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I 
NGAN HANG TI[UONG MI cO PHAN sAI GON CONG TH!XUNG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
T/u'ti kj' iài clzfnh ta izgày 01/01/2021 ã'n 30/06/202 1 

Ban Tong Giárn dñc Ngan hang Thutrng niai Ca phcn Sal GOn Cong Thuvng (dwo'i dày gi tat là Ngán hang.) trinh b bàn báo 
cáo nay và các báo cáo tai chlnh däduc kja toán càa lVgOn hang cho th&i k tài chmnh ti'c ngày 01/01/2021 dé'n 30/06/202!. 

1. Thông tin chung v Ngân hang 

I Thành lip: 

Ngân Flàng Thiwng mai  C phAn Sài Gôn Cong Thuong thrc thành 1p theo giy phép s 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 do 

R
Ngan hang Nba nuOc Viêt Nam cp. Giy ch0ng nhn däng k doanh nghip COng ty c phn s 059074 ngày 04/8/1993 và 

dang k thay di ln thir 29 ngày 22/06/2018 do SO K hoach và Du tu Tp.HCM cp. 

a
Thai gian hoat dong cOa ngân hang là 50 näm k tir ngày cp gi&y phép du tién. 

Tinh dn ngày 30 tháng 06 nàm 2021, v6n diu l cOa Ngân hang là: 3.080.000000.000 dng. 

Hot dng chinh cüa Ngãn Hang bao gm: 

- Huy dng vn ngAn han,  trung  han và dài han  vài các hinh thc tin gii Co k' han, khong k' han, chrng chi tin gOi; 

• - TiEp nhn v6n Oy thác du tu và phát trin cia các t chtrc tin drng trong 

• - Vay vn các t6 chc tin dung khác; 

• - Cho vay ngân han,  trung  han và dài han  di vOi các th chfrc và Ca nhân thy theo tInh cht Va khá nang nguôn von; 

a
- Chit khu thuong phiu, trái phiu Va giy t cO giá; 

a

- I-IOn v6n lien doanh và mua c phn theo php luât hin hành; 

- Lam dich vu thanh toán giia các khách hàng 

a 
- Thuc hin kinh doanh ngoai t, yang bac và thanh toán quc t huy dng các loai vn ti nuâc ngoài và các dlch vi ngân 

I hang khác trong quan he vOi nijOc ngoài khi diroc Ngán hang Nba Nirâc cho phep; 

a
- Kinh doanh khách san  và an uérng (khOng kinh doanh tai tri so);  

a
- Thi,rc hin nghip vv phát hành the ni dja cO thi.rong hiu SAIGON BANK Card. 

a

Tru sO,  chInh cOa Ngãn hang: S6 2C Phó DOc ChInh, PhuO'ng Nguyn Thai BInh, Qun 1, Thành ph6 H ChI Minh. 

Cho dn thai dim lap báo cáo nay, Ngán hang có 33 clii nhánh, 55 phOng giao dlch và trung tam kinh doanh the. Các chi 

• nhánh duoc mO trén dia bàn inin Bc, min Trung, min Nam vá Tây Nguyen. Ngan hang có mt COng ty con. 

2. TInh hInh tài chinh và kêt qua hot dng kinh doanh 

a 
TInh hinh tài chinh va kt qua hoat dng kinh doanh trong näm cOa Ngân hang duqc trInh bay trong báo cáo tài chinh dinh kern. 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

U Trang I 



ChO tch HOi  dng Quàn tr 

Dich vii Tin hoc Tp.HCM di.roc chi djnh là kim toán viên cho thOl k' tài chInh tr ngày 

NGAN HANG THUONG MA! cO PHAN sAI GON CONG THIrONG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Th?ri k5' Mi chIith tfr ngày 01/01/2021 itn 30/06/2021 

3. Thành viên Hôi dng quän trl, Ban kim soát, Ban Tong Giám dc và Kê toán truüng 

Thành viên Hi dng Quàn tn, Ban Kim soát, Ban Tng Giám dc và K toán truOiig trong näm và dn ngày 1p báo cáo tài 

chInh gm có: 

Hi dông quãn tn 

Ong Vu Quang Urn ChO tich 

Ong Trn Thanh Giang Thành viên 

Ong Trân Quc Thanh Thành viên 

Ong Nguyen Cao Tn Thành viên 

Ba Trn Thj Phucmg Khanh Thành viên 

Ba Pham Thi Kim L Thành viên doe 1p 

Ban kim soát 

Ba Dng Thj Kiêu Phixóc Trixàng ban 

Ba Vu Qu'nh Mai Kim soát viên 

Ba Nguyen Dào Phucing Linh Kiêm soát vin 

Ban Tng Clam dc và Kê toán tru0ng 

Ong Trân Thanh Giang Tang Giám d6c 

Ba VO ThI Nguyt Minh PhO Tng giám doe thu&ng true 

Ong Phrn Hoàng Hong Thinh Ph6 Tng giam dc 

Ong Trn QuOc Thanh PhO Tong giám dc 

Ong Nguyen TAn Phát PhO Tong gián1 dc 

Ba D liii Loan Anh Kê toán truàng 

NguOi di diên theo pháp Iut 

Ong Vu Quang Lam 

4. Kiêm toán dc Ip 

Cong ty TNHH Kiëm toán và 
01/01/2021 den 30/06/2021. 

5. Cam kh cOa Ban Tong Clam dc 

Ban Tng Giám d6c chiu trách nhiëm lap các báo cáo tài chInh th hiên trung thrc và hop l tInh hInh tài chInh cüa Ngâr hang 
ti ngày 30 tháng 06 nám 2021, kt qua hoat dng kinh doanh va các lung Jim chuyn tin t cho thai kS'  tài chinh 6 tháng dAu 

nâm 2021 k& thOc cOng ngày. Trong viêc son 1p  cac báo cáo tài chInh nay, Ban lông Giárn dOe dä xem xét và tuân thO cac 

van dê sau day: 

- Lua ch9n cac chInh sách k toAn thIch hçip và ap thing các chinh sách nay mt cách nhAt quan; 

- Thirc hin các xét doán và các uàc tinh mOt each hpp 1 và than tr9ng; 

- Các báo cáo tài chinh dixqc lap trén ci s hoat dng lien tuc, 

Trang 2 



NGAN HANG TIIIYONG M41 cO PHAN sAi GON CONG THTfONG 

U
BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
Thôi kj' Mi chin/i tfr ngày 01/01/2021 ñii 3 0/0 6/2021 

U Ban Tng Giám dc chju trách nhim dam bão r&ng các s sách k toán thich hQp d drrqc thiEt Ip và duy trI d th hin tinh 

U
hInh tài chInh cüa Ngân hang vâi d chInh xác hçp 1' tai moi thôi dim Va lam c sà d son 1p các báo cáo tài chinh phü hp 
vó'i ch dO k toán duc nêu ô Thuyt mirth Báo cáo tài chinh, Ban Tng GiArn dc cüng chju trách nhim di vOn viOc bào v 

U
các tài san cOa Ngân hang và thrc hiOn cac bin pháp hçp l d phông ngra và phát hin các hành vi gan 1n Va các vi pham 

khác. 

U 
6. Xác nhii 

a 

Theo kin cOa Ban Tng Giám dc, chiThg tôi xác nhn r&ng các Báo cáo tài chInh bao grn Bang can dOi k toán tai  ngày 30 

tháng 06 nm 2021, Báo cáo kt qua hoat dOng  kinh doanh, Báo cáo hru chuyn tiên t và các Thuyêt minh báo cáo tài chIn]i 

U dinh kern drroc soan thào dä th hiên quan dim trung thi,rc va hcrp 1 v tinh hInh tãi chinh cüng n.hu kt qua boat dng kinh 

U
doanh va các 1ung luu chuyii tin t cOa Ngân hang cho thai k' tài chInh 6 tháng du nãm 2021. 

Báo cáo tài chinh cüa Ngân hang drrc Ip phU hp vOni chun mrc và h thông ké toán Vit Nam. 

U 
Tp. HCM, ngây 14 thán : ;m 2021 

dc 

U 

a 

U 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

Trãn Thanh Giang 

Trang 3 



CONG TV TNHH KIM TOAN VA D!CH  VU TIN HQC TP. HCM 

I Auditing And Informatic Services Company Limited 

I —  — 
— Head Office: 389A Dien Bien Phu Sfr., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Mlnh Cy 

— — Tel: (8428)38329129(10 Lines) Fax: (84.28) 3834 2957 
— — — — Email: info@aisc.com.vn Website: www. .aisc.com.vn 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CH!NH GICrA NIEN DQ S: A0321139-SXRJAISC-DN4 

KInh i: QU' cO DONG, HOI DONG QUAN TR!, BAN TONG GIAM DOC 

I
NGAN HANG THUONG MiI cO PHAN SAI GON CONG THtTONG 

Chüng tOi dä soát xét báo cáo tài chInh git?a nién dO kern theo cüa Ngân hang Thiro'ng mi C phn Sài Gôn 
Cong Thu'o'ng dirqc Ip ngày 14 thang 08 näm 2021, tü trang 06 dn trang 51, bao g6rn Bang can d6i k toán tai 

• 
ngày 30 thang 06 nAm 2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo km chuyn tin t cho kS'  k toán 6 
tháng du nAm 2021 kt thác cüng ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tài chInh. 

I 
Trách nhim cüa Ban Tng Gum dc 

I 

I Ban Tng Giám dc Ngân hang chju trách nhim v vic 1p Va trinh bay trung thirc và hqp 1 báo cáo tài chinh 
cüa Ngan hang theo chun mrc k toán, ch dO k toán Ngan hang Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lion quan 

• dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh và chju tráeh nhim v kim soát nOi bO ma Ban Tong Giám dôc xác 
dinh là cn thit d dam bào cho viêc 1p và trInh bay báo cáo tài chInh khOng cO sai sOt trçng yu do gian 1n 

• hoAc nhAm 1n. 

I Trách nhiêm cüa Kim toán viên 

Trách nhim cüa chüng tôi là diia ra kt 14n v báo cáo tài chInh gifra niOn dO dija trOn kt qua soát xét cüa chüng 
I tôi. Cháng tôi d thrc hin cong vic soát xét theo Chun mrc Vit Narn v hqp dng djch vi,i soát xOt s 2410 - 

Soát xét thông tin tài chInh giia niOn dO do kim toán viOn dOe 1p thi,rc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chinh giüa niOn dO bao grn vic thrc hin các cuQc phong van, chü yu là phOng 
• vAn nhitng ngrrOi chju trách nhim v các vAn d tài chInh k toán, và thrc hin thu tc phân tIch và các thU wc 

• soát xét khác. MOt cuOc soát xét v co ban có pham vi hçp han mOt cuOc kim toán dtrqc thic hin theo các ehuAn 
mire kim toán Viêt Nam và do 4y khOng cho phOp chUng tôi dt dirçc sir dam báo ring chUng tôi sO nhn bitt 

• &rçc tat ca cac van dé trong yu có th di.rç'c phát hin trong mOt cuOc kim toán. Theo dO, chUng tôi khOng thra 
ra ' kin kim toán. 

I 
Y kin cüa Kim toán viên 

1 

• Can c(r trOn k& qua soát xét cUa chUng tôi, chUng tôi không thAy cO vAn d gi khin chUng tôi cho ring báo cáo tài 
chInh giüa niOn dO dInh kern không phán ánh trung thrc và hqp lb', trOn các khIa canh  tr9ng yu, tinh hInh tài 

I chInh cüa ngân hang tai  ngày 30 tháng 06 nAm 2021, kt qua hoot dOng kinh doanh và kin chuyn tin t ci:ia ngân 
hang cho k5' k toán 06 tháng dAu närn 2021 kt thUc cUng ngày, phC hqp vài ehuAn mire  kA toán, ch dO k toán 

• doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1) có lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh giu'a niên 
dt. 

I 

r 

n 

Branch in Ha Noi: 6th Floor, 36 Hoa Binh 4 Str., Minh Khai Ward, Hal Ba Trung 04t., Ha Noi City Tel: (84.24)37820045 Fax: (84.24) 3782 0048Email: hanoi@aisc.com.vn  

r 
Branch in Do Nang: 
Rep. Office in Can Tho: 

350 Hal Phong Str., Thanh l(he Dist.. Da Nang City 
P9019-A 2(t) Nguyen HlenStr., Ninh Kieu Dist., Can Tho City 

Tel: (84.236) 3747 619 Fax: (84.236) 3747 620Email: daan.(ap.com.vn  
Tel: (84,28) 3832 9129Fax:(84.28)3834 2957Email: cantfisc.com,vn 



BAO CÁO SOAT XET THONG TIN TAI CHINH GICrA MEN DO (TIEP TIIEO) 

' A Van de khác 

Báo cáo tài chinh riêng gifla nien dO cüa Ngân hang 6 tháng d.0 cüa näm tài chinh k& thüc ngây 31 thãng 12 
nAm 2020 và Báo cáo tài chInh riêng cUa NgAn hang cho nAm tài chmnh k& thiic ngáy 31 tháng 12 näm 2020 dã 
duçic soát xét và kim toán ti cong ty kim toán khác. Kim toán viên nay dà dua ra chip nhn toàn phAn v 
báo cáo tài chInh riêng giüa niên dO và báo cáo tài chmnh riêng cho nám tái chinh kt thuic ngày 31 tháng 12 nàm 

2020. 

Tp. HCM, ngày 14 tháng 8 nám 2021 

irGLAMDOC 

••  1flTO C ' DOC 
9• TNHH 

KIEM TOAN vA 
DCH VU TIN HO' 

* THANH PH6 

% 
HOCHIM)N 

' hung 
o CNDKHNKT: 1269-2018-005-1 

B5 Tài ChInh ViçtNam c4p 

v•.  , 
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Tgi iigày  30 /1:dng 06 nârn 2021  
Don vj 1mb: Triu Dông Vi1 Narn 

CIII TIEU 
Thuyt 30/06/202 1 3 1/12/2020 

A. TAL SAN 

I. Tin mt, yang bc, iá qu V.01 193.429 170.807 

II. Tin gui ti ngãn hang nhà nuOc V.02 490.200 560.297 

III. Tin gui Va cho vay các TCTD khác V.03 4.92 1.759 5.738.996 

1 Tiën gfri tai  các TCTD khác 4.921.759 5.33 8.996 

2. Cho vay các TCTD khác - 400.000 

3.Duphôngrüiro 

IV. Chiing khoán kinh doanh V.04 

1. Chng khoán kinh doanh - - 

2. D.r phóng rüi ro chcrng khoán kirih doanh 

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

V.05 7.463 6.585 

VI. Cho vay khách hang V.06 15.165.823 15.330.785 

1.Chovaykháchhàng 15.282.564 15.447.550 

2.DirphongrOirochovaykháChhàflg V.06.5 (116.741) (116.765) 

Vii. Hot dng mua flQ V.07 

2. Du phông rOi ro hoat dong rnua nçi 

Viii. Chüng khoán du tu V.08 433.105 522.403 

I. Chrng khoán du tu sn sang d ban - 

2. ChCrng khoán dAu ur giO dn ngày dáo han 688.775 752.229 

3. Dii phông rCii ro chthig khoán d&u tu (255.670) (229.826) 

LX. Gop vn, du tudài hn V.09 719.489 711.227 

i.Euti.rvàocôngty con 612.503 612.503 

2. V6n gop lien doanh - 

3. Eu tu vào cong ty lien kêt - - 

4.DuUrdàihankhác 133.917 125.655 

5. Dir phOng t6n tht du ur dài hn (26.931) (26.931) 

5 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

• 

• 

U 

• 

• 

• 

• 

• 

U 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

U 

U 
NGAN HANG T1IIfOG MI CO PHAN SAI GON CONG TfflYONG Mu s: B02/TCTD 

• BANG CAN DOI KE TOAN 

U Cdc thuyêt minh bdo cáo sài chInh là phdn khong thi idch rài cáa bdo cáo nay. Trang 6 



U 
NGAN HANG TH1fONG MI cO PHAN sAi GON CONG TH1UNG Mh s& B02/TCTD 

I BANG CAN DOI KE TOAN 

• T(li izgày 30 ihdng 06 nàm 2021 

U 

• CHI TIEU 

I 
X. Tài san c dinh 

U 
I. Tài san c inh hüu hinh 

• a. Nguyen giá tài san c djnh hctu hinh 

b. Hao mn tài san c dinh hctu hinh 

• 
2. Tài san c dinh thuê tài chinh 

a, Nguyen giã tài san c6 dnh thué tài chInh 

U b. Hao mon tài san c dinh thuê tài chinh 

• 3. Tài san c dinh vô hinh 

• 
a. Nguyen giã tài san c djnh vO 1iinh 

b. Hao mOn tài san c dinh vô hinh 

• Xl. Bt dng san du tu 

a. Nguyen giá bt dng san du tu 
— 
- b. Hao mOn bt dng san dAu tix 

. 
Xli. Tài san có khác 

1. Các khoãn phãi thu 

• 2.Cackhoânlai,phipháithU 

3. Tài san thuë TNDN hon Ii 

4.TàisânCOkhác 

• 
- Trong do: Loi th thitong mai 

5. Các khoân dr phOng rOi ro cho các tài san Co 

• noi bang khac 

• 
TONG TAI SAN CO 

Dcii vj huh: Triu Doug  Vit Nwn 

Thuyt 
m in h 

30/06/2021 31/12/2020 

1.183.533 1.152.857 
\. 

V.10 755.374 730.3 11 
/ 

1.280.008 1.230.022 j 

(524.634) (499.71!) 

V.11 

- 

V.12 428.159 422.546 

519.366 511.841 

(91.207) (89.295) 

V.13 - - 

- 

V.14 366.196 358.436 

V.14.1,2,3 113.071 110.296 

244.208 193.723 

- - 
V.14.4 8.917 54.417 

- 

- - 

23.480.997 24.552.393 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
U 
U 

• Cdc thuyê'i minh báo cáo tai chmnh là phdn k/tong th tdch rài ca bdo cáo nay. Trang 7 



I 
NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN sAl GON CONG TITUNG Mâu so: B02/TCTD 

• BANG CAN DO! KE TOAN 

• Tçii  ngày 30 iluIng 06 nOm 2021 Do'iz v: tInh: Tr&u  Dng Vit Nan: 

. 

