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NGAN HANG TIHSONG MAE CO PHAN sAi CON CONG THLONG 

BANG CAN DO! K TOAN 

Tai ngày 30 tháng 06 näm 2020 

iMâu so: B02/TCTD 

Do'ii vj tinh: Triu D3izg Vit iVa,n 

C11 TIEU 
Thuyêt 
minh 

30/06/2020 31/12/2019 

A. TAE SAN 

I. Tin mt, yang bc, dá quy' VOl 210.384 174.299 

II. Tiën gui t0i ngãn hang nhà nu*c V.02 652.564 784.793 

111. Tin, yang gui tat các TCTD khác và cho vay 
các TCTD khãc 

V.03 3.124.217 4.968.344 

I. Tin, yang gi:ri t?i  cac TCTD khãc 3.005.417 4.469.694 

2. Cho vay cãc TCTD khác 120.000 500.000 

3. Dr phông rUi ro (1.200) -1350 

[V. Cháng khoán kinh doanh V.04 

I. Chrng khoãn kinh doanh 

2. Dr phông nh no chi'cng khoán kinh doanh 

V. Các c6ng Cu tat chinh phái sinh Va các täi san 
tat cbInh kbác 

V.05 2.953 668 

YE. Cho vay khách hang V.06 14.037.963 14.442.297 
1. Cho vay khãch hang 14. 15 1.25 1 14.556.951 

2. D.r phOng rii no cho vay khách hang V.06.3 (113.288) (114.654) 

VEE. Hoyt dng mua V.07 

1. Muano 

2. Dr phOng ri:ii no boat dng rnua nçl 

VIII. Chirng khoán du tu V.08 840.786 819.628 
1. Chüng khoán d.0 tu sn sang d ban 

2. Chng khoán du tu giU dn ngay dáo han 1.006.877 1.050.857 

3. Dr phong rOi ro chng khoán Mu tu (166.091) (23 1.229) 

IX. Gop vn, Mu tu dat hn V.09 7 11.850 711.850 
1. Dâu liz vào cong ty con 612.503 612.503 
2. Von gOp lien doanh 

3. Dâu u.n vão cong ty lien kt 

4. Bu ttx dai han khãc 125.655 125.655 
5. Dr phOng t6n that Mu u.n dài han (26.308) (26.308) 

Trang 1 



NGAN HANG THUCNG MAL CO Pt-LAN sAt GON CONG THU'ONG Mu so: 1102/TCTD 

BANG CAN DOI K TOAN 

Ti ngãy 30 thãng 06 nãm 2020 Do,z vj Einh: Triit Dizg Vi Nan,  

Thuyt 
minh 30/06/2020 

1.167.441 

V.10 743.052 

1.218.578 

(475.526) 

V.11 

V.12 424.389 

511.841 

(87.452) 

V.13 

V.14 430.439 
V.14.1 10 [.998 

276. 128 

V.21 

V.14.2 52.313 

21.178.597 

CHETIEU 

X. Tài são cci dnh 

1. Tãi são c djnh hfru hInh 
a. Nguyen giã tãi san cci dnh hu hInh 

b. Hao mom tài san c6 dnh hcru hinh 

2. Tài ain cci djnh Ehuê tã chInh 

a. Nguyen giã tài san c djnh thuC tài chinh 

b. Hao mon tài san c6 djnh thuC tãi chinh 

3. Täi san c dnh vci hmnh 
a. Nguyen giã tãi san c djnh vo hInh 

b. 1-lao mOn tài san cS djnh vO hinh 

XI. Bat dng são dãu ttr 
a. Nguy&n giá bat dông san du tix 

b. Hao mOm bat c1ng san du U 

XII. TAi são cci khác 
1. Các khocin phãi thu 

2. Các khoãn lài, phi phãi thu 

3. Tãi san thu TNDN hoan Iai 

4. Tãi san Co khác 

- Trong dci: Loi thA thuvng mgi 
5. Cãc khoãn dir phOng rcii ro cho cac tãi san Cci 

TONG TI SAN CO 

31/12/2019 

1.191.024 

764.791 

1.2 15 .623 

(4 5 0. 8 3 2) 

426.233 

511.841 

(85.608) 

327.705 

69.255 

206.806 

51.644 

23.420.608 

Ti-ang 2 



NGAN HANG THUNG MM CO PI{AN SAI CON CONG TUU'ONG iV1u s: Bo2rrcTD 

BANG CAN DOI ICE TOAN 

Ti ngày 30 tháng 06 nàm 2020 DoWn vj (liz/i: Triu Dizg V&1  Nain 

cut iiEu 
Thuyêt 
minh 

30/06/2020 31/12/2019 

B. NQ PHAI TRA VA VON CHU sO HUU 

I. Các khoãn nq chinh phü vã Ngán hang Nhà nu*c V.15 

IL. Tiên gih va vay cäc TCTD khác V.16 524.085 3.219.593 

1. Tiëi gri cia the TCTD khác 521.390 2.965.923 

2. Vay the TCTD khác 2.695 253.668 

111. Tin gui cüa khach hang V.17 16.590.288 16.277.630 

IV. Các cong cv tOi chInh phOi sinh vi cOc khoãn nç ti chinh kh0 V.05 

V. Von tai tro, Uy thic du ttr, cho vay TCTD chiu rOl ro V.18 

VI. Phat hanh giy tO cO gia V.19 - 

VII. Cac khoan n khäc V.20 399.747 362.506 

1. Các khoàn lài, phi phãi trà 302.180 248.579 

2. Thu TNDN hthn Li phãi trã V.21 

3. Cáe khoàn phái trà và cong nq khác 97.567 113.927 

4. Dr phong r0i ro khác (DL' cho cong nçz tim n) 

TONG N PHAI TRA 17.514.120 19.859.729 

Trang 3 



/ . 

D Thi Loan Anh 

16 Iháng 07 nám2020 

ClAM DOC 

Trn Thanh Giang 

NGAN HANG THISONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUONC Mu s: B02/TCTD 

BANG CAN DO! K TOAN 

Ti ngãy 30 tháng 06 nãm 2020 Dan vj link: Triu áng Vit ,Va,n 

30/06/2020 31/12/2019 

3.664.477 3.560.879 

3.080.716 3.080.716 

3.080.000 3.080.000 

716 716 

287.460 287.460 

1.827 - 

294.474 192.703 

21.178.97 23.420.608 

30/06/2020 31/12/2019 

2.844.838 1.181.509 

2.436.525 926.800 

2.436.525 926.800 

171.860 91.729 

236.453 162.980 

CHtTIEU 

VIII. Vn và các qu 

I. Vn cCia TCTD 

a. VOn diu lé 

b. V5n ddu tir XDCB, rnua sdm tài san c dinh 

c. Thang dir vn cilphdn 

d. COp/i11uqu9 

e. CO philu ui dâi 

g. Vnkhác 

2. Qu5' cila TCTD 

3. Chênh tech t) giá hi doái 

4. Chnh Ich dánh giá Ii tãi san 

5. Lçi nhuân chtra phân ph6 

IX. Lqi ich cüa c dông thiu s 

TONG N PI-IAI TRA VA VON CHU SO HUU 

CAC cuf TIU NGOAI BANG CAN DO! KE lOAN 

CHI TIEU 

I. Nghia vu n tim n 

I. Báo lành vay vn 
2.Cam kt giao dlch  ngoi hi 

Cam ke't mua ngoçi lé 

Cam ke1 ban ngoi le 

Cam kit giao dick hoán ddi 

Cam k& giao djch ti.rang lai 

3. Cam kt cho vay không hUy ngang 

4. Cam kt trong nghip vu L/C 

5. Bão lãnh khác 

Thuyt 
minh 

V.22 

 

  

  

Thuyêt 
minh 

V11138 

 

   

Li.P BANG 

Trang 4 



LAP BANG 

L 

rhniThj Müa 

KTOANTRfflIYNG / 

ngày I6thángO7nam 2O2 

ONG GIAM DOC' 

nfl Rfinh Giang DO Tb1 Loan Anh 

NGAN HANG THUONG rVI1 CO 1'HAN SAi CON CONG TuUNC Mu so: B03/TCT[) 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 

ThOl k5i (ii chInh tir ngiy 01/01/2020 dn ngiy 30/06/2020 0on vj tin/i: Triêu Dng Vit Na,,, 

Clii TLEU 
Thuyt 
minh 

Quy II 

Nm 2020 Nim 2019 

LOy k tr diu nim dn cuoi qu II 

Nãm 2020 Nim 2019 

1. Thu nhp lãi vã cic khoin thu nhip nrcrng tr VI.23 392.566 381.738 784.692 755.725 

2. Chi phi lAi vi cic chi phi tuong tr VI.24 233.806 225.868 473.873 441.224 

I. Thu nhp lii thun (1-2) 158.760 155.870 310.819 314.501 

3. Thu nhp tir hot dng dch vij 13.090 16.396 26.795 31.985 

4. Chi phi hoat dng djch viii 4.901 5.027 10.399 10.441 

IL Lu/to thun t0 hotdng djch vit (3-4) VL25 8.189 11.369 16.396 2 1.544 

[IL Lii/1O thun tü hot dng kinh doanh ngo9i hOi %'1.26 9.535 3.465 16.986 4.985 

IV. Lui/IO thun tr mua bin chOng khoin kinh doanh \'I.27 (40) 

V. Lui/IO thun hr mua bin ching khoin du tw VL28 

5.ThunhptUhoatdngkhac 23.561 5.163 32.282 12.507 

6. Chi phi hoat dng khic 269 912 666 1.461 

VI. Lai/IO thun tir hot dng khic (5-6) VI.30 .23.292 4.25 1 31.616 11.046 

VII. Thu nhp tfr gop vOn, mua CO phn VL29 200 200 200 200 

VIII. Chi phi hoat  dng V131 109.288 108.820 242.696 220.95 1 

IX. Lçri nhun thun tr boat  dng kinh doanh 
truOc chi phi dr phing rOi ro tin d/ng 90.688 66.335 133.281 131.325 

(1+U+II1+IV+V+VI+VII - VIII) 

X. Chi phi d.r phong rOi ro tin ding 12.713 48.519 6.117 44.204 

Xl. TOng Iqi nh4n trithc thud (IX-X) 77.975 17.816 127.164 87.121 

7. Chi phi thu TNDN hin hinh 20.902 14.195 25.393 17.384 

8. Chi phi thuE TNDN hon 13i 

XII. Chi phi thud Thu nhp doanh nghip(7+8) 'I.32 20.902 14.195 25.393 17.384 

XIII. Lqi nhun sau thuE Thu nhp doanh nghip(XI-XI1) 57.073 3.62 1 101.77 1 69.737 

XIV. Lqi Ich cOa Co dOng thiu sO 

XV. Lii co bin trên cO phiu %'I.22.2 330 226 

Ticing 5 



NGAN hANG THIJONG MA! CO P1-IAN SAI CON CONG TI-flJ'ONG Mu s: B04/TCTD 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T 

Thbi k5' tài chInh tfr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 

(Theo phuong phãp tnrc tiêp) Don vj tmnh: Triu dng Vi jVa,n 

Thuyêt 
CHI TIEU 

mmli 

LU'U CHUYEN TIEN TU 1-bAT DQNG KENH DOANH 

1. Thu nhp li vã các khoãn thu nhp tuang tx nhn dtrcc 

2. Chi phi IAi vã các khoãn thu nhp tLrcmg tr da trã 

03.Thu nhp LCf hot dng djch vi nh.n duçc 

04.Chênh lch s tin thrc thul thc chi t hoat dong kinh 
doanh ( ngoi t, yang bc, chürig khoãn) 

5. Thu nhp khác 

6. Tin thu các khoãn nçi d duqc xr 19 hoá, bO dâp b.ng 
nguôn rii ro 

30/06/2020 

715.370 

(420.272) 

16.396 

16.946 

(412) 

32.012 

30/06/2019 

700.030 

(427.38!) 

21.544 

4.985 

(1.377) 

12.413 

7. Tin chi trà cho nhân viên va hoat d*ng quãri 19, cong vv (216.056) (195.624) 

8. Tin thuê thu nhp thirc nôp trong närn (35.454) (9.781) 

Lwu chuyn tin tijlth,1 th hoot dng kin/i doan/i irwóc nhfrng 
(hay dôi v thi san và v,j hru d3ng 

108.530 104.809 

Nhüng thay dôi vl tài san hoit dng 

9. (Tng)/Giãm các khoán tin, ving gui vã cho vay các 
TCTD khãc 380.000 (75.000) 

10. (Tarig)/Giãm các khoãn v kinh doanh chirng khoãn (21.158) 636.037 

II. (Thng)/Giàrn cac cOng cçt tâi chinh phái sinh và cãc tái san 
tài chinh khOc (2.285) 

12. (Tang)/Giãm các khoãn cho vay khách hang 405.700 (510.291) 

13. Giãm ngun dij phOng d bO dp tn tht các khoOn (12.425) (9.005) 

14. (Täng)fGiOni khâc v tài san hoat dông (28.609) (39.548) 

Trang 6 



NGAN HANG THUNG M1 C PHAN sAi CON CONG THUNG Mãu so: BO4ITCTD 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 

Thôi k' tài chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 

(Theo phiioiig pháp trtrc tip) Do,i vi ti,zI:: Triçu ethag Viet Nan: 

CHI TIEU 

Nhfrng tizay diii v cong n hort dng 

IS. Tang/(Giãm) cãc khoãn nçi chinh phii Va NHNN 

Thuyêt 
30/06/2020 

minh 
30/06/2019 

16. Tang/(Giãm) câc khoán tin gui vã vay cãc TCTD (2.695.508) 943.606 

17. Tang/(Giâm) tin gui cüa khách hang (bao gm cã Kho bac 
Nhãnoàc) 312.658 (90.642) 

18. Tangl(Giám) phit hành giy t cO giá (ngoi trCr OTCO 
dLrçlc tmnh vào hoat dông tài chinh) 

19. TAng/(Giám) von tài trçx, ciy thãc d&u tu, cho vay ma TCTD 
chlu r0i ro 

20. Tang/(Giâm) các cong cii tài chinh phái sinh và cáo khoàri 
nçi tài chinh khãc 

21. TAng/(Giãm) khãc v cong nq hoat dng (6.299) (30.202) 

22. Chi tir cOc qu9 ca t& chic tin ding 

I. Luu chuyn tin thuãn tü hoat  dng kinh doanh (1.559.396) 929.764 

Wu CHUYEN T1N TU HOi.T DQNG DAU TU' 

1. Mua sämTSCD (3.068) (437) 

2. Tin thu tr thanh l, nhung ban TSCD 16 10 

3. Tin chi ti thanh I, nhung ban TSCB 

4. Mua sm bt dng san du U 

5. Tin thu tcr ban, thanh I bt dng san du U 

6. Tin chi ra do ban, thanh l> bat dng san du tu - 

7. Tin chi du tu, gOp vOn vào các don vj khãc 

8. Tin thu diu Ui, gOp v6n vào cãc dn v khác 

9. Tin thu c tuc và lçii nhun thiczc chia tr các khoân du tu, 
gop vOn dài han 

200 200 

II. Lu'u chuyën tiën tü hoat dông dãu tw (2.852) (227) 

Trang 7 



NGAN HANG THUNG MA.1 CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s: B04/TCTD 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 

Thôi k' tài chInh tr ngy 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 

(Theo phuong pháp trrc tip) Do7i v/tin/i: Triu dông Vi1 iVanz 

CHI TIEU 

LUU CHUYEN TIEN TU flOAT IE)ONG TAt CHNH 

Thuyt 
ni inh 

30/06/2020 30/06/2019 

01. Tang v6n c6 phn tr gOp vn vO/hoc phát hãnh c phiu 

01 Tin thu tr phát hãnh gi.y W cO giá dài hn dO diu kin 
tinh vão vOn tu cO và các khoin vn vay dOi hn khác 

01 Tin chi thanh toãn giy t& cO giá dãi hn dO diu kin 
tinhvào vOn tircó vàcâc khoãn von vaydaih.nkhOc 

4. C trc trá cho c dong, lqi nhun dã chia 

5. Tin chi ra mua c& phiu qu 

6. Tin thu thrçic do ban c6 phiu qu 

111. Liru chuyn tiên tr hot dng tài chinh 

IV. Luu chuyên tiên thuãn trong näm (1.562.248) 929.537 

V. Tin va cäc khoãn ttrong duolig tin dãu näm 5.428.786 3.275.775 

VI. Diêu chinh cOa anti hLrOng thay dôi t' giá 1.827 2.258 

VU. lien và cãc khoãn tuong throng tien cuôi nm V 11.33 3.868.365 4.207.570 

 

KTOANTRUYNG / 

I / .1 t 

(I/n 

Tp. 1-1CM, ngây 16 tháng 07 ndlp 2020 

ONG ClAM DOcL_- LAP BANG 

  

I 

 

a 

 

    

-PIii Thi Müa D Thj Loan Anti
'4 ci 

n Thanh Ciang 

T. P 

Trang 8 



NGAN HANG THISONG MM CO PHAN SAL GON CONG THUONG Mu so: BOSITCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k5r tãi chInh tr ngày 01/01/2020 c1n ngãy 30/06/2020 oon v i/nh: Triu Ding VietNam  

I Dc diem hoat  Qng cüa tO chüc tin dng 

1. Giãy phép thành 1p và hot dng, thOi han  cé giä trl 

NgOn Hang Thircmg mai  C phn Sài GOn COng thucrng ducic thOnh l.p theo giy phép s 0034/NH-OP ngày 04/5/1993 do 
NgOn hang Nhã nirôc Vi& Nam cp. Giy chng nh.n dang ky doanh nghip COng ty c phn s 059074 ngày 04/8/1993 vá 
dang k thay di In th0 29 ngày 22/06/2018 do S& K hoach  và Du tir Tp.HCM cp. 

