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NGAN HANG THUNG MM cO PHAN sAi GON CONG THUONG MIu so: B02/TCTI) 

BANG CAN DOI KE TOAN 

Ti ngày 31 tháng 03 n%m 2021 Doi: 'j (liii:: Triêa i9Ozg fr7ê1 Vu,,: 

CHI TIEU 
Th uyt 

minh 
31/03/2021 31/12/2020 

A. TAI SAN 

1. Tin mit, yang bac, dá qu V.01 209.048 170.807 

II. Tin gui ti ngân hang nhà ntróc V.02 500.416 560.297 

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

V.03 4.767.867 5.738.996 

1. Tin, yang gi t?i  các TCTD khác 4.717. 867 5.338.996 

2. Cho vay các TCTD khác 50.000 400.000 

3. DLr phàng ri11 ro 

IV. Chung khoán kinh doanh 

1. Chirng khoán kinh doanh 

2. Dij phông rcii ro chmg khoán kinh doanh 

V. Các cong cii tài chinh phãi sinh và càc tài san 
tãi chinh khác 

V.04 - 6.585 

VI. Cho vay khách hang V.05 14.809.901 15.330.785 

1. Chovaykháchhàng 14.926.666 15.447.550 

2. Di.r phông rüi ro cho vay khách hang V.05.3 (116.765) (116.765) 

Vii. Hot dng mua nq 
1. Mua n 

2. D phOng r6i ro hot dng mua nçi 

VI Ii. Chirng khoan dan fir V.06 513.012 522.403 

1. Chirng khoán.dâu tu sn sang d ban 

2. Chfrng khoán dAu ttr giü den ngày dáo hn 738.885 752.229 

3. Dr phOng r6i ro ch6ng khoán dAu tu (225.873) (229.826) 

IX.Gópvn,du tirdàihn V.07 711.227 711.227 

1. Dáu ttr vào cong ty con 6 12.503 6 12.503 

2. Von gOp lien doanh 

3. Dâu ti.r vào cong ty lien két 

4. DAu tt.r dãi hn khác 125.655 125.655 

5. Di.r phOng tOn tht dAu nr dài hn (26.931) (26.93 I) 

- Các ,lmvi ,ninh bOo cáo iôi chinh là phn k/iOng the iOch rài cza bOo cáo nOy Trong / 



CHI TIEU 
Th uyêt 

m in h 

X. Tài san c6 dinh 

1. Tài san c dinh hüu hinh 

a. Nguyen giã tái san C6 dlnh  hthi hInh 

b. Hao mon tãi san c6 dlnh h&u hInh 

A. 2. Tai san co dinh thue tai chinh 

a. Nguyen giã tài san c6 djnh thuê tài chinh 

b. Hao mOn tài san c6 djnh thuê tài chinh 

3. Tãi san c6 dinh vô hInh 

a. Nguyen giá tài san c6 djnh vO hInh 

b. Hao mOn tài san cô dinh vO hInh 

XI. Bat 1ông san dãu hr 

a. Nguyen giá bt dung san dãu tu 

b. Hao mOn bAt dông san dAu tu 

XII. Tài san cO khác V.8 

1. Các khoân phai thu V.8.1 

2. Các khoàn Iãi, phi phâi thu 

3. Tãi san thu TNDN hoãn lai 

4. Tài san Co khác V.8.2 

- Trong d6: Lqi th Ihuong ,nai 

5. Các khoán dir phOng rüi ro cho cãc tài san Co 

nôi bang khác 

TONG TAI SAN CO 

NGAN HANG THUØNG MI CO PHAN SAI GON CONG THU'NG Mu s6: B02/TCTD 

BANG CAN DO! KE TOAN 

T0i ngày 31 tháng 03 näm 2021 Don / (liz/i: Triii Dong Vi( Non, 

31/03/2021 31/12/2020 

1.187.107 1.152.857 

758.373 730.311 

1.270.091 1.230.022 

(511.718) (499.711) 

428.734 422.546 

518.974 511.841 

(90.240) (89.295) 

372.587 358.436 

140 .94 8 110.296 

222.473 193.723 

9.166 54.417 

23.071.165 24.552.393 

C'ác thuy! niinh báo cáo tà/ chInh la phdn khong the rách röi cüa báo cáo nay Trang 2 



NGAN HANG THUONG MM CO PHAN sAi GON CONG THUONG Mu so: B02/TCTD 

BANG CAN BOI KE TOAN 

Tai ngãy 31 thãng 03 nãm 2021 Do,z v/tin/i: Tr&u  Doug  V&tiVvn 

Thuyet 
CHI TEEU 

m in h 

B. N PHAI TRA vA VON CHU SO HUU 

1. Các khoãn nç chInh phü Va Ngãn hang Nlià nir&c 

31/03/2021 31/12/2020 

11. Tin gui và vay cãc TCTD khác V.9 508.291 1.653.979 

1. Tiên gcri ccia các TCTD khác 505.784 1.651.469 

2. VaycàcTClDkhác 2.507 2.510 

III. Tin gui cüa khãch hang V.10 18.507.635 18.837.164 

IV. Các c&ng cu tãi chInh phái sinh vã các khoãn nq tãi 

chinh khác V.04 
2 720 

V. Von tài trq, Uy thác du tir, cho vay TCTD chlu rüi ro - - 

VI. Phát hãnh giy to có giá - - 

VII. Các khoOn nokhOc V.11 381.093 440.268 

I. Các khoãn Iäi, phi phài trã 305.563 342 .454 

2. Thuê TNDN hoân 1i phái trà - 

3. Các khoàn phãi trã và cong nq khãc 75.530 97.8 14 

4. Dr phOng ni ro khác (DP cho cOng ntim n) 

TONG NQ PI-IAE TRA 19.399.739  20.931.411 

COc thieve! rninh báo cáo íâí chinh là phdn khóng th tách thi cáo bOo cáo nay Trang $ 

Co 



LAP BANG 

Phm Thi Müa 

NGAN HANG THU'O'NG MAt CO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu s: B02/TCTD 

BANG CANDOI KETOAN 

Ti ngày 31 thãng 03 nAm 2021 Do,z vj tin/i: Triu Dông Vit Nain 

CHI TIEU 

VIII. Vtn vã các qu 

Thuyêt 
mm h 

V.12 

31/03/2021 

3.67 1.426 

31/12/2020 

3.620.982 

1. Von cüa TCTD 3.080.716 3.080.716 

a. Vdn diéu lé 

b. Vdn ddu tii XDCB, mua sdm tài san cd dinh 

c. Thang dir von cO phdn 

d. CôphiOuqu5Y 

e. Cd phidu iru dãi 

g. VOn khác 

3.080.000 

7/6 

3.080.000 

716 

2. Qu9 cüa TCTD 309.153 309.153 

3. Chnh Ich t' giá hôi doái 498 

4. Chênh Ich dánh giá Iai  tài san 

5. Lu nhuân chira phân phôi 281.059 231.113 

EX. Lçi ich cüa cô dông thiêu s 

TONG NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HUU 

cAc CHI TIftU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

23.071.165 24.552.393 

Ct-LI TIEU 
Thuyêt 
minh 

31/03/2021 31/12/2020 

1. Nghia vu no tim an VILI.26 4.816.379 4.458.608 

1. Bào Iânh vay vn 
2.Cam két giao djch ngoai hi 4.500.600 4. 16 1.600 

Cam két giao dich hothn ddi 4.500.600 4.16/600 

3. Cam kt cho vay thông hôy ngang 

4. Cam kt trong nghip vi LIC 120.5 88 128.805 

5. Bão länh khác 195. 19 1 168.203 

A 

I
Tp. HCM, ngày /9 tháng 04 nã 

KETOANTRU'YNG , O061O4  NGGLAMD' 

/ 

(• NGANKA A\ 

THIidNGMAIp 

* SAIGN 

%  CONG TFIIIITh 
\T. 

D Thj Loan Anh an Thanh Giang 

2021 

Các thuyê't rninh báo cáo tài chInh là phdn khóng th tách rOi cña báo cáo nay Trang 4 



LILP BANG KETOANTR(JOG / 

ihM 

Tp. ay/9thOngO4 nOrn 202 

iGG1Ai iOC- 

NGAN HANG 

THUQNGMICO A 

SAIGON 
CONG THUON 

n Thank Giang D6ThjLoanAnh 

NGAN HANG THIJUNG ME cO PHAN sAi GON CONG THUUNG 

BAO CÁO KET QUA KJNH DOANH 

Thôi k ti chinh tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 

Mãu s: 803/TCTD 

Do,i v fiji/i: Tr&ii Dtiig Vie! Na,;, 

Qu I LUy k tLr du nm dn cuôi qu1 

Clii TIEU 
Thuy€t 
mmli 

Nm 2021 Niim 2020 Niim 2021 Näm 2020 

1. Thu nhp Iãi và các khoári thu nhp tuoiig ttr VI.13 375.892 392.126 375.892 392.126 

2. Chi phi lãi vâ các chi phi tuang tr VI.14 232.738 240.067 232.738 240.067 

E.ThunhpIãithun(1-2) 143.154 152.059 143.154 152.059 

3. Thu nhp tCr hoat dOng dch vi 14.24 1 13.705 14.241 13.705 

4. Chi phi hoat dng djch vi,i 5.523 5.498 5.523 5.498 

IL Lai/th thun tr hoat dng djch vi (3-4) VLIS 8.718 8.207 8.718 8.207 

III. Läi/I thun tir hot dng kinh doarih ngoi hi VI.16 6.822 7.451 6.822 7.451 

IV. Lãi/I thun tr mua ban chtrng khoán kinh doanh VLI7 (40) (40) 

V. LãiIl thun tr mua ban chrng khoán du tir - 

5. Thu nhp tCr hoat dng khác 10.089 8.721 10.089 8.721 

6.Chiphihoatdngkhãc 411 397 411 397 

Vi. Lai/th thuân tfr hot dng khác (5-6) VI.18 9.678 8.324 9.678 8.324 

VII. Thu nhp t& gop vn, mua cphn 

VIII. Clii phi hot dng V119 118.215 133.408 118.215 133.408 

IX. Loi nhun thun tr hot dng Linh doanh 
trtrO'c chi phi dy phOng rOi ro tin clm/ng 

50.157 42.593 50.157 42.593 

(I+11+1I1+IV+V+VI+VII - VIII) 

X. Chi phi dr phOng r0i ro tin di,tng (3.953) (6.596) (3.953) (6.596) 
Ai 

XI. Tng Iqi nhun trtrc thud (IX-X) 54.110 49.189 54.110 49.189 

7. Chi phi thuTNDN hin hOnh 4.164 4.491 4.164 4.491 

8. Chi phi thu TNDN hoãn Iai I1J'( 

XII. Clii phi thud Thu nhp doanh nghip (7+8) VI.20 4.164 4.491 4.164 4.491 

XIII. Lqi nhun sau thud Thu nhp doanh nghip (XI -XII) 49.946 44.698 49.946 44.698 

XIV. Li Ich cüa C6 dOng thiêu S6 - 

XV. Lãi ca bOn trên C6 phiu VI.12.2 162 145 

Các !huyt minh bOo cáo tài chinh là phdn khOng the iách rcri cia bOo cáo nay
Ti-ang 5 



NGAN HANG THUONG MAE CO PHAN sAt GON CONG THUONG Mãu sO: BO4ITCTD 

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE 

Thoi k5' tãi chinh tir iigày 01/01/202 1 den ngày 3 1/03/2021 

(Theo phr0ng pháp trwc tip) Dais vj hid:: Tri:i dung Vie! iVain 

Thuy€t 
CHi TIEU 

minh 

LUU CHUYEN TEEN TIir HO1LT DQNG KENU DOANH 

1. Thu nhp Iãi và các khoán thu nhp tucing ttr nhn duic 

2. Chi phi Iäi và các khoãn thu nhp tucing td trá 

03.Thu nhp t hot ding djch vu nhãii ducic 

04.Chênh lch stin thc thu! thçrc chi tr hoat dtng kinh 
doanh ( ngoi t, yang bc, chüng khoán) 

5. Thu nhp khãc 

6. Tiên thu các khoãn nç da ducic xü 1hoá, bO dp bang 
nguOn rCii ro 

31/03/2021 

347.142 

(269.629) 

8.718 

6.822 

(376) 

10.018 

31/03/2020 

364.620 

(215.440) 

8.207 

7.411 

(365) 

8.676 

7. Tin chi trà cho nhãn vin và hot dng quãn l, Cong Vi (104.381) (119.966) 

8. Tin thu& thu nhp thuc np trong näm (23.810) (35.454) 

Luti clzuycn tie4ii tlzun tfr hogi d(3ng kin!: doani: tr:thc nhfrng 

tha dôi ve4 tài san và v6n liru d(311g 

(25.496) 17.689 

N/sung 1/say di v thi san hogi dizg 

9. (Tang)/Giám các khoãn tin, yang gui và cho vay cãc 

TCTD khác 

10. (Tang)/Giam các khoãn vkinh doanh chüng khoãn 

350.000 

9.391 

340.000 

17.707 

II. (Tang)/Giãm các cOng cu tài chinh phái sinh Va các tài san 

tãi chinh khác 
6.585 668 

12. (T.ng)/Giãm các khoán cho vay khãch hang 520.884 341.405 

13. Giãm ngun di.r phang dé bO däp tn that cãc khoán 

14. (Tang)/Giãm khác vtài san hoat dng 18.093 (4.713) 

Các thuyél ,ninh báo cáo tài chtnh là phdn k.hông the4 iách rOi clia baa cáo nay Trang 6 



NGAN HANG THUONG ME CO FE-IAN sAi GON CONG THUONG Mu so: B04/TCTD 

BAO CÁO LtXU CHUYEN TIEN TE 

Thôi Ic)' tài chinh tfr ngãy 01/01/2021 den ngãy 3 1/03/2021 

(Theo phtro'ng pháp trrc tip) Do,z L' tIn/i: Tr&u  dông Vit Nain 

CHI TIEU 

NI: frng thay thi v cong n lzort dng 

15. Tang/(Giãm) các khoãn nq chinh phO vâ NHNN 

Thuyêt 
31/03/2021 

minh 
31/03/2020 

16. Tang/(Giãm) các khoãn tin gui và vay các TCTD 

I 7. langl(Giãm) tin gri cCia khãch hang (bao gm cã Kho bc 

(1. 145.68 8) (2.425.3 74) 

Nhà nuàc) 

18. Tang/(Giãm) phãt hãnh giAy tcO giá (ngoi trr GTCG 
duqc tmnh vào hot dng tài chinh) 

19. Tang/(Giã.m) vn tái trçl, Oy thác du tu, cho vay ma TCTD 

chiu rüi ro 

(329.529) (124.925) 

20. Tangl(Giãm) các cong cu tài chinh phãi sinh và các khoán 
no tãi chinh khác 

2.720 24.792 

21. Tang/(Giam) khác ye cOng n hoat dng 

22. Chi tir các qu cOa to chi:rc tin dyng 

(2.638) (24.770) 

