
BAO CÁO TAI CHNH HOP NHAT 

Thô'i kr tài chInh tfr 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 

NGAN HANG THIYUNG MI cO PHAN 
sAi GON CONG THIJONG 
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NGAN HANG THIXUNG Mid CO PHAN SAl GON CONG THIXCING Mu s: B02/TCTD-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT 

Ti ngày 31 tháng 03 nám 2020 Don vj tInh: Triçu Ehng Vit Narn 

CIII TIEU 
Thuyet 

minh 31/03/2020 31/12/2019 

A. TAL sAN 

I. Tin mt, yang bc, dá qu V.01 188.655 174.411 

II. Tin gui ti ngân hang nhà ntthc V.02 468. 145 784.793 

III. Tin, yang gui ti các TCTD khác và cho vay 
các TCTD khác 

V.03 3.101.141 4.968.636 

1. Tin, yang giri ti các TCTD khác 2.942.491 4.469.986 
2. Cho vay các TCTD khác 160.000 500.000 
3. D phông rüi ro (1.350) (1.350) 

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

2. Dr phông rài ro chrng khoán kinh doanh 

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

V.05 668 

VI. Cho vay khách hang V.06 14.100.892 14.442.297 
1. Cho vay khách hang 14.2 15.546 14.556.951 
2. Dtr phông i-ui ro cho vay khách hang V.06.3 (114.654) (114.654) 

VII. Hot dng mua nç V.07 
1. Mua nq 

2. D phông ro boat  dng mua nç 

VIII. Cht'rng khoán du tir V.08 801.921 819.628 
1. Chüng khoán d&u Ui sn sang d ban - 

2. Chrng khoán du Ui gii dn ngày dáo han 1.026.202 1.050.857 

3. Dij phông i-ui ro chfrng khoán dAu tu (224.281) (231.229) 

IX. Gop van, du tir dài hn V.09 99.347 99.347 
1. Dâu UI vào cong ty con 

2. Vn gop lien doanh 

3. Du UI vào cOng ty lien kt 

4.DAutirdàihankhác 125.655 125.655 

5. Dir phOng tn that dAu tu dài han (26.308) (26.308) 
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NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B02/TCTD-RN 

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT 

Ti ngày 31 tháng 03 nãm 2020 Don vj tInh: Triu Dng Vit Nan: 

CR1 TIEU Thuyt 
minh 31/03/2020 31/12/2019 

X.Tàisãncidinh 1.179.381 1.192.230 

1. Tài san c dlnh  h&u hInh 754.070 765.997 
a. Nguyen giá tãi são c dnh httu hinh 1.218.489 1.217.935 
b. Hao mon tài san c djnh hru hinh (464.419) (451.938) 

2. Tài san c dnh thuê tài chInh 
a. NguyOn giã tài san c djnh thuê tãi chInh 

b. Mao mOn tài san c djnh thue tài chinh 

3. Tài san Co djnh vô hInh 425.311 426.233 
a. Nguyen giá tâi san c djnh vO hlnh 511.84 1 5 11.841 
b. Mao mOn tài san c djnh vô hInh (86.530) (85.608) 

XI. Bt dng san du ttr 

a. Nguyen giá bt dng san du tir 

b. Hao mOn bt dng são d.0 tir 

V.10 

XII. Tãi san có khác V.11 368.851 330.825 
1. Các khoãn phãi thu V.".' 81.402 70.689 
2. Các khoãn lãi, phi phãi thu 234.312 206.806 

3. Tãi são thuê TNDN hoãn lai V.21 
4. Tài san Co khác V.11.2 53. 137 53.330 
- Trong do: Lcii the thitcrng mai 

5. Các khoãn dr phOng rOi ro cho các tài são CO 

TONG TAI SAN CO 20.308.333 22.8 12.835 
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NGAN HANG THIIONG MAI CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu s: B02/TCTD-HN 

BANG CAN DOI KE TOAN Hç1P NHAT 

Ti ngày 31 tháng 03 nm 2020 Don vj tIn/i: Triu Dng Vi@ Nan, 

CHi TIEU 
Thuyt 

minh 
31/03/2020 31/12/2019 

B. N PHAI TR.A VA VON CHU S(1 HOt 

1. Các khoãn nç chInh phü và Ngân hang Nhà nir&c V.12 

II. Tin gui và vay các TCTD khác V.13 794.219 3.219.593 

1. Tin gii cüa các TCTD khác 689.361 2.965.925 

2.VaycáclCTDkhác 104.858 253.668 

LII. Tin gui cüa khách hang V.14 15.543.978 15.667.758 

IV. Các Cong CI tài chInh phái sinh và các khoin nq tài chInh khã V.05 24.792 

V. Von tài trç, Uy thác du tir, cho vay TCTD chu rüi ro V.15 

VI. Phát hành giy t? CO giá V.16 

VII. Các khoãn nçY khác 331.879 364.278 

1. Các khoán lãi, phi phái trá 273.206 248.579 
2. Thug TNDN hoän lai phãi trã V.18 

3. Các khoán phái trá và cong nç khác V.17 58.673 115.699 

4. Dr phöng rOi ro khác (DP cho cOng nç tim n) 

TONG NQ PHAI mA 16.694.868 19.251.629 
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NGAN HANG THU(YNG MJJ cO PHAN SAI GON CONG THTfONG Mu s: B02/TCTD-FIN 

BANG CAN DOT KE TOAN HçP NHAT 

Ti ngày 31 tháng 03 nãm 2020 

CIII TIEU 

VIH. Vn và các qu5 

1. Vn cüa TCTD 

a. Vn diu l 

b. V,i du tWXDCB, mua sdm tài san c 

c. Thngdtcvn cphcn 

d. Cphkuqu9 

e. Cphku u•u dãi 

g. V,zkhác 

2. Qu cUa TCTD 

3. Chênh 1ch t giá h6i doái 

4. Chênh Ich dánh giá Iai  tãi san 

5. Lçii nhun chua phãn phii 

IX. Lç'i Ich cüa c dông thiêu s 

TONG N PHAI TRA vA VON CHU SO HUU 

CAC CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOT icE TOAN 

20.308.333 22.812.835 

CIII TIEU Thuyt 
mtnh 

31/03/2020 31/12/2019 

I. Nghia viii nq tim an VIII.35 2.529.744 1.181.509 

1.Báo1ãnhvayvn - . - 
2.Cam kt giao djch ngoi hi 2.122.723 926.800 

Cam ktmua ngoqitç 261 

Cam ket ban ngogi tç 262 

Cam kêtgiao djch hoán dôi 2.122.200 926.800 

Cam k& giao djch tisang lai 

3. Cam k& cho vay không hüy ngang 

4. Cam kt trong nghip vi L/C 168. 133 9 1.729 
5. Báo lãnh khác 238.888 162.980 

Don vj thzlz: Triçu Dng Vit Nan, 

Thuyt 
minh 

3 1/03/2020 3 1/12/2019 

V.19 3.613.465 3.561.206 

3.080.716 3.080.716 

3.080.000 3.080.000 

dinh 

716 716 

287.493 287.493 

8.393 

236.863 192.997 

LAP BANG KE TOAN TRU'ONG 

16 tháng 04 nám 2 

L JAMBO 

 

 

 

Phm Thi Müa D Thi Loan Anh Trn Thanh Giang 
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ICE TOAN TRIf(NG 

tháng 04 nãm 2020 

lAM DOC 1JJ tY 

D Thj Loan Anh rn Thanh Giang 

LAP BANG 

Pham Thj Müa 

NGAN HANG THUCJNG MAL cO PHAN sAi GON CONG TH1fCNG 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH HP NHAT 

Th&i k5' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 

Mu s: BO3ITCTD-HN 

Do, vj tinh: Triu Dng k7t Na,,: 

QU' I LOy k tir t1u nám dn cui qu I 

CHi TLEU 
Thuyt 

minh 
Nàm 2020 Nàm 2019 Nám 2020 Nàm 2019 

1. Thu nhp Iãi và các khoãn thu nhp tuong tir VI.20 392.126 373.987 392.126 373.987 

2.ChiphilIivâcácchiphitucrngtir VI.21 239.636 214.305 239.636 214.305 

I. Thu nhp Iãi thun (1-2) 152.490 159.682 152.490 159.682 

3.ThunhptCrhoatdngdjchvi 13.178 15.588 13.178 15.588 

4.Chiphihotdngdjchvi 5.498 5.414 5.498 5.414 

H. Lãi/l thun tfr hot dng dlch  vi (3-4) '/1.22 7.680 10.174 7.680 10.174 

III. LäiJI thun tir hot dng kinh doanh ngoi hi VL.23 7.451 1.520 7.451 1.520 

IV. Lãi/1 thun hr mua ban chirng khoán kinh doanh '/1.24 (40) (40) 

V. LWi/1 thun tir mua ban chirng khoán du hr '/1.25 

5.Thunhptirhoatdngkhác 11.760 10.616 11.760 10.616 

6. Chi phi hoat dng khác 4.172 3.646 4.172 3.646 

VI. Lãi/l thun tir ho3t dng khác (5-6) VI.27 7.588 6.970 7.588 6.970 

VII. Thu nhp tir gép vn, mua cô phn VI.26 - 

VIII. Chi phi hot dng VL28 133.408 112.131 133.408 112.131 

IX. Lçri nhun thun tir h03t dng kinh doanh 
trthc chi phi dy phèng rüi ro tin ding 

(I+11+1H+IV+V+VI+VII - VIII) 41.761 66.215 41.761 66.215 

X. Chi phi dv phông rüi ro tin dting (6.596) (4.315) (6.596) (4.315) 

XI. Tng I'i nhun trithc thud (IX-X) 48.357 70.530 48.357 70.530 

7. Chi phi thu TNDN hin hành 4.491 3.434 4.491 3.434 

8. Chi phi thu TNDN hoãn 1?i 

XII. Chi phi thus Thu nhp doanh nghip (7+8) VI.29 4.491 3.434 4.491 - 3.434 

XIII. Lqri nhun sau thus Thu nhp doanh nghip (XI-XII) 43.866 67.096 43.866 67.096 

XIV. L9i ich cua co dong thieu SO 

XV. Lãi co ban trén c phiu VI.19.2 142 218 
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NGAN HANG THIXONG MI CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T HqP NHAT 

Thol k5 tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 

(Theo phuong pháp trixc tip) Don vi tInh: Triu thng Vit Na,:, 

Thuyt 
31/03/2020 minh 

364.620 

(2 15.009) 

7.680 

7.4 11 

31/03/2019 

348.179 

(225.721) 

10. 174 

1.520 

(1.10 1) (296) 

8.676 7.257 

(119.966) (99.494) 

(36.253) (9.92 1) 

16.058 31.698 

340.000 (100.000) 

17.707 (173 .099) 

668 (262) 

341.405 55.338 

(3.971) 5.098 

CFH TIEU 

LUU CHUYEN TIEN TIT HOAT DQNG KINH DOANH 

1. Thu nhp lãi và các khoán thu nhp tiiong tr nhn thrcic 

2. Chi phi lAi và các khoãn thu nhp tuclng tir dã trá 

03.Thu nhp ti hoat dtng djch vi nhn dtrc,c 

04.Chênh 1ch s tin thrc thu! thiic chi tr hot d)ng kinh 
doanh ( ngoi t, yang bac,  chCmg khoán) 

5. Thu nhp khác 

6. Tin thu các khoán nçx dã thrqc xr 1' hoá, bi dp bAng 
nguôn rüi ro 

7. hAn chi trã cho nhân viên và hoat dOng quãn 1r, cong vi 

8. TiAn thuA thu nhp thc np trong nãm 

Lwu chuyn ti,z thun tfr hogt dng kinh doanh tru* nhfrng 
f/ray di v tài san và van Iwu dc5ng 

Nhfrng f/ray dJi va fài san hoqt d3ng 

9. (Tang)/Giam các khoán tiAn, yang gOi và cho vay các 
TCTD khác 

10. (Tang)/Giãm các khoin vA kinh doanh chirng khoán 

11. (Tang)/Giâm các cOng ci,i tài chInh phái sinh và các tài san 
tài chinh khác 

12. (Tàng)/Giãm các khoân cho vay khách hang 

13. Giám ngun d phOng dA bO dAp tn thAt các khoán 

14. (Tàng)/Giãm khác vA tài san hot dng 
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NGAN HANG THUONG MiiJ CO PHAN sAi GON CONG THUCNG Mu s: B04/TCTD-HN 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T HQP NHAT 

Thôi k tài chInh Ur ngày 01/01/2020 den ngày 3 1/03/2020 

(Theo phtrong pháp trirc tiêp) Don vj tInh: Tr4u dông Vit Na,n 

CH TIEU 

Nhfrng thay dôi vc cong n hort dç)ng 

15. Tang/(Giãm) các khoán nçi chinh phà và NT-INN 

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

- 

16. Täng/(Giãm) các khoán tin gri và vaycác TCTD (2.425.374) 61.434 

17. Tang/(Giãm) tiên gfri cüa khách hang (bao gm cá Kho bc (123.780) 149.484 
Nhà nuâc) 

18. Tang/(Giãm) phát hãnh gi/ty tY có giá (ngoi tr& GTCG 
ducic tInh vào hoat  dng tài chinh) 

19. Tãng/(Giãm) vn tài trçi, üy thác du tr, cho vay ma TCTD 
chu thi ro 

20. TAng/(Giám) các Cong cii tài chInh phái sinh và các khoán 
ncx tài chInh khác 

24.792 

21. Tãng/(Giãm) khác v cOng nçx hoat dng (25.264) (31.304) 

22. Chi tr các qu5 cüa t chtrc tin dung 

I. Ltru chuyn tin thun tr hot dng kinh doanh (1.837.759) (1.613) 

LISU CHUYEN TIEN T1'f bAT BONG DAU TIJ 

1. Mua sm TSCD (546) (609) 

2. Tin thu t thanh 1', nhuong ban TSCF 13 9 

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

4. Mua sm bt dng san dAu tir - 

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

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

7. Tiên chi d&u tis, gop vn vào các dcm vj khác 

8. Tin thu d&u tu, gop vn vao các dcin vj khác - 

9. Tin thu c tCc vã igi nhu.n chrgc chia t& các khoân du tu, 
gop v6n dài han 

II. Luu chuyên ti&i tr hot dng du ttr (533) (600)  

Trang 7 



(1.838.292) (2.213) 