Thai gian hoat  dông cUa ngân hang Là 50 nãm k tr ngay cp giy phép d.0 tiën. 

Vn diu lé: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dn ngày 30 tháng 06 nãm 2020, v6n diu 1 cUa Ngãn hang Là: 3.080.000.000.000 dong. 

2. Hmnh thiic s& hthi v4n: C phn 

3. Hot dông cia ngin hang 

- Huy döng v6n ngn han, trung h và dài han vài cáo hinh thrc ti.n gCri cO k' h.n, không k' ban, chCrng chi tin gUi; 

- Tip nhn vn Uy thác du tu và phát trin cOa các M chrc tin dl:ing trong nuOc; 

- Vay vn các t6 chrc tin di,ing khác; 

- Cho vay ngân han,  trung han vá dãi han d61 vài các t6 chCrc và Ca nhân tOy theo tinh chit và khá nãng nguôn von; 

- Chit khu thircrng phiu, trái phiu va giy ti có giá; 

- HOn vn lien doanh và mua C6 phn theo pháp Lut hin hAnh; 

-  Lam djch vi thanh toán gia cac khách hang; 

- Thi,rc hin kinh doanh ngo?i t, yang bac và thanh toán qu6c té, huy dng càc ba1  vOn tir ntnc ngoài va cáo djch vij ngán hang 
khOc trong quan he vài ntràc ngoài khi dtrçic Ngàn hang Nha NirOc cho phép; 

- Kinh doanh khách san  và an u6ng (khOng kinh doanh tai trV s&); 

- Thirc hiCn nghip v phát hãnh the ni dja cO thuong hiu SAIGON BANK Card. 

4. Think phn Hi dOug Quin trj (FEDQT) 

Ong VU Quang Lam 

Ong Trân Thanh Giang 

OngTrnQu6cThanh 

Ong Nguyn Cao Tn 

BàTrn Thj PhucingKhanh 

Ba Pharn Thi Kim Lê 

ChO tich 

Thành viCn 

Thành viên 

Thành viën 

Thành viên 

Thành viën 

5. Think phn Ban T6ng Giám d6c vi Ké tom trirOng 

Ong Trn Thanh Giang TOng Giáin d6c 

Ba VO Thi Nguyt Minh Phó T6ng Giám d6c thithng trrc 

Ong Nguyn Ng9c LOy PhO T6ng Giám d6c 

Ong Pham Hoãng H6ng Thjnh PhO T6ng Giám dOc 

Ong Trn Qu6c Thanh PhO T6ng Giárn d6 

Ong Nguyn Tn Phát PhoTongGiámd6c 

Ba D6 Thi Loan Anh K toán tnir1ng 

Trang 9 



NGAN HANG THUONG M.1 cO PHAN sAt GON CONG THUONG Mu s: Bo5rrCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Tbôi kS' tat chinh tir ngãy 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 Don v/tin!:: Trize Dông Vit Nan: 

6. Tru sO chinh 

Tru sà chjnh cüa Ngan hông: S 2C Phô Dirc Chinh, Phtthng Nguyn Thai Binh, Qun 1, Thành ph Ho Chi Minh. 

Cho dCn theii dim 1p báo cáo nay, Ngan hang có 33 chi nhánh, 55 phong giao djch Va trung tam kinh doanh thá. Các chi nhánh 
duoc ma trén dia bàn miCn Bc, mien Trung, mi&n Narn và Táy Nguyen. Ngân hông có mt COng ty con. 

7. Cong ty con 

COng ty Quàn 1 N và Khai thác Tài san dLrcic thinh lap theo giOy phép s 4104000033 ngày 24/12/2001, dAng k9 thay di ten 
7 theo ma s mài 0302487767 ngày 21/6/2013. T l gOp vn vào COng ty l 100%. 

8. Tong s can b. cong nhân viên den ngày 30/06/2020: 1.352 ngrai. 

lông so can b, cong nhãn viCn den ngày 31/12/2019: 1.366 ngtrOt 

11. NiCn do ké toán, don v tiëii t s0 dng trong ke toán 

I. Nin do ke toán: bat deu tr ngày 01 tháng 01 k& thOc van ngày 31 tháng 12 hang nAm. 

2. Don v Lien t sr dung trong k toán: Vit Nam dng. 

111. Chun mc va Che d kê toán áp diing ti ngãn hông 

Báo cáo vC tuân thu cáo chuOn mçic ké toán Vit Nam (VAS) hoOc  các quy dinh hiên hành: 

Các baa cáo tái chinh cOa Ngân hông kern theo dircic 1p theo quy uac giá gc và phO hp các ChuOn mc Kê toán Viêt Nam, 
He thng Kë toán Vit Nam vâ các quy dlnh pháp l có lien quan áp dung cho các ngãn hông vá cáo t chCrc tin dung khác ho.t 
dOng tai nrac CHXHCN ViCt Nam. Do do cáo báo cáo tài chfnh dinh kern khOng nhm mvc  dich phãn ánh tinh hInh tài chinh, 
két qua hot dng kinh doanh va luu chuyen tien té theo cáo nguyen tec và thông l ke toán duçic thra nhn chung i cáo ruroc 
và ngoài phm vi Vit Nam. Cac nguyen tc và thirc hânh kâ toán scr dicing ti n1rOc CHXHCN Vit Nam cO the khac vài thông 
I ti các nLrac khác. 

Ché d va hInh thüc ké toán áp dyng: 

Ngân hông áp dung h thng che d ke toán Ngãn hang Vit Nam ban hành theo Quyet djnh s 479/2004/QB-NHNN ngay 
29/4/2004, chê d b cáo tài chinh di vai các t6 chtrc tin dung theo Quyet dinh s 16/20071QD-NF{NN, ngôy 18/4/2007, 
Thông tu 10/2OI4RT-Nt-ENN ngày 20/03/2014,ThOng ti.r 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 vá Thông tu 22/2017iTT-
NHNN ngày 29/12/2017c0a Ngân hang Nha. nuOc Vit Nam và các chuen mrc kê toán cO lien quan. 

IV. Chinh sách k toán áp dung tai Ngân hông 

1. Cãc thay dOi v chInh sách ke toán 

Ngày 29 tháng 12 näm 2017, Ngân hông Nhà nuàc do ban hành Thông tir s6 22/201711T-NHNN hiu 1c áp diing 01/04/2018 
thay the sCra d61 và hOy bO: khoân 20, khoàri 25, khoán 28, khoán 29, khoàn 46 vô khoãn 50 DeI 2 Thông tu s 10/2014/TT-
NHNN ngày 20/03/20 14 cOa Ngân hang Nhà nuOc v& vic saa di, b sung mt sO tài khoàn trong I-1 thông tài khoán ke toán 

cáo th chCrc tin ding ban hành thea Quyêt dinh so 479/2004/Q-NHNN ngày 29/04/2004 cOa Thng dc Ngan hông Nhà nuâc 
vá khoàn 3 Diëu I vã khoàn 2, khoán 3 Diu 2 Thông tu so 49/2014/Yr-NI-INN ngày 3 1/12/2014 cOa Ngán hông Nhá ntràc ye 
viCc saa dIM, bó sung mt s diCu khoán cUa che d báo cáo tài chinh di vâi các th chac tin ding ban hàrth kern theo Quyet 
dnh s 16/2007/QD-NFINN ngày 18/04/2007 và H thng tài khoãn ké toán cáo t ch(rc tin ding ban hônh kern thea Quyet 
dnh s6 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 cCia Thóng d6c Ngân hang Nhà ni.rac. 

2. ChuyCn dôi tiCu t 

T' giá scr dyng dC hich toán các nghip vy rnua, bàn ngoi t là t giá mua, ban thc t tai thyi diem nghip vu kinh e, tôi 
chinh phát sinh. 
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NGAN HANG TUUNG MI cO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

THUYT MINH BAO CÁO TAL CHtNH 

Th&i kS'  tài chInh tr ngày 01/01/2020 thn ngày 30/06/2020 9on vj tin/i: Triu Thing Viçt Narn  

T' giá sr ding d hch toán các nghip vi khác v ngoi t d chuyn di ra dng Vit Nam: là t)) giá binh quán mua và ban 

chuyn khoãn giao ngay cüa dng ngoi t dO tti ngáy phát sinh giao dch. 

S6 dir cu6i k eOa các khoán muc tin tê cO g ngoai tê phái ducxc dánh giá li theo t giá giao ngay ti thri diem cuôi ngày tm 

vic cuói cOng cCia k' báo cáo. Nu t' giá nay nliO hcrn 1% so vcii t giá binh quân gia quyn mua vâ ban cOa ngày lam vic eui 

cOng cOa kS'  báo cáo. Nu t giá nay Ian hn 1% so vai t' giá binh quân gia quyn mua vã ban c/ia ngày lam viêe cu61 cOng c/ia 

k' báo cáo thi l.y t giá binh quân gia quyn mua ban nay. 

Chênh lch t gia c/ia các nghip vi phát sinh trong k' và dánh giá 1i so dir các khoán mic tin t cO géc ngoai t cui k' dirge 

dua vào Báo cáo kt qua hoat ctng kinh doanh trong ks'. 

T9 gia quy di ii ngáy 30/06/2020: 

23.205 VND/USD 

16.990 VND/CAD 

26.098 VNDIEUR 

28.563 VND/GBP 

215,48 VND/JPY 

15.976 VND/AUD 

16.661 VND/SGD 

24.404 VND/CFI F 

3. Cong c Lài chInh phái sinh và k toán p hông ngüa rüi ro 

Các cOng cii tâi chinh phái sinh ducrc ghi nhn tren bang can di k toán theo giá trl hgp dng vào ngày giao dich, và sau dO 
dircic dánh giá 1i theo t gia vao ngáy cuêii tháng. Lgi nhun hoc 1 khi các cOng ci tài chinh phái sinh dà thgc hin dirge ghi 
nhân trorig báo cáo kt qua hoat ctông lcinh doanh. Loi nhuân hoc 1 chira thgc hin dirac ghi nhOri vào khoãn min e chênh 1ch 
t) giá h6i doái trên bang can di k toán váo cu mi tháng vA dirge kt chuyri vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh vào 
thai dim cuii nàm. 

4. K toán thu nhOp lái, chi phi liii và ngirng d thu lãi 

Ngân hang ghi nhän thu nhãp lâi và chi phi lái theo phi.rang pháp d thu, dg chi hang ngay. Ui c/ta các khoán cho vay qua han 
khOng dirae ghi dir thu ma dirge ghi nhn ngoai bang. Khi mt khoán cho vay trO thàrih qua han  thi sO läi dã dir thu di.rac hoãn 

Ii và dirge ghi nhán ngoai bang. Thu nhp Iái c/ta các khoãn cho vay qua han  dirge ghi nhn vão báo cáo kt qua kinh doanh 
khi thu dirge. 

5. K toán các khoári thu tir phi và hoa hng 

Thu nhãp t/r phi và hoa hang bao gm phi nhn dirge t/r dlch  vy thanh toán, dch vu rig/tn qu', phi i/i các khoàn b/to lãnh v/i các 
dch vy khác dirge ghi nhn khi thue nhãn. 

6. K toán di vOi cho vay khãch hang, hoat dng mua ncr 

Kë toãn dOi vOl cho vay khách hang 

Nguyen tc ghi nhân các khoân vay: Các khoán cho vay khách hang dirge trinh bay theo so dir ncr gOc tr/i di dçr phOng rOi ro cho 
vay khách hang. 

Nguyen tc phân loai ng Va dãnh giá r/ti ro tin dyng: Các khoãn vay ngân han  cO kS' han dn 01 nãm. Các khoán vay trung han 
co k' han  t/r trCn 01 nAm dn 05 nàm vâ các khoán vay dâi han cO k' han  trên 05 nãnt. 

Các nguyen tc phân loai ng va dánh giá r/ii ro tin dining  dugc Ngân hang thgc hin theo Thông tir sO O2f2013TfT-NHNN ngAy 
21/01/2013 vá Thông tir sO 09/2014,TF-NHNN ngãy 18/03/2014 

Ca sa trIch 1p  dr phOng u/ti ro va xóa sO các khoãn cho vay không cO khá náng thu hOi: Dci phOng cy th dirge tinh theo cac sO 
dir các khoàn cho vay t/rng khách hang Va các cam kët ngoi bang tai  thai dim cuOi qu dga trén vic ph/tn loai nhOm ncr cho 
vay theo thai han  ng. D phOng cu th các lchoán cho vay và các cam kCt ngoi bang tai  ngày k& thOc nián dQ k toán dirge xác 
dinh dira trên viéc s/i dung các t' l dg ph/mg sau day dOi vài c/ic so dir ncr gOc tai  ngày 30 tháng Ii hang nãm sau khi tr/r di giá 
trj c/ta tái san dam bao da dirge khu tr/r theo các t)) l quy djnh. 
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NGAN HANG THLfONG Mji1 CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mâu so: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH 

Thô'i k tài chInh tu ngày 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 Do',z vi tmnh: Triu Dng Vi iVan, 

Phãn 1oi nO Ty 1 1p d phOng ci the 

NhOm I N dO tiCu churi 0% 

NhOm 2 Ncx cn thU 5% 

NhOm 3 Nç1 d.rài tieu chun 20% 

NhOm4 Ngnghing 50% 

NhOm 5 Nq cO khã nang mt vn 100% 

Dr phOng chung ducyc tinh bang 0,75% thng s6 du cUa cac khoãn cho vay khách hang tr nhOm 1 dn nhóm 4. 

Viêc xóa sc các khoàn no vay khOng cO khà nang thu hi can cir vào Thông ti.r s6 02/201311T-NHNN ngày 21/01/2013 và 
Thông LI! 09/2014/IT-NI-INN ngày 18/03/2014. 

