM t nôi, ngoi bing - - - - 
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NGAN HANG THUNG MI cO PHAN sAi GON CONG THU'OG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NII 
ThOi kS' tii chinh tr ngiy 01/01/2020 dn ngIy 3 1/03/2020 Do,, vj (In/i: Triu ctng Vit Nan, 

Bang dir&i day trInh bay cic tii sin và cong nq cOa Ngân hang theo loai tin t duçc quy dôi sang Vt"D tai  ngày 31 thing 12 nAm 2019: 

Chi tiêu h.UR duc quy doi USD duqc quy doi 
Các ngoai tê khic 

duçc quydi 
'long 

Tii sin 

Tinmt,vàngbc,diqu 720 15.650 207 16.577 

Tin g&i tai  ngin hang Nhi nuàc - - 33.623 - 33.623 

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

Chfrng khoin kinh doanh (*) - - - - 

Cic cOng ci tii chmnh phii sinh và cic tii sin tài chmnh khic (*) - - - - 

Chovaykhachhing(*) - 671.891 - 671.891 

Chfrng khoin d&u tti (*) - - - - 

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

Tii sin c djnh vi Bt dng sin du tu - - 

Tii sin CO khic (*) - 7.553 - — 7.553 

Tiing Tii sin 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

N phil tn vi V6n chO s& hiru 

Tin gui cUa vi vay tlr NHNN vi các TCTD khic - 1.972.121 - 1.972.121 

Tiàn gii cUa khich hing 7.584 375.594 9 383.187 

Cic cong ci tii'chInh phii sinh vi các tii sin tii chmnh khic (*) - 926.800 - 926.800 

Vtrn tii trq, Oy thic du tu, cho vay TCTD chju ni ro - - - 

Cic khoin nq khác 962 480.368 7.227 488.557 

Vónvicicqu3 - - - - 

Tang Nq phil tn vi V6n chü sr hfru 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Trng thu tin t ni bing - - - 

Trang thai tin t ngoi bang - - - - 

Trng thu tin tni, ngo3i bang - - - - - 

(*) Kiioin mvc  nay không bao gm s6 du dr phOng rOi ro. 

Trang 35 



NGAN HANG THU'NG Mi1 CO PHAN SAl GON CONG THNG Mau s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Thôi k5' tài chinh tIr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don V tin/i: Triu dóng Vit Nain 

412 Rüi ro thj tnrng 

41.2.3 Rüi ro thanh khoán 

RUi ro thanh khoin là rüi ro ma Ngán hang không th thirc hin duqc nghia vu chi trá lien quan dan cong nq tài chinh khi dan han và khOng cO ngun van thay tha khi khách hang rOt van. Hu qua cO th dn dan vic 

Ngan hang khOng cOn khà náng thanh toán dM vOi nguoi gi tian và khOng thirc hin duqc các cam kát cho vay. Ngân hang quàn 1' rOi ro thông qua: 

- Kiam soát hoat dng huy dng vn và cho vay hang ngày 

- Duy tn danh mvc  du tu bao gm các chimng khoán d dàng chuyan d*i thành tian mat 

- Kiam soát các chi s thanh khoin dra trén báo cáo tinh hinh tài chinh dam báo tuân thO theo các quy djnh cOa Ngan hang Nhà ntthc Vit Nam. 

Bang dr&i day torn tt các khoân tài san và nçl cOa Ngân hang theo nhOm k' hen tinh tim ngày kat thOc nIrn ka toán 31/03/2020 dan ngày dáo han: 

Chi tiêu 
 hirOng k' han 

KhOng ãñh 
Trong hn 

Tng 
Dan 1 thIng Tu 1-3 thIng Tfr3 -12 thIng Tir 1-5 nIm Trên 5 nàm 

Ti&n mt, yang bac, dá qu' 188.651 - - - - - 188.651 

Tièn gOi tai ngân hàngNhanix&c - 468.145 - - - - 468.145 

Tian, yang gOi tai và cho vay các TCTD khác (*) - 2.942.329 160.000 - - 3.102.329 

Chimng khoán kinh doanh (*) - - - - - -  -  

Các cOng ci tài chinh ph4i sinh và các tài san tài chinh khác (*) - - - - - - -  

Cho vay khách hang (*) - 942.034 2.842.477 6.722.159 1.754.373 1.954.503 14.215.546 