5.429.190 3.276.849 

8.393 139 

3.599.291 3.274.775 V1L33 

NGN HA  ' 
THJOHG M1CO 

SiG0H 

CONG THUONG 

7-. P ~0 

16 tháng 04 nãm 2020 

LAM DOC 
-o 

ran Thanh Giang 

LAP BANG KE TOAN TRIXOT4G 

* 

m Thj Müa D Th Loan Anh 

NGAN HANG THUONG Md CO PHAN SAI GON CONG THIXUNG 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T Hç1P NHAT 

ThM k' tài chInh tu ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 

(Theo phirong pháp trtrc tip) 

Thuyet 
minh  

Mu s: B04/TCTD-HN 

Dn vj tIn/z: Tr4u dng Vit Nani  

31/03/2020 31/03/2019 CIII TIEU 

LUU CHUYEN TIEN Tf HOAT DONG TA! CHfNH 

1. Tang vn c ph&n tr gop vn và/hoc phát hành c phiu 

2. Tin thu tr phát hành giy t/1 có giá dài han di diu kin 
tInh vào vn t có và các khoân vn vay dài han  khác 

3. Tin chi thanh toán giy t& có giá dài han  dii diu kin 
tInh vao vn tr có và các khoán vn vay dài han khác 

4. C6 ttrc trá cho ct dông, lcii nhun cia chia 

5. Ti&n chi ra mua c phiu qu 

6. Tin thu ducic do ban c phiu qu 

III. Lu'u chuyn tin tü hot dng tài chInh 

IV. Luu chuyên tin thun trong nãm 

V. Tin và các khoãn tirong throng tin d&u nàm 

VI. Diu chinh cüa ãnh hLrng thay di t giá 

Vu. Tin và các khoãn thOng dirong tin cu6i nàm 

Trang 8 





NGAN HANG THU(1NG MAI CO PHAN SAl GON CONG THUNG Mh s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAJ CHfNH HqP NHAT 

Tho'i k5 tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 DEIn vjtInh: Triu Dng VietNam  

I. Dc dini hot dng cüa t6 chic tin dçtng 

1. Giy phép thAnh 1p  và hot dng, thO'i hn Co giá trj 

NgAn Hang Thuang mai  Co phn Sài GOn COng thwmg di.rcic thành l.p theo giy phép s 00341N1-hGP ngày 04/5/1993 do 
Ngân hang Nhà ni.rOc Vit Nam cap. GiAy chrng nhn däng k' doanh nghip COng ty c phn s 059074 ngAy 04/8/1993 và 
dãng k thay dôi Ian thCr 29 ngAy 22/06/2018 do Sx K hoach và Du tu Tp.HCM cp. 

Th&i gian hoat dng cOa ngân hAng là 50 nàm k tr ngày cp giy phép dAu tiAn. 

Vn diu lê: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh den ngày 31 tháng 03 nAm 2020, vOn diu 1 cOa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 d6ng. 

2. Hinh thfrc sO h&u vn: C phn 

3.HotdngcüangânhAng 

- Huy dng vn ngn han,  trung  han  và dài hn vi cAc hinh tht'xc tin gui có k' han,  không kS' han, chthig chi tin gri; 

- Tiêp nhn vn Oy thAc du tu và phAt triên cOa các t ch(xc tin drng trong rnthc; 

- Vay vn cAc to chuc tin dvng  khác; 

- Cho vay ngãn han,  trung  han  và dài han  di v&i cAc tO chuc và cA nhân tOy theo tinh ch.t và khA nAng ngun van; 

- Chit khu thuong phiu, trãi phiu vA giy ti CO giA; 

- HOn vn lien doanh và mua c6 phn theo phAp lu.t hin hành; 

- LAm djeh vx thanh toán giva các khAch hang; 
- Thirc hin kinh doanh ngoai t, yang bac  và thanh toAn quc t, huy dng cAc loai  vtn tr nuâc ngoài và cAc djch vi ngân 
hang khàc trong quan h v&i ntthc ngoài khi chic NgAn hAng Nba NuAt cho phép; 

- Kinh doanh khAch san  và An ung (khOng kinh doanh tai  tri,i sà); 

- Thic hin nghip vi phAt hành th ni dja cO thuung hiu SAIGONBANK Card. 

4. Thành phn Hi dng QuAn tr (HDQT) 

Ong VO Quang LAm ChO tjch 

Ong Trn Thanh Giang Thành viên 

Ong Trn Quic Thanh Thành vien 

Ong Nguyn Cao Tn Thành viOn 

Ba IrAn Thj Phi.rcing Khanh Thành viOn 

Ba Pham Thi Kim L Thành viên 

5. Thành phAn Ban Tong GiAm dOe và K toán trtrOng 

Ong TrAn Thanh Giang 

BA VO Thj Nguyt Minh 

Ong Nguyn NgQc LOy 

Ong Pham HoAng Hông Thjnh 

Ong TrAn Quc Thanh 

Ong Nguyn TAn PhAt 

BA D Thi Loan Anh 

6. Tni s& chInh 

Tnii sâ chInh cOa Ngân hAng: So 2C Phó Due ChInh, Phtthng Nguyn ThAi Binh, Qu.n 1, Thành ph H ChI Minh. 

Cho dAn th?yi diAm l.p báo cáo nay, Ngân hAng có 33 chi nhành, 55 phOng giao djch và trung tAm kinh doanh the. CAc chi 
nhAnh duc ma trên dja bàn miAn BAc, miAn Trung, miAn Nam vA lay Nguyen. Ngân hang có mt COng ty con. 

TngGiámdc 

Phó Tang Giám dc thtr&ng trirc 

Phó Tong Giám doe 

Phó Ttng Giám dc 

Phó Tong giám dc 

Phó Tng giám dc 

K toán tnthng 
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NGAN HANG THU(YNG M41 CO PHAN SAl GON CONG THIXONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tr ngày 01/01/2020 den ngày 31/03/2020 Don vj tInh: Triu Dung Vit Narn 

7. Cong ty con 

Cong ty Quán 19 Nci và Khai thác Tài san duc thành I.p theo giy phép s 4104000033 ngày 24/12/200 1, clang k9 thay dii 
1n 7 theo ma s m&i 0302487767 ngày 21/6/2013. T9 lé gop vn vào Cong ty là 100%. 

8. Tong so can b, cong nhân viên den ngày 31/03/2020: 1.414 ngir&i. 

Tong so can b, cong nhân viên dn ngày 31/12/2019: 1.418 ngi.thi. 

LI. Niên d k toán, do'n vj tin t sfr ding trong k toán 

1. Niên d k toán: bt du tr ngày 01 tháng 01 kt thüc vào ngày 31 tháng 12 hang nãm. 

2. Don vj tin t sir diing trong k toán: Vit Nam dng. 

III. Chun miyc và Ch d k toán áp ding ti ngãn hang 

Báo cáo v tuân thu các chun m1c k toán Vit Nam VAS) hoc các quy djnh hin hành: 

Các báo cáo tài chInh cüa Ngân hang kern theo duçic l.p theo quy uâc giá gc và phü hçip cáo Chun mrc K toán Viêt Nam, 
H thng Ké toán Vit Nam và cáo quy djnh pháp 19 Co lien quan áp ding cho cáo ngân hang và cáo to chcrc tin di,ing khác 
hoat dtng t?i  ni.thc CHXHCN Vit Narn. Do do cáo báo cáo tài chinh dInh kern không nh.m mvc  dich phán ánh tmnh hinh tái 
chinh, kt qua hot dông kinh doanh và luu chuyn tin t theo cáo nguyen tc và thông 1 k toán thrcc thia nhOn  chung & 
cáo nude vá ngoài phm vi Vit Nam. Các nguyen tc và thijo hành k toán sii dvng  ti nude CHXHCN Vit Nam cô th khác 
vdi thông 1 t.i các nudo kháo. 

Ch d và hInh th&c k toán áp diing: 

Ngân hang áp dung h thông ch d k toãn Ngãn hang Vit Nam ban hánh theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 
29/4/2004, ch do báo cáo tài chinh di v&i cáo tO ch&c tin d,ing theo Quy& dinh sO I6/2007/QD-NHNN, ngày 18/4/2007, 
Thông tu 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014,Thông Ut 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông P1 22/2017/TT-
NHNN ngày 29/12/2017c0a Ngân hang Nhá ntr&c ViOtNarn và các chu.n mrc k toán oô lien quan. 

IV. ChInh sách k toán áp ditng ti Ngân hang 

1. Các thay dM v chInh sách k toán 

Ngày 29 tháng 12 nàm 2017, Ngân hang Nhà ntrdo dA ban hành Thông tu s 22/2017/TT-NHNN hiu krc ap d,mg 
01/04/2018 thayth sOa dOi và hOy bô: khoán 20, khoãn 25, khoán 28, khoán 29, khoán 46 và khoán 50 Diu 2 Thông Ut s 
10/20141TT-NHNN ngày 20/03/20 14 cOa Ngân hang Nhà nude v vic s&a dOi, b sung mt s tài khoán trong H thng tài 
khoán k toán cáo t chCrc tin dvng  ban hành theo Quyt dinh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cáa Thng dc Ngàn 
hang Nhá nuOc và khoãn 3 Diu I và khoán 2, khoãn 3 Diu 2 Thông tu s 49/2014nT-NHNN ngày 3 1/12/2014 cCia Ngân 
hang Nba rnrdc v vic s&a di, b sung mt s diu khoán cCia Ch d báo cáo tài ohInh di v&i cáo t chdc tin ding ban 
hánh kern theo Quy& djnh s 16/2007/QD-NT-fNN ngày 18/04/2007 vá H thng tài khoán k toán cáo to ch&c tin dung ban 
hành kern theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cña Thng dc Ngân hang Nba nude. 

2. Chuyên dôi tin t 

T9 giá sd dvng  d hch toán cáo nghip vi mua, ban ngoai  t là t9 giá mua, ban thi,rc t ti th&i diem nghip vi,i kinh t, tài 

chinh phát sinh. 

T9 giá sir ding dé hach  toán cáo nghip vi kháo v ngoai t d chuyn di ra dng Vit Nam: 1 t9 giá bInh quân mua và ban 
chuyOn khoãn giao ngay cüa dng ngoai t do tai  ngày phát sinh giao djch. 

S du cui k9 cüa cáo khoán mto ti&n t oO g ngoai t phái duo dánh giá lai  theo t9 giá giao ngay t?i  th&i dim cuOi ngáy 
lam vio cui oñng cüa k9 báo cáo. Nu t9 giá nay nhô hon 1% so vdi t9 giá bInh quãn gia quyn rnua va bàn cüa ngày lam 

vio cui cOng oOa kS'  báo cáo. Neu t9 giá nay IOn hon 1% so v&i t9 giá binh quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam vic 
cui cOng oOa k9 báo cáo thi 1y t9 giá bInh quân gia quyn mua ban nay. 
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Chênh 1ch t giá cüa các nghip vi phát sinh trong kS'  và dánh giá lai  s dtr các khoán miic tin t có gc ngoai  t cui k' 
drcyc dua vào Báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh trorig ks'. 

T' giá quy dôi t?i  ngày 31/03/2020: 

23.580 VND/USD - 2 17,46 VND/IPY- 

16.628 VND/CAD 14.526 VND/AUD- 

25.933 VND/EUW 16.547 VND/SGD 

29.O16VND/GBP / 24.501 VND/CHF- 

3. Cong cz tâi chmnh phái sinh và k toán phông ngira rüi ro 

Các cong ciii tái chinh phái sinh dtrcic ghi nhtn trén bang can di k toán theo giá tn hcp dng vao ngày giao djch, và sau do 
ducic dánh giá lai theo t' giá vâo ngày cui tháng. Lcii nhu.n hoc l khi các cong ci tái chInh phái sinh dá thrc hin duvc  ghi 
nhn trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh. Lcii nhun hoc 1 chra thc hin dçrc ghi nhn vào khoán mic chánh 
1ch t giá h6i doái trên bang can di k toán vào cui mi tháng và ducic k& chuyn vào báo cáo k& qua hoat ding kinh 
doanh vào th&i dim cui nãm. 

4. K toán thu nhp lãi, chi phi lãi và ngirng dkr  thu lãi 

Ngân hang ghi nhn thu nhp lãi và chi phi lãi theo phucng pháp di,r thu, di,r chi hang ngày. Läi cOa các khoàn cho vay qua 
han không ducxc ghi dir thu ma duqc ghi nhn ngoai  bang. Khi mt khoãn cho vay tth thánh qua han  thi s lãi dã dir thu duc 
hoän lai  và di.rcic ghi nhn ngoai  bang. Thu nhp lãi cOa các khoãn cho vay qua han duc ghi nh.n vào báo cáo kt qua kinh 
doanh khi thu thrqc. 