Ban no cho Cong ty TNHH MTV Quãn I tài san cüa To chirc tin dung Vit Nam (VAMC) 

Ngân hang thçi'c hin vic bàn ncr cho VAMC theo Nghj dnh s 53/20 13/ND-CP do Chinh phU ban hành ngày 18 thãng 5 nam 
2013, Nghj dnh 34/2015/ND-CP do Chinh phci ban hành ngày 31 tháng 3 nám 2015 süa dôi va bô sung mtsÔ diu cUa Nghi 
djnh 53/2013/ND-CP, thông tu 19/2013/Tt-NHNN do Ngân hang Nhà ni.ràc Vit Nam ban hành ngày 06 tháng 9 nam 2013 
quy djnh v vic mua, bàn, xCr I ncr  xu ccia Cong ty quãn 1 tài san cOa T chcrc tin ding Vit Nam, và càc khoàn no bàn cho 
VAMC thrc xuât toán khOi bang can di k toán theo các hLrng dn trong cong van s 8499/NHNN-TCKT do Ngân hang 
Nha nàc ban hành ngày 14 tháng II nam 2013 v vic htràng d6n hch toán nghip vi mua ban ncr  xu cOa VAMC và t6 chcrc 
tin diing, và cOng van s 925/NHNN-TCKT do NI-INN ban hành ngay 19 tháng 2 näm 2014. 

Trái phiu dOc  bit phát hành bri VAMC ti.rcing Crng vài khoán nq xu ma Ngân hang bàn dLrcrc ghi nhOn là chang khoán ncr  gi 
dn ngày dào han. 

Khi hoàn thành thU tue mua bàn no xâu, Ngân hang sCr dvng d phOng ci the dã trIch 1p chLra sCr diing de hch toán giám giá tn 
ghi so ccia khoãn ncr  xCu và tOt toán tài khoàn ngo4i bang theo dOi Ii chua thu duoc cUa khoán ncr  xOu dO. 

7. K toán dc nghip vu kinh doanh và (Mu tu chUng khoán 

7.1. Nghip vi kinh doanh chung khoán 

Chrng khoàn kinh doanh là ehing khoán ban (Mu dirçrc mua và nâm gi cho mc dich kinh doanh trong ngen han  hoc nOu Ban 
TOng Giám dOe quyêt dinh nhlr vy. 

Nguyen tac ghi nhn giá trj chtrng Ichoán kinh doanh: Chcmg khoán kinh doanh ban (Mu duçrc ghi nhOn theo giá thi,rc t mua 
chi:rng khoán (giá gOc), bao gOm giá mua cong (+) các chi phi niva (neu eo). Sau do, các chUng khoán nay duqc ghi nhOn theo 
giá gOc tr d phOng giáni giá. chnng khoán. 

D phOng 101 10 thLn khoOn kinh doarih ducrc Ip khi già tr thuOn cO th th hin diroc (giá th inrOiig) ,0a chcrng khoOn 
kinh doanh giãm xuOng thep hon giá gOc. 

Ui hoc 16 kinh doanh chirng khoàn duqc ghi nhn tren báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh theo sO thuOn. 

7.2. Nghip vi (M tir chü'ng khoán 

Chnng khoán (M tix gOm các chCrng khoán sn sang dO bàn và các chàng khoán gi (Mn ngày dáo han. 

Chã'ng khoán giü' den ngày dão ban:  là cac chCrng khoàn có k5' han  cO dlnh  và các khoàn thanh toán cO djnh hoOc co thO xàc 
djnh ducrc vã Ban TOng Giám d6c CO dnh và có khà nang giU' dOn ngày dáo han. 

Chii'ng khoãn sCn sang dê ban: là các chcrng khoàn ncr  hoc chcrng khoán v6n ducrc  gi trong thi gian khong On djnh trI!Oc, 
cO the thrqc bàn bOt cCr lOc nào. 

Nguyen tOn ghi nhn chUng khoán (Mu Lu: ducrc ghi nhn theo già thçrc tO mua. Sau dO các chCrng khoán nay dirçrc hach  toàn 

theo giã gOc trr d phOng giám giá chnng khoàn trong các kS'  kO toán tiOp theo. 

Thu nhp lai tr chirng khoán ncr  git den ngày dan han  ducrc ghi nhn trën Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh trên co sO dtx 
thu. UI duvc hirOng truOc khi Ngãn hang nOm gia ducrc ghi giãm trr vào già vOn tai  thOi diem mua. 
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NGAN HANG TFIUaNG MINI cO PHAN SAL GON CONG TUUONG Mu s llOIFCT1) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi kS'  tài chinh ttr ngày 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 Do',: vj ((nh: Triu Doug Vi1 Nan: 

LOi hoic i tir kinh doanh chtrng khoOn sn sang d bàn ducc ghi nhn trén Báo cáo k& qua hot dng kink doanh theo sO 
thun. 

Dçt phOng rüi to ch(rng khoán du at dw7c Lp khi giá trj thun co th thrc hin du'cic (giO thl trumg) cOa chng khoOn du tu 

giãm xung thp hcin giá gc. 

7.3. Nghip v du ttr vão cOng ty con 

Khoàn du tu' vào Cong ty con dtxçc ghi nhn khi NgOn hang nm gi trêri 50% quyn biu quyêt và cO quyn chi phi các 
chInh sách tài chinh và hoat dông, nhni thu du'uc li ich kinh t tr các hot dung cOa Cong ty dO. Khi Ngân hang khOng cOn 
nm gic quyn kim soát COng ty con thI ghi giám khoãn du tu váo cOng ty con. Các khoân du at vào Cong ty con duc phàn 
ánh trOn báo cáo täi chink theo phirong phOp giá góc. 

Phircing oháp giá g& Là phi.rcing pháo k toán ma khoán du tir duqc ghi nhn ban du theo giá gc, sail dO khOng duçic dièu 

chinh theo rihcrng thay d6i cOa phn sâ hciu cOa các nhà d6u at trong tài san thu.n cOa ben nhn du ni. Báo cáo k& qua hot 

dng kinh doanh chi phán ánh khoán thu nhp cüa các nhà du at dirçic phân chia tCr liii nhuân thu.n Iu k ciia ben nhân du at 
phát sinh sau ngày du tic. 

Dir phOng tn tht cáo khoán du tic COng ty con duc Lp khi NgOn hang xác dlnh  drçic các khoán du tic nay bl giàm sOt giá tr 
không phái tm thai và ngoái k hoch do kt qua hot dng cOa các cong ty con du tic bi 6. 

7.4. Nghip vu du tu dài hin khác 

Du tic dài hn khác Là các khoán du tic vài t I thp hon hoc bang 11% phn v6n cOa các t6 chirc kinh t. Các khoán du tic 
dài hn ghi nh.n ban du theo giá g6c. 

Dir phOng tn that cáo khoàn du at tài chink dOi htn dtxqc 1p khi Ngãn hang xác djnh duqc cáo khoàn du tic nay bi giám sOt 

giá trl không phái tam  thci va ngoai k hoach do k& qua hoit dQng cCia các cOng ty dirçcc du at bj 16. 

8. Nguyen tc ghi nhn TSCD hUu hInh 
Tài san c6 dinh hau hinh duqc ghi nhn theo nguyen giá ti-cr di (-) giá trl hao mOn tOy ká. Nguyen gia là toàn b các chi phi ma 
Ngân hang phài bô ra d co dirçrc tài san c6 djnh tinh dn thii dirn dua tái san dO vào trang  thai s&n sang scr dng theo dtr  tinh. 
Các chi phi phát sink sau ghi nhn ban du chi duçic ghi tang nguyán giá tài san c dnh nu các chi phi nay chic chin lam tang 
hi ich kinh t trong tlrcmg lai do sü dvng  tài san do. Các chi phi không thOa man diu kIcn trên dirçcc ghi nhn là chi phi trong 

kS'. 

Khi tài san c dnh du'çic bàn hotc thank l, nguyen giá và khãu hao JOy k& thrqc xOa s& và bt k' khoãn Iài 16 nào phát sinh tir 
viêc thanh l du dirqc tinh vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài sOn cc thnh hrtu hlnh rnua sm 

Nguyen giá tài san c6 dnh bao g6rn giá mua (trr (-) các khoán dirccc chit khu thico'ng mi hoic giàm giá), các khoán thus 

(khong bao g6m các khoàn thus duqc hoàn l) và các chi phi lien quan trrc tip dn viêc dica tài san vào trng thai sn sang sü 
dung, nhu chi phi l.p d,t, chy th'~, chuyCn gia v các chi phi lien quan. trrc tip khic, 

Tài san c dnh kink thành do du tic xãy dirng theo phtwng th(rc giao thu, nguyen giá La giá quyt toán cOng trinh du tic xây 
dtrng, các chi phi lien quan trrc tip khãc và L phi truàc ba (nu cO). 

Tãi san c dnh là nhà ccra, vt kin trüc gAn lin vOi quyn sü ding d& thi giá tr quyn scr dçing dt duGc xác dlnh  riOng biêt và 
ghi nhn là tài san c6 dlnh  vO hirih, 

9. Nguyen tc ghi nILn TSCD vO hinh 

Tái san c djnh vô kInk thsc ghi nhn theo nguyen giá trCr di (-) giá tr hao mOn lOy k. Nguyen giá tái san c djnh vô hmnh là 
toàn b các chi phi ma Ngân hang phái be ra d cO duccc tài san cô djnh vO hinh tinh den th dini dira tãi san dO vào sir ding 
theo dir kin, 

Mua lài sOn c6 dlnh  vO hmnh riCng bitt 

Nguyen giá tài San cô djnh vO hinh mua riêng bit bao gm giá mua (trr (-) các khoãn du'ccc chi& khu thirong mal  hoc giàm 
giá), cáo khoán thu (khong bao gm các khoán thud dirçrc hoàn ha')  và các chi phi lien quan trc tip dn viêc di.ra tái san vào 
trang thai sn sang sir ding. Khi quyn str drng d.t dirc mua cOng vi nhã cüa, vat kin trOc trCn d& thi giá trj quyn sir dung 
dAt dirqc xác djnh riêng bit vá ghi nMn  là tài san cô djnh vO hmnh, 
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NGAN HANG THUaNG M1E CO PHAN sAi CON CONG THUONG 1u so: BO5/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k' tãi chinh tr ngãy 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020	 Do',z vi tin/a: Triu Diag J'iet Na,,, 

Tài san c6 dinh vô hinh hinh thành tr vic trao di thanh toán bang chüng ti lien quan den quyn s& hQu vOn ciia dGn V, 

nguyen giá tãi san c6 djnh vô hinh là giá tr hçip ly ciia các chirng tr disac phát hành lien quan dn quyn sii hu van. 

Ta! san c thnh vO hmnh là quydn th dyng dat 

Nguyen giá tâi san cO dinh vO hinh là quyn sir ding dOt là s tin trá khi nhn chuyCn nhucmg quyn sir dung  dOt hp pháp tcr 
ngisi khic, chi phi dn bO, giâi phóng mt bang, san lAp mt bAng, tê phi truOc ba..,  hoac giá tn quyAn sir diing dAt nhn gOp 
vn lien doanh. 

Phdn rnlm may vi iinh 

PhAn mAm may tinh là toan bO các chi phi mi Ngin hang di chi ra tinh dAn th diAm dim phAn mAm vào sir dung. 

10. Phuong pháp khOu hao TSCF) 

Iii sin c& djnh hOu hmnh duac khAu hao theo phucmg pháp duing thAng dira trCn thiji gian six dung  uc tInh ciia tii san. Thi 
gian hiru dtng LrC tInh là thai gian ma tii sin phát huy ducic tác dung cho san xuAt kinh doanh. 

Thô'igiaus lafru ding zóc tin/a cüa cdc TSCLI nlawsau: 

NhO xzrãng, vçit kiln trzc 25 ndrn 

May mdc, thilt bi 4 - 8 ndm 

Phi rcrng riên van tái. truyln dJn 5 - 6 ndnz 

Thiëtb/, dtingciquánlj 2-5ndnz 

Tài san c dinh khác 4-. 6 ndm 

Quyln s& thing dcli cO thiYi hn ducrc khdu hao phit hop vái th&i hn rên gidy chirng nhçn quydn szTt dting dOt. 

Quyln sa- dung dcli vO th&i hqn dzrcrc ghi nhn lheo giá gdc và không iinh khdu hao. 

11. }CC tom cic giao dch thuê tài sin 

ThuC hot dng: là loi hinh thui tãi san Co djnh ma phOn Ian niti ro vi li ich gOn hAn vài quyAn sir hixu cOa tài san thuc vA 

ben cho thui. Khoàn thanh toOn dun hinh thirc thuC hot dng duçc hch toán vio bão cáo kAt qua kinh doanh theo phuong 
phip du&ng thAng dçra tràn thai hn thuê hot dng. 

12. TiAn vi cic khoin tu0ng duong tien 

Tren báo cáo luu chuyCn tiAn t, tiAn Va các khoin twYng dtrcxng tiAn bao gÔm tiAn, kim loi quy va da quy', tiAn gin thanh toán 

ti Ngin hang Nhà nuOc Vit nam, tiAn gin khOng kS'  hn và có kS'  hn ti TCTD khác CO thin hn khOng qua 90 ngày kA tin 
ngày gin, trái phiu chinh phO và cac giAy ti cO già ngAn hn khác dO diAu kin tái chiAt khAu vii Ngin hang Nhi nuic, chirng 
khoán CO thin hn thu hi hoc dão hn khOng qua 3 tháng kA tin ngày mua. 

[3. D phong, cong nq tiem in vi tii sin chira xic djnh 

Càc khoin dir phOng thrc ghi nhn khi: Ngin hang có mt nghta vu hin tai  phãt sinh tin cãc sv kin di qua; CO thA dim dAn si 

giãm siut nhixng lcii ich kinh tA cAn thiAt dA thanh toàn nghia vi n; Giá trj cixa nghta viu n dO dtrc uirc tInh mt cich dáng tin 

cy. Du phOng khOng cli.rçxc ghi nhn cho các khoàn l hot dung trong ttrong lai. 

Khi Co nhiAu nghia vu nçx tuxcnng ti,r nhau thi khã ning giám sOt lcni ich kinh tO do vic thanh toán nghta v nq ducnc xác dinh 

thông qua vic xem xët toàn bu nhOm nghia vi nOi chung. Dir phOng cOng thrgc ghi nhn cho dO khã ning gum sCat lcci ich kinh 
tA do vic thanh toán tirng nghTa vu nd là nit nhO. 

Dr phong duc tInh 0 giá trl hin ti cCaa các khoAn chi phi dir tinh dA thanh toán nghta vi n vii suAt chiAt khâu truic thuA va 

phàn ánh nhing dánh giã theo thj truing hin ti vA thin giá cCaa tiAn t va nCai no cv thA cOa khoãn nq dO. Khoàn tang len tnong 
dn phOng do thin gian tnOi qua duvc  ghi  nMn  làchi phi tiAn Iii. 

14. Nguyen tOc vi phuong phip ghi nhn chi phi thuO TNDN hin hinh, clii phi thuA TNDN hoin li 

Chi phi thuA thu nhp doanh nghip dtrqc xác djnh gÔm tong chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hirih vi chi phi thuA thu 

nhp doanh nghip hoin li khi xác djnh lçii nhun hoic l cCaa rnt k$' kA toan 
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NGAN HANG THU'ONG MAE cO PHAN SAi GON CONG THUNG Mãu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

ThOi k5' tài chInh tr ngày 01/01/2020 den ngây 30/06/2020 Don vj lf,z Ii: Trieu Dng Vit Nani 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành: là so thu thu nhp doanh nghip phái nôp  (hoc thu hOi duçic) tinh tràn thu 
np chu thuO và thu suit thu thu nhp doanh nghip cüa nàm hin hãnh thco 1ut thuO TNDN hin hành dtrçic ghi nhn. 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hoAn 1i duçc xác djnh cho cáo khoán chênh léch tam  thii  tai  ngày 1p bang can dOi k toári 
gia c s tinh thuO thu nhp cCia cac tài san, n phài trá Va giá tn ghi sO ccia chng cho mic dIch báo cáo tái chmnh và giá trj scr 
diing cho mirc dich thud. Thu thu nhp hoän lai  phãi trà dirçic ghi nhn cho tat cà cáo khoán chanh 1ch tarn  tha, con tài san 
thus thu nhp hoãn lai chi ducrc ghi nhân khi chac chan có dü li nhun tinh thua trong tircing Iai dO khau trcr các khoán chthh 
léch tam thri. 