1. Luu chuyên tién thuOn tr hoot dng kinh doanh 

LU'U CHUYEN TIEN Tif HOAT DQNG DAU TU' 

01. MuasOmTSCD 

(595.678) (1.837.521) 

(47.625) (546) 

2. Tin thu tii thanh l, nhucmg ban TSCD 

3. Tin chi tr thanh 1>,  nhuvng ban TSCD 

4. Mua sam bat dng san du lii 

5. Tiën thu tr ban, thanh lb.t dng san du or 

6. Tiên chi ra do ban, thanh lb& dtng san du Lu 

7. Tiên chi du tu, gop vOn van các don v khác 

8. Tiên thu dâu tu, gOp vn vao các don vi khac 

36 13 

9. Tin thu cô tüc và Igi nhu,n duoc chia t1r các khoãn du tu, 

gOp von dài han 

11. Luii chuyên tiên tCr hot dng du tir (47.589) (533) 

  

Các ihuvèi ,ninh báo cáo tài chinh là phn khOng th lOch rO'i cüa báo cáo nay Trang 7 



LAP BANG 
Q 

mddHG MMCO PHP 0 

SIG0N 

CONG Thu ONG 

-/i,  
N n Thanh Giang I-. p 

KE TOAN TRJNG 

DO Th! Loan Anh 

1040  

* 

ngày 19 iháng 04 nã; 202 / 

CIA 

NGAN [lANG THU ONG MA! CO P1-LAN SAl GON CONG THUONG i'Iu sO: B04/TCTD 

BAO CÁO LLIU CHUYEN TIEN T 

Thôi k' tài chInh t& ngày 01/01/2021 dn ngãy 31/03/2021 

(Theo phirong pháp trirc tip) Don vj t(n/t: Triêu dông ViI Na,i: 

Cl-U TIEU 

LUU CI-IUYEN TIEN T(1 HOAT DQNG TA! CHENH 

Thuyt 
minh 

31/03/2021 31/03/2020 

1. Tang vn c6 phAn tC gOp v6n vàIho.c phOt hOnh CO phiêu 

2. Tiên thu ti'r phát hãnh giy ti cO giá dâi hn dü diëu kin 
tInh vào vn tx có và các khoãn vn vay dài hn khãc 

3. Tin chi thanh wOn giy ti cô giO dOi hn di diu kiên 
tInh vOo vn t cO vO cOc khoOn vn vay dOi hn khác 

4. CO nc trO cho cO dông, Içii nhun da chia 

5. Tiàn chi ra mua c phiêu qu 

6. Tin thu dugc do ban c6 phiu qu 

III. Luii chuyên tin tir hot dng tOi chInh 

IV. Liru chuyn tian thuân trong nOm 

V. Tiên và cOc khoãn hrong dtroiig tiên dãu nm 

VI. Diëu chinh cüa ành huüng thay dOi t giá  

(643.267) (1.838.054) 

6.070.100 5.428.786 

498 8.393 

VII. Tin v1 cOc khoán tuong duong tiên cuOi nOm VII.33 5.427.331 — 3.599.125 

   

Các lhuyê't minh báo cáo lài chInh là phn khOng the tách r&i cáa bOo cáo nay Trang 8 



NGAN HANG THIJO'NG MA! CO PHAN SAI CON CONG THUONG Mu s: 805/TCTI) 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k' tài chInh ttr ngãy 01/01/2021 den ngày 3 1/03/2021 Do'n v/tIn!:: Triu Dng Vit Na';r 

1. Dãc diem hoat dng cüa to chirc tin dung 

1. Giây phép thành Ip v h09t dng, th&i hn cO giá trj 

Ngãn Hang Thuong mai C phn Sai GOn Cong thuang duqc thãnh Lp theo giy phép sO 00341NH-GP ngày 04/5/1993 do 

Ngan hang Nhà nuOc Vit Nam cAp. GiAy chCmg nhan dang k doanh nghip Cong ty cA phAn s 059074 ngày 04/8/1993 và 

dang k thay di IAn th 29 ngày 22/06/2018 do Sâ KA hoch và Dâu Us Tp.HCM cap. 

Thöi gian hoat dng cOa ngân hOng là 50 nàm kA tCr ngày cAp giAy phép dAu tiên. 

V& diAu lê: 3.080.000.000.000 VND. 

Tinh dAn ngây 31 thãng 03 näm 2021, vOn diAu I cOa NgOn hang là: 3.080.000.000,000 dOng. 

2. Hinh thfrc s hU'u vOn: Co phân 

3. Hoat dng cüa ngãn hang 

- I-luy dong vn ngAn han, trung hn và dài hn vài các hinh thüc tiAn gui có k' han, khOng kS'  han, chüng chi tiOn gui: 

- Tiëp nhn von Oy thác dAu tu vO phát triOn cOa các t6 chüc tin dyng trong ni.râc; 

- Vay vn các t chrc tin dyng khác; 

- Cho vay ngAn han, trung ban và dài han dAi vâi các tA chüc và cã nhOn tUy theo tinh chAt và khO nàng nguOn vOn; 

- Chi& kh&u thuang phiAu, trãi phiêu va giAy tä co giá; 

- HOn vAn lien doanh Va mua cA phAn theo phOp lut hin hành; 

- Lam djch vu thanh toán giva các khách hang; 
- Thuc hin kinh doanh ngoi te, yang bac và thanh toán quAc tO, huy ding các loi vAn tr nuOc ngoOi và cãc dlch vy ngàn hang 

khOc trong quan he vài nuâc ngoài khi duqc NgOn hang Nhà NuOc cho phép; 

- Kinh doanh khãch sn vO an uAng (khong kinh doanh ti try so); 

- Thyc hin nghip vy phOt hânh the nôi dja CO thuang hiu SAIGON BANK Card. 

4. ThOnh phAn Hii dAng QuOn trl (HDQT) 

Ong VO Quang Lam 

Ong TrAn Thanh Giang 

Ong TrAn QuOc Thanh 

Ong Nguyn Cao TrI 

Ba IrAn Th Phuo'ng Khanh 

Ba Pharn Th Kim L 

ChO tch 

ThOnh viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên dic Ip 

5. ThOnh phAn Ban Tong Giám doe va K to/in tru'&ng 

Ong Trãn Thanh Giang
Tong Clam dAc 

Ba VO Thj Nguyt Minh PhO Tong Giám dOc thuOng trirc 

Ong Pham Hoàng Hông Thnh PhO lông Giãm doe 

Ong Trân QuOc Thanh PhO TAng Clam d6c 

Ong Nguyn TOn Phat Phó Tong Giàm dAc 

Ba Do Thi Loan Anh Kê toàn truOng 

6. Tru s& chInh 

Try s& chinh cOa Ngân hang: SO 2C PhO D/rcChinh, Phu/mgNguyënThãi Binh,Qun 1.lhành phO !-lAChi Minh. 

Thuyét ,ninh nay là bt5  phcn hçtp thành các Báo cáo tài chinh
Trang 9 



NGAN HANG THU'ONG MA! cO PHAN SAI GON CONG THIJaNG Mâu so: B05r1'CTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k' tài chInh tfr ngày 01/01/2021 d&i ngIy 31/03/202 1 Do,z v/tin/i: Triu Dng Vit Nan, 

Cho dn thai dirn lap báo cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao dch và trung tAm kinh doanh the. Các chi nhAnh 
duoc ma trAn dia bàn min Bc, min Trung, min Nam và Thy NguyAn. Ngân hang có mOt  Cong ty con. 

7. Cong ty con 

Cong ty QuAn 1 N và Khai thác TAi san dtrçic thành 1p theo giy phép s 4104000033 ngày 24/I2/200l, dang ky thay di ln 
7 theo mO sO mdi 0302487767 ngày 21/6/2013. T 1 gop vn vào Congty là 100%. 

8. Tong so can b, cOng nhOn viên dn ngay 31/03/2021: 1.345 ngudi. 

Tong s can b, cOng nhAn viên dn ngãy 31/12/2020: 1.350 ngudi. 

IL Niên d kê toán, don v tin t sir dng trong k toán 

I. Niên d kE toán: bt du t& ngày 01 thAng 01 ktthCc vào ngày 31 tháng 12 hang nam. 

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

Ill. Chuãn mc và Ch d kê toán ap dyng tyi ngAn hang 

Báo cáo v tuân thu các chuãn mljc k toán Vit Nam (VAS) hoc các quy djnh hiri hành: 

Các báo cáo tài chInh cüa NgAn hang kern theo duqc lap theo quy udc giá gc và phO hqp các Chun mrc K toán Vit Nam. 

H thông Kê toán Vit Narn và các quy dlnh  pháp 1 cO hAn quan áp dimg cho cac ngAn hang và các t chirc tin dyng khác hoat 

dng tai ni.rdc CHXHCN Vit Nam. Do do cac báo cáo tài chinh dinh kAm khong nhm myc dich phán ánh tinh hinh tái chinh. 
kAt qua hoat dng kinh doanh và kru chuyn tin t theo cac nguyen tc và thông l k toAn duqc thCra nhn chung d các nu/rc 
và ngoAi pham vi Vit Nam. Các nguyen tc và thuc hành k toán sir dyng t0i  nuôc CHXHCN Vit Nam cO th khác v/li thông 

l ti các nudc khác. 

Ch d và hinh thirc k toán àp dyng: 

NgOn hang áp dyng h thng ch d ké toAn Ngan hAng Vit Nam ban hAnh theo Quyt dlnh  s 479/2004/QD-NHNN ngãy 

29/4/2004, chë dO báo cáo tài chinh dôi v/li cac t chirc tin dyng theo QuyOt djnh s6 I 6/2007/QD-NI 1NN. ngày 18/4/2007. 
Thông tu 10/2OI4iTT-NHNN ngáy 20/03/2014,ThOng tu 49/20 1411T-NHNN ngay 31/12/2014 vá Thông tu 22/201 7/iT-
NHNN ngày 29/I 2/2Ol7cOa NgAn hang Nhà nudc Vit Nam và các chuán mi,rc ké toAn cO hAn quan. 

IV. Chinh sách kA toán áp dung t01  Ngân hang 

1. Các thay döi v chinh sách ké toán 

Ngày 29 thAng 12 nAm 2017, NgAn hang Nhà nudc dà ban hAnh Thông tu s 22f2017lT1'-NI-INN hiu h,rc ap dyng 01/04/2018 

thay th s/ta di vA hOy bO: khoAn 20, khoAn 25, khoAn 28, khoAn 29, khoAn 46 vA khoAn 50 Diu 2 Thông tu s6 10/2014111-

NHNN ngày 20/03/20 14 c/ia NgAn hang NbA nude v vic s/ta di, b6 sung mOt  s tài khoAn trong 1-1 thông tài khoàn k toán 

cAc t chirc tin dirng ban hành theo Quyt dinh s 479/2004/QD-NHNN ngày 29/04/2004 c/ta Thng d6c NgAn hAng NhA nude 
vA khoán 3 Diu I vA khoAn 2, khoán 3 Diu 2 Thông tu s 49/20141TT-NHNN ngày 3 1/12/2014 c/ta Ngan hang Nhà nirdc v 

viêc sua d6i, bó sung mOt  S6 di6u khoãn c/ta Ché dO báo cáo tài chinh d6i v/li cAc t6 ch(rc tin dung ban hAnh kern theo Quyéi 

dnh s6 16/2007/QD-NHNN ngày 18/04/2007 va H th6ng tAi khoãn k6 toán các tO chdc tin dung ban hAnh kern then Quv6t 
djnh S6 479/2004/QB-NHNN ngày 29/04/2004 c/ta Th6ng d6c NgAn hang Nhà nuôc. 

2. Chuyên dOi tin t 

giA sir dyng d hch toán cOc nghip vii mua, ban ngoi t là t' giá mua, ban thi,rc t ti thdi dim nghip vu kinh t. tAi 

chinh phát sinh. 

T' giá sir dyng d6 hach  toán các nghip vy khác v ngoi t d chuy8n d6i ra d6ng Vit Nam: là t' giá blnh quOn rnua và ban 

chuyên khoAn giao ngay c/ta d6ng ngoai t dO tai ngAy phát sinh giao dlch. 

Thu yet minh nay là bó phn hqp thành cOc Báo CáO tài Chiflh Trans,' 10 



NGAN HANG THUONG MI cO PHAN sAi CON CONG THISONG Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k' tài chInh Ur ngày 01/01/2021 dn ngãy 31/03/2021 L)o,i vj unit: Triu Dong Viêt iVa,n 

S dii cu6i ks'  cOa các khoán mvc  tin tê Co g ngoi t phãi &rcic dánh giá Ia1  theo t giá giao ngay tai then diem cuôi ngày lam 

vic cui cOng cUa k' báo cáo. Nu t gia nay nhô hon 1% so vài t' giá bInh quân gia quyn mua vá ban cOa ngáy lam viëc cuOi 

cOng cOa k$' báo cáo. Nu t giá nay Ian hon 1% so vài t giá binh quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam vic cu6i cOng cOa 

kS' báo cáo thi Iy t giá binh quân gia quyn mua ban nay. 

Chênh Iêch t' giá cua cac nghip vij phát sinh trong k$' và dánh giâ lal S6 dir can khoán muc Lien t cO gôc ngoai t cuOi k' discnc 

dua váo Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong k'. 

T'giaquyd6i ti ngày3110312021: 

23.080 VND/USD 

18.329 VNDICAD 

27.I13 VND/EUR 

3 1.784 VND/GBP 

208,67 VND/JPY 

17.578 VND/AUD 

17.182 VNDISGD 

24.512 VND/CHF 

3. Cong cy tài chinh phái sinh và k toán phOng ngra rüi ro 

Các cOng cu tài chinh phái sinh dirqc ghi nhn trên bang can d6i k toan theo giá tn hqp d6ng vào ngày giao dlch, va sau dO 

dtrçnc dánh giá Iai theo t giá vào ngãy cu6i thang. Lçni nhun hoc i6 khi các cong cy tái chInh phái sinh dä thirc hiên duçic ghi 

nhn trong báo cáo két qua hoat dng kinh doanh. Lqi nhun hoac I6 chua thtrc hin duqc ghi nhn vào khoãn mvc chênh lch 
t giá hOi doái trên bang can d61 k toán váo cu6i m6i tháng vá dtrc k& chuyn van báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh 'ào 

theni dim cuOi nAm, 

4. KC toán thu nhp Iãi, chi phi lAi và ngrng dir thu Iãi 

NgOn hang ghi nhOn thu nhâp läi và chi phi lAi theo phucnng pháp du thu, dr chi hang ngáy. LAi cOa các khoãn cho vay qua han 

khOng di.rcnc ghi dtr  thu ma duc ghi nhn ngoi bang. Khi mt khoãn cho vay trà thành qua han  thi sO lAl dA di,r thu ducnc hoAn 

Iai va duc ghi nhân ngoi bang. Thu nhp lAi cOa cac khoân cho vay qua ban  dirc ghi nhn vào báo cáo k& qua kinh doanh 

khi thu du'qc. 