5. K toán các khoãn thu tr phi và hoa hong 

Thu nhp tfr phi và hoa hng bao gm phi nhn d.rcic tr djch vi thanh toán, djch vi ngãn qu, phi tr các khoán báo Iãnh và 
các dch vi khác thrcic ghi nhn khi thirc nhn. 

6. K toán di v&i cho vay khách hang, hot dng mua nt 

K toán di vO'i cho vay khách hang 

Nguyen t&c ghi nhn các khoán vay: Các khoán cho vay khách hang ducic tnmnh bay theo s du nçx g6c tth di dir phOng rOi ro 
cho vay khách hang. 

Nguyen tc phân loai nçx và dánh giá rOi ro tin diing: Các khoán vay ngAn han  cO k' han  dn 01 näm. Các khoãn vay trung han 
cO k' ban  tr trên 01 näm dn 05 nàm và can khoán vay dài han  có k' han  trCn 05 nãm. 

Các nguyen täc phân '°a  nçx vá dánh giá rOi ro tin ding ducic Ngân hang thc hin theo Thông tu sO 02/2013/TT-NHNN 
ngày 21/01/2013 và. Thông tir s 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 

C s& trich I.p dir phông thi ro vá xóa s các khoãn cho vay khOng cO khá näng thu hi: Dir phOng cv th dugc tinh theo các 
s du các khoán cho vay trng khách hang và các cam kt ngoai bang t?i  thai dim cui qu' di,ra trên vic phân 1°ai  nhOm ncr 
cho vay theo thri hn ncr. Dr phOng cci th các khoân cho vay và các cam kt ngoai  bang  tai  ngày kt thOc niên dO kê toán 
thrçrc xác djnh dcra  trán viOc sr dvng  các t' 1 dir phOng sau day dOi vcii các s dix ncr gc tai  ngày 30 tháng 11 hang näm sau 
khi trtr di giá tn cOa tài san dam báo dã &rqc khu tth theo các t' I quy djnh. 

Phân 1oi n T 1 Ip dir phbng cy th 

Nhóm I Ni dO tiêu chun 0% 

NhOm2 Nc&nchO 5% 

Nhóm 3 Ncr du&i tiêu chun 20% 

NhOm 4 Ncr nghi ng& 50% 

NhOm 5 Ncr có khá nàng mAt vn 100% 

Dcr phOng chung duqc tinh bAng 0,75% tAng sA dix cOa các khoán cho vay khách hang tir nhOm I dAn nhóm 4. 
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Vic xóa s các khoán nq vay không có khà nãng thu hi can c(r vào Thông tu s 02/20131VF-NI{NN ngày 21/01/2013 và 
Thông tu s 09/2014/TT-.NHNN ngày 18/03/20 14. 

Ban nq cho Cong ty TNHH MTV Quãn ly tài san cüa T chirc tin diing Vit Nam (VAMC) 

Ngàn hang thrc hin vic ban ncr cho VAMC theo Nghj djnh s6 53/2013/ND-CP do Chinh phü ban hành ngày 18 tháng 5 

nãm 2013, Nghj djnh 34/2015/Nf-CP do Chinh phü ban hành ngày 31 tháng 3 nàm 2015 sCra di và b sung mit s diu cüa 
Nghj djnh 53/2013/ND-CP, thông tir 19/20131fT-NHNN do Ngân hang Nhà nudc Vit Nam ban hành ngày 06 tháng 9 nam 
2013 quy djnh v vic mua, bàn, xCr 1' ncr xãu can Cong ty quân 1' tài san cña To chàc tin dvng  Vit Nam, Va CC khoàn ncr 
ban cho VAMC duc xut toán khôi bang can di k toán theo càc huóng dn trong cong van s 8499/NHNN-TCKT do 
Ngân hang Nhà nuóc ban hành ngày 14 tháng 11 nàm 2013 v vic hithng dn hach  toán nghip mua ban ncr xu cOa 
VAMC và t chrc tin dicing, và cong van s 925/NHNN-TCKT do N}INN ban hành ngày 19 tháng 2 nàm 2014. 

Trái phiu dc bit phát hành bOi VAMC ttrang mg vài khoàn ncr xAu ma Ngân hang ban thrçrc ghi nhâ.n là chCrng khoán ncr 
gi dn ngày dáo han. 

Khi hoàn thành thO We mua bàn ncr  xu, Ngân hang sir dcing  diz phông cii th dã trIch 1p chtra sr dirng d hach toán giàm giá 
tn ghi s cOa khoãn ncr xu và tt toán tAi khoàn ngoai  bang theo dOi lãi chixa thu ducrc  cOa khoàn nq xu do. 

7. K tom các nghip vu kinh doanh và du tu ch6ng khoán 

7.1. Nghip vi kinh doanh ch&ng khoán 

Chrng khoàn kinh doanh là chirng khoàn ban d&u thrcrc mua và nm gi& cho miic dich kinh doanh trong ngn hn hoc nu 
Ban T6ng Giàm dc quy& djnh nhu vy. 

Nguyen tAc ghi nhn giá tn chrng khoán kinh doanh: Chi:rng khoán kinh doanh ban du duçrc ghi nhn theo giá thcrc tA mua 
chang khoàn (già gc), bao gm già mua cong (+) các chi phi mua (nu cô). Sau do, các chrng khoán nay duc ghi nhan theo 
già gc tth d phông giãm giá chOng khoán. 

Dr phông rOi ro chrng khoãn kinh doanh thrgc 1p khi già tn thun cô th thcrc hin di.rçrc (già thj tnthng) cOa chang khoán 
kinh doanh giàm xung thp hon giá gc. 

Lãi hoc 16 tix kinh doanh chang khoán duçrc ghi nh.n trên bào cào k& qua hoat  ding kinh doanh theo s6 thun. 

7.2. Nghip vii du tir ch6ng khoán 

Chang khoan d&u tir gm các chirng khoán sn sang d ban và các chang khoàn gir dn ngày dáo han. 

Chthig khoán gi& dn ngày dáo hn: là các chrrng khoán cO k' han  c djnh và các khoàn thanh toàn c djnh hoc cô th 
xác djnh ducre  và Ban lông Giám dc cO ' djnh và có khà nàng gi& dn ngày dào han. 

Chthig khoán san sang d bàn: là cãc chang khoán ncr  hoc chCmg khoàn vn ducrc  gi trong th&i gian không n djnh truon, 
có the duçrc bàn bt cCr lOc nào. 

Nguyen tAc ghi nhn chang khoán du tin: duc ghi nhn theo giá thcrc tA mua. Sau do các chOng khoán nay ducrc hach  toán 
theo già gc trir dir phông giàm giá chirng khoán trong các k' k toán tip theo. 

Thu nhp lãi t1r chang khoán ncr gi dn ngày dáo han  ducrc ghi nhn trén Bào cào kt qua hoat  dng kinh doanh trên ca sâ 
dcr thu. Lãi duc hLthng tru&c khi Ngân hang nm gi duçrc ghi giàm tth vào già von tai  th&i diem mua. 

Lãi hoc 16 tr kinh doanh chCrng khoàn sn sang d ban dugc ghi nhn trén Bào cào kt qua hoat dng kinh doanh theo s 
thun. 

Dcr phông rOi ro chOng khoàn dAu tu ducrc 1p khi giá trl thun cO th thrc hin duc (giá thj thrOng) cOa chOng khoán du tu 
giám xutng thp han giá g6c. 

7.3. Nghip v du ttr vào Cong ty con 
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Khoãn du tir vào cOng ty con dtrcic ghi nhn khi Ngân hang nm giü trn 50% quyn biu quy& và có quyn chi phi các 
chinh sàch tài chinh và hoat dng, nhm thu ducic igi Ich kinh t tr càc hot dng cOa COng ty do. Khi Ngân hang không cOn 
nm gii quyn kim soát Cong ty con thj ghi giàm khoân du tir vào cong ty con. Các khoán du tir vào Cong ty con dtrcic 
phàn ánh trên báo cáo tài chinh theo phuang pháp giá gc. 

Phixang pháp giá gc là phuang pháp k toán ma khoãn du tu dugc ghi nhn ban d.0 theo giá gic, sau do khOng dugc diu 
chinh theo nhOng thay dôi cOa phn sâ h&u cOa các nhà du tu trong tài san thun cOa ben nh.n du tu. Báo cáo kt qua boat 
dng kinh doanh chi phán ánh khoàn thu nhp cOa các nhà du tir ducic phân chia tr lcri nhun thun lu k cCia ben nhn du 
ttr phát sinh sau ngày du ti.r. 

Di,r phOng tn that cãc khoán dAu tir cOng ty con ducic 1p khi Ngãn hang xác djnh ducrc các khoán ctu tir nay bj giàm sOt giá 
tn khOng phài tam  thii và ngoài k hoch do k& qua hoat ding cOa các cong ty con du tu bj l. 

7.4. Nghip viii deu tLr dài hn khác 

D&u tu dài han  khác là các khoãn du ttr viii t l thAp hon hoc b&ng 11% phn vn cOa các t chrc kinh t. Các khoán d&u 
ttr dài han  ghi nhn ban du theo giá gc. 

Dir phông tn that các khoán d&u tu tài chinh dài han  duqc Ip khi Ngân hang xác djnh dugc các khoãn du tu nay bj giàm sOt 
giá tn không phái tam  thai và ngoài k hoach  do kt qua boat  dng cOa các cong ty duqc du tu bj l& 

8. Nguyen tc ghi nhn TSCD h&u hlnh 

Tài san ct djnh hEu hinh thrcrc ghi nhn theo nguyen giá tth di (-) giá tn hao mOn ifly k. Nguyen giá là toàn b các chi phi 
ma Ngân hang phái bO ra d cO dtrgc tái san c djnh tInh dn th&i dim dua tài san dO vào trang thai sn sang sir dizng theo dr 
tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi dugc ghi tang nguyen già tài san c djnh nu các chi phi nay chic chn 
lam tAng Igi ich kinh t trong tuang lai do sr dvng  tài san do. Các chi phi không thOa man diu kiên trên thrgc ghi nhn là chi 
hi tronu k". 

Khi tài san c6 djnh duqc bàn hoc thanh li', nguyen giá và khu hao lOy k duc xóa s va bt k' khoán lãi l nào phát sinh tr 
vic thanh l' du dtrcic tinh vOo thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c din/i hiu hinh mua sm 

Nguyen giá tài san cô d:nh  bao gim già mua (tth (-) các khoàn duçic chit khu thuang mai  hoc giám giá), các khoán thug 
(khong bao gm các khoàn thu dircic hoàn lai)  và càc chi phi lien quan trirc tip dn vic dim tài san vào trang  thai sn sang 
sCr diing, nhtr chi phi l&p dt, chay thCr, chuyên gia và các hi phi lien quan tnirc tip khác. 

Tài san c djnh hInh thành do dâu tu xày dirng theo phixang thirc giao thu, nguyen già là giá quyt toán cong trinh du tu xay 
drng, các chi phi lien quan trrc tip khac và l phi tnithc ba (nu cO). 

Tài san c dinh là nba cCra, vat kin tthc g&n lin vci quyn sCr thing dt thI giá tn quyn sr dung d.t discic xác djnh riOng biêt 
và ghi nhn là tài san c djnh vO hInh. 

9. Nguyen tc ghi nhn TSCD vô hlnh 

Tài san c djnh vO hinh duqc ghi nhn theo nguyen già trü di (-) giá trj hao mOn lOy k. Nguyen giá tâi san c djnh vO hinh là 
toàn b các chi phi ma Ngân hang phãi bO ra dê cO duqc tài san c djnh vO hInh tinh dn th&i dim dua tài san do vào sfr dung 
theo dir kin. 

Mua tài san c din/i vô hmn/z riêng biçt 

Nguyen giá tâi san c djnh vô hinh mua rieng bit bao gm giá mua (tth (-) các khoàn dugc chit khu thuang mai hoc giãm 
giá), các khoãn thud (khOng bao gm các khoàn thu dugc hoàn lai)  và các chi phi lien quan tnirc tip dn vic dtra tài san vào 
trang thai sn sang si dvng.  Khi quyn s& thing dt thrçrc mua cOng vth nba c&a, vt kin trOc tren dt thi giá trj quy&n si 
dvng dt &rcTc xác djnh nieng bit và ghi nhân là tài san c djnh vô hinh. 

Tài san c6 djnh vô hInh hInh thành tir vic trao di thanh toán bAng chrng tir lien quan dAn quyAn s& hu vn cOa dan vj, 
nguyen giá tài san c djnh vO hinh là giá trj hqp 1 cOa các chirng tü dugc phát hành lien quan dAn quyAn s h&u van. 

Tài san c djn/z vd hinh là quyn th dyng dt 
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Nguyen giá tâi san ct djnh vô hInh là quyn th diving (Mt là s tin trà khi nhn chuyn nhtrcrng quyn si:r diing (Mt hcTp pháp tfr 
ngueii khác, chi phi (Mn bü, giài phóng mt bang, san 1p mt bAng, l phi truàc ba..,  hoc giá trj quyAn sir dung dat nMn  gop 
vn lien doanh. 

Phtn mm may vi tinh 

PhAn mm mày.tinh là toàn b càc chi phi ma Ngãn hang dã chi ra tinh dAn thi diAm dua phAn mAm vào s& ding. 

10. Phirong pháp khu hao TSCI) 

Tài san c6 djnh h&u hinh thrgc khAu hao theo phrong pháp dtrông thAng di,ra trên thai gian sir dvng  the tInh cüa tài san. Thiii 
gian h&u dung uâc tinh là th&i gian ma tài san phàt huy ducic tác di,ing cho san xuAt kinh doanh. 