• CHI TIEU 

B. NO PHAL TRA VA VON CHU sO HUU 

U 

• 
1. Các khoän no chInh phü và Ngãn hang Nhà nu*c 

• 11. Tin gui vã vay các TCTD khác 

• 
1. Tin gill ca các TCTD khác 

2. Vay các TCTD khác 

U 

• 111. Tin gill cüa khãch hang 

• lv. Các cong c tài chink phái sinh vã các khoãn 

no tài chInh khác 

V. Von tãi trQ, Uy thác du tu', cho vay TCTD chju rOi ro 

U 
VI. Phát hOnh giy to.  cO gia 

• VII. Các khoãn no khác 

1. Các khoàn Iii, phi phãi trã 

2. Thug TNDN hoân Ii phãi trà 

• 3. Các khoOn phâi trâ và cong no khác 

4. Di.r phOng rOi ro khác (DP cho cong no tim 
an và cam kt ngoai bang) 

U 
TONG N PHAI TRA 

Thuyt 
minh 

30/06/2021 31/12/2020 

V.15 

V.16 551.356 1.653.979 

548.983 1 .651.469 

2.373 2.510 

V.17 18.790.167 18.837.164 

V.05 

V.18 

V.19 - 

415.572 440.268 

306.406 342.454 

V.21 - - 

V.20 109.166 97.8 14 

- 

19.757.095 20.93 1.411 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I Cdc thuyê't rninh bdo cáo tài chInh là phdn không tlii tdch rài cia bdo cáo nay. Trang 8 



 

Tp. HCM ngày 14 tháng 8 nám 2021 

Kê toán truông 

Do Th Loan Anh Trân Thanh Giang 

Lp bang 

Phm Thi Müa 

NGAN HANG THCcNG MAI cO PHAN SAI GON CONG THUUNG Mu so: BO2ITCTD 

BANG CAN DO! KE TOAN 

7'çi/ i;gày 30 tháng 06 näm 2021 Dcii vi tI,th: Triu Dông Vit Nani 

CIII TIEU 
Thuyêt 

minh 
30/06/2021 31/12/2020 

VIII. Vein Va các qu5 V.22 3.723.902 3.620.982 

1. Vn cUa TCTD 3.080.716 3.080.716 

a. Von thOu lé 

b. Vdn ddutuXDCB, mua sdm tài san có dinh 

c. Thang du vdn cOphOn 

ci Cd phiOu qu5 

e. Cd phiu ui€ 

g. Vdn khác 

3.080.000 

716 

3.080.000 

716 

2. Qu5' cüa TCTD 323.710 309.153 

3. Chênh 1ch tgiá h6i doái 712 

4. Chênh Ich dánh giá ta tài san 

5. Lgi nhun chua phân phi 318.764 231.1I3 

IX. Lçi Ich cilia cô dông thiu s 

TONG NQ PHAI TRA VA VON CHU SO HUU 

cAc CHI TItU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN 

23.480.997 24.552.393 

CHI TIEU 
Thuyêt 

minh 
30/06/2021 31/12/2020 

I. Nghia vu n tiêm an VIII.38 5.276.936 4.458.608 

1. Bão länh vay von 

2.Cam kt giao dlch  ngoi hôi 4.834.719 4. 161.600 

Cam kdt mua ngoai te 259 

Cam kO't ban ngoai té 260 

Cain kdt giao djch hoán ä'ó'i 4.834.200 4.161.600 

3. Cam kt cho vay không hüy ngang 

4. Cam kt trong nghip vi L/C 182.077 128 .805 

5. Bâo Inh khác 260. 140 168.203 

6. Các cam kt k.hác 

Cdc thuyê't minh bdo cáo tai ch(nh là phdn khong thi tdch rài cu'a baa cáo nay. Trang 9 
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Lp bang 

ham ThI Miia 

NGAN HANG THIYCING MiJ cO PHAN SAI GON CONG THUtING Mu s: BO3ITCTD 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 

Thöi  kj' lài clzmnh tfr ngày 01/01/2021 dIn 3 0/0 6/2021 Doiz vi tInh: Triu Dng Vit Nani 

CIII TIEU 
Thuyêt 

minh 

Tr ngày 01/01/2021 
den ngày 30/06/2021 

Tu ngày 01/01/2020 
den ngày 30/06/2020 

1. Thu nhp Iãi và các khoãn thu nhp tucrng tir VL23 768.50 1 784.692 

2. Chi phi lâi và các chi phi tuing tr VL24 460.992 473.873 

I. Thu nhp Iäi thun 307.509 310.819 

3. Thu nhp tir hoat dng dich vu 29.603 26.795 

4. Chi phi hot dng dlch  vi 11.664 10.399 

II. Liii/J thun tñ hot dng dich vti VI.25 17.939 16.396 

III. Läi/Iô thuIn tir hot dng kinh doanh ngoi hi VI.26 17.802 16.986 

IV. Läi/1 thuu tn mua bàn chIrng khoán kinh doanh VI.27 (40) 

V. LAi/1 thun tir mua bàn chüng khoáu iIu tu Vl.28 

5. Thu nhp tfr hoat dng khác 64.518 32.2 82 

6. Chi phi hoat dQng khhc 1.951 666 

VI. Läi/I thuAn tü hoot dng khác VI.30 62.567 31.616 

VII. Thu nhp tà gOp vn, mua c phn VI.29 200 

VIII. Chi phi hot dng VI.31 246.294 242.696 

IX. Lçi nhun thuãn tir hot 1ng kinh doanh truOc 

chi phi di phOng rOi ro tin dung 159.523 133.281 

X. Chi phi dir phOng rCii ro tin dung 31.354 6.117 

XL. Tong Iqi nhun trtróc thu 128.169 127.164 

7. Chi phi thu TNDN hiên hành 25.961 25.3 93 

8. Chi phi thus TNDN hon lai - 

XII. Clii phi thu thu nhp doanh nghip VL32 25.961 25.393 

Xlii. Lcd nhun sau thuê thu nhp doanh nghip 102.208 101.771 

Tp.  HCM,  ngày 14 tháng 8 nám 2021 

çO6 104 8. 

   

Cdc rhuyCt minh bdo cáo tài chin/i là phdn không the' tdch rài cda bdo cáo nay. Trang 10 



a 
NGAN HANG TH1XNG MI CO PHAN SAI GON CONG THU'aNG Mh s: BO4ITCTD 

a BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN TE 

• 
(Theo phuong pháp tric tiêp) 

Thri kj' tài ch(nh là' izgày 01/01/2021 dhi 3 0/0 6/2021 Do'ii vj tInh: Triu Dung Vit Na,ii 

a 

a 
CHI TIEU

Thuyêt 

minh 

LUU CHUYEN TIEN TU' bAT BONG KINH DOANH 

Tu ngày 01/01/2021 

1n ngày 30/06/202 1 

Tn' ngày 01/01/2020 

dn ngãy 30/06/2020 

1. Thu nhâp lài và cc khoàn thu nhp tucrng tx nhn throc 7 18.016 7 15.370 

• 2. Chi phi Iãi và các khoân thu nhp ttro'ng tr d trà (497.040) (420.272) 

• 03.Thu nhp tr hot dng dlch  vii nhan thrqc 17.939 16.396 

a 

a 

04.Chénh lêch stin thuc thul thrc chi tr hoat dng kinh 
doanh (ngoi t, yang bac,  chrng khoán) 

05.Thunhpkhác 

17.802 

(1.874) 

16.946 

(412) 

U 

• 

06. Tin thu các khoán no d ducrc xCr 1 hoá, bü dp bng 

flUOI1 riii ro 

63.89 1 32.0 12 

16.056) (2 

a 

a 

7. Tin chi trã cho nhân viën và hoat dng quãn l, cong vi 

8. Tin thug thu nhp thirc np trong näm 

(218.200) 

(24.137) (35.454) 

U 
Luu chuyên lien thun là' /zo1l djiizg kili7h doani, tru* n/i frng 

tliay do! ye là! sOn vO von iwu qng 

76.397 108.530 

Nhuiig 1/wy dO! v là! sOn Izoit dng 

• 

a 

a 

• 

9. (Tang)/Giám các khoãn tin và cho vay các TCTD khác 

(Tang)/Giàm cac khoãn v kinh doanh chtrng khoán 

11. (Thng)/Giâm các cong ci tài chInh phái sinh và các tài san 
tài chinh khác 

400.000 

81.036 

(878) 

3 80.000 

39.1 88 

(2.285) 

12. (Tang)/Giám các khoán cho vay khách hang 164.986 405.700 

a

13. Giàm ngun d phOng d bi dp tn tht câc khoãn (5.534) (72.77 1) 

14. (Tang)/Giãm khác v tài san hoat dng 17.170 (24.978) 

U 

U 

a 

a 

S 

a 

a 

a 

U Cdc thuyê't mmii bdo cáo tài chInh là phdn khong the' tdch rài cáa báo cáo nay. Trang ii 



I 
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG TH1JiNG Mu s: B04/TCTD 

I 
BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TE 

(Theo phtwng pháp triyc tiêp) 

Thôi k5' /à! chmnh  là iigày 01/01/2021 dlii 30/06/2021 Do'n vj ilith: Triu Dng V&l Nain 

Thuyt 
CHE T1EU minh 

Nhmig f/lay d61 ye cong n hoil dng 

- 
15. Tàng/(Giãni) các khoân nq chInh phU và NHNN 

Tüngày0l/0I/2021 
dn ngày 30/06/2021 dn ngãy 30/06/2020 

16. Täng/(Giãm) câc khoàn tin gCri và vay các TCTD (1.102.623) (2.695.508) 

17. Täng/(Giãm) tn glri càa khách hang (bao gm cã Kho bac (46.997) 312.658 

Nba rnióc) 

18. Täng/(Giám) phát hành giy t có giá (ngoai trt'r GTCG 
thrqc tfnh vão boat dng tài chinh) 

19. Tang/(Giãm) vn tài trq, üy thác du ttr, cho vay ma TCTD 

20. Tang/(Giãm) các cong ci tài chInh phái sinh và các khoãn 
n tài chInli khãc 

21. Thng/(Giãm) khác v cOng ng boat dng 9.528 (6.299) 

22. Chi tir các qu cUa t chirc tin ding - - 

1. Luu chuyên tiên thuân tñ hoat dng kinh doanh (406.915) (1.555.765) 

LU'U CHUYEN TIEN TI'J' bAT DQNC DAU 

1. Mua s&m TSCD (59.059) (6.699) 

2. Tin thu tir thanh ly, nhuçrng ban TSCD 550 16 

3. Tin chi tii thanh 1, nhucing ban TSCD - 

4. Mua sm bAt dng san dAu tu - 

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

6. Tin chi ra do ban, thanh IbAt dng san dAu tir - 

7. Tin chi dAu tu, gop vn vao các don vj khác 

8. Tin thu dAu tu, gOp v6n vào các don vj khác 

9. Tin thu c trc và loi nhuân ducrc chia tr các lthoân dAu tu', 
gop vn dài han 

200 

H. Luu chuyn tin tü hot ng dAn tu (58.509) (6.483) 

a 

a 

• Cdc thuyh minh bdo cáo tai chInh là phdn không thi rdch rdi cáa bdo cáo nay. Trang 12 
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(465.424) (1.562.248) 

6.070.100 5.428.786 

712 1.827 

5.605.388 3.868.365 VII.33 

Lp bOng K toOn truOng 
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I 
NGAN HANG TH11NG MI CO PHAN SAI GON CONG THU'OG Mu s: B04/TCTD 

a BAO CÁO LIJU CHUYEN TIEN TI 

I (Theo phu'o'ng pháp tr1c tip) 

T/uYi kj thi clifnh  tfr ngày 01/01/2021 dIn 30/06/2021 Do'n v/tin!:: Triu Ding Vit Nan: 

CHI TIEU
Thuyh Tu ngày 01/01/2021 Ti ngày 01/01/2020 

• minh dn ngày 30/06/202 1 dn ngiy 30/06/2020 

• LU'U CHUYEN TIEN TID HOT BONG TAI CHINH 

a 

.

01. Tang von cô phân tr gop vOn vàJhoc phát hánh cô phiOu - 

2. Tin thu t& phát hành giy to có giá dài hn dO diu kin - - 

a
tInh vao vn tu có vO các khoàn vn vay dài hn 

3. Tin chi thanh toán giy t& cO giO dài hn dO diu kin 
I vào v6n tu CO vã các khoOn v6n vay dài hn khOc 

• 04. Co tCrc tr cho c dông, Ii nhun áä chia 

• 
05. Tin chi ra mua cô phiêu qu5 

06. Tin thu duc do ban c phiu qu9 

I III. Lun chuyên tin tir hot dng tài chInh 

U IV. Luu chuyn tin thun trong näm 

V. Tin và các khoOn tuoiig throng tiên dãu näm 

a 
VI. Biêu chinh cOa ãnh huOng thay dôi t5 giO 

a 

• VII. Tin và cOc khoãn tuong duong tin cui 

I 
Tp. HCM  ngày 14 tháng 8 nãrn 2021 

a 

a 

a 

I 

1 — VtjThj MOn 

Cdc thuyêt minh báo cáo tài chInh là phan không the' tdch rài ctia bdo Cáo na)' Trang 13 
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a 
NGAN HANG THIXOG MA! cO PHAN SAI GON CONG THIXONG Mu s6: B05/TCTD 

a 

a THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

• 
TI:öi /çj)  thi clthih Ifr izgày 01/01/2021 din 30/06/2021 Don vj tInh: Tri?u Dng V1I Narn 

a 1. Dàc diem hot dng cüa th chüc tin ding 

• 1. Giy phép thành Ip vã hoat dng, thOi hn cO giá 

• Ngân Hang Thuong mai  C phn Sài GOn COng Thuong duc thành 1p theo giy php so 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 do 

Ngân hang Nhà nuOc Vit Narn cp. Giy chcrng nhân dang k' doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngay 04/8/1993 Va 

• dang k thay di ln thO 29 ngày 22/06/2018 do SO K hoach và Dãu tu Tp.HCM cap. 

• 
Thô'i gian hoat dng cOa ngân hang là 50 nàm k tir ngày cp giây phép dâu tién. 

Von diêu lê: 3.080.000.000.000 VNt. 

• TInh dn ngày 30 tháng 06 nm 2021, v6n diu I cOa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

a 2. Hinh thIrc s6 hU'u von: CO phân r 

• 3. Hot diig cOa ngân hang 

• - Huy dng v6n ngn han, trung han  và dài han  vOi các hInh thc tin gOi cO k han, khOng k han, chng chi tin gOi; 

- Tip nhn vn Oy thác du tu Va phàt trin cUa các t chirc tin ding trong rnrOc; 

- Vay vn càc th ch0c tin dicing khác; 

• - Cho vay ngn han,  trung  han  và dài han  di vOi các t chc và Ca nhân tOy theo tInh chit va khà nang ngun vn; 

- Chit khu thuang phiu, trái phMu va giAy t có già; 

- HOn v6n lien doanh và mua c phn theo pháp luat  hin hành; 

• - Lam dich v,i thanh toán gina các khách 

a
-  Thuc hin kinh doanh ngoai tê, yang bc Va thanh toán quc t, huy dng các loai v6n tO nirOc ngoài và càc djch vti ngân hang 
khác trong quan h vOi nuOc ngoài khi thrqc Ngân hang Nhà NuOc cho phép; 

• - Kinh doanh khách san  và an ung (khong kinh doanh tai trV sO); 

i
- Thrc hin nghip vii phát hành the ni dja cO thuoTng hiu SAIGON BANK Card. 

4. Thành phAn Hi dong Quãn tr 

Ong VO Quarig Lam ChO tjch 

• Ong Trn Thanh Giang Thành 

Ong IrAn Qu6c Thanh Thành viên 

Ong Nguyn Cao Tn Thành viên 

a Ba TrAn Thj Phirong Khanh Thành 

a
Ba Pham Thi Kim Lê Thành viên dôc 

. 5. Ban kiem soát 

Ba Dãng Thi KiAu PhuOc TruOng ban 

• Ba Vu QuS'nh  Mai Kim soát 

Ba Nguyn Dào Phiiang Linh KiAm soát vién 

6. Thành phAn Ban Tong giam dôc và kê toán truO'ng 
a Ong TrAn Thanh Giang Tng Giám 

• Ba Vö Thi Nguyt Minh PhO T6ng giám dc thtrOng 

a

Ong Pham Hoàng Hng Thjnh PhO Tcng giám dc 

Ong TrAn Quc Thanh PhO Tong giám dOe 

a Ong Nguyn Tan Phát PhO Tang giám dc 

Ba D Thj Loan Anh K toán trithng 

• Thuylt ,ninh nay là b phn hçp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 14 



U
NGAN HANG THUNG MAJ CO PHAN sAi GON CONG THUUNG Mu s6: B05/TCTD 

U THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• TI,ô'i Iij' là! clilnh tfr ngày 01/01/2021 dEn 3 0/06/2021 Don vj tIn/i: Tr&u Bang V&t Nani 

U 
7. NguOi di din theo pháp Iut 

Ong Vc1 Quang Lam ChO tich Hôi dng Quán trj 

U 8. Trii s chInh: 

• 
Trii s& chInh cOa Ngân hang: S 2C Phó Dc Chinh, Phu&ng Nguyn Thai BInh, Qun 1, Thành pho Ho Chi Minh. 

• Cho dn thai dim lap báo cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch va trung tam kinh doanh the. Các chi 

nhánh duqc ma trên dja ban min Bc, min Trung, min Nam và Thy Nguyen. Ngân hang có mOt Cong ty con. 

• 9. Cong ty con: 

U Cong ty Quán 1 Nq và Khai thác Tài san duc thành Ip theo giy phép s 4104000033 ngày 24/12/200 1, ng k thay di In 

7 theo ma s mOi 0302487767 ngày 21/6/2013. T91 gop v6n vào Cong ty là 100%. 

U 

U
10. TOng st can b, cong nhân viên dn ngày 30/06/2021: 1.357 ngu*i. 

Tng s can bO, cOng nhán viên dn ngày 3 1/12/2020: 1.352 ngiräi. 

U
II. K' k toán, don vj tin t sü ding trong k than 

1. K' k toán: bt du ttr ngày 01 tháng 01 k& thüc vào ngày 31 thang 12 hang näm. 

2. Don v tin t sü' dyng trong k toán: Vit Nam dng. 

III. Chuân myc và Chê dci  k toán áp dyng ti ngân hang 

U 
Báo cáo ye tuân thO các chuân mvc  ké toán Via Nam (VAS) và các quy dnh hicin hành: 

U Các báo cáo tài chfnh cOa Ngfln hang kern theo thrqc Ip theo quy uàc giá gc vá phO hp các Chun mrc Ké toán Via Narn, 

U
He thng K toán Viét Nam va các quy dinh pháp I' cO lien quan áp dung cho các ngân hang và các t chac tIn diing khác hoat 

dng tai nuàc CHXHCN Vict Nam. Do dO các báo cáo tài chinh dinh kern khOng nhm myc dich phàn ánh tInh hinh tài chinh, 

U
két qua hoat dong kinh doanh va luu chuyn tin té theo các nguyen t&c va thông 1 k toán duc thaa nhn chung a các nuàc 

và ngoãi phm vi Via Nani. Các nguyen tc vá thrc hành k toán sc diing tai  ni.róc CHXHCN Vit Nam Co th khác vOi thông 

U
1 tai các nuOc khác. 

Ch dci  và hInh thOc k toán áp diing: 

U . 
Ngân hang áp dyng hci thông chê dci  ké toán Ngãn hang Via Nam ban hánh theo Quyét dinh sO 479/2004/QD-NHNN ngày 

• 
29/4/2004, ché do báo cáo tài chinh di vOi các t chac tin dung theo quyt djnh s6 16/2007/QD-NHNN, ngay 18/4/2007, 

thông tu 10/2014/TT-NHNN ngày 20/03/2014 và thông ni 49/2014/TT-NHNN ngãy 3 1/12/2014 và thông tu 22/2017/TT- 

U NHNN ngày 29/12/2017 cUa Ngãn hang Nhà nuàc Viet Nam và các chun mi,ic k toán CO lien quan. 

IV. ChInh sách k toán áp dyng ti Ngãn hang 

U
I.  Các thay dôi ye chinh sách kê toán 

Ngày 29 thang 12 näm 2017, Ngân hang Nhà Nuâc da ban hành thông tu s 22/2017/TT-NHNN hiêu h,ic áp dung 01/4/2018, 

• 
thay th saa di và hOy bO: Khoän 20, khoán 25, khoân 28, khoãn 29, khoãn 46 vã khoàn 50 Diu 2 Thông tu s 10/2014/TT-

NHNN ngày 20/3/20 14 cOa Ngân hang Nba nuOc v viêc saa di, b sung mcit s tài khoán trong Hci th6ng tái khoàn k toán 

• 
các t chüc tin dung  ban hánh theo Quy& djnh s 479/2004/QD-NHNN ngáy 29/4/2004 càa Thng d6c Ngán hang Nhà nuâc. 
Va, kiioãn 3 Diu 1 vá khoán 2, thoán 3 Diu 2 Thông tu s 49/2014/TT-NHNN ngay 3 1/12/2014 cOa Ngân hang Nha ni.rOc v 

• 
vic sCra di, b sung môt s diu khoãn cUa Ch dO báo cáo tài chinh di vài các t chac tin dung ban hành kern theo Quyét 
djnh s 16/2007/QD-NHNN ngày 18/4/2007 và H thng tài khoán k toán các t6 chac tin dung ban hành kern theo Quyt dnh 

• so 479/2004/QD-NHNN ngày 29/4/2004 cOa Thông dOc Ngan hang Nhà ntrâc. 

