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NGAN HANG TRU'ONG MA! cO PHAN SAl GON CONG THU'CING 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM BOC 

Thai k) tài chi'nh I z'c ngày 01/01/202/ n 30/06/202 1 

I
Ban Tang Giáin dc Ngdn hang Thiro'ng niai Ca phdn Sal GOn Cong Tlnwng dtthi day gi tat là Ngan hang) trInh bay ban báo 

U cáo nay va các báo cáo tài chInh hç'p nhO't dã ditcic kié,n loan cáa Ngan hang chocho thai lg' tài chInh tà' ngày 01/01/202 1 dIn 
30/06/2021. 

I 

a
1. Thông tin chung ye Ngãn hang 

Thành 1p: 

Ngân Hang Thuong mai C phn Sài GOn Cong Thi.ro'ng duc thành 1p theo giy phëp s 0034/NH-P ngày 04/5/1993 do ' 
• Ngân hang Nhà ni.ràc Vit Nam cp. Giy ching nhn däng k doanh nghip Cong ty c phn s 059074 ngày 04/8/1993 và 

dang k thay Mi 1n thCr 29 ngày 22/06/20 18 do SO' K hoch và Du ttr Tp.HCM cap. 
I 

Tbi gian hoat dng cUa ngân hang là 50 nàm k t1r ngày cp giAy phép du tiên. 

Vn dju lé: 3.080.000.000.000 VND. 

I TInh dn ngày 30 tháng 06 nam 2021, vn diu 1 cOa Ngân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

U Hoyt dng chInh cüa Ngãn Hang bao gm: 

• - Huy dông vn ngn han, trung h?n va dài hn vOl cac hinh thc tin gi cO k' han, không k' han, chthg chi tin 

• 
- Tip nhn vn Oy thác du ti.r va phát trin cCia các t chirc tin dung trong 

- Vay vn các t chirc tin drng khác; 

U
-  Cho vay ngn hn, trung lin và dài h?n di vai các t6 chirc và cá nhân tOy theo tinh chit va khã nang ngun v6n; 

U
-  Chit khAu thu'oiig phiu, trái phiu va giy t& cO giá; 

- HOn vn lien doanh và mua c phn theo pháp lut hin hành; 

- Lam djch v thanh toán gina các khách hang; 

U - Thirc hin kinh doanh ngoai té, yang bac và thanh toán quc t, huy dng các loai v6n tr nuàc ngoài và các djch v ngán 
hang khác trong quan h vOi ni.r6c ngoai khi dirc Ngân hang Nhà Ntrâc cho phép; 

U
-  Kinh doanh khách s?n  và an u6ng (khOng kinh doanh tai tru sà); 

- Thi,rc hiên nghiêp vu phát hânh the nOi da có thuong hiu SAIGONBANK Card. 

• Tru sO chinh cüa Ngãn hang: S 2C Phó Dirc Chinh, PhLrOg Nguyn Thai Blnh, Qun 1, Thành ph H Chi Minh. 

I Cho dn thOi dirn 1p báo cáo nay, Ngân hang có 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch và trung tam kinh doanh the. Các chi 
nhánh diwc m& trén dia bàn min Bc, min Trung, rnin Narn và lay Nguyen. Ngân hang có mOt  COng ty con. 

• 2. TInh hlnh tài chInh hQ'p nhãt và kt qua hot dng kinh doanh hqp 

Tinh hinh tâi chinh hop nht và kt qua hoat dông kinh doanh hp nht trong näm cOa Ngân hang duc trinh bay trong báo 
cáo tài chInh hvp nht dInh kern. 

I 
I 
U 

U 

U 
U Trang I 

U 

I 

U 

U 

U 

U 

I 



NGAN HANG THIfNG MI cO PHAN SAi GON CONG THIYONG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

ThOi k)) lài chinh tfr ngày 01/01/2021 dên 30/06/2021 

I 
U

• Thành viên Hi dng quãn trl, Ban kim soát, Ban Tong Giám dc và Kê toán truOng 

ThOnh viên HOi dng Quán tn, Ban Kim soát, Ban Tng Giárn dc và K toán truOng trong näm Va dOn ngày 1p  báo cáo tài 
• chInh hp nht gni 

I 
I 
I 
I 

Hi cMng quan tn 

Ong Vu Quang Lem 

• Ong Trn Thanh Giang 

Ong IrOn Quc Thanh 

Ong Nguyn Cao TrI 

• Ba Trn Tlij Phucmg 

Ba Pham liii Kim Lê 

U
Ban kim soát 

Ba Dng Thj Kiu Phiiâc 

• Ba VO Qu'nh 

Ba Nguyn Dào Phucmg Linh 

Ong lrn Thanh Giang 

• Ba VO Thj Nguyt 

Ong Ph?m Hoàng Hong Thnh 

Ong Trn Quc Thanh 

• Ong Nguyn Tn Phát 

U Ba D Thi Loan Anh 

U 
I 

ChCi tjch 

Thành viOn 

Thánh viCn 

Thành viên 

Thành viOn 

Thánh viOn dôc lap 

TruOng ban 

Kirn soát viOn 

Kirn soát viOn 

Tng Giárn dc 

Phó Tng giám dc thuôiig trljc 

PhO TOng giám dôc 

Phó Tng giám dc 

PhO Tng giám dc 

K toán tnrông 

I 
• Ban Tong Giám dOc và Ké toán truOng 

U 

I NguOi di din theo pháp Iut 

U
Ong Vu Quang Lm ChO tich Hôi dng Quán tn 

• 4. Kim toán ôc 

• 
COng ty TNHH Kim toán va Dch vv Tiii hc Tp.HCM dupc chi dlnh  Ia kim toán viOn cho thai k' tài chInh t1r ngay 
01/01/2021 dn 30/06/2021. 

I
5. Cain kt cOa Ban Tong Clam dc 

U .... . 

nht cOa Ngân hang tai ngày 30 tháng 06 nm 2021, kt qua hoat dng kinh doanh h9p nht và các 1ung luu chuyn tiën t 
hQp nht cUa thai k' tài chInh kt thüc cOng ngày. Trong vic so?n Ip các báo cáo tài chinh hop nht nay, Ban 16ng Giám 
dc tiä xem xët vã tuân thu các vn do sau day: 

Ban lông Giám dOc chu trách nhim 1p các báo cáo tái chInh hçp nhât the hin trung thi,ic và hp I tinh hinh tat chinh hQp 

• - Li.ra chn các chfnh sách k toán thIch hop và áp dung các chfnh sách nay mOt  cách nht quán; 

• 
- Tht,rc hin các xét doán và các trot tInh mt cách hp I và th.n trQng; 

U
- Các báo cáo tài chfnh hcrp nMt dtrcirc 1p trên ccr sâ hoat dng liOn tiic. 

• Trang 2 



Tp. HCM, ngày 14 thán 8 an 2021 

NGAN HANG THIJONG MA! CO PHAN SAi GON CONG TIIUNG 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 
a 

Thôi k5) tài chinh tr ngày 01/01/2021 den 30/06/2021 

a 

• Ban Tng Giám dc chlu trách nhim dam báo rng các s sách k toán thich hop dä ducyc thit lap và duy tn d th hin tinh 

a
hIrth tâi chInh h9-p nht cüa Ngân hang vâi d chinh xác hop 1' ti mi thai dim và lam co so d soan 1p các báo Cáo tài 
chInh hp nMt phi hop vói ch d k toán d däng k' thrqc nêu ô Thuyt minh Báo cáo tãi chinh hop nJit. Ban Tng Giám 

a dc c(ng chiu trách nhim Mi vói viéc báo v các tài san ccia Ngâri hang và thirc hin các bin phap hçp l dé phOng ngira va 
phát hin các hânh vi gian ln và cac vi phm khác. C 

a 

a
6. Xác nhãn H 

. Theo ' kin cáa Ban Tong Giám doc, chiThg tOi xác nhn rang các Báo cáo tài chinh hqp nhât bao gOrn Bang can dOi kê toán 
hop nht tal ngáy 30 tháng 06 nam 2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hop nht, Báo cáo luu chuyn tin t hop 

a
nht vá các Thuyt minh báo cáo tài chfnh hop nhAt dInh kern duc son thão da th hin quan dim trung thic và hop l v 
tinh hinh tài chInh hop nht cüng nhu' kt qua hoat dng kinh doanh hop nht và cac lung ltiu chuyn tiên t hop nh&t cüa 
Ngân hang cho thai ki tài chInh 6 tháng du nãrn kt thüc ngày 30/06/2021 

Báo cáo tài chinh hop nh&t cUa Ngân hang dLrgc 1p  phU hop vOi chun rnirc và h thng k toán Vit Nam. 

a
Trn Thanh Clang 

a 

a 

I 

a 

a 

a 

a 

I 
a 

a 

a 

a 

I 
a 

a Trang 3 

I 

I 

a 
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U So: A0321139-SXIIN/AISC-DN4 BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHINH GIU'A NIEN BQ 
Kinh 2öi: QU cO BONG, HQI BONG QUAN TR VA BAN TONG GIAM BOC I

NGAN HANG THUNG MI CO PHAN SAi GON CONG TH!JNG 

A Chüng tôi dã soát xét báo cáo tài chInh hqp nhât giUa niên dO kern theo ciia Ngãn Hang Thtwng Mi Co Phan 
• Sal Gôn Cong Thirong di.rcc 1p ngày 14 tháng 08 näm 2021, tir trang 06 dn trang 51, bao gm Bang can d6i k 

toán hqp nht t?i  ngày 30 tháng 06 nAm 2021, Bao cáo kt qua ho?t dong kinh doanh hçp nht, Báo cáo luu chuyn 
• tin t h9p nht cho thi k' tài chinh 6 tháng dAu nãm 2021 kt thac càng ngày và Bàn thuyt minh báo cáo tài 

a
chmnh hap nhAt. 

Trách nhim cüa Ban Tng Giám d6c 

Ban Tng Giám dc Ngán hang chlu trách nhim 1p và trInh bay trung thi,rc và hap l báo cáo tài chInh hqp nht 
I gifa nien do theo chuAn mire k toán, eh dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 co lien quan 

dn vic 1p va trinh bay báo cáo tài chInh hap nhAt giIa niên dO va chju trách nhim v kim soát nOi bO ma Ban 
Tng Giárn d6c xác dinh là cn thMt d darn bào vic 1p va trInh bay báo cáo tâi chInh hap nhât giüa niên dO 

• không có sai sot trng yu do gian ln hoc nhm 1n. 

Trách nhiêm cüa Klm toán viên 

• Trách nhirn cUa chüng tôi là dixa ra kOt lun v báo cáo tài chInh hcrp nhât giUa niên dO dra trên k&t qua soát xét 
cña cháng tôi. ChOng tOi dà thirc hin cong vic soát xét theo Chun mrc Vit Nam v hap d8ng djch viii soát xét 

• so 2410 - Soát xét thông tin tài chInh gita niOn dO do kim toán viên dOe  1p cña cong ty thrc hiOn. 

• Cong vic soát xët thông tin tài chInh gicta niên dO bao gOm vic thirc hin các cuOc phOng vn, chCt yu là phông 
vn nhng ngiri chju trách nhiOrn  vO cac vAn d tài chInh kE toán, và thirc hiên thu t%tc phân tIch và các thu tiic soát 

U xët kháe. Môt cuOc soát xét v ca bàn có phm vi hçp han mOt cuOc kMrn toán drrçrc thi,rc hin theo các ehuân mirc 
kiem toán Vit Nam và do 4y khong cho phép cháng tôi dat  dtrçvc sr darn báo ring cháng tôi sê nhn bi& dtrçrc tAt 

• cà các vAn dê tr9ng yu cô thO drrqc phát hin trong mOt cuOc kiOrn toán. Theo do, cháng tôi khOng &ra ra ' kin 
kiAmtoán. 

• Y kin cüa Kim toán 

• Can cr trën kt qua soát xét cña chung tôi, chüng tOi khong thAy CO vAn dA gI khin chOng tOi cho ring báo cáo tài 
chfnh hap nhAt gitia niên dO dinh kern không phán ánh trung thijc và hap l, tren các khIa canh  tr9ng yOu, tmnh hinh 

• tài chInh cüa ngân hang tai ngày 30 thang 06 nAm 2021, kOt qua hoat dOng kinh doanh hap nhAt và luu chuyOn tiOn 
t cña ngân hang hap nhAt cho kS'  kO toán 06 thang dAu nAm 2021 kOt thác cüng ngày, phC hap vài chuAn mijc k 

I toán, chO dO kO toán doanh nghiêp ViOt  Nam và các quy djnh pháp l có liOn quan dOn viéc 1p và trInh bay báo cáo 
tài chInh hap nhAt gica niOn dQ. 

I 

I 

I 

Branch in Ha Noi: 6th Floor. 3ó Hoc Binh 4 Str.. Minh Khai Ward, Hal Bolrung Dist., Ho Noi Cily Tel: (84.24)37820045 Fax: (84.24) 3782 0048 Email: hanoi@alsc.com.vn  

fl
Branch in Da Nang: 350 Hal Phong Sir,, Thanh Khe Dist. Do Nang City Tel: (84.236)3747 619 Fax: (84.236) 3747 620 Email: daopn.@ac.com.vn  
Pep. Office in Can Tho: P9019 -A 200 Nguyen Hlen Sir., Ninh Ku Dist. Can Tho City Tel: (84.28) 3832 9129 Fax: (84.28) 3834 2957 Email: carft isc.com.vn  
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Tp. HCM, ngày 14 tháng 08 nám 2021 
TONG GIAM DOC 

G GIAM DOC 
CONG TY 

TNHH 
KIEM TOAN vA 

01CM VU TIN HO 
ThANH PH' 
HO CMI MINH 

U 

U 

a 

I 

I 

I 

I 

U 

I BAO CÁO SOAT XET THONG TIN TA! CHINH GffJ'A NIEN DQ (FLEP THEO) 

I Vn d khác 

Bão cáo tài chinh hqp nht giüa nien d cüa Ngãn hAng 6 tháng c1u cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 
näm 2020 vá Báo cáo tãi chinh hqp nht cüa Ngân hang cho nàm tài chmnh k& thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020 dã 
duçic soát xét va kim toán ti cong ty kim toán khác. Kim toán viên nay dA dua ra ' chap nhn toAn ph.n v báo 
cáo tài chInh hcq nht giüa nin d và báo cáo tài chinh hçp nh& cho nm tài chInh kt thüc ngày 31 thAng 12 nãm 
2020. 

• -rIii4t'.euPhng 
So GCNDKHNKT: 1269-2018-005-1 

• B5 Tài Chlnh Vit Nam cdp 

U 

I 

a 

U 

a 

a 

1 

a 

a 

U 

U 
S 

U 
U 
a 

a 

U 
Trang 5 

a 

I 

U 
I 



U 
CHI TIEU 

U 

U 

. 