Thoi gian hfru dyng u'óc tInh cüa các TSCD n/ut sau: 

Nhà xzrOng, vt kiin 1r2c 
May móc, thitt bj 
Phunig tiên van tái, truyn dz 
T/:kt bh dung ci quán 1j 
Tàisán cá ct/nh khác 

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

Quyn th dung &t có thai hgn duçyc khcu hao phii hcp vài thai hqn trên git'iy ch&ng nhn quyn sz dyng tht. 

Quyn th dyng dt vô thai han thtçrc ghi nhn theo giá gc và không tInh khu hao. 

11. KA toán các giao dich  thuê tài san 

Thuê hot dng: là loai  hinh thuê tài san c djnh ma phAn Icn rüi ro và lcii Ich gAn hAn vth quyAn sx h&u ccia tâi san thuc vA 
ben cho thuê. Khoãn thanh toàn dithi hInh thcrc thuê hoat  dng duqc hach  toán vào bào cáo kAt qua kinh doanh theo phizong 
pháp dumg thAng dira trên th&i han  thuê hoat dng. 

12. TiAn và các khoãn tLrong dirong tiAn 

Trên báo cáo 1ru chuyên tiAn t, tiAn và các khoàn tuo'ng duong tiAn bao gAm tiAn, kim Ioai  qu' và dá qu, tiAn gri thanh toán 
tai Ngân hang Nba mràc Vit nam, tiAn gin không k' han  và có k' han tai TCTD khác có thai han  không qua 90 ngày kA tin 
ngàygini, trái phiAu chinh phü và cac giAy tin có giá ngAn han  kliác dü diAu kiên tái chiAt kh&u vini Ngân hang Nba mrinc, 
chinng khoàn có thai han  thu hi hoc dáo han  không qua 3 thàng kA tin ngày mua. 

13. Dir ph/mg, cong nc tiAm An và tài san chira xác djnh 

Các khoàn di,n phOng duqc ghi nhn khi: Ngãn hang có mt nghia vi,i hin tai  phát sinh tin càc s kin dã qua; Co the dua dAn 
si,r giám sat nh&ng lcni ich kinh tA cAn thiAt dA thanh toán nghia vi,i nq; Già tn ciia nghia vi,i ng do thrcnc u&c tInh mt each dàng 
tin cay. Du phông không drçic ghi nhn cho các khoàn l hoat  dng trong tirong lai. 

Khi có nhiAu nghia vi,i nçn tirong tin nhau thI khà nãng giãm süt lci ich kinh tA do vic thanh toán nghTa vi nq duc xac dinh 
thông qua vic xem xét toàn b nhórn nghia v\I nói chung. Dr ph/mg cüng ducic ghi nhn cho dii khà nàng giàm siit li Ich 
kinh tA do vic thanh toán tirng nghia vi,i nçi là rAt nhô. 

Dn phông dtrcic tinh in giá tn hin t?i  c/ia càc khoán chi phi d tinh dA thanh toán nghia v1 nçi vOi suAt chiAt khAu tnrOc thuA 
và phán ánh nhthg dành giá theo thj trtràng hin tai  vA thini giá ciia tiCn t và r/ii ro ci the ciia khoàn ncx do. Khoan tang len 
trong dn phOng do tb/ri gian trOi qua di.rcrc ghi nhn là chi phi tiAn lãi. 

14. Nguyen tAc và phirong pháp ghi nhn chi phi thuA TNDN hin hành, chi phi thuA TNDN hoãn li 

Chi phi thuA thu nh.p doanh nghip dixcrc xàc djnh gm tAng chi phi thuA thu nh.p doanh nghip hin hành và chi phi thuA 
thu nhp doanh nghip hoãn lai  khi xàc djnh lqi nhun hoc IA ciia mt k' kA toàn 
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NGAN HANG THUUNG MiI CO PHAN SAI GON CONG THUCNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HOP NHAT 

Thol k5' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vj t11th: Triu Bong Vit Na,,: 

Chi phi thud thu nh.p doanh nghip hin hành: là s thu thu nhp doanh nghip phái np (hoc thu hi dtrcic) tInh trén thu 
nhtp chju thus và thu suit thug thu nhp doanh nghip cüa nãm hin hành theo 1ut thus TNDN hin hành ducxc ghi nhân. 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoàn lai duc xác djnh cho các khoán chénh 1ch tm thii t?i  ngày 1p bang can di k 
toan gifa ca sâ tinh thud thu nhp cUa các tài san, nq phãi trà va giá trj ghi s cüa chüng cho muc dIch báo cáo tài chinh va 
giá trj sr dvng  cho mic dIch thus. Thu thu nhp hoãn 1ii phái trá duccc ghi nhtn cho tt cá các khoán cliênh lch tam  thii, 
con tài san thus thu nhp hoãn iai  chi dtrcic ghi nhn khi chAc ch&n cO dO Içi nhun tinh thug trong tuang lai d khu trir các 
khoán chênh lch tam  thii. 

Giá trj ghi so cOa tài san thuê thu nhp doanh nghip hoãn lai  phái ducic xem xét lai  vào ngày kt thOc niên dO k toán và phái 
giàm giá trj ghi s6 cOa tài san thus thu nhp hoàn Iai  dn mIrc báo dam chic chin có dO Içii nhun tInh thuê cho phép Içii ich 
cOa mOt  phn hoc toàn bO tài san thu thu nhp hoan lai  drcic sr dvng.  Các tài san thug thu nhp doanh nghip hoãn lai chtra 
ghi nhn truâc dày duqc xem xét lai  vào ngày kt thOc niOn dO k toán và ducxc ghi nhn khi ch.c ch&n cO dO Iqi nhun tInh 
thus d có th si diing các tài san thug thu nhp hoãn iai  chua ghi nhn nay. 

Thu thu nhâp hoãn lai duxc ghi nhn vao báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh ngoai  trfr trithng hcip thus thu nh.p phát 
sinh lien quan dn mOt  khoán  mvc  dtrqc ghi thing vào vn chO s h&u, trong tru&ng hcip nay, thud thu nhp hoân 1i cOng 
duçc ghi nhn trrc ti&p váo v6n chO si hüu. 

Ngân hang chi bO tth các tài san thu thu nh.p hoãn lai  và thus thu nhp hoãn lai  phái trá khi Ngân hang có quyn hçip pháp 
dtrçrc bO tth giOa tài san thus thu nhp hin hành vâi thus thu nhp hiOn  hành phái np vá các tâi san thus thu nhp hoàn lai  và 
thus thu nhp hoãn lai  phái trá lien quan tri thu thu nhp doanh nghip thrcic quàn l' bâi cOng mOt  c quan thu di vOi 
cOng mOt  dcrn vi chju thu và doanh nghip dir djnh thanh toàn thug thu nhp hin hành phài trá và tài san thu thu nhp hiên 
hành trén ca sO thun. 

Các khoán thu phái nOp ngân sách nhà nuOc së duc quy& toán ci th vOi ci quan thug. Chênh lOch  giüa so thu phái np 
theo s sách vá s liOu kim tra quy& toán sè ducic diu chinh khi cO quyt toán chinh thCrc v&i ci quan thus. 

15. K toán các khoán vn vay, phát hành ch&ng khoáa n, cong cu vn 

Chi phi di vay là lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tip dn các khoãn vay cOa Ngân hang. Chi phi di 
vay ducic ghi nhOn vào chi phi trá lãi trong kS',  khi phát sinh lien quan trrc tip dn viOc du tir xây drng hoOc  tài san dO dang 
thI chi phi di vay thrçic tInh trc tip vào giá tn cOa tài san do theo quy dlnh  cOa chutn mc toán ViOt Nam 

16. Vn chO s& h&u 

Vn chO sO hthi cOa Ngán hang dixçc trInh bay trên bang can d6i k toán bao gm: Vn diu l và thng du vn c phn. 

Vn diu 10:  dLrçrc hInh thành tü s tin ma các c6 dOng dã gop vn mua c6 phAn, c phiu, hoc duçic b6 sung tr [cii nhu.n 
sau thuê theo Nghj Quyêt cOa Dai HOi Dông cO dông hoc theo quy dnh trong diu 10 hoat dng cUa Ngân hang. Ngun vn 
kinh doanh ducic ghi nhn theo s vn thrc t dã gop bng tin hoc b&ng tài san tinh theo m0nh  giá cOa c phiu dã phát 
hành khi mOi thành lip, hoc huy dOng  them d m& rng quy mô hoat  dng cOa Ngân hang. 

Thng thr vn c phn: Phân ánh khoãn chênh lOch  tAng gira s tin thi,rc t thu ducic so vâi m0nh  giá khi phát hành Ikn d&u 
hoc phát hành b sung c phiu và chênh lOch  tAng, giám gitia s tin thc t thu dLrcic so v&i giá mua 1i khi tái phát hành c 
phiu qu. TnrOng hcrp mua lai  c6 phiu d hOy bO ngay tai  ngày mua thi giá trj c phiu duçic ghi giãm ngun vn kinh 
doanh tai  ngày mua là giá thc tê mua Iai  và cOng phái ghi giám ngun von kinh doanh chi tit theo m0nh  giá Va ph.n thing 
dtr vn C6 phn cOa c6 phiu mua lai. 

c6 phiu qu là c6 phiu cOa Ngân hang dA phát hành và dtrçic Ngãn hang mua lai.  Khoán tin dA trá d mua c6 phiu, bao 
g6rn các chi phi cO lien quan trrc ti&p, ducic giám trO vào v6n chO sO hOu dn khi các C6 phiu qu ducic hOy bO hoOc tái phát 
hành. S6 tin thu do tái phát hành hoc ban c6 phiu qu trO di các chi phi lien quan trrc tip dn viOc tái phát hành hoc ban 
c6 phiu qu duc tinh vào phAn v6n chO sO hum 

V6n khác: Phán ánh s6 v6n kinh doanh ducic  hinh thành do bO sung tO k& qua hoat dng kinh doanh hoc duçic t.ng, biu, 
tài trçx, dánh giá lai  tài san. 
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NGAN HANG TH1XONG M31 CO PHAN SAI GON CONG THIXONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CIII NH HOP NHAT 

Thôi kj' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vj tIn/i: Triu Dng Vit Nan: 

Lçri nhuân chua phân phM. 

Nguyen tAc ghi nhn lcii nhun chua phân ph6i: dizcic ghi nhn là s lcri nhun (hoc 1) tr kt qua hoat  dng kinh doanh cüa 
doanh nghip sau khi trü (-) chi phi thu thu nhtp doanh nghip cüa kS'  hin hành và các khoán diu chinh do áp dvng hi tó 
thay d6i chinh sách k toán và diu chinh hi t sai sot trgng yu côa cac nãm truâc. 

Viêc phân phi lcii nhun va trIch ip  các qu' dircxc can cr vao diu l cüa Ngân hang và dtrqc thông qua Dai  hi dng c 
dông hang nãm. 

17. Các diu chinh s 1iu k toán k' trithc 

Sc 1iu du nãm Va nãm trithc thrcxc diu chinh cho phü hçTp theo Thông hr 49/2014iTT-N}INN ngày 3 1/12/2014 và Thông hr 
22/TF-NHNN ngày 29/12/2017 cüa Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam. 

18. Các bàn lien quan 

Các bàn lien quan là các doanh nghip, các cá nhân, trrc tip hay gián tip qua mOt  hay nhiu trung gian, có quyn kim soát 
ngân hang hoc chju sir kim soát cüa Ngân hang. Các bàn lien k&, các cá nhân nào trrc tip hoc gián tip nm gi11 quyn 
biêu quyêt cüa Ngân hang ma có ãnh huông dáng k di vói ngãn hang, nhthig chCrc trách quàn l' chü ch& nhtr ban tng 
giám dc, hi dng quãn tn, nh&ng thành viàn than cn trong gia dinh cüa nhüng cá nhân hoc các bàn lien kt hoàc nhOng 
cong ty lien két vth cá nhân nay cüng ducrc coi là các bàn lien quan. Trong vic xem xét tang mi quan h giOa càc bàn lien 
quan, bàn ch&t cCia mi quan h dtxcrc chi:i ' chtr không phái là hInh thCrc pháp lr. 