5. Ká toán các khoãn thu tir phi và hoa h6ng 

Thu nhp tr phi vã hoa h6ng bao g6m phi nhn duçrc tir djch vy thanh toán, dlch  vu ngan qu, phi tr các khoãn bão lAnh vã cac 

djch vii khác duçic ghi nhn khi thrc nhn. 

6. Kë toán di vol cho vay khách hang, hoat dng mua nç 

Kê toán dôi vOl cho vay khách hang 

Nguyen tan ghi nhn các khoán vay: Các khoãn cho vay khách hang duvc trinh bay theo s6 dir n gc 1r11 di di,r phöng rui in cho 

vay khách hang. 

Nguyen thc phân ba1  n vá dánh giá rOi ro tIn ding: Các khoán vay ngn han  có k' han  dn 01 nAm. Các khoán vay trung han 

có k' han tr trên 01 näm dn 05 nAm và các khoãn vay dai han  cO k' han  trên 05 nAm. 

Các nguyen t&c phân loai  nçn vá dánh giá rOi ro tin dung ducnc Ngán hang thtrc hin theo Thông u.n s6 02/2013/TT-NHNN ngày 

21/01/2013 và Thông tu s6 09/20141TT-NHNN ngày 18/03/2014 

Co sen trich 1p du phOng rOi ro và xOa s6 các khoãn cho vay khOng cO khã nAng thu h61: Dii phOng cy th ducrc tinh theo các s6 

dir các khoán cho vay tenng khách hang và các cam k& ngoai bang tal then dim cu6i qu' dra trên vic phân loai nhóm ncn cho 

vay theo thOi han  ncr.  Dtr phOng cy th các khoãn cho vay và các cam kt ngoi bang tai  ngày kt thOc niên di k toán duçnc xác 

djnh dtra trên vic sCr dyng can t' l dir phOng sau day d6i vài các s6 dii ncr  g6c  tai  ngay 30 tháng ii hang nAm sau khi trr di giá 

tn cOa tài san dam bào dA dtzçnc khu trer theo các t l quy djnh. 

Thuyei rninh nay là ho phLl7 hçip thành các Báo cáo tài chinh Trang Ii 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN sAi CON CONG THUONC Mu sO: B05/TCTD 

THUYETMINH BAO CÁO TAL CHINH 

Thôi k' tâi chInh tr ngãy 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 007! vi tin/i: Triêu Dông V!i 1V,,iz 

Phãn loai nq T 1 lap dir phong cu the 

NhOm I Nq dU ieu chun 0% 

Nhóm 2 No cn chO y 5% 

NhOm 3 Nçi duii tieu chun 20% 

Nhóm 4 Nci nghi ngä 50% 

Nhóm 5 Ng CO khá nãng mt von 100% 

Di,x phOng chung di.rqc tinh bang 0,75% tng s du ccia các khoàn cho vay khách hang tü nhóm I dn nhóm 4. 

Viêc xóa s các khoãn nçi vay không cO khá nang thu hi can cü vào Thông tu so 02/2013/TT-NHNN ngày 21101/2013 Va 

Thông or so 09/20141[T-NRNN ngày 18/03/2014. 

Ban my cho Cong ty TNHH MTV Quãn l tài san cüa To chuc tin diing Vit Nam (VAMC) 

Ngân hang thirc hin vic bàn nçi cho VAMC theo Ngh dnh s 53/2013/ND-CP do Chinh phU ban hành ngày 18 tháng 5 nàm 
2013, Nghi dinh 34/20151ND-CP do Chinh phU ban hánh ngày 31 tháng 3 nam 2015 sa dOi và bO sung mt so diêu cOa Ngh 

dinh 53/20131ND-CP, thông ox 19/2013fFr-NHNN do Ngân hang Nhã nuOc Vit Nam ban hành ngày 06 tháng 9 nàm 2013 
quy dinh v viêc mua, bàn, xü I n xu cOa Cong ty quán l tãi san cOa T chic tin dyng Vit Nam, và các khoân no ban cho 

VAMC duc xuät toán khôi bang can di k toán theo các huàng dn trong cong van so 84991NHNN-TCKT do Ngãn hang 

Nhà nuâc ban hành ngày 14 tháng II nam 2013 v vic hLràng dn hach  toán nghip vy rnua bàn no xu cOa VAMC và t chcrc 

tin dung, và cOng van s 92SINHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 19 tháng 2 näm 2014. 

Trái phiOu dãc biet phãt hành bài VAMC uwng Cmg vdi khoãn ng xâu ma Ngân hang bàn dugc ghi nhn là chrng khoãn ng gi 

den ngay dáo han. 

Khi hoàn thành thO tuc mua ban no xu, Ngân hang sü dyng di,r phOng cy the dà trIch Ip chua sü dyng d hach toán giâm giá tr 

ghi s cUa khoãn nq xu vã tht toàn tài khoán ngoai bang theo dOi lãi chira thu duc cOa khoãn no xâu dO. 

7. Kë toán các nghip vy kinh doanh và dãu tu-chOng khoán 

7.1. Nghip vi kinh doanh chUng khoán 

Chirng khoán kinh doanh là chtng khoán ban du duqc mua và nam gi cho myc dich kinh doanh trong ngn hn hoac nu Ban 

TOng Clam dOc quyêt dlnh  nhu vy. 

Nguyen tãc ghi nhn già trj chirng khoán kinh doanh: Chng khoán kinh doanh ban dAu duc ghi nhn theo giá thirc o mua 
chüng khoán (giã gc), bao gm giá mua cong (+) các chi phi mua (nOu cO). Sau do, các chcrng khoán nay dugc ghi nhOn theo 

già g6c trr du phOng giãm giá chüng khoán. 

Dr phOng rUi ro chüng khoán kinh doanh dwc l.p khi giá tr thuân cO th thisc hin duoc (gia th trung) cua chrng khoán 

kinh doanh giàm xuông thãp hon giá gOc. 

Lãi hoäc Iô tr kinh doanh ch(rng khoán duçic ghi nhân trén báo cáo kt qua hoat  dong kinh doanh theo so thuOn. 

7.2. Nghip vçi du tu chüng khoán 

ChOng khoàn du tir gm các chtng khoán sn sang d ban và các chtrng khoàn gi dn ngày dáo han. 

Chüng khoàn giO dn ngày dáo han:  là các chUng khoán cO k' han  c6  dlnh và các khoán thanh Loan c djnh hoc cO th xác 

djnh dirqc và Ban TOng Ciám dc cO djnh và cO khã nang gi dn ngay dão han. 

ChOng khoán sn sang d ban: là các chcrng khoán nçi hoäc chirng khoán vn dwc gi trong thii gian khOng n dinh truOc, 

co th duoc bàn bt cir lUc nào. 

Nguyen tAc ghi nhn ching khoán dAu ox: duqc ghi nhn theo giá thrc t mua. Sau do các chUng khoán nay duc hach toán 

theo giá gOc trir di,r phOng giãm giá chUng khoán trong các k' k Loan tip theo. 

Thu nhp lâi tix chüng khoán ng gi dn ngày dáo han ducrc ghi nhn trën Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên co sO du 

thu. Lài duc huOng truàc khi Ngãn hang n&m gi duoc ghi giàm trcr vào giá vn tai  thii diem mua. 

T/iuvëi ,ninh nay là bi p/ic5n hop thành cac Báo cáo íàì chInh Trang 12 



NGAN HANG THUNG MIJ CO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mãu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CL{INH 

Thôi k' tài chInh tr ngày 01/01/202 1 dn ngày 31/03/2021 0on vj lInh: Triu E1ng Vi1 Na,,: 

LAi hoãc l tr kinh doanh chüng khoán sn sang d bàn dtrcic ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat drng kinh doanh theo sO 

thuAn. 

Du phOng rOi ro chOng khoán du tu duçrc 1p khi giá tn thu.n cO the thrc hin thrac (giá thi trung) cOa chirng khoán du tu 

giãm xutrng thp han giá g6c. 

7.3. Nghip vii du tir vào cong ty con 

Khoàn du Lu vào Cong ty con dLrcic ghi nhn khi Ngân hang nm gi& trén 50% quyn biu quyt và cO quyn chi ph61 các 

chinh sách tài chInh và hoat dng, nhm thu duqc lqi ich kinh tE tr các hot dng cOa Cong ty dO. Khi Ngân hang khong cOn 
nm gi quyn kim soát Cong ty con thi ghi giám khoãn du Lu vào cong ty con. Các khoán du tu vào Cong ty con duçic phân 

ánh trén báo cáo tãi chinh theo phiiang pháp giá gôc. 

Phuong pháp giá g6c là phucing pháp k toán ma khoãn dAu tu duçic ghi nhn ban du theo giá gôc, sau dO khOng ducic diCu 
chinh theo nhcmg thay di cüa phn sO h0u ccia các nhà d&u Lu trong tài san thuAn cta bn nhn du ar Bâo cáo k& qua hot 

dong kinh doanh chi phán ánh khoãn thu nhp cüa các nhà dAu tu duçic phân chia tcr lai nhun thun lu k cta ben nhn dâu Lu 

phát sinh sau ngày du ux. 

Du phOng tn tht các khoàn du tu Cong ty con ducc 1p  khi Ngán hang xác djnh ducic các khoàn du tu nay bj giãm sit giá Lr 

khOng phài tm th&i và ngoãi k ho4ch do kt qua hot dng cüa các cOng ty con dâu tu bi l& 

7.4. Nghip vij du tir dài hn khác 

EMu tu dài hn khác là các khoân du tu vOi t l thp hon hoc b&ng 11% phn vn cUa các t chOc kinh tê. Các khoàn dAu tu 

dài hn ghi nhân ban dAu theo giá g6c. 

Du phOng tn tht các khoân du tu tài chinh dãi hn duqc Ip khi Ngãn hang xác djnh duqc cac khoàn du tu nay b giârn süt 

giá trj khOng phái tm thOi và ngoài k hoch do kt qua hot dng cCia các cOng ty duqc du Lu bj I& 

S. Nguyen tc ghi nhãn TSCD h&u hmnh 

Tài san c6 dinh hu hinh duqc ghi nhn theo nguyen giá trr di (-) giá trj hao mOn lQy k. Nguyen giá là toàn b các chi phi ma 
Ngãn hang phái bO ra d cO duqc tài san c dlnh tinh dn thOi dim dua tài san dO vào Lrng thai s&n sang s diing theo du tinh. 
Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi duc ghi tang nguyen giá tài san c djnh nu các chi phi nay chc chn lam Lang 
ku ich kinh t trong tuong lai do scr dung tãi san dO. Cic chi phi khOng thOa man diu kiin trên ducic ghi nhn là chi phi trong 

k. 

Khi tài san c6 djnh duqc bàn hoac  thanh l, nguyen giá vá khu hao lüy kê duqc xOa so và bAt k5' khoán lAi 10 nào phOt sinh tcr 

vic thanh l du ducc Lfnh vào thu nhp hay chi phi trong k5'. 

Tài san c dinh hz?u hinh mua sam 

Nguyen 'giá Lài san c6 dnh bao gOm giá rnua (tr (-) các khoán duc chi& khAu thuong mi hoc giãm giá), các khoãn thud 

(khOng bao gOm cac khoãn thu duqc hoàn li) và các chi phi lien quan trVc  tiêp dn vic dua tài san vào trng thai sn sang sü 

dung, nhtr chi phi lap dat, chy thcr, chuyCn gia và các chi phi lien quan truc tiAp khác. 

Tài san cO dinh hinh thành do dAu tu xây dumg Lheo phuang thCrc giao thu, nguyen giá là giá quyt Loan cOng trinh du Lu xãy 

dung, các chi phi lien quan trrc tiAp khác và l phi truOc ba (nAu cO). 

Tài san cO dnh là nhà cüa, 4t kin tthc g.n lin vOi quyn sr dung dat thi giá Lr quyAn sO dung dt ducuc xác djnh riêng bit và 

ghi nhn là tài san cO dlnh  vO hlnh. 

9. Nguyen tc ghi nhn TSCD vô hInh 

Tài san cO dinh vO hinh duc ghi nhn Lheo nguyen giá trO di (-) giá trj hao mOn lüy kA. Nguyen giá tài san CO djnh vO hinh là 

toàn b các chi phi ma Ngan hang phãi bO ra dA cO duc tài san cO djnh vO hInh tinh dan thOi diam dua tài san dO vào sO dung 

theo du kiAn. 

Mua iai san ed djnh vô hinh riêng bitt 

Nguyen gia tài san c6 djnh vO hinh mua rieng bit bao gOm giá mua (trO (-) các khoán dugc chiAt khAu thuang mi hoc giàm 

giá), các khoàn thuA (khong bao gOm các khoàn thuA duac hoàn li) Va các chi phi lien quan trtic tip dAn vic dua tài san van 
trng thai sn sang su dung. Khi quyAn sO dung dAt du9c mua cOng vOi nhà ccra, vt kiAn tric trên dat thi giá tr quyCn sO dyng 

dAt duac xác djnh niêng bit vã ghi nhn là tài san cO djnh vO hinh. 

Thuyit minh nay là bO phdn hc.rp thank các Báo cáo íàî chink Thing /3 



NGAN 1-lANG THU(NG MIJ cO PHAN SAI GON CONG TH(SQNG Mãu so: BOS/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k' tãi chInh tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/202 1 Don vj Un!,: Trin Dtng Viii Nanz 

Tài san c dlnh  vô hInh hinh thành t viêc trao di thanh toán bang chCmg th lien quan dan quyn sà hcru vn ctia don 

nguyen giá tài san c djnh vO hInh là giá trl hcip l cüa cac chüng tr ducc phát hành han quan dan quyan so hUu vOn. 

Tài san cl djnh vô hInh là quyn s dung dli 

Nguyen giá tài san c djnh vO hmnh là quyan sr dung dat là s tian tra khi nhn chuyOn nhtrcmg quyan scr dng dat hgp pháp tr 

nguOi khác, chi phi dan bO, giãi phong mt b&ng, san lap mt bang, l phi truOc b.., hoãc giá tr quyan sO dung dat nhn gOp 

vn hen doanh. 

Phdn mlm may vi tin/i 

Phan mam may tinh là toàn b các chi phi ma Ngân hang da chi ra tinh dan thai diam dua phan mam vào sO ding. 

10. Phuong phIp lthâu hao TSCD 

Tài san c djnh hu hinh ducic khau hao theo phucmg pháp duOng thang dira trén thOl gian sCr dung udc tinh cüa tài san. ThOi 
gian htu drng uOc tinh là thOi gian ma tài san phát huy duc tác ding cho san xuât kinh doanh. 