Giá trl ghi s cüa tài san thuO thu nhp doanh nghip hoAn lai  phái dw7c xem xt lai vào ngày kOt thüc niën do kO toán Va phài 
giàm giá tn ghi sO cña tãi san thuO thu nhp hoAn lai  dOn müc bào dam chOc chin cO dO lch nhun tinh thuê cho phép li ich cCia 
môt phOn hoAc toàn bô tai san thuO thu rihap hoàn lai thnc sr ding. Cáo ti san thud thu nhp doanh nghip hoàri 1aj  chtra gh 
nhn truàc dày dirqc xem xët 1aj  vào ngày kOt thOc nián di kO toán và dirc ghi nhn khi chOc chOn có dO Igi nhuân tinh thuê dO 
cO thO sr ding các tài san thuO thu nhp hoSn 1aj  chira ghi nhn nay. 

lhuO thu nhp hoàn Lai dixcjc ghi nhn váo báo cáo k& qua hot dng kinh doanh ngoi trr trtthng hçrp thuO thu nhâp phát sinh 
lien quan dOn rnc khoãn muc duac ghi thOng vào vOn chO s hUu, trong trithng hqp nay, thuO thu nhp hoàn Iai  cüng dugc ghi 
nhn trrc tiOp vào vOn chO sâ hu. 
Ngân hang chi bi trr cac tai sari thuO thu nhâp hoàn lai và thuO thu nhp hoàn Iai phái trà khi Ngân hang cO quyOn hçip pháp 
duqc bO tr gifla tài san thuO thu nhap hin hành vài thuO thu nhp hin hành phãi np va cáo tài san thuO thu nhp hoãn li và 
thuO thu nhp hoàn lai phai trã lien quan tai thuO thu nhp doanh nghip dwc quán l b&i cOng môt cr quan thuê dôi vài cOng 
mat don vi chiu thuO và doanh nghiOp dir dinh thanh toán thuO thu nhp hin hành phái trá và tài san thu& thu nhp hin hãnh 
trCn co s thuOn. 

Các khoán thuO phái np ngán sách nhà nirOc se dirçrc quyOt Loan cij thO vâi co quan thuO. ChCnh lch gica sO thuO phái nOp 
theo sO sách vã sO lieu kiOm tra quyOt toãn së ducic diOu chinh khi co quyOt toàn chInh thirc vài co quan thuO. 

15. KO toán cáo khoãn vOn vay, phát hành chOng khoán nq, cOng cL.i vOn 

Chi phf di vay là Lài tiOn vay Va các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tiOp dOn các khoán vay cOa Ngãn hang. Chi phi di vay 
dircic ghi nhn vão chi phi trã lài trong ks', khi phàt sinh han quan trçrc tiOp dOn vic dOu w xãy dijng hoc tài san dt dang thI chi 
phi di vay dirçrc tInh tnirc tiOp váo giá tn cOa tai sari dO theo quy djnh cOa chuOn rnrc kO toán Vit Nam. 

16. VOn chü s& hUu 

VOn chO so hu cOa Ngán hang dirc tninh bay trên bang can dOi kO toán bao gOm: VOn diëu I và thng dir vOn cO phan. 

VOn diOu l: dirçrc hInh thành trr sO tiOn ma câc cO dOng dà gOp vOn mua CO phOn, CO phiOu, hoac duçrc bO sung Lr lqi nhuân sau 
thuO theo Ngh QuyOt cOa Bai HOi BOng cO dOng hoc theo quy djnh trong diOu l hoat dng cOa NgAn hang. NguOn vOn kinh 
doanh ducic ghi nhn theo sO vOn thirc tO da gop bOng tiOn hoc bOng tái sari tinh theo mnh già cOa cO phiOu dA phát hành khi 
mOi thánh lap, hoc huy drng them dé mO rng quy mO hoat dng cOa 4gàn hang. 

Thng dir vOn cO phn: Phãn ánh khoán chênh lOch tang gia sO LiOn thirc tO thu ducrc so vOi mnh giã khi phat hánh IOn dOu 
hoc phát hành bO sung cO phiOu và chênh lich tang, giàm gifla sO tiOn thijc tO thu dttçrc so vOi giá mua Iai  khi tái phát hành 
phiOu qu9. Tnthng hçrp mua lai  cO phiOu dO hOy bO ngay tai ngày mua thi giá tr cO phiOu diroc ghi giàm nguOn von kinh doan1 
tai ngày rnua là giá thrrc tO rnua Lai  vã cOng phái ghi giám nguOn vOn kinh doanh chi tiOt theo mnh giá và phOn thng dir vOn  qo 
phOn cOa cO phiCu mua lai )* 

CO phiOu qug là cO phiOu cOa Ngán hang da phát hành và dirqc Ngãn hang mua lai.  Khoán LiOn dà tra dO mua cO phiOu, b 
gOm càc chi phi cO hen quan tnijc tiOp, dtrc giàm tnr vào vOn chO sO hu dOn khi các cO phiOu qu dir?c hOy bO hoäc tái pt 
hành. sO tiOn thu do tái phát hành hoc ban cO phiOu qu5' trO di các chi phi hiCn quan tri,rc tiOp dOn vic tái phát hành hoãc ban cO 
phiOu qu dtxçrc tinh vào phOn vOn chO sO hu. 

VOn khác: Phán ánh sO vOn kinh doanh dirqc hInh thãnh do bO sung tr kOt qua hoat dng kinh doanh hoc duqc 1ng, biOu, tai 
trçi, dánh giã. Iai  tài san. 
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NGAN HANG THUONG ME cO PHAN SAI GON CONG THU'QNG Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Tho'i kj' tãi chInh tir ngày 01/01/2020 dn ngãy 30/06/2020 DoWn vi Ilith: Triêu Dông V&I  iVa,n 

Lçi nhuãn chtra phn phôi. 

Nguyen tác ghi nhn lçii nhun chiia phân ph6i: dugc ghi nhn là s6 Iqi nhun (hoc l) t& kt qua hot dng Linh doanh ca 
doanh nghip sau khi tr1r (-) chi phi thu thu nhp doanh nghip cti k hin hAnh vá cáe khoân diu chinh do tip dung hi t 
chay d6i chinh sách k toôn và diu chinh hi tc sai sOt tr9ng yêu cCta các nàm truâc. 

Vic phôn ph& lcci nhun vâ trich 1p các qu' ducic can cCr vão diu 1 cia Ngân hang và dt.rçic thông qua Di hôi dng c dông 
hông nôrn. 

17. Các diu chinh sO lieu kê toán k$' trwót 

SO lieu dâu nãm và nàm truc dtrqc diêu chinh cho phii hqp theo Thông tu 49/2OI4iTF-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông ttr 
22/201 711T-NHNN ngày 29/12/2017 cüa Ngân hông Nhâ nLràc Vit Nam. 

18. Cãc ben lien quan 

Các ben Lien quan 10 cOc doanh nghip, các cá nhOn, trçrc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, cO quyn kim soát 
ngàn hông hoc chu s kim soãt cCta Ngân hông. Các ben lien kêt, các Ca nhán nào trijc tip hoc gián tip nm gi quyn biu 

quy& cOa Ngân hang ma cO ành hung dáng k di vài ngân hang, nhng chüc trãch quàn I chO ch& nhu ban tang giám dc, 
hi ding quán tr, nhng thành viên than can trong gia dinh cCia nhng cá nhân hoc các ben lien ket hoc nhüng cOng ty lien 
kt vài cá nhãn nay cing ckrqc cci là cOc ben lien quan. Trong vic xem xét trng m6i quan h giLa các ben lien quan, bàn cht 

cüa m6i quan h ducc chü chir khOng phái là hinh thCrc phãp I. 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can dôi kê toán 

1. TiCu mt, vông bc, dá qu 

30/06/2020 31/12/2019 

TinmtbângVND 196.714 157.721 

1'in mt bang ngo.i t 13.670 16.578 

Tngcng 210.384 174.299 

2. Tiên gui tai Ngãn hang Nhà niroc 

30/06/2020 31/12/2019 

Tiên gCri thanh toán ti Ngân hông Nhà nuàc 652.564 784.793 

&ng YND 618.977 751.170 

&ng vcing và ngoai th 33.587 33.623 

TOng cong 652.564 784.793 

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

30/06/2020 31/12/2019 

3.1. Tin, yang giri ti các TCTD khàc 

Tin, yang gui khong kS'  hn 2.885417 2.304.254 

BngVND 3.200 4.673 

Bang ngoai Mi 2.882.217 2.299.581 

Tin gcri cO k'hn 120.000 2.165.440 

Bang ViVD 120.000 1.424.000 

Bàngngoqihi - 741.440 

Cng 3.005.417 4.469.694 
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NGAN HANG THUNG M.[ CO PHAN SAl GON CONG TEl U'NG 

THUYET MINH BAO AO TA! CHiNH 

Thôi k' tài chinh tir ngày 01/01/2020 den ngäy 30/06/2020  

lIu sO: B05/TCTD 

0o,i vj tIn!:: Triên Dtng Vit?t jVa,n 

3.2. Cho vay cãc to chüc tin dung khác 30106/2020 3111212019 

Cho vay ngn han 120.000 500.000 

BngVND 120.000 500.000 

Bang ngoqi hdi 

DrphOngrii ro cho vaycácTCTD khác (1.200) (1.350) 

Cong 118.800 498.650  

Tng cong 3.124.217 4.968.344  

Phán ticti chat luQng dw n cho vay, tin gui cãc TCTD ldiác: 

Nçidü tiêu chuOn 120.000 500.000 

Ncicn ch 

Nc di.rài tiëu chuth, 
N nghi ng 

NctcO khánangmâtvOn 

Cong 120.000 500.000  

4. Chthig khoán kinh doanh: KhOng phát sinh 

5. Các cong cu tái chinh phái sinh và cãc tãi san tài chinh khác: 

lông giá tr cOa hp dng 
(tlieo t5 giá ngãy hiu lyc 

hQp (long) 

Tang giá trl ghi s kC toán 
(thco t giá tai  ngáy lap báo cáo) 

Tài san Cong no 

    

Tii ngày cuOi k 

Cong ct tOi c/tIn/i p/sd! sinh ti,i íê 2.953 

- Giao djch k' hn tin t 

- Giao dch hoán dii tin t 2.953 

Tai ngày du k 

Cong en thi chinh p/ui! sinh tin t 668 

- Giao dich k' han tin tê 

- Gito dich hoán di tin t 668 

COng c:j 10/ c/iinh p/sd! sinh k/sOc 

COng ci tài chInh phái sinh tin t 2.953 

6. Cljo vay khách hang 

30/06/2020 31/12/2019 

Cho vay các tO chrc kinh t cd nhãn trong nirOc 14.040.467 14.381.046 

Cho vay chiêt khâu thuong phiêu và các giây to cO giá 102.174 175.086 

Cho vay bang vn tài tro, Liy thác du tu 610 819 

Cho vay các t chi:rc kinh t&, cá nhân nuOc ngoài 8.000 

Tngcng 14.151.251 14.556.951 
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NGAN HANG THUONG MiJ CO PHAN SAi GON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH 

TLIÔi k' tài cbInh tr ngây 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 

Mäu sO: BOS/TCTD 

Doiz vj tmnh: Triii, Dôi:g Vit Na,,, 

6.1. PhIn tIch cht Iu9ng nt7cho vay 

30/06/2020 31/12/2019 
N dü tiêu chun 13.590.343 14.048.066 

Nçcn chü 239.206 226.580 

Ncr dLrài tiëu chuAn 52.060 36.211 

Nçi nghi ngi 58.175 28.250 

Nçi CO khà näng mt vn 211.467 217.844 

lông cong [4.151.251 14.556.951 

6.2. Phãn tIch dir nq theo thOi gian 

30/06/2020 31/12/2019 

Nci ng&n hn 10.202.372 10.579.519 

Ni trung hn L407.736 1.426.315 

Ncr dài hn 2.541.143 2.551.117 

Tong cng 14.151.251 14.556.951 

6.3. Phãn tIch dir nq cho vay theo dôi tuqng khách hang vã theo 
Ioi hinh doanh nghiêp 

30/06/2020 31/12/2019 

COngtynhànLràc 42.603 19.941 

COng ty TNHH I thãnh viên do nhà niiOc sr Mu 100% vn diu 1 52.224 57.173 

Cong ty trách nhim hUu han khâc 2.415.794 2.635.903 

COng ty cO phãn 829.92l 859.956 

Doanh nghip tu nhan 40.326 77.242 

Doanh nghip CO vn du LLr nuàc ngoài 77.138 89.884 

Hçrp tác xa và lien hqp các xã 4 1.220 35.725 

Ho kinh doanh, cá nhân 10.312.404 10.454.922 

Dan vi hành chmnh sir nghip; Dãng doàn th vi hip hi 339.62 1 326.205 

TOng cong 14.151.251 14.556.951 

6.4 Phãn tich dir nç cho vay theo ngành 
30/06/2020 3lI12I2Ol 

Hông nghip và lam nghip và thOy san 980.237 942.023 

Khai khoáng 2.952 2.762 

Cong nghip ch bin, ch to 1.125.627 1.275.328 

San xut và phan phi din, khI dãt, nuàc nOng, ham nuOc và diêu 
hOa khOng khi 

73.025 66.170 

Cung cp nuOc; hot dng quân l vã xCr l rãc thai, nuàcthãi 14.636 14.054 

Xâydirng 1.191.695 1.315.599 

Ban buôn Va ban lé; sa cMa 0 tO, mO tO, xe may và dông ca khác 1.070.199 1.125.631 

Dch vi,, tuu trO và an ucng 205.581 202.777 

VOn tài kho bai 290.729 360.7 17 

Thông tin và truyn thông 21.369 17.528 

I-loOt dng tài chinh, ngãn hOng vâ bOo hini 687 15 1.341 

Hot dng chuyên mOn, khoa hoc vO cOng ngh 74.481 71.262 
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NGAN HANG TFWONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH 

Thô'i k' tãi chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 Doi: v/tIn!:: Triu £Eing VitNa,n 

6.4 Phãn tIch dir nq cho vay theo ngành (tip theo) 

Hoat dông kinh doanh bt dng san 623.469 648.050 

Hot dng cüa DCS, t chüc CT-XH, quàn L NN, an ninh QP; 
báo dam XH bat buôc 96.460 109.009 

Giáoducvàdãotao 205.896 191.182 

Y tê và hot dng trg giOp xa hi 85.751 90.129 

Nghthut, vui chi vàgiâi tn 101.523 107.296 

Hotdngdch vv khác 4.764.091 4.538.788 

Hot dng lam thuê các cong viêc trong các hO gia dinh 3.222.843 3.327.305 

Tong cong 14.151.251 14.556.951 

6.5. Sty thay dOi (tiing/giãm) cüa Dir phOng rüi ro tin dng 

K' nay DwphOng chung Dr phông cy the 

S6 dir dau nAm 107.849 8.155 

Dr phOng rOi no trIch L.p trong k' /(Hoãn nhp trong ks') (1.650) 12.559 

SCr dung dr phOng rCii ro tin diing trong k5' - (12.425) 

S dir cui k)' 106.199 8.289 

NAm truüc 

Sdirdunãm 102.622 8.922 

Dr phOng rOi ro trIch ltp  trong k J(Hoàn nhp trong kS') 5.227 21.791 

Sr ding dir phOng rOi ro tin dung trong nam (22.558) 

SdwcuinAm 107.849 8.155 

Chi tiêt sO dir dty phông 30/06/2020 31/12/2019 
Dr phOng rCii ro cho vay t chüc tin diing khác I 200 1.350 