2. Chuyên dôi tin t 

U
T' giá sa ding dO hach  toán các nghip v mua, ban ngoi t là t' giá mua, ban thi,rc tO ti thai diOm nghicip vi kinh tO, tài 

chInh phát sinh. 

• Thuyet nnnh nay là b5 phan hcip thành các Báo cáo tài chinh. Trang 15 



NGAN HANG THUONG MI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

$ THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Th?ri k tâi chIn/s tfr ngày 01/01/2021 dEn 3 0/0 6/2021 Don vj tinh: Triu Dng Vit Nani  

T giá sCr dung d hch toán các nghip vi,i khác v ngoai tê d chuyn dëi ra dng Vit Nam: là t giá binh quân mua và ban 

chuyn khoàn giao ngay cüa dng ngoai t dO tai ngày phát sinh giao djch. 

s6 du cui k' cüa các khoán muc tin tê cO gc ngoai té phái thrqc dánh giá li theo t' giá giao ngay ti thai diOm cuôi ngày 

lam vic cui cüng cOa k' báo cao. Nu t giá nay nhO han 1% so vol t' giá bInh quân gia quyn mua va ban ca ngày lam vic 

cui ciing cOa kS' báo cáo. Nu t' giá nay lou han 1% so vói t giá bIrth quân gia quyn mua và ban cOa ngày lam vic cuOi 

cllng cOa kS' báo cáo thI ly t5 giá bInh quân gia quyn mua ban nay. 

Chênh 1ch t' giá cüa các nghiep vu phát sinh trong k' và dánh giá 1i s thr các khoàri muc tin t có gc ngoi tê cul k' duc 

du'a vào Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh trong kS'. 

T giá quy d6i ti ngày 30/06/2021: 

• 23.020 VND/USD 208,41 VND/JPY 

• 
18.555 VND/CAD 17.297 VND/AUD

V 

1I 

27.383 VND/EUR 17.128 VND/SGD 5 

31.866VND/GBP 24978VND/CHF 

• 3. Cong ci tài chInh phái sinh và k toán phOng ngira rüi ro 

• 
Các cong cii tài chfnh phái sinh duqc ghi nhan trn bang can di k toán theo giá trj hqp dng vào ngày giao djch, và sau dO 
&rac dánh giá lai theo t giá vào ngày cui tháng. Li nhun hoc 1 khi các cong ci,i tài chinh phái sirih dA thrc hin thrccc ghi 

• 
nhn trong baa cáo kt qua hoat dng kinh doanh. Lqi nhun hoc 1 chua thiic hin duqc ghi nhn vào khoân muc chénh 1ch 
t' giá hi doái trên bang can d6i k toán vao cu6i mi thang và duçic kt chuyn vào báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh vào 

• thai dinu cui näm. 

4. K toán thu nhp IAi, chi phi lãi và ngIrng dir thu läi 

Ngân hang ghi nhn thu nhp Iãi và chi phi läi theo phuouug pháp d thu, di,r chi hang ngày. Lãi cOa các khoàn cho vay qua han 

• khong du'qc ghi di thu ma diiqc ghi nhn ngoai bang. Khi môt kJuoán cho vay trâ thành qua han  thl si lãi dä du thu duvc hoàn 

a

lai và thrqc ghi nhn ngoai bang. Thu nhp 1i côa các khoán cho vay qua han duc ghi nhn vào bâo cáo k& qua kinh doanh 

khi thu dixuc. 

• 
5. K toän các khoan thu tü phi và hoa hng 

• Thu nhp tr phi và boa hng bao g&ui phi nhn dime tr djch vu thanh toán, dich vii ngân qu', phi tir các khoàn bào länh và các 

dich vu khác dirçc ghi nhân khi thrc nhân. 

• 6. K toán di vOi cho vay khách hang, hoat dng mua 

• Kê toán dOi vOi cho vay khách 

Ghi nhIn và ito lwàng các kl,oàn c/so vay k/sac/i hang 

Các khoãn cho vay khách hang du9c trInh bay theo s dir na gc trr di dir phang rCsi ro cho vay khách háng 

Các khoán vay ngân han có kS' han dn 0! näm; Các khoán vay trung han  cO k' hn tii trén 01 iiäm dn 05 nãm va các khoàn 

• vay dài han có k' han  trën 05 näm k tü ngày giài ngân. 

• Phan logi nQ WI dtr phong rüi ro tin dyng 
Vic phán ]oai các khoàn cho vay và trIch 1p rOi ro tin dung duc thi,rc hin theo quy dnh cOa Thông tir 02/2013/TT-NHNN 

• 
ngày 21 tháng 01 nãm 2013 cOa Ngan hang Nhà nirâc Vit Naiu-i quy djnh v phân loai tài san có, mCrc trich, phuang pháp trIch 

lap dir phOng rOi ro va vic sCr dung  di,r phOng d xir 1 thi ro trong hoat dng cOa t6 chc tin ding, chi nhánh ngân hang nuc 

• 
ngoai; và Thông tir s 09/2014/TT-NHNN ngày 18 thAng 3 näm 2014 cOa NI-INNVN sCra di và b sung mt s diu cOa 

Thông tir 02. 

• Ngân hang thi,rc hin vic phân loai các khoán cho vay theo phirang pháp djnli 1u9ng dra trén các quy djnh tal Diêu 10 cOa 

• Thông tu 02. Theo dO, các khoàn cho vay khách hang duc phân l°a theo cac mic do rOi ro nhir sau: Ng dO tiëu chun, N cn 
chO ', Na duOi tiOu chu.n, Na nghi ng và Na có khã näng mAt vn di,ra vào tinh trng qua han  và các yAu t djnh tinh khác cOa 

• 
khoán cho 

• Thuylt rninh nay là bç5 phin hcrp thành cdc Báo cáo tài chtnh. Trang 16 



NGAN HANG THIYONG MA! CO PHAN sAI GON CONG THTJONG Mâu so: BOSITCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• Thô'i k5' /à! chmnh là' ngày 01/01/2021 dIn 3 0/0 6/202 1 Don vj lInh: Tr&u Dng Vit Nain 

Truông hçp mOt khách hang có nhiêu hon mt khoãn nq vâi Ngân hang ma có bat k' khoãn n nao bj chuyên sang nhárn n cO 

• rlii ro cao hon thI Ngân hang phãi phân loai các khoàn ng con 1aj cüa khách hang do vao nhOm nç rüi ro cao hon tuong 1mg vài 

mtc do rUi ro. 

• Khi Ngân hang tham gia cho vay hop vn vOi vai trO khong phãi là ngân hang dAu mi, Ngan hang thirc hin phân loai các 

khoan n (bao gm cà khoàn vay hp v6n) côa khach hang do vào nhOrn rüi ro cao hon gifla dánh giá clia ngân hang dâu rnôi, 

cac ngân hang tham gia cho vay hçp vn và dánh giá cüa Ngân hang. 

U 
Thea khoàn 3a, diéu 10 cüa Thông ttr 09, các khon n duC co cu lai  th&i hn trà n va gi nguy1m nhOm n nhu dã duc 

• phân loai tnrâc khi co cu laj  thai  han  trà nq khi dáp 1mg dli các diu kin sau: 

• 
- Khoàn ni và vic cAp tin dung không vi phm quy djnh cüa pháp lust; 

- ViêC CO C1m lai thvi han  trà nq là phO h9p vOi mic dich cüa di,r an vay vn trong hqp dng tin dung; 

.

- Khách hang sIr dung v6n dOng rni,ic dich; C 

- Khách hang cô phirong an trã n mâi khà thi, phü hp vOl diu kin kinh doanh; 

. - Ngân hang dãp 1mg dirqc quy djnh ca NHNNVN vA the giOi han, t' 1 dam baa an toàn trong hoat dng cUa Ngân hang, baa 

• 
gôm Ca t' lé tM da cüa ngun v6n ngAn han di.rqc d1mg d cho vay trung và dài han  trong truOng hqp co cAu Iaj khoàn n ng&n 

han d thành khoàn ng trung, dài han. 

• Chi khi các diu kin trên dirqc dáp 1mg, Ngân hang thijC hiên CO thU lai th?ri han  trà ng clia các khoãn cho vay khách hang và 

R
gi nguyen nhOm no cia CáC khoàn cho vay khách hang nhu d duc phân loai hién tai. Khoãn 3a, diu 10 cüa Thông tu 09 cO 
hiu lrc thi hanh tlr ngày 20 thang 3 nam 2014 và ht hiu h.rc thi hành vào ngày 01 tháng 4 näm 2015. Các khoàn nc dUVC CO• 

Cu lai thOi han  trà nq sau ngày 01 thang 4 nãm 2015 khong dirge gi nguyen nhóm nq và dUVC phn loai vao nhóm nçv tirong 

1mg theo quy djnh cOa Thông tu 02. 

• Dzrphông rzi ro (in ding 

• Du phOng rUi ro tin dung baa gm dir phOng ci thA va dir phOng chung 

• Dir phông c, thA duqc trich lap cho nhQng tn thAt Co th xày ra eM vOl tIrng khoãn no Cu th& theo CáC t l tirOng 1mg vOl tIrng 

nhOm nhu sau: 

• 
Phãn loi flQ' TS' lé lap dir phông cii th 

NhOm I No dü tiêu chuAn 0% 

U S 

NhOrn 2 No Can ChO ? 5% 

• NhOm 3 Ncr dmrOi tiéu chuân 20% 

— NhOm 4 Ncr nghi ng 50% 

- NhOm 5 Nr cO khà nang mAt vn 100% 

U 
Dr phOng ci th€ dirgc tinh thea s6 dir cho vay tlmng khách hang dugc phân loai rüi ro tin ding tai  ngày cuôi qu' (riêng qu 4, 

• Dr phOng cu th duqc tinh thea s dir cho vay tlmng khách hang duçrc phân loai rüi ro tin dung tai  ngày lam vic cuM cUa thàng 

• 

11) trlr di giá tn cüa tài san dam bào d duvc chit khAu theo cãc t? lê dmroc quy dlnh  trong Thông tu 02 

Dir phang chung duoc tInh bang 0,75% tng s6 du clia các khoân no tlr nhOm I dn nhOm 4, trlr các khoãn sau day: 

• - Tin gIn (trIn tiAn gIn thanh toán) tai  t chIne tin dung trong nirOc, chi nhánh ngân hang nirOc ngoài tai  Vit Nam theo quy dinh 

cña pháp lu.t và tiAn gIn tai t chIc tin ding nuOc ngoai. 

- Khoân cho vay, mua cO kS' han giAy t cO giá dM vOi t6 chIc tin diing trong nuOc, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài tai  Vit 

• 

• 
Xà' lj rüi ro tin dyng 

Viéc xOa s the khoãn ng vay khOng có khã nang thu hM can cli vào thông tin 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và thông tu 
• s09/2014/TT-NHNNngày 18/03/2014. 

• Thu,vit mink nay là b ph4n  hqp t/zành cdc Bdo cáo tài chink Trang 17 



U
NGAN HANG THUNG MI cO PHAN SAI GON CONG THUNG Mh s: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

• Thai kj thi c/il,,!: tfr  ngày 01/01/2021 ddn 30/06/2021 Don vj tIn/i: Tr&u Thng V&t  Nani 

Bàn nq cho Cong ty TNHH MTV Quán 1' tài san cOa T chOc tin dung Vit Nam ('VAMC") 

Ngân hàngtIc hin viêc ban no cho VAMC theo Nghj dinh s 53/2013/ND-CP do ChInh phO ban hành ngày 18 tháng 5 näin 

• 
2013, Ngh djnh 34/20151ND-CP do Chinh phu ban hành ngày 31 tháng 3 närn 2015 scra dM và b sung mt so diu cOa Ngh 
dinh 53/2013/ND-CP, thông tu 19/2013/TT-NHNN do Ngân hang Nhà nuOc Vit Nain ban hành ngày 06 tháng 9 nám 2013 

• quy dnh v viêc mua, bàn, xO l nq xu cOa COng ty quãn l tài san cOa i6 chOc tin dung Vit Nam, và các khoân no bàn cho 

VAMC throc xut toàn khôi bang can di k Loan theo cac hi.ràng dn trong cong van s 8499(NHNN-TCKT do Ngân hang 

U Nhà rnrâc ban hành ngày 14 tháng 11 nam 2013 v viêc huâng dn hach toán nghip vi mua ban nçi xu cUa VAMC và t chOc 
tin dung, va cong van s 92STNHNN-TCKT do NHNN ban hành ngày 19 thang 2 nàm 2014. 

Trái phiu dac  bit phát hành bOi VAMC tuon rng vài khoãn ny xu ma Ngân hang bàn diiqc ghi nhn là chfrng khoán nc gi 

• dn ngày dáo 

• 
Khi hoàn thành thu tuc mua bàn nq xu, Ngân hang sr dung dir phong ci th dà trIch 1p chira sO dung d hch toàn giàm giá 
trj ghi s cOa khoãn no xu và tht toán tài khoán ngoai bang theo dôi lãi chua thu &rc cOa khoân nq xâu do. 

• 7.K toán các iighip vy kinh doanh và du tu chrng 

• 7.1. Nghip vy du tu chOng 

• 
ChOng khoán du ti.r gm các chOng khoán gi dn ngày dáo hn Va các chOng khoán sn sang d ban. 

ChOng khoán giO dn ngày dáo hn 

ChOng ldoán giQ d&ri ngày dao han là cac chOng khoàn có k' hn c6 djnh và các khoãn thanh toán c6 djnh hoãc Co th xàc dlnh 

• ducc và Ban Tang Giám dc CO djnh và cO khà näng gi dn ngày dáo han. 

U
Trái phiu doaith nghip chua niêrn yt gi dn ngày dáo han dixqc ghi nhn theo giá gc trO dr phOng rOi ro tin dung.  Vic 

phân loai nq va trIch 1p dr phang rOi ro tin dung cOa trái phiu doanh nghip chi.ra niêni yM duc thirc hin theo chInh sách áp 

• 
dung di vOi khoân cho vay khách hang. 

Càc chOng khoán gi dn ngày dáo han Ithác duçc ghi nhân theo giá gc trO di dr phOng giãm giá. Dir phOng giàm giá thrc 

• trich 1p khi giá thj truong cOa chOng khoán giàm xung thp hon giá trj ghi s hoc khi có du hiu sut  giàm giã trj theo 

giá cOa Ban Tng Giám dc. 

• Giá tn phu tri và giá trl chit khu phát sinh tO vic mua các chOng khoán giü dn ngày dáo han  duqc phân bó vào báo cáo kM 

• 
qua kinh doanh cUa Ngan hang theo phuong pháp throng thng tInh tO ngày mua chOng khoán dn ngày dáo han  cOa chOng 

khoãn do. 

U Thu nhp lai sau khi mua cCia chcmg khoán giO dn ngày dáo han duqc ghi nhn trong báo cáo kM qua hoat dng kinh doanh 

trên co sO dn tich. 

Trái phiu dc bit do VAMC phát hành 

Trãi phiu dãc biêt do VAMC phát hành là giy tO cO giá cO thOi han  do VAMC phát hành d mua nçv xu cOa Ngân hang, và 

• duoc ghi nl4n  là chOng khoán n gi dn ngay dào han. 

U
Trái phiu dãc biêt thrcrc ghi nhân theo mênh giá vào ngày giao dlch va duoc phàn ánh theo rnnh giá trO di d1r phOng Cu the 

trong thOi gian n&m giu. 

U Mnh giá cOa trái phiu dc bit là giá tr tuong Ong vOi giá trl ghi s du n g6c cOa khoán n xu sau khi khu trO s tin di,r 

U
phOng Cu the dà trich ]p chua sO dung  cOa khoàn ng xu do. 

Djnh ks', Ngan hang së tinh Loan va tnIch lap dir phOng rOi ro cho s trái phiu dc bit nay theo quy dlnh tai Ngh dnh s 
53/20131ND-CP ngày 18/5/2013 cOa Chinh phil và Thông tu s 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 cOa Ngan hang Nhà 
nuOc. Theo do, Ngân hang sê trIch 1p dir phong rh ro d6i vOi trái phiu dc bit vào chi phi hoat dng ti thiu tirong Ong 

• 
20% mnh giã cOa trng trái phiu dc 

• Ngan hang khOng phài trich 1p d phOng chung d6i vOi trái phiu dc bit. 

U 

U Thuyt miiih nay là b$ ph4n  hc'p thành các Báo ccio tài chInh. Trang /8 



U 
NGAN HANG THIJNG MA! CO PHAN SAl GON CONG TIIISONG Mu s: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

• T/zôi k tãi c/i In  Ii tfr ngày 01/01/2021 din 30/06/2021 Don vj tInh: Triii Dizg Viçt Nam  

U 
Khi nhân lai khoán n dà ban cho VAMC, Ngân hang sfr dicing di,r phOng cii th dä trich hang nãm cho trái phiu dc bit dé xr 

• l' no xu. Chênh lêch gina thr phOng dã trich lap và s tin no g6c chua thu hi se thrc hoán nhp và ghi nhn vào bão cáo kt 

qua hoat dng kinh doanh. 

• 7.2. Nghip vii du tu vào cong ty con 

• Khoãn du w vào cOng ty con duoc ghi nhn khi Ngân hang nm gi trn 50% quyn biu quyét và có quyOn chi phi các 

chIth sách tài chInh Va hot dng, nhrn thu duc lqi Ich kinh t tr các hoat dng cOa Cong ty do. Khi Ngân hang khOng con 

• nm gi quyn kim soát COng ty con thi ghi giàm khoãn d&Qtu vào cong ty con. Các khoàn dAu tu vào Cong ty con duc phán 

ánh trên báo cáo tài chInh theo phuong pháp giá gic. 

Phuong pháp giá gc là phuong pháp k toán ma khoàn du ui duqc ghi nhn ban dâu theo giá gôc, sau dO khong dupc diêu 

• chinh theo nh(thg thay di cOa phn sâ hu cOa cac nhà du tu trong tài san thun cOa ban nhãn dáu tu. Báo cáo k& qua hoat 
dOng kinh doanh chi phàn ánh khoân thu nhp cUa các nhà d&u tu duçyc phân chia tr loi nhun thun 1u9 k cUa ben nhân du tu 

• phát sinh sau ngày du 

• Dur phOng tn tht các khoân du tu cong ty con duqc lap khi Ngân hang xác djnh duvc các khoãn dâu Ui nay bl giám sOt giá trj 

khOng phãi ttm thai và ngoài k hoach do kt qua hoat dng cUa các cong ty con du tur bj lô. 

• 7.3. Nghip vu dAu tu dài han  khác 

U Du tt.r dài han khác là các k1oàn du tir vOi t' I thp hon hoc bang 11% phan v6n cUa các t chtrc kinh M. Các khoán dau tu 

dài han  ghi nhn ban dan theo giá gc. 

Do phOng t6n that các khoàn dau Ui tài chinh dài han  &rçYc lap khi Ngân hang xác dnh ducc các t chic kinh t ma Ngân hang 

• du Ui bj l (tth truOng h?p  bj l theo k hoach dà dtrqc xác dlnh  trong phuong an kinh doanh trtrOc khi dau tir) theo quy 

U
tai Thông tu s 228/2009/TT-BTC do Bô Tài chinh ban hành ngày 07 tháng 12 nàm 2009, vá Thông tu sO 89/2013/TT-BTC do 

BO Tài chInh ban hành ngày 28 thang 6 näm 2013 süa dM, b sung Thông Ui 22812009/TT-BTC. Theo do, mtrc trIch Ip d%r 

• 
phOng t6n that các khoãn dau tir tài chinh dái han  là chênh lêch gia v6n gop thi,rc th cOa các ben tai  t chc kinh t và v6n chci 

sO hfru thuc có nhân (x) vâi t J vn dAu Ui cOa Ngan hang so vOi tóng vn gop thc th cOa các ben ti t chOc kinh t. 