U A. TAISAN 

U I. Tin mat, yang bc, dã qu 

U 

U
Ii. Tin gñi ti ngãn hang nhà nuó,c 

U 111. Tin, yang gui ti các TCTD khác và cho vay 
các TCTD khác 

1. Tin, yang g0i tai các TCTD khác 

U 2. Cho vay các TCTD khác 

3. Dir phông rCii ro cho vay cac TCTD khác 

U iv. Chüng khoán kinh doanh 

U 1. Chrng khoán kinh doanh 

2. Dr phông giãm giã ching khoán kinh doanh 

U 
V. Các cong c11 ti chInh phái sinh và các tãi sn 

U tài chInh khác 

U 

U Vi. Cho vay khách hang 

1. Cho vay khách hang 
U 2. Di,r phOng rñi ro cho vay khách hang 

U 
VII. Hot ding mua n 

U 1.Muana 

U 2. Dir phong riii ro hoat dçng mua nçv 

U Viii. Ch6ng khoán au tu 

U I Cháng klioán dâu tix san sang dé ban 

2. Ching kj-ioán du tu gift dn ngày dáo hn 
U 3. Di phàng giám giá chtrng khoán dAu tu 

U 
IX. GOp vn, du tu dài han 

LDâutuvàocOngtycon 

U 2. V6n gop lien doanh 

3. Du tir vào cOng ty lien kt 

• 4. Du ftr dâi han khác 

• 
5. Dr phông giâm gia du tu dài han 

Dcii v/Il,,!,: Tri:i doug Vt Nwn 

Thuyt 
m in Ii 30/06/2021 31/12/2020 

V.01 193.505 170.837 

V.02 490.200 560.297 

V.03 4.92 1.802 5.739.507 

4.92 1.802 5.339.507 

- 400.000 

V.04 

V.05 7.463 6.585 

15.165.823 15.330.785 

V.06 15 .282.564 15 .447.550 

V.07 (116.741) (1 ]6.765) 

V.08 433.105 522.403 

688.775 752.229 

(255.670) (229.826) 

V.09 106.986 98.724 

- - 

133.917 125.655 

(26.931) (26.931) 

U 

• NGAN HANG TH1YNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B02/TCTD-HN 

. 

BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 

U Cdc thuyêi minh bdo cáo tài chinh là phdn không thltdch ri/i cáa háo cáo này. Trang 6 

T(ii ngày 30 thdng 06 ndrn 2021 



a 

I NGAN HANG TIIUGNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUUNG Mu s: B02/TCTD-HN 

U 
BANG CAN DO! KE TOAN HQ'P NHAT 

Tii ngày 30 tháng 06 11dm 2021 
I 

I 

U 
ciii TIEU 

• 

• 
X. Tài san c djnh 

• l.TàisàncdinhhiuhInh 

a. Nguyen giá tài san c5 dfnh hüu hInh 

• b. 1-lao mon tàisán cdinh hzru hlnh 

• b. Hao mOn tài sOn c dinh vO hInh 

U
XI. 

I a. Nguyen giá b.t dng san du t 

a
b. Hao mon bAt dOng  san dAu tu 

• XII. Tãi san cO khác 

a
1. Các khoàn phài thu 

2. Các kioân lal, phI phâi thu 

• 3. Tái san thuA TNDN hoãn 

4. Tài san CO khác 

- Trong dO: Li th thLwng rni 

5. Các khoán thr phang rüi ro cho các tài san Co 

U nôi bang khác 

• TONG TAI SAN CO 

Dfffl vj ilith: Triu dng V&1  Nan, 

Th uyêt 
30/06/2021 31/12/2020 

1.184.465 1.153.894 

V.10 756.306 731.348 

1.282,358 1.232.372 

(526.052) (501.024) 

V.11 

V.12 428.159 422.546 

519.366 511.84] 

(91.20 7,) (89.295) 

V.13 

V.14 366.837 359.756 

V.14.1,2,3 113.568 110.650 

244.208 193.723 

V.14.4 9.061 55.383 

22.870.186 23.942.788 

2. Tài san c dinh thuê tài chInh 

• a. Nguyen giá tài san có d/nh thu& tài chmnh 

U
b. Hao mOn tài sOn cc dinh thuê tai chmnh 

. 3. Tài san c dinh vô hinh 

a. Nguyen giá tài sOn c dfnh vô hInh 

U 

a 

a 

a 

I 

a 

I 
a 

• Cdc thuyê't minh bdo cáo tâi ch(nh là phdn khdng the.' tdch rIi cCa bcIo cáo nay. Trang 7 



N 
I NGAN HANG THUNG MM CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B02/TCTD-HN 

U
BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 

Tii ngây 30 tháng 06 ná,n 2021  Do,z v un/i: Trig,, aiig  Vie! Na;i, 

CHE TIEU Thuyt 
m in h 30/06/2021 31/12/2020 

B. NQ PHAI IRA VA VON CHU SQ HUU 

1. Các khoãn nçchinh phü và Ngãn hang Nhà nu6c V.16 

U. Tién gui và vay cc TCTD khác V.17 551.356 1.653.979 
I. Tin gii cüa các TCTD khác 548.983 1 .65 1.469 
2.VaycácTCTDkhac 2.373 2.510 

HI. Tiên gui cOa khách hang V.18 18.166.561 18.223.634 

IV. Các cong cu tài chInk phai sinh vä các khoan 
n tail chinh khác 

V.05 

V. Vii tài trç, Uy thác 11iu tLr, cho vay TCTD c1iu rÜi ro V.19 

VI. Phát hanh giy t?r có giá V.20 

VII. Các khoän no khác 421.131 443.866 
1. Các khoân Ii, phi phài ira 306.406 342.454 
2. Thu TNDN hoàn 1i phâi trã V.22 - 

3. Các khoãn phai trã va cOng nçx khác V.21 114.725 101.4 12 

4. Dir phOng rUi ro khác (DP cho cong nçi tim 
an và cam kt ngoi bang) 

TONG N PHAJ TRA 19.139.048 20.321.479 

U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
• Cdc thuyei ,ninh bdo cáo tài chInh là phdn không thl tdch r?ii cáa bay cáo nay. Trang 8 

U 

U 

I 

U 

• 

U 
U 

• 

U 

U 

U 
I 

• 

. 

• 

• 

• 

U 

U 

U 
U 



I 
I 
U 

• \ &_ 
• 

I PIIjm Thj Müa Do Thi Loan Anh 

Lp bang Kê toán truOng 

ngOy /4 thang 08 nám 2021 

Giám dc 

Trfln Thanh Clang 

• NGAN HANG T1IIfONG MAI cO PHAN SAI GON CONG TIIU'NG Mu s: B02/TCTD-HN 

I 
BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT 

Ti ngày 30 thdng 06 nám 2021 
I 

• 
VIII. Vn v các qu 

• 
1. Vn cña TCTD 

a. Vn diu lé 

• b. Vn dcu tic XDCB 

• 
c. Thgng dir vn cphn 

d. Cphiéu quy'i 

• e. CdphiEu itu ddi 

• 
g.Vó'nkhác 

2.Qu5'caTCTD 

• 3.Chênh1êcht'giahidoai 

4. Chênh 1ch dánh giá 1?i tài san 

5. Lqi n1iun ch.ra phan phi 

I 
I

IX. LQi Ich cüa c6 dông thiu so 

• TONG NO' PHAL TRA vA VON CHU sO HU'U 

I 
I

cAc CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN 

I CHI TIEU 

• 1. Nghia v no tiém fin 

R
I.  Báo Iãnh vay vOn 

2.Cam kt giao djch ngoi hi 

• Cam kt nzua ngoai 

Cain kt ban ng0c11 té 

• Cain ket giao dich hoán di 

• 3. Cam kt cho vay không hüy 

4. Cam kt trong nghip viii L/C 

• 5. Bão 1nh 

Don vj tfiih: Tr4ii dtng V&t Na,,; 

Thuyt 
30/06/2021 31/12/2020 

V.23 3.73 1.138 3.621.309 
A 

3.080.716 3.080.716 

3.080.000 3.080.000 

716 716 

- 

- 

323.743 309.186 

712 

- 

325.967 23 1.407 

22.870.186 23.942.788 

Thuyt 
miii h 30/06/2021 31/12/2020 

V11L39 5.276.936 4.458.608 

4.834.719 4.161.600 

259 

260 

4.834.200 4.161.600 

182.077 128.805 

260.140 168.203 

I 
I 

cuE TIEU 
• 

• Cdc thuy(t minh bdo cáo tat chmnh là phdn không thl tác/z rat cu'a bdo cáo nay. Trang 9 



?' 14 lhang 08 na 
U 
I 
I 
I \1 'L&__ 
U 

Lp bOng Ké toOn truOng NGAN HANG 
ThUONGMAI  -, -. 

tNGThIIING 

U Pham Tb! MUa D Thi Loan Anh Trn Thanh Giang 

OC 

U 
NGAN HANG THTJONG MAI CO PHAN SAl GON CONG T1IUONG Mu s: B03/TCTD-HN U 

U BAO CÁO KET QUA KINH DOANH HoP NHAT 

TI:öi kj' Mi c/zfnh lit Izgây 01/01/2021 dn 3 0/0 6/2021  Don vj huh: Tri?u cthng V1( Nanz 

CHI TIEU Thuyt 
minh 

Tü ngãy 01/01/2021 Tir ngày 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2021 dn ngày 30/06/2020 

I. Thu nhip Iãi và các khoân thu nhap tuolig tu VI.24 768.50 1 784.692 
2. Chi phi Iäi và cc clii phi tuolig tij VI.25 460.37 1 473.135 

I. Thu nhp Ii thun 308.130 311.557 
3. Thu nhâp tir hoat thng dch VU 27.967 26.268 
4. Chi phi hoat dong dich vti 11.664 10.399 

II. Lii/I thun tr hot s1ng dch vy VI.26 16.303 15.869 

[H. Li/l thun tir hoat dng kinh doanh ngoi hi VI.27 17.802 16.986 

IV. Lãi/I thun tir mua ban chüng khoán kinh doanh VI.28 - (40) 

V. Läi/l thun tO mua ban chOng khoán du tu' 

5. Thu nhp tir hoat dng khác 83.010 36.112 
6. Clii phi hot dng khác 7.712 3.549 

VI. Lãi/I6 thun tO hot dng khác VI.31 75.298 32.563 
VII. Thu nhp tO'góp vii, mua Co phAn VI.30 200 
VIII. Chi phi hoyt dng VI.32 249.374 245.464 

IX. L9i nhuii thun tO hoyt dng kinh doanh truOc 
chi phi dy' phông rOi ro tin dyng 168.159 131.671 
X. Chi phi di phng rOi ro tin diing 31.354 6.117 

XI. TOng nhun tru'óc thu 136.805 125.554 
7. Clii phi thus TNDN hin hành 27.688 25.393 
8. Clii phi thug TNDN hogn Iai 

XII. Clii phi thuê Thu nhp doanh nghip VI.33 27.688 25.393 

XIII. LQi nhun sau thuë Thu nhp doanh nghip 109.117 100.161 

XIV. Lyi Ich cOa c6 dông thiu sO 

XV. LOi co ban trn C6 phi6u VI.23.2 354 325 

U 
'dc thuyeE minh bdo cáo tai chinh là phdn không the' rdch rài cu'a bdo cáo tMy. Trang JO 

• 

U 
I 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

U 
• 

u 

U 
• 

• 

I 
U 
U 
I 



CHI TIEU Thuyt 
minh 

LUU CHUYI1N TIEN T'f HOAT DQNG KINH 

Tü ngày 01/01/2021 
1n ngAy 30/0 6/202 1 

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

1. Thu nhâp 1i và các khoãn thu nhp tl.rong tr nhn &rcyc 7 18.016 7 15.370 

2. Chi phi 1i và các khoán thu nhp ti.rcYng td trã (496.419) (4 19.534) 

03.Thu nhp tir hot dng djch vii nhân cluçyc 16.303 15.869 

04.Chênh Ich sé tin thuc thu! thirc chi tr hotdQng kinh doanh 
(ngoi t, yang bc, chüng khoan) 

17.802 16.946 

05.Thunhpkhác 10.857 535 

6. Tin thu cãc khoán no dduc xr l hoá, bi dp bng ngun rüi ro 63.89 1 32.0 12 

7. Tin chi trã cho nhân viên và hot dng quãn I, cong vti (22 1.175) (218.722) 

8. Tin thus thu nhp thijc np trong näm (25.3 14) (36.253) 

a 

• 

I 

• 

a 

a 

• 

• 
• 

• 

a 

a 

a 

I 

• NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN sAi GON CONG T1[UNG Mu s& B04/TCTD-HN 

I 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T] HaP NHAT 
a

(Theo phuong pháp tric tip) 

• TIuYi Icj) là! c/imnh tfr ngày 01/01/2021 itEn 30/06/2021 Don vj tmnh: Triu thing Vit Narn 

Luu cliuyliz tin là hog! !huen 

9. (Tãng)/Giãm các khoãn tin, yang gii và cho vay các TCTD 
khác 

400.000 3 80.000 

10. (Tang)/G iãrn các khoàn ye kinh doanh chng khoán 81.036 39.1 88 

11. (Täng)/Giârn các cOng cu tài chInh phái sinh và các tài san tài (878) (2.285) 
chinh 

12. (Tarig)/Giãm các khoán cho vay khách hang 164.986 405.700 

13. Giàrn nguin di phOng dbü dp tn tht các khoàn (5.534) (72.77 1) 

14. (Tãng)/Giãrn khác vtài san 1iot dng 17.849 (23.757) 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a Cdc tliu'ê ninh bdo cáo tâi chtnh là phdn không thl tdch r?ji cu'a baa cáo nay. Trang 11 

. dng kinh doanh Irithe uhihig may 83.961 106.223 
dôi ye là! San và von Iwu dng - 

Nhfrng thay thu ye là! san hog! Jng 

• 



I 
I NGAN HANG THTSNG MA! cO PHAN sAi GON CONG THIJNG Mh s: B04ffCTD-HN 

a 

.
BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T HOP NHAT 
(Theo phirong pháp tri!c tip) 

I T/,ô'i kj) tài chIiilz là. ngày 01/01/2021 dl,, 30/06/2021  

a 

a 

a CII! TIEU Thnyt Ti ngày 01/01/2021 Tu ngày 01/01/2020 
minh dn ngày 30/06/202 1 tién ngãy 30/06/2020 