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

1. Tin mt, yang bc, dá quy 

31/03/2020 31/12/2019 
Tin mt bang VND 168.453 157.83 3 
Tin mt bang ngoai  t 20.202 16.578 

Tngcng 188.655 174.411 

2. Tin gth ti Ngân hang Nhà nithc 

3 1/03/2020 3 1/12/2019 
Tin gfri thanh toán tai  Ngân hang Nba mrOc 468.145 784.793 

BngVND 433.971 751.170 
Bngngoctitê 34.174 33.623 

Tng cng 468.145 784.793 

3. Tin gui ti cãc TCTD khác và cho vay các TCTD khác 

31/03/2020 31/12/2019 

3.1. Tien gin ti cac TCTD khac 

Tin giri không k' han 2.775.491 2.304.546 
BngVND 1.301 4.965 

Bang ngoi hái 2.774.190 2.299.581 
Tin gCri có k'hn 167.000 2.165.440 

BngVND 167.000 1.424.000 
Bngngoczi/zôi - 741.440 

Cng 2.942.491 4.469.986 
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NGAN HANG THUONG Mi.I CO PHAN SAI GON CONG THIYONG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HP NHAT 

Thô'i kr tài chInh tfr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 

Mu s: B05/TCTD-HN 

Don vj thth: Triu Dng Vit Na,:: 

3.2. Cho vay các t/i chCrc tin ding khác 

Cho vay ngn han 160.000 500.000 

Bang 'ND 

Bcng ngoçzi hôi 

160.000 500.000 

Dr phông rüi ro cho vay các TCTD khác (1.350) (1.350) 

Cong 158.650 498.650 

Tong cong 3.101.141 4.968.636 

Phán tIch chat hrqng dLr nç cho vay, tin gui các TCTD khác: 

Nq dü tiêu chun 

Nc cn chü ' 

Nq duâi tiêu chun 

Ncnghingô 

Nq có khà nàng mt vn 

160.000 500.000 

Cong 160.000 500.000 

4. Chirng khoán kinh doanh: Không phát sinh 

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

Tang giá tr cüa hçp dng 
(theo t giá ngày hiu hc 

hçp dng) 

Tng giá trj gh so k toán 
(theo t giá ti ngày 1p báo cáo) 

Tàisãn Côngny 

Ti ngày cui k3' 

C'ông ci tài chInh phái sin/i tin t 24.792 

- Giao djch k' han  tin t 

Giao djch hoán di tin tê 24.792 
Ti ngày du k5' 

C'ông cy tài chIn/i phái sin/i tin 668 

- Giao djch k' han  tin t 

- Giao djch hohn di tin t 668 
C'ông cit  fâi chInh phdi sin/i khác 

Cong ci tài chInh phái sinh tin t 24.792 

6. Cho vay khách hang 

31/03/2020 31/12/2019 
Cho vay các t6 chtrc kinh t cá nhân trong nuOc 14.067.150 14.38 1.046 
Cho vay chi& khAu thucing phiu và các giy ti có giá 146.822 175.086 
Cho vay bng vn tái tre,  Oy thác du tu 674 819 
Cho vay các th chrc kinh t, cá nhân nuOc ngoài 900 

Tng cong 14.215.546 14.556.951 
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NGAN HANG TH1fcNG MI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH Hç1P NHAT 

Tho'i k' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Dcii vj fhnh: Triçu Dông Vit Nam 

6.1. Phãn tIch chat hrçrng nq cho vay 

31/03/2020 31/12/2019 
Nci dü tiêu chun 13.617.436 14.048.066 
Nç cn chi ' 220.968 226.580 
Nç dixri tiêu chuAn 123.859 36.211 
Nci nghi ng& 37.679 28.250 
Nci có khã nãng nt von 215.604 217.844 

TOng cong 14.215.546 14.556.951 

6.2. Phân tIch dir nq theo thbi gian 

31/03/2020 31/12/2019 
Nq ngn han 10.304.590 10.579.519 

Nç trung han 1.396.894 1.426.315 
Nçi dài han 2.514.062 2.551.117 

Tngcng 14.215.546 14.556.951 

6.3. Sr thay d& (tãnglgiãm) cOa Dir phbng rüi ro tin diing 

Ki' nay  Dy'phông chung DrphOng ci th 
.( A - So dir dau nam 107.849 8.155 

Dr phông rüi to trich Ip trong k' /(Hoàn nhp trong ks') - 

SCr dung d phông rüi ro tin dvng  trong k' 

S dir cuik5' 107.849 8.155 

NAm tru&c 

Sdtrdunim 102.622 8.922 
Dr phOng rüi to trich I.p trong k' /(Hoàn nh.p trong ks') 5.227 21.791 
Dr phOng giãm do xr 1' các khoân nç phãi 
thu hti bAng nguAn dv phông (22.558) 

SA dir cui nàm 107.849 8.155 

Chi tit s dir dy phông 3 1/03/2020 31/12/2019 
D phông rñi ro cho vay t chirc tin drng khác 1.350 1.3 50 
Dir phOng thi ro cho vay khách hang 114.654 114.654 
+ Drphông chung 106.499 106.499 

+Dtphdngcyth 8.155 8.155 

Cong 116.004 116.004 

7. Hoat dng mua nq: Không phát sinh. 

8. Ch&ng khoán du tir 

8.1. Chfrng khoán dAu tir sAn sang dA ban: Không phát sinh 
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NGAN HANG TH11OTG MA! CO PHAN SAT GON CONG THIFONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT 

Thôi kSr tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 

Mu s: B05/TCTD-HN 

Don vj (In/i: Triu Thing Vit Narn 

8.2. ChOng khoan du ttr gi& dn ngày dáo hn 3 1/03/2020 3 1/12/2019 
- Trái phiu Chjnh phi và Trái phiu Do th 250.000 250.000 

Cong 250.000 250.000 
8.3 Trái phiu dc bit do VAMC phát hành 31/03/2020 31/12/2019 

- Mnh giá trái phiu ctc bit 776.202 800.857 
- Du phOng trái phiu dc bit (224.28 1) (231.229) 

Cong 551.921 569.628 

Tang cong 801.921 819.628 

9. Gop van, du tir dài hn 

31/03/2020 31/12/2019 

- Phân tIch giá trj du tir theo Ioi hInh du ttr 

Các khoãn dAu ttr dài han  khác 125.655 125.655 
Dir phOng giám giá du tu dài han (26.308) (26.308) 

Tng cong 99.347 99.347 
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NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HQP NHAT 

Th&i kS'  tài chInh tir ngãy 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 D4711 pj huuh: Triu DEuzg  Vit Nan: 

9. Gop vn, du tir dài hn (tip theo): 

- Chi tit cãc khoãn du tir dài hn cüa Ngân hang 

31/03/2020 31/12/2019 

Ten Giá gc Giá trl  hin ti 
T5'I pin 

VOn (/o) 
Giá gic Giã tr hin tOl TIphn 

0 von(/o) 

Du tir dài hn khác 125.655 99.347 125.655 99.347 

Du tir vào các TCTD 
NgânhàngTMCPBãnVit 71.776 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,48% 

Du tir vào doanh nghip khác 

CtyCPKháchsinSãiGônHLong 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 Chüng khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu BL Tin dvng  cüa Doanh nghip vra Va nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dir phông giãm giá du tu chüng khoán dài hn (26.308) (26.308) 
Cong ty CP Cháng khoán SAIGONBANK Berjaya - (26.308) - (26.308) 
Tng cong 125.655 99.347 125.655 99.347 
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NGAN HANG THITO'NG MiJ CO PI{AN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tfr ngày 01/01/2020 den ngày 31/03/2020 Don vj tInh: Triu Dng Vit Nani 

10. Bt dng san du tir Không phát sinh 

11. Tài san có khác 

31/03/2020 31/12/2019 
1. Chi phi xây dirng ca ban dâ dang 11.042 11.042 

2. Mua sm tài san c6 djnh 4.012 4.122 
3. Các khoãn phài thu 66.348 55.525 

4. Tài san cô khác 53.137 53.330 

Cong 134.539 124.019 

11.1 Các khoãn phãi thu 31/03/2020 31/12/2019 
- Các khoàn phái thu ni b 4 1.886 25.546 

Trong tó: 

Tçzm zng nghip vu 19.176 4.589 

Các khoán phái thu khác 4.5 71 2.818 

- Các khoán phái thu ben ngoài 24.462 29.979 

Tin hJ' trc,r ldi sut c/zà Nhà nuác thanh toán (*) 4.664 4.664 

Cáckhoánkhác 19.798 25.315 

Cong 66.348 55.525 

(*): Thuyêt niinh tin h3 tr7 ldi suit ch?t Nhà nithc thanh toán: 

Ti,z dä chi cho khách hang vay h trcr Mi sut 67.592 

Các khoán dã nhn tin h' trq Idi sut (62.928) 

Khoán tin con phâi thu ho trt chfr nhà nithc thanh toán 4.664 

11.2 Tài san có khác 3 1/03/2020 3 1/12/2019 
- Chi phi chi rhân b 6.324 6.485 
- Tâi san gán ng da chuyn quyn s hti'u cho Ngân hang dang ch/i xr 1 45.754 45.754 

+Btdngsân 45.754 45.754 
-Tàisãnkhác 1.059 1.091 

Cng 53.137 53.330 

12. Các khoãn nq ChInh phü Va Ngân hang Nha nLthc: Không phát sinh 

13. Tin gui và vay các TCTD khác 

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

a. Tin gui không k' hn 44.525 242.711 
-BcngVND 43.661 241.862 

- Bcng ngoai Mi 864 849 

b. Tin g1ri có k' han 644.836 2.723.214 
-BngVND 310.000 1.004.000 

-BngngoqiMi 334.836 1.719.214 

Cong 689.361 2.965.925 
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NGAN HANG THUCNG MiJ CO PHAN SAI GON CONG T1IING Mu sE: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CIEIfNH H7P NHAT 

Thô'i k' tài chInh t1r ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Do7l vj tInh: Triu Dng Vit Nain 

13.2. Vay các TCTD khác 
-BngVND 1.610 1.610 

+ Ngdn hang TMP Dáu ttc và Phát Triên Vit Narn -CNSGD 3 1.610 1.610 
- B&ng ngoai  hi 103 .248 252.05 8 

+ Ngân hang TMCP Ddu uttvà Phát Trin Viçt Nam -CNSGD 3 1.854 1.822 

+ Ngdn hang TMCP Hang Hal 47.160 196.945 

+ Ngdn hang TMP Ngogi Thucrng VN 54.234 53.291 

Cong 104.858 253.668 

lông cng tin, yang gfri và vay TCTD khác 794.219 3.219.593 

14. Tin gth cüa khách hang 

- Thuyt minh theo Ioi tin gth 31/03/2020 3 1/12/2019 
Tin gfri không 1ç' hn 1.611.858 1.737.201 

- Btizg VI'JD 1.3 79.631 1.512.670 

- Bizg yang và ngoc!i tç 232.22 7 224.531 

Tin, vànggiricók'hn 13.915.067 13.912.147 

-BcngVND 13.753.075 13.753.703 

- Bang yang và ngoi t 161.992 158.444 

Tin gui vn chuyên dung 1.991 149 

Tiêngfrikqu9 15.062 18.261 

Tong cong 15.543.978 15.667.758 

- Thuyt minh theo d& trQrng khãch hang, Ioai hInh doanh nghip 31/03/2020 3 1/12/2019 

Tin giri cia KBNN - - 

Ti&n gui cua TCKT 2.092.353 2.448.979 

Doanh nghiêp nhà nzthc 3 77.524 410.778 

CôngtyTNHH 1.083.834 1.390.291 

Côngtycphn 403.773 408.303 

Doanh ngh4p tu nhân 74.741 73.419 

Doanh nghip có van &u tit rnthc ngoài 152.481 166.188 

Tin gri cüa cá nhân 10.897.156 10.73 1.092 

Tiên gui eCia các dôi tuçmg khác 2.554.469 2.487.687 

Tong cong 15.543.978 15.667.758 

15. Vn tài trç, üy thác du ttr, cho vay TCTD chju rüi ro: Không phát sinh 

16. Phãt hành giy to. co giá thông thtrCrng: Không phát sinh 
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NGAN HANG THUONG MI CO PHAN SAl GON CONG TH1XONG Mu s: B05/TCTD-HIN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHfNH HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Doi: vj fInh: Triu Doug Vit Nan: 

17. Các khoán phãi trã, nq khác và dr phbng rüi ro khác 
Các khoân phâi trã nOi  b 

Các khoán phái Ira cho can b GNV 

31/03/2020 

26.135 

13.605 

31/12/2019 

40.285 

26.921 

- Qu9 khen thuóng và phtc lç.ri phái trO 4.100 4.559 

- Các khoán phái Ira nôi bç5 khác 8.430 8.805 

+Laicc1ôngpháitrá 683 683 

+ Khoàn phái trà ni b khác 7.747 8.122 

Các khoãn phãi trá ben ngoài 32.538 75.414 

- Phái trá v mua scm TSCD 870 870 

- Thus thu n/zçp doanh nghip phái n5p 4.491 36.253 

-Chuyntinpháitrá 3.251 10.202 

- Thug và các khoán phái nôp cho Nhà rnthc 653 238 

- P/iái ira khác cho Nhà nithc 2.539 2.539 

- Các khoán phái trá ben ngoài khác 20.734 25.312 

Cong 58.673 115.699 

18. Thud thu nhp hoãn ti phãi trã: Cha phát sinh. 
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NGAN HANG THIXONG MI CO PHAN SAL GON CONG THUONG Mu s: BOS/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

ThM k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vjtInl:: Triu dng ViçtNam  

19. Vn qu5 cüa T chfrc tin dung 

19.1. Báo cáo tInh hInh thay dot von chü so hüu 
Vn gép 

CHI TIEU 
s&hüu 

Thing dir 
A von co phan 

Chnh 1ch Qu di trü b 
t5' giá hói doái sung vn diu 1 

Qu9 du 
tir phát 

trin 

Qu dir 
phông tài 

chinh 

Các qu 
khác 

Lçi nhun 
chira phãn phi 

Tong 

S dir t0i ngày 01/01/2019 3.080.000 716 50.919 8.817 221.513 0 72.906 3.434.871 

Lçri nhun sau thu nãm 2019 - - - - - - 144.622 144.622 

TrIch 1p các qu tr 1i nhun nãm 2018 - 2.081 - 4.163 (6.244) 

TrIch qu5 khen thumg, phüc lcii tü Igi nhun nãm 201 - - - - - - (17.100) (17.100) 

TrIch qu hoat dng Hi dng quán tn - Ban Kim soát - - - - (1.187) (1.187) 

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

S dir ti ngIy 01/01/2020 3.080.000 716 53.000 8.817 225.676 192.997 3.561.206 

Lgi nhun rông tr 0 1/01/2020 dn 3 1/03/2020 - - - - - 43.866 43.866 

Chi c tirc tr lçii nhun nãm 2019 - - - - 

Trich 1p các qu tr lqi nhun nàm 2019 - - - 

TrIch qu khen thtrâng, phOc igi tr Ii nhun näm 2019 

Inch 1.p qu9 hot dng Hi dng quán trj - Ban Kiêm soát 

Chênh 1ch t' giá hi doái - - 8.393 - - 8.393 

S dir tai ngày 31/03/2020 3.080.000 716 8.393 53.000 8.817 225.676 236.863 3.613.465 

Trang 24 
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NGAN HANG THIFONG TvLI CO PnIAN sAi GON CONG THIXoNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HaP NHAT 

Thô'i kr tãi chmnh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vi tInh: Tr4u Dng Vit Nain 

19. Vn qu cüa T chfrc tin ding (tip theo): 

Theo Nghj djnh s 93/20 I7IND-CP ngày 20 tháng 07 nãm 2017 do ChInh phü ban hành, các Ngãn hang thirnng mai  phãi trich 
tp các qu trithc khi chia c tirc nhu sau: 

- TrIch 1p qu dtr tr& bt sung v6n diu 1 5% 1çi nhun sau thus, s dr ti da cüa qu5' nay b&ng vn diu 1 hin có cüa cac t 
chirc tin dvng.  Qu5 nay sê thrcic chuyn sang vSn diu I khi có sr phê chuãn côa Ngân hang Nba nuàc Vit nam vâ Uy Ban 
Chüng Khoán Nba Nuâc. 