U 8. Nguyen tc ghi nhii TSCD hUu hlnh 

Tài san c6 dlnh  httu hinh durc ghi nhn theo nguyen giá trO di (-) giá tr hao mOn tOy ka. Nguyen giá là toàn bO các chi phi ma 
U Ngân hang phãi bO ra da có ducc tài san c dlrih  tinh dan thai diam dura tài san dO vào trng thai sn sang sO di,ing theo d,r tinh. 

U
Các chi phi phát sinh sau ghi ni-ian ban dau chi ducxc ghi tang nguyen giá tài san c dlnh  nau các chi phi nay chac chan lam tang 

b -i ich kinh M trong tuolig lai do sO dung tài san dO. Càc chi phi khong thOa man diau kin trên dirc ghi nhan  Ia chi phi trong 

k. 

Khi tài san c dinh duc bàn hoac thanh l, nguyen giá và khau hao lOy ka durqc xOa s6 và bat k' khoán lai lô nào phát sinh tO 

• viêc thanh l du duçc tInh vào thu nhap hay chi phi trong ks'. 

• 
TOi sOn ci dinh hItu hInh mua 

• 
Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá mua (trO (-) cac khoàn duc chiat khau thuong mai  hoc giâm giá), các khoàn thua 

(khOng bao gOrn cAc khoàn thua duc hoàn li) và các chi phi lien quan trxc tiap dan vic dua tài san vào trang thai sn sang sO 

U dimg, nhu chi phi lap dat, chy thO, chuyên gia và các chi phi lien quan tri,rc tiêp khác. 

• 
Tài san c6 dinh hinh thành do dau Ui xây drng theo phurong thOc giao thau, nguyen giá là giá quyat toán cOng trInh dãu tu xây 

di,rng, các chi phi lien quan tnrc tiap khác và l phi truOc ba (nêu co) 

U Tài san c dnh là nhà cOa, vat  kian trOc gân tian vOi quyan sfr dung dat thi giá tr quyan sO ding dat duqc xác dnh rieng biêt 

va ghi nhân Ia tài san c djnh vO hinh. 

9. Nguyen tac ghi nhn TSCD vô hlnh 

Tài san c dinh vO hinh dtrc ghi nhOn theo nguyen già trO di (-) giá trj hao mOn lOy ka. Nguyen giá tài san c djnh vO hInh là 

• toàn bO các chi phi ma Ngân hang phai bO ra da cO duqc tài san c6 djnh vO hinh tinh dan thai diam dura tài san dO vào sO dung 
theo do kian. 

U 

U Thuylt nzinh nay là b3 phn hp rhOnh cdc BOo cáo tai chinh. Trang 19 



U 
NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN sAi GON CONG THIIONG Mu s: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

U Tithi kj thi cli (ith tfr ngày 01/01/202 1 dEn 30/06/2021 Don v iInh: Triêu Dông Vit J\1arn  

• Mua tài san cô' djnh vó hInh riêng 

U Nguyen giá tài san c dlnh vo hinh mua riêng bit bao grn giá mua (trr (-) các khoàn duqc chit khu thuang mi hoc giàrn 

• 
giá), cac khoân thud (khong bao gm cac khoân thus thrcc hoàn lai) va các chi phi lien quan tri1c tiêp dn vic dua tài san vào 
trang thai sn sang sr dung. Khi quyn si dung dt &rqc mua cüng vài nhà cüa, vt kin trtk trên dt thI già tn quyn sü ding 

• 
dt duc xác djnh riêng biét và ghi nhn là tài san c djnh vô 

• 
Tài san c dinh vo hhth hinh thành tn viêc trao di thanh toán bang chrng tr lien quan dn quyn so hihi von cüa dcrn vj, 

nguyen giá tài san c6 dlnh  vô hinh là giá trj hcrp l' ciXa các chñng t11-duQc phAt hành lien quan dn quyen sO hfru vn. 

• Tàisâncodfnh vO hInh 1aquynsedyngth 

Nguyen giá tài san c dinh vo hinh là quyn scr dung dt là S6 tin trá klii nhn chuyn nhu'qng quyn s dung dt hp pháp tO 

• 
ngisOi khác, chi phi dk bü, giái phong mt bang, san 1p rnt bang, lé phi truOc ba.,  hoc giá trj quyn sO dicing dat nhn gop 

v6n lien doanh. 

U Phn rnin may vi tInh 

• 
Phan mam may tinh là toàn bO các clii phi ma Ngân hang da chi ra tInh dn thai dirn dim phan mm vào sO dyng. 

•
10. Phu'ong pháp khâu hao 

U
Tài san c6 djnh htfu hinh dixoc kh&u hao theo phi.rang phap thrOng thang dra trên th&i gian sO dpng iiOc tinh cüa tài san. ThOi 

gian hftu dung uóc tinh là thOi gian ma tài san phát huy dircyc tác dung  cho san xuat kinh doanh. 

U Tlz&i guam hfrii dyng ithc tIn/s cfla cdc TSCD nhw 

• 
Nhà xthng, vat k/en tric 25 nám 

May móc, thkt bi 4 - 8 nàm 

U Phircing tién van ái, truyn dn 5 - 6 nám 

U
Thié't bj, dung cu quán 1j 2 - 5 nám 

Tài san cô' dinh khác 4 - 6 näin 

• 
Quyn th dung da't Co th&i han dwoc khu hao phit hop vói thOl hQn trên giy cháng nhn quyn st's ding dat. 

Quyn st's dung dO't vO th&i han diroc ghi nhán theo giá g$c và khong tInh khO'u hao. 

11. Kê toán các giao dich thuê tãi san 

U 

TrCn báo cáo kru chuyn tian tê, tin và các khoan ttrong dirnng tin bao g6m tian, kim loai qu, tin gui thanh toán tai  Ngân 

• 
hang Nhà nirO'c Vit nam, tin gOi không kS'  hn và cO ki han  tai TCTD khãc có thOi han  không qua 90 ngày k tO ngày gOi, 

trái phiu chinh phO và các giáy tO Co gia ngAn han  khác dO diau kiin tái chit khau vOi Ngãn hang Nhà nuOc, chCmg khoán có 

U thOi han thu h6i hoäc dáo han  không qua 3 thàng ka tO ngày mua, cO khã nng chuyan d61 thành mt 1u9ng tin nht djnh, 

không cO nhiu rUi ro v thay d6igia tn, Va thrqc nam gi vOi muc  dIch dáp Ong các cam kt thanh toán ngân han  hn là dê dau 

• tu hay myc dich 

13. Dr phông, cong n tiêm an và tài san chu'a xãc dnh 

• 
Các khoãn dr phOng duc ghi nhn khi: Ngân hang có mt nghia vy hin tai  phát sinh tO các sir kin dã qua; Co th thra den st,r 

giàm sOt nhthug toi ich kinh t c&n thit d thanh toán nghia vi,i n; Giá trj cfia nghTa vii nq dO thrc uOc tinh mt cách dang tin 

• cay. Dr phOng không &r9c ghi nhn cho các khoãn 16 hoat dng trong tuoug 

U 

U ThuyIr minh nay là bç5 'phn hctp thành các BOo cáo tài chInh. Trang 20 

Thuê hoat dng: là loai hirth thuC tài san c6 dlnh  ma phan IOu rCii ro và lci Ich gn lien vOi quyen sO hOu cüa tài san thuc va 

• ben cho thuê. Khoàn thanh toán duOi hInh thOc thuê hoat dong duoc hach toán vào báo cáo kt qua kinh doanh theo phuung 

U
pháp duOng thâng dua trën thOi han thué hoat dong. 

12. Tiên và các khoän tuong du0ng tiên 



NGAN HANG TIIU'UNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THIXONG Mu so: B05/TCTD 
I 

1 THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• 
TIzôi kj tài chfnh tfr iigày 01/01/2021 dan 3 0/0 6/2021 Do'n vi tInh: Triu Dng ViiI Nani  

• Khi có nhiu nghia vi nç urong tix nhau thI khá nang giám sit lçi ich kinh t do viéc thanh toán nghia v nçi duvc xác 

• 
thông qua viêc xem xét toàn bô nhOm nghTa vu nói chung. Dr phông cong thrqc ghi nhn cho dU khã nang giám süt Iqi ich kinh 
tê do vic thanh toán trng nghia vi nçi là rAt nhO. 

Dr phông ducc tinh ô giá tn hin tai cia cac khoàn chi phI dr tfnh dA thanh toán nghiä v nq vâi suAt chiAt khAu truâc thuA Va 

• 
phàn ánh nhng dánh giá theo thi truong hién tai v th&i giá cüa tiAn tê va rUi ro cu thA cüa khoàn nç do. Khoân tang len trong 
dii phOng do th&i gian trôi qua ducrc ghi nhn là chi phi tin läi. 

• 14. Kê toán các khoãn nghia vu di v61 nhii viên 

• Chi tin hiioiig, tin cong và các khoàn phái trá khác cho ngui lao dng doanh nghip hch toán vào chi phi kinh doanh trong7 

I	
k' can cir theo chi phi tiAn lurng phát sinh trong ks'. Các khoán tin huong, tin thuôiig cho ngtr0i lao clông cn cir theo diuoj 
kin ducc haàng va 1n1rc &r9c hLr011g ti mt trong các h so sau: Lut lao dng Vit Nam; H9p dong lao dng; ThOa uâc lao 

• 
ding tp th; Quy ch tài chinh cüa Ngân hang, Ip doàn; Quy ch tht0ng do Chü tch Hi dng quãn trL Tang giam dc,,i 

Giám dc quy djnh theo quy ch tài chfnh cüa Ngân hàiig, Tp doàn. 

• 15. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn clii phi thu TNDN hin hành, chi phI thud TNDN hoãn Ii 

I Chi phi thud thu nhp doanh nghiêp &rçic xác dinh gm tang chi phi thuA thu nhp doanh nghip hien hành và chi phi thuA thu 
nhp doanJi nghip hoän li khi xác djnh loi nhun hoc l cüa mt kS'  ké toán 

Chi phi thus thu nhâp doanh nghiép hiên hành: là s6 thus thu nhp doanh nghip phái np (hoc thu hi ducic) tInh trên thu 

• nhp chju thuA và thuA suAt thuA thu nhp doanh nghip cüa nàm hin hành theo lut thuA TNDN hin hành thrçrc ghi 

• Chi phi thu thu nhâp doanh nghip hoan lai ducic xac dnh cho các khoãn chénh lch t?m  thi ti ngày 1p bang can dôi ké toán 
gifra cci sâ tinh thus thu nhp cOa các tài san, no phãi trà và giá trj ghi s cáa chüng cho miic dich báo cáo tài chInh và giá trj sü 

• dung cho muc  dich thuA. ThuA thu nhp hoan li phái tnã duqc ghi nhn cho tAt cã các khoàn chênh lch tm thôi, cOn tài san 
thuA thu nhâp hoan lai chi ducic ghi nhân kiii chAc chAn Co dO li nhun tInh thus trong tuong lai dA khAu trir các khoán chênh 

• léch tam 

• Cia tn ghi st cOa tài san thuA thu nhâp doanh nghip hoän lai phái dirqc xem xét lai váo ngày kêt thOc nién dO kê toán và phái 
giam giá tn ghi s cCia tài san thuA thu nhp hoãn iai  dAn mfrc bâo dam chAc chAn cO dO li nhun tinh thuê cho phép li ich cOa 

• môt phAn hoäc toàn bô tài san thuA thu nhap hoan lai duqc sCr dung. Các tài san thuA thu nhp doanh nghip hoan Iai  chua ghi 
nhn truàc dày thrçcc xem xét lai vao ngay kAt thOc niên dO kA toán và thrc ghi nhn khi chAc chAn cO dO li nhun tinh thuA dA 

• có thA siX dyng các tài san thuA thu nhâp hoan lai chua ghi nhOn nay. 

• 
ThuA thu nhap hoãn lai duqc ghi nhân vao báo cáo kAt qua hoat dng kinh doanh ngoai trr tniing hçp thuA thu nhp phát sinh 
lien quan dAn mOt  khoàn  muc  duc ghi thng vào vn chO sO hu, trong tnuOiig hp nay, thuA thu nhp hoan li cüng duc ghi 

• 
nhn tri,rc tiAp vao vn chO sO 

Ngân hang chi bO trr các tài san thuA thu nhOp hoãn lai  và thuA thu nhâp hoân 1a  phài trà khi Ngân hang có quyên hp pháp 
• ducc bO trr g10a tài san thuA thu nhp hin hành vOi thuA thu nhp hin hành phài np và các tài san thuA thu nhp hoan Iai  va 

I
thue thu nhâp hoän lai phái trã lien quan tOi thuA thu nhp doanh nghip duc quàn l bOi cOng môt cci quan thus dôi vOi cOng 
môt doii vj chju thuC và doanh nghip dii dinh thanh toán thuA thu nhp hin hành phái trá và tài san thuê thu nhp hin hành 
trén cci sO thuAn. 

Các khoàn thuA phâi nOp ngân sách nhà nuOc s dtxcic quyAt toán cu the vOi cci quan thuA. Chênh loch gita s6 thuA phái np 

• theo s sách và s6 liôu kiAm tra quyAt toán sê dircic diAu chinh khi cO quyet toán chInh thirc vOi cci quan 

• 
Ngân hang d throc thanh tra kiArn tra quyAt toán thuA dAn näm 2016. 

16. KA toán các khoan von vay, phát hành cluing khouin nQ, cong Cu von 

Nguyen tAc ghi nhn clii phi di vay: lai tiAn vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tiAp dAn các khoãn vay cUa doanh 
I nghiêp throc ghi nhân nhu kJioãn chi phi kinh doanh trong ks', trir khi chi phi nay phát sinh tr các khoãn vay lien quan tri,rc tiAp 

I
den viéc dAu tin xây thrng hoäc san xuAt tài san dO dang thrc tinh vào giá trj tài san dO (dircic vn hOa) khi có dO diAu kin quy 
djnh ti chuAn mjc kA toán s 16 "Chi phi di vay'. 

U 

• Thuyêt nzinh nay là b phn kç.ip thành các Bdo cáo tài chinh. Trang 21 



1 
NGAN HANG THTXOG MAI CO PHAN sAl GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

• T/,ô'i k5' àì chinh !fr ngây 01/01/2021 tn 3 0/0 6/2021 Do',i vj tIn/i: Tr4€ii Dng Viçt Nwn  

U 
T' I vn hóa duc scr ding d xác djnh chi phi di vay duçc vn bOa trong kS': Trunig h9p phát sinh các khoãn v6n vay chung, 

U trong dO cO sCr dung cho miic dich du ttr xay dimg hoc san xut mt tài san d dang thi s6 chi phi di vay có di diu kiin  von 

bOa trong mi kS'  k toán &rc xac dinh theo t' I v6n hóa dM vOi chi phi ly k binh quân gia quyn phat sinh cho vic du tu 

I xây dung hoac  san xut tài san dO. T' l vn boa thicic tInh theo t5' l läi suit bInh quân gia quyn cüa các khoãn vay chua trã 

I
trong kS'  cüa doanh nghip. Chi phi di vay thiçic vn hóa trong k' khong dixoc vuQt qua tang s chi phi di vay phát sinh trong 

k' do. 

17.VnchüsO'hüu 

Vn diu I: duc hinh thành tr s tin ma các c6 dông d gOp vn mua c phn, c phiu, hoc duc b sung tr 1i nhun sau 

thus theo Nghj Quyt cOa Di Hi Dng c dOng hoc theo quy djnh trong diu I hot dng cOa Ngân hang. Ngun vOn kinh 
doanh duc ghi nhn theo s vn thrc t da gOp bang tin hoc bang tài san tinh theo mnh giá côa c6 phiu d phát hành khi 

• 
mOi thành lap, hoc huy dng them d inô• rng quy mô ho?t dng cüa Ngân hang. 

a
Thng du vn c phn: Phãn ánh khoàn chênh Ich tang gifla s6 tin thic t thu du9c so vâi mnh giã khi phát hành ln du 

hoc phàt hành b sung c phiu va chênh léch tang, giàm gifla s tin thirc t thu duqc so vOi giá mua 1i khi tái phát hành CO 

• 
phiOu qu9, Truàng hop mua lai c phiu d hüy bO ngay ti ngày mua thI giá trj c phik duc ghi giàm ngun vn kinh doanh 

tai ngày mua là giá thirc th mua li và cüng phài ghi giãm ngun v6n kinh doanh clii tit theo mnh giá và phn th.ng dx vOn cô 

• 
phan cUa c phiu mua 

• có phiii qu5' là c phiu cUa Ngân hang dä phat hành và dirqc Ngân hang mua 'ai. Khoân tin dà trà d mua c6 phiu, bao 

gôm các chi phi có lien quan trirc tip, duçrc giàm tri:r vào vn chà sâ hu dn khi các c phiu qu9 dircrc hOy bô hoäc tái phát 

• 
hành. So tin thu do tái phát hành hoc bàn c phiu qu trr di các chi phi lien quan trrc tip dn vic tái phát hành hoc bàn 

c phiu qu thrçc tfnh vào phn vin chO sâ htu. 

Vn khác: Phãn ánh s vn kinh doanh du?c hinh thành do b sung tz kt qua hot dng kinh doanh hoc du?c tang, biu, tài 

• 
trq, dánh giá iai tài 

• 
LQi nhun c/nra phán phi. 

I
Nguyen tc ghi nhán loi nhun chua phàn ph6i: dircic ghi nhân là s6 1ci nhun (hoac 16) tr kt qua hoat dng kinh doanh cia 
doanh nghiép sau khi trx (-) chi phi thu thu nhâp doanh nghip ca k' hin hành và các khoàn diu chinh do áp ding hi t 
thay di chinh sách k toán và diu chinh hi t sai sOt trpng yëu cOa các näm trLiâc. 

Viêc phân phi Içii nhuâri và trich lap các qu duçrc can cr vao diu l cüa Ngân hang và ducyc thông qua Di hi dng Co dông 

U hang näm. 

• 
18. Lãi trên C6 

• Lai co bàn trên c6 phiu duc tinh b&ng cách chia loi nhuân hoäc 16 phân b6 cho c6 dOng sâ hu c6 phiu pho thông cüa Ngân 

hang sau Ithi trich lap Qu khen thirong và phüc lqi cho s6 hrqng bInh quân gia quyn cüa s6 c6 phiu ph6 thông dang luu hành 

I trong kS'.  Theo thông tir 200/2014/TT-BTC !i ca bàn tràn c6 phi6u không trInh bay trên báo cáo riàng, chi trinh bay trên báo 

cáo hop nht cüa ngân hang. 

19. Các bàn lien quan 

Các bàn lien quan là cac doanh nghip, các cá nhân, trrc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, Co quyn kim soát 

I ngân hang hoãc chiu sir kim soàt cüa Ngân hang. Các bàn lien kt, các Ca nhân nào trrc tip hoac gián tiép nm gi quyên biu 
quyt cüa Ngan hang ma cO ãnh huong dáng k d6i vOi ngân hang, nhUng chc trách quãn l' chO chOt nhir ban t6ng giám d6c, 

• hQi d6ng quàn tn, nhUng thành viên than cn trong gia dinh cUa nhüng cá nhân hoc các bàn lien kt hoac nhüng cOng ty lien 

I
k6t vOi cá nhân nay cong dirqc coi là các bàn liOn quan. Trong vic xem xOt trng m6i quan h gifla các bàn lien quan, bàn chat 
cOa mM quan h di.rçrc chO chir khOng phài là hInh tMc pháp J'. 