• Nhniig tizay dôi v cong np /ioil dng 

1 15. Tangl(Giám) cac khoàn ncr ehinh phU và NHNN - - 

• 16. Tang/(Giãrn) cc khoán tin gri va vay cc TCTD (1.102.623) (2.695.508) 

a 17. Tang/(Giãrn) tin gui cüa khách hang (bao gm Ca Kho b?c (57.073) 314.141 :( 
Nhàntsóc) k 

U 
18. Täng/(Giám) phát hành giy tr có gia (ngoai trii GTCG &rçxc 

• tInh vào hoat dng tài 

• 19. Tangl(Giain) vn tài trcr, üy thác du tii, cho vay ma TCTD 
chiu rCii ro 

a 
20. Täng/(Giãm) các cong cu tài chinh phái sinh và các lchoán nq 

• tài chInh 

1 21. Tang/(Giám) khác v cOng ncr hot dOng 10.939 (6.798) 

• 22. Chi tir các qu9 cOa chrc tin 

• 1. Luu chuyn tin thun ttr hot dng kinh doanh (407.337) (1.555.867) 

a 

LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU 

Don vj Ilith: Triu tang Vil Nam 

a UI. Mua sm TSCD (5 9.059) 

• 
02. Tin thu tir thanh 1, nhw7ng ban TSCD 550 

a
03. Tin chi tir thanh 1, nhxçng ban TSCD - 

04. Mua sam bt dOng san du tu 
I 

a

05. lien thu tr ban, thanh I' bat dOng  san dâu tu 

06. Tin chi ra do ban, thanh I bt dng san du tu 

• 07. Tin chi du tu, gOp vn vào các dan vj khác 

U 08. Tin thu dAu tu, gOp vn vao cac dan vi khác 

• 09. Tin thu c6 ttrc và nhuân duc chia tr cac khoàn Mu tu, 
gOp v6n dài han 

I 

(6.737) 

16 

200 

a
11. Luu chuyên tin tü hoat dng dAu ttr (58.509) (6.52 1) 

a 

a Cdc thuyet minh bdo cáo tat chinh là phdn khOng the' tdch rJi cu'a bdo cáo nay. Trang 12 



(465.846) (1.562.388) 

6.070.641 5.429.190 

712 1.827 

5.605.507 3.868.629 V1L34 

NGAN HANG 
THtidNGM Cop 

SAI GÔN 
CONG THLIdN 

0 
Trãn Thanh Giang 

gGiO ioc 

-v 

Lp bOng K toOn truO'ng 

—IMO 

I 
U NGAN HANG THIIONG MAI CO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu s: B04/TCTD-HN 

U
BAO CÁO LIYU CHUYEN TIEN TI HCP NIIAT 
(Theo phuo'ng pháp trii'c tip) 

U TIi?ti kj" tâi c/un/i /i'r ngày 01/01/2021 dn 30/06/2021 Do,z vi Ifnh: Triêu ttng V/el  Nain 

U 

U 

• Cl-Il TIEU 

U LUU C[-!UYEN T1IN fly HOAT DONG TAL CHIN!! 

U 

U
01. Tang von cO phOn t& gop v6n và/hoc phát hành c phiu 

02. Tin thu tr phát hành giy tO có giá dài hn dC diu kin 

U tinh vOo vn tir cO và các khon vn vay dài hn khác 

U
03. Tin chi thanh toán giy tO cO giá dài hn dO diu kin 

tinh vào vn tr CO và các khoOn vn vay dài han  khác 

1 04. C trc trO cho c dOng, ]çri nhuân dà chia 

• 
05. Tin chi ra rnua c6 phiu 

06. Tin thu dtrçc do ban c phiu qu 

• 111. Luu chuyn tin tO hot dng tài 

I [V. Luu chuyn tin thun trong nAm 

V. Tien va cac khoan tuong duong tien dau nam 

U 
VI. Diêu chmnh cOa anh hirong thay dOi t giO 

• VII. Tiii vO cOc khoan tuong throng tin cui nOn 

U 

U 

U 

U 

U 

-U 

Thuyt TO ngOy 01/01/202 1 Ttr ngày 01/01/2020 
minh dn ngày 30/06/202 1 dn ngay 30/06/2020 

I • M, ngàyl4thángo8n I 2021 
oO6 io 

* 

I 

U 

U 

U 

U 

U Cdc thu','êr nijnh hcI() cáo tOi chinh là phdn không thltdch rài cáa bdo cáo nay. Trang 13 



U 

• NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN sAi GON CONG THIJNG Mu s: B05/TCTD-HN 

U
V 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 
a 

U
TIiôi kj) là! chIn!,  tfrngày 01/01/2021 dan 3 0/0 6/2021 Don vj unit:  Triu dng Vii Narn 

I. Dc diem hot dng ctia to chuic tin ding 

1. Giy phép thành 1p và hot dng, thôi hn cO giá tr 

Ngân Hang Thuung niai C phn Sài GOn COng Thuong duçic thành lap theo giy phOp s6 0034/NH-GP ngày 04/5/1993 
do Ngân hang Nhà nuàc Viët Nam cp. Giy chOng nhn dáng k doanh nghip COng ty C6 phn s6 059074 ngày 
04/8/1993 và dàng k thay d6i In th(i 29 ngày 22/06/20 18 do Sà K hoach và Du tu Tp.HCM cap. 
Thôi gian hoat dông cOa ngân hang là 50 näm kO tr ngày cap giây phép dâu tiOn. 

V6n diu lé: 3.080.000.000.000 VND. 

a Tinh dn ngày30 thang 06 nãm 2021, v6n diu l cfiaNgân hang là: 3.080.000.000.000 dng. 

a
2. Hlnh thü'c s& hüu van: CO phân 

Ci 3. Float dôn ci'ii nun hno 

- Tip nhOn v6n ày thác du ttr và phát trin càa cac th chiirc tin dvng  trong nl.rOc; 
- Cho vay ngn han, trung han và dài han  d6i vài các t6 chIrc va cá nhân tày theo tinh chit và khã nAng ngu8n v6n; 

a - Chit khu thuung phiu, trái phiu và giy ti có giá; 

- HOn v6n liOn doanh và mua C6 phn theo pháp lust hiên hanh; 
a - Lam dich vu thanh toán giQa các khách hang; 

a - Thrc hin kinh doanh ngoi t, yang bac vã thanh toán qu6c t, huy c1tng các loai v6n tir nuOc ngoài Va CC djch vi, 
ngân hang khác trong quan h vâi nuàc ngoài khi thrçic Ngân hang Nhà Nuàc cho phOp; 

U - Kinh doanh khách san  và an u6ng; 

a - Thuc hin nghip vu phát hành the ni dja cO thucing hiu SAIGONBANK Card. 

a
4. Hi dOng quàn 

Ong vii Quang Lam ChO tjch 

U Ong Trn Thanh Giang Thành viOn 

Ong Trn Qu6c Thanh Thành viOn 

Ong Nguyn Cao Tn Thành viOn 

U Ba Trn Thj Phuong Khanh Thành viOn 

Ba Pham Thi Kim Lé Thành viOn dôc lap 

5. Ban kiêm soát 

• Trtràng ban 

a Ba VO Qunh Mai Kim soát 

Ba Nguyn Dào Phrong Linh Kim soát viOn 
U 

6. Ban Tong Giám doe và Kê toán tru*ng 

• Ong Trn Thanh Giang T6ng Giám 

Ba VO Thi Nguyét Minh Phó T6ng giám d6c thuOng tric 

Ong Pham Hoàng H6ng Thlnh Pho T6ng giám d6c 

• Ong Trn Qu6c Thanh PhO T6ng giäm 

U
Ong Nguyn Tn Phát Phó T6ng giam d6c 

Ba D6 Thj Loan Anh K toán trtrOng 

U 

• Thuyet minh nay là b phdn hrp thank cdc Bdo co tài chtnh. Thing 14 

a 

a 

a 

a .----------..."... T 
H - Huy dông vOn ngãn han,  trung  han  và dài han  cUa mi tO chIrc thuc các thành phân kinh té và dan cu duài hmnh thic 

U tingOicok1hanvakhongkihan; 



• io. Tong s can b, cong nhãn viên dn ngày 30/06/2021: 1.398 nguôi. 

U Tang s can b, cong nhân viOn dn ngày 31/12/2020: 1.390 nguô'i. 

COng ty Quan I Ncx và Khai thác Tài san thrçc thánh 1p theo giy phép s 4104000033 ngay 24/12/2001 thay di lAn 7 
theo ma s mâi 0302487767 ngay 21/6/20 13. T' 1 gop vn cOa Ngân hang vào COng ty là 100%. 

a 

• NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN sAi GON CONG THU'ONG Mu s: B05/TCTD-HN 

a p p 
THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH HOP NHAT 

a 

a

T/,öi kj tài c/il,,!, là ngày 01/01/2021 thiz 30/06/2021 Do'n vj 1hz/i: Tr&u diig Vit Nam 

a 

I 

7. Ngu'Oi di diên theo pháp Iut 

Ong Vu Quang Lm 

8.TrusOchinh: 

ChO tjch Hôi d6ng Quân trl 

a Tr chinh cOa Ngân hang: so 2C PhO Dc Chinh, Phuóiig Ngun Thai Binh, Qun 1, Thânh ph H Chi Minh. 

Cho dn thai dim lap báo cáo nay, Ngân hang cO 33 chi nhánh, 55 phOng giao djch vã trung tam kinh doanh thO. Các chi 
nhánh dupc ma trén da ban min Bc, min Trung, min Nam vá Tây Nguyen. Ngân hang có mOt Cong ty con. 

9. Cong ty con: 

a 

a 

a 11. Niên do k toán, don vj tiên t sü ding trong k 

Các báo cáo tài chinh h?p nhAt cOa Ngán hang kern theo duc 1p theo quy irâc giá g6c Va phii hcip các ChuAn mirc 

• toán Vit Nam, H th6ng K toán Vit Narn và các quy djnh pháp 1 cO lien quan áp ding cho các ngân hang và các t 
chic tin ding khác hoat ding ti nu'âc CHXE-ICN Viêt Nam. Do do các báo cáo tài chinh hçp nhAt dinh kern không nhAm 

• muc dich phán ánh tinh hinh tãi chmnh, kt qua hoat dOng kinh doanh và liru chuyAn tin t theo các nguyen tc va thông 
lé k toán thmc thüa nhn chung & các nuàc va ngoái pham vi Vit Narn. Các nguyen thc va thirc hánh k toán sü dicing 

• ti nuOc CHXHCN Viet Nam CO thA khác vOi thông l tai  các nirOc khác. 

Ch d vá hinh thuc k toán áp dung: 

U	 Ngân hang áp dçing he th6ng ch dO kA toán Ngân hang Viét Nani ban hánh theo Quyt djnh s 479/2004/QD-NHNN 
ngày 29/4/2004, ch do báo cáo tái chinh di vOi các t chO-c tin dicing theo Quyt dlnh s 16120071QD-NHNN, ngáy 

U	
18/4/2007, Thông Ui 10/2014/TT-NHNN ngay 20/03/2014 va Thông tu 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 Va thông 
tu 22/2017/TT-NI-fNN ngãy 29/12/20 17 cOa Ngân hang Nhã nuâc Vit Nam vâ các chuAn mi,ic k toán có lien quan. 

a IV. Chinh sách kê toán áp ding tai Ngãn hang 

• 1. Cac thay di v chInh sãch k 

Ngáy 29 thang 12 näm 2017, Ngán hang Nha NuOc d ban hành thong Ui s 22/2017/TT-NHNN hiu lijc áp ding 
01 /4/2019, thayth sUa di vahUy bO: Khoán 20, khoán 25, khoán 28, khoán 29, khoân 46 và khoan 50 Diu 2 Thông tu 

• s lo/2014/TT-NHNN ngay 20/3/20 14 cia Ngân hang Nha nuàc v vic s&a di, b sung mOt s tai khoân trong H 
thing tài khoãn kE toán các t6 ch&c tin dung ban hanh theo Quyt dinh s6 479/2004/QD-NHNN ngáy 29/4/2004 cOa 

• Thng dc Ngan hang Nhà niróc. Va, khoàn 3 Diu I va khoàn 2, khoán 3 Diu 2 ThOng ti.r s 49/2014/TT-NHNN ngày 
31/12/2014 ccia Ngan hang Nhã nuàc v vic scra di, b sung mt s6 diu khoãn ccia Ch d báo cáo tài chinh di vói 

U	 các tó ch&c tin thing ban hánh kern theo Quyt dnh s 16/2007/QD-NHNN ngay 18/4/2007 va H thng tài khoán k 
toán các t ch(rc tin dung ban hành kern theo Quy& djnh s 479/2004/QD-NHNN ngay 29/4/2004 cOa Th6ng d6c Ngân 

• hang Nha nirâc. 

a 

a 

• Thuyê'i minh nay ia bo ph2n hqp thdnh cdc Bdo cdo tài chmnh. Trang 15 

a 1. Niên dO k toán: bt du tr ngay 01 tháng 01 kt thOc vào ngày 31 tháng 12 hang näm. 

• 
2. Do'n vj tin t s ding trong k toán: Vit Nam d6ng. 

III. Chuán myc vá Ch dI k toán áp dung ti ngân hang 

Báo cáo v tuãn thu các chun mirc k toán Vit Nam (VAS) hoc cac quy dnh hin hành: 
a 



a 
a NGAN HANG THTJUNG MI cO PHAN SAI CON CONG TH!J'ONG Mu s: BO5JTCTD-HN 

a 

a 

a 

a 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 
T/zô! kj' là! chfnh tà'ngày 01/01/2021 déi, 30/06/2021 

2. Chuyên diii tin té 

Do',, vj t(n/:: Tr4u (king Vit  Nan, 

a té t?i ngày phát sinh. 
Nghip vi,i phat sinh trong nám bang tin t khác vâi Dng Vit Nam ducic quysang 

a T' giá sCr diing d hach toán các nghip vu khác v ngoi t d chuyndi ra dng 
bàn chuyn khoán giao ngay cOa dng ngoi t dO tai  ngày phát sinh giao djch. 

a . 
SO dir cuôi k' cOa các khoãn mic tin t cO gôc ngoai t phái drçc dánh giá li theo t' 

a ngày lam vi& cui cng cüa k' báo cáo. Nu t) giá nay nhO hon 1% so vOi t' giá bInh 
ngày lam vic cui cOng cOa kS'  báo cáo. NEu t' giá nay Ian hon 1% so vài t' gia bInh 

a ngày lam vic cui cOng cOa k' báo cáo thi 1y t' giá bInh quân gia quyn mua bàn nay. 

a Chënh lch t giá cOa các nghip vi phát sinh trong k' và dánh giá Iai  s dir các khoãn 

a
k' 5wyc &ra vao Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh trong ks'. 