T/zôi gian hfru thjng u* tin/i cüa cdc TSCD ,thrrsau: 

N/ia xuöng, vi kiln trzc 25 nãm 

May mOc, i/ifIt bj 4-8 nãm 

Phitang tin vn iái. truyln dJn 5- 6 ndm 

Thilt bj, dyng cy quàn l 2- 5 nãm 

TàisàncOdjnhkháC 4-6nãni 

Quyn th dung dli cO th&i hn thrqc khdu hao phà hqp vol thai hn lrên gily chzng nh4n quyln sO dyng alt. 

Quyn sO dyng dli vo thai hçn duvc ghi nhan  theo giá glc và khOng tin/i khdu hao. 

It. Kê toán các giao djch thue tài san 

Thuê hot dng: là loi hinh thuà tài san c6 djnh ma phan IOn ri ro vá Ii ich gAn han vOi quyan sO h0u cia tâi san thuc ye 
bàn cho thuê. Khoàn thanh toán duOi hInh thOc thuê hot dng dugc hch bàn vào báo cáo kat qua kinh doanh theo phuong 

pháp duOng thâng dra Iran thOi hn thuê hoat dng. 

12. Tian và các khoãn thong dwong tin 

Iran báo cáo km chuyan tin t, tian và các khoán tuong duong tian bao gm tian, kim loai qu9 và dá quy, tin gOi thanh toãn 

t?.i Ngân hang Nhà nuOc Vit nam, tian gui không kS'  hn và cO k' hn ti TCTD khác cO thOi hn khOng qua 90 ngay ka tO 

ngày gOi, trái phiau chInh phO và càc giay tO cO giá ngan hn khác dCi diu kin tái chiat khau vOl Ngan hang Nhà nudc, chCrng 

lthoán cO thOi hn thu hi hoc dão hn khong qua 3 tháng ka tO ngày mua. 

13. Du phOng, cOng nq tiam n và tài san chua xác dinh 

Các khoãn dr phOng duqc ghi nhn khi: Ngân hang cO mt nghia vu hin ti phát sinh tO các stx kin da qua; CO thO dua dan si,i 
giàm sOt nhOng li ich kinh ta can thiat da thanh toán nghia vi n; Giá tn cUa nghia vi n do duqc uOc tInh nit cách dang tin 

cOy. Dr phOng khong ducc ghi nhn cho các khoãn 1 hot dng trong Wang hai. 

Khi cO nhiau nghia vv nç wang tr nhau thi kha nang giàm sOt 1i ich kinh ta do vic thanh toán nghia vi nç duçic xác djnh 

thông qua vic xem xOt toàn bG nhOm nghia vtl nOi chung. Dr phOng cüng duqc ghi nhn cho dO khá näng giàm sOt Igi ich kinh 

ta do vic thanh toán tOng nghia vv nq là rat nhO. 

Dr phOng duqc tInh a giá tr hin ti cOa các khoãn chi phi dr tinh da thanh toán nghia v,i ng vOl suat hIa khau truOc thua Va 

phàn ánh nh0ng dánh giá theo thj truOng hin tal va thOi giá cOa tin t và rOi ro cy tha cOa khoân ng dO. Khoãn tang len trong 

dr phOng do thOi gian trôi qua dugc ghi nhn ha chi phi tian lAi. 

14. Nguyen tac và phirong pháp ghi nhn chi phi thuE TNDN hin hành, chi phi thua TNDN hoán hi 

Chi phi thua thu nhp doanh nghip duçic xác djnh gm tang chi phi thua thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thua thu 

nhp doanh nghip hoOn li khi xác dnh lçii nhun hoac ha cOa mt k5' ka toán 

Thuylt rninh nay là b5 ph<ln hqp than/i các Baa cáo tài chIn/i Trang /4 



NGAN HANG THSNG MI CO PHAN SAl GON CONG THUØNG Mu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CH!NH 

Thôi k' tài chinh tIr ngãy 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Down vj tin/i: Triu DOng Vit Na,ii 

Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiêp hin hành: Ia S6 thu thu nhp doanh nghip phái np (hoc thu h6i dtrqc) tinh trên thu 

nhp chju thuê và thuê suát thua thu nhp doanh nghip caa nAm hin hãnh theo Iut thuê TNDN hin hánh duc ghi nhân. 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hoAn Ii duccc xAc djnh cho cáo khoán chênh lêch tam  thi ti ngày 1p bang cAn d61 k toAn 

gifra ca so tinh thud thu nhp cüa cAc tAi sAn, nq phAi trA vA giA trl ghi so caa chang cho mvc  dich bAo cáo tAi chinh và giA trj scr 

diing cho mc dich thuê. Thus thu nhp hoan 1ai phãi trA duçic ghi nhn cho th cA cAc khoAn chAnh Ich tam  thai, con tAi sAn 

thuá thu nhp hoAn Iaj  chi ducic ghi nhn khi chic chin Co dO Igi nhun t!nh thud trong tuang lai d khu tr& cAc khoAn chênh 

Ich tam thOi. 

Giá tn ghi s6 cOa tài sAn thu thu nhp doanh nghip hoAn Iai  phAi duçc xem xét Iai  vAo ngAy kt thOc niAn d k toAn vA phAi 

giAm giá tn ghi sO cOa tAi sAn thuA thu nhp hoAn Ii  dn mcrc bAo dAm ch&c chin cO dO Iqi nhun tinh thu cho phép Iqi ich cUa 

môt ph.n hoc toAn bO tAi sAn thu thu nhp hoAn Iai duqc sO ding. CAc tAi sAn thud thu nhp doanh nghip hoAn Iai  chixa ghi 

nhn truOc dAy duc xem xét Iai  vAo ngAy kt thUc niAn dO k toAn vA dtrçrc ghi nhOn khi chc chn cO dO Icii nhun tInh thud d 

cO th sCr ding cAc tAi sAn thu thu nhp hoan Iai  chua ghi nhn nay. 

ThuA thu nhOp hoAn Ii dw7c ghi nhn vAn bAo cáo k6t quA hoat dng kinh doanh ngoai trO trumg hçip thud thu nhp phAt sinh 

lien quan dAn mOt khoãn mic duçc ghi th&ng vAn v6n chO sO hthi, trong truOng hcrp nAy, thud thu nhp hoAn Iai  cOng duqc ghi 

nhn trvc tiêp vAo vOn chU sO hru. 
NgAn hang chi bU trO cAc tAi sAn thuA thu nhp hoAn li vA thuA thu nhAp hoAn Iai  phái trA khi NgAn hang cO qu)4n hqp phAp 

duqc bO trO gia tAi sAn thu6 thu nhp hin hAnh vOi thus thu nhp hiOn hAnh phAi nOp vA cac tAi sAn thu thu nhp hoAn lai va 

thu thu nhp hoAn 1a phái trA hAn quan tOi thu thu nhp doanh nghip duqc quàn 1 bOi cOng mOt  cs quan thu d6i vOl cOng 

mOt do'n vj chju thu vA doanh nghip dtt  djnh thanh toAn thud thu nhp hin hAnh phAi trA vA tAi sAn thus thu nhp hin hAnh 

trAn ca sO thun. 

CAc khoAn thud phAi np ngAn sAch nhA nLrOc sA thrçrc quyt toán ci th vOi ca quan thu. ChAnh Ich giika s6 thu phAi np 

theo S6 sAch vA s6 hiu kim tra quyt toAn sA duac diu chinh khi cO quy& LoAn chinh thOc vOi cd quan thuê. 

15. K toAn cAc khoAn v6n vay, phAt hAnh chirng khoán nq, cong cu v6n 

Chi phi di vay là IAi tin vay vA cáo chi phi khAc phAt sinh hen quan tri,Ic tip dn cAc khoAn vay cUa NgAn hAng. Chi phi di va 

duccc ghi nhn vào chi phi trA 1Ai trong k5', khi phAt sinh liOn quan trrc tip dn vic dAu ttr xAy drng hoOc tAi sAn dO dang thi chi 

phi di vay ducic tinh trrc tip vAo giA trj can tAi sAn do theo quy djnh cOa chun mrc ké toAn Vit Narn. 

16. V6n chO sO hUii 

V6n chO sO hOu cOa NgAn hAng dtrçic trInh bay trAn bang cAn d6i k toAn bao g6m: V6n diu 1 vA thng du v6n c6 phn. 

V6n diu 1: duac hinh thành tO s6 tin mA cAc c6 dong da gOp v6n mua cÔ phn, c6 phiu, hoc duçfc b6 sung tO li nhuOn sau 

thuE then Nghi Quyt cOa Di HOi  D6ng c6 dOng h000 theo quy dlnh  trong diAu I hot dng cOa NgAn hAng. Nguôn vOn kinh 

doanh duqc ghi nh.n theo s6 v6n thrc t dA gOp bAng tiAn hoc bAng tài sAn tfnh theo mOnh giA cOa c6 phiAu da phAt hAnh khi 

mOi thAnh Ip, hoc huy dng thOrn dA mO rng quy mO hot dng cOa Ngan hang. 

Thng dir v 6n c6 phn: PhAn Anh khoAn chAnh lch tAng giOa s6 tiAn thçrc tA thu duçic so vOi mOnh giA khi phAt hAnh IAn dAu 

hoOc phát hAnh b6 sung c6 phiAu vA chOnh Ich tAng, giAm gicta so tiAn thrc tO thu duc so vOi giá mua lai khi tAi phát hAnh cO 

phiEu qu. TwAng hçp mua lai cA phiu dA hAy be ngay tai ngAy mua thi giA trj c6 phiAu dirçic ghi giAm ngu6n v6n kinh doanh 

tai ngAy mua là giá thrc tA mua Ii và cOng phAi ghi giArn ngu6n v6n kinh doanh chi tiAt then mnh giá vA phAn thng du v6n c6 

phAn ctia C6 phiAu mua Iai. 

CO phiu qu là c6 phiAu cOa NgAn hang da phAt hAnh VA duqc NgAn hAng mua lai. KhoAn tiAn dA trA dA mua c6 phiAu, ban 

g6m cAc chi phi cO liOn quan tr%rc tiAp, duçcc giAm trO vào v6n chO sO hUu dAn khi các c6 phiAu qu duqc hAy bO hoOc tAi phAt 
hAnh. S6 tiAn thu do tAi phAt hAnh hoäc bAn cA phiAu qu trO di cAc chi phi liOn quan trrc tiAp dAn viOc tAi phát hAnh hoOc bAn cô 

phiAu qu ducrc tinh vAo ph.n vAn chO sO hu. 

VAn khAc: PhAn Anh sA vAn kinh doanh ducic hlnh thAnh do bA sung tO k& quA hoat  dông kinh doanh hoic duçic tang, biAu, tài 

rci, dAnh giA hi tAi sAn. 

Thuylt ,ninh nay là 0c5 phd2n hop thành các Báo cáo àî chinh Trang 15 

G 

P 

N 



31/03/2021 31/12/2020 

198.873 154.120 

10.175 16.687 

31/03/2021 31/12/20 

500.416 560.2 

458.896 526.920 

41.520 33.377 

500.416 560.297 

31/03/2021 31/12/2020 

4.717.867 

14.526 

4.703.34/ 

4.295.296 

11.24 1 

4.284.055 

1.043.700 

1.043.700 

4.717.867 5.338.996 

Trans.' /6 

NGAN HANG THU'ONG MJI CO PHAN SAl GON CONG TI-IUONG Mãu so: BOSITCTD 

THUYET MINI-I BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi k)' tài chInh tü' ugáy 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Oo'n v/tin/i: Triê,i Dng Viët Na,;: 

L91 nhun chi.ra phàn phôi. 

Nguyen tc ghi nhân lcii nhun chua phãn ph&: duic ghi nhn là so lcii nhuãn (hoác 1) tcr kt qua boat dng kinh doanh c/ia 

doanh nghiêp sau khi tr/r (-) clii phi thu thu nhãp doanh nghip cãa kS'  hin hành và các khoãn diu chinh do ãp dyng hi t 

thay dOi chinh sách kê wan và diu chinh hi tO sal sOt tr9ng yOu côa các nAm truàc. 

Vic phãn phM lqi nhun vã trich 1p  các qu dtxccc can cü vào diu I c/ia Ngân hang và duqc thông qua D?i hii dng c dong 

hang nam. 

17. Các diu chinh sO lieu kO toán k' tru&c 

SO lieu du näm và näm truàc duoc diu chinh cho phU hqp theo Thông tu 49/2014/TT-NHNN ngày 31112/2014 và Thông tu 

22/201 7'TT-NHNN ngày 29/12/2017 côa Ngân hang Nhà nuàc Vit Narn. 

18. Cãc ben lien quan 

Các ben lien quan là càc doanh nghip, các cá nhân, trvc  tip hay giãn tiOp qua mQt hay nhiu trung gian. cO quyn kirn soát 

ngân hang hoãc chju six kim soat cUa Ngôn hang. Các ben lien kit, cãc cã nhân nào tri,tc tip hoc giàn tip nni gicx quyn biCu 
quyt côa Ngãn hang ma cO ành huàng dáng k d61 vOi ngân hang, nhng ch/rc trách quán ly ch/i ch& nhu ban tng giàm dOc. 
hi dng quàn trj, nhng thành vién than cn trong gia dinh c/ia nhng cá nhân hoc các ben lien kOt ho.c nh/mg cOng ty lien 

kt vài Ca nhân nay cOng ducic coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét t/rng mi quan h gi0a các ben lien quan, bàn cht 

cOa m61 quan h ducic chO ch/r không phài là hinh thüc phãp l?, 

V. Thông tin b sung cho các khoàn miic trInh bay trong Bang can dOi k toãn 

1. Tiên mt, yang bc, dá quy' 

TiOn mt bang VND 

TiOn mt bang ngoai tC 

Tong cng 

2. liOn gui tai Ngan hang Nhà nu6c 

Tiri g/ri thanh toán tal Ngãn hang Nhà ntxOc 

Bang VND 

Bang yang và ngoi 

TOng cng 

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

3.1. Tin, yang gñi ti càc TCTD khãc 

Tin, yang gui không kS'  hn 

Bang VND 

Bang ngoai hii 

TiOn g/d cO kS' hn 

Bang VND 

Bang ngoai hi 

Cng 

7'huyël in/nh nay ia b phn hQp thành các Báo cáo tài chinh 



NGAN HANG THUO'NG MA! CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k)' tài chinh tu ngày 01/01/2021 dn rigày 31/03/2021 

Mu sO: B05/TCTD 

Dun vi fin/i: Tr&u  Dong Viêt iVa,n 

3.2. Cho vay các to chrc tin ding khác 

31/03/2021 31/12/2020 

Cho vay ngán hn 50.000 400.000 

Bang VND 50.000 400.000 

BOng ngoqi hdi 

Du phong rcii ro cho vay các TCTD khác 

Cng 50.000 400.000 

Tng cng 4.767.867 5. 738.996 

Phän tich chat Itrqng du n' cho vay, tin gui các TCTD khác: 

Na d/i tiêu chuãn 50.000 400.000 

qng 50.000 400.000 

4. Các cong ci tài chinh phái sinh Va CáC tài san tài chInh khác: 

TOng giá trj cOa 
(theo t giá ngày 

hyp dng) 

Ti ngày cuôi k' 

hqp dng 
TOng giá trl  ghi sO kê toán 

(theo t giá ti ngày Ip báo cáo) 
hiu Ii'c 

Tàisãn Côngna 

Cong cy fài c/tin/i plzdi sin/i tin tê 4.497.880 2.720 

- Giao dlch k' han tiên të 

- Giao dich hoán di tin te 4.497.880 2.720 

Ti ngày lãu ky 

Cong cii àî chin/i p/zdi sin/i ith,z te 6.585 

- Giao dch k' hn tin te 

- Giao dich hoãn dôi tiën të 6.585 

COng cu tài chInh phái sinh tin t 4.497.880 - 2.720.. 