U 

• Thuyet minh nay là b phn hcrp thành các Báo cáo tài chink Trang 22 



U 
NGAN HANG THISUNG MAI CO PHAN sAi GON CONG TIIUO'NG Mu s: B05/TCTD 

U THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

Tb/il kj tài chin/i /fr iigày 01/01/2021 dn 30/06/2021 Don vj tInh: Triu Dng Vit Nain 

V. Thông tin b sung cho các khoãn m11c trInh bay trong Bang can di k toán 

1. Tin mt, yang bc, dã qu' 

30/06/2021 31/12/2020 

TinrntbângVND 177.165 154.120 

Tinmtbngngoait 16.264 16.687 

TOng cong 193.429 170.807 

2. Tin gui ti Ngãn hang Nhà nuóc 

30/06/2021 31/12/2020 

Tin gui thanh toán ti Ngân hang Nba ni.ràc 490.200 560.297 

&ngVND 422.324 526.920 

&ngvàngvàngoaitê 67.876 33.377 

Tng cong 490.200 560.297 

3. Tin gui và cho vay các TCTD khác 

30/06/2021 31/12/2020 

3.1. Tin gui ti các TCTD khác 

Tinguikhôngkhn 4.92 1.759 4.295.296 

Bang VND 16.769 11.241 

Bang ngoai ho'i 4.904.990 4.284.055 

Tiên gui có k' hn 1.043.700 

BángVND 1.043.700 

BOng ngoai hO'i 

Cng 4.921.759 5.338.996 

3.2. Cho vay các to chfrc tin ding khác 

Cho vay ngn han 400.000 

Bang VND 400.000 

D.r phèng rii ro cho vay các TCTD khãc 

Cong - 400.000 

Tng cong 4.921.759 5.738.996 

4. Chiing khoán kinh doanh: không phát sinh 

U 

U 

U Thuyit ,ninh nay là b phen hQp thànhcác BOo cáo tat chinh. Trang 23 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U Tin gti tai Ngán hang Nhà nitó'c Viét Nam bao gm khoân dy trir ba't buóc và tài k/wan tien gii thanh loan. Theo quy 
d/nh cia Ngán hang Nba nwác Vit Nam v dr tri b6.t buóc, các ngdn hang duqc phép duy fri ,nt s dii thá ndi ti tài 

U ithoán dr tn? bt buc. S dii binh qudn dr tri bt buc hang thángphái khOng dircic thJp hun 1 dr tr bat buc nhán 
v/il bInh quán 5a dii tian gii ciia tháng trithc IQi Ngan hang và dwqc tInh bang 3% so' dii bInh quOn tian gfci cia khthch 

U hang bang a'ang VieS Nam có Jc) hçjn die/il môt ném và 1% so' die bInh quOn sian gzei bang dang VIt Nam cO /) hQn 

U
nOm Sr/i len, bang 8% so' dii bInh quOn sian gzi cza khách hang bang ngoçei t cO kj) hçn dithi mç51 nm và 6% so' die blnh 
qudn sian güi cza khách hang bang ngoai t có kj) hgn tie in5t nOm Sr/i len, bang 1% so' dir blnh quán tian giei bang ngoqi 
t cza NgOn hang ó nit/ic ngoài. 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

a 

U 
U 



Ti ngày cuOi k 

COng ci Éàí cl,Iiil: phdi sin/i ill,, l 7.463 - 

- Giao djch hoán dM tin t 4.841.663 7.463 

Ti ngäy du nám - - 

COng cy là! ci, lith pizái si,,h tihi t 6.585 - 

- Giao djch hoán di tin t 3.243.385 6.585 - 

Cong ci tài chInh phái sinh tin t 7.463 -  

6. Cho vay khách hAng 

U 
NGAN HANG TIIING MI cO PHAN SAI GON CONG THUYNG Mh s: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

• TI, Oi ku Eli!  cl;inh tIe  ngày 01/01/2021 ün 3 0/0 6/2021 Don vj tInh: Tr&u  Ding V&l  Nan, 

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

• 
Tng giá trl cüa hqp dng Tong giá trj ghi s k toán 

(theo t5' giá ngäy hiu 1urc (theo t' giá ti ngày Ip báo cáo) 

• 
hQp dong) Tài san Cong n' 

• 

• 

• 

U 

Cho vay các t chic kinb t, cá nliân trong rnxàc 

30/06/2021 

15.070.461 

31/12/2020 

15.152.879 

Cho vay chit kMu cong ci chuyn nhi.rqng và các gi&y to có giá 203.653 2 86.076 

Cho vay bang v6n tài trq, iiy thác d&u ti.r 450 595 

Cho vay di vol các th chc, cá nhân nuàc ngoái 8.000 8.000 

Tng cong 15.282.564 15.447.550 

6.1. Phãn tIch cht Iuqng nq cho vay 
30/06/2021 31/12/2020 

Nci dü tiéu chun 14.920.586. 15.100.040 

Nocnchii 143.144 124.445 

NothràitiéuchuAn 17.061 19.281 

NcinghingO 18.498 19.017 

Nv có khá nAng mt vn 183.275 184.767 

Thug cong 15.282.564 15.447.550 

6.2. Phan tich du nq theo thoi gian 

30/06/2021 31/12/2020 

Ncvngn han 10.721.446 10.93 1.458 

Nçtrunghan 1.628.179 1.742.064 

Nq dài hn 2.932.939 2.774.028 

Tong cng 15.282.564 15.447.550 

6.3. Phãn tIch du ncr cho vay theo dOi tuQng khách hAng vA theo ba1  hlnh doanh ugh ip 

30/06/2021 31/12/2020 

COngtynhàntrOc 43.119 57.370 

Cong ty TNHI-I 1 thành vién do nhà nLlâc sO hu 100% von diêu I 54.687 43 .986 

Cong ty trách nhim hu han  khác 2.274.210 2.395.946 

COng ty cO phhn 1.328.421 1.673.611 

Doanh nghip liv nhán 31.014 41 .624 

Doanh nghip có vn du us nuOc ngoài 82.803 84.162 

Hçp tác xã va lien hçvp tác x 49.101 51.308 

1-16 kinh doanh, Ca nhAn 11.136.224 10.741.373 

Dun vj hành chfnh s1r nghip; DAng doàn th va hip hOi 282.985 358.170 

Tng cong 15.282.564 15.447.550 

U Thuyil nzinh nay là bô phn /içp i/iành các Báo cáo tài chink Trang 24 
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U
NGAN HANG T1II!€NG MA! cO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

30/06/2021 31/12/2020 

Nông ng1iip Va lam nghip v thüy san 95 8.268 989.02 8 

Khaikhoáng 11.684 11.588 

Cong nghip ch bin, ch to 1.025.098 1.018.012 

Sin xut và phân ph61 din, khi d&, ni.râc nóng, hoi nuàc và diu 
khongkhi .174.378 399.015 

Cung cp nuàc; hoat dng quãn l' và xir 1 rae thai, niiâc thai 3.690 12.399 

Xâythrng 1.152.148 1.278.538 
'4 

Ban buon va ban le; s!.ra chi.ra o to, mo to, xe may va d9ng ckhac 1.162.708 1.191.026 •, 
Dch vu luu trü và an ung 155.746 177.435 

Vântãikhobãi 262.817 296.171 

Thông tin và truyn thông 20.556 22.589 

Hoat dng chuyn môn, khoa hçc và cong ngh 90.725 63.287 

Hoat dng kinh doanh bt dng san 486.943 554.989 

Hoat dng cUa DCS, t6 chrc CT-XH, quãn 1 NN, an ninh QP; 
bâodàmXHbtbuc - 83.3 17 

Giáo duc và dào tao 239.600 234.165 

Y t và hoat dng trq giüp xa hOl 147.731 114.425 

Ngh thut, vui chcii và giài tn 3.630 51.190 

Hot dng djch vi khác 6.240.502 5.891.194 

Hoat dng lam thuê cac cong vic trong cãc hgia dinh 3.146.340 3.059.182 

Tong cong 15.282.564  15.447.550 

6.5. S thay d11 (tàng/giam) cüa D phOng rüi ro tin ding 

K' nay Pu phông chung Dir phông ci 

SOdu'unam 107.123 9.642 

Du phOng rCii no trich 1p trong näm /(Hoàn nhp trong näm) 3.443 1.743 

Sr dung d phOng rüi ro tin dpng trong näm (5.210) 

SOducuôik 110.566 6.175 

Näm truOc 

SOdudãunäm 107.849 8.155 

Di phOng rüi ro trich lap trong näm /(Hoàn nhâp trong näm) (726) 44.5 73 

SC thing d phOng rüi ro tin ding trong näm - (43.0 86) 

S6 dir cui nàm 107.123 9.642 

Chi tit s du d phOng 30/06/2021 31/12/2020 

Dr phong rcii no cho vay tchiic tin dung khâc - 

Dr phOng rüi ro cho vay khách hang 116.74 1 116.765 

+Dznphdngchung 110.566 107.123 

+ Dir phông cu the 6.175 9.642 

Cong 116.741 116.765  

• Thuylt .'ninh nay là b5 ph4n  hcp thành cdc Bdo cáo tat chInh. Trang 25 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• Thai kj là! cl,Inh  lfr ngày 01/01/202! dn 3 0/0 6/2021 Do',, vj tInh: Triu Dng V&t Nani 

6.4 Phãn tIch du no cho vay theo ngành 
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NGAN HANG TH1fOG M4J CO PHAN SAI GON CONG T}IU'ONG Mh s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Tlu'ri kj tài chmnh tfr ngày 01/01/2021 am 3 0/06/2021 

7. Hot ding mua nq: Khong phát sinh. 

8. Ch(ing khoän dâu tir 

8.1. ChIrng khoán du tu gill dn ngày dáo hn: Khong phát sinh. 

8.2. Trái phiu c bit do VAMC phát hành 

Don vj tin/i: Tr&u Dng Vit Nan, 

30/06/2021 31/12/2020 

- Mnh giá trái phiu däc bit (1) 688.775 752.229 

- Du phông trái phi&i däc bit (2) (255.670) (229.826) 

Cing 433. 105 522.403 

Tang cong 433.105 522.403 

(1): ChOng khoán no (Tráiphiê'u dc bi t,l phôt sinh ti vic mua, bàn và x& lj' nq xdu cOa Cong 1y Quán lj Tài sOn cüa cOc Id 
chic tin deng Vit Nain phOt hành, quOn l va thanh toOn trOt phidu dc bit thtcic Op dyng thea Thông lit sd 19/20/3/TT-
NHNN ngày 06 thOng 9 nthn 2013 cüa Ngdn hang Nhà Nwóc Vit Nam quy djnh v mua, bàn và xz l n xdu cia Cong i 

QuOn l.  Tài san côa cOc td chOc tin dng Vit Nam. Thea dO, trong thai hgn cza trái phiu dác bit 5 näni, t chtc tin dvig 
bàn nr phOl trich lap du phOng rzi ro ddi vOl trái phidu dác biét vào chi phi hoçit dc5ng  theo tj' l 20%/nàm trén giá trl trOt 

phie'u. 

(2): Dir phOng TrOi phidu däc bitt dicoc d cap a trén theo quy djnh tat Thông it 19/2013/TT-NHNN tat ngày 30/06/2021 là: 

255.670.430:283 dOng. 

9. GOp vOn, dfiu ttrdài 1in 

30/06/2021 31/12/2020 

- Phân tich giá trl dãu tu theo 1oi hInh tãu tu 

Du tu vào cong ty con 6 12.503 6 12.503 

Các khoân du tu dài han khác 133.9117 125.65 5 

Dir phOng giâm giá du ui dài hn (26.931) (26.931) 

TOng cng 719.489  711.227 

T/iuyé't n2inh nay là b phan  hQp thành cac BOo cáo tài chInh. Trang 26 



NGAN HANG THU'CING MJJ cO PHAN SAl GON CONG THTJcYNG Mâu so: B05/TCTD 

THUYET MINU BAO CÁO TAI CHJNH 

Thôi kji  thi chIni, (fr ngày 01/01/2021 dën 3 0/0 6/2021 Dcii vi tInh: Triêu Dng ViiI Nain 

9. GOp van, u tu dài hn (tip theo): 

- Chi tit các khoãn u tu dài hn cOa Ngân hang 

30/06/2021 31/12/2020 

Ten 
Giá gôc Giá trj hin ti 

I yw 

pIin vn 
Zn,' 

Giá g6c Giá trj hin ti 
I y I  

phãn vn 
rO/ \ 

Pâu tn vào cong ty con 612.503 612.503 612.503 612.503 

Cong ty Quãn 1 Nq và Khai thác Tài san 612.503 612.503 100,00% 612.503 612.503 100,00% 

Oâutudãihin khác 133.9 17 106.986 125.655 98.724 

Du tu vào các TCTD 

NgânhàngTMCPBànViêt 80.038 80.038 2,25% 71.776 71.776 2,34% 

Dãu tu' vào doanh nghip khác 

CongtyCpDuljchKhachsanSàiGonHaLOflg 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cong ty CP Thanh toán Qu& gia Vit Narn 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

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

Qu9 BL TIn dung cUa Doanh nghip vera và nhO TP.HCM 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

D phOng giãm giá du tu chhng khoãn dài hn (26.931) (26.931) 

Cong ty CP Chng khoán SAIGONBANK Berjaya (26.931) -  (26.93 1) 

Tng cong 746.420 719.489 738.158 711.227 

D phông giãm giá các khoân du tr tài chinh dài hn 

Tai ngày 30/06/202 1, Nghn hang không trfch 1p dir phOng giãrn giá các khoãn du ttitài chinh dài han  nay (trr khoãn du tu vao COng ty CP Chthg khoán SAIGONBANK Berjaya) vi 

Ngân hang dAu tu nhm muc tiêu dài han, tharn gia vào ban Quãn tn, c6 dOng chin krqc. Các khoàn du tu nay chi lap dr phOng suy giãrn giá trj khi các cOng ty nay có lqi nhuan  1u9 k 

am. 

Thu yt ,ninh nay là b3 phn hçp thành các Báo coo fat chinh.
Trcing 27 



• UUUNUUUU•UUNNUIMUUU•UUUUNUUUU• 
NGAN HANG THU'ONG MI cO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

ThOi kj' tài  c/,uizl, hr ngày 01/01/2021 iE,1 30/06/2021 Do'ii vj tInh: Triu Dng Vit Nam 

10. Tài san c dinh hüu hinh 

- Tang giãrn tài san c6 clinh hOu hinh 6 thang 2021 

Khoãn muc 

Nguyen giá TSCD hüu hInh 

Nhà cüa, vt kin 
trüc 

May moe thiêt bj 
Phirong tin viii 
tãi truyên dn 

Thit bj ding ci 
quail I 

Tài san cô 
dinh khác 

Tng cong 

S dir dAu nm 1.039.395 70.872 55.388 48.386 15.981 1.230.022 

-Muatrongnärn 93 8.152 - 1865 2.054 12.164 

-Tangkhác 39.082 - - 39.082 

- Tang do diu chuyn 238 -  71 309 

- Tang do diu chinh 56 22 -  124 202 

- Thanh 1, nhuqng ban - (117) (33) (92) (680) (922) 

- Giãm do diu chuyn (577) - (71) (648) 

- Giâm do diu chinh (149) (22) - - (30) (201) 

So dir cu61 nm 1.078.477 78.568 55.355 50.159 17.449 1.280.008 

Gia tn hao mOn Iuy k 

S dir dau nAm 335.607 67.735 50.888 34.545 10.936 499.7 11 

-HaomOntrongnam 21.252 951 772 2.345 858 26.178 

- Tang do diu chinh 8 7 11 4 30 

- Thanh 1, nhircvng ban - (117) (33) (92) (674) (916) 

- Giám do diu chuyn - (339) (339) 

-Giãmdodiuchinh (11) (7) (11) (1) (30) 

S dir cuii ham 356.856 68.230 51.627 36.798 11.123 524.634 

Giá tn cOn Iai cOa TSCD hiu hinh 

Sódudu nAm 703.788 3.137 4.500 13.841 5.045 730.311 

S dir cuM iiAm 721.621 10.338 3.728 13.361 6.326 755.374 

Thuyêt minh nay là b5 phçn hQp thành các Bdo cáo iài chinh. Ti-aug 28 



NGAN HANG THU'ONG MA! CO PHAN SAL GON CONG THUONG Mii s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

T/zoi kj lài chIn/i tfr ngày 01/01/2021 dh, 30/06/2021 Do'n vj tIiz/z: Triii  Ding Vit Narn 

- Tang giãm tài san c6 dnh hfu hmnh näm 2020. 

Khoãn muc 

Nguyen giá TSCD hüu hInh 

Nhã ci'ra, vt kin 
trüc 

May móc thit bi 
Phuong tin vn 
tãi truyên dn 

Thit bl  ding ci 
quãn y 

Tài san ct 
djnh khac 

Tng cong 

S dir dAu nãm 1.035.752 70.948 54.621 41.931 12.371 1.215.623 

-Muatrongnarn 40 130 767 6.522 4.193 11.652 

- Du ui xây dirng cci bàn hoàn thành 3.603 - - 3.603 

- Thanh I, nhuvng bàn (206) (102) (549) (857) 

- Diu chinh khãc - 35 (34) 1 

S dir cu61 näni 1.039.395 70.872 55.388 48.386 15.981 1.230.022 

Giá trl hao mon lily k 

S dir du nàm 294.296 66.250 48.906 30.699 10.681 450.832 

-HaomOntrongnarn 41.3 11 1.709 1.938 3.957 821 49.736 

- Thanh 1, nhi.rçng bàn (206) - (102) (549) (857) 

- Dik chinh khác (18) 44 (9) (17) 

S dir cui nàm 335.607 67.735 50.888 34.545 10.936 499.711 

Giá tn cOn lai cOn TSCE hüu hmnh 

SidwdunOm 741.456 4.698 5.715 11.232 1.690 764.791 

Sdircuinàm 703.788 3.137 4.500 13.841 5.045 730.311 

Thuyt niinh nay là b phn hQp thành các Báo cáo íàí chInh. T!an!' 29 



NGAN HANG THJJQNG MI CO PHAN sAi GON CONG THUNG Mti s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Thôi kj' tài  chI,d: (a'  ngây  01/01/2021 d'En 3 0/06/2021 Don v/tin/i: Tr&u  Ding Vie! Nani 

- Cãc thông tin khác v tài san c djnh hüu hInh: 

30/06/2021 31/12/2020 

Giá tn con lai cüa TSCD hu hInh dä dung dé th chip, cm cô cho các khoán vay 

Cam kt mua TSCD có giá tr lan trong trng lai 

Cam kt ban TSCD cO giá trj 1ô'n trong tucmg lai 

Giá tn cOn Ii cüa TSCD hu hinh tm thii khOng thrçic sr dung vào san xut kinh doanh 

Nguyen giá. TSCD hthi hIrib dà khu hao ht ithirng vn cOn scr diing 131.269 133.694 

Giá tn cOn 1?i  cüa TSCD htu limb dang chô thanh 1 

Thuyet minh nay là bç5 phn hcp thành các Báo co àí chinh. Trang 30 
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a 
NGAN HANG THSONC MI CO PHAN sAi CON CONG TH11aNG Mu s& BO5ITCTD 

a THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

• T/zô'i kj tài chinh ifr ngày 01/01/2021 dEn 3 0/0 6/2021 Don vj ti,th: Triêu Dng Vit Narn 

• 11. Tai san c d!nh thuê tài chinh: Khong phát sinh. 