T gia quy dôi tai ngày 30/06/2021: 

a 23.020 VND/LJSD 208,4 1 VND/JPY 

18.555 VND/CAD 
a

17.297 VND/AUD 

17.128 VND/SGD 

a 31.866 VND/GBP 24.978 VND/CHF 

Dng Vit Nam theo t giá thirc 

Nam: là t' giá bInh quân mua va 

giá giao ngay ti thai dim cui 
quán gia quyn mua và bàn cOa 
quàn gia quyn mua và bàn cOa 

mic tin t có gOc ngoai t cuOi 

3. Nguyen tc thc hin hqp nht báo cáo tài chInh 

Cong ty con là nhOng cOng ty ma Ngãn hang cO quyn quyt dnh các chInh sàch tài chInh và chInh sách hot dng. Báo 
cáo tài chinh ccia các Cong ty con di.rqc hqp nht vao báo cáo Ngàn hang k tir ngay Ngan hang nm quyn kim soát các 
cOng ty con và së không thrqc hqp nht tr ngày Ngán hang khong cOn kim soát các cOng ty con nay. 

Ngân hang hach  toán vic hçp nhgt kinh doanh theo phirong pháp mua. Giá phi mua bao gm gia trj hçp l' ti ngày din 
ra trao di cOa các tài san, các cOng cv v6n do ben mua phát hành va các khoàn nq phai trá d phát sinh hoc d thira 
nhn cong  vài các chi phi lien quan trrc tip dn vic mua cong ty con. 

Cãc s6 dir nôi bô, giao djch và 1ci nhun chira thi,rc hin trong giao djch ni b giva cong ty con và Ngan hang dtrçxc loi 
trCr khi 1p báo cáo tài chInh hçp nh&t. L chua thrc hién cOng duc loai tth, ngoi trr truOng hçp giao djch th hiën cu 
the sir giàm giá cOa tài san ducic chuyn giao. Các chinh sách k toán cUa các cOng ty con cOng ducc thay di khi cn 
thit nhm dam báo tinh nhgt quán vâi các chinh sách kE toán duoc Ngan hang áp dung. 

4. Cong cti tài chInh phái sinh và k toán phông ngOa rfli ro 

Các cong cu tài chinh phái sinh duoc ghi nhân trên bang can di k toán h9p nht theo giá trj hçp dng vào ngày giao 
dlch, va sau do duvc dánh giá Iai  theo t' giá vào ngày cuM tháng. Li nhuân hoc l khi các cOng ci,i tài chinh phái sinh 
d thçrc hin dixqc ghi nhn trong báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh h9p nht. Lqi nhun hoc 1 chira th,rc hin thrc 
ghi nl4n  vao khoãn mi,ic chenh lch t' giá hi doái trën bang can di k toán h9p nht vào cui mi tháng và duvc kOt 
chuyn vao báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hop nhAt vào thai dim cui näm. 

5. K toán thu nhp lii, chi phi lái và ngirng dr thu li 

Ngân hang ghi nh.n thu nhp Iai và chi phi Iai theo phirong pháp di,r thu, dr chi hang ngày. Lai cOa các khoán cho vay 
qua han  khOng dune ghi dr thu ma duc ghi nhOn tréri ngoi bang. Khi mt khoán cho vay trâ thành qua han  thi s lai d 
dir thu dime hoán lai vá duac ghi nhân ngoai bang. Thu nhp lai cUa các khoân cho vay qua han  thrçrc ghi nhOn vào báo 
cáo k& qua kinh doanh khi thu duçrc. 

6. K toán các khoãn thu tO phi và hoa hong 

Thu nhp tr phi và hoa h8ng bao gm phi nhn di.rçrc tr dlch vu thanh toán, djch vi ngân qu, phi tr các khoán báo lành 
và các djch vi khác thrçrc ghi nhn khi thrc nhan. 

a 

a Thuyêt minh nay ia h3 phmn hqp thành cdc Bdo cáo 101 chtnh. Trang 16 

a 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

U 

a 

a 

U 



Drphàng rut ro (fit diszg 

Dr phOng ri31 ro tin dung bao gÔm dir phang Cu th và di,r phOng chung. 

Dir phOng Cu th duqc trich Ip cho nhung tn thAt cO th xay ra di vOl tCmng khoàn ng Cu th, theo cãc t32 l tirong (mg vol tCmng nhOm nhu sau: 

I 

U 

I 

• Thuylt minh nay là b plun hqp thành cdc Bdo cdo tài chtnh. Trang 17 

U 

• NGAN HANG THU'QNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

I
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT 

I 
Thai kj' thi chuith tfr ngày 01/01/2 021 den 30/0 6/202 1 Dun vi (fish: Triêu dông Vit Nan, 

7. K than Mi vol cho vay khách hang, hoot dng mua nq. 

K toán di vOl cho vay khách hang 

Gui n/smn va do Iu'ô'ng cdc k/s oàn c/so vay k/uk/s Iiàizg 

• 
Các khoàn cho vay khách hang duQc trinh bay theo s thr n gc tr1 di d%r phông i-ui ro cho vay khách hang. 

Các khoãn vay ngn han  cO k' hn dn 01 nam; Các khoãn vay trung han có kS' han th trn 01 näm dn 05 näm và các 
• khoan vay dãi han  có k' han  trn 05 näm k ti1 ngày giai ngân. 

I P/ian Ioii /7(1 vã drphaiig nil ro tin dyng 

I Viéc phân 1oi các khoán cho vay va trIch 1p rüi ro tin ding duac thrc hin theo quy djnh cüa Thông tr 02/2013/TT- 

R NHNN ngày 21 tháng 01 näm 2013 cüa Ngân hang Nhà niràc Vit Nam quy dnh v phân Joai tài san cO, mrc trIch, 
phuong pháp trich lap dr phOng rCii ro và vic scr ding dij phOng dê xcr l rüi ro trong hoat dng cüa t6 chrc tin dung, chi 

• nhánh ngán hang nuâc ngoâi; và Thông ttr s 09/2014/TI-NI-INN ngày 18 tháng 3 nàm 2014 cCia NHNNVN sra di và 
b sung mOt s6 diu cüa Thông tu-  02. 

Ngán hang thi,rc hin vic phân loai các khoàn cho vay theo phi.wng pháp djnh ltrvng di,ra ftén các quy djnh tai  Diu 10 
• cüa Thông tt.r 02. Theo dO, cac khoan cho vay khach hang duqc phân ba1  theo các mirc dO thi ro nhu sau: Nq dü tiéu 

chun, Na cAn cha 32, No duOi tiéu chuAn, Na nghi ng và Na cO khã nang mAt vn da vào tInh trang qua  han  và các yu 
• t djnh tInh khac cOa khoán cho 

• TrirOng hop môt khach hang có nhiu hon môt khoãn nq vOl Ngân hang ma có bAt k32 khoàn nv nào bj chuyn sang nhOm 
nçs cO rüi ro cao hon thi Ngan hang phài phân Ioai các khoàn nç cOn Iai cOa khách hang dO vào nhóm nq rOi ro cao hon 

• tuong (mg vài mCrc dO rCii ro. 

• Khi Ngân hang tham gia cho vay h9p vn vOl vai trO khong phãi là ngân hang dAu mdi, Ngân hang thrc hin phân boi 
càc khoàn na (bao gm cà khoan vay hop van) cüa khách hang do vao nhOm rüi ro cao hon giva dành giá cOa ngân hang 

• du mi, cac ngân hang tham gia cho vay hop vn và dánh gia cUa Ngan hang. 

• Theo khoân 3a, diu 10 cOa Thông to 09, càc khoân na dt.rvc co cAu Iai  thai  han  trá nq va giü nguyen nhóm nq nhi.r d 
duac phân loai truóc khi co cAu bi  th(mi  han  trã nc khi dáp (mg dO cac diêu kin sau: 

U - Khoan na và viêc cp tin dung khong vi phm quy dnh cOa pháp lust; 

• 
- Viêc co cAu Iai  thOi  han  trã na là phO hap vOl muc dich cOa dir an vay vn trong hop dông tin dung; 

- Khách hang sCm dung  vn dOng muc dich; 

- Khach hang có phuong an trà n mài kha thi, phO hop vOl diu kin kinh doanh; 

• - Ngãn hang dãp (mg duvc quy djnh cCia NHNNVN v các giOi han, t32 l dam bao an toàn trong hoat dOng  cOa Ngân 
hang, bao gm câ t32 l t6i da cCia ngun v6n ngn han  dirqc dUng d cho vay trung và dai han  trong truOng hop co cAu Iai 

• khoán nv ng&n han  d thành khoàn nv trung, dài han. 

• Chi khi càc diu kiên trên duqc dáp (mng, Ngàn hang thuc hiên Co cAu lai  thi han ti-a na cUa các khoan cho vay khách 

I hang và gia nguyen nhóm nv cCia càc khoán cho vay khách hang nhu dà dirqc phân boai hin tai. Khoàn 3a, diu 10 cUa 
Thông tu 09 có hiu krc thi hành t(m ngày 20 thang 3 nam 2014 và ht hiu 1mc thi hành vào ngày 01 thang 4 näm 2015. 

• 
Các khoàn ni duac co cAu Iai  thai han trà na sau ngày 01 thang 4 nàm 2015 không duac gilt nguyen nhOm nçx và di.rçcc 
phân ba1 vào nhOm nq ti.rong (mng theo quy djnh cUa Thông tu 02. 

I 

a 

a 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
• 

I
T/zôi Icj ((ii cli mnh tfr ngày 01/01/2 02 1 déiz 30/06/2021 Don vj (uith: Triu ding Vi1 Narn 

Phân loai nç T' 1 Ip dir phông ciii th 

Nhóm 1 Na tiêu chun 0% 

Nhórn2 NocnchO 5% 

NhOm 3 Na duâi tiêu chuán 20% 

NhOm 4 Ng nghi ng? 50% 

Nhóm 5 Nq có kM nang m.t v6n 100% 

• Dir phOng ci th dugc tmnh theo s du cho vay tüng khách hang ducic phân loai rii ro tin diing tai ngày cu6i qu (riêng 
qu 4, Dr phOng cu th duic tInh theo s6 du cho vay trng khách hang duqc phân loai rüi ro tin ding tai  ngày lam vic 

• cuM cña tháng 11) trir di giá tn cüa tài san dam bão dâ dwc chit khu theo các t' 1 di.rqc quy djnh trong Thông Ui 02 

S Di,x phông chung dime tinh b&ng 0,75% tang s6 dir cUa càc khoãn no tr nhOm I dn nhóm 4, trir các khoãn sau day: 

- Tin gcri (tth tin gi:ri thanh toán) tai  t ehrc tin diing trong niróc, chi nhánh ngân hang nuàc ngoài tai  Vit Nam theo 
quy dlnh  cüa pháp 1ut Va tin gü tai  t6 chcrc tin dung nuàc ngoài. 

- Khoãn cho vay, rnua có kS' han giy W có giá di vói t chcrc tin dung, chi nhánh ngân hang nuc ngoài khác t?i  Vit 
Nam. 

I Xi lj rüi ro tin dyng 

Theo Thông Ui 02, Ngan hang phâi thành 1p  Hôi dng xcr 1' rcii ro d quyt djnh vic scr dung dir phông d xir 1y rüi ro 
trong các truông hçip: 

- Khách hang là th chirc kinh t bi giài th, phá san theo quy djnh cüa pháp 1ut, Ca nhân bj chit, mt tich; 

• - Các khoãn no dtrc phân Ioai vào nhóm 5. 

• Viêc xóa s các klioân tiq vay không có kha nàng thu hM can cir vào thông Ui 02/2013/TT-NHNN ngãy 21/01/2013 và 
thông tu s 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/20 14. 

Bdiz iit c/to Cong ty TNHH MTV Quáiz /j lài san cüa To chác tIn dzg V4t Nam ('VAMC",) 

Ngân hang thirc hin vic ban nq cho VAMC theo Nghi dinh s' 53/2013/ND-CP do ChInh phü ban hành ngày 18 tháng 5 
näm 2013, Nghi dinh 34/2015/ND-CP do ChJrth phU ban hành ngay 31 thAng 3 nam 2015 süa dM và b sung mt s diu 
c0a Nghi dinh 53/201 3[ND-CP, thông tu 19/2013/TT-NHNN do Ngân hang Nhà nuàc Viêt Nam ban hanh ngày 06 thang 

9 nàm 2013 quy dlnh v viêc mua, bàn, xi 1 nq xu cCia Cong ty quân l tài san cüa T chirc tin dting Vit Nam, và các 
khoàn no bàn cho VAMC duoc xut toán khái bang can d6i k toán theo cac huOiig dn trong cong van so 8499/NHNN-
TCKT do Ngàn hang Nhà nuàc ban hành ngày 14 thang 11 nam 2013 v vic huâng dan hach  toán nghip vl.i mua bàn 
nq xu ca VAMC va t6 chCrc tin dung,  và cOng van s 925/NHNN-TCKT do NI-INN ban hành ngày 19 tháng 2 näm 
2014. 

Trái phiu dãc blat phãt hành bâi VAMC tuoiig irng vOi khoàn no xu ma Ngân hang ban dirc ghi nhn là ch0ng khoàn 

• no giü den ngây dáo 

• Khi hoàn thành thCi tuc mua ban nc xAu, Ngân hang sü dung dir phOng cu th d trich 1p chua sCr dung d hach toán giãm 
giá in ghi s cüa khoãn no xu và tht toán tài khoãn ngoi bang theo dOi lai chiia thu dut cüa khoãn nçi xu do. 

5 8. K toán các nghip vu kinh doanh và dãu tu chcing khoàn 

I 8.1. Nghip vii du tuchüng khoán 

Chcrng khoán du Ui gm các chCrng khoán gifi dn ngày dáo han  và các chCrng khoán sn sang d bàn. 

I 
• Thuyêt minh nay là bO ph4n hip thành các Bdo cáo tài chInh. Trang 18 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

U 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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I NGAN HANG THIIONG MA! cO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-HN 

I 
THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH HP NHAT 

I 

U
Thôi kj Mi clthth tfr ngày 01/01/2021 i1n 30/06/2021 Thrn vj tmnh:  Tr4u dtng Vit  Nam 

C/zing k/,odn gill' tE,i izgày ddo /iiiz 

Chüng khoán gilt dn ngày dáo han là các chthig khoán cO k' han c  dlnh  và các khoãn thanh toán c djnh hoc có th 
xác dinh duQc và Ban Tang Giám d6c Co dinh và cO khà näng gilt dn ngày dáo han: 

• Trái pliiu doanh nghiêp chxa niêm yt gilt dn ngày dáo han duoc ghi nhn theo giá gc tth d phong rcii ro tin dvng. 
Vic phan loai nq và trich 1p dir phOng riii ro tin dirng cia trái phiu doanh nghip chia niêm yt duc th,rc hin theo 

• chinh sách áp dting di voi khoàn cho vay khách hang. 