5. Cho vay khách hang 
31/03/2021 31/12/2020 

Cho vay các th chc kinh t, cá nhân trong niiOc 14.826.528 15.152.879 

Cho vay chit khAu thuang phiu và các giy t& cO giá 90,928 286.076 

Cho vay bang vn tái try, Oy thác dAu tu 450 595 

Cho vay các to chüc kinh t cá nhãn nuàc ngoài 8.760 8.000 

TOng cng 14.926.666 15.447.550 

5.1. Phãn tIch chat Iu'qng nq cho vay 
31/03/2021 31/12/2020 

No dO tiêu chuan 14.570.654 15.100.040 

No can chO 120.520 124.445 

Nçi dirài tiëu chuãn 28.262 19.281 

No nghi ngä 22.618 19.017 

N cO khâ nang mat vOn 184.612 184.767 

lông cong 14.926.666 15.447.550 

Thuyél ,ninh nay là bç5 phn hçp thành cOc Bdo cáo tài chInh Trang /7 



NGAN HANG THUONG MIJ CO PHAN SAL GON CONG THUONG Mãu sO: BOSITCTD 

THUYET '1INH BAO CÁO TAI CHINIT 

Thô'i k' tài chInh tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Dun vj tin/i: Triêu Doug Vie! iVa,n 

5.2. Phãn tich du n theo thôi gian 

31/03/2021 31/12/2020 

Nci ngan hn 10.480.616 10,931.458 

Nçi trung hn 1.700.246 1.742.064 

Nçi dãi hn 2.745.804 2.774.028 

Tong cng 14.926.666 15.447.550 

5.3. Sy thay dOi (tng/giàm) cüa DphOng rüi ro tin dung 

K' nay Dr ph/mg cluing Duphbng ci tile 

Sôdu'dãu nãni 107.123 9.642 

Di phông rüi ro trich lap trong k$' /(Hoãn nhp trong k) 

Sü dvng  du phOng rOi ro tin dung trong kS' 

SO dir cuôi kj' 107.123 9.642 

Nlm tru&c 

107.849 8.155 s6 dir dãu nãm 

Dr phông rüi ro trich Ip trong ks'  /(Hoàn nhp trong ks') (726) 44 .573 

Sü dung dr phOng rii ro tin diing trong nám (43 .086) 

SO du cuOi nam 107.123 9.642 

Chi tits du'diphông 31/03/2021 31/12/2020 

Di.r phOng rcui ro cho vay to chOc tin dyng khác 

DxphongrOi rochovaykhOchhang 116.765 116.765 

~Dt-phôngchung 107.123 107.123 

+ Drphôngci thl 9.642 9.642 

Cng 116.765 116.765 

6. Chung khoán dãu tur 

31/03/2021 31/12/2020 

Trái phiêu dic bit do VAMC phát hãnh 

- Mnh giá trái phiu dc bit 738.885 752.229 

- Dr phong trái phiu dac  bit (225.873) (229.826) 

Cng 513.012 522.403 

TOng cong 513.012 Z 522.403 

7. Gop vOn, du tLr dài han 

31/03/2021 31/12/2020 

- Phân tIch giã trj du tu theo loi hInh dãu tir 

DOu tu vào cong ty con 6 12.503 612. 503 

Các khoàn d&u tu dài han khác 125 .655 125.655 

Dr phOng giám giá du tu dãi hn (26.93 1) (26.931) 

TOng cong 711.227 711.227 

Thu v.i1 ,ninh nay là bO ph4n hop thành cOc Báo cáo íàÉ chinh i1(tI?_ /S 



NGAN HANG THUNG M1 cO PHAN SAI CON CONG THUONG Mu s& BO5IFC'I'l) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thai k' tii chInh tü ngiy 01/01/2021 dn ngiy 31/03/2021 Dun vj un/i: Tri,i Dông Vkf :Va,n 

7. Gop von, du ttr dii han (tip theo): 

- Clii tit cic khoãn du ttr dài han cüa Ngimn hing 
31/03/2021 31/12/2020 

Ten Cii gôc Cii tr hin ti 
T l phn 

von (/u) 
Cii góc Cii tr hiii ti 

T'l piiii 
VOn (/o) 

Du tu vio cong ty con 612.503 612.503 612.503 612.503 

COng ty Quin I' Nci vi Khai thic Tii sin 612.503 612.503 100,00% 612.503 612.503 100,00% 

Diu tu' dii han khic 125.655 98.724 125.655 98.724 

Diu tu vio cic TCTD 

NganhangTMCPBinVit 71.776 71.776 2,34% 71.776 71.776 2,34% 

Du tu vio doanh nghiêp khic 

CLy CP Khich son  Sii GOn H  Long 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cty CP Thanh tom Quöc Cia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

COng ty CP Ching khoán SAIGONBANK Berjaya 33.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu9 BL Tin dung cüa Doanh nghip vra vi nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Du phOng gum gii du ttrching khoin dii han - (26.93 I) (26.931) 

Cong ty CP Chi:rng khoin SAIGONBANK Berjaya (26.93 I) (26.931) 

Tôiig cng 738.158 711.227 738.158 711.227 

Thiiyéi ,njnh nay là h5 phán hQ'p :hành cOc Ban cáo iài c/iinh 7'rang /9 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAI CON CONG THUNC Mu so: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHNH 

Thôi k' tài chInh ti.r ngây 01/01/2021 dn ngãy 31/03/202 1 Don vi huh: Triu Dtng V:t Nan: 

8.Tàisãncôkhác 

1. Chi phi xay dijng c bàn dâ dang 

2. Mua sam, sra cha tài san cdjnh 

3. Các khoãn phâi thu 

4. Tài san có khác 

Cong 

8.1 Các khoãn phii thu 

3 1/03/2021 

7.837 

12.187 

120.924 

9.166 

31/12/2020 

7.68 I 

7.258 

95.357 

54.417 

150.114 164.713 

31/03/2021 31/12/2020 

- Các khoãn phãi thu n b 49.445 28. I 76 

Trong do: 

Ta,i: zng nghip vy /6.167 5.009 

COc khoOn phái thu khác 15.140 5.028 

- Các khoàn phài thu ben ngoài 71.479 67.181 

Tin hc tro- Mi sui1 ch& Nhà nw&c thanh loOn (*,) 4.664 4.664 

C'Oc khoOn khác 66.815 62.517 

Cong 120.924 95.357 

(*): Tlwyêt nzinh hen ho trp' idi suCh ch0 Nhà nwOc ihanh loOn: 

Tin dO chi cho khOch hang vay hJ Irci 101 .sudt 67.592 

Các khothn dO nhdn hin hO Iro' Mi suCh (P62.928) 

K/wOn liOn cOn phdi thu ho tri chô' Nba n,rOc titan!: loOn 4.664. 

8.2 Tài san cô khác 

31/03/2021 31/12/2020 

- Chi phi chä phân b 8.25! 7.769 

- Tài san gán nq dà chuyn quyn sà hQu cho Ngãn hang dang ch xir I 45.754 

+Btdôngsãn - 45.754 

-Tàisànkhác 915 894 

Cong 9.166 54.417 

9. Tin, yang gui và vay các TCTD khic 

9.1. Tiên gin cüa các TCTD khäc 
31/03/2021 31/12/2020 

a. Tin gii khOng k' hn 85.784 104.829 

-BOng VND 84.939 103.982 

-Bngngoqihdi 845 84? 

b. Tiën gui có k5' hn 420.000 1.546.640 

-BãngVND 420.000 460.000 

- Bang ngoqi hO! 
1.086.640 

Cong 505.784 1.651.469 

Thuvet ,ninh nay là bt p/ian hop ihành các BOo cáo tài chinh
Trang 20 

r. 



NGAN HANG THUNG M31 CO P1-IAN sAi CON CONG TUUOC Mu s: 805/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CH!NH 

Thèi k' tài chInh tir ngãy 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Doi, v/ huh: Trisi Ddng Vie! Nan, 

9.2. Vay các TCTD khic 

- Bang VND 

NgOn hang TMCP Ddu :u va Phát Trin Viii Nan, -CM SOD 3: 

- Bang ngoi hôi 

~ NgOn hang TMCP Ddu lu-va Phát Trién Vi Nani - CNSOD 3: 

31/03/2021 

870 

870 

1.637 

1.63 7 

31/12/2020 

870 

870 

1.640 

1.640 

Cong 2.507 2.510 

lông cng tin, vhng gui vh vav TCTD khãc 508.291 1.653.979 

10. Tiên gui cOa khách hang 

- Thuyêt mmli theo 1oi tiu gui 

31/03/2021 31/12/2020 

Tian, yang gui không kS' hn 2.361.499 2.585.647 

-BàngVND 2.173.739 2.328.240 

- Bang yang và ngoq114 187.760 257.407 

Tian,vangguicók'hn 16.121.302 16.228.495 

-8àngVND 15.992.238 16.092.434 

- Bang yang và ngoqi t 129.064 /36.06/ 

Tian gui vn chuyën dung 4.299 4.055 

Tiangcfikqu 20.535 18.967 

Tng cong 18.507.635 18.837.164 

Thuyt minh theo dôi tuqng khach hang, 1oi liinh doanh nghip 

31103/2021 31/12/2020 

Tiên gcri cüa KBNN - 

Tin gcri cüa TCKT 1.814.022 2.580.047 

Doanh nghip nhà nu* 70.581 113.215 

COngiyTNHH 1.005.893 /220.198 

Congtycphdn 454.976 986.033 

DoanhnghipUtnhdn 69.927 69/20 

Doanh nghip CO vn ddu 1w nithc ngoài 212.645 191.481 

Tin gui cua cá nhãn 12.403.095 12.323.988 

Tian cUa các dói tuqng khác gui 4.290.518 3.933.129 

Tong cong 18.507.635 18.837.164 

Thuvél ,ninh nay là hO phan hqp thành cOc BOo cáo lài chinh Trang 21 



NGAN HANG T11UQNG MAJ CO Pt-LAN SAL CON CONG TUU)NG Mu so: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Thôi k' tài chInh tü ngày 01/01/2021 dn ngAy 31/03/2021 Doi, vj tIn/i: Triêu /Jiiig Vit jVa,n 

II. Cic khon pliii trã, nç khác và dir phOng rüi ro khác 

Các khoán phái Era ni bO 

- Các khoán phOi Ira cho cOn CNV 

31/03/2021 

15.857 

4.686 

31/12/2020 

32.280 

10.525 

- Qu5khen zhztàng và phOc 1iphái ira 2.2/5 /3.364 

- COc khoOnphài Ira nOi b khOc 8.956 8.391 

+Lãicôdôngphãitrã 683 683 

+ Khoãn phãi trã ni bkhác 8.273 7,708 

Cãc khoán phãi Ira ben ngoãi 59.673 65.534 

- Phài Ira v mua sthn TSCD 870 870 

- Tinil thu nh4p  doanh nghipphái np 4.164 23.810 

- Chuyën Iin phOi Ira /5. 133 2.039 

- Thul và cOc khoán phthi np cho Nhà Mrãc 755 1.206 

- PhOi Ira khOc cho Nhà Nte&c 2.539 2.539 

- Các khoOnphOi Ira ben ngoài khác 36.2/2 35.0 70 

Cong 75.530 97.814 

Thuyêi minh nay là bó ph<n hop thành cOc Báo cáo Sal chInh Traug 22 



NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAl CON CONG TH1fNC Mu s6: BosrrcTD 

THU YET MINH BAO CÁO TAt CHINH 

Thôi k5' thi chinh tu ngày 01/01/202 I dn ngiy 31/03/202I Don v/ 1/nh: Tri?u diiiig Vie! iVum 

12. Vn qu) cOa To ch6c tin dyng 

12.1. Báo cáo tInh hlnh thay di vn chü so h&u 

CHI TIEU 
\tu gop cR6 

sO hOu 
Thng du 

Co phan 

Chêiih Ich 
t giã Iiôi 

Qu5 dytrU bô 
£ . sung von d.eu ç 

Qu du tu 
phát trin 

Qu dy pliOng 
tãi chinh 

Lyi nhuin chua 
phan phôi 

I/jug 

S6 dw ti ngà 01/01/2020 3.OSOMOO 716 53.000 8.784 225.676 .73__ 3.560.879 

Lçvi nhu0n  sau thud nAm 2020 97.046 97.046 

Chi c6 t/rc tr Icii nhun nãm 2019 

Trich 1p các qu tr Iqi nhuO.n  näm 2019 - 7.23 I 14.462 (21.693) - 

Inch qu5' khen thi.râng, phOc Iqi tr Içii nhun nãm 2019 - (3 5.567) (35.567) 

i'rIch qu hot dng 1-lOi dng Quán trj - Ban Kiin soOt - (876) (876) 

Trichqu'thtrmgcOaNgu&iquint - - - ................c._ . ..P 0 (09)__  -- (!!!1 

S6 dir ti ngày 31/12/2020 3.080.000 716 60.231 8.784 240.138 231.113, 3.620.982 

S dii tai ngy 01/01/2021 3.080.000 716 0 60.231 _.784 240.138 231.113 

Lâi rOngtrongk'ts0I/01/202l dn3I/03/202I - 49.946 49.946 

Chênh 1ch t' gia hi doOi 498 498 

S6 du tti ngày 31/03/202 1 3.080.000 716 498 60.231 8.784 240.138 28 1.059 3.671.426 

Thuyi niinh nay là b ph3n h9p ihành các Bay COO iàf chinh Trang 23 



NGAN 1-LANG TE{U'UNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THII()NG Mu so: 805/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAL CHNH 

Thôi k tài chInh  tu ngày 01/01/2021 den ngày 31/03/2021 Dais  v/rink: Trieu Dng Vi1 Nuns 

12. Von qu cüa To chuc tin dung (tip theo): 

Theo Ngh dinh s 93/2017/ND-CP ngày 07 tháng 08 nAm 2017 do Chinh phü ban hành, các Ngân hang Lhiwng m' phãi trich 

Ip các qu trirôc khi chia Co tCrc nhu sau: 

- Trich 1p qu d trr b6 sung vn diu l 5% Ii nhun sau thuC, so dir ti da cüa qu nay bng von diêu I hin Co cua các t 

chüc tIn d,ing. Qu nay sê dinc chuyn sang vn diu 1 khi có sr phC chun cUa Ngân hang Nhà niràc VIt narn và IJy Ban 

Chrng Khoán Nhà Nuàc. 