• 12. Tài san c dinh vô 

- Tang giàm tài san cdjnh vô hinh 6 tháng 2021 

Khoãn muc 
Quyn sfr 
diing dat 

Phn mm 
may vi tinh 

Tong cong 

Nguyen giá TSCD vô hinh 

S6 du du nám 461.7 18 50.123 511.841 

-Muatrongnam 1.142 1.142 

-Tang khác 6.671 - 6.671 

- Thanh 1, nhii9ng ban (288) - (288) 

S dir cui nãm 468.101 51 .265 519.366 

Giá tn hao mon lüy kê 

S dir c1u nam 41.606 47.689 89.295 

-HaomOntrongnãm 1.330 582 1.912 

So du cu6i näm 42.936 48.271 9 1.207 

Giá trj cOn 1i cüa TSCD vô 

S dudu nm 420.112 2.434 422.546 

S6 dir cui nàm 425.165 2.994 428.159 

- Tang giãm tâi san c djnh vO hinh nàm 2020: 

Quyn sir Phn 
Khoãn muc 

ding dt may vi 
Tong c(ng 

Nguyen giá TSCD vô hInh 

So dir dau nãm 461.718 50.123 511.841 

c1 cuM narn 461.718 50.123 511.841 

Giá tr hao mOn lily he 

So dir dáu nam 38.946 46.662 85.608 

- Haomôn trongnam 2.660 1.027 3.687 

s6 dir cui näm 41.606 47.689 89.295 

Giá tn cOn Iai cOa TSCD vO hinh 

SO dir dan nm 422.772 3.461 426.233 

S6ducuinâm 420.112 2.434 422.546 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1 Thuyé't minh nay là b5 phán hQp fhành các Báo cáo tài chInh. Trang 31 
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a 
NGAN HANG THU'NG MI CO PHAN SAI GON CONG THUQNG Mãu s: B05/TCTD 

a THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

TI, ôi kj lài ch(i,I, là' izgày 01/01/2021 (liii 3 0/0 6/2021 Doii vj thili: Tr&u Bong Viet Nani 

U - Các thông tin v tài san c djnh vô hInh: 

a 
Khoãn muc 30/06/2021 31/12/2020 

U 

U TSCE vo hInh quan trQng, chim t trQng Ión trong tong tài san - 

Giã. trj h9p I cña TSCD vô hinh do Nhà rnrâc cp 

• 
Giá trj con 1?i  ci:ia TSCD vô hlnh dä ding d th chp cho các khoãn 

phái trã 

Giá trj cOn lai  cüa TSCD vô hnh tm thai khOng scr dwig - 

a Nguyen giá cCia TSCD vô hmnh khu hao hét nhwig vn cOn scr dicing 44.914 44.9 14 

• Giá trl cOn 1i cUa TSCD vo hinh dang thanh l' - 

• 
Chi phi trong giai don nghiên cCru, triên khai 

Giá tr cam kt rnua, ban TSCf) vô hmnh cO giá trj làntrong tucing Iai 

Cácthaydikhác -  
a 

a 

U 

a 

a 

U 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U Thuylt minh nay là b phn hQp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 32 



a 
NGAN HANG THU'cYNG MIJ Co PHAN SAl GON CONG THUJNG Mâu so: B05/TCTD 

a 

a
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thô'i kj' (ài chin/i (ft ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 Don vj liii!,: TriIu Dng V&t  Nani 

13. Bt c1ng sin t1u tu Không phit sinh 

14. TiI sin có khic 

1. Chi phi xiy thing cot bàn d& dang 

2. Mua sm tài sin cdinh 

30/06/2021 

5.990 

8.557 

31/12/2020 

7681 

7.258 

3. Cic khoin phii thu 98.524 95.357 

4.TiisancOkhic 8.917 54.417 

Cong 121.988 164.713 

14.1 Chi phi xiy drng co bin dO thing 30/06/2021 31/12/2020 
Trongdó: 

- Nhng congtrInh Ian 5.990 7.681 

Xdy dtcng  rnói chi nhánh Ha Nói 823 823 

Xdy dtng mat chi nhánh Dng Da - 1.774 

£it50 Nguyên TOt Thành Dakiak 4.142 4.142 

Khác 1.025 942 

Cong 5.990 7.681 

14.2 Mua sirn tii sin c dinh 30/06/2021 31/12/2020 

TrongdO: 

36ináyATM 476 2.564 

Ndng cap phn mein Oracle và Module Trade Finance 2.848 

Phdn inm thanh todn lien ngán hang 204 

Phdn mm h thing quàn lj van bàn din tce 538 538 

Phán main phOng cháng r&a tin 3.035 3.035 

Khác 1.660 917 

Cong 8.557 7.258 

14.3 Cic khoin phii thu 30/06/2021 31/12/2020 

- Cic khoin phil thu nOi  bô 4 1.050 28.176 

Thain o, thilu md'ttin, tàisànihiEu ch&thl.)5(*) 18.139 18.139 

Tqin ng ngIiep vu 17.2 75 5.009 

Các khoàn phOi thu kha'c 5.636 5.028 

- Cic khoin phil thu ben ngoii 57.474 67.1 81 

Khoàn khác chô Nba nu'óc thanh toán (* *) 4.664 4.664 

Càc khoàn khác 52.810 62.517 

Cong 98.524 95.357 

(*): Bjên bàn XáC n/ian ke't qua kié'm qu5 A TM qua cong tác kim qu A TM vào lüc 15 gi&. ngày 08/6/20 15 d xàc din/i 
a s tjn chCnh tech ihiu là: 18.138.590.000 dng thea bién bàn kim tra qu5ATM ngày 05/6/2015. Hiên nay, ngOn hang 

dd chuyn ha so sang Ccx quan cO thorn quyan xis lj. 

a 

a 

a 

I 
a 

I 

- 

• 

• 

a 

a 

1 

a 

U 
• 

a 

a 

a 

I 

a 

a 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

(*): Thuy& minh tin h trq Iii sut chO Nhi nuOc thanh tom: 

Tjri dä chi cho khich hang vay htr Iii suit 67.592 
Các khoin dä nhân tin h tm Iii suit (62.928) 

Khoin tin cOn phil thu h tr9 chO nba nu*c thanh tom 4.664 

C 

a Thuylt mm/i nay là b(5 phen hQp than/i các Báo cáo tat chinh. . Trang 33 
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NGAN HANG TH1NG MA! CO PHAN SAI GON CONG THIXGNG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

TIzOi kj 141 chhizh tz'r iigày 01/01/2021 deAn  30/06/2021 

Mâu s: B05/TCTD 

Do'n vj tiith: Triu D;zg Vit Nwn 

14.4 Tài san có khác 30/06/2021 31/12/2020 

- Chi phi ch phan b 8.008 7.769 

- Tãi san gán nç d chuyn quyn so' hu cho Ngan hang dang chxfr J - 45.754 

+ Bdt dong san - 45.754 

- Tài san khác 909 894 

Cong 8.917 54.417 

15. Các khoãn n ChInh phü va Ngân hing Nhà nu*c: KhOng phát sinh. 

16. Tiên gui Va vay các TCTD khac 

30/06/2021 31/12/2020 
16.1. Tin gui cüa các TCTD khác 

a. Ti&n gin không kS'  han 78.983 104.829 

-BngVND 78.738 103.982 

- Bang ngoai 14 245 847 

b. Tin gini co k' hn 470.000 1.546.640 

-BngVND 470.000 460.000 

- Bang ngozi t 1.086.640 

Cong 548.983 1.651.469 

16.2. Vay các TCTD khác 

-BngVND 741 870 

+ Ngãn hang TMCP Dcu 1w và Phát TrieAn Vit Nam (*,) -CN SOD 3 741 870 

- Bang ngoai t 1.632 1.640 

+ Ngan hang TMCP fu twvà Phát TrieAn Vit Nani (**) -CNSGD 3 1.632 1.640 

Cong 2.373 2.510 

Tng cong tin gui và vay TCTD khác 551.356 1.653.979 

• (*): Hcip dáng vay s 1305TH/RDF 11/i 7/CN SGD 1/I-I-ID ngày 17/4/2017 vói NgO.n hang TMCP Ddu Tic và Phát Trién 
Viç1 Nain -cN SGD3 muc dIch cho vay fril tá'i các c/sr an và do'i tirong vay hQp l thea quy c//nh cáo So lay chinh sách 

$ Quj RDFJII ThOi han vay là 60 tháng. Lãi sudt biè'n dng 0,49%/ihang. 

$ (',): HQp dng vay s 33/TCNT 1II-C2/14/SGDJH-HD ngày 11/4/2014 vol NgOn hang TMCP Ddu Tic và Phát Tri&n Viii 

Nam -CN SGD3 myc dich vay cho hoqi dng dào tao chia Se kinh phi ihuc cO'u phan tang czrO'ng náng lcc the ché ds,r an 

• tài chfnh nOng thôn IJJ/WB. Thol hgn vay là 19 nam 4 tháng. Lãi sudt cô' c//nh 0, 75%/nan,. 

U (,): - HQp dáng vay sd 34/TCNT IJ-B/08/SGDIII-HD ngày 15/01/2008 v&i Ngán hang TMCP Du Tic và Phát TrieAn 
Vit Nam -CN SGD3 mztc dich vay cho hoat dng ä'àü tao chin sé kinh phi thi,c cáu phdn tOng cnr&ng nOng ly'c the ché' 

U dir an tài chin/i nOng thOn II. ThOi hQn vay là 19 nOm 8 tháng. La, sud't ceA dinh 0, 75%/nOni. 

$ (**,). - !-Içrp dáng vay s 42/TCNT 1J-B/08/SGDIJI-HD ngày /5/07/2008 v&i lvgdn hang TMCP Dáu Tsr và Phát TrieAn 
Vit Narn -cNSGD3 myc dich vay cho hoat d5ng dào tao chin sé kinh p/il thu'5c cd'u phdn tang csrO'ng nang lrc the ché' 

• dir On iài chinh nOng thOn II. Thai hQn vay là 19 nãrn 01 thOng. La! sueAt c d!nh 0, 75%/näni. 

• (**,): - Hçrp dng vay s 02/TENT II1-C2/l 1/SGDIIJ-HD ngày 18/10/2011 vOl Ngán hang TMCP Ddu Tu' và Phát Trién 

a

Vit Narn -cNSGD3 myc dich vay cho hoqt dng dào tqo chin sé kinh phi thuc cu phn tang csthng nang l.rc theA cheA 
dc On tài chInh nOng thOn III. Th&i hqn vay là 2/ nárn 11 tháng. LOI sneAt cd dinh 0, 75%/ndm. 

$ 

• Thuyê't minis nay là b phn hp thành cOc Báo cáo tat chinh. Trang 34 
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U 
NGAN HANG THfONG MI cO PHAN SAI CON CONG TH1JNG Mu s: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH 

• 
TIZÔI kj) tâi climnh tfr ngày 01/01/2021 din 3 0/06/2021 Doii vj tInh: Triu Dng Vit Narn 

U 17. Tien gu'i cua khách hang 

U - Thuyêt minh theo Ioi tin gill 

U Tin, yang gCri không k' han 

U - & ng VND 

U
-Biigvàngvàngoqité 

Tin, yang gCri Co k' h?n 

U - Bcng VND 

U
- Bngvàngvà ngoi Éé 

Tin gCri vn chuyên ding 

U Tingik'qu 

U T6ngcng 

- Thuyt minh theo di tu'qng khách hang, Ioai hlnh doanh nghip 

U 
Tin gCri cila TCKT 

Doanh nghip nhà nu6'c 

U COngtyTNHH 

U
Cong ty Ca phdn 

Doanh nghiêp Lu' nhán 

U Doanh nghiep cO vn ddu lu'nw&c ngoài 

U
Tin gCri càa cá nhân 

Tin gr cUa các di trçiig khác 

U Tôngcng 

U
18. Vn tAi trq, uy thác du tu', cho vay TCTD chiu rüi ro: KhOng phãt sinh 

19. Phát hành giy tO' có gil thông thu*ng: khOng phlt sinh. 

• 20. CIc kholn phIl trI, nq khlc và du phOng rh ro khlc 

U Các khoan phái trã nôi b 

- Các khoànphâi trâ cho Can bô CNV 

-  Qu9 khen thttàng và phik lç.ri phái ira 

• - Các khoánphâi Ira nói b5 lchác 

U
+Laic6dongphàitrà 

+ Khoân phãi trá ni b khác 

• Các khoân phãi trà ben ngoài 

- Pithi Ira v mua sam TSC'D 

- Thus thu nháp doanh nghip phái n5p 

• - Chuyen tin phâi trá 

Thue và các khoán phãi nóp cho Nhà Niró'c 
U - Phâi Ira kha'c cho iVhà Nit&c 

• 
- Các khoânphái Ira ben ngoài khác 

Cong 
U 

21. ThuC thu nhp hoAn 1ii phãi trã: Chixa phát sinh. 

U 

30/06/2021 31/12/2020 

2.549.379 2.585.647 

2.344.908 2.328.240 

204.471 257,407 

16.218.910 16.228.495 

16.093.238 16.092.434 

125.6 72 136.061 

4.293 4.05 5 

17.585 18.967 
18.790.167 18.837.164 

30/06/2021 31/12/2020 

1.691.512 2.580.047 

44.831 113.215 
1.027.640 1.220.198 

407.606 986.033 

8.677 69.120 

202.758 191.481 

12.426.586 12.323.988 

4.672.069 3.933.129 

18.790.167 18.837.164 

30/06/2021 31/12/2020 

14.605 32.280 

4.653 10.525 

999 13.364 

8.953 8.391 

683 683 

8.270 7.708 

94.561 65.534 

870 870 

25.634 23.810 

30.315 2.039 

618 1.206 
2.539 2.539 

34.585 35.070 

109.166 97.814 

U Thuyê't minh nay là b5 ph2n hQp thành cCc Báo cáo tài chInh. Trang 35 



NGAN HANG TH11C)NG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

Th?yi kfr tài chiuli (It IIgày 01/01/2021 Jmn 3 0/0 6/2021 

Mu s6: B05/TCTD 

Doi; vj lInh: Triu thng Vit!t Na,n 

22. Ycin qu cüa Ti chth tin dung 

22.1. Báo cáo tinh hmnh thay dói vn chü th hüu 

CHI lIEU 

Von gop 
chü 

s& hüu 

Thng du 
v6n cô phn 

Chênh Ich t5' 
giá hi doái 

Qu5 du trü bô 
sung v6n diu I 

Qu5 dãu tu' 
phát trin 

Qu5 dr phông 
tài chInh 

LQ'i nhun 
chua phân phOi 

Tong 

S du' t0i ngày 01/01/2020 3.080.000 716 53.000 8.784 225.676 192.703 3.560.879 

Lcii nhun sau thug näin 2020 - 97.046 97.046 

TrIch lap các qu t& 1i nhuân nãm 2019 7.23 1 14.462 (21.693) 

Inch qu5 Ichen thi.ró'ng, phác tçi tr lçxi nhun näm 2019 - - (3 5.567) (35.567) 

TrIch qu hot dOng  Hôi dng Quán trj - Ban Kim soát - - (876) (876) 

Trich qu thrOng cOa Ngtxäi quán 1 - - - - - (500) (500) 

SO du' t01  ngày 31/12/2020 3.080.000 716 60.231 8.784 240.138 231.113 3.620.982 

S dir ti ngày 01/01/2021 3.080.000 716 60.231 8.784 240.138 231.113 3.620.982 

Lcxi nhuan  sau thuê 6 thang närn 2021 - - - 102.208 102.208 

Inch 1p các qu tr Igi nhun näm 2020 - 4.852 9.705 (14.557) 

Chênh 1ch t giá h6i doái - 712 - - - - 712 

S dii' t0i ngày 30/06/2021 3.080.000 716 712 65.083 8.784 249.843 318.764 3.723.902 

ThuyIt rninh nàylO bôphqn Ip  thành các Báo cáo tài chinh. Titng 36 



U 
NGAN HANG THU'UNG MAI cO PHAN SAI GON CONG THU'OG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAT CHiNH 
Thô'i k5' là! chinh lit iigày 01/01/2021 din 3 0/0 6/2021 Doi vj tIn/i: Trieu Dông Viet Na,,i 

22. Vn qu5 ella Ti ch(rc tin dung (tip theo): 

• Theo Nghj djnh s6 93/20171ND-CP ngày 07 thãng 08 nâm 2017 do ChInh phü ban hành, các Ngân hang thuoTig mai  phài trich 

lap các qu5 truOc khi chia c tCrc nht.r sau: 

- Trich 1p qu du trü b sung vn diu J 5% Iqi nhun sau thug, st du tM da dlla qu' nay bang vn diêu lê hiên có cCia các Ô 
I	 chirc tin dung. Qu5 nay sê duc chuyn sang vn diu 1 khi Co stj phê chun dlla Ngân hang Nhà nuóc Vit nam va liJy Ban 

Chilng Khoãn Nhà NuOc. 

I
-  Trich 10% vao qu dr phang tài chInh; s du tM da cüa qu nay không vu9t qua 25% v6n diu I hin cO ci:ia các t chcrc tin 

ding. Qu dr phàng tài chInh dllng d bO d&p phn con 1i ella nhung t6n th&t, thiêt hi v tài san xãy ra trong qua trInh kinh 

.	doanh sau khi dä duçe bll dp b&ng tin bM thuOiig ella các t chic, Ca nhân gay ra tn tht, dlla th chirc hào him và sr dung 

dtr phOng trich 1p trong chi phi. 

• - Trich các qu khác nhu qu du tir XDCB, qu9 khen thuâng phllc 1i. . .do Ban Iänh do Ngân hang d xut và do Di hOi 

dng cô dông phê duyt. 

• 22.2 Thuyêt rninh v dc cong cy tlli chinh phllc hçp 

• 
22.3. Chi ti& vn du tu' dlla TCTD 

30/06/2021 31/12/2020 
I 

VônCPpho VônCPpho 
Tng so Tong so

thông thông 

-V6ngopcaccdang 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 

-Thngduvncphn 716 716 716 716 

• Tong cong 3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716  

U 
22.4. Co tile 

I 
Tll'ngày0ll0l/2021 

• c1n ngày 30/06/2021
Nam 2020 

I - C tile dà cOng b sau ngày kt thllc nién d k toán: 

• + C tile dã cong b trén c phiu ph thông: Chua Cong b KhOng chia c tile 

• 
+ C tile Üâ cong b trên c phiu uu däi: - 

- C t:c dlla c phiu iru di lily k chira ducxc ghi nhn: 

I 

I 

I 

U 

• 

I 
I 
• Thuyt minh nay là b(5 phn hQp than/i các Lao cáo tài c/i/nh. . Trang 37 



TJuYi k àì c/il,,!: là' ngày 01/01/2021 dn 3 0/06/2021 Doiz vf i/nh: Triu Dng Vit Narn 

22.5. c6 phiu 

30/06/2021 

DVT: Triu c phiu 

31/12/2020 

- So luQT)g c phiu dang k phát hành 308 308 

- SO lu9ng c phiu d ban ra cong chUng 308 308 

+ CophiAupho thông 308 308 

- S hxpiig c6 phiu dang hiu hành 308 308 

+ C6phie'uphothong 308 308 

.. 
*.Mênh giá cô phiêu dang luu hành 10.000 dong/CP. 