Các chlrng khoãn gilt dn ngày dáo han  khác dtrcc ghi nhân theo giá gc tr1r di dir phông giám giá. Dir phOng giãm giá 
duc trich lap khi giá thj tnrOng côa chCrng khoán giãm xung thAp hon giá trj ghi s hoc khi cO du hiu si,it giám giá trj 
theo dánh giá clia Ban Tang Giám d6c. 

Giá tn phu tri va giá trj chit khu phát sinh tir viéc mua các chü'ng khoán gilt dn ngày dáo han dtrqc phân b vào báo 
cáo kt qua kinh doanh cüa Ngan hang theo phuong phap duOng thàng tInh tr ngày mua chàng khoán dn ngày dáo han 
cüa chàng khoán dO. 

Thu nhp lài sau khi niva cUa chirng khoán gilt dn ngày dáo han  dirc ghi nhan trong báo cáo kt qua hoat dung kinh 
doanh trén co sâ dn tIch. 

• Trái phiu dc bit do VAMC phát 

Trái phiu dc bit do VAMC phát hành là giy t cO giá có thai han do VAMC phát hành d mua nq xu cüa Ngân 
hang, vá duqc ghi nhn Ia chltng khoán nv gilt dn ngáy dáo han. 

Trái phiu däc biêt duçnc ghi nhân theo rnanh giá vao ngày giao djch và dtrçc phàn ánh theo mnh giá trlr di dr phOng cv 
th trong thOi gian nm gilt. 

Mênh giá cOa trái phiu dac biét là giá tn ti.rong ng vâi giá trj ghi s6 dir nçi gc clia khoàn nçi xu sau khi khu trr s 
tiên dir phOng c th dä trich 1p china sIr dyng clia khoán nq xâu dO. 

Dinh kS', Ngân hang s tinh toán Va trich 1p dir phOng rOi ro cho s trái phiu dc bit nay theo quy djnh tai Nghj dinh s6 
53/20131ND-CP ngày 18/5/2013 cüa Chinh phO va Thông tir s 19/2013/TT-NI{NN ngày 06/09/2013 cüa Ngân hang 
N]ià nuOc. Theo dO, Ngân hang së trIch lap dir phông rái ro di vi trái phiu dc bit vào chi phi hoat dOng  t6i thiu 
tirong 1mg 20% mnh giá cüa tirng trái phiu dc bit. 

• 
Ngân hang khong phai tnich 1p di,i phong chung d61 vOi trái phiu d.c bit. 

Khi nhân lai khoãn ni d bàn cho VAMC, Ngân hang sIr dyng d,r phang cv th dä trich hang nàm cho trái phiu d.c bit 
d xlr l' ncr xu. Chênh lch gilta dij phOng áà trich 1p và s6 tin ncr g6c china thu hii sê duçrc hoan nhp va ghi nhn vào 
báo cáo kt qua hoat dQng kinh doanh. 

U 8.2. Nghip vi du tu dài hn khác 

- DAu tu dái han khác là các k]ioãn du tin vOi t) l thp hon hoc bang 11% phan v6n côa các t6 chIrc kinh t& Các khoán 
— dau tin dài han ghi nhn ban dau theo giá gc. 

• Dir phông tn that các khoán du tn tài chinh dãi han dimc l.p khi Ngân hang xác djnh dircrc các t chlrc kinh tê ma Ngân 
hang dau tin bl 16 (trlx truOng hQp bj 16 theo k hoach d duoc xác dnh trong phuong an kinh doanh truàc khi dau tu) 

U theo quy dnh tai Thông tin s 228/2009/TT-BTC do Bô Tài chinh ban hành ngày 07 thang 12 nam 2009, và Thông ti.r S6 
89/2013/TT-BTC do B Tài chinh ban hanh ngày 28 tháng 6 näm 2013 slra d6, b6 sung Thông tin 228/2009/TT-BTC. U Theo dO, mOc trIch lap d,r phông t6n that cac khoãn dau tin tái chinh dài han  là chénh Ich gilta v6n gOp thirc t cOa càc 
ben tai t6 chIrc kinh t và v6n chIt so hltu thi,rc cO nhân (x) vài t I v6n dau tin cIta Ngân hang so vOi t6ng v6n gOp thinc 

• t cIta các ben tai t6 chlrc kinh 

U 

U 

• Thuyê't minh nay ia b p/ian hctp thành cOc Bdo cáo tài chInh. Trang 19 
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• NGAN HANG THUNG MAI cO PHAN SAI GON CONG THJJONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HOP NHAT 
U 

Th&i 1j âi chijil, rfr iigãy 01/01/2021 dl,, 30/06/2021 Don vf (liii,: Triu doug V&t Nan,  
U 
. 9. Nguyen tc ghi nhan TSCD hüu hInh: 

Tài san c dinh httu hinh duoc ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) giá trj hao mon my kL Nguyen già là toàn b các chi 

• phi ma Ngân hang phài bO ra d cO diioc tài san c djnh tfnh dn thOi dim dua tài san dO vào trng thai sn sang s0 thing 
theo du tInh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhân ban dAu chi diroc ghi tang nguyen già tài san c6 djnh nu các chi phi nay 

• chc chn lam tang loi Ich kinh t trong tu'ong lai do sO dung tài san dO. Càc chi phi khOng thOa man diu kiin trOn dtrçc 
ghi nhan là chi phi trong ks'. 

• Khi tài san c dinh dirc bàn hoäc thanh l, nguyen giá và khu hao icly k dirc xOa s và bt ki khoãn lài l nào phát 

• 
sinh tO vic thanh l' du discc tinh vào thu nhâp hay chi phi trong ks'. 

. Tài sOn c dinh h1ru hInh rnua sOrn 

Nguyen giá tài sari c dinh bao gm giã mua (tr1r (-) các khoãn duçrc chit khu thirong mi hoac giãm giá), các khoàn 
• thus (khOng bao gm càc khoàn thus diwc hoàn li) và các chi phi lien quan trijc tip dn vic dira tài san vào trng thai 

sn sang sr drng, nhtr chi phi lap dat, chy thO chuyen gia và các chi phi lien quan tnrc tip khác. 

Tài san c djnh hInh thành do du tu xay dirng theo phixong thrc giao th&u, nguyen giá là giá quyt toán cong trInh du tu 
• xây dtrng,  càc chi phi lien quan trirc tip khác và l phi truOc ba (nu co). 

• Tài san c dinh là nhà cira, v.t kin trrc gán lin vài quyn sr dvng  dt thI giá trj quyn scr ding dat duçnc xác djnh rieng 

• 

bit và ghi nhan là tài san c djnh vô limb. 

10. Nguyen tac ghi nhan TSCD vô hInh: 

• Tài san c dnh vO hinh du9c ghi nhân theo nguyen giã trcr di (-) giá tr hao mOn my ka. Nguyen giá tài san c6 djnh vô 
• hinh là toàn bO các chi phi ma Ngan hang phái bO ra da cO dirc tài san c6 djnh vO hinh tInh dan thai diam dua tài san do 

vào sü diing theo dii kian. 

• Mua tài sOn cl djnh vO hInh riéng 

• Nguyen già tài san ca djnh vô hInh mua rieng bit bao gm giá mua (tth (-) các khoán dirc chiat khau thirong mai hoac 
giâm giá), cac khoàn thua (khOng bao gm các khoân thua dirqc hoàn lai)  và các chi phi lien quan trrc tiap dan vic dua 

• tài sari vào tiang thai sn sang sO dyng. Khi quyan 51r dyng dat duQc mua cOng vOi nhà cOa, vat  klan trOc trén dat thi già 
tn quyan sCr dyng dat du'c xác djnh rieng bit và ghi nhan là tài sari ca djnh vO hinh. 

Tài san cô d/nh vO hInh là quyn sà ding da't 

Nguyen giá tài san c djnh vô hinh là quyn s ding dt là s6 tin trá khi nhan chuyn nhtrng quyn sCr diing dt hQp 

• phap tü nguOi khác, chi phi dn bü, giãi phong mt bang, san 1p mt bang, l phi trtrOc b.., hoc già tr quyn sr ding 
dt nhn gOp v6n lien doanh. 

11. Phuong pháp Ichu hao TSCD: 

• Tài san c dinh hu hinh ducic khu hao theo phucmg pháp dumg thng dra trên thyi gian sCr ding iràc tfnh cUa tài 
Thai gian hUu dung uOc tinh là thai gian ma tài san phát huy disc tác diing cho san xuAt kinh doanh. 

ThOi gian lifru dyng wó'c hmuh cüa ale TSCD n/zw sau: 

Nhà xuOng, vt kiln trilc 25 nãrn 
• Máymóc,rhiê'tbi 

• 
Phuvng tin van hal, truyn dn 5 - 6 
Thié't bi, ding ci quán l,) 2 - 5 nãm 

• Tàisáncó'djnhfchác 

Quyn th dung dli cO thOf han thsc khdu hao phü hQp vOl thai hqn tren gidy chüng nhn quyln s& dung ddt. 

U
Quyln si dung ddt vO thOi han dnwc ghi nhç$n theo giá gdc và khOng tInh kha'u hao. 

• Thuye't minh nay là bó phçin h;p thành cdc Bdo cdo tài chinh. Trang 20 
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• 12. K toán các giao d!ch thuê tài 

Don vf  t,'nh: Triu ding V4t  Narn 

Thuê hot dông: là loal hinh thué tài san c dnh ma phAn IOn rãi ro và Iqi Ich gn Ji&i vâi quyn sO hftu ct:ia tài san 
thuc v bn cho thué. Khoán thanh toán duói hInh thcrc thuê hoat ng thrçc bach toán vào báo cáo kt qua kinh doanh 
theo phuong pháp duOng thng thra trán thOi han  thuê hoat dng. 

13. Tin và các khoãn tuong du'ong tiên: 

Các khoán di,r phOng du,crc ghi nhân khi: Ngân hang cO mt nghiahin t?i  phát sinh tr các sr kin dâ qua; CO th dira 
dn si,r giãm sCit nhcthg lçri ich kinh M cn thi& d thanh toán nghia vu n; Giá trj cOa nghia vi nr do duçcc irâc tinh mOt 
cách dáng tin cay. Dir phang khong duqc ghi nIin cho các khoãn l hoat dOng  trong tircmg lai. 

Khi cO nhiu nghia vu n tirong tir nhau thI khâ nang giàm sat 1i Ich kinh t do viec thanh toán nghTa 'i ncr thrcrc xác 
dinh thông qua viéc xem xét toàn b nhóm nghTa v',i nói chung. Dr phOng cüng dirge ghi nhn cho di khà nang giàm sOt 
lo Ich kinh t do viéc thanh toán trng nghia vi,i ng là rt nhO. 

Dir phong dtrçrc tinh O giá tr hiên tai  cOa các khoàn chi phi dr tmnh d thanh toán nghia vi nq vOl suit chit khu truOc 
thu và phàn ánh nhirng dánh giá theo thi trirOng hiên tai v thji giá cOa tin t và rCii ro c th cOa khoàn ng do. Khoán 
tang len trong dir phông do thai gian trôi qua dirge ghi nhn là chi phi tin lãi. 

15. K toan cãc khoãn nghia vy c1i vOl nhãn viên 

Chi tin lucmg, tin cong và các khoán phái trà khác cho nglräi lao dng doanh nghip bach toán vào chi phi kinh doanh 
trong k' can cO theo chi phi tin lirong phát sinh trong kS'.  Các khoãn tin Luong, tin thirong cho ngua lao dng can cCr 
theo diu kién duoc huong và mOc dirçrc hirông ti môt trong cac h so sau: Luât lao dng Vit Nam; Hp dng lao 
dông; ThOa u'Oc lao dong tap th; Quy ch tài chinh cOa Ngân hang, Tp doàn; Quy ch thuOng do ChO tjch Hi dng 
quâri tn, T6ng giám dc, Giám dc quy dinh theo quy ch tài chinh cOa Ngân hang, Tp doan. 

16. Nguyen tc va phuong pháp ghi nhn chi phi thug TNDN hiên hành, chi phi thu TNDN hoãn lai: 

Clii phi tIiu thu nhâp doanh nghiép duoc xác djnh gni tëng chi phI t]iu thu nhp doanh nghip hin hãnh Va chi phi 
thuê thu nhp doanh nghip hoän li khi xác dnh loi nhun hoAc l cUa mt kS'  kê toán. 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành: là s thus thu nhp doanh nghiap phâi nOp (hoc thu hM dugc) tinh trán 
thu nhap chiu thuë va thud suit thud thu nhp doanh ngIiip cOa nárn hin hành theo lut thud TNDN hin hành ducxc ghi 
nhãn 

Chi phi thu thu nhâp doanh nghip hoãn li duoc xác dnh cho các khoán chônh loch tam  thOi  t?i ngáy 1p bang can di 
k toán gifla co sO tInh thud thu nhâp cOa các tài san, no phãi trã và gia tr ghi s cOa chOng cho mic dIch báo cáo tài 
chInh và gia tn sO dung cho muc dIch thug. Thu thu nhap hoan Iai  phài trà dirge ghi nhân cho tht cã các khoàn chênh 
lcli tam thOi, eOn tái san thug thu nhap hoan lai  chi duoc ghi nhn khi chc chn cO dO lçri nhun tinh thud trong tuong 
lai d khu trO các khoän chénh lëch tam thai. 

U 
U 

• Thuyêz minh nay là bç phán hgp thành cdc BOo cOo tat chInh.
Trang 21 

U 

a 

U 

• 
Trén báo cáo luu chuyn tin t, tin và cac khoãn tl.rong thicmg tin bao g6m tin, kim Ioai qu, tin gri thanh toán tai 
Ngán hang Nhà nirOc Vit nam, tin gcri không k' han  và cO k' han tai TCTD khác CO thi han  không qua 90 ngày k tir 

• ngày gui, trái phiu chinh phCi và các giy t cO già ng&n han  khác dü diu kin tái chi& khu vâi Ngân hang Nba riuâc, 
chüng ldioán cO thai han thu hi hoac dáo han  khong qua 3 tháng k tir ngày mua, CO khã näng chuyn di thành mt 

• luoiig tn nht dinh, không cO nhiu rüi ro v thay d6i giá tr, và thwc nm gi0 vOi mi,ic dich dáp rng các cam kEt thanh 
toán ngn han hoi-i là d du tu hay mic dich khác. 