Dr phOng rüi ro cho vay khach hang 113.288 114.654 

± Dtrphong chung 104.999 /06.499 

+ Dir phdng cu thd 8.289 8.155 

Cong 114.488 116.004 

7. Hoat dng mua nq: KhOng phát sinh. 

8. ChOng khoãn dau tir 

8.1. ChO-ng khoán dau tu san sang d b2 KhOng phOt sinh 

8.2. ChOng khoán aau tn giü dn ngày dOo hii 30/06/2020 31/12/2019 
-Trái phiu Chinh phO vàTrái phiu DO thj 250.000 250.000 

Cong 250.000 250.000 

8.3 Trái phiau dc bit do VAMC phät hành 

- Mnh giá trOi phiu dc bi 756.877 800.857 
- D phOng trái phiu dtc bit (166.09 1) (231.229) 

COng 590.786 569.628 

TOng cong 840.786 819.628 
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NCAN HANG T1-1UNG M! cO PHAN sAt CON CONG THUONG Mu sO: BOSTTCTD 

THUYETMLNH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thôi k' tài chInh tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 Don v/tin!:: Trit!u Bong Vit Nan, 

9. Gop von, dAu tir dài hn 

30/06/2020 3 1/12/2019 

- Phân tIch giá trl  dâu tu theo loi hinh dâu tir 

Dâu tu vào cOng ty con 6 12 .503 612.503 
Các khoãn du U' dài hn khác 125 .655 125 .655 
Dr phOng giám giá du tix dãi hn (26.308) (26.308) 

lông cong 711.850 711.850 
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NGAN HANG THU'OG Mi1 cO PHAN sAi GON CONG THUONG Mh s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

ThOi k' tài chInh tfr ngãy 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 Doiz vj tinhi: Triçii Dizg Vit Narn 

9. Gop von, dan tu dai hn (tiep then): 

- Chi tit cc khoin du ttr di hn cüa Ngñn hing 

30/06/2020 31/12/2019 

Ten Giã gôc Gia tr hin ti 
T I pIin 
vn (%) 

Giã gOc C 6 hiri ti 
T phãn 
vn (%) 

Du tuvão cong ty con 612.503 612.503 612.503 612.503 

Cong ty Quán 1 Nçi vâ Kha thác 1ài san 612.503 612.503 100,00% 612.503 612503 100,00% 

Dutudài hankhãc 125.655 99.347 125.655 99.347 

Du tu vào các TCTD 

NgOnhàngTMCPBánVit 71.776 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,34% 

Du tn vào doanh ngIiip khc 

CtyCP Kháchsn Sal GOn 1-1 Long 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cty CP Thanh loan Quc Gia Viet Nani 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

COng ty CP Ch(rng khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu BL Tin ding cUa Doanh nghiêp vra vO nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dr phOng giãm gi du tu chiing khon di han (26.308) (26.308) 
Cong ty CP Chrng khoán SAIGONBANK Bcrjaya (26.308) (26.308) 

Tng cong 738.158 71 1.850 738.158 711.850 



NGAN HANG THU'NG MiI CO PHAN SAL GO1 CONG THUNG Mãu so: BO5IFCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINIT 

Thôi k' tài chInh tü ngãy 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 Dm vjliii/i: Triêu £1ng ViJtNa,n 

10. Tãi san cO dinh hiFu hnh 

- Tang giäm thi san có dnh hüu hInh 6 tháng dfIu nilin 2020: 

Khoaii niuc 

Nguyen giá TSCD hüu hinh 

Nba cüa, vat kin 
truc 

. .. 
Mtv inoc thLet b1 

Phuoug tin viri tãi 
truyeu dan 

Thit bj dung cu 
.. .. 

quan ly 
Tãi san c 

. 
dliii! kinlc 

1 ong cong 

S dudu näm 1.035.752 70.948 54.62! 41.931 12.371 1.215.623 

- Mua trong nãrn - 2.351 717 3.068 

- 'Fang khác - - 

- Tang do du chuyn 

- Tang do diêu chinh 38 II 91 47 187 

- Thanh l), nhuçingbán (102) (102) 

- Giãm do diu chuyn 

- Giirn do diu chinh (38) (1 ) (91) (58) (198) 

S ducui nm 1.035.752 70.948 54.621 44.180 13.077 1.218.578 

Cia tr hao mon Iüy k 

S dud?u näm 294.296 66.250 48.906 30.6t)9 10.681 450.832 

-HaoniOntrongnamn 20.653 872 1.072 1.846 354 24.797 

- Tang do diu chuyn - - 

- Tang do diu chinh 48 2 5 55 

-Thanh l,nhucingbOn - (102) (102) 

- Giãm do diu chuyn - - 

- Giãm do diu chinh - (47) (2) (7) (56) 

S6 ducu6i nãni 3 14.949 67.123 49.978 32.443 11.033 475.526 

Cia trl cOn Iai cOa TSCD 1iüu hinh 

Si dudu nilni 741.456 4.698 5.715 11.232 1.690 764.791 

S6 du cui nani 720.803 3.825 4.643 11.737 2.044 743.052 
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NGAN HANG THUONG MI CO PUAN SAI CON CONG TUUONG Mãu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thôi k' tãi chInh tü ngãy 01/01/20Z0 dn ng?iy 30/06/2020 Dcii vj tin/i: Tri2u Dtizg Vi(!tNaln 

- Tang giim ti sin cO dinh hilu hinh nm 2019: 

Khoin niiic 

Nguyen gill TSCD hftu hlnh 

Nhà clia, vt kin 
trüc 

My mOe thit hi 
Phuong tin vn tlli 

trtiyn dn 
Thi€t b ding ci 

quln I3 

Tài san c 
dinh ktillc 

T6ng cing 

So dir du nm 962.884 71.513 53.649 38.560 12.149 1.138.755 
-Muatrongnam 116 972 3.496 548 5.132 

- TAng khác 72.868 72.868 

- TAng do diu chuyn 481 909 1.390 

-Tangdoc1iuchinh 14 29 11 51 105 

- Thanh l', nhucnig han (645) (125) (362) (1.132) 

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

- (ham do diu chinh (14) (65) - (11) (15) (105) 

S6 ducu61 nam 1.035.752 70.948 54.621 41.931 12.371 1.215.623 

Gill tn hao mon lOy k 

SO dii du nm 255.705 64.550 46.266 27.579 10.352 404.452 
- Hao mOn trongnArn 38.591 2.349 2.636 3.245 691 47.512 
-Tangdodiucliuyn 214 214 

- Tang do diôu chinh 4 1 5 
- Thanh l, nhucing hOn - (645) -  (125) (362) (1.132) 
- (hOrn do diOu chuyn (214) (214) 
- GiOm do diu chinh (4) -  (1) (5) 

S ducuôi nm 294.296 66.250 48.906 30.699 10.681 450.832 

Gill tn cOn Iai ella TSCD hiiii iiiiili 

Sidiidii niim 707.179 6.963 7.383 10.981 1.797 734.303 
So ducui nm 741.456 4.698 5.715 11.232 1.690 764.791 



NGAN HANG THUONG MAL CO PHAN sAi CON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!N11 

Thô'i kS'  tài chInh tir ngày 01/01/2020 thin ngãy 30/06/2020 Don v/tin/i: Tr&u Doug Vi1 Nan, 

- Các thông tin khác v täi san c dnh h&u hIuti: 

30/06/2020 31/12/2019 

üíä tn cOn lal cüa TSCD hu hinh d dung d th chp, cm c6 cho các khoãn vay 

Cain kt mua TSCD có giá trj Ian trong tuong Iai 

Cam kt ban TSCD cO giá tr Ian trong tlring Lai 

Giá tr cOn ]i eüa TSCD hüu hinh tm th.ii không dircic Cr ding VâO San XU kinh doanh 

Nguyen giá 'I'SCE) hu hinh dâ khu hao ht nhirng vn cOn sCr dçing 

Giá trj cOn ]i cCia TSCD hu Iiinh dang cha thanh I 

148.049 120.] 12 
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NGAN HANG THUONG MAE CO PHAN SM CON CONG THUONG Mu s& B05fCT1) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 

ThOi k tài chinh tü ngy 01/01/2020 dn ngãy 30/06/2020 Don vf tInh: Triz, F.1ôig J'it Nani 

11, Tài san cô dnh thuê tài chInh: Không phát sinh 

12. Tài san c dinh vô hinh 

- Tang giãm tài san c clinh h0u bIrth 6 tháng dãu nàm 2020: 

Khoãn myc
Quyn sir 
ding dat 

Phãn mêm 
may vi tinh 

TOng cong 

Nguyen giã TSCD vô hinh 

So dir du näm 461.718 50.123 511.841 

- Mua trong n6m 

- Tang khác 

- Tang do diu chuyn 

- Thanh 1, nhircrng ban 

S dv cuOi näm 46 1.718 50.123 511.841 

Cia tn hao mOn lily kë 

S dir dAu näm 38.946 46.662 85.608 

- Hao mOn trong nam 1.330 514 1.844 

- Tang do diu chuyn 

So dir cuOi n5m 40.276 47.176 87.452 

Giá tr con Ii cüa TSCD vo hinh 

Sdirdu niim 422.772 3.461 426.233 

S6 dir cuôi nani 421.442 2.947 424.389 

- Tang giãm tài san cO dlnh  vO hlnh nãni 2019: 

Khoãn myc 
Quyen sir 
dyng dat 

Ehãn mém 
may vi tInh 

Tng cong 

Nguyen giã TSCD vô hinh 

S dudu nãm 431.746 48.256 480.002 

-Muatrorignam 1.867 1.867 

Tang khác 29972 29.972 

-Tangdodiuchuyn - 

Sducuinam 461.718 50.123 511.841 

Giá tn hao mOn tOy k 

So dir du nim 36.285 45.822 82.107 

- 1-lao mOn trong nãrn 2.661 840 3.501 

- Tang do diëu chuyn 

- Tang do diu chinh 1 1 2 

- Giãm do diu chinh (1) (1) (2) 

S dir cui näm 38.946 46.662 85.608 

CIa tn cOn Iai cüa TSCD vO hinh 

S dir dãu nam 395.461 2.434 397.895 

S dv cuOl näm 422.772 3.461 426.233 
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NGAN HANG THUONG MM CO PHAN SAl CON CONG TI-LUUNC Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH 

Thôi k3' tãi chinh Ui-  ngày 01/01/2020 den ngãy 30/06/2020 Don v!tIith: Triu Dông VitjVam 

- Các thông tin v tài san cô dinh vô hinh: 

Khoàn mic 30/06/2020 31/12/2019 

TSCE) vO hInh quan trng, chim t trçng Ian Irong tong tâi san 

Giá tn hop Iy côa TSCE) vô hinh do Nhã nuóc cOp 

Giá trl con lal cUa TSCB vô hinh dã dung d th chOp cho các khoân na 
phái trã 

Giã tn cOn Ii cia TSCD vO hinh tam thai khOng s/i dung 

Nguyen giã c/ia TSCD vO hinh khu hao ht nhtrng vn cOn s/i dung 44.914 44.914 

(3iá tn cOn Ii c/ia TSCE) vO hinh dang thanh I 

Chi phi trong giai don nghiCn c/ru, trin khai 

GiO trj cam niva, ban TSCD vO hInh có giá tr IOn trong twing Iai 

Các thay clOi khác 
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NGAN HANG THUNG M.1 CO P1-IAN SAL GON CONG TUIX(YNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

Thôi k' tài chInh tr ngày 01/01/2020 itên ngày 30/06/2020 Don vj lInh: Trize Dng Vit Nan: 

13. Bat dng san du ttr Khhng phát sinh 

14. Tài san cé khác 

I. Chi phIxâydrngcabãnddang 
30/06/2020 

1l.042 
31/12/2019 

11.042 

2. Mua sam, süa ch0a tãi san c dlnh 8.193 4.122 

3. Cãc khoãn phái thu 82.763 54.09 1 

4. Thi san có khác 52.313 51.644 

Cong 154.311 120.899 

14.1 Các khoãn phãi thu 30/06/2020 31/12/2019 
- Các khohn phhi thu nOi bO 42.747 25.546 

Trongdó: 

Tqmingnghipve 18.938 4.589 

Các khoán phái thu khác 5.670 2.818 

- Các khoãn phâi thu bn ngoài 40.0 16 28.545 

Tin h tro' !a sudt chô' Nhà incác thanh toán ( 4.664 4.664 

C'áckhoánkhác 35.352 23.881 

Cong 82.763 54.091 

(*): T/zuyEt nthilz tin ho tro liii suit chô' N/ui nirôc than!: (can: 

Tin cid chi cho khách hang vay h3 lrq /ai suth 67.592 

Các khothn dà nhdn tin hä trc, lãi su61 (62.928) 

K/zoái: tin can p/nil thu h trcr ch? N/ui izt:Oc i/ian/i (0(111 4.664 

14.2 Tài san có khác 30/06/2020 31/12/2019 
-Chiphichphânb6 5.616 4.914 

- Tài san gãn nçi dã chuyn quyn s& hu cho Ngân hang dang ch xCr 1 45.754 45.754 
+ B&t dng san 45.754 45.754 

- TàI são khãc 943 . 976 

Cong 52.313 51.644 

15. C%c khoãn nq ChInh phil vã Ngãn hang Nhã nuó'c; Không phãt sinh 

[6. Tin, yang gili vã vay các TCTD khác 

30/06/2020 31/12/2019 
16.1. Tin gui cüa cãc TCTD khlc 

a. Tin gui không kS'  hn 54.314 242.711 
-BngVND 53.464 241.862 

- Bang ngoi hi 850 849 
b. Tin gri có k' han 467.076 2.723.214 

- B&7g IND 300.000 1.004.000 

-&ngngogihi 167.076 1.719.214 

Cong 521.390 2.965.925 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAl CON CONG THUONG Mu so: 805/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH 

Tho'i k5' tti chInh tà' ngãy 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 Oon vj tIn!:: Triu DEng Vi1 Nan: 

16.2. Vay các TCTD khác 

-BângVND 

± iVgãn hang TMCP Ddu 1w và Phát Trin Vit Nam -CiVSGD 3: 

30/06/2020 

870 

870 

31/12/2019 

1.610 

1.610 

- Bang ngoai  h61 1.825 252.058 

~ NgOn hang TMCP Ddu lit và Phát Trin Vit Nan: - CNSGD 3: 1.825 1.822 

iVgOn hang TMCP Hang Hal 196.945 

dn hang Tk1CP Ngoqi Thuong VIV 53.291 

Cong 2.695 253.668 

Tong cng tiên, yang girl và vay TCTD khác 524.085 3.219.593 

17. Tin gui cüa khách hang 

- Thuyt minh theo Ioai tin gui 30/06/2020 3 1/12/2019 

Tin, yang gi:ri không kS' han 2.428.065 2.347.073 

-BngVND 2.206.910 2.122.542 

- Bang yang va ngoqi t 221. 155 224.531 

Tin, vanggthcók'hn 14.135.752 13.912. 147 

-BãngVND 13.982.708 13.753.703 

- Bthig yang Va ngoi 1 153.044 158.444 

Tin gCri vOn chun dOng 9.431 149 

TiêngCrikqu 17.040 18.261 

Tng cong 16.590.288 16.277.630 

- Thuyt minh theo di tu9ng khãch hang, Ioi hInh doanh nghip 30/06/2020 31/12/2019 

Tin gui cia KBNN 

Tin gui ccia TCKT 1.738.350 3.058.851 

Doanh nghiép nhà nwác 133.911 410.778 

Cong iy TNHH 1.128.894 2.000. 163 

Congzycphdn 217.048 408.303 

Doanh nghip Lw nhán 69.622 73.419 

Doanh nghip có vn ddu lit nirOc ngoài 188.875 166.188 

Tin girl cüa Ca nhân 11.228.917 10.73 1.092 

Tin gin cia cãc dôi tuçng khác 3.623.021 2.487.687 

Tong cong 16.590.288 16.277.630 

18. Vn tài trç, üy thãc dau tu, cho vay TCTD chju rüi ro: KhOng phát sinh 

19. Phát hành giây tôr cô giá thông thuông: Không phát sinh. 
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NGAN UANG THUNG MI CO PHAN SAI CON CONG THUONG Mãu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH 