Chungkhoand&utu(*) - - 69.054 319.212 637.936 - 1.026.202  

GOp v6n, du tu dài han (*) - - - - - 738.158 738.158 

Tài san c djnh và Bt dng san dan tu - - - - - 1.178.225 1.178.225 

Tâi san co khác (*) 366.423 - - - - - 366.423 

Tng TIi sIn 555.074 4.352.508 3.071.531 7.041.371 2.392.309 3.870.886 21.283.679 

Ny phli trl - - - - 

Tin gin cOa và vay tin NHNN và các TCTD khác - 739.985 54.234 - - - 794.219 

Tiangini cOa khách hang - 6.502.002 2.440.800 6.495.359 714.544 16.152.705 

Các cOng ci tài chInh phái sinh và các khoán nq tài chmnh khác - - 24.792 - - - 24.792 

Vn tài trq, Oy thác du tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - - -  

Cáckhoánncikhác - 331.400 - - - - 331.400 

Tng Ny phIi trã - 7.598.179 2.495.034 6.495.359 714.544 - 17.303.116  

Mfrc chCnh thanh khoIn rOng 555.074 (3.245.671) 576.497 546.012 1.677.765 3.870.886 3.980.563 
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NGAN HANG THUONG MII cO PHANSAI GON CONG THNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi  kS' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020
Do,a vj tInh: Triiu dông Vi1 Na,,, 

Bang du&i day torn tt các khoán tài san vâ nq cüa Ngân hang theo nhOrn kS' han tinh tr ngày kt thOc k' toán 31/12/2019 dn ngãy dáo han: 

Chi tiêu KhOng ãnh 
hu&ng kS'  han 

Trong han 
Tng 

Den 1 tháng Tir 1 -3 tháng Tü 3 - 12 tháng Ttr I - 5 nãm Trên 5 nãrn 

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

Tiàn gôi tai  ngân hang Nhà nithc - 784.793 -  -  -  -  784.793 

Tiàn, yang g&i tai  và cho vay các TCTD khác (*) - 4.469.694 500.000 -  -  4.969.694 

Chng khoán kinh doanh (*) - 
—

- - - - - 

Các cOng ci tãi chinh phái sinh và các tâi san tài chinh khác (*) - 668 -  -  -  -  668 

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

Chung khoan dutLr(*) -  -  -  395.147 655.710 - 1.050.857 

Gop vn, du ttr dãi han (*) - - - - - 738.158 738.158 

Tài san c djnh và Bt dng san dâu ' - - - - - 1.191.024 1.191.024 

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

Tang Tài san 502.004 5.788.423 3.355.471 7.745.593 2.464.630 3.938.028 23.794.149 

Nq phãi trâ - - - - - 

TiM gcri cüa và vay tir NHNN và các TCTD khác - 2.803.507 369.746 46.340 -  -  3.219.593 

TingthcOakháchhàng -  6.588.928 2.966.310 5.950.395 771.997 16.277.630 

Các cong ci,i tài chinh phái sinh và các khoán nq tài chinh khác — - - — - - - - - 

V6n tãi trq, Oy thác du tu, cho vay TCTD chju rOi ro - — - - - - - 

Phát hành giy t& cO giá - - - - - - 

Các khoán nq khác -  362.506 - - - - 362.506 

TngNqphãitrã -  9.754.941 3.336.056 5.996.735 771.997 - 19.859.729 

Mfrc chênh thanh khoàn rOng -  502.004 (3.966.518) 19.4 15 1.748.858 1.692.633 3.938.028 3.934.420 

(*) Khoán mvc  nay khOng bao g*m s du dir phông rüi ro. 
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CONG ThUONG 

ày 16 tháng 04 nám 2020 

GIAM DOC KE TOAN TRIRING 

o6 Thi Loan Anh Giang 

NGAN HANG THIroG MA! CO PHAN SAi GON CONG THUONG M6u sá: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CAO TA! CHiNH 

Thôi kr tài chInh tir ngày 01/01/2020 den ngày 31/03/2020 Don vj tIn/i: Triu Dng VitNa,n 

41.2 Quãn ly rüi ro tài chInh (tip theo) 

41.3 Giá trj hçrp 1 cüa các tài san tài chInh và cong ncr tài chInh 

Các tài san tài chinh và cong nq tài chInh cOa Ngân hang dang ducic ghi nhn theo nguyen tc giá gc tth di cáo khoán du 
phOng giám giá tài san. Do v.y, giá tn ghi s cOa các tài san tài chInh và cOng nçi tài chInh cOa Ngân hang có th có cáo khác 
bit di vâi giá trj hçip 1' cOa chOng. 

Hin tai,  Ngãn hang chua thic hin xác d!nh  giá trj hcrp 1' cOa tt cá các tài san tái chinh Va cong nç tài chInh cOa mInh. Ngân 
hang sê thjc hin vic trinh bay giá tn hçp 1 cOa tài san tái chInh và cOng nq tài chlnh khi cO cáo huàng dn chi tit cOa the 
Co quan quán 1'. 

LP BANG 

PhauThia 
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