U 
14. Các khoan dii phOng, cong no tiêm an và tài san chua xác dnh. 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

a 

U 

a 

U 

U 

a 

U 

U 

U 

U 
U 

U 
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Gia trj ghi s cüa tài san thud thu nhp doanh nghip hon 1ai  phãi &çYc xem xét lai vào ngay kt thcic niën d k toán va 
phãi giám giá tr ghi s cia tài san thu thu nhp hoan lai dn müc bão dam chic chn có di lcii nhuân tinh thug cho phép 

I	 Ici Icli cCia môt phn 1ioc toàn b tài san thud thu nhp hoãn Iai dwc si1 ding. Các tài san thus thu nhp doanh nghip 
hoän Ii chira ghi nhân truOc day duqc xem xét Iai váo ngày két th(c nien d k toán vá thrQc ghi nhn khi chc ch&n có 

• d Ioi nhuân tinh thus d có th sr dung cãc tài san thu thu nhp hoan Ii chua ghi nhn nay. 

Thud thu nhp hoãn Iai dtrçrc ghi nhân vào báo cáo kt qua hot drig kinh doanh ngoi trr tni&ng hçip thud thu nhp phát 
sinh lien quan dn môt khoán mitc dirc ghi thng vao vn chC s hu, trong truông hp nay, thus thu nhp hoân li cUng 
du9'c ghi nhn trirc tip vào vn chà sâ hu. 

Ngán hang chi bi tth các tài san thus thu nhâp hoan !ai và thus thu nhp hoän li phãi trã khi Ngân hang có quyn hçp 
pháp duc bü tn1 gia tài san thu& thu nhp hin hành vói thug thu nhp hin hãnh phái nOp  và cac tài san thu thu nhp 
hon lai vá thus thu nháp hoàn Iai phãi trà lien quan tOi thu thu nhp doanh nghip thiqc quán 1 bâi cüng mOt  ca quan 
thud di vài ciing mt don vj chu thud và doanh nghip di dlnh  thanh toán thu thu nhp hién hành phái trà và tài san 
thug thu nhp hin hành tren co so thun. 

Các khoàn thu phài np ngân sách nhà nuàc së dirnc quyt toãn cv th vài co quan thud. Chênh 1ch gifla s thus phái 
nap theo s sách va s lieu kim tra quyt toán së thrc diu chinh khi cO quyt toán chinh thiic vài co quan thus. 

17. K toán các khoãn vn vay, phát hành chtI'ng khoán nq, cong ci von 

Nguyen tc ghi nhân chi phi di vay: lai tin vay va các chi phi khác phat sinh lien quan tric tip dn các khoán vay eCa 
doanh nghip dirac ghi nhn nhi.r khoãn chi phi kinh doanh trong kS',  trr khi chi phi nay phát sinh ti các khoãn vay lien 
quan trirc tip dn vic du tLr xây drng hoc san xut tài san dâ dang duc tInh vào giá tr tài san dO (&rgc vn hOa) khi 
cO dU diu kin quy dinh tai  chun muc k toán s 16 Chi phi di vay". 

I 

I 

U 

I 

a 

I 

I 

a 

a 

18. Vn chü s& h&u 

Vn diu l duc hinh thành tir s tin ma các c dông d gOp vn mua c6 phn, c phiu, hoac thrqc b sung t& li 
nhun sau thu theo Ngh Quyt cüa Di Hôi Dng c dông hoc theo quy djnh trong diu l hot dOng  cOa Ngân hang. 
Ngun vn kinh doanh duoc ghi nhân theo s vn thijc t dà gop bang tin hoc bAng tái san tInh theo mnh giá caa c 
phiEu dã phát hành khi mOi thành lap, hoäc huy dng them dE ma rng quy mô hoat dng cOa Ngân hang. 

Thng du vn cô phAn: Phàn ánh khoàn chênh loch tang gica s tiAn thtrc t thu d119c so vài mnh giá khi phát hanh IAn 
dAu hoc phát hành b sung c6 phiAu va chênh lch tang, giam gifla s tin thirc tA thu thc so vOi giá mua 1aj  khi tái 
phat hành c6 phiu qu5'. TruOng hop mua lai c phiAu dA hOy bO ngay tai  ngay mua thI giá trj c phiAu thxqc ghi giam 
ngucn vn kinh doanh tai ngay mua Ia giá thixc t mua lal va cüng phãi ghi giàm nguin vn kinh doanh chi tit theo manh 
giá và phAn thng dLr v6n c phAn cOa c phiu mua li. 

có phiAu qu là c phiAu cOa Ngân hang dà phát hanh và thrqc Ngân hang mua 1i. Khoán tiAn dã trà dA mua c phiAu, 
bao gm cac chi phi cO lien quan trrc tiAp, di.rorc giam trir vào vn chü so hu dAn khi các c phiAu qu dixc hOy bO hoc 
tái phàt hành. S tiAn thu do tái phat hành hoäc ban c phiAu qu trir di càc chi phi lien quan trrc tiAp dAn vic tái phát 
hành hoäc bàn c phiAu qu9 du9c tinh vào phAn vn chO sO hu. 

I Vn khác: Phãn ánh s6 vn kinh doanh duc hinh thành do b6 sung ttr kAt qua hoat dng kinh doanh hoac &rc tang, 

I
biAu, tài tro dánh giá Iai tai san. 

LQi nhun chua phãn phi. 

U Nguyen tAc ghi nhn Iqi nhun chira phân phAi: thrqc ghi nhn là s li nhun (hoac l) tr kAt qua hot dng kinh doanh 
côa doanh nghiep sau khi trO (-) chi phi thuA thu nhâp doanh nghiap cOa kS'  hin hành và các khoán diAu chinh do áp 

U dung hAi t6 thay dI chinh sách kA toán và diAu chinh hi tO sai sot tr9ng yOu cOa các näm tnrOc. 

a
Viec phãn ph6i lçi nhuân và trich lap càc qu9 duoc can cO vao diAu I cOa Ngân hang và di.rqc thông qua Di hi dng ct 
dông hang näm. 

a 

a 

U Thuyêt minh nay là bô pMn hqp thành cdc Bdo cáo tài chnh. Trang 22 
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• 19. Liii trên cô phiu 

Liii cci bàn trën c phiu &roc tInh bng cách chia 10 nhuân hoãc l phân b cho c dong sà hau c phiu ph thông côa 
Ngin hang sau khi trich 1p Qu khen thuông và phüc 1i cho s luo'ng binh quill gia quyn cüa s c phiu ph thông 
dang luu hinh trong ks'. 

20. Các bn lien quan 

a
Ciic bin un quan là các doanh nghip, cic ci nhin, truc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, Co quyên kim 
soit ngin hang hoäc chiu sii kirn soit ccia Ngan hang. Các bin liin kt, cic ci nhin nio trrc tip hoc gun tip nim giU 

a
quyn biu quyt cüa Ngin hing ma có inh huOng ding k di vOi ngân hang, nhting chüc trich quin l' chô ch& nhtr 
ban tang giám dc, hôi dng quin trl,  nhthig thinh vim than cn trong gia dinh cüa nhUng ci nhin hoac các bin lien kt 

a
hoäc nhng cong ty liin kt vài ci nhin nay cQng di.rqc coi là cic bin lion quan: Trong vic xem xit trng mi quan h 
giaa cic bin lien quan, ban chit ciia m'i quan h dirqc chO ' chir khong phil l hinh thü'c phip l'. 

U . ThÔ tin b6 sung cho cic khoin rnyc trInh bay trong Bang cm di k tom 

I I. Tin mt, yang bc, di qu 

a . 
Tim nt bang VND 

I Tin mt bang ngoi t 

30/06/2021 31/12/2020 

177.241 154.150 

16.264 16.687 

a 

a 

a T6ng cong 193.505 170.837 

I 2. Tién gui t?i  Ngin hang Nhi nuOc 

30/06/2021 31/12/2020 
I han gin thanh tom t?i  Ngin hang Nhi miâc 490.200 560.297 

a BngVND 422.324 526.920 
BIngngocit 67.876 33.377 

a 
Tong  cQng 490.200 560.297 

    

Ticn gici içii Ngan hang Nhà nuóc Vit /Vãm bao gm khothn dir tm bIt bu5c và tài khoOn tin gil thanh loan. Thea 
quy 1/nh cza Ngán hang Nhà niróc Vit Nam v dic Inc bIt buç5c, các ngán hang dircyc phép duy trl môt sl dir thá nIl 
tat tat khoàn dz inc bIt buc. SI dir blnh quãn dr tn bIt buc hang lhángphâi không duc thlp hon ) l dc trt 
bIt buc nhdn vol bInh quán sl dir tin gin cOa tháng trzthc tçii Ngán hang và dirQC tinh blng 3% sl dir bmnh qudn 
i/In gil cila JchOch hang blng dIng V,t Nain cO /' hqn du0i mt nöm và 1% sl dir blnh qudn tiln gil bIng dIng 
I'iét Nan, cO kf' han tIc m31 náni tr& tin, blng 8% SI dir bInh quOn illn gil cia khách hang blng ngoci i cO kj) hQn 
dm61 môt nàm và 6% so' dir bInh qudn tiln gil cza khách hang blng ngogi t cO kj) hqn tIn m5t nOm Ira Mn, blng 1% 
sO' din blnh quOn tiln gil blng ngoi I cm'a Ngán hang ô nncOc ngoài. 

3. Tin gui và cho vay ciic TCTD khiic 

3.1. Tim gui ti cac TCTD khic 

30/06/2021 31/12/2020 

Tian gin khOng kS' han 4.92 1.802 4.295.807 
Blng VND 16.812 11.752 
BIng ngo cii hIt 4.904.990 4.284.055 

han gin cO kS' han 1.043.700 
Blng VND 1.043.700 
BIng ngoai hIt 

Cong 4.92 1.802 5.339.507 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

I 
a 

U 
U 
U 

U Thuye'r minh nay là bc$  ph4n hIp thành cdc Bdo cáo tài chmnh. Trang 23 
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3.2. Cho vay các t chtc tin dung khác 30/06/2021 31/12/2020 

Cho vay ngn han 400.000 

Bang VA'D - 400.000 

Du' phOng nil ro cho vay cOc TCTD khác - 

Cong 400.000 

T 6 ng cong 4.921.802 5.739.507 

Tingáycuinam 

T6ng gia trj cña h9p 
dng (theo t giá ngãy 

Tong giá trl ghi si k toán 
(theo t giá ti ngãy Ip  báo cáo) 

hiu h,rc hop dông) Tàisán CôngnQ 

Cong ci•i là! c/i/nh p/id! si,th tim 7.463 
- Giao dich hoán di tin té 4.841.663 7.463 

COng ci Éàì chIn/i p/i di sinh timn i 6.585 
- Giao dich hoán di tin té 3.243.385 6.5 85 

Cong cv tài chInh phái sinh tin t 

Cong cv phái sinh tin t 7.463 

6. Cho vay khách hang 

30/06/2021 31/12/2020 
Cho vay cáct chirc kirth t, cá nhán trong nu'àc 15.070.461 15.152.879 
Cho vay chit khu cOng ci chuyn nhtrqng vá các giy tv cO giá 203.653 286.076 
Cho vay b&ng vn tài tro, Oy thác du tii 450 595 
Cho vay d6i vOl các tchic, cá nhân nuO'c ngoãi 8.000 8.000 

Tong cng 15.282.564 15.447.550 

6.1. Phan tIch chat Iu'Qng n cho vay 

30/06/2021 31/12/2020 
No dii tiêu chun 14.920.586 15.100.040 
No cAn chii) 143.144 124.445 
No' dual tiêu chuAn 17.061 19.281 
Nnghi ngà 18.498 19.017 
Nç cO khà näng mAt vn 183.275 184.767 

lông cong 15.282.564 15.447.550 

U 
a 

U Thuyê'i minh nay là h3 ph2n hqp thânh cdc Bdo cáo tài chmnh. Trang 24 

I 
a 

I 
I 4. Chüng khoän kinh doanh: Khong phát sinh. 

a 5. Các cong cu tài chInh phái sinh vã các tài san tài chinh khác: 

I 
E 

a 

I 

• 

a 

I 
a 

a 

a 

U 
I 
I 
a 

a 

U 
I 
a 

a 



I 
I NGAN HANG THIIONG MAL CO PHAN sAi GON CONG THU'NG Mu s: B05/TCTD-HN 

U 
THUVET MINH BAO CÁO TAT CIII NH HQP NHAT 

TI,ôi k5' Mi c/il,,!, (Ir iigày 01/01/202 1 dIn 30/06/2021 Doiz vj Iuith: Triu 1ng V4t Nain 

6.2. Phin tIch du nq theo thOi gian 

30/06/2021 31/12/2020 
Nç ng&n han 10.721.446 10.931.458 
Nc trung han 1.628.179 1.742.064 
No dài han 2.932.939 2.774.028 

TOng cong 15.282.564 15.447.550 

6.3. Phãn tIch du nQ cho vay theo di tuQ'ng 
khách hang và tlieo Ioi hInh doanh nghip 

30/06/202 1 3 1/12/2020 
Côngtynhãnuâc 43.119 57.370 
Cong ty TNHH I thãnh vi€n do nhã nràc so hftu 100% vn diu 

54.687 43.986 
COng ty trách nhim httu han  khac 2.274.210 2.395.946 
CôngtycphAn 1.328.421 1.673.611 
Doanh nghip t,.r nMn 31.014 41.624 
Doanh nghip cO v6n thu ti.r nirOc ngoài 82.803 84.162 
Hop tác x Va lien hp tác xe 49.101 51.308 
Ho kinh doanh, Ca nhân 11.136.224 10.74 1.373 
0cm vl hành chInh sir nghip; Dâng doàn thvà hip hi 282.985 358.170 
Tong cng 15.282.564 15.447.550 

6.4 Phn tIch du nç cho vay theo ngãnh 

30/06/2021 31/12/2020 
NOng nghiêp Va Im nghip Va thOy san 958.268 989.028 
Khaikhoang 11.684 11.588 
COng nghip ch bi&i, chétao 1.025.098 1.018.012 
San xut và phân phi diên, khI dt, niróc nOng, hol nuOc vá 
diuhOakhOngkhi 174.378 399.015 
Cung cp nuOc; hoat dtng quãn Ivà xCr I' rác thai, nirOc thai 3.690 12.399 
Xây dtrng 1.152.148 1.278.538 
Ban buôn và ban IC; sa chüa 0 tO, mO tO, xc may và dong co 
khác 1.162.708 1.191.026 
Djch vij IuutrC vCãn uing 155.746 177.435 
VântCikhobi 262.817 296.171 
ThOng tin và truyn thông 20.556 22.589 
Hoat dong chuyCn mOn, khoa hcic và cong ngh 90.725 63.287 
Hoat dng kinh doanh bth dng san 486.943 5 54.989 
Hoat dOng cOa DCS, tcliCrc CT-XH, quCn I' NN, an ninh QP; 
bàodàmXHbtbuOc - 83.317 
GiáoducvCdCotao 239.600 234.165 
Y t và hoat dng tro giOp xä h0i 147.731 114.425 
Ngh thuât, vui choi va giCi tn 3.630 51.190 
Ho@t dng djch vu khCc 6.240.502 5.89 1.194 
Hoat dOng 1Cm thuC cCc cong vic trong cCc hg/dinh, 3.146.340 3.059.182 
TOng cong 15.282.564 15.447.550 