Thôi ky tài chInh tr ngày 01/01/2020 8n ngãy 30/06/2020 DoW,; vj gui/i: Triu Ong Viêt Nwn 

20. Các khoãn phai trã, q  khác và dir phông rüi ro khãc 

Các khoãn phãi trã nOi  b 

- Cthc Ithothn phái Ira cho can b CNV 

- Qu9 khen thzthng va phác ki phái IrO 

30/06/2020 

30.621 

18.196 

4.022 

31/12/2019 

40.282 

26.92 / 

4.556 

- C'ác khoán phái Ira n5i b khác 8.403 8.805 

+LAicdôngphâitrã 683 683 

+ Khoãn phãi trã ni b khác 7.720 8.122 

Các khoân phái trá ben ngoài 66.946 73.645 

- Phái Ira v mua sm TSCD 870 870 

- Thul thu nhp doanh nghip phái np 25.393 35.454 

- chuyn Iin p/ia! ira 6. Iii 10.202 

- Thue và cac Ichoân phai nOp cho Nhà Nt&c 532 

- Phthi Ira khác cho Nhà iVw&c 2.539 2.539 

- Các khoán pháilrá ben ngoài khác 3 1.501 24.580 

Cng 97.567 113.927 

21. Thud thu nliãp hoãn Iai phãi trà: ChLra phát sinh. 
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NGAN HANG THUONG M.I CO PHAN SAI CON CONG THUONC Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CFIINH 

Th6i k5' t?ii chinh tü ngy 01/01/2020 aen ng?ty 30/06/2020 Don vj(mnli: Tritu a'ong Vij(Na,i; 

22. Vn pi cüa To chOc tin dung 

22.1. 8%o co tmnh hmnh thay di vOn chri sO h0u 

CFH TIELJ 

SôdtrtingàyOi/Oi/2Oi9 3.080.000 716 50.919 - 8.784 221.513 72.612 3.434.544 
Lçti nhuOn sau thu n1m 2019 - - - 144.622 144.622 

Clii cO iirc t1r lcii nliuOn nan, 2018 - - 
Trich 1p cOc qu tr lci nliuârt nãrn 2018 2.081 4.163 (6.244) 
Inch qti5 khcrt thtnng, phfic Içi r Içi nhuán nani 2018 (17.100) (17.100) 

ii cli quy hnt ctQng 1191 dong Quin lii 3m Kieni sot (1 187) (1187) 

S dir ti ngày 31/12/2019 3.080.000 716 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 

Sôduti ngy_Oi/Oi/2O20 3.080.000 716 0 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 
Uli rang trong k' t& 01/01/2020 30/0S/2020 

Clii c t(rc tr lcii nhuân nani 2019 

[rich Ip cOc qu5' tIr cxi nhun iiln, 2019 
[rich qu' khen thtrng, phuc lqi hr lcii iiliui4n nam 2019 

Inch qu liogi dQng l-li (lông Quãn trj - Ban Klan, soOt - 

Clinh loch t' giá h61 doOi 1.827 - 1.827 

S dir ti ngày 30/06 / 2020 3.080.000 716 1.827 53.000 8784 225.676 294.474 3.664.477 

Vin gép chO 

s& hilu 
Thng du 

vin cô pIin 

Chênh Ich 
Qu dy trü bô Qu utu 

ty gi hu
sting von iu l phát triên 

doi 

Qu dy phOng 

tài chInh 

L9i nhun chua 

phn plii 
Tng 



NGAN HANG THU'NG MJCO PHAN sAi CON CONG THUG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

Thôi k5' tài chInh th' ngày 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 Don vj huh: Trizi Ding Vit iVan, 

22, V6n qu5 cüa To chüc tin dting (tip theo): 

Theo Nghj dinh s 93/20171ND-CP ngãy 07 tháng 08 nm 2017 do Chinh ph6 ban hânh, các Ngdn hang thucing mi phãi inch 
1p các qu> truâc khi chia c tüc nhLr sau: 

- Inch Ip qu' du trir bô sung vtn diu I 5% Içi nhun sau thu& s dis tOi da cia qu nay bang vn diu 1 hin CO c6a cac t6 
chüc tin dng. Qu nay s duoc chuyn sang vn diu L khi CO s ph chun ci:ia Ngân hang Nhá nuàc Vit nam và (Jy Ban 

Ching Khoãn Nha NuOc. 

- Tnich 10% vao quy du phông Lài chinh; so du ti da cOa qu nay không vut qua 25% v6n diu l hin CO cCia cãc t chüc tin 
dung. Qu9 d phong tãi chinh dOng d bñ dp phân cOn Ii cüa nhrng thn that, thit hi v tài san xày ra trong qua trinh kinh 
doanh sau khi dà dixie bü dp bang tin bi thuerng cüa các t chüc, cá nhãn gay ra t&i tht, cüa t, chtrc bão him v sCr dvng 

dix phOng tnIch tap trong chi phi. 

- TrIch các qu9 khãc nhi.r qu du tu XDCB, qu5' khen thtthng ph6c Lcui...do Ban Iành do Ngân hang d xuãt vã do Di hOi 
dOng c clOng phé duyt. 

22.2. Thu nhp trên mt CO phiêu 

- Lqi nhun hoc t d tinh Iãi co ban trên c phiu 

- s6 blnh quãn gia quyn c phiu ph 6  thông d tinh Iãi c ban 

- LIII co ban trén c phiu 

22.3 Thuyt minh v cat cong cu tài chinh phirc hqp 

22.4. Chi tit srôn c1u tu cüa TCTD 

30/06/2020 30/06/2019 

101.771 69.737 

308 308 

330 226 

30/06/2020 31/12/2019 

TngsO VônCPphOthOng T1ings VnCPphthOng 

- Vn gOp các c6 dOng 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 (my 

-ThngdirvOncOphân 716 716 716 716 TH 

Tngcng 3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

22.5. CO tüc 

30/06/2020 Nam 2019 

- C tCrc da cOng b sau ngày kt thOc niên dO k toãn: 

+ CÔ tirc d cOng b men c phiu ph thông: 

~ C6 tCrc dã cong b tren CO phiCu iru dAl: 

- C tCrc cOa c phiu ixu dai tOy k chLra dtrçic ghi nhn: 

Chira cOng ho KhOrig chia CO tCrc 
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NGAN HANG THU'NG Ml CO PHAN SAI CON CONG THUUNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHiNH 

ThOi k' tài chinh tur ngày 01101/2020 dn ngày 30/06/2020 

Mu s: B05/TCTD 

Doe,: vj 1(ith: Triu Bizg Vi!t Nan: 

22.6. Co phiêu 

30/06/2020 31/12/2019 

- S Iircing cô phu dang k phát hãnh 308 308 
-SIitngcphiudabán racOngchng 308 308 

COphi1ziphthong 308 308 
- s6 lircing c phiu clang Liru hành 308 308 

± Cd phid'uphd thông 308 308 

* Mnh giá Co phiu dang Ltru hánh I 0.000 dng/c phiêu. 

VI. Thông tin bô sung cho các khoãri muc trinh bay trong Báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh 

23. Thu nhp Ui và cãc khoãn thu nhp ttrong ty 

30/06/2020 30/06/2019 

Thu nhp Ui tin gi 

Thu nhâp UI cho vay khách hang 

10.707 

759.991 

27.691 

698.526 

Thu ICr UI kinh doanh, dAu tir chCrng khoán nci 8. 740 22.050 

- Thu Mi tic chi'cng /choán kinh doanh 8. 740 22.050 

Thu tir nghip vu bão Unh 2.768 3.593 

Thu khác Lit hoat dng tin dung 2.486 3.865 

lông cong 784.692 755.725 

24. Chi phi Iãi vä các khoãn chi phi turig t 

30/06/2020 30/06/2019 

Trá Ui tititiri 463.132 425.150 

Trã Ui tn vay 1.6 10 2.078 

Chi phihotdngtin dngkhac 9.131 13.996 

Tngcng 473.873 441.224 

25. Läi/I6 thuãn lit hoot dtng djch vy 

30/06/2020 30/06/2019 

Thu phi d1ch vu 26.795 31.985 
1'hu dich vu thanh Loan 10.596 13.350 

Thudchvngânqu 241 324 

Thu khãc v dich vu 15.958 18.311 

Chi phi ta hot dng djch vy 10.399 10.44 1 

Chi dich vu thanh toán 3.272 3.524 

Chi phi biru phi và mng vin thông 5.76 1 5.874 

Chi v dch vy ngân qu 699 780 

Chi khác v dich vu 667 263 

LAi/I thuãn tôIiot dng djch vy 16.396 2L.544 
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NGAN HANG TUU'ONG ML CO P1-IAN SAI CON CONG THUONG Mu s6: B05/TCT[) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k3'  tãi chInh t  ngày 0I/Ol/2020 den ngy 30/06/2020 Don vj 1/nh: Triu Otizg V/el Nan: 

26. Li/1ö tIiun tir hot dng kinh donnh ngoi hôi 

Thu nhp tr hot dng kinh doanh ngoi h6i 

Thu lie k/nh doanh ngoi t giao ngay 

Thu lie cáe cong ci à/ chinh phai sinh 1in t 

Chi phi hoat dng kinh doanh ngoai hi 

30/06/2020 

17.043 

2.320 

14.723 

57 

30/06/2019 

4.986 

3.156 

1.830 

Chi v kinh doanh ngoai t giao ngay 57 

Chi v cOc cOng c11  lài chInh phái s/nh lien l - 

LãiJ (Ia) thu/In tir ho0t dng hinh doanh ngoi hôi 16.9S6 4.985 

27. hail I thun ttr hoot dng kinli doanh (mua hin) chung khoan kinh doanh: 

30/06/2020 30/06/2019 

Thu nhp tie mua ban chirng khoãn kinh doanh 

Chi phi v mua ban chirng khoán kinh doanh 40 

L/Ii/ th thun tie hoat dng mua b/In cháng khoän kinh Joanh (40) 

28. hAil I thuãn tie bot dông kinh doanh (mua b/In) chieng khoán dãu tir 

29. Thu nhãp tie gop von, mua cô phkn: Khong ph/It sinh 

30/06/2020 30/06/2019 

C tOt nhn thrc trong nAm tirgOp vii, rnua cö phn. 200 200 

Thu tie [i nhun cOng ty con chuyn v - 

Thu tie gOp v6n, dAu tu dai hn 200 200 

Tngcng 200 200 

30. LAi/Iô thuãn tir c/Ic hoat dng kinh do,inh khic 

30/06/2020 30/06/2019 

Thu nhp tie hoat dng khác 32.282 12.5&7 

Chi phi tie hotdng khác 666 1.461 

LAiM thun tu c/Ic hot dng kinh doanh kb/Ic 31.616 11.046 

31. Chi phi ho0t dng 

30/06/2020 30/06/2019 

1. Chi np thu vã các khoãn phi, l phi 589 1.024 

2. Chi phi eho nhân vién 147.107 136.667 
Trong dO: 

Chi liccing và p/rn cop 109.890 /01.474 
COc khoán chi aónggOp theo hrcing 23.345 21.908 
Bdng phuc và các clii phi lien quan 8.223 7.36/ 
Chi (rçr cp 5.649 5.924 
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NGAN HANG TH1JONG M,1 CO PHAN SAL CON CONG THLIONG 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k' tài chInh tir ngáy 01/01/2020 dn ngáy 30/06/2020 

Mu s: B05/TCTD 

Dun vj Iuith: Triu Ding Vie! Nain 
31. Chi phi hoat dng (tip theo) 

3.Chivtàisán 47.829 43.014 
Trongdó: Khauhaotàisthncddinh 26.640 25.327 

4. Chi cho hot dng quán l' cOng vii 39318 32.849 
Trong do: 

COng tOe phI 2.355 2.964 
Chi v cOc hoot d4ngdoàn th cOo TCTD 17 66 

5. Chi np phi bão hiém, bão toán tin gui cOa khách hang 7.853 7.397 

Tong cong 242.696 220.95 1 

29. Chi phi thu€ thu nhIp doanh nghiêp 

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

1. Loinhuãn trthcthuTNDN 

2. Cãc khoãn rnic diêu chinh thu nhãp chju thuê: 

(Tru) thu nhp dLxçtc min thus TNDN: 

Thu nhp iugOp vn lien doanh rnua cphdn 

Cong chi phi khong duqc khu trir khi xác djnh Iqi nhun tInh thu: 

3. Thu nhp chiu thud 

Chi phi thus TNDN tInh trn thu nhp chju thu k' hiên hánh 

Diu chinh chi phi thud thu nh3p doanh nghip cOa các näm truàc vão chi 
phi thud thu nhap hin hãnh kS'  nay 

4. Tong chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hãnh 

32.2. Chi phi thuë thu nhp doanh nghip hoãn Iai: KhOrig phát sinh 

30/06/2020 30/06/2019 

127.164 87.121 

(200) (200) 

(200) (200 

126.964 86.921 

25.393 17.384 

25.393 17.384 

VII. Thông tin bô sung m*t  sO khoãn mic trInh bay trên I3áo cáo Iuu chuu tiii t 

33. Tin vá các khoãn ttro'ng duong tin 30/06/2020 30/06/2019 

Tin môt và cáo khoân tung ducmg tin ti qu9 210.384 182.371 

lien gcri t?i  NHNN 652.564 369. 142 

TiCn, ngoi hOi gui ti các ICTD khäc tkhOng k$' 'nan vá k$' han <3 thangj 3.005.417 3.656.037 

Tong cong 3.868.365 4.207.570 

34. Mua mol vá thanh I các cong ty con: KhOng phát sinh. 

VIII. Các thông tin khác 

35. TInh hinh thu np cOa can b, cong nhãn viên 
30/06/2020 30/06/20 19 

I. Tang s can bO,  cOng nhãn viên 1.352 1.370 

II. Thu nhp cOa can b, cOng nhãn viën 

1.T6ngqu'Iuong 109.890 101.474 

2.Tngthu nh4p 109.890 10 1.474 

3. Tin krung binh quân (dng/ngi/tháng) 14 12 

4. Thu nhp binh quán (dông/nguui/tháng) 14 12 
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NCAN HANG THUONG M1 CO PHAN sAl CON CONG THUONG Mu s: B05/TCTO 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH 

i'hOi  k5' tài cbInh tir ngiy 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 Don vj tlnh: Triu E.lông Vit Nam 

36. Tinh hinh thirc hin nghia vu vOl Ngin sich Nh nirOc 

Phit sinh trong uãrn 
S dtrcuOi nãni s du dãu näm 

SO phii np So dä np 

750 

750 

2.417 

2.254 

2.688 

2.525 

479 

479 

163 163 

35.454 25. 773 35.834 25.393 

35.454 25.393 35.454 25.393 

380 380 

197 3.593 3.534 256 

36.401 31.783 42.056 26.128 

Chi lieu 

1.ThuGTGT 

a. Thud GTGT 
b. ThuIGTGTnhàthuntrác 
ngoai 

2. Thu TNDN 

a. Thud TiVDN 

6. Thud flVD,Vnhà thdu ntthc 
ngoài 

3. Các khoàn phi, 1 phi vã cic 
khoân phài np khãc 

Tong Cong 

37. Loai hinh và giá tr tii san th chip cüa khách hang 
Giá tr! dn Cii tr dn 

Loai tii sin dam bio 30/06/2020 31/12/2019 

Btdngsin 27.716.430 26.945.446 

Phuong tin v.n tãi 447.255 43 7.962 

S tit kiêm, k' phiu và cic giy tä cO giá khãc 5 83.483 697.225 

Vt tu, hang hóa 364.362 3 79.024 

Tàisànthehâpkhic 472.181 512.417 

TOng 29.583.711 28.972.074 

38. Nghia vu nq tim n và các cam két thra ra 

Chitiêu 30/06/2020 31/12/2019 

Baolanhvayvon 

Cam kt giao djch ngoi hi 2.436.525 926.800 

Cam kt mua ngoØ t - 

Cam kit ban ngoqi t 

Cam kit giao djch hoán ddi 2.436.525 926.800 

Cam kt trong nghip vt L/C 171.860 91.729 

Cam kit thanh wan trong nghiep vu L./C /71.860 91.729 

Các cam kt khác 236.453 162.980 

Báo/ãnhthanhtoán 134.089 68.171 

Báo li/nh thyc hin hp ddng 37.058 39.905 

Bào lãnh dii thdu 4.533 5.894 

Cam kit báo li/nh khác 60.773 49.010 

Tng 2.844.838 1.181.509 
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NGAN HANG THUONG M.l CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CAO TA! CH!NH 

ThOl k5' täi chinh tü ngày 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 Fon vi  f/nh: Trii Döng Vif Nan: 

Trong qua trinh kinh doanh binh thi.thng, Ngân hang thrc hin nhiu cam kt khác nhau và phát sinh môt s khoân n9 tiëm 
tang và cam k& na tini tang throc hach toán vão ngoai bang. Ngân hang dir kin khOng bi thn tht trQng yu tir các nghip 
v11 nay. 