- Inch 10% vâo qu9 du phOng tài chinh; s dir ti da cüa qu nay không vtrçst qua 25% vn diu I hin cO cüa cãc tO chCrc tin 
dung. Qu9 dr phOng tài chInh dông d bo dâp phn cOn Ii cUa nhng t6n th&t, thit hi v tài san xày ra trong qua trinh kinh 

doanh sau khi da dtrc bO dp b.ng tin bi thuong cOa các t churc, cã nhãn gay ra thn tht, cOa t6 chcrc bào him và sCr drng 

dV phOng tnich Ip trong chi phi. 

- Trich các qu5' khãc nhir qu du tir XDCB, qu khen thirsng phOc Ici. ..do Ban lãnh do Ngân hang d xut và do Di hi 

dngcidOngphêduyt. 

12.2. Thu nhãp trên mt cô phiu 

- Lqi nhun hoc l d tInh Iai co ban trCn cO phiêu 

- só binh quân gia quyCn c6 phiu ph6 thông d tinh Iai ca bàn 

- LIli co ban trên c phiêu 

12.3 Thuyêt minh v các cong cu tài chin Ii phuc liqp 

12.4. Chi tiêt vOn du tir cOa TCTD 

-Vngopcacc6dông 

-Thngdirvncphn 

Tngcng 

12.5. CO tuc 

31/03/2021 31/12/2020 

7 

Tng s Vn C1 ph thông Tng s Vn CP ph thông 

3.080.000 

716 

3.080000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

3 1/03/2021 Näm 2020 

- Co tirc d cong bi sau ngày kt thOc niên d kê toán: 

~ CO urc da cOng b trCn c phiu ph6 thông: China cOng b Chua cOng hO 

+ CO trc da cOng b trCn c phiu iru di: 

- C6 tCrc cOa c phiu iru dài lily k chira duqc ghi nhn: 

Thu,l ,n!nh nay là b5 p/iOn hop than/i Báo cáo là! chinh Trang 24 

31/03/2021 31/12/2020
IIc 
11 

49.946 44.698 

308 308 

162 143 



NGAN HANG THUONG M1J CO PHAN SAI GON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHI1H 

Thôi ky tài chinh tw ngày 0110112021 dEn ngãy 31/03/2021 

Mu s: B05/TCTD 

Do,z v 1hz/i: Trii Doug Vie! iVuun 

12.6. Co phieu 

31/03/2021 31/12/2020 

- So hrcmg c phiEu dang k phát hành 308 308 

- S6 krong c phiu dA ban ra cong chUng 308 308 

~ COphiiuphdthong 308 308 

- s6 krong c phiEu dang km hành 308 308 

+CdphiuphdihOng 308 308 

* Mnh giá c phiEu dang kru hành 10.000 dng/c phiEu. 

VI. Thông tin b sung cho các khoãn myc trinh bay trong Báo cáo kët qua hot dng kinh doanh 

13. Thu nhãp Iai vô các khoán thu nhp tuong ty 

31/03/2021 31/03/2020 

Thu nhp Iii tin gCri 425 8.844 

Thu nhp läi cho vay khách hang 37 1.843 375.833 

Thu tir lãi kinh doanh, du tu chirng khoán nç 4.346 

-Thu lãí sir chng khoán kinh doanh 4.346 

Thu tir nghip vi báo lãnh 1.598 l.793 

Thu khác tir hot dng tin dung 2.026 1.3 10 

Tong cong 375.892i 392.126 

14. Chi phi mj và các khoãn chi phi tuorig tw 
31/03/2021 31/03/2020 

Tralaitiengiri 225.174 233.103 

Ira IAi tin vay II 1.408 

Chi phi hot dng tin dyng khác 7.553 5.556 

Tong cong 232.738 240.067 

15. LAiM thuân tr hot dong djch vu 

31/03/2021 31/03/2020 

Thu phi dch vu 14.241 13.705 

Thudjchvthanhtoáfl 6.191 5.529 

Thudjchvyngânqu 181 133 

Thu khác yE djch vii 7.869 8.043 

Chi phi tir hot dng dch vi 5.523. 5.498 

Chi djch vi thanh toán 1.703 1.452 

Chi phi buu phi và mng viEn thông 3.268 3.195 

Chi yE djch vii ngân qu5' 373 372 

Chi khãc ye djch vii 179 479 

LAi/1 thun tir hot dng djch vu 8.7 18 / 8.207 

Thu v1t minh nay là b(5 phan hp !hành các Báo cáo tài chinh Trang 25 



NGAN HANG TI-{UQNG MAE cO PHAN SAt GON CONG THUONG Mu s: BOS/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHiNH 

Thôi k' tii chinh tIr ngày 01/01/2021 den ngiy 31/03/2021 Doi:  v/tIn/i: Triêu Dông VIt !VOI7Z 

16. Lai/t thuãn tw hoat dng kinh doanh ngoi hôi 
31/03/2021 31/03/2020 

Thu nhp tIr hoat dng kinh doanh ngoi h6i 6.835 7.454 

Thu tfr kinh doanh ngoçi t giao ngay 1.307 I .671 

Thu & cOc cong cy tài chinh phái sinh £in t 5.528 5.783 

Chi phI hot dng kinh doanh ngoai hi 13 3 

Chi v kinh doanh ngotzi t giao ngay 13 3 

Chi vl các cOng cy ài chInh phái sinh tin té - - 

Lii! (1) thun tir hoat dng kinh doanh ngoi hôi 6.822 7.451 

17. Lii! l thuin tw hoat dông kinh doanh (mua ban) chung khoán kinh doanh: 
31/03/2021 31/03/2020 

Thu np tr mua bin chcmg khoin kinh doanh 

Chi phi v mua bin chCrng khoin kinh doanh 40  

Lii! I thun tir hot dng mua bin ching khoin kinh doanh (40)  

18. Lai/I thuãn tii cic hot dng kinh doanh khác 
31/03/2021 31/03/2020 

Thu nhp ti hot dng khic 

Chi phi tr hot dng khic 

Lãi/1 thun tIr cic hot dng kink doank khic 

19. Chi phi hoot dng 

I. Chi nOp  thus vi cic khoin phi, I phi 

1 0.089 

411 

8.721 

397 

9.678 8.324 

31/03/2021 

634 

31/03/2020 

380 

2. Chi phi cho nhân vim 70.670 74.43 3 

Trong do: 

ChihrongvàphucOp 51.882 53.3 78 

Các khoán chi dOnggOp iheo hrcng 11.763 11.749 

Ddngphyc và các chi phi lien quan 3.453 5.280 

chiirqcdp 3.572 4.026 

3.Chivtiisin 26.852 28.106 

Trong dO: Khcu hao tàisán cdjnh 13.834 13.442 

4. Chi cho hot dng quin IcOng vi 15.625 26.620 

Trong dO: 

COng :ác phi 1.362 1.366 

C'hi v các hoat d5ng doàn th cüa TCTD 7 9 

5. Chi np phi bio him, bio tom tin glti cUa khich hing 4.434 3.869 

Tong cong 118.215  133.408 

ThuyAl minh nay là bo phOn hqp thành các Báo cáo tài chinh Traiig 26 



NGAN HANG THU'ONG M1 CO PHAN SAI CON CONG THUNG Mãu so: BO5IFCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINII 

ThOi kS'  tãi chInh tir ngày 01101/2021 den ngãy 31/03/202 1 Doii v tin/I: Triêu Eông Viêt Narn 

20. Chi phi thuê thu nhp doanh nghiêp 

20.1. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hanh: 

31/03/2021 31/03/2020 

I. Lcri nhuãn trir&c thuê TNDN 

2. Cãc khoãn mc diêu chinh thu nhp eblu thuê: 

(TrCr) thu nhp thrcic min thuë TNDN: 

Thu nhp t gop vdn lien doanh rnua c phdn 

Cong chi phi khong dixqc khãu trcr khi xác dinh Ii nhun tinh thud: 

54. ItO 49. 189 

3. Thu nhp chu thuê 54. 110 49. 189 

Chi phI thu' TNDN tinh trén thu nhp chiu thus khin hành 4.164 4.491 

4. Tong chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hinh 4.164  4.49 1 

20.2. Chi phi thue thu nhp doanh nghip hoAn 1i: Không phát sinh 

VII. Thông tin bô sung mt so khoãn mMc  trmnh bay trên Bão cáo luu chuyén tiên t 

21. Tiên vã cac khoàn tuong duoiig tiên 

31/03/2021 31/03/2020 

Tin mat va các khoãn tucmg ducrng tin ti qu 209.048 I 88.65 I 

TiengCritiNHNN 500.416 468.145 

Tin, ngoi hi gi t0i các TCTD khác (không k' hn vã kS' hn <3 thang) 4.717.867 2.942.329 

TOng cong 5.427.331  3.599.125 

22. Mua inôi vá thanh I' cãc cong ty con: Khong phát sinh. 

VIII. Các thông tin khác 

23. Tinh hinh thu nhp cüa can b, cong nhân viên 
31/03/2021 31/03/2020 

I. Tong so can b, cong nhãn viên 1.345 1.366 

II. Thu nhp cüa can b, cOng nhán viên 

1. Tong qu5 luong 51.882 53.378 

2. Tiên thixâng 16.332 

3. TOng thu nhp 68.214 53.378 

4. Tién 1ucing blnh quân (dong/nguii/tháng) 13 13 

5. Thu nh.p bInh quân (dOng/nguii/thãng) 17 13 

Thuvé( ,ninh nay là bO phOn hqp than/i cOc BOo cáo iài chInh
Trang 27 



NGAN HANG THUONG M1 cO P1-IAN sAi GON CONG THUQNG Mu s6: BO5ITCTD 

THUYET MINTI BAO CÁO TAI CH!NH 

ThOi k' tài chInh tir ngày 01/01/2021 den ngày 3 1/03/2021 - Doii vj tin!,: Triii Dng V&t ,Vain 

24. Tinh hinh thirc hiri nghia vi 'Mi Ngãn sách Nhà niróc 

Pht sinh trong nam 
So du cu6i nãm S dir du n5m 

So ptiai SC (Ia fflp 

715 1.350 1.471 594 

715 1.240 1.361 594 

/10 /10 

23.810 4.581 24.227 4.164 

23.810 4.164 23.8 / 0 4.164 

417 417 

491 2.064 2.320 235 

25.016 7.995 28.018 4.993 

Chi tiêu 

I. ThuGTGT 

a. Thud GTGT 
b. Thue GTGTnhà thdu nithc 
ngoài 

2. Thuê TNDN 

a. Thuê TNDN 

b. Thud TNDN nhà thdu nwác 
ngoài 

3. Các khoãn phi, I phi và các 
khoãn phài np khác 

lông Cong 

25. Loai hinh và giá tr! tài san the chap cOa khách hing 

Loai tài san dam bào 

BAt dng san 

Giá trl den 
3 1/03/2021 

28.654.192 

Giá trj d&i 
3 1/12/2020 

28.058.357 

Phung tin vn tãi 406.9 13 3 89.225 

S tiAt kiêm, k' phiAu và các giAy t cO gá khác 939.266 93 I .470 

Vat tu, hang hOa 3 19.775 321276 

Tãi san thE chAp khác 934.448 840.270 

Tang 3 1.254.594 30.542.598 

26. Nghia v nç tiêm an và các cam kCt dua ra 

Chitiu 31/03/2021 31/12/2020 

Báo 1.nh vay vn - 

Cam kEt giao djch ngoi hEi 4.500.600 4.161.600 

Cam kit mua ngoQi t 

Cam kIt ban ngoØ t - 

Cain kit giao dich hoán di 4.500.600 4.161.600 

Cam kEttrongnghipviiUC 120.588 128.805 

Cam lcd! thanh loan trong nghip vy IIC 120.588 128.805 

CáccamkCtkhác 195.191 168.203 

BOo lank thanhioán 101.149 68.138 

BOo lãnh thc hin h'p ddng 34.991 34.915 

BOo l5nhdtrthdu 8.791 8.937 

Cain kit bOo lank khãc 50.260 56.2 13 

Tong 4.816.379  4.458.608 

Trong qua tdnh kinh doanh blnh thumg, Ngãn hang thrc hin nhiEu cam kEt khác nhau vã phát sinh mt s6 khoãn nçi tiEm 

tang và cam kM nq tiEm tang duqc hch toán van ngoai bang. Ngan hang du klAn thông bj tn thAt trçng yEu tr các nghip 

vu nay. 

Thuylt mink nay là b phn hp thành các BOo cáo tài chinh
Trang 28 



NGAN HANG THISONG MM CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu so: B05TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

ThOi k3' ti chinh tir ngày  01/01/2021 den ngày 31/03/2021 Do,z v/ huh: Triêu D(iig Vit Va,i, 

27. float dng Oy thác và daily TCTD khOng chu riM ro: KhOng cO. 

28. Các hoat ding ngoi bang khác ma TCTD phãi chin rüi ro dárig k: Khong CO. 

29. Giao dich vOi dc ban han quan 

MOi Tinh chat Phat sinh So dii 
Ben liCii quail quan h giao dich trong näni tai 31/03/2021 

Tin gth thanh toán 
ti ngâri hang 619.33 

Cong ty TNHH MTV Quãn 19 
COngty con 

Ncc và Khai Thác tài san 

K9 qu' ti ngân hang 

Lài phài trã tin gui, 
k9 qu5 

Tin thuê nhã 

GOP v&l 

304 

 

 

818 

612.503 

30. Càc sr kiin sau ngày lap bang can d6i kê toán 

Ban T6ng Giám dc khâng djnh r.ng thông cO sij kin nào phát sinh sau ngày k& thOc thi k5' tài chinh tOrn Onh hisâng 
trçng yu dn tinh hinh tãi chinh cOa Ngan hang cn duçhc thuyCt minh, cOng b6 trên Bão cáo tài chinh. 

31. Mü'c d tap trung theo khu virc dja 19 cOa các tài san, cong nç và các khoãn rniic ngoi bang 

Bô phôn theo khu vuc dia 19: Là mt bô phân co th phân bit duqc cOa ngOn hang tham gia vào quO trInh cung cp san 

phm, dch vii trong phm vi mt môi tnrng kinh th ci, th ma b phn nay co chu rOi ro vO Iqi ich kinh é khOc vOi cOc bô 

phôn kinh doanh trong các mOi trung kinh t khác. Mt khu vrc dja 19 khOng bao g6m các hot dông trong mOi tru&ng 

kinh t cO rUl ro và Ii ich kinh t khác bit dáng kë. Mt khu vrc da 19 cO th là mt quc gia. hal hay nhiu quc gia 

hoc môt, hal hay nhiu tinh, thành ph trong cà nuOc. 