- Trich 10% vào qu d phông tài chinh; s dutôi da cüa qu5' nay không vuçlt qua 25% vn diu I hin có cüa các t chirc tin 
dvng. Qu9 d phOng tâi chinh dàng d bà dp phAn con lai  cña nhfing tn th.t, thit hai  v tài san xãy ra trong qua trinh kinh 
doanh sau khi dã di.rçc bü dAp bang tin bi thuing cüa các to chrc, cá nhân gay ra tOn tht, cüa to chrc báo hiêm và sr dixng 
d phông trich 1p trong chi phi. 

- Trich các qu khác nhu qu du tu XDCB, qu5' khen thi.ràng phüc lcii. . .do Ban lAnh dao  Ngân hang d xut vâ do Dai  hi 
ding c dông phê duyt. 

19.2. Thu nhp trén mt c phiu 

- Lcii nhun hoc 1 c1 tinh lãi c ban trên c phiu 

- S bInh quân gia quyn c phiu ph thông d tinh lãi co ban 

- LAi c0 ban trên c phiu 

19.3 Thuyt minh v các cong ciii tài chInh phrc hçp 

19.4. Chi tik vt,n du tir cüa TCTD 

3 1/03/2020 31/03/2019 

43.866 67.096 

308 308 

142 218 

31/03/2020 31/12/2019 

- Vn gop các c dông 

-Thngdtrvncphn 

Tang cng 

19.5. Co tuc 

Tong s Vn CP ph1 thông Tng s Vn 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 Näm 2019 

- C tue ctã cong b sau ngày kt thOc niên d k toán: 

+ CO tue dã cong b trén c phiu ph thông: Chtra cOng b Chua cong b 

+ C ttrc dã cOng b trén c phiu uu däi: 

- C ttrc cOa c phiu uu dãi lOy k chua dugc ghi nhn: 
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NGAN HANG THUONG rs'iI CO PHAN sAl GON CONG THUOTG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAJ CHfNH HOP NHAT 

Thôi k tài chInh Ur ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Don vj tIn/i: Triu Dng Vit Nani 

19.6 Co phLeu 

31/03/2020 31/12/2019 

- S luvng c phiu dàng k' phát hãnh 308 308 

- S lucmg c phiu dã ban ra cong chOng 308 308 

+Cdphiêuphdthông 308 308 

- S hrcmg c phiu dang ftru hânh 308 308 
+Cophiêuphd thông 308 308 

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

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

20. Thu nhp Iãi và các khoãn thu nhp ttrong ty 

Thu nhp lãi tin gri 

31/03/2020 

8.844 

31/03/2019 

11.797 

Thu nhp Iãi cho vay khách hang 375.833 346. 130 

Thu t läi kinh doanh, du tir chCrng khoán nçi 4.346 13. 149 

-Thu lãi tir ch(cng khoán kinh doanh 4.346 13. 149 

Thu tr nghip vii bão lãnh 1.793 1.569 

Thu khác tr hoat ding tin dvng 1.3 10 1.342 

Tong cong 392.126 373.987 

21. Chi phi lãi và các khoãn chi phi tircrng tçr 

31/03/2020 31/03/2019 

Trã läi tin giri 232.672 206.9 17 

Trã lãi ti&n vay 1.408 899 

Chi phi hot dng tin ding khác 5.556 6.489 

Tong cong 239.636 214.305 

-.z A 22. Laillo thuan ttr hot dung d1ch vt 

Thu phi djch vi 

Thu djch viii thanh toán 

Thudjchvçingânqu 

31/03/2020 

13.178 

5.529 

133 

31/03/2019 

15.588 

6.922 

153 

Thukhácvdichvu 7.516 8.513 

Chi phi tir hot dng dch viii 5.498 5.414 

Chi djch vi thanh toán 1.452 1.799 

Chi phi buu phi và mang  vin thông 3.195 3.085 

Chi v djch vi5i ngân qu 372 372 

Chi khác v djch vi 479 158 

Lãi/I thun tir hot dng dlch  vu 7.680 10.174 
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NGAN HANG THUONG Miid CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HTN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Thôi k tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Dan vj tin/i: Triu Dng Vit Na,,: 

-.x X - . . 23. Laillo thuan tir hot dQng kinh doanh ngoi hoi 

31/03/2020 31/03/2019 

Thu nhp tr hoat dng kinh doanh ngoai  hi 7.454 1.52 1 
Thu ti kinh doanh ngoai t giao ngay 1.671 972 

Thu tz các cong cu tài c/zInh phái sinh tidn tê 5.783 549 

Clii phi hot dtng kinh doanh ngoai hi 3 

Chivki,:h doanh ngoitgiao ngay 3 

Chi v các cOng cy tài chInh phái sinh tin t - 

Lãil (Ii) thun tr hot dng kinh doanh ngoi hi 7.451 1.520 

24. Lãi/ I thun tr hot dng kinh doanh (mua ban) chfrng khoán kinh doanh: 

31/03/2020 31/03/2019 

Thu nhp tir mua ban chtng khoán kinh doanh 

Chi phi v mua ban chCrng khoán kinh doanh 40 

Lãi/ 1 thun tir hot dng mua ban ch&ng khoán kinh doanh 

25. Lãi/ I thun tr hot dng kinh doanh (mua ban) ch(rng khoán du 

26. Thu nhp tir gop vn, mua c phn: Không phát sinh 

27. LãiJI thun tr các hot dng kinh doanh khác 

(40) 

tu: Không phát sinh 

31/03/2020 31/03/2019 

Thu nhp tü hoat  dtng khác 11.760 10.616 

Clii phi tir hoat  dng khác 4.172 3.646 

LãLII thun tir các hot dng kinh doanh khac 7.588 6.970 

28. Chi phi ho3t ding 

31/03/2020 31/03/2019 

1. Chi np thus và các khoân phi, I phi 380 353 

2. Chi phi cho nhân vian 74.433 68.048 

Trong do: 

Clii ltto7ig vâ phti cp 53.378 49.368 

Các khoãn chi ctOnggOp thea 1uvng 11.749 10.980 

Dngphyc và các chi phi lien quan 5.280 3.741 

Chitrcrcp 4.026 3.959 

3.Chivtâisán 28.106 22.710 

Trong dO: Kl:u hao tài san c djnlz 13.442 12.63 7 

4. Chi cho hoat  ding quãn 1 cong vi 26.620 17.353 

Trongdó: 

COng tOc phi 1.366 1.506 

Clii v cOc hoit dong doàn the cza TCTD 9 26 
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NGAN HANG THUUNG MI CO PHAN SAI GON CONG TH110TJG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HçP NHAT 

Thôi k5' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 

Mu s: B05/TCTD-HN 

Doit vj tInh: Triu Dng Vit Na,,: 

28. Chi phi hot dng (tip theo) 

5. Chi np phi bâo hiêm, bâo toàn tin gui cüa khách hang 3.869 3.667 

6. Chi phi d phông (không rinh chi phi dir  phông 
rili ro tin dung ni và ngoqi bang. chi phi dy 
phdng giám giá chCcng khoán) 

7. Chi phi hoat dng khác 

Tng cong 133.408 112.131 

29. Chi phi thud thu nhp doanh nghip 

31/03/2020 31/03/2019 

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

1. LQi nhun trtr&c thu TNDN 48.357 70.530 
2. Các khoãn miic diu chinh thu nhp chlu thud: 

(Tth) thu nhp ducic min thug TNDN: 

Thu nhp titgóp vn lien doanh mua cphn 

Cong chi phi không d&rcc khu trr khi xác dlnh 1i nhun tinh thu& - 

3. Thu nhâp chju thus 48.357 70.530 
Chi phi thus TNDN tInh trên thu nhp chju thug k' hin hành 4.49 1 3.434 

Diu chinh chi phi thu thu nhp doanh nghip ciia các nãm trtthc vào chi 
phi thug thu nhp hin hânh k' nay 

4. Tng chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 4.491 3.434 

29.2. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoãn lai: không phát sinh 

VII. Thông tin ho sung mt st khoãn mic trinh bay trên Báo cáo liru chuyn tin t 

30. Tik và các khoin ttrong dwong tin 31/03/2020 31/03/2019 

Tiên mat và các khoàn tuong di.rang tin tai  qu' 188.655 216.272 

Tin gui tai  NHNN 468. 145 449.225 

Tin, yang gth tai  các TCTD khác (khong kS' han và k' han  <3 tháng) 2.942.491 2.609.278 

Tong cong 3.599.291 3.274.775 

31. Mua mói và thanh I các cong ty con: Không phát sinh. 

VIII. Các thông tin khác 

32. TInh hInh thu nhp cOa can b, cong nhân viên
3 1/03/2020 3 1/03/2019 

I. Tong so can b9, cong nhan vien 1.414 1.408 

II. Thu uhp cüa can b, cOng nhãn viên 

1. Tang qu lucmg 54.689 50.576 

2. Tng thu nhp 54.689 50.576 

3. Tin lirong bInh quân (dng/ngithi1tháng) 13 12 

4. Thu nhp binh quân (ding/ngtruiJtháng) 13 12 
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NGAN HANG THUONG MJLI CO PHAN SAI GON CONG THIXOTG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vj tInh: Tr4u Dng Vit Na,,t 

33. Tlnh hinh thirc hin ughia vi v&i Ngân sách Nhà ntthc 

Phát snh trong näm
d näm S6thrdunám  

So phãi np Stdãnp 

984 1.685 2.334 335 

984 1.582 2.23 1 335 

- 103 103 

2 2 4 

36.253 4.814 36.576 4.491 
36.253 4.491 36.253 4.491 

35.454 4.491 35.454 4.491 

799 799 

- 323 323 

198 2.795 2.688 305 

37.437 9.296 41.602 5.131 

chp cüa khách hang 

Giá trj dn GIá trj dn 

Chi tiêu 

I. Thug GTGT 

a. ThuGTGT 

b. ThuGTGTnhà 
thu ntthc ngoài 
2. Thu tiêu thu dãc biêt 

3.ThuTNDN 

a. ThuêTNDN 

Thud TNDNca ngdn hang 

ThuiTNDNciaCôngtycon 

b. ThuTNDNnhà 
t/uuntthcngoài 

4. Các loai thu khac 

Tong cong 

34. Loi hmnh và giá trl  tài san th 

Loi tài san dam bão 3 1/03/2020 3 1/12/2019 
Btdngsán 27.166.491 26.945.446 
Phuongtin4ntái 432.168 437.962 

S tit kim, k' phiu và các giy th có giá khác 603.211 697.225 
Vttu,hànghóa 378.362 379.024 
Tài san the chap khác 528.820 5 12.417 

Tng 29.109.052 28.972.074 

35. Nghia vi nç tiêm n và các cam kt thra ra 

Chi tiêu 31/03/2020 31/12/2019 

Bão Inh vay vn 

Cam kt giao djch ngoai hti 2.122.723 926.800 
Cam ket mua ngogi tç 261 
Cam kt ban ngo cii tê 262 
Cam kêt giao djch hoán di 2.122.200 926.800 

Cam kt trong nghip viii L/C 168. 133 91.729 
Cam kt thanh toán trong nghip vu LIC 168.133 91.729 

Các cam k& khác 238.888 162.980 
Báo 1ãnh thanh roan 114.135 68.171 
Báo länh thtc hiên hçrp dng 40.469 39.905 

Baa 1änh d thdu 4.003 5.894 
Cam kt báo lành khác 80.281 49.010 

Tong 2.529.744 1.181.509 
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NGAN HANG TII1YoNG M41 CO PHAN SAl GON CONG THUO'NG Mu s: BO5rrCTD-IIIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 den ngày 31/03/2020 Do,z vj tInh: Triu Thiizg Vit Na,,: 

Trong qua trinh kinh doanh binh thtrmg, Ngän hang thVc hin nhiêu cam kêt khác nhau va phat sinh mt sO khoãn ng 
tim tang và cam k& nçi tim tang thrçic hach  toán vào ngoi bang. Ngân hang dr kin không bj ton that tr9ng yOu tü các 
nghip vi nay. 