39. Uot dng ày thác và dal ly TCTD không chju rüi ro: KhOng Co. 

40. Các hot dng ngoi bang khäc nià TCTD phài chiu rUi ro dang k& KhOng CO. 

41. Giao dich voi CãC ben lien quan 

BCii lien quari 

MOi TInh cht Phát sink S6 du 
quan h giao dlch trong nam tai 30/06/2020 

Tin gOi thanh toán 
ti ngàn hang 608.389 

Cong ti TNHH MTV Quàn
COng ty con 

Ncr và Khai Thác tài san 

K9qu5tinganhang 

Lai phâi trà tiên gti, 
kqu5 

Tin thuê nhA 

GOp von 

738 

 

 

527 

612.503 

42. Các st kiin sau ngày 1p  bang can di kë toãn 

Ban T6ng Giám dc khâng dinh rang khOng cO sv kiën não phát sinh sau ngày kt thOc thri k' tãi chinh lam ành hirâng 
trcng yu dn tinh hinh tâi chfnh cCia Ngãn hang cn d!.rçrc thuy& minh, cong bô trCn Báo cáo tài chInh. 

43. MOc d tp trung theo kku vçic da l ella các tOi san, cOng nç và cac khoãn mic ngoi bang 

B phn theo khu vuc dja Iy: Là mt b phâri có the phân biêt dirçic dlla ngãn hang tham gia vào qua trinh cung cp san 

phm, dich vu trong phm vi mt mOi trung kinh t ci th ma b phn nay CO chju rh to và li ich kinh t3 khOc vi cãc bO 
pMn kinh doanh trong các rnOi trtrOng kinh t khác. MOt  khu virc da I khOng bao gm các hot dng trong mOi tr1rng 
kinh t cO rOt to và Içri ich kinh t khác bit dáng k. Mt khu vxc dja Iy có the là mt quc gia, hal hay nhiu quOc gia hoc 
mt, hal hay nhiu tinh, thOnh ph trong Ca ntràc. 

D VT: tri&u dông 

Tong du nq 
cho vay 

Tong tien gui 
Các cam kCt tin 

dung 

CCTC phái sinh 
(Tong giá trl  giao 

d1ch theo hçp dOng) 

Kinh (loaflh và dáu 
tn chhng khoãn 

Trong nuàc 14.271.251 16.590.288 408.313 2.953 1.006.877 

Ngoài niràc 

44. Quãn ly rh ro tài chinh 

Các rh to tài chInh ma Ngân hOng phãi chju bao gni rhi ro tin dting, rhi ro thl trueing và rcii to hot dng. 

44.1. Rüi ro tin diing 

Rhi to tin ding là rhi ro ma mt ben tham gia trong mt cOng cci tài chinh hoc hcrp d6ng khách hang khOng thuc hin cac 

nghTa vii cha minh, dn den tOn that v tài chinh. Rhi to tin dung phát sinh tir hot dng cho vay vã bào lOnh duài nhiu 

hinh thCrc. 
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NGAN HANG T1-IUONG M1CO PHAN sAi Or CONG THUONG Mu so: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH 

ThOi k' tài chInh tir ngãy 01/01/2020 dn ngãy 30/06/2020 tr,z i'j  huh: Tri!u Dng Vi1 Nan, 

Ngn hang cOng chiu cáo rOi ro tin dung khác phát sinh tr cáo khoán du ttx vào chrng khoán nçc và các rUl ro khác trong 
hoat dcng giao dich cOa Ngãn hang (rOi ro giao djch), bao gm các tài san trén danh muc  giao djch không thuôc von chO sc 
hOu, cáo cOng cu phái sinh và s du thanh toán vài các dOi tao. 

ROl ro tin dung là nil ro ln nht cho hoat dông kinh doanh cOa Ngãn hang, do dO Ban länh do quán I rOi ro tin dung  cho 
Ngán hang mt cách rt can trong. Vic quán l và kim soát nil ro tin dting duçic tp trung vào mt b phn quán I nu ro 
tin dung chiu trách nhlm báo cáo thi±ng xuyn cho Ban Tóng Giám d6c và nguii dCrng dau mi dan v kinh doanh. 

44.1.1 Do hrOng rüi ro tin dung xác djnh tOn that và 1p di phOng 

(a) Cho vay và báo li%nh 

Viêc do huang nil ro tin dung duac thirc hin truOc và trong th?l gian cho vay. 

Ngán hang dá xay di,rng các mô hinh h tr vic djnh lung nil ro tin ding. Cáo mô hinh xap hang vá cham diam nay duc 
st dung cho mpi danh muc tin dung trong yau và hinh thánh ca sâ cho vic do krang các nil ro vi phm thanh toãn truàc vá 
trong khi cho vay. 

Dra trén vic do luang trên, Ngân hang phân 1oi các khoán cho vay và trich 1p  dr phOng theo thông tu sO 02/20131IT-
NHNN ngay 21/01/2013 và Thông tu s 09/2014,TT-NHNN ngáy 18/03/2014 cOa Ngân hang Nhà nirOc dë do luang vã 
phân loi cáo khoôn cho vay Va báo lânh. 

(b) Chüng khoán nq 

Các khoán dan U cOa Ngân hang van chüng khoán nçi là cáo cOng cii nq do Chinh phO và cáo tO chüc tin dung và kinh tê cO 
uy tin phát hành. ROi ro tin dung duc uac tinh theo txng khoán nq cu th khi Ngân hang dánh giá có st thay dÔi ye nil ro 
tin dung ccia ben d61 tác. Các khoãn dan ti.r vào các cht'rng khoán nay thrqc xem là cách da dam báo hoch dnh chat Iirng 
tin dung  tt han vá dng thôi duy tn ngun tin dung  s&n sang dë dáp (mg yeu can cp vOn. 

44.1.2 Các chInh sách kiCm soát và giãm thiêu rOi ro tin dyng 

Ngân hang kiam soat rCii ro tin dng bang vic áp dung các hn m(mc di vâi can nil ro (cho cã nil ro ni bang và nil ro 
ngoi bang) lien quan dan tirng khách hang vay vOn, hoc nhOm khách hang vay v6n theo dOng cáo quy dlnh o0a Ngân 
hang Nhà nuàc Viêt Nam. Them van dO, nil no tin dung cOng duqc kiam soát thông qua vic rà soát dnh k' các nhóm tãi 
san tha chap và phân tIch khã nang trá n lài vh vn cOa cáo khách hang vay vn và cac khách hang tiam náng. 

Ngãn hang có mt s6 cáo chinh sách và cách th(rc thic hánh da giám thiau nil ro tin dung.  Cách thirc truyan thông nhOt là 
nam gia cac tài san darn b cho cáo Ithoán tam (mg vn, mOt  cách thCrc ph bian. Cáo loi tài san darn h cho cáo khoán 
cho vay và (mg truào gôrn cO: 

- Tha chap daj vâi các bat dng san là nhà a; 

Qu)n Ji i ác tâi san not dng nhu si, may mOo thiat b, hãn tin kho, cáo khoán phái thu; 

- Quyn dOi vai các cong Cu tài chinh nhtx chCrng khoán n va ch(mng khoán v6n. 
Di val các khoàn cho vay cO dam báo, tài san tha chap duac djnh giá môt cách dQc I.p bal Ngán hang vài vic ãp dng cac 
t lé chit khau Cu tha da xác djnh giá tn cO tha cho vay ti da. T' l ohiat khau cho mi Ioai tài san tha chap duqo huOng 
dan tronig Thông tu so 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông Ut sO 09/20141TT-NI-ENN ngày 18/03/2014 cOa 
Ngân hang Nha nu(mc và duGc Ngán hang diau ohinh cho tang truang hqp cii tha. Khi giá trj hp I ciia cáo tài san tha chap 
bj giãm, Ngán hang sC yêu can khách hang vay v6n phãi tha chap them tài san da duy tn m(mc d an toán di vOl rOl ro cUa 
khoán cho vay. 
ROI ro tin dung  dôi vOl cáo cam kët chO yu bao gOm thu tin dung  và các hgp d6ng bào lánh tãi chinh cO tinh cht wang tr 
nhtr nil no tin dung di vOl cáo khoàn cho vay. Thu tIn dung  kern ch(mng t& và this tin dung  thuang rni là các cam kat bang 
vAn ban cOa Ngán hang (hay mat  cho khách hang thanh toán cho ben th(m ba lCn dan s tian quy djnh theo cáo diau khoán và 
diau kin Cu the - duc dam bào bang chinh hang hOa lien quan và do dO miii no thap han so vOl cáo khoãn cho vay trrc tiap. 
Viêc phát hành thu tin dung va các hp dng báo lAnh tái chinh duqc thrc hin theo các quy trinh dánh giá vã phe duyt tin 
dung nhix di vOl các khoán cho vay vi tni (mng cho khách hang tr(r khi khách hang k qu 100% cho cáo cam kat cO lien 
quan. 

I 
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NGAN HANG THUONG MI cO PHAN SAI CON CONG THtJUNG Mu s: RosrrcTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH 

Thâi k5' tài chinh tu ngày 01/0112020 den ngày 30/06/2020 0on vj tin/i: Tri!u DÔng Vi!1 Narn  

44.2 Rüi ro thi trir&ng 

Riti ro thj triràng là rii ro ma giá trj hp l cüa cac Iung tin trong uiang lai cüa mt cong ci tài chfnh s bin dng theo 
nhtrng thay dOi cCia giá thj tru&ng. RCii ro thi tnràng phát sinh t trng thai mO cüa li sut, các san phm tiën t và cOng cii 
v6n, tt câ các san phm nay du chju tac dOng tr bin clông trén thl trurng nOi chung và trng oi th trir1ng nOi riCng và 
sr thay d& cila mi:rc d bin dông cüa giá th trLr*1ng nhu: rüi ro IAi suit, ri ro tin t và rüi ro ye giá khác. 
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CAN hANG ThlU'O'G MI CO E'IIAN SAl CON CONG THU(NG so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNI-J 

Thèi IcS'  thi chinh tr ngy 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 Dma vj liar/i: Trii, doug Vit Nan, 

44.2 RIIi ro th1 tru'ông 

44.2.1 Ri'ii ro lãi sut 

RI1I ro Iôi suit Ia nil ro ma doug Cin Irong trrnag Iai c0a mt cOng ct tâi chinh h bin dng do tác dng c6a các thay dôi v Ii sut cUa (h tnrimg. Ngãn hang quãn I r01 ro hat sut thông qua viâc kiën soát mirc chith 

loch Il suat theo kt hn hang thang. 

Bang dirOi day tOrn tt riii in Iäi sut cOa Ngan hang ti ngãy 30 tltang 06 nm 2020: 

- .. 
Chi tieli 

. . 
Kltong elaiu ia Den 1 thang 

Th I dn 3 
thang 

Tfr3 dn 6 

thang 

Tr6 dn 12 

thang 

Tr dn 5 

nArn 
Tren 5 nin long 

Tinnii1t,vàngbc,dãqu9 
- -- - 210.384 - - - - - 210.384 

Tin gi ti ngAn hang Nhâ mrâc - 652.564 - - - - 6525 

Tián. yang gOi iIi vt din vay ctic IC'rr) khác () - 3005.417 120.000 - - 3125.4 L 7 

(h0rig khoán klith doanh (*) - - - - - - - 
- - 

Crc cong cu lu chinh phar sanh va cac tat rn' tat chnih kliac () 2 953 2 953 

Cho vay khâch hang (*) 233.375 73.309 180.804 3.081.654 - 7.425,052 3.157.057 14.151.251 

C1iarn kho/tn du tir (*) - - - 
- 1.006.877 I ::7 

Gop von, dOu tu dãi han (*) - - - - - . 738:158  

1/al sAn c/a clinh v/a 13/at dng s/an dan tar - - - 
- 

- - - 1.167.441 1.167441 

T/ai s/an Co khAc () 39.439 
- 

430.439 

T/angTian 640.8233.894.309 
-- 

193.309 - 180.804 3.081.654 
. ---------------------- 

8.431.929 5.062.656 21.485.484 

NçphAi ErA 

Tin grri cua v/a vay t1r NHNN v/a cac TC1D khác 241.390 280.000 870 1.825 524.085 

rin gCri cüa kh/ach hang 5.281.428 1.155.923 2.984.237 51.263 7.117.437 16.590.288 

COc cOng ci tãi chiinh ph/al sinh v/a c/ac khoAn ncr tái chinh khAc - - - - - 

V6n tài trcr,  Oy thãc dOn tar. cho vay TCTD cliu nil ro - - - - - - 

Ph/at hánh gi/ay t cO giá - - - - - 

Cñckho/annc,khac - 399.747 - - 399747 

T6ngNphaitra 922565 l43923 2984237 51263 - 7118307 1825 17514 120 

M'rcchnh IcIa nhycãm vOl IAi sut ni bAng 640.823 - (2.028.256) (1.242.614) (2.803.433) 3.030.391 1.313.622 5.060.831 3.971.364 

C/ac cam kOt ngoai bang cO tác dcng tri mcrc d ohay c/am vâi III 51151 cfia CC tai 
s/an v/a cOng ncr (rOng) (2 844 S38) 

S  - - - - - - 
(2 844 838) 

Miic chenh Içch nha cam Oi Iii sri/at nçai ngo ii h'ing (2 204 01) (2028 26) (1 242 614) (2803 433) 3 030 391 1313 622 06(1 S31 1126 526 



NGAN HANG THUONG MI CO PHAN SAl CON CONG THUONG Mu so: I305/TC'I'D 

THUYET MINFI BAO CÁO TAL CHiNH 

Thôi k5' tài chinh tü ngày 01/01/2020 din ngày 30/06/2020 Doi, vj thila: 7'r4u d4ng i'i Nwn 

Bang dirOi day tOiii tit rüi ro 1111 suit cUa Ngâii hang ti rigAy 31 tháng 12 IIär!l 2019: 

Chi tieu Khong ChIlu hit Dcn I tliang 
A 

I it I dcii 3 
thãng 

... A 
I ii 3 den 6 

Lb sag 

... A 
1 u 6 dcii 12 

titil ug 

. .. A 
Itt 1 den 5 

a in 
I ren S nrii 

. 
long 

Tin int, yang bc, dã qu' 174.299 - - - - - 174.299 

lien gOi ti ngân hang Nba nuóc - 784.793 - - - - 784.793 

1ên, yang gal Lai và cho vay các TCTD khac (*) - 3.542.294 1.427.400 - - 4.969.694 

Ch6ng khoán kinh doanh (*) ,... 
- - - - - - - 

CIc cong ci ill chinh phAi sinh Va các Efti san tâi chinh khác () - 668 - - - - 668 

Cho vay khãch hang (*) 377.893 169.218 637.458 2.333.100 8.362.263 2.677.019 14.556951 

ChCrng khoán du LII (*) - - - 1.050.857 - 1.050.857 

GOp von, diu ui dãi hin (*) . . 
- - - - - 738.158 738.158 

TlisáncOdinh vàBt dngsln du Lit - - - - - - 1.191.024 1.191.024 

Tai san CO khãc (*) 327.705 - - - - - - 327.705 

TOng Tài são 502.004 4.705.648 1.596.618 637.458 2.333.100 9.413.120 4.606.201 23.794.149 

Nqphiãitrã . -. 
Tin gin cOa Va vay tlr NHNN vã cácTC51'I) khác 1.645.133 1.324.224 - 250.236 - - 3.2 19.593 

TingCni c6akháchliãng 5.523.869 1.771.443 2.655.461 23.001 6.303.856 16.277.630 

Cãc cong ci tâi clunh phái sinh vã các khoãn ni tãi chinh khãc - - - - - - - - 

VOn Cal tr, Uy thác dOu Lit, cho vay TCTD chlu  rOi ro - - - - - - - 

PháL hãnh giiiy Lu cO giá - - - - - - - 

— - . - 362.506 - - - 3.62:50.6..  