13 VT: (riãu ddng 

31/03/2021 
TOng du n9.  

cho vay 
Tong tiOn gui 

COc cam kt tin 
dng 

CCTC phOi sinh 
(Tng giá tr! giao 

djch theo hçrp dng) 

Kinh doanh vO du 
tu chOng khoOn 

Trongnuàc 14.976.666 18.507.635 315.779 4.497.880 738.885 

Ngoài nLfC 

32. Quán 19 riM ro tài chinh 

Các rOi ro tài chinh ma Ngân hOng phái chju bao gm rUi ro tin dung, rOi ro thl truung và rii ro hoat dng. 

32.1. RiM ro tin dung 
ROI ro tin dung là rUi ro ma mt bOn tharn gia trong mt cong cti tài chinh hoic hçip dng khách hang khOng thuxc hin các 
nghia vu cOn minh, dn dn tn thAt vA tài chinh. RiM ro tin dung phát sinh tt hot dng cho vay và bOo lành dudi nhiu 

hinh thCrc. 

Ngân hang cüng chju các riM ro tin dung khác phát sinh tir các khoán dlu tu vào chrng khoàn nçi và cãc riM ro khOc trong 
hot dng giao djch cOa NgOn hang (riM ro giao dch), bao gm các tài san trên danh muc giao djch không thuc v6n chO sO 
hu, các cong cu phái sinh và s du thanh toán vOi các di tác. 

RiM ro tin dung là riM ro IOn nh&t cho hoat dng kinh doanh cOa Ngàn hang, do dO Ban lành do quàn 19 riM ro tin dyng cho 

Ngân hang mt cách rAt cAn trQng. Vic quán 19 và kiAm soát riM ro tin dung dtrcic tp trung vOo mt b phn quOn 19 riM ro 

tin dung chju trách nhim báo cáo thuOng xuyên cho Ban Tng GiOm d6c và nguOi dung dAu mi don vi kinh doanh. 

Thuylt minh nay là bt5 ph4n hqp thành các Báo cáo lài chInh Trans 29 



NGAN HANG THUNG M1 cO PHAN SAL CON CONG THEXØNC Mu s: BO5TTCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

ThOi k' tài cbInh tfr ngôy 01/01/2021 den ngây 31103/2021 Doiz vj tf,zli: Triêu Thizg 'if \'arn 

32.1.1 Do lutrng rüi ro tin dung xác djnh ton that và 1p  d phOng 

(a) Cho vay và bão IAnh 

Vic do ILrmg thu ro tin dung duoc thtrc hiên truàc và trong thai gian cho vay. 

Ngan hông dà xay diing cac mô hinh h trçl vic djnh Iucmg nil ro tin dung. Cac mô hinh xp hang vä chm dim nay duçic 

sCx dung cho mi danh mic tin dung trQng yu và hlnh thành ca sâ cho vic do Iuing các r0i ro vi phm thanh Loan truàc và 

trong khi cho vay. 

Dua trên vic do luâng trôn, Ngân hang phân Ioi các khoàn cho vay và trIch 1p  dEr phOng theo thông tu s 02/2013/TT-

NHNN ngày 21/01/20 13 và Thông tu s6 D9/2014TT-NHNN ngay 18/03/2014 cüa Ngãn hang Nba nuàc d do luàng và 

phân 1oi các khoãn cho vay và bào lành. 

(b) Chirng khuán nq 

Các khoán du tu cüa Ngân hông vào ching khoán nçi là các cong cv nci do Chlnh phU và các t chrc tin dvng và kirih t cO 
uy tin phôt hành. RUi ro tin ding dtwc tràc tInh theo trng khoãn nçi ci the khi Ngân hang dánh giá cO sir thay di v rüi ro 
tin ding cOa ben di tãc. Các khoàn du tu váo các chông khoán nay duçc xem là cãch d dam bào hoch dinh chAt lirçrng 

tin dvng  t& han và dng thai duy tn ngun tin ding s&n sang d dáp irng yOu cAu cAp vOn. 

32.1.2 Các chinh säch kiOm soit và giãm thiCu rüi ro tin dung 

Ngân hông kiAm soát rOi ro tin ding bang vic ap dung cãc hn müc d6i vOl các nil ro (cho cã nil ro ni bang và rUl ro 
ngoi bong) liOn quan dEn tong khách hang vay vn, hoc nhóm khách hang vay v6n theo dOng các quy djnh cOa Ngàn 
hang Nhã nuOc Vit Nam. ThOm vào do, rüi ro tin ding cOng ducc kiAm soát thông qua vic rà soát dnh kS'  eac nhOin tài 

san thE chAp và phân tich khã nang trá nq Iô1 và vn cOa các khách hang vay vn và cac khách hông tiAm nang. 

Ngân hang cO mt sE cAc chinh sách và cách thOc thrc hành dE giâm thiEu nil ro tin dtng. Cách thCzc truyOn thAng nhtit là 
nAm gii các tãi san dam bào cho các khoãn tm Crng vn, mt cách thurc ph biEn. Các loi tài san dam bOo cho các khoàn 

cho vay và (mg tri.rOc gm cO: 

- ThE chAp dôi vOi các bAt dng san là nba 0; 

- Quyn di vOl các tôi san hot dng nhu trti  sO, may mOc thiAt bj, hông tn kho. cãc khoán phái thu: 

- Quyn d61 vOi cac cOng a,i tài chinh nhtr ch(mng khoán nq và chOng khoán v&n. 
DEl vOl các khoàn cho vay cO dam bôn, tài san thE chAp ducic dnh giá môt cách dOc 1p b0i Ngân hang vôi vic áp dyng càc 
t' l chiEt khAu cy thE dE xác djnh giã trl cO thE cho vay tEi da. T' l chiEt khAu cho mEl loi Lài san the chap duqc huOng 

dn trong Thông tu sE 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông Lu sE 09/20141TT-NHNN ngày 18/03/2014 cUa 

Ngân hang Nhà nuOc và duqc Ngân hông diEu chinh cho tOng truOng hçp cy thE. Khi giá tn hqp I cOa các tài san thE chap 

bj giàm, Ngân hông sO yOu can khách hang vay yEn phâi thE chAp thOrn tài san dE duy tn mOe d an toàn dEi vOl nil ro cOa 

khoán cho vay. 
ro tin dyng dEl vOl con cam kOt chU yOu bao gEm thu tin dyng và các hcmp dong báo Iônh tài chinh CO tinh chat Wang tr 

nhu nil ro tin dyng d6i vOl các khoán cho vay. Thu tin ding kern chOng tO và thu tin dyng thuang mi - là các cam kEt bAng 
van bàn cOa Ngãn hông thay mt cho khách hông thanh toán cho hOn thO ba IOn dEn sE tlEn quy djnh theo các diEu khoàn va 
diEu kin cy the - duqc dam b bAng chlnh hông hOa liOn quan và do dO nil ro thãp han so vOl con khoàn cho vay trvc  tiEp. 

Vic phát hành thu tin dyng và các hçmp dEng bào lành tài chInh duc thtrc hin theo các quy trinh dãnh giá và phO duyt tin 
dyng nhu dEl vOl các khoàn cho vay và tam (mg cho khách hông tr(m khi khách hông k9 qu9 100% cho côc cam kEt cO liOn 

quan. 

32.2 Rüi ro thi truOng 

RUl ro thj truOng là nh no ma giô trj hçip l cOa các 1uông tiOn tnong Wang lai cOa mt cOng ci,i tài chinh sO biOn dng theo 
nhOng thay dEl cOa giá th truOng. ROi no thj truOng phát sinh tO trng thai mO cOa lài suAt, các san phAm tiEn t va cOng cy 

vAn, tEL cà các san phAm nay dEu ch!u tác dong tO biEn dng trOn thj tru0ng nOi chung vã tong loi thi truOng nOi niOng va 
str thay dAi cOa mCrc d biEn dng cOa giô th truOng nhu: rCii ro lài suEt, nil no tiEn t va nil no yE giô khàc. 

•1 
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NGAN i-lANG THU'ONG MAI CO PHAN SAl CON CONG THIfONG Mu s: LIOSII'C'l'I) 

THUYET MINIL BAO CÁO TAL CH!NH 

Thôi kS' tài chInh tu' ngày 01/01/2021 dn ngàv 31/03/2021 Doa : rink: Tri1?u dig Vi?: Narn 

32,2 flüi ro Hij trlr&ng 

32.2.1 ROi ro I1 sut 

Rüi ro Ii sut là r6i ro ma döng tin trong tixang lai cUa mt côngct tài chlnh bj bin d6ng do tác dOrig côa cac thay dôi v Ii suiL côa thi truhiig NgIn hang quâri 9 rn ro Ii sut thông qua vic kirn soât rnhc chènh Iich Ii sut 

theo k' han hang thang. 

Bng du41 dy torn tt rüi ro Ii suAt cOa Ngfin hing tai ngày 31 tháng 03 ijilin 2021: 

Clii lieu Qua hii Khong ch!u Iãi Den I thauig 
Tü I dri 3 

Iliang 

TU' 3 dn 6 
tIisiig 

'Fir 6 dn 12 
tliang 

Tir 1 dii 5 
nàni 

fren 5 nàrn Tong 

Tin mat, yang bac,  dà qu? 209.048 - 

- 

- - 

- 

- - 209.048 

Tin gôi tai  ngân hang Nhi ntfãc - 500.416 - - - 500.416 

4.767.867 

- 

Tin, yang gài tai vi cho vay càc TCTD khic (*) - 4.7 17,867 50.000 - 

- 

- - 

- Chcmg khoán kinh doanh () . -  
- 

-
- 

- 

372.587 

581635 

.: ----------------_.:_.___ 

- 

34.997 

- 

- 

Cic cOng ci tài chinh phii sinh và các (ii sin àí chinh khãc (*) - 

43.269 

- 

- - 

Chovaykhàchhang(*) 211.32- —  

- 

273.606 5.173.437 6.004.564 3.185.472 14.926,666 

ChCmg khoin du t () - 
- 738.885 - 738.885 

Gopv8n,dAutirdaihan() - - 

- 

93269 

- 
- 738.158 738.158 

A . . A . A Tài sancodnhval3atdQngsandautu - - 

5253280 

:.____. - 

- 

2736116 

- -- 

3.871.947 

- 

5173437 

- 
33.965 

- 1.187.107 1.187.107 

Tài sin CO khác (*) 

211321 

- 

- 

- 

- 

211.321 

- 

211.321 

- - 372.587 

23440734 

508.291 

18.507.635 

2.720 

- 

381.093 

19.399.739 

4.040,995 

(4 816 379) 
. - 
(775.34) 

67434495110737 

1.637 

TngTàisan 

Nqpliai(rA 

85.784 870 

8.506.802 
Tn gui cüa vã vay tr NHNN vi cic 1'CTD khác 420.000 

Tin gui cüa khãch hang 5.126.875 968.046 

Các cOng eg tãi chinh phii sinh và các khoãn nq tii chinh khãc 

- 

- 

- 

- - 

581.635 

(4 816 379) 
. ' 

(4.234.744) 

2,720 - 

- 

- 

- 

1.388.046 

(1.294.777) 

- 

(1.294.777) 

- 

- 

- 

3.871.947 

(3.598.341) 

- 

(3.598.341) 

- - 

- V6n tài try, Uy thác du tLI, cho vay TCTI) chju rui ro - 

- Phit hánh giy to có già - - 

Các khoán n khác 381.093 

5.596.472 

(343.192) 

33.965 

5.139.472 

- 

5.139.472 

- 

8.507.672 

(1.764.223) 

- 

-
(1.764.223) 

- 

--
1.637 

5.109.100 

- 
5.109.100 

Tang Nç'phãi In 

Mic cIinIi Ich nhy cm vi mi sut rii biing 

Các cam kt ngoai bang có tác dng tOi mOc dO nhay cim vOi Si Suãt cüa 

cisc tà san vis cOng nq (rông) 

Má'cchnli lcIi iihay cani vOl Iiisut iii, ngoi bang 

- 

(343.192) 

him ih,ivéi in ink nay 1k b phin hp  i/ian/i ckc &io co is's, hin1t
-, I 



NGAN HANG TuIT(NG MI CO PUAN SM CON CONG THU'NC Mu sS: BOSTFCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

Thôi k)' tài chlnh ta ngy 01/0112021 dn ngày 3 1/03/2021 
Don t'j (in!,: Trijz, dtng Vit Nwn 

Btng dtrói dy tóm tt rüi ro Iii sinI cüa Ngn ling ti ngy 31 tliing 12 nini 2(120: 

Clii mdl Qii man Khong chin, at - f)cn I tinanig 
rr I dn 3 

, 
(hang 

Tr 3 den 6 
. (hang 

Tir 6 dn 12 
thang 

Tir I dti S 
na iii 

Iren 5 nam Tong 

Tinmt,vângbc,dáqu - - 

- 

I70.g07 -  -  
- 

-  -  170.807 

Tin gOi Ial nglnhángNhâ nuOc - 560.297 - - - - 560.297  

Tin, yang gOi tai vá cho vay các TCTD khác (*) - - 4.759.296 579.700 400.000 - 5.738.996 

Chrng khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Các cong cv tái chinh phái sinh vi cic iii sin Iii chinh khic () - 

216.957 

- 

- 

. 

358.436 

529,243 

6.585 - - - - 6.585 

Chovaykhachhing() 94.872 93.798 375.551 5.318.308 6.042.810 3.305.254 15.447.550 

Chüng khoin du Ut () . 

- 

- 

- - - - 752.229 - 752.229 

GOpv6n,dutudii han() - - - - 738.158 738.158  

Ti sin c d;nh vi RAt dng sin dAu hr - - 1.152.857 1.152.857 

TiisinC6khác() . - 

216.957 

- - - 358.436 

TAng Tii sin 5.421.050 673.498 775.551 5.318.308 6.795.039 5.196.269 24.925.915 

Ncr plinli tn 

- 

Tin gn cOa vi vay tr NHNN vi cic TCTI) khic • 717.229 934.240 - - 870 1.640 1.653.979  

Tingticüakhlchhing - 

- 

5.491.637 1.003.859 4.324.556 23.869 7.993,243 18.837.164 

Cic cOng cv (ii chlnh phii snh vi cic khoin n ti chinh khic - - - - - - 

V6n tii trq, 1y thic dAu mu, cho vay TCTI) chju rCii ro - - 

- 

- 

- 

- . - - - - - 

PhAt hinh glAy tO co gni - 

- 

- - - - - - 

Cickhoinnkhic 440.268 - - 440.268 

TAng Ncr phii tr - 6.649.134 1.938.099 4.324.556 23.869 7.994.113 1.640 20,931.411 

Mire chênh IcIi nhy tim vOl llli sinAt ni bing 216.957 529.243 

- 

529.243 

(1.228.084) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 5.194.629 3.994.504 

Cic cam kAt ngoi hing cO tic dnng lOi mint d nhay cim vO Ii suAt cOn 
cic til sin vi cong nq (rOng) 

Mnrc chênh UcIi nhy cim vOl Ii sinAi nii. ngoi hing 216.957 

- 

(1.228.084) 

- 

(1.264.601) (3.549.005) 

- 

5.294.439 (1.199.074) 

- 

5.194.629 

- 

3.994.504 

(*) Khoin muc nay khOng hao gôm s thr dir phong rui to. 