U 
NGAN HANG THU'ONG MI cO PHAN sAi GON CONG TIUJONG Mu s: BOS/TCTD 

• THTJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• 

U 
• 

• 

U 

VI. Thông tin bô sung cho cac khoäii mvc trInh bay trong Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh 

U 'I 

23. Thu n14p Iäi Va cáe khoan thu nhp ttrong ti 

Tu ngãy 01/01/2021 
dn ngày 30/06/2021 

Ta' ngày 01101/2020 
dn ngày 30/06/2020 

Thu n14p lãi tin gin 1.010 10.707 

Thu nhp 1i cho vay khách hang 760.29 1 759.991 

Thu tin läi kinh doanh, du tir chinng khoán nci 8.740 

Thutlrnghipviibaolanh 3.188 2.768 

Thu khác tin hot dng tin dung 4.0 12 2.486 

T6ng cong 768.501 784.692 

24. Clii phi läi vii các khoãn chi phi tirong tir 

Tir ngiiy 01/01/2021 Tu ngãy 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2021 ln ngày 30/06/2020 

Tri1iitingini 445.118 463.132 

Trã 1i ti&n vay 21 1 .6 10 

Chi phi hoat dong tin dung khác 15.853 9.131 

Tng cong 460.992 473.873 

25. Lai/I thun tir hot dng d!ch Vi) 

Tu ngày 01/01/2021 Tü' ngãy 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2021 dn ngày 30/06/2020 

Thu phi dch vy 29.603 26.795 

Thu dich vu thanh toán 12.400 10.596 

Thu djch vy ngân qu5? 314 241 

Thu khác v dich vu 16.889 15.958 

Chi phi tü hoOt ding d1ch vy 11.664 10.399 

Chi djch vi,i thanh toin 3.678 3.272 

Chi phi biru phi vii mng vin thông 6.0 13 5.761 

Chi v djch vu ngân qu 746 699 

Chi khác v dich vu 1.227 667 

Li/I thun tin ho0t 1ng dich vu 17.939 16.396 

U 

U 

• 

• 

U 

u 

U 

U 

U 

• 

U 

U 
U 

• 

U 

• 

• 

• 

U 

U 

U Thuyêt rninh nay là b phn hQp thành các Báo cáo tài chfnh. Trang 38 



U 
NGAN HANG THU'NG MI CO PHAN SAI GON CONG TIIU'ONG Mu s: B05/TCTD 

• THUYET MINHBAO CÁO TAI CHINH 

• 
Thô1 ki lài chIn/i th ngày 01/01/2021 t1ii 30/06/2021 Do7i vjliiil:: Triu  Diig Vit Narn  

• 26. Lãi/I6 thuin tir hoat  ing kinh doanh ngoi 

• 

Thu nhp tir hott dng kinh doanh ngoai h6i 

• Thu tIc kinh doanh ngoqi t giao ngay 

Tü ngày 01/01/2021 
den ngày 30/06/2021 

17.865 

2.754 

Tü ngày 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2020 

17.043 

2320 

Thu tic các có1g ctài chInh phái sinh lin t 15.111 14.723 

Chi phi hoat dng kinh doanh ngoi hi 63 57 

Chi v kinh doanh ngoai t giao ngay 63 57 

Li/ (la) thun tü hot dng kinh doanh ngoi hi 17.802 16.986 

U 
27. LAi/ Iô thuhn tñ. hot dng kinh doanh (mua ban) churng khoán kinh doanh. 

Tir ngày 01/01/2021 Tü ngày 01/01/2020 
den ngny 30/06/2021 dn ngày 30/06/2020 

28. Lãi/ I thun tn hoat doug kinh doanh (mua ban) chirng khoãn dâu tu: không phát sinli. 

29. Thu nhp tü gop van, mua c phn: 

Tü ngày 01/01/2021 
den ngiy 30/06/2021 

Tu ngày 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2020 

Co tnt nhn duc trong näm tir gOp vOn, mua cô phhn. 200 

Thu tCc lqi nhun cOng ty con chuyn v 

Thu tt'x gOp vOn, du ftr dài han 200 

TOng cong - 200 

30. Li/Iô thuin tir các hot dng kinh doanh khac 

Tn ngày 01/01/2021 Tu ngày 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2021 dn ngãy 30/06/2020 

Thu nhOp tr hoat dong khác 64.518 32.282 

Chi phi tii hoat dOng  khác 1.951 666 

Läi/I thun tü các hot ding kinh doanh khác 62.567 31.616 

U 

U 

U 

U 

U 

U Thuyet minh nay là b phn hpp thành các Bdo cáo tài chInh. Trang 39 

• 
Thu nhp tx muà ban ching khoán kinh doanh - 

Chi phl v mua ban chthg khoán kinh doanh - 40  

Läil I thiin tfr hot dng mua ban chüng khoán kinh doanh (40) 

U 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 



U 
NGAN HANG THU'ONG Md cO PHAN SAI GON CONG TH1X€NG Mu s: BOS/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• 
T/,ô1 kj' ài clii,ilz tfr iigây 01/01/202! din 30/06/2021 Do,z vf  11,,!,: Triu Bong V1 Nurn  

1 31. Chi phi hoyt dông 

1. Clii np thu và các khoân phI, lphi 

2.Chiphichonhânviên 

Trongdó: 

Tui. ngày 01/01/2021 
den ngày 30/06/2021 

1.055 

144.196 

Tü ngày 01/01/2020 
den ngãy 30/06/2020 

589 

147.107 

C/il luvng vàphu cap 104.164 109.890 

Các khothn c/i a'Ong gop theo luvng 23.610 23.345 

Ddngphic và các chi phi lien quan 11.199 8.223 

Chitrcrcclp 5.223 5.649 

3 Chivtãisãn 57.014 47.829 

Trong dO: K/ii hao iài sOn c d/nh 28.094 26.640 

4. Chi cho hot dong quân lcong vi 3 5.087 39.318 

Cong tOc phi 2.402 2.355 

Chi v các hoit d5ng doàn th cOa TCTD 35 23 

5. Chi nôp phi bâo him, bão toàn tin gui ccia khách hang 8.942 7.853 

T6ng cng 246.294 242.696  

32. Chi phi thuê thu np doanh nghip 

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

Tu ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/06/2021 

Tü ngày 01/01/2020 
den ngày 30/06/2020 

1. Loi nhuãn truóc thu TNDN 128.169 127.164 

2. Các khoãn mic diu chinh thu nhp ch!u thuê: 

(Trtr) thu nhp dirc min tliu TNDN: (200) 

Thu nhdp tgOp v6n lien doanh mua cphui (200) 

Cong clii phi khOng thicc khAu trr khi xác dinh lqi nhun tinh thu: 

3. Thu nhp chu thuê 128.169 126.964 

4. Chi phi thuê TNDN tinh trên thu nhap chu thus k' hin hành 25.634 25.393 

5. Diu chinh chi phi thus thu nh.p doanh nghip cOa các nãm truOc vào 
chi phi thus thu nhp hi@i hành näm nay 327 

6. Tong chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 25.961 25.393 

32.2. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn lvi: không phát sinh 

U 
U 
U 

U 
U 

• Thuylt ininh nay là b3 ph4n hçrp thành các BOo cáo tà chin/i. Trang 40 
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B
NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAI GON CONG THIfUNG Mu sf5: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

TIiYi kj tài chmnh & izgây 01/01/2021 ileAn 30/06/2021 Do'n  vf tfnh: Triti Ddng V!t Narn 

U VII. Thông tin bf5 sung mt sf5 khoãn mic trinh bay trên Báo cáo Iu'u chuyên tin t 

33. Tin và các khoãn tu0'ng duong tin 
30/06/2021 30/06/2020 

• Tin nit vã cac khoàn tuang thrang tin tai  qu 193.429 210.384 

• 
Tin gCri tai NFII'JN 490.200 652.564 

Tin, ngoai bf5i gCri tai các TCTD khác (không kS' han và  kS'  han <3 thang) 4.921.759 3.005.417 

Tf5ng cong 5.605.388 3.868.365 

• 34. Mua mOi và thanh I các cong ty con: Khong phát sinh. 

U VIII. Các thông tin khác 

35. Tinh IiInh thu nhp cüa can bô, cong nhãn 

Tir ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/06/2021 

Tii ngày 01/01/2020 
dn ngáy 30/06/2020 

I. Tf5ng sf5 can b, cong nhân viên 1.357 1.352 

II. Thu nhp cüa can b, cong nhãn viên 

1.TOngqu'1ucrng 104.164 109.890 

2. Tin thi.rông 20.664 - 

3.Tf5ngthunhp 124.828 109.890 

4. Tif5n hrcrng bInh quân (df5ng/ngtthi/thang) 13 14 

5. Thu nhp bInh quân (df5ng/ng.thi/thang) 15 14  

36. Tinh hInh thrc hiên nghia v vói Ngân sách Nhà ntrO'c 

Phát sinh trong nam 

Chi tiêu Sf5 du du näm Sf5 phãi np Sf5 (Ia np Sf5 du cuf5i näm 

1.Thuf5GTGT 715 2.915 3.182 448 

2. Thuf5 TNDN 23.810 26.642 24.818 25.634 

a. ThueA TNDN 

b. Thuf5 TNDN nhâ 

23.810 25.961 24.137 25.634 

thu nuOc ngoài 681  681 

3. Các khoán phi, Jphi va các 
khoãn phãi np khác 491 2.82 1 3.142 170 

TOng cong 25.016 32.378 31.142 26.252 

37. Loi hInh và giá trj tAi san the chp cüa khách hang 

Giã tn dn Giá tn dn 

• 
Loai täi san dam báo 30/06/2021 31/12/2020 

Btdôngsán 29.590.647 28.058,357 

U Phirong lien van tái 409.757 389.225 

Sf5 tit kim, k' phiu va các giy t cO giá khác 730.011 931.470 

Vtttu,hànghOa 345.912 323.276 

• Tài san thf5 chAp khác 854.337 840.270  

• Tong 31.930.664 30.542.598  

U Thuylt minh nay là bç5 phán hçp thành các Baa cáo tài chinh. Trang 41 
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NGAN HANG TIHNG MI CO PHAN SAI GON CONG T1IUNG Mu s6: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 

Th&i kj'  tài clihili  rfr ngây 01/01/2021 itên 30/06/2021 Doiz vj ifith: Trizi Doug Vit Niun 

38. Nghia vu nQ tim an và các cam két dna ra 

Chi tiêu 30/06/2021 31/12/2020 

Báo 1nh vay vn 

Cam kêt giao dch ngoi hOi 4.834.719 4. 161.600 

Cam kit mua ngogi tç? 259 

Cam kit hOn ngogi té 260 

Cain kit giao d/ch hoOn dOt 4.834.200 4.161.600 

Cam kt trong nghip vi L/C 182.077 128.805 

Cam kit thanh toOn trong nghip vi L/C 182.077 128.805 

Các cam kt khác 260.140 168.203 

BOo lênh thanh toOn 125.054 68.138 

BOo liinh thu-c hién hop dng 41.895 34.915 

BOo lãnh dtthu 7.243 8.93 7 

Cam kit bOo lnh khOc 85.948 56.213 

Tong 5.276.936 4.458.608 

Trong qua trmnh kinh doanh bmnh thurng, Ngân hang thijc hin nhiu cam kt khác nhau Va phát sinh mt s khoán nq tim 
tang và cam kt nc tim tang dirqc bach toán vao ngoai bang. Ngân hang dir kin khong b tn tht trçng yu tir các nghip 

vvnay. 

39. Hoat dông üy thác và di Iy TCTD không chiu rñi ro: khOng cO. 

40. Các hot dng ngoi bang khác ma TCTD phãi chlu rüi ro dáng kê: không cO. 

41. Giao dch vOl các ben lien quail 

Mi Tlnh chat Phát sinh S du 

Ben lien quan quan h giao dch trong nain ti 30/06/2021 

Tin gri thanh toán 
tal ngân hang 6 17.306 

Tiên gUi cO k h?n 6000 

Cong ty TNHH MTV Quàn 1 
Cong ty con I(y qu tai ngân hang 300 

Nci và Khai Thác tài san 

Läi phài trá tin gUi, 

k'qu9 
621 

Tién thuê nba 1.63 6 

GOp vn 612.503 

Hôi dng Quãn trj vá Ban Tng Giám doe Luong + thuOng 4.29 1 

42. Các si kiii sau ngày 1p bang cn d6i k toán 

Ban Tng Giám dc khng djnh rñng khôrig cO sr kiên nao phát sinh sau ngày kt thOc cho nàm tài chmnh lam ánh htrang 
tr9ng yu dn tinh hinh tài chfnh cOa Ngân hang cn duc thuy& minh, cong bó trên Báo cáo tài chinh. 

Thuylt mini, nay là b5 phán hc.rp thành cOc BOo cáo tài chinh. Trang 42 



Bcl phn theo khu vire dla  Ii': Là mclt  bô phn Ca th phân bit duqc caa ngân hang tham gia vào qua trmnh cung cp san 

phm, dkh  vi trong pham vi môt môi trithiig kinh ci th ma bcl  phn nay có chju rôi ro và lqi Ich kinh t khác vâi các bcl 

phn kinh doanh trong cac rnOi trtrang kinh tkhác. Môt khu virc dja l khOng bao gm các ho?t dng trong môi truông 

kinh t cô rüi ro và Içi ich kinh t khác biêt dang k. Mclt khu vrc da có th là mclt quc gia, hai hay nhiu quôc gia 

hoc mclt;  hal hay nhiu tinh, thành phtrong Ca ruràc. 

D VT: triéu &ng 

30/06/202 1 
TOng du nq 

cho vay 

.. 
Tong tiên gui 

cüa khách hang 
Các cam két tin 

ding 

CCTC phái sinh 
(Tong giá trj giao 

dch theo tiqp dng) 

Kinh doanh và dãu 
tw chfrng khoán 

TrongnuOc 

Ngoài nuàc 

15.282.564 

- 

18.790.167 

- 

442.217 4.841.663 

- 

688.775 

• 

• 

U 

U 

U 

U 

ri 

U 
NGAN HANG THU'UNG MAI cO PHAN sAi GON CONG THUOG Mu s: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

• 
Thiii Ic5' liii chIn!:  ilt ngày 01/01/2021 dEn 3 0/06/2021 Dn: v huuh: Triu Dng VIE Nain 

43. Mü'c dcl tp trung theo khu virc dla  I cüa các tài san, cong nq và các khoãn myc ngoi bang 

a CCTC phái sinh 
Tong du n TOng tiên gOl Các cam kêt tin Kinh doanh và dâu 

31/12/2020
cho vay cüa khách hang dung

(Ting giã trl giao tu' chñng khoán 
dich theo hqp dng) 

U 

a

Trongnuàc 15.847.550 18.837.164 297.008 3.243.385 752.229 

Ngoai niióc 
U 

a

44. Quãn l rüi ro tài chinh 

U	 Các rOi ro tài chinh ma Ngân hang phài chlu  bao gm rOi ro tin dyng, rUi ro thi tru&ng và rcii ro hot dng. 

44.1 Rüi ro tin ding 

a
S 

Rcii ro tin dung là rOi ro ma môt ben tham gia trong mclt cong ci tài chfnh hoac hp dOng khách hang không thirc hin cãc ng 

a 

Ngân hang cting chlu  các rüi ro tin dung khãc phát sinh tii cac khoãn dâu tu vào chirng khoán nq và các rOi ro khác trong 

• hoat dông giao dich cOa Ngân hang (rOi ro giao djch), bao grn các tài san trên danh mic giao djch không thuc vn chU sO 

h0u, các cOng ci,i phái sinh và s dir thanh toán vOi cãc di tác. 

a 

(a) Cho vay vA bão Iänh 

Vic do ltr&ng rOl ro tin dung  dirqc thrc hin truOc và trong thai gian cho vay 

U Ngân hang dà xay di.rng các mO hinh h tro viëc dinh luçng nh ro tin dung.  Các mO hlnh xp hang và chAm dim nay duc 

• s dung cho mi danh muc tin ding trQng yEu và hinh thành co sO cho vic do luang cac rOi ro vi pham thanh toán truOc và 

trong khi cho vay. 

• Dra trén vic do luOng trén, Ngân hang phán loai cac khoàn cho vay và trIch 1p d,r phOng theo thông tir s 02/2013/TT-
NFINN ngày 21/01/2013 và Thông ttr S6 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 cUa Ngân hang Nhà nuOc dé do lirOng và 

U phân Ioai các khoãn cho vay và báo lãnh. 

U Thuyè'l ,ninh nay là b3 phn hçrp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 43 

ROi ro tin dung  là rOl ro IOn nht cho hoat dng kinh doanh cüa Ngân hang, do do Ban lanh do quãn l rOi ro tin ding cho 

a Ngãn hang mclt  cách rAt cAn trng, Vic quân l và kim soát rOi ro tin dung  duc tp trung vào rnclt bcl phn quàn l rOi ro 

tin dung chlu trách nhim báo cáo thu&ng xuyên cho Ban Tng Giám d6c và ngthi dirng d&u mi don VI kinh doanh. 

44.1.1 Do Iuöng rui ro tin dung xác d1nh tn thAt và 1p dr phOng 



NGAN HANG THU'O4G MAI cO PHAN SAI GON CONG THIfflNG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

• 
TIuYi kj thi c/,inh tfr iigày 01/01/2021 dEn 30/06/2021 Don vj tin!,: Triêu Dizg V&t Nwn  

I (b) Chüng khoán nq 

Các khoan dAu tu cüa Ngan hang vào chrng khoán nc là cac cong cii nç do Chinh phü va các t chirc tin dung và kinh t cO 

U uy tin phát hành. ROi ro tin dung dixac uàc tinh theo tilng klioãn nq ci th khi Ngân hang dánh giá có sr thay dôi v rôi ro 
tin dung cüa ben di tác. Các khoân du tu vào các chng khoán nay diroc xem là cách d dam bào hoach dnh chat lupng 

• 
tin dung  tht hon và dng thai duy trI ngun tin dung  sn sang d dáp ng yCu cu cap von. 

44.1.2 Các chinh sãch kini soát vã giãm thiêu rüi ro tin diing 

• Ngân hang kim soát rüi ro tin dung  b&ng vic áp dicing các ban m(xc di vói các rüi ro (cho cà rCi ro iii bang và rüi ro M 

ngoai bang) lien quan dn tirng khách hang vay van, hoc nhOm khách hang vay vn theo dung các quy dlnh  cUa Ngân 

• hang Nha ntrOc Vit Nam. Them vao do, rüi ro tin dung cüng duc kim soát thông qua vic rà soàt dlnh  k' các nhOm tài 

san th chp và phân tIch khà nang trã no 1i va v6n cia các khách hang vay vn và các khách hang tiêni nang. 

• Ngân hang cO môt s các chInh sách và each thc thc hành d giãm thiu rüi ro tin dung. Cách thac truyn thong nht là 

R
näm gift các tài san dam bào cho các khoãn tam  irng vn, môt cách thüc ph bin. Các Ioai tài san darn bão cho các khoãn 

cho vay và rng truâc gm cO: 

• - Th chp dM vâi các bt dng san là nha 

• - Quyn d6i vâi các tâi san hoat dong nhu tru sO, may mOc thit bi, hang tn kho, các khoãn phâi thu; 

• 
- Quyn di vol càc cong cu tài chInh nhu chüng k.hoán ncr và chirng khoán v6n. 

£Mi vai các klioán cho vay cO dam báo, tai san th chAp dtrcrc djnh giá rnt cách dOe  1p bôi Ngân hang vOl vic áp dung 

các t l chiEt khAu cii thA dA xãc djnh giá trl cO th cho vay ti da. T 1 chiAt khAu cho mi loai tài san th chAp duqc 

• 
huOng dn trong Thông tu s6 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và Thông tir s 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 
cOa Ngân hang Nhà ntrOc va dugc Ngân hang diu chinh cho tOng truOig hp ct thO. Khi giã trj hQp 1 cUa các tài san the 

• chAp bj giàm, Ngân hang sè yCu cAu khách hang vay v6n phãi th chAp them tài san dA duy trI mirc dO an toàn d6i vOl rôi ro 

• 

cOa kjoãn cho vay. 

Rüi ro tin dung  di vOi cãc cam kt chO yAu bao gm thu tin dung và các hpp dng bào lãnh tai chinh CO tinh chAt tuolig ttr 

• 
nhu rOi ro tin dung d6i vOi các khoàn cho vay. Thu tin dung kern chOng tO va thu tin dung thuoiig mai - là cãc cam kOt 
bAng van ban cOa Ngân hang thay mt cho khách hang thanh toán cho ben thO ba len dAn s6 tiën quy djnh theo các diêu 

• khoàn va diAu kin cv thA - duoc dam bão bAng chinh hang hOa lien quan và do dO rüi ro thAp hmi so vOl các khoàn cho 
vay trrc tiAp. Vic phát hành thu tin dung và các hp dng bao lãnh tài chinh duqc thijc hin theo các quy trinh dánh giá và 

• phC duyt tin dung nhu dAl vOi các khoán cho vay va tam  Ong cho khách hang trO khi khách hang k' qu 100% cho các 
cam kAt cO lien quan. 