'rOiig  Nçrphãi trã - 7.531.508 3.095.667 2.655.461 273.237 6.303.856 - 19.859.729 

Mcciinhiichiihiyeãm vOl 1111 suit ni bang 502.004 (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 4.606.201 3.934.420 

Cac Lam ku ngoai bang co taL dQng tat umr d9 iihiy cain vat lIt sill! CU4 C I'. I II 

san va cong nq (rong) 
(1 181 509) (1 181 509) 

Mrrc chianti Ich nhycãtii vol 111 ut i, iigoi bang (679.505) (2.825.860) (1.499.049) (2.018.003) 2.059.863 3.109.264 4.606.201 2.752.911 

(*) Khoãn mlc nay khOng baa gOm sO dir dr phOng rOi ro. 

irwig 4!) 



NGAN HANG THUONG MINI CO PHAN SAI GON CONG THUG Mu s: BOSR'CTD 

THU YET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Thôri k5 til chInh tà ngày 01/01/2020 di ngày 30/06/2020 Dii,, vj fIn/i: Trieu dng Vie! Nan, 

44.2 ROi ro tlij tru*ng 

44.2.2 Rüi ro tin t 

Rüi ro tin tã là r0i ro ma già In cUa càc cOng cu tài chinh hi biin dng xuiit phat tr hin dng i' gta. Ngàn hang dirçyc thành iip  và hot dng tai  Vit Nam vài dông lion s0 dvng là dng Vi 
Nam. DOng tin giao djch chinh cOa Ngtn hOng cOng là dng Viêl Narn. COc khoOn cho vay vO crng truâc cho khOch hAng ccia NgOn hang chCi y&u bang &ing Viêt Nam vO dO Ia Ms'. Tuy nhin, 
niit so tñi san khac cua Ngan hAng bng ngoai ii khOc dng Vlêt Nam vã dO Ia M9. Ban 1'iig GiOrn dc c0a NgOn bOng dã IhiOt 1p  han n1irc tr?ng thai cho tcrng loai tiEn t. Trang thai dng 

lien dirqc giám sOt hOng ngày vO chiCn l'rçrc phOng ng&a rAi no thrcTc NgAn hang scr diing dO clam bOo trang  thOl dng tiCn duqc (lUy tn trong han mirc da thiCt 1p. 

BAng dithi dày tninh bay cOc tài sOn vO cOng ncr cUa Ngân hAng thea loai tin t dirçrc quy dôi sang VND tal  ngAy 30 thAng 06 nim 2020 

Clii tiêu ELIR dtrqc quy di USD (itrçC quy 
CcngoitIhOc 

Tng 

Dii sn 

Tin mel, yang hac, dá qu 738 12.223 709 13.670 

Tingâi t?i  ngOn hOngNhO nurc - 33.587 - 33.587 

Tiri, vOng gOl tai vO cho vay cOc TCTD khOc (*) 8.718 2.868.773 4.725 2.882,216 

Chirng khoOn kinh doanh (*) - - - - 

Càc cOng ci,t 101 chinh pliOi sinh vO cOc tfii sOn 101 chinh khAc (1 - - - - - - - - 

Cho vaykhOch hang(*) - 585.801 . 585.801 

Ch&ng khoOn dim itt () - - - - 

GOp vimo, dilu itt dOi han (*) - - - - 

Tài San co khAc (*) 
?!.. - - 4.948 

Tong 'ri sAn 9.456 3.505.332 5.434 3.520.222 

N phAi irA vu Vimn chO sO' Iifrii 

Tiimn gIri cOa vA vay tr NI-INN vA cAc khOc - 169.751 - 169.751 

Tin girl cUa khOch hAng 6.516 377.056 9 383.581 

Càc cOng ci tài chinh phal sinh vO c/ic tOi sAn i/ti chinh khOc (*) - 2.436.525 - 2.436.525 

Von tOi trcr, üy thAc dilu tir, cho vay TC'ID chlu rUi to - - - - 

PhOt hAnh giiiy i/s cO giO - - - - 

COckhoân nçskhc 2.940 522.000 5.425 530.365 

Vimnv/icAcqu5 - - - 

Tng Nc' phAi IrA vO Vn chil s/n liüu 9.456 3.505.332 5.434 3.520.222 

Trng thAi tiOn t ni hAng - - - 

Trng thAi tin t ngoi bAng - - - 

Trng thAi tin t ni, ngoi bAng - - - 



NGAN HANG THU'ONG M1 CO PHAN sAi CON CONG THU'ONG Miu s: IIOSIFC1D 

THUYET MJNH BAO CÁO TA! CHiNil 
Thô'i k5' tài chmnh tr ngãy 01/01/2020 din ngy 30/06/2020 Dciii vi ((sib: Trj?,,  dissg Ji& fYwu 

Bang dual day trInh bay các tâi san vb cong nc cia Ngân hang theo logi tiên t thrc quy dôi sang VNI) ti ngby 31 tháng [2 nãni 2019: 

Chi tiêu ELJI( du'yc quy di USD du'çrc quy dSi 
Cciigoitlhác 

Tii san 

Tinrnt,vingbc,dáqu 720 15.650 207 16.577 -- 
Tin gal tai ngán hang Nhà nuôc - 33.623 - 33.623 

Tin, yang gôi tai  va cho vay các TCTD khác (') 7.826 3.026.166 7.029 3.041.021 

Ch(rng khoán kinh doanh (*) - - - 

Các cong cci tài ch[nh phái sinh vã các tài san iâi chinh khtc (*) - - - - 

Cho vay khách hang (*) - 671.891 - 671.891 

Chting khoán du Lit (*) - - - 

(lOp v6n, du tu di hin (*) - 
- - - 

Tai san c6 djnh vã Bt dng san dãu u - - 

Tâi san Co khtc (*)  - 7.553 - 7.553 

ing Tài san 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Nqphaitrava Vnchüsrhüu 

Fien gw cuavavaytirNHNN vàcác ICID kháL 1 972 121 1 972 121 

Tin g61 cCia khách hOng 7.584 375.594 9 383.187 

COc cOng cci tâi chinli phOi sinh và các tài san tài chlnh kkc (*) - 926,800 - 926.800 

Vn tài trçr, Ciy thic du tu, cho vay TC'I'D chju rcii ro - . - - 

COc khoàn nç khác 962 480.368 7.227 488.557 

VnvOcOcqu - - - - 

'1'ng Ncr phãi trâ vA V6 chü sr liftu 8.546 3.754.883 7.236 3.770.665 

Trng thu tin t ni bang - - - 
'1'rng thai tin t ngoi bbftg - - - - 

Trrig thai tiu t nQi, ngu.Ii bang -. - .. - 

(*) KhoOn mi,ic nOy khong baa gôrn so du dcr  phOng rcii ro. 

Trang 42 



NGAN HANG TUU'ONG MA! cO PHAN SAi GON CONG THUONG Mu s/S: BOS[l'C1'1) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CFHNH 

Thô'i k3 tài chInh tIr ngsy 01/01/2021) dn ngày 30/06/2020 I)o'iz v f,zIs: Triju dng VIi( Narn 

41.2 ROI ro th tuurñng 

44.2.3 Rüi ro thanli khoãn 

ROi ro thanh khoãn là rüi ro ma Ngãn hang khOng lIi thrc hién dircic nghia vi chi trà Iin quaii den cong nq tàl chinh khi dtn han và khóng cO ngu/Sn v/Sn (hay th khi khách hang rut von. Hu qua Co thC dn den vic 
Ngan hang khong cOn khá nng thanh toán cl/Si v/cl ngtrOi gui ti/Sn và khOng thrc hin dutc các cam k/SI cho vay. Ngán hang quãn l' rüi ro thOng qua: 

- Kiêm seat heat  dng huy dng v/Sn vá cho vay hang ngAy 

- Duy In danh mtic cl/Sn tic bao g/Sm cac chCrng khoán cl/S clang chuyCn dOi thành tien mat 

KiCrn seat các clii /S thanh kheán dtra IrOn háo cáo tinh hinh tài chinh darn hào wan thu thee các quy dnh cOn Ngan hang Nhá nirOc Vit Nani. 

Bang ththi day tOrn tM các khoán tài san và nq cOn Ngãn hang thco nhOni k' han tinh ffr ngày k/St th/ic näm k/S toán 30/06/2020 cl/Sn ngay dáo hail: 

Chi (iOn Không ành 
hnrô'ng k' han 

Trong han 
Tong 

D/Sn I (hang Tin -3 tháng Tir 3- 12 tháng Tfr I - S nam Trn S nni 

Tienrnat,vanghac.daqu - -------- -. 210.384 - - - - - 20.384 

Ti/Sn g/ri tii ngãn hang Nliã fllthC 652.564 - - - 652.564 

Tin.vng g/ci tii v cho vaycácTCTDkhac(*) 3.005.417 120.000 - - 3.125.4!7 

ChCrng khoán kinh doanh (*) - - - - - - 

Các cOng cu tñi chinh phài sinh và các tái san tái chiith khãc (*) 2.953 - - - - 2.953 

Cho vay khách hang (*) - 893.196 1.723.722 7.759.949 1.809.984 1.964400 14.151.251 

Chmg khoán d/Su tu' (*) - - 78.069 232.596 696.212 - 1.006.877 

GOp vOn, clan tic dài han (*) 
...................- 

- - 
- 

- - 738.158 738.158 

Tài san c/S dnh vâ B/St deing  san d/Si hr - - - - 1.167.441 1.167.441 

làisánCOkhác(*)
---.— 430.439 - - — - - - 430.439 

T/SngTài san 640,823 4.554.130 1.921.791 7.992.545 2.506.196 3.869.999 21.485.484. 

Nphiãitrã - - - - 

TiCngti cOavavaytftNl-lNNvacacTCTFikhac 471.390 50.180 129 1.459 927 524.085 

Ti/Sn gt cUa khách hang 6.361.046 - 275.930 7.153.362 499.950 16.590.288 

Các cOng c;i tài chinh phái sinh va các khoán n tâi chinh khác - - - - - - - 

VOn là, trcj, fiy iliac d/Si tir, cho vay TCTD chju rui ro - - - - - - - 

Cackhoan nç khac -. - 399.747 - - - - 399.747 

TngNçphàitr .---.--  - 7.232.183 2.626.110 7.153.491 501.409 927 17,514.120 

Mile chOnh tlianh khnán rOng 640.823 (2.678.053) (704.319) -. 839.054 2.004.787 3.869.072 3.971.364 



NGAN HANG THUONG M.1 CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mh so: B05/TCTL) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k5' tài chinh tü ngày 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 Du,z vj th,h: Tri: dzg V!( Nuns 

Bang dirâi dAy tOrn tAt cAc khoAn tAl san vA n cüa Ngan hang ttteo nhOm k' han UL1h tCr ngAy kt thOc k' k toatl 31/12/2019 dn ngãy dAo han: 

Chi tu KliOiig Anti 
liuOng k' h4ii 

i'rotig 11411 

l)cn 1 titAng 'I'ü 1 - 3 (hAng I'à 3 - 12 thAng 'Fir 1 5 siAm Trên 5 nAm 

Tin rnt, yAng bac, dáqu 174.299 - - - 174.299 
Tin g& t4i ngAn hAng NhA nixOc - 

.- 784.793 - -- - - - -. - - 784.793 
Tin, yAng gOt tat  và cho vay cAc TCTD khAc (*) - 4.469.694 500.000 - - 4.969.694 
ChOng khoAn kinh doaLth (*) - - - - - - 

CAc cOng ci tAl chinh phAl sinh vi cic tAi sin tii chinh khic (*) 668 - - - - 668 
chovaykhachhAng(*) - 533.268 2.855.471 7.350.446 1.808.920 2.008.846 14.556.951 
ChOng khoin dan lir (*) 

- - -. - 395.147 655.7 JO - 1.050.857 
(iop vOn, dAn ox dii hn (*) - - - - - 738.158 738.158 
TAi sin c6dnhiviBAtdngsan dAu tir - - - - - 1.191.024 1.191.024 
lai San CO khic (') 327.705 - - - - - 327.705 
TOtig Tii sAn 502.004 5.788.423 - 3.355.471 7.745.593 2.464.630 3.938.028 23.794. 149 
Nqpliiitri - - - - 

Tin 86i cia vi vay tO NI-INN vi cic TCTI) khic - 2.803.507 369.746 46.340 - - 3.219.593 
Tin gui cla khách hAng - 6.5S8.928 2.966.310 5.950.395 771.997 16.277.630 
Cic cOng ci tAi chinh phii siith vi cic khoAn nç tii chinh khic - - - - 

VOn tAi trq, iy thic dAu nx, cho vay TCTD chju rCii ro - - - - - - - 

PhiL hinh giAy tO Co gia - - - - - - 
CAn khoin 1W khA - 362.506 - - - - - - . - 362.506 

Tong N phili (iii - 9.754.941 3.336.056 5.996.735 771.997 - 19.859.729 

Mic chênh thaiilt khoin rOng 502.004 (3.966.5 18) 19.415 1.748.858 1.692.633 3,938.028 3.934.420 

(*) Khoin muc nAy không bao gOtu sO dix dr phOng ru ro. 

Trans,' 44 



4/ 
KTOANTRUcYNG ' 

if LiL 

D Thi Loan Anh 

Tp. F/CM, ngày 16 thang 07gm 2020 

G GIAM DOC' 

hanh Giang 

LP BANG 

NGAN HANG THUONG M1 CO PUAN SAI CON CONG THUNG Mu sO: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 
Thoi ky tài chink tü ngày 01/01/2020 den ngày 30/06/2020 00n vj tinh: Triu BOng ViI Narn 

44.2 Quãn Iy rüi ro tài chInh (tip theo) 

44.3 Giá trl hop 1 cüa các tâi san tài chinh và cong n tài chinh 

Cãc tài san tài chinh va cong n tài chinh cüa Ngân hang dang duc ghi nhOn theo nguyen tc giã gc trr di các khoãn dij 

phông giám giá tài san. Do vOy, giá trj ghi s cQa cãc tài san tài chinh và cong nçi tài chinh ciia Ngãn hang có th cO các khác 

bit dti vài giá trj hcp I cOa chUng. 

Hiên tai, Ngân hang chua thyc hin xac dlnh  giã Lrj hçip Iy cüa t& cà các tài san tài chinh va cong nç tài chinh cüa mInh. Ngân 
hang SC thirc hin vic trinh bay giá tn hcip 1y' cOa tài san tài chInh và cOng nçi tài chinh khi cO các huàng dn chi tiêt cüa các 

Co quan quàn I. 

Trang 45 
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