I 

U 

N 

• 

• 

N 

U 

N 

N 

V 

• 

N 
• 

I 

U 

N 

U 

I 

U 

N 

I 

I 

N 

I 

I 

• 

U 

I Thuyi't minh nay là h ph4n hçip thành cOc Bdo cáo tài chin/z. Trang 25 



Sôdudãunäm 

Dtr phông ri'ii ro trIch lap trong närn /(Hoàn nhp trong näm) 
Dir phông giâm do xCr l các khoãn ncr phâi 
thu h61 bang ngun dr phong 

107.849 

(726) 

Sducujnäm 107.123 
Chi tit s du' d' phông 30/06/2021 
Du phOng rüi ro cho vay khách hang 116.741 
+ Dcphong chung 110.566 
+ Du'phOng cu the' 6.175 
Cong 116.741 

I 

• 

• 

U 

U 

I 

8.155 Ti 

44.573 

(43.086) 

9.642 

31/12/2020 

116.765 

107.123 

9.642  

116.765 

I 

I NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAi GON CONG TIIIYONG Mu s: B05/TCTD-HN 

I 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

I 
Tfthj kj' ài c/,Iizh tIe ngày 01/01/2021 ilê;i 30/06/2021 Dini vf tin/i: Tr4u ilông V/it Narn  

I 

• 
7. Di vol stir thay cti (täng/giãm) cüa Dir phông rüi to tin dung 

K' nay Drphbng cluing Drplthng cy tIz 
I Sdudujiani 107.123 9.642 

• Dir phOng rüi ro trIch 1p trong näm /(Hoàn nhp trong näm) 3.443 1.743 
Dr phOng giâm do xcr 1' các khoãn ncr phài 

U thu hi bang ngun dir phong
(5.2 10) 

I
só du' cui nam 110.566 6.175  
Nam tru*c  

U 8. Chü'ng khoán dAu 

I
-  Mnli giá trái phiu dac biêt (1) 688.775 
- Dr phông trái phiEu dc bit (2) (255.670) 
Cong 433.105 

T6ngcng 433.105 I 

752.229 

(229.826) 

522.403 

522.403 

• Trái phiu dc bit do VAMC phat hành 30/06/2021 31/12/2020 

I 

• (1): Chá'ng khodn nQ' (Trái phié'u dc bitt,,) phát sinh tir viêc rnua, ban và xii' lj no' xO'u ciia Cong ty Quán li Thi san ciia 
cac ic chic tin dyng Vit Nam phát hank, quán l và thank loan trái phiu dc bitt dircyc áp ding theo Thong hr so 

U 19/20131[7'-NHNN ngay 06 thOng 9 nOrn 20/3 cza Ngdn hang N/ia NirOc Vit Warn quy djnh v mua, ban và xii' 1 ncr 
xd ciia Cong ty QuOn Thi san ciia cOc t chic tin drng Vit Narn. Theo dO, trong th&i hQn ciia trOt phiu dc bitt 5 

• nO,n, td ch&c tin ding bOn ncrphOi trick lOp dy'phOng ni ro &i vat trái phi'u dc bitt vào chi phi hoat dng thea o 20%/nOm IrOn giO trff trOt phi 0 u. 
I

(2): Dr phOng TrOt phi0'u dc biét drQ'C d0' cp ó IrOn thea quy d/nh ti Thong tir 19/20I3/-NHNN tQi ngày 
• 

30/06/202/ là: 255.670.430.283 d'ing. 

U 

I 

U 

• 

I 

I 
Thuyê'z ninh nOy Ic) ho phOn hçtp thdnh ccIc Bda cdo tat chtnh.

Trang 26 

9. GOp vn, du tu dài hn 

30/06/2021 
- Phãn tich giä trl du tu' theo Ioi hInh dãu 

Các khoân du tu dâi han khác 133.9 17 
Dr phãng giOrn giá dAu tir dài han (26.931) 
Tong cong 106.986 

31/12/2020 

125.655 

(26.931) 

98.724 



NGAN HANG THIJG MAI CO PHAN sAi GON CONG THTXO'NG Mu s6: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Thô'i k3' thi chInh tà ngày 01/01/2021 den 30/06/2021 Don vj un/i: Triu thisg Vie, Nain 

9. COp vn, 1u tu diii han (tip theo): 

- Chi tit cic khoin dãu tu dài han  cilia Ngn hang 

30/06/202 1 3 1/12/2020 

Ten Ciii gc Gui tr! hin tai 
T I phn 
vn (%) 

Gii gc Ciii tr hin tai T' I phn vn (%) 

Bâu tu dài han khác 133.917 106.986 125.655 98.724 

DAu tu vào các TCTD 

NgânhiirigTMCPBinViêt 

f1u tu viio doanh nghip khác 

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

CtyCPKháchsnSàiOanHaLong 18.379 18.379 10,98% 18.379 18.379 10,98% 

Cong ty Cp Thanh Tom Qu6c Gia Vit Nam 2.000 2.000 0,64% 2.000 2.000 0,64% 

Cong ty CP Chfrng khoin SAIGONBANK Berjaya 3 3.000 33.000 11,00% 33.000 33.000 11,00% 

Qu5 BL Tin thing cUa Doanh nghip vOa vi nhO 500 500 0,22% 500 500 0,22% 

Dy. phOng gum gii du tir ching khoin diii han (26.93 1) (26.93 1) 

COng ty CP Chthig khoin SAIGONBANK Berjaya (26.93 1) - (26.93 1) 

Tong cong 133.917 106.986 125.655 98.724 

Dir phông giãm giá các khoãn du tn tài chInh dài han 

Tal ngày 30/06/2021, Ngân hang không trIch 1p dr phong giãm giá cic khoin du ti.r tii chinh dài han  nay (ngoi trr khoin du tu vio COng ty CP Chirng khoán SAIGONBANK 
Berjaya) vi Ngin hang du tu nhm mvc  tiéu dái han,  tham gia vio ban Quin tn, c dông chin Iiigc. Các khoàn du tu nay chi 1p dir phOng suy gum giá trj khi các cong ty nay có Igi 
nhuin 1u k am. 

Thuvê't minh nay là bô hdn hc'p thânh cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 27 
- G 



NGAN HANG THU'ONG MAI cO PHAN sAi GON CONG THYONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
Tli0i kj' là! chinh là' lzgdy 01/01/2021 iéii 3 0/0 6/2021 Do'ii t'j tIn/i: Triu Jông Vit Nain 

10. Tài san c dinh hü'u hInh 

- Tng giãm tài san cd!nh hüu hInh 6 tháng näni 2021: 
Nhà cü'a, vt kin 

Khoãn mvc 
trtic 

Nguyen giá TSCD hCu hinh 

May móc thit bj 
Phu'ong tin vn tãi 

trnyn dan 
Thiêt b1 diing ci 

quãn I 
Tài san c 
d!nh khác 

Tng cong 

S6du'dunäm 1.039.394 71.479 56,421 48.830 16.248 1.232.372 
-Muatrongk' 93 8.152 1.865 2.054 12.164 
-Tang khác 39.082 - 39.082 
- Tang do diu chuyën - 238 - 71 309 
- Tang do diu chinh 56 22 - 124 202 
- Thanh I, nhucmg ban (117) (33) (92) (680) (922) 
- Giàm do diu chuyn (577) - (71) (648) 
- Giãm do diu chinh (149) (22) - (30) (201) 
S6 thr cuM näm 1.078.476 79.175 56.388 50.603 17.716 1.282.358 
Giá trj hao mon Iuy k 
Sdtr1unäm 335.606 68.052 51.586 34.686 11.094 501.024 
-Haomontrongk'3' 21.252 951 772 2,345 858 26.178 
- Hao mOn trong k'3' (cCia cong ty con) 42 52 6 5 105 
- Tang do diu chinh 8 7 11 4 30 
- Thanh 1', nhi.rcmg ban (117) (33) (92) (674) (916) 
- Giám do diu chuyn - (339) (339) 
- Giám do diu chinh (11) (7) (11) (1) (30) 
s6 du' cui näm 356.855 68.589 52.377 36.945 11.286 526.052 
Giá tn cOn 1i cOa TSCD hun hunh 

S6dtrdAunam 703.788 3.427 4.835 14.144 5.154 731.348 
S6dtrcu6inãm 721.621 10.586 4.011 13.658 6.430 756.306 

Thuv.€'t ,njnh nay là ho vhdn hyv thành cdc báo cáo tai chtnh. Trang 28 
-1 /ii z 



NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT 
Th?ii kj) tai cli in/i tfr zgày 01/01/2021 iEn 3 0/0 6/2021 Doi vi tIn/i: Tri,, deng Viêt Nwn 

 

- Tng giam tài san ci d!nh hüu hInh näm 2020: 

 

Khoãn mzc 

Nguyen giá TSCD hüu hlnh 

Nhã cüa, vt kiën 
ti-nc 

May nióc thi6t bl Phurng tin vn tii 
truyn dn 

Thit b! dvng ci 
quãn 13 

Tai san cô djnh 
khãc Tngcng 

S thy dãu nãm 1.035.751 71.517 55.654 42.375 12.638 1.217.935 
- Mua trong k' 40 168 767 6.522 4.193 11.690 
- Tang khác 

- DAu Ui xây dirng ce ban hoân thành 3.603 - - - - 3.603 
- Tang do dik chinh 

- Thanh t, nhixcing ban (206) (102) (549) (857) 
- Diu chinh khác - - 35 (34) 1 
S du cui nam 1.039.394 71.479 56.421 48.830 16.248 1.232.372 

Giá tn hao mon Iuy k 

S du du näm 294.295 66.486 49.501 30.828 10.828 451.938 
-HaomOntrongnam 41.311 1.790 2.041 3.969 832 49.943 
- Thanh I, nhiiqng ban (206) (102) (549) (857) 
- Diu chinh khác (18) 44 (9) (17) - 
S6 dir cui näm 335.606 68.052 51.586 34.686 11.094 501.024 
Cia tn cOn Iai cüa TSCD hüu hInh 

S dir du näm 741.456 5.03 1 6.153 11.547 1.810 765.997 
S dir cui nãm 703.788 3.427 4.835 14.144 5.154 731.348 

Thuvlt minh nay là bô uhán he,, thành cdc bdo cáo tài chmnh. Trang 29 
-\.; tJ •c 



NGAN HANG TH1f€NG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s6: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
TIzôi k tâi chin!, zIr ngày 01/01/2021 dé, 30/06/2021

Dan vj lInk: Triu ttông V4t Nwn 

- Các thông tin khãc v tài san c djnh hüu hinh: 

30/06/2021 31/12/2020 

Cam kt mua TSCD cO giá trl lan trong thong lai 

Cam kt ban TSCE) co giá trl ian trong tirang lai 

Giá tn con Iai can TSCD hUu hinh tm thai không ducc scr ding vão san xut kinh doanh 

Nguyen giá TSCD h&u hlnh d khu hao ht nhung vn cOn s0 dvng
131.818 134.243 

Giá trj cOn ii cUa TSCD htu hinh dang chO thanh l> 

Thuye't minh nay Ia b2 phán hqp thành cdc bdo cáo tâi chInh.
Trang 30 

/J 
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U 

U 

• 

I 

• 

U 

• NGAN HANG THUONG MAI cO PHAN sAl GON CONG THU'NG Mh s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH H€P NHAT 

T/,Oi k /âi c/i/ni, fir izgày 01/01/2021 t1;; 3 0/0 6/2021 Dci, vj fin!,: Tr&u  dng Vit Nan, 

11. îàî san cô dnh thuê tài chInh: KhOng phát sinh. 

12, Tài san c dinh vô hInh 

- Tang giám tãi san c djnh vô hInh 6 tháng nam 2021: 

.. Quyn sü' Khoan muc 
dyng dat 

Phuin 
. . may vi tinh 

Tong cong 

Nguyêii giä TSCD vO hInh 

S6dudunam 461.718 50.123 511.841 

-Muatrongnäm - 1.142 1.142 

.Tangkhác 6.671 6.671 

- Thanh l, nhuçig ban (288) (288) 

S6ducuôinãm 468.101 51.265 519.366 

Giá tq hao mOn luy k 

S du' du näm 41.606 47.689 89.295 

- Hao mOn trongnam 1.330 582 1.912 

S du' cuM näm 42.936 48.271 91.207 

Cia tr cOn Iyi cüa TSCD vô hInh 

Sdu'dunam 420.112 2.434 422.546 

So du cu& nam 425.165 2.994 428.159 

- Tang giOm tài san c dnh vô hlnh näm 2020: 

U 

U 

U 

• 

• 

• 

U 

• 

R 

I 

U 

S 

U 

Khoãn 

Nguyen g TSCO vO hInh 

Quyn 
dyng t1t 

Phn mm may 
vi tifli) 

Ting cong 

S6dudãunäm 461.718 50.123 511.841 

S6 du cu61 näm 461.718 50.123 511.841 

Cia tn hao mOn Iüy kê 

S6 du dãu nam 38.946 46.662 85.608 

- Hao mOn trong nätn 2.660 1.027 3.687 

S6 du cu6i näm 4 1.606 47.689 89.295 

Cia tn cOn Iai cüa TSCD vô hlnh 

S du du nArn 422.772 3.461 426.233 

SO du cui näm 420.112 2.434 422.546 

U 

U 

U 

U Thuyi't rninh nay là b phin hç;p  thành cdc Baa cáo tài chInh. Trang 31 



a 
• NGAN HANG THTJUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG TIIUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH H€P NHAT 
a TJzôi kj' liii clilni, tfr ngày 01/01/2021 dmn 30/0 6/2021 Doi vj t(nh: Triêu dông Vit Nani 