(,,, gl,,,,Ji ui!, ,,',,. / I.,; ,,I,d,, !n,nn ii  ' I, r4r Il.4n i-,-,, i/u rhi,,I, Trwu .12 



NGAN HANG THISONC M31 CO PHAN sAi CON CONG THU'ONG NIri so: IIOSTFCI'1) 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CH!NH 
Thvi k3 tài chinh trngày 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Dcrt vi ilith: Tri thing Viet Nina 

32.2 Rüi ro tli tru*ng 

32.2.2 Rüi ro tin t 

RUi ro tin t là rUi ro ma giá tn cña các cOng ci tà cfflnh bj bin dng xuAt phát tr biM dng t' giO. Ngân hang duc thành 1p và hoat dng t?i  Vit Nam vài dng tin scr dung  là diig Vit 

Nani. Dng tin giao djch chinh c1ia Ngãn hang cGng là d6ng Vit Nam. Cãc khoãn cho vay và rng truâc cho khách hang cQa Ngân hang chCi yu bang dng Vit Nam và dO Ia M9. Tuy nhien, 
mt s tài san khác cOa Ngàn hang bang ngoi t khác dng Vit Nam và dO La M. Ban Tong Giám dOc cOa Ngân hñng da thit 1p hn mCrc trang  thai cho tCrng loai tiM t. Trang thai dMg 

tiM duc giám sat hang ngày và chiM li.rc phOng ngira rCii to duc Ngãn hang sCx dung  d dOm báo trang  thai dMg tiM duc duy tn trong han  mrc da thit lap. 

Bang dtrài dày trinh bay các tài san và cOng n cOa NgOn hang theo loai tiM dLrçvc quy d6i sang VND tai  ngày 31 tháng 03 nãrn 2021 

Chi tiêu EUR duçc quy di USO dtrjc quy di 
CácngoaitlliáC 

lông 

Tuisán 
10.175 

420 
TiMmt,vangbc,dáqu 516 9.177 

41.520 

482 

TiMgaitingãnhangNhàntrâc - - 

TiM, yang gâi tai  và cho vay các TCTD khác (*) 
- 

7.286 - 

- 

- 

4.691.819 4.236 4.703.341 

Chirng khoán kinh doanh (*) - 

- 

- 

- 

- 

Các cong ci tài chinh phái sinh và các tài san tài chinh khác (*)  =.... 
556.037 Cho vay khách hang (*) - 

.- 556.037 - 

Ch(rng khoán dAu tu (*) - - - - 

GOp vtn, du Ui dài han (*) - - - - 

Tài san Co khãc (*) - 4.793 - . - 

T6ng Tài sin — 7.802 5.303.346 4.718 5.315.866 

Nq phii tn và Vn chO sr hfru 
- 

6.359 

- 

- 

- 
I .443 

- 
7.802 

- 

- 

- 

2.482 

319.230 

4.500.600 

- 

- 
493.554 

- 

- 

- 

- 

TiM gri cOa và vay tr NHNN và các TCTD khác 2,482 - 

TiM gUI cOa khách hang 312.861 

4.500.600 

- 

- 
487.403 

. - 

- 

- 

- 

10 

Các cOng cv tài chinh phãi sinh và các tài san tài chinh khác (1 

5.303.346 4.718 5.315.866 

- 

- 

- 
4.708 

- 

- 

- - 

V6n tai trçv, Uy thác dAu tu, cho vay TCTD chu rUt ro 

Phát hành giy t& cO giá 

Các khoàn nç khOc -. — 
V6nvacAcqu 

'I'ôngNçiphii tn vàVnchüsHi&u 

Tring thu tiM t ni bang 

'Iring thu tiM t ngoi bing 

l'rng thai tM t ni, ngoi bing 

lion thuy11 ,ninh nay là bt3  phán /IQp thành các Bdo cáo tài c'/ilrth .l .,.,l , 33 



NGAN HANG THUONG MA! cO PHAN sAi CON CONC THUONG Mu si: I305ITCTF) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Th?ri k' tài chInk tir ngày 01/01/2021 dn ngày 31103/2021 Drn vi tin/i. Triêu doug Viêl Na,,, 

Bang dual day trinh hay các tài san và cong nç ctia NgOn hang thea loai  tin t duqc quy dôi sang VND tai  ngày 31 tháng 12 näm 2020: 

Chi tiên EUR dtrc quy di USD duqc quy 
Cácngoit1hác ing 

Tài san 

465 

- 

7.098 

- 

Tin mat, yang bac,  dáqu 

lièngaitainganhangNhanuac 

Tin, yang gOl t01  và cho vay các TCTD khác (*) 

15.824 399 16.688 

33.377 

4.273.689 3.266 4.284.053 

Ch(rng khoán k(nh doanh (*) - - - 

Cãc cOng ci tài chlnh phái sinh và cOc tài san tOl chinh khOc (*) - (3.236.800) (3.236.800) 

Cho vay khách hang (*) - 797.472 - 797.472 

ChCrng khoán dAu tu (*) - - - - - -- 

GOp vn, ciAu tu dài han (*) - - - - 

Tài san CO khOc (*) - 5.443 - 5.443 

Tang Tài san 7.563 

- 

6.266 

- 

- 

92 

- 

6.358 

- 1.205 

- 

1.205 

1.889.005 3.665 1.900.233 

N phãi trã vi V6ri chü s?t huti 

1.089.126 1.089.126 TingCricOavàvaytrNHNNvàcácTCTDkhác -- 
- 

Tin gri cüa khách hOng 

COc cOng ctj  tOi chlnh phOi sinh vO cOc 101 sOn 101 chinh khOc (*) 

Vi tOl trçy. 0>' thOc du tu, cho vay TCTD chlu  r0i ro 

COc khoOn nç khOc 

VnvOcOcqu9 

l'6ng Nç phli tr và V6nchü s'r hfru 

Trngthaitintnihang 

389.990 10 396.266 

- 

- 

1.298 

- - 
1.486.690 

413.543 

- 

413.543 

- 

- 

- 

- 

1.202 4 

- 

1.480.318 

- 

14 

408.687 3.651 

Trng thai tin t ngoi bOng 

Trng thai tin t ni, ngoi hang 

- 

408.687 

- 

3.651 

(1 Khoan niiic nOy khOng baa gm s dLr dtr  phOng rOi ro. 

11(11? (liuvel nil H/i na là bQ j,lián h7/) I/loll/i C( 1On Can sal cliuth Traii 34 



NGAN HANG THtNC MI CO PHAN sAl CON CONG THUNC Mu st$: I3OSfl'CtD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thôi k' tài chinh tü ugly 01/01/2021 dn ngày 31/03/2021 Dci,, vj gist!.: Tr4u dolt.g Vie, Na,,. 

32.2 Rüi ro tk trirfrng 

32.2.3 Rüi ro thank khoin 

RÜj ro thanh khoin là rCii ro mi Ngdn hang không th thrc hin duqc nghia vu chi tn lien quan dn Cong nci tii chlnh khi dn hn vi không ci ngu6n v&i thay th khi khich hing nt v6n. Hu qua ci th dn dn 
vic Ngan hing không cOn khi ning thanh tom d6i vii ngizi gui tin vi khOng thrc hin dirc cic cam kt cho vay. Ngin hing quin I' nii ro thông qua: 

• Kim soát hoat dng huy dng v6n vi cho vay hing ngiy 

- Duy tr danh muc du tu bao g8m cic chung khoin d ding chuyn di thinh tin mt 

- Kim soil cic chi s thanh khoin dra trin bio cáo tinh hinh Iii chinh dim bio Luin thu thco cic quy djnh ciia Ngin hang Nhi nuôc Vit Nam. 

BOng duOi dày tim tt cic khoin tii sin vi nv cOa Ngin hang thco nhOrn k' han tinh tir ngiy k& thic nim k loAn 31/03/2021 dn ngiy dio han: 

Quit han Trung ltiu 
Thug Chi tiêu 

Trn 3 tltang Dn 3 thing Dn I thing I.1 -3 tharig Ix 3 - 12 thi;ing lu I -5 nm Trn 5 iäiui 

Tin met,  yang bc, di qu - 

-. 

. 

- -- 

- 

. - - 

-- .771) 

- 

- 
- 

. 

- 

- 

21.771) 

189.55----.770 

209.048 — - 

- 

- 

- 

- -- - 

- 

-- - 

- 

- 

• 

- 

- 

209.048 

Tin gOl tai ngin hing Nhi nuOc 500.4 16 500.416 

Tin, yang gOi tai vi cho vaycic TCTD khic (*) 4.717.867 50.000 - 

- 

- 

4.767.867 

Ching khoin kinh doanh (*) - - - 

- 

- 

- 

2.005.928 

- 

Cic con8 cv lii chinh phii sink vi cic tii sin tii chlnh 1hAc (*) - 

Cho vay khich hang() 754.232 2.932.052 6.731.487 2.29 1.646 14.926.666 

Chungkhoindutu(') - - - 738.885 - 738.885 

Gop vn, dAu Lu dii han() - 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 
2.744.813 

738.158  738.158 

Tii sin c6 djnh vi BAtdông sin du - 
1.187.107  1,187.107 

liisin Cókhic (*) . - :.__ 372.587  - - 
372.587 

TngTiisin 189.551 6.554.150 2.982.052 6.731.487 4.216.911 23.440.734 
._ 

Nçrphititnit 

- 

- 

. 

- - 

1.569  

- 723.009 

- 

- 

- 

- 
724.57)1 

2.020.235 

- -  

'finguicOavivaytrNHNNvicicTCTDkhic 355.914 150.000 178 630 508.291 

Tinguicuakhachhing 6.640.641 - 3.018.154 

- 

- 

- 

- 

- 3.168.154 

(186.102) 

8.i25.3i 

- 

- 

- 

• 

8.126.009 

(1.394.522) 

-- 
- 

18.507.635 

Cic cong cv tii chink phii sink vi cic khoin nc lii chlnh khic 2.720 

- 

- 

381.093 

7.380.368 

(826.218) 

2.720 

Vn lii tru, Oy thic du tu, cho vay TCTD chju rIi ro - 

- 

- 

1)19.551 

- 

4.216.281 

630t9.399.739 

- 

- 
381.093 

4.040.995 

Phit hinh guy to ci gii 

Cackhoinncikhic 

TngNphiti tnt 

Mi'ccl.ênli (haiti. kliotn ring 
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NCAN I-lANG THIJ'ONC MAt CO mAN SAt CON CONG Tlnr(Nc s: fl05/TC'l'D 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thô'i k3' tài chInh tO ngày 01/01/2021 dn ngAy 31/03/2021 Dn: v/einls: Tri dông VIt Narn 

I3àng dtrOi dày tOrn tt càc khoàn tài san vâ nci cOa NgAn hang theo nhOm k' han  iinh tx ngáy kt thOc 1c k toán 31/12/2020 dtn ngày dáo han: 

— 
Clii tifl 

Qul han Trong ban 
Tong 

Trên 3 thàng Dn 3 (hang Dn I tháng TO I -3 thang Ttr3 - l2 thàng Tir I - S nn1 -. I rn S narn 

Tin met, yang bac. dá qu' - 170.807 - - - - 170.807 

Tin gOi tai ngân hang Nba nuOc - 560.297 - - - 560.297 

han, wang gOl ti và cho way các TCTD khác () - 5.338.996 - 400.000 - - 5.738.996 

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

Càc cong cv tài chinh phái sinh vO càc tOi san tài chinh khác (') 

191.922 
- 6.585 - - - - - - - 6.585 

Chovaykhach hang() 25.036 662.391 2.666.953 7.516.238 2.154.584 2,230.426 15.447.550 

Chtng khoán du tu () - - - - 752.229 - 752.229 

GOp vim, dau Itt dâi han (1 - 

- 

- - - - 738.158 73&158 

Tài sOn c djnh và Bt d6ng san dim tu - - - - - 1.152.857 1.152,857 

Ti snCo khác () - 358.436 - - - 358.436 

rimgTAicOn 191.922 25.036 7.097.512 2.666.953 7.916,238 2.906.813 4,121.441 24.925.915 

NçrphOitrO - - - - 

Tian gui cüa và vay tr NI-INN vO dc TCTD khác - 1.651.469 - 309 1.456 745  1.653.979 

Tian gui c0a khách hang - 7.119.492 3.512.465 7.435.984 769.223 18.837,164 

Cãc cong cu tài chinh phái sinh vO các khoân nçs tài chlnh khác - 

- 

- - - - - - 

Vim IAi tr, Oy thác dim tic, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - 

Phat hãnh giy tO cO giá 

Câc khoOn nq khác 

TimgNçrphllitrO 

Mu'rcchnh thanh khoOn rOng 191.922 

- - - - - - - 

- 

- 

25.036 

440.268 - - _ - 440.268 

9.211.229 3.512.465 

(845.512) 

7.436.293 

479.945 

770.679 745 20.931.411 

(2.113.717) 2.136.134 4.120.696 3.994.504 

() KhoOn muc nay khong hao gSm s du dtr phong rCii ro. 
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CM. ngàyI9thOngO4nãm2O2I 

LAP BANG ICE TOAN TRI5ONG 

D Thi Loan Anh 

G CLAM ' 

' NGAN HANG " 

mUoGMICO 

* SAIGON 
%CONGTHUONG 

an Thanh Giang 

NGAN HANG THU'NG MAt CO PFLAN SAL CON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MLNH BAO CÁO TAL CHINH 

Thôi kS'  tài chinh tir ngày 01/01/2021 dEn ngày 31/03/2021 D,z v/tin/i: Triêu Dáng ViI Nan, 

32.2 Quãn 1 rüi ro tài chinh (tiEp theo) 

32.3 Cia tn hçrp I cüa cac täi san tài chinh vã cong no tài chInh 

Các tài san täi chinh vá cOng nçi tài chinh cOa Ngân hang dang ducic ghi nhn theo nguyen tc gia g6c tnt di các khoán dr 
phong giãm giã tài san. Do vy, giá tn ghi so cOa các tài san tài chinh và cOng nçi tãi chinh cüa Ngân hang có th cO các khác 
bit dji vâi giá tr hçip ly" cUa chOng. 

Hin tai. Ngân hang chua thrc hiên xác dlnh  giá trj hp I ci:ia tEt cã các tài san tài chInh vã cOng nç tai chinh cüa minh. Ngân 
hang së thtc hin vic trinh bay giá trj hp I' cOa tài san tài chinh và cOng n tài chinh khi cO các huàng dn chi tiEt cüa cac 

cc quan quãn I. 
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