36. Hot dng ily thác và di l TCTD không chju rüi ro: không cO. 

37. Các hot dng ngo3i bang khác ma TCTD phãi chju rüi ro dáng k: không có. 

38. Giao djch vói các ben lien quan 

39. Các sy kin sau ngày 1p bang can di k toán 

Ban Tng Giám dc khng djnh rang không có sij kiin nào phát sinh sau ngày ket thOc thii k' tài chinh lam ânh hthng 
trQng yeu den tinh hinh tâi chlnh cOa Ngân hang cn di.rçic thuyet minh, cong bc trên Báo cáo tài chinh. 

40. M(rc di tp trung theo khu vçrc dja ly cüa các tài san, cong n và các khoãn mic ngoi bang 

Bt phn theo khu vrc dja l': Là mt bô ph.n có thO phân bit ducic cOa ngân hang tharn gia vao qua trinh cung cep san 
phm, djch vii trong pham vi mt mOi tnthng kinh t ciii th ma b phn nay có chju rh ro và lqi ich kinh t khác viii các 
b phn kinh doanh trong các mOi trir&ng kinh t khác. Mtt khu virc dja l không bao gm các hoat dng trong mOi 
tnr&ng kinh t có rh ro và 1i ich kinh t khác bit dáng ke. Mtt khu vrc dja 1 cO the là mt quc gia, hai hay nhiu quc 
gia ho.c met, hai hay nhieu tinh, thành ph trong cã ni.r&c. 

DVT: triu ddng 

Tôngdtrnq 
cho vay 

Tong tin gui 
Các cam ket tin 

ding 

CCTC phái sinh 
(Tng giá trj giao 

dlch theo hçp dàng) 

Kinh doanh và du 
tu chüng khoán 

Trong nuâc 14.375.546 15.543.978 407.544 1.026.202 

Ngoài nwrc 

41. Quãn ly rüi ro tài chinh 

Các i-hi to tài chlnh ma Ngân hang phái chju bao gm i-hi ro tin dvng,  thi ro thj tnr&ng và rhi ro hot dng. 

41.1 Rili ro tin ding 

Rhi ro tin thing là rh ro ma mOt  bàn tham gia trong mt cOng cv tài chInh hoc hcrp ding khách hang khOng thrc hin càc 
nghia vi cha mInh, dn den tOn that v tài chinh. Rhi ro tin dvng  phát sinh tcr hoat  dng cho vay và báo lanE duài nhiu 
hlnh thCrc. 

Ngân hang cling chju các i-hi ro tin dvng  khác phàt sinh tir các khoàn d&u hr vào chrng khoán nçi và càc nh to khàc trong 
hoat dng giao djch cha Ngân hang (rh ro giao djch), bao gm càc tài san trên danh mvc  giao djch khOng thuôc vn chh 

sh hliu, cac cong c,i phái sinh va s6 du thanh toán vOi các d,i tác. 

Rhi to tin dvng  là i-hi ro IOn nht cho hot dng kinh doanh cha Ngân hang, do dO Ban lãnh dao  quán l' rhi to tin dvng 
cho Ngân hang mt cách rt cn trong. Vic quãn l và kiem soát rh ro tin dvng  ducic tp trung vào mt b ph.n quán l 

rh to tin dvng  chju trách nhim báo cáo thtrOng xuyên cho Ban Tng Giám dtc và ngu&i dhng du mi dan vj kinh doanh. 

41.1.1 Do hrong rhi ro tin ding xác dlnh  tn tht và 1p  dr phOng 

(a) Cho vay và bão lãnh 

Vic do lirOng rhi ro tin dung dizcyc thi,rc hin tnr&c Va trong thOi gian cho vay. 
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NGAN HANG THIIUNG MJ CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mh s: B05/TCTD-HIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Thôi k tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vi tInh: Triu Dáng Vit Nan: 

Ngân hang dã xãy dirng các mô hInh h trcl vic djnh ltrong rüi ro tin dvng.  Cáo mô hInh xp hang  và chm dim nay duc 
s ding cho mi danh mvc  tin  dvng  tr9ng yu vá hinh thành ca s& cho vic do ltthng các rüi ro vi pham thanh toán tnróc 
và trong khi cho vay. 

Dia trén vic do hieing trên, Ngân hang phân loi cáo khoán cho vay Va trich l.p d phOng theo thông tr s 02/2013/TT-
N}ENN ngáy 21/01/2013 và Thông tr s 09/2014/TT-NII-[NN ngày 18/03/2014 cOa Ngân hang Nba nueic d do hieing và 
phân loai  cáo khoán cho vay và bio lãnh. 

(b) Chung khoán nq 

Các khoàn du tiz cOa Ngân hang váo cherng khoán nci là cáo cOng ciz nçi do Chinh phO và các t cheic tin dvng  và kinh t 
cO uy tin phát hành. Rüi ro tin ding dw7c uOc tinh theo teing khoán nçi ci1 th khi Ngân hang dánh giá có si,r thay di v rOi 
ro tin ding cOa ben dti tao. Cáo khoán du tu váo cáo cheing khoán nay duc xem là each d dam bào hoach djnh cht 
lucrng tin dvng  tt han và ding theii duy tn ngun tin dvng  sn sang d dáp erng yêu câu cap von. 

41.1.2 Các chinh sách kim soát và giãm thiu rüi ro tin diing 

Ngân hang kim soát i-ui ro tin ding bang vic áp dvng  cáo  han  rthc di yOu các i-Ui ro (cho cá i-Ui ro ni bang và i-Ui no 
ngoai bang) lien quan dn teing khách hang vay van, hoc nhOm khách hang vay vn theo dOng cáo quy djnh cUa Ngân 
hang Nba nuOc Vit Nam. Them váo d, rUi ro tin dvng cUng dugo kim soát thông qua vic rá soát djnh k5' cáo nhOm tâi 
san th chAp và phân tIch khá nàng trã ng lãi va vn cUa các khách hông vay vn và cáo khách hang tiAm nàng. 

Ngân hang có mOt  s cáo chinh sách và each therc thi,rc hành dA giám thiAu rUi ro tin dvng.  Cách theic truyn thng nhAt là 
nAm giu cáo tái san dam báo cho cáo khoán tam  Ong vn, mt cách thirc ph biAn. Cáo loai  tái san darn báo cho cáo khoán 
cho vay và eing trud'c gm cO: 

- mA chAp dAi yOu cáo bAt dng san là nhá U; 

- QuyAn d6i vói cáo tài san hoat  dông nhu trg sO, may moo thiAt bj, hang tAn kho, cáo khoán phái thu; 

- QuyAn d6i yOu cáo cong cii tài chinh nhu cherng khoàn ng và chemg khoán vAn. 
DAi yOu cáo khoán cho vay có darn báo, tai san thA chAp dm.rgc djnh giá mt cách ctc 1p b&i Ngân hang vOi vic áp dvng 
cáo t l chiAt khAu cv thA dA xác dnh giá tn có thA cho vay t6i da. T' 1 chiAt khAu cho mi loai  tài san thA chAp duqc 
hueing dn trong Thông ti.r sA 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tir sA 09/2014/TT-Nl{NN ngáy 18/03/2014 
cUa Ngân hang Nba nuOc và dugc Ngân hang diAu chinh cho terng trueing hcip cv thA. Khi giá ti-i hçrp l' cUa cáo tái san thA 
chAp bj giám, Ngàn hang sê yêu cAu khách hông vay vAn phái thA chAp them tái san dA duy tri mire d an toàn dAi vOi i-Ui 
ro cUa khoán cho vay. 

Rid ro mn dvng  dAi yOu cáo cam kAt chU yAu bao gAm thu tin dvng  vá cáo hcrp dAng báo lãnh tài chinh cO tinh chAt tuang ti,r 
nhu i-Ui no tin dung dAi vOi cáo khoán cho vay. Thu tin dgng kern chirng ten và thu tin dvng  thuang  mai  - là cáo cam kAt 
bAng van bàn cUa Ngân hang thay mt cho khách hang thanh toán cho bàn thin ba len dAn sA tiAn quy djnh theo cáo diAu 
khoán và diAu kiin ci thA - dugc dam báo bAng ohinh hang hóa lien quan và do do i-Ui ro thâp han so vOi cáo khoán cho 
vay tnrc tiAp. Vic phát hánh thu tin dvng  và cáo hgp dAng bào lãnh tài chinh dugc th,rc hin theo cáo quy trInh dánh giá 
và phê duyt tin dvng  nhu dAi yOu cáo khoán cho vay và tam  irng cho khách hang trir khi khách hang k' qu 100% cho cáo 
cam kAt cO lien quan. 

41.2 Rüi ro thj trtrbng 

RUi ro thj trueing là i-Ui ro ma già tn hçrp 1' cUa cáo luAng tiAn trong tirang lai cUa rnt cong cv tái chInh sê biAn dng theo 
nhirng thay dAi cUa giá thj trueing. Rid no thj trueing phát sinh tin trang  thai mU cUa lãi suAt, các san phAm tiAn t va cong cv 
vAn, tAt ca cáo san phAm nay dAu chju tao dng tir biAn dng trên th trueing nOi chung và tang loai thj trueing nói niêng va 
sr thay dAi cUa mOo d biAn dông cUa giá th trueing nhu: i-Ui ro lãi suAt, i-Ui ro tiAn t và nUi no vA già khác. 
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NGAN HANG TH1NG MI CO PHAN SAI GON CONG TH1NG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT 
Thoi k tài chInh tfr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Bon vj tI,th: Triu dông Visit Na,,: 

41.2 Rüi ro thj trtrô'ng 

41.2.1 RÜi ro lãi snt 

Rüi ro lAi sut là rOi ro ma dông tin trong tircing lai cOa mt cong cu tài chinh bj bin dng do tác dng cOa các thay d6i v Ili suAt cüa thj trtr&ng. Ngân hang quân l' rüi to Iãi sut thông qua vic kim soát mcrc chênh 
lch läi sut theo k' han  hang thang. 

Bang duói day torn tt till ro lãi sut cüa Ngân hang ti ngiy 31 tháng 03 nàm 2020 

Chi tieu • • Khong chiu Ia: 
• 

. 
Den I thang 

Tr1dn3 
thang 

Tfr3t1n6 
thang 

Tir6dnl2 
thang 

Tir1dn5 
nam 

Tren 5 nam Tong 

Tin mt, yang bac,  dá qu' 188.655 - - - - - 188.655 

TinglltingânhàngNhàntrâc -  468.145 - - - - - 468.145 

Tin, yang gOi tai  và cho vay các TCTD khác (*) - 2.942.491 160.000 - - 3.102.491 

ChOng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cong cii tài chinh phái sinh va các tài san tài chinh khác (*) - - - - - - - 

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

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

Gop v6n, du tu dài han (*) - - - - - - 125.655 125.655 

Tài san c djnh và Bt dng san du tir - - - - - - 1.179.381 1.179.381 

Tài san Co khác (*) 368.85 1 - - - - - - 368.85 1 

Tong Tài san 557.506 3.634.019 240.979 269.200 2.262.740 9.288.842 4.421.640 20.674.926 

Nçrphâi trã 

Tin glri cüa và vay tir NHNN va cac TCTD khác 373.049 374.010 - 47.160 - - 794.219 

TingüicOakhachhang 4.235.437 1.377.121 3.066.531 24.035 6.840.854 15.543.978 

Các cong ci tài chInh phai sinh và cac khoán nçi tài chinh khác - 24.792 - - - - 24.792 

Vn tài trçr, Uy thác dàu tir, cho vay TCTD chju rOi to - - - - - - 

Phát hành giy t& có giá - - - - - - 

Cáckhoannçikhác 331.879 - - - - 331.879 

Tang N phãi trã -  4.965.157 1.751.131 3.066.531 71.195 6.840.854 - 16.694.868 

Mfrc chênh Ich nhy cam vOi Iãi sut ni bang 557.506 (1.331.138) (1.510.152) (2.797.331) 2.191.545 2.447.988 4.421.640 3.980.058 

Các cm kt ngo?i bang cO tác dng toi mirc do nhay cam vOi Ili sut ccia CC tài 
san và cOng nq (rang) 

(2 529 744) 
. . - - - - - - 

(2 529 744) 

Mirc chênh Ich nh3y cam vOl Iãi suit ni, ngoi bang (1.972.238) (1.331.138) (1.510.152) (2.797.331) 2.191.545 2.447.988 4.421.640 1.450.314 
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NGAN HANG THLNG MI CO PHAN sAi GON CONG TH15cNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHI NH HP NHAT 
Thèi k5' tài chInh tü ngIy 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Do,z vj huh: Triu doug Viêt Nani 

Bing dirOi day torn tt ni ro lii suit cia Ngin hing ti ngiy 31 thing 12 nàrn 2019: 

Chi tiêu Khong chiu Jat Den I thang Tü1 dii3 . 
thaiig 

Tü'3 dii6 . 
tliang 

Ti6dn 12 
. 

thang 
Tul dii5 

narn 
Tren 5 narn Toig 

Tin mat, yang bac,  di qu 174.4 11 - - - - - 174.411 

Ti&n gài ti ngân hang Nhà nuàc - 784.793 - - - - - 784.793 

Tin, yang gti tai  vi cho vay các TCTD khic (*) - 3.542.586 1.427.400 - - 4.969.986 

ChOng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Cic cOng cv tài chinh phii sinh vi cic tii sin tii chinh khác (*) - 668 - - - - 668 

Cho vay khich hang (*) 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 vn, du tix dii hn (*) - - - - - - 125.655 125.655 

Tii sin c djnh và Bt dng sin du hi - - - - - - 1.192.230 1.192.230 

Tii sin CO khác (*) 330.825 - - - 330.825 

Tng Tii sin 505.236 4.705.940 1.596.618 637.458 2.333.100 9.413.120 3.994.904 23.186.376 

N phii fri 

Tin giri cOa vi vay tü NHNN và cic TCTD khic 1.645.133 1.324.224 - 250.236 - - 3.219.593 

Tiàn gri cOa khich hing 4.913.997 1.771.443 2.655.461 23.001 6.303.856 15.667.758 

Các cOng cv tài chinh phii sinh vi cic khoin nq tài chinh khic - - - - - - - 

Vn tài trcl, Oy thic du tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - - - 

Phit hinh gi&y ti cO gii - - - - - - - 

Cickhoinnçikhác 364.278 - - - - 364.278 

TngNçrphiitni - 6.923.408 3.095.667 2.655.461 273.237 6.303.856 - 19.21.629 

Mfrc chênh Ich nhy cam vii lii suit ni bang 505.236 (2.217.468) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 3.994.904 3.934.747 

Cic carnktngoai bingcO ticdngt&i mcd nhaycimvOi lii sutcCia cic 
san vi cong nq (rong) 

(1.181.509) - - - - - - (1.181.509) 

M(rc chinh loch nh3y cim vii Iii suit ni, ngoi bing (676.273) (2.217.468) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 3.994.904 2.753.238 

(*) Khoin mvc  nay khOng bao gm s6 du dv phOng rOi ro. 