U 
44.2 Rui ro thi truO'ng 

ROi ro th truOng là nii ro ma gia trj hop l cOa các lung tjA trong tuong lal cOa mOt  cong cv tài chlnh sC biAn dng theo 

• 
nhftng thay di cUa giá thj truOng. Rcii ro thi truOng phát sinh tO trng thai mO cOa lãi suAt, các san phArn tiAn t va cong cv 
van, tAt cà cãc san phAm nay dAu chlu tác dng tO biAn dng trên thj truOng nói chung và tOng ba1  th truOng nOi rieng và 

• 
sr thay di cua mOC dO biAn dông cOa giá thl tri.rOng nhu: nii ro lai suat, rUi ro tiên t và rüi ro vO giá 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U Thuyé't nzinh nay là bt3 ph4n hpp thành các Báo cáo tài chInk Trang 44 



• Iuu u uuuaa uuuu.......Ra um -]j iiiiiii 
NGAN HANG THU'CING MI CO PHAN SAi GON CONG THIJ(YNG Mu so: R05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Th?ii kj thi c/:Inh tfr ngày 01/01/2 021 din 3 0/0 6/2021 Do,: v/ huh: Triéu du:g Vib Noun 

44.2 RÜi ro thl tru*ng 

44.2.1 Rüi ro IAi sut 

ROi ro läi sut là nh no ma dông tin trong tuYng lai cüa mt cong ci tài chinh bi bin dng do tác dng cüa can thay di v lài suit cOa thi tnrng. Ngan hang quàn l rUi ro Jãi sut thông qua 
vic kim soát mrc chanh 1ch Ii suAt theo k' hn hang tháng. 

Bang du'Oi day tOrn tt rüi ro Iãi sut cüa Ngân hang t0i  ngày 30 tháng 06 näm 2021: 

• Chi tieu Qua han 
Không 

• . 
chju tat 

Dn 1 
thang 

Tu 1 dn 3 
tháng 

Tin 3 dn 6 
thang 

Tü 6 dn 
12 tháng 

Tu 1 dn 5 
nAm 

Trên 5 
nam Tong 

TiM rnt, yang bc, dá qu' - 193 .429 - - - - - 193.429 
TiM gi ti ngân hang Nhà nuâc - - 490.200 - - - - - 490.200 
TiM, yang gâi t0i và cho vay các TCTD khác (*) - - 4.92 1.759 - - - - - 4.921.759 
Các cong ci tài chinh phái sinh và các tài san tài chInh khác (*) - - - 7.463 - - - - 7.463 
Cho vay khách hang (*) 208.129 - 48.901 157.055 194.005 5.266.851 5.999.235 3.408.388 15.282.564 
ChUng khoán dAu tEl (*) - - - - - 688.775 - 688.775 
Gop von, du tu dãi h?n (*) - - - - - - - 746.420 746.420 
Tài san cO djnli và Bat dung san dau tu - - - - - - - 1.183.533 1.183.533 
TàisãnCOkhác(*) - 366.196 - - - - - - 366.196 
TOng Tài san 208.129 559.625 5.460.860 164.518 194.005 5.266.851 6.688.010 5.338.341 23.880.339 
NQphãitrà 

TiM g1ri cOa và vay tr NHNN và các TCTD khãc - 78.983 470.000 - - 741 1.632 55 1.356 
TiM gni cOa khách hang - 5.278.601 905.387 3.538.495 54.328 9.013.356 18.790.167 
Càckhoànnçikhác - - 415.572 - - - - 415.572 
TOng Ny phãi trã - - 5.773.156 1.375.387 3.538.495 54.328 9.014.097 1.632 19.757.095 
MOc chênh tech nhy cam vOi Iâi suat ni bang 208.129 559.625 (312.296) (1.210.869) (3.344.490) 5.212.523 (2.326.087) 5.336.709 4.123.244 
Các cam kOt ngoi bang cO tác dng tài mrc do nhay cam vci lAi suit 
cUa các tài san và cOng ncr (rOng) - (5.276.93 6) - - - - - - (5.276.936) 

M(ic chênh tech nhy cam vOl Iãi suat ni, ngoi bang 208.129 (4.717.311) (312.296) (1.210.869) (3.344.490) 5.212.523 (2.326.087) 5.336.709 (1.153.692) 

Thuyt minh nay là bc3 phcn hQp thành cdc Báo cáo hal chink Tuang 45 



NGAN HANG THIXGNG MLJ CO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu s6: B05/TCTD 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH 
Thin kj) là! ch(nh tfr ngày 01/01/2021 din 3 0/0 6/2021 Don vj thth: Triu dng Vit Narn 

Bang duói day torn tt rfli ro lãi sut cOa Ngân hOng ti ngOy 31 thOng 12 riOrn 2020: 

Chi tieti Qua han 
Không 

. - 
cll!li mi 

Dn 1 
. 

thang 
TÜI dn3 

thãng 
Tü3dn6 

thang 
Tu6n 
12 tháng 

Tul den 5 
nam 

Trên 5 
- 

narn 
Tong 

- 

Tinmt,vangbc,daquy - 170.807 - - - - - 170.807 

Tin gâi ti ngân hang Nhà nixàc - - 560.297 - - - - - 560.297 

Tin, yang gi t0i và cho vay cOc TCTD khác (*) - - 4.759.296 579.700 400.000 - - 5.738.996 

Chthig khoãn kinh doanh (*) - - - - - - - - 

Các cong cii tài chlnh phai sinh v cOc tOi san tài chinh khãc (*) - - 6.585 - - - - 6.585 

Chovaykhachhang(*) 216.957 94.872 93.798 375.551 5.318.308 6.042.810 3.305.254 15.447.550 

ChOng khoãn du tu (*) - - - - - 752.229 - 752.229 

GOp v6n,duttrdãih0n(*) - - - - - - - 738.158 738.158 

Tài san c djnh vO BAt dng san dAu tir - - - - - - 1.152.857 1.152.857 

Tãi san CO khác (*) - 358.436 - - - - - - 358.436 

Tng Tài san 216.957 529.243 5.421.050 673.498 775.551 5.318.308 6.795.039 5.196.269 24.925.915 

Ncr phãi trã 

TiAn gfti cüa và vay tr NHNN và các TCTD khác - 7 17.229 934.240 - - 870 1.640 1.653.979 

Tièn gri cüa khách hang - 5.491.637 1.003.859 4.324.556 23.869 7.993.243 18.837.164 

Các khoãn nç khác - - 440.268 - - . - - 440.268 

Tang Nq phãi trã - - - 6.649.134 1.938.099 4.324.556 23.869 7.994.113 1.640 20.931.411 

Mác chênh Ich nhy cam vOi Jãi suAt ni bang 216.957 529.243 (1.228.084) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 5.194.629 3.994.504 

Các cain kAt ngoai bang cO tác drng tài mrc d nhy cam vol Ii suât 
cüa các tài san và cOng nç (rOng) 

- (4 458 608) - - - - - - (4 458 608) 

Mác chênh Lch nhay cam v&i lAi suAt ui, ngoi bOng 216.957 (3.929.365) (1.228.084) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 5.194.629 (464.104) 

(*) Khoán rniic nay khOng bao g&n s dir dix phOng rOi ro. 

Thuylt ,ninh nay là b5phOn hc.rp rhành cdc Báo cáo thi chInh. Trong 46 
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NGAN HANG THU(ING MAI CO PHAN SAI GON CONG THTJ'OG Mu s6: B05/TCTD 

.TIIUY1T MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Thôi kj tài chin!: tie ngày 01/01/2021 din 30/06/2021 Do'n vj tin/i: Triu &ng Vi1 Nam 

44.2 Rüi ro th trirOng 

44.2.2 Rüi ro tin t 

ROi ro tièn to ià rài ro ma giã frj cUa các cong cu tài chinh bj bMn dng xuAt phát tir bin dng t' giá. Ngân hang ducrc thành 1p và hoat dông tai Via Nam vài dng tin sr dung là d6ng 
Via Narn. D6ng tin giao djch chfnh cüa Ngân hang cOng là 66ng Vit Narn. C khoãn cho vay và üng trtràc cho khách hang cOa Ngân hang thu yu bang dng Vit Nam và dO Ia M. Tuy 
nhin, ma s tài san khác cüa Ngân hang bang ngoi tO khác dng Vit Nam va dO Ia M5. Ban Tng Giám dc cUa Ngân hang dä thit 1p han rncrc trang thai cho trng loai tiM t. Trang 
thai d6ng tiM dirqc giam sat hang ngày và chMn krqc phong ngia rUi ro &rc Ngân hang sr dimng d darn bào trng thai ding tiM d.rc duy tn trong han  mcrc dä thi& lap. 
Bang dtrâi dày trInli bay các tài san va cong n cüa Ngân hang theo loai tiM t &rqc quy di sang VND tai  ngày 30 tháng 06 nrn 2021: 

Chitieu EUR du'qc quy 
. 

doi 
. 

USD du'oc quy doi 
Cia tn yang tiM 

. 
tç duqc quy dot 

Các ngoai té khác 
. duc quy doi 

Tong 

Tài san 

TiM mt, yang bc, dá qu' 542 15.22 1 - 502 16.265 
TiM gOi tai  ngân hang Nhà nuàc - 67.876 - - 67.876 
TiM, yang gOi tai  và cho vay các TCTD khác (*) 7.896 4.894.345 -. 2.748 4.904.989 
Cho vay khách hang (*) - 659.3 77 - - 659.377 
Tài san Co khác (*) - 8.074 - - 8.074 
TMg Tài san 8.438 5.644.893 - 3.250 5.656.581 
Nq phãi trã va YM chü sO hOn 

TiM gcri cUa và vay tir NHNN và các TCTD khác 1.878 - - 1.878 
TiM gi cüa khãch hang 6.408 325.940 - 196 332.544 
Các cOng cii tãi chlnh phai sirth Va các tài san tài chfnh khác (*) - 4.834.200 - - 4.834.200 
Các khoãn ncr khác 2.030 482.875 - 3.054 487.959 
V6n và các qu - - - - - 

TMg Ny phãi trã và Von chü s& hOu 8.438 5.644.893 - 3.250 5.656.581 
Trng thai tiM t na bang - - - - - - 

Trng thai tiM t ngoi bang  - - - - - 

Trng thai tiM t ni, ngoai bang - - - - - 

Thuylt mink nay là b phán hQp thành các Báo cáo :ài chInh. Trang 47 



• NGAN HANG THUONG MAI cO P1-IAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s6: B05/TCTD 

• THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
TIz?ii Icj) thi cliInh tir ngày 01/01/2021 thin 3 0/0 6/2021 Don vj tin/i: Triu Jng Vit Nan, 

Bang duài day tjinh bay các tài san và cong np ciia Ngán hang theo loai tin t duqc quy di sang VND tai  ngày 31 thang 12 närn 2020: 

Chi tieu EUR duoc quy 
doE 

. 
USD 1UIYC quy dOE 

Giá tn yang tin 
. 

tç duqc quy doi 
Các ngoai tê khác 

. 
duc quy doi 

Tong 

Tài san 

Tin mat, yang bac, dá qu 465 15.824 399 16.688 

Tin gâi ti ngân hang Nhà nuâc 33377 33.377 

Tin, yang gâi tai  vâ cho vay các TCTD khác (*) 7.098 4.273.689 3.266 4.284.053 - 
Các cong ci tài chInh phai sinh và các tài san tài chIith khác (*) (3.236.800) (3.236.800) 

Cho vay khách hang (*) 797.472 797.472 

Tài san Co khác (*) - 5.443 5.443 

TngTàisãn 7.563 1.889.005 - 3.665 1.900.233 

Nq phãi trã và Vn chU sO hflu 

Tin gCri cOa va vay tCINHNN và các TCTD khác - 1.089.126 - 1.089.126 

Tin gui cOa khãch hang 6.266 3 89.990 10 396.266 

Các khoãn n khác . 92 1.202 4 1.298 

Tng Np phãi trã và V6n chü s& h&u 6.358 1.480.318 - 14 1.486.690 

Trng thai tin t ni bang 1.205 408.687 - 3.651 413.543 

Trng thai tin t ngoi bang - - - - 

Trng thai tin t ni, ngoi bang 1.205 408.687 - 3.651 413.543 

(*) Khoán inuc nay không bao grn s du dir phông rOi ro. 

Thuyt rninh ;thv là bç3 phin hQp thânh các Báo cáo /ài chinh. Trang 48 
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NGAN HANG THIXONG MI CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

T/i&i kj íàí chin/i là' ngày 01/01/2021 &n 3 0/0 6/2021 Do,i vj lii:!,: Triu thing Vit Nai,i 

44.2 Rüi ro th tru*ng 

44.2.3 Rüi ro thanh khoàn 

RÜi ro thanh khoân là rcxi ro ma Ngân hang không th thrc Iiin dirc nghia vi chi trà hen quan dn Cong n tài chmnh khi dn hn và không có ngun von thay th khi khách hang rUt von. 
Hu qua có th dn dn vic Ngân hang khong con khà näng thanh toán di vOi ngixi gi tin và không thirc hin diic các cam kt cho vay. Ngân hang quàn 1' rUi ro thông qua: 

- Kim soát hoat dQng huy dng v6n và cho vay hang ngày 

- Duy tn danh miic du tu bao gm các chthig khoán d dàng chuyn di thành tin rnt 

- Kirn soát cac chi s tharth khoân dira trCn báo cáo tinh hinh tài chinh darn bâo tuân thU theo các quy djnh cUa Ngân hang Nhà nuàc Vit Narn. 

Bang duOi dày torn tht các khoàn tài san và nq cUa Ngân hang theo nhOrn k' han  tmnh tfr ngày kt thOc k' kâ toán 30/06/202 1 dn ngày dáo han: 

Chi teu 

Qua han Trong hn 

Tong 

Trên3 
thang 

Dén3 
thang 

Dn1tháng Tü1-3tháng Tr3-12tháng Tr1-5nàm Trên5nãm 

Tin mat, yang bac, dá qu - - 193.429 - - - 193.429 
Tin gâi t?i  ngân hang Nhà nuàc - - 490.200 - - - - 490.200 

Tiên, yang gOi tai  và cho vay các TCTD khác (*) - - 4.92 1.759 - - - 4.921.759 
Các cOng cu tài chInh phái sinh và các tài san tài chinE khác (*) - - 7.463 - - - 7.463 
Chovaykhachhang(*) 185.440 22.689 764.467 1.596.340 8.287.913 1.879.112 2.546.603 15.282.564 

Chtrng khoan du tu (*) - - - - - 688.775 - 688.775 

GOp v6n, du tir dài han (*) - - - - - - 746.420 746.420 

Tài san c dnh và Bt dong san du tu - - - - - - 1.183.533 1.183.533 

Tãi san Co khác (*) - - 366.196 - - - - 366.196 

Tng Tài san 185.440 22.689 6.736.051 1.603.803 8.287.913 2.567.887 4.476.556 23.880.339 

Nqphãitrã - - - 

Tingüici:iavavaytrNHNNvacacTCTDkhac - - 398.983 150.178 741 712 742 551.356 

TingicUakhachhang - - 6.200.826 3.334.710 8.626.450 628.181 - 18.790.167 

Các khoàn ni khac - - 415.572 - - - - 415.572 

Tng Ncr phii tr - - 7.015.381 3.484.888 8.627.191 628.893 742 19.757.095 

Müc chênh thanh khoãn rOng 185.440 22.689 (279.330) (1.881.085) (339.278) 1.938.994 4.475.814 4.123.244 

Thuyêt rninh nà là bç5 phôn hop ihành các Bdo cáo tài chinh. Tiang 49 



• NM•UUUUNU•R••U•UUMRU•UNU•UUI•• 
NGAN HANG TIIIFONG MAI cO PHAN sAi GON CONG Trn1ONG Mãu so: B05/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

Th&i kj tài chmnh & iigây 01/01/2021 dn 3 0/0 6/2021 Do,z vj tIn!,: Tri:i Jông V4( Nain 

Bang duâi day tOrn tht các khoán tài san và n cüa Ngan hang theo nhOm k' han  tInh ti ngay kt thiic nArn k toãn 31/12/2020 dn ngày dáo han: 

Clii tiêu 

Qua han Trong han 

Tong 
Trên 
thang thang 

Dn 1 tháng Tü1 -3 tháng Tr3 - l2tháng Tr 1-5 nãm Trên 5 nám 

Tin mat,  yang bc, dá qu - - 170.807 - - - 170.807 

Tin gâi t@i  ngân hang Nhà miOc - - 560.297 - - 560.297 

Tin, yang gal tai và cho vay các TCTD khác (*) - - 5.338.996 - 400.000 - 5.738.996 

Chang khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 

Các cong ci tài chlnh phái sinh và các tài san tãi chlnh khác (*) - - 6.585 - - - - 6.585 
Chovaykhachhang(*) 191.922 25.036 662.391 2.666.953 7.516.238 2.154.584 2.230.426 15.447.550 

Chang khoán du (*) - - - - - 752.229 - 752.229 

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

Tài san c dinh và Bt dng san dAu t1J - - - - - - 1.152.857 1.152.857 

îàí san CO khác (*) - - 358.436 - - - 358.436 

Tng Tài san 191.922 25.036 7.097.512 2.666.953 7.916.238 2.906.813 4.121.441 24.925.915 

Nçrphãitrã - - - 

Tin gCri cüa và vay t& NI-INN và các TCTD khác - - 1.651.469 - 30 1.456 745 1.653.979 

Tingaiciakhachhang - - 7.119.492 3.512.465 7.435.984 769.223 18.837.164 

Các khoan ncy khac - - 440.268 - - - 440.268 

Ting Nq phãi trã - - 9.211.229 3.512.465 7.436.293 770.679 745 20.931.411 

Mü'c chênh thanh khoán rOng 191.922 25.036 (2.113.717) (845.512) 479.945 2.136.134 4.120.696 3.994.504 

(*) Khoán mvc  nay không bao gm s du dr phong rüi ro. 

Thuyét minh nay là b4 ph4n  h9p thành các Báo cáo tài chinh. Trang 50 



Tp. 11CM, này 14 tháng 8 nám 2021 

Lp bang 

Phm Thj Müa 

Kê toán truöng 

Do Thi Loan Anb   ran Thanh Giang 

NGAN HANG THU CNG MiNI cO PHAN SAl GON CONG TIIUNG Mh s: 805/TCTD 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Thiti kj lài chi,zh tfr  ngày 01/01/2021 dEn 30/06/202! Don vj Ilith: Triu Dng V&t Nwn 

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

44.3 Giá tr! hQp 1 cüa các tài san tài chnh và cong nq tàf chinh 

Cãc tài san tài chInh và cong nq tài chInh ctia Ngân hang dang duc ghi nl4n theo nguyen tc giá g6c trr di các khoàn dtj 
phông giãm giá tài san. Do vy, giã tr ghi s cüa các tài san tài chinh và cOng n tài chInh cUa Ngân hang có th có các khác 
bit di vâi giá trl hop 1 cCa chtng. 

Hiên tai, Ngan hang chua thirc hiên xác dinh giá trj hqp 1' cOa tht cà cac tài san tài chinh và cong nq.tài chmnh cOa mmnh. Ngân 
hang së thrc hin vic trmnh bay giã tn hçp 1 cOa tài san tài chmnh va cOng n tài chInh khi cO các huóig dn chi tiit cOa các 
ca quan quãn ly. 

Thuylt rninh nay là b3 phán hctp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 51 
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