NGAN HANG THISONG M*J  CO PHAN sAt GON CONG THtJNG
Mu s6: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT 
Thô'i  kr tài chinh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Dot, vj tInh: Triêu iMng Vit Na,,, 

41.2 Rüi ro thi trining 

41.2.2 Ru ro tin t 

Rüi ro tin t là rUi ro ma giá tn cOa các cOng cii tii chinh bj bin dng xut phát tü bin dng t' giá. Ngân hang duc thành 1p Va hoat  dng  tai Vit Nam vi ding tin su dvng  là dng 

Vit Nam. Dng tie0 giao djch chInh cOa Ngân hang cOng là deng Vit Nam. Các khoàn cho vay và Crng truàc cho khách hang cUa Ngân hang chO yeu bang ding Vit Nam và do Ia M. 
Tuy nhiên, mt se tài san khác cOa Ngan hang bang ngoai  t khác dng Vit Nam và do Ia M. Ban Teng Giám dc cOa Ngân hang âã thiet 1p ban  müc trang thai cho t'rng loai tiM t. 

Trng thai dMg tiM thrqc giám sat hang ngày va chiCo luqc phOng ngra i-ui ro duçc Ngân hang scr dung dC dam bão trang thai ding tiM duqc duy ti-I trong han  mOe dà thiCt lip. 

Bang du61 dày tninh bay các tii san và cOng nçn cOa Ngãn hang theo loai tiM t tluqc quy d6i sang VND tai  ngày 31 thang 03 nãm 2020 

Chi tiêu EUR thrqc quy di USD dircrc quy t6i 
Cácngoitêkhác 

T6ng 

Tài sin 

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

TiM gOi tai  ngân hàngNhà nir,c - 34.174 - 34.174 

TiM, yang geri tai  và cho vay cac TCTD khác (*) 7.338 2.762.599 4.253 2.774.190 

ChOng khoán kinh doanh (*) - - - - 

Càc cOng ci,i tài chInh phii sinh và the tài san tài chlnh khác (*) - - - 

Cho vay khách hang (1 - 628.689 - 628.689 

ChOng khoin dCu tu (1 - - - - 

GOp vM, dCu hi dài han (*) - - - - 

Tài sin Co khác (*) - 5.428 - 5.428 

Tng Tii sin 8.374 3.449.492 4.817 3.462.683 

Nq phil trã vi V6n chO s& hO-u 

TiM gO-i cOa và vay tO- NHNN và các TCTD khác - 43 8.948 - 438.948 

TiM gO-i cOa khách hang 6.949 389.317 9 396.275 

Các cOng ci tài chinh phii sinh vi các tài san tài chinh khác (*) - 2.122.200 - 2.122.200 

Ven tài trcl, Oy thác dCu tu, cho vay TCTD chju i-ui no - - - - 

Phàt hành giCy tO- có giá - - - - 

Các khoàn nq khác 1.425 499.027 4.808 505.260 

Venvacacqu9 - - 

Tang Ncr phii tn vi V/in chO sO- hOii 8.374 3.449.492 4.817 3.462.683 

Trng thu tiM t ni bing - - - - 

Trng thu tiCn t ngoi bing - - - - 

Trang thu tiCn t ni, ngoi bing - - - - 
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NGAN HANG THU(JNG MiJ cO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CII!NH HUP NHAT 
Thôi k' tài chmnh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 Don vj tin/i: Triu dông Vit Na,,, 

Bang du&i day trinh bay các tii sin và cong nç cOa Ngin hang theo 1oi tin t duc quy di sang VND tai  ngày 31 tháng 12 nAm 2019: 

Chi tiêu EUR thrçrc quy di USD 1u'çrc quy 
Cac:goitçkhac Tng 

Tii sin 

Tin mat, yang bc, dá qu 720 15.650 207 16.577 

TiM gOi tai  ngin hàngNhà ntr&c - 33.623 - 33.623 

TiM, yang gôi ti và cho vay các TCTD khác (*) 7.826 3.026.166 7.029 3.041.021 

Chüng khoin kinh doanh (*) - - - - 

Cic cOng ci tài chlnh phil sinh vi các tii san tii chinh khic (*) - - - - 

Chovaykhachhang(*) - 671.891 - 671.891 

ChOng khoán du tu (*) - - - - 

GOp van, dLi tix dii hn (*) - - - - 

Tii sin c djnh vi Bt dng sin du ttr .. - - 
Tài sin Co khic (*) - 7•553 . 7.553 

Tng Tii sin 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Nq phii tn vi Vn chü s& hüu 

TiMgCricOavivaytrNHNNvàcácTCTDkhiC - 1.972.121 - 1.972.121 

TiMgcricuakhachhing ; 7.584 375.594 9 383.187 

Cic cOng ci tii chInh phil sinh và cic tii sin tài chinh khic (*) - 926.800 - 926.800 

V6n tii trç,, Oy thic du tir, cho vay TCTD chju rOi ro - - - 

Phit hành giy ti cO gii - - - - 

Cic khoin nçl khic 962 480.368 7.227 488.557 

V&ivacicqu5' - - - - 

T6ng Nc phii tn vi Vn chi s& hüu 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Trng thu tM t ni bing - - - - 

Trng thu tiM t ngoi bing - - - - 

Trng thu tiM t nQi, ngo3i bing - - - - - 

(*) Khoin muc nay khOng bao gm s6 dtr dir phOng rOi ro, 
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NGAN HANG THNG MiJ CO PHAN SAI GON CONG TH1fc5NG M1u s: B05/TCTD-HN 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Thôi k' tài chInh tu ngày 01/01/2020 dn ngày 31103/2020 Thm vj tmnh: Triu dông J'71 Nam 

41.2 Rüi ro th tru*ng 

41.2.3 Rüi ro thanh khoãn 

Ri ro thanh khoán là rüi ro mi Ngãn hang khong th thtrc hin duc nghia vi chi trà lien quan dn cong nq tái chinh khi dn han  và không có nguôn vn thay th kJi khách hang rOt vn. Hu qua có th d1n dn 

viéc Ngân hang khong cOn kha nàng thanh toán d& vOl ngithi gi tin và không thrc hin dtrc các cam kt cho vay. Ngan hang quân l' rOi ro thông qua: 

- Kim soát hoat dông huy dng vn vá cho vay hang ngày 

- Duy tn danh muc du tr bao gu1m các chüng khoán du1 dàng chuyn du1i thinh tin mt 

- Kim soát các chi su1 thanh khoin dua trén báo cáo tinh hinh tái chinh dam bào tuân thO theo các quy dinh cOa Ngân hang Nhà nlxOc Vit Nam. 

Bang duOi day tOrn tt các khoàn tái san và n cOa Ngân hang theo nhOm k' han tinh tr ngiy kt thOc nãm ku1 toán 31/03/2020 dn ngày dáo han: 

Chi tiêu Khong anti 
htrOiigk' han 

Trong han 
Tong 

Dn 1 thang Tir 1-3 thang Tfr3- 12 tháng Tr1 -5 nãm Trên 5 nãm 

Tin mat, yang bac,  dá qu' 188.655 - - - - - 188.655 

Tin gOl tai  ngân hang Nhà nithc - 468.145 - - - - 468.145 

Tin, yang gOi tai vá cho vay các TCTD khác (*) - 2.942.491 160.000 - - 3.102.491 

ChOng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cong cu tãi chInh phái sinh va cac 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 

Chung khoan duttr(*) - - 69.054 319.212 637.936 - 1.026.202 

GOp vu1n, du tu dài han (*) - - - - - 125.655 125.655 

Tài san cu1 djnh vâ Bt dông san du tu - - - - - 1.179.381 1.179.381 

Tài san CO khác (*) 368.851 - - - - - 368.851 

Tu1ng Tài san 557.506 4.352.670 3.071.531 7.041.371 2.392.309 3.259.539 20.674.926  

Nç phãi tra - - - - 

TinginicOavàvaytirNRNNvàcácTCTDkhác - 739.985 54.234 - - - 794.219 

Tin giii cOa khách hang - 5.893.275 2.440.800 6.495.359 714.544 15.543.978 

Các cong cu tài chinh phái sinh va các khoân nci tâi chinh khác - 24.792 - - - 24.792 

V6n tái try, Oy thác du tu, cho vay TCTD chju i-ui no - - - - - - - 

Phát hành giy tO có giá - - - - - - - 

Các khoàn nçi khác - 331.879 - - - - 33 1.879 

Tu1ng Nç phii trã - 6.989.931 2.495.034 6.495.359 714.544 - 16.694.868 

Mfrc chênh thanh khoãn rbng 557.506 (2.637.261) 576.497 546.012 1.677.765 3.259.539 3.980.058 
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NGAN HANG TH1JNG MI CO PHAN sAi GON CONG THIJONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 3 1/03/2020 Dun vj 1/nh: Triu dtng Vi1 Nam 

Bang duói day torn tt cac khoân tài san va nq cüa Ngân hang theo nhOrn k' han  tinh tO ngày kt thOc k' k toán 31/12/2019 den ngây dáo han: 

Chi tiêu Không ãnh 
hix&ng kj' han 

Trong han 
Tng 

Den 1 tháng Tr 1 -3 tháng Tfr 3 - 12 tháng Tfr 1 -5 nãm Trên 5 nãm 

Tin rnt, yang bac,  dá qu' 174.4 11 - - - - - 174.411 

Te gOi t?i  ngân hàngNhà nuOc - 784.793 - - - - 784.793 

Tien, yang gOi tai  Va cho vay các TCTD khác (*) - 4.469.986 500.000 - - 4.969.986 

ChCing khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cong ci tài chinh phái sinh và các tài san thi chinh khác (*) - 668 - - - - 668 

Chovaykhachhang(*) - 533.268 2.855.471 7.350.446 1.808.920 2.008.846 14.556.951 

ChongkhoandAutlx(*) - - - 395.147 655.710 - 1.050.857 

GOp v6n, du tu dài han (*) - - - - - 125.655 125.655 

Tài san c6 dinh vâ BtdOng san dAu u - - - - - 1.192.230 1.192.230 

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

Teng Tãi san 505.236 5.788.715 3.355.471 7.745.593 2.464.630 3.326.731 23.186.376 

Nqphhitrã - - - - 

TiengcricOavavaytONHNNVaCaCTCTDkháC - 2.803.507 369.746 46.340 - - 3.219.593 

Tienguicnakháchhang - 5.979.056 2.966.310 5.950.395 771.997 15.667.758 

Các cong ci tài chinh phái sinh và các khoin nçi tài chinh khác - - - - - 

Vn tài trç, Oy thác d.0 tu, cho vay TCTD chju rCii ro - - - - - - - 

Phát hành giey tO tO giá - - - - - - 

Các khoán n khác - 364.278 - - - - 364.278 

T6ng N phãi trã - 9.146.841 3.336.056 5.996.735 771.997 - 19.251.629 

M(rc chênh thanh klioãn rOng 505.236 (3.358.126) 19.415 1.748.858 1.692.633 3.326.731 3.934.747 

(*) Khoán rnlc nay không bao grn sá du dr phOng rOi ro. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH Hç1P NHAT 
Thôi k5' tài chinh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020  

Mu s: B05/TCTD-HN 

Doiz vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

41. Quãn 19 rüi ro tãi chinh (tip theo) 

41.3 Giá trj hQ'p 19 cüa các tài san tài chInh và cong nc tài chInh 

Các tài são tài chinh và Cong nçc tãi chInh cia Ngân hang dang thrçic ghi nhn theo nguyen t.c giá gc trr di các khoán dr 
phOng giãm giá tài são. Do vy, giá trj ghi s cOa các tài san tài chinh và cOng nçi tài chInh cOa Ngân hang có th cO cãc khác 
bit di vói giá trj hçp 19 cOa chOng. 

Hin tai, Ngân hang chua thc hin xác djnh giá tn hgp 19 cOa tt cã các tãi san tài chinh Va cOng ng tài chInh cUa minh. Ngân 
hang sê thirc hin vic trInh bay giá trj hçip 19 cOa tài san tãi chInh và cOng nç tài chinh khi cO các hirrng dn chi ti& cOa các 
Ca quan quán 19. 
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