- Các thông tin v tài san c6 dnh vô hInh: 
a 

a 

I
Khoän muc 

• TSCF) vô hinh quan trçng, chim t' trçng Ian trong tong tài 

Giá tn hop I cüa TSCD vô hInh do Nhà nixOc cp 

30/06/2021 31/12/2020 

Giá trj con 1i cüa TSCD vO rnnh dã dung d th chip cho các khoãn no 

• phài 

• 
Giá trj cOn Iai  cOa TSCD vo hInh tm thOi khong sCr ding 

a
Nguyen giá cOa TSCD vo hInh kh&u hao ht nhuiig vn cOn sü diing 44.914 44.914 

Giá tn cOn Iai cüa TSCf) vo hmnh dang thanh I 
a 

Chi phi trong giai don nghien cru, triên khai 

Giá tr cam kt mua, ban TSCD vô hmnh có giá tr Ió trong tucrng Iai 

• Các thay di 

I 

a 

a 

a 

a 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U 
a 

a 

a 

I 

Thuy(t minh nay là bt phãn hqp thành các Bdo cáo tài chInh. Trang 32 



U 

• 
NGAN HANG THTfaNG MA! CO PHAN SAI GON CONG TIIEYONG Mu s: B05/TCTD-HN 

I THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

U T/uYi /1j tO! c/tIn/i tIc iigOy 01/01/2021 cthi 30/0 6/202 1 .  Doit  vj tli:h: Tr&u doug  Vit  Nwn  

U 13. Bat dng san du tu Khong phát sinh 

14. Tài san cO khác 

30/06/2021 31/12/2020 
I. Clii phi xay drng ca ban dO dang 5.990 7.681 

• 2. Mua sm tài san c dinh 8.557 7.258 
3. Các khoán phãi thu 99.021 95.711 

U 4. Tài san cO khác - 9.061 55.383 " 

• Tong cong 122.629 166.033 KI 

14.1 Clii p1)1 xãy drng co bait 30/06/2021 31/12/2020
: 

Trongdó: 

-NhungcôngtrInh IOn 5.990 7.681 
Xdy dyng mo, chi nhánh Ha Nói 823 823 
Xay dtrng  mOi chi nhánh D6ng Do 1.774 
Oda' 50 Nguyen Td't Thânh Daklak 4.142 4.142 
Khác 1.025 942 

Cong 5.990 7.681 

14.2 Mua sm tài san c6 dinh 30/06/2021 31/12/2020 

Trong do: 

36niOyATM 

NOng cdp phdn inem Oracle và Module Trade Finance 

P1un m,n thanh loOn liOn ngdn hang 

476 

2.848 

2.564 

204 
Phan mO'in h thOng quOn ly' vOn ban dién i 538 538 

Phn ine,n phOng cháng rza tien 3.035 3.035 
KhOc 1.660 917 

Crig 8.557 7.258 

14.3 Cac khoãn phai thu 30/06/2021 31/12/2020 
- Các khoàn phâi thu ni b 41.050 28.176 

Than? ö, lhiOu mt tin, tài san ch0 xz- ly' (*,) 18.139 18.139 
Tç,m i'engnghip vii 17.2 75 5.009 
COc khoOn phOi thu khác 5.636 5.028 

- Các khoán phãi thu bn ngoài 57.971 67.535 
Tidn h0 Ira Mi sudt ch& Nhà nirOc lhanh loan (* *) 4.664 4.664 
COc khoOn khOc 53.307 62.871 

COng 99.021 95.711 

U tiOn c/iOnh léch thilu là: 18.138.590.000 dng then biên bàn kiém tra qujjiATMngay 05/6/20/5. Hién nay, ngOn hang d 
chuyOn hd so sang co quan có tha,n quyn xic ly' 

U (**,): T/zuydt nilii/i lin hJ tri Ia! suilt cliii N/ia inthc than!, loOn: 

U 

I 

U Thuyét minh nay là hO phn hçrp thOnh cOc BOo cáo tOi chInh. Trang 33 
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U 

• 

I 

U 

U 

U 

U 

U 

• 

R 

a 

U 

• 

U 

U 
(*): B/On ban xOc nhdn kt qua kilm qujYATM qua cOng tác klein qujJATMvào hc 15 gi6 ngày 08/6/2015 dxác d/nh s 

Tin cia clii cho khOch hang vay ho trcr Mi sucft 67.592 
Các khoOn dO nhdn tin h8' trcr 101 suO't (P62.928) 
K/mOn tih, con phOi thu h5 trçr ch0 nhà nu* thanh toán 4.664 



• NGAN HANG THt1€NG MAI cO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CU! NH HQP NHAT 

I Thöi k5' là! ci,!,:!, lit ii gày 01/01/2021 dn 3 0/0 6/2021 Do, v/tin/i: Triu ang  V!l Nain 

14.4 Tài san eó khác 30/06/2021 31/12/2020 
- Chi phi chà phân b 8.008 8.649 
- Tâi san gán nq dã chuyEn quyn so hUu cho Ngân hang dang ch& xcr 1 45.754 
4- Bat dng san - 45754 
-Tâisánkhác 1.053 980 

Cong 9.061 55.383 

15. Loi th thu'o'ng mai: KhOng phát sinh. 
16. Các khoän nqChInh phO và Ngãn hàngNhà nuóc: Khongphátsinh. 

17. Tin gui vã vay các TCTD khác 

17.1. Tin gui cüa các TCTD khác 

a. Tin gü khong kS'  hn 

- Bang VND 

30/06/2021 

78.983 

78.738 

31/12/2020 

104.829 

103.982 

- &ng ngoQi t 245 847 
b. Tin gü1 cO k' hn 470.000 1.546.640 

- Bang VND 470.000 460.000 
-Bcngvàngoise - 1.086.640 

Cong 548.983 1.651.469 

17.2. Vay cac TCTD 

-BngVND 741 870 
+ Ngdn hang TMCP Ddu tu và Phát Trie:n Vit Nam (*) -CNSGD 3 741 870 
-Bngngoit 1.632 1.640 
+ Ngan hông T/v!CP du lu và Phát Triê'n Viêf Nam (**) -CNSGD 3 1.632 1.640 

Cong 2.373 2.510 

Tang cong tiên gOi vã vay TCTD khác 551.356 1.653.979 

(*,): Hop ddng vay sO' 1305 TH/RDF 1I/17/CN SGD 111-HD ngày 17/4/2017 vái Ngan hang TMCP De:u Tir và Phát Trie:n 
. Vit Narn -CN SGD3 myc dIch cho vay lai tOi các dir an và ã'i tirong vay hop l theo quy a/nh cza Sá lay chInh sách Qu7 

RDFJI. Thai hcxn vay là 60 tháng. Lái suô't bién dong 0, 49%/tháng. 

• (* *): Hop dng vay s 33/TCNT 11J-C2/14/SGDI!l-HD ngày 11/4/2014 vái Ngôn hang TMCP De:u Ttr và Phát Trie:n Vit 

I
Nain -CN SGD3 niic dIch l'ay cho ho cit dc3ng dao lo chia sé kinh phi thuc cdu phdn lông cuOng náng usc 1he chA c4r an 
àí chInh hông thôn 11//WB. Thai hn vay là 19 nàin 4 thang. Lãi sue:t cá d/nh 0, 75%/nàm. 

I ( ,): - Hop ddng vay sd 34/TCNT II-B/08/SGDIIJ-HD ngày 15/01/2008 vOl Ngdn hang TMCP Ddu Tu và Phát Trie:n Viçt 
Nain -C'N SGD3 muc dich vay cho hogr dOng dào tçzo chia sé kinh phi thu5c cdu phdn tang ciràng náng 4rc thd ché dir an 

U tài chinh nOngthon II. Th&i hgn vay là 19 nám 8 thOng. La! sudt ce: djnh 0,75%/nám, 

(* *,). - / fp ddng vay so 42/TCNT !1-B/08/SGDIII-HD ngày /5/07/2008 vOl Ngdn hang TAICP Ddu Tu và Phát Trie:n Vit 
Nain -CN SGD3 muc dIch vay cho hoot dong dào tao chia sé kiith phi thuóc cdu phn lông czr&ng náng lyc the ché' di,r an 
tài chinh nOng lhOn 11. ThO'i hn vay là 19 näm 01 thang. Lãi sud cd cl/nh 0, 75%/nan-i. 

• (**,): - Hp ddng vay se: 02/TGNT JI1-C2/1 1/SGDIJI-HD ngày 18/10/2011 v&i Ngán hang TMCP Ddu Tw và Phát Trién 
Viét Nani -2N SGD3 muc dlch vay cho hoot dng dào tzo chia Se kinh phi thuc cu phdn tang ctthng náng 44c the: chE dc 

• an Éàí chlnh nOng I/iOn iii. ThOi han vay là 21 näin IJthang. La, sudt cO' dinh 0, 75%/nãm. 

U 

• Thuyê't mirth nay là b phQn hçrp thânh cdc Bdo cáo tCi chtnh. Trang 34 
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NGAN HANG THUGNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUOG 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
Thai kj' tài chIn/i ifr ngày 01/01/2021 tilt, 3 0/06/2021 

Mu s: B05/TCTD-HN 

Don vj là,!,: Triu &ng Vit Nain 

18. Tin gui cüa khách hang 

- Thuyt minh theo Ioi tin gui 

30/06/2021 31/12/2020 
Tin, vànggCri khbngkhan 1.932.073 1.972.117 

- &ng VND 1.727.602 1.714.710 
- Biig yang và ngoQi t 204.471 257.407 

Tin, yang gcri có k' han 16.212.910 16.228.495 
-BángVND 16.087.238 16.092.434 
- Bang yang và ngo cii é 125.672 136.061 

Tin gCri vn chuyên dbng 4.293 4.055 
Tin gCri k qu 17.285 18.967 
Tong cong 18.166.561 18.223.634 

- Thuyt minh theo di tuqng khách hang, Ioi hlnh doanh nghip 30/06/2021 31/12/2020 

Tin gCri cba TCKT 1.067.906 1.966.517 
Doanhnghiepnhani.toc 44.831 113.215 
Cong iy TNHH 404.034 606.668 
Cong ty Cphn 407.606 986.033 
Doanh nghip tu nhán 8.677 69.120 
Doanli ng/iiêp có vn ddu tu ntcóc ngoài 202.758 191.481 

Tin gri cüa cá nhân 12.426.586 12.323.988 

Tin gbi cba các di tuçng khác 4.672.069 3.933.129 
TOng cing 18.166.561 18.223.634 

19. Vn tai tro, üy thác du tu, cho vay TCTD chu rbi ro: Khbrig phát sinh 

20. Phát hàiih giy tb có giá thông thung: khbng phát sinh. 

21. Các khoán phai trã, nq khác và dr phbng nh ro khác 30/06/2021 31/12/2020 

Cãc khohn phhi trâ ni b 14.608 32.471 
- Các khoánphái Ira cho Can bô cNV 4.653 10.713 
-  Qu9 khen thzrOng và phOc IQi phái trá 1.002 13.367 
- Các khoánphái trá ni b5 khác 8.953 8.391 

+Laicdongphaitrã 683 683 
+ Khoán phãi trã ni bô khác 8.270 7.708 

Chc khohn phái trã ben ngoài 100.117 68.941 
- Phái trO ve niva sni TSCD 870 870 
- ThuO' thu nhp doanh nghipphái nôp 26.453 24.079 
- Chuyën tiln phái Ira 30.315 2.039 
- ThuOvà các khoàn phài n5p cho Nhà Nu6c 1.280 1.57/ 

- Phái Ira khác cho Nhà Niróc 2.539 2.539 
- Các khoán phái trá hOn ngoài khác 38.660 37.843 

Tngcng 114.725 101.412 

• 22. Thus thu nhp hoAn Iai: Không phht sinh. 

U Thuyet ni/nh nay ia hO phOn  hip th0nh cdc BOo cáo icui chtnh, Trang 35 
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NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-1-f N 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HQ'P NHAT 

T/zô1 kj' tài ci, liii, fIt ngâp 01/01/2021 Ithi 3 0/0 6/2 02 1 9011 vj finli: Triu thng Vit Na,,, 

 

23. Von qu5' cOa TO chüt tin dung 

23.1. Báo cáo tinh hInh thay dOi von chü sO' hO'u 

CH TEEU V6n gop chU 
sO' hO'u 

Thng du' 
von cO phân 

Chênh lêch 
ty gia hoi 

doai 

- Quy du trw bo 
sung von dieu le 

Qu5 du tu' 
phát trin 

Qu' du phOng 
tài chInh 

Lpi nhuãn 
chua phãn phOi 

TOng 

S dw ti ngày 01/01/2020 3.080.000 716 53.000 8.817 225.676 192.997 3.561.206 

Loi nhuân sau thug näm 2020 

Trich 1p các qu5? tr lqi nhuân näm 2019 

Inch qu5 khen thuthig, phOc lqi tir lqi nhuán nm 2019 

Trich qu5' hoat dng Hi dng quãn trl - Ban Kim soát 

Trich qu thuàng ngtrOi quán 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.231 

- 

- 

- 

-  14.462 

97.046 

(21.693) 

(35.567) 

(876) 

(500) 

97.046 

(35.567) 

(876) 

(500) 
Sdu'ti ngay3l/12/2020 3.080.000 716 60.231 8.817 240.138 231.407 3.621.309 
S6 dir ti ngày 01/01/2021 3.080.000 716 60.231 8.817 240.138 231.407 3.621.309 

Lçri nhun sau thug 6 tháng narn 2021 

TrIch 1p  các qu tr 1ci nhun nãin 2020 

Chênh1cht'giáhidoai 

- 

- 

712 

- 

4.852 

-  

- 

9.705 

109.117 

(14.557) 

109.117 

712 

S du ti ngày 30/06/2021 3.080.000 716 712 65.083 8.817 249.843 325.967 3.731.138 

Thuyê't rninh nay là bç ph4n hcip  thành cdc Bdo cáo tài chmnh. Trang 36 



NGAN HANG THTJONG MA! CO PHAN SAI GON CONG THUOG Mu s6: BOS/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT 

• 
T/iOi /cj) lài chIn/i la ngày 0/701/2021 i1én 3 0/0 6/2021 Don vj I/nh: Triu  aong VI  iVarn  

• 23. V6n qu cüa 16 chüc tin ding (tip theo): 

U
Theo Nghi djnh s6 93/20171ND-CP ngày 07 thang 08 näm 2017 do ChInh Phü ban hành, các Ngàn hang thuong mai  phãi trIch 
Ip các qu truOc khi chia c tôc nhu sau: 

• - Trich lap qu dir trtt b sung v6n diu lé 5% nhuân sau thus, s6 dir tM da cüa qu nay bang v6n diu 1 hin có cOa cãc t6 
chtrc tin ding. Qu5 nay së duoc chuyn sang v6n diu 1 khi có sr phê chun cüa Ngân hang Nba nuc Vit nam và Uy Ban 

• Chng Khoãn Nhã 

• - Trich 10% vao qu5 d%r phàng tài chinh; s dir t6i da cüa qu' nay khong vuot qua 25% v6n diu 1 hin có cüa các to chcrc tin 
dung. Qu dir phông tâi chinh diing di bô dp phn con lai cüa nhCtng t6n tht, thit hi V6 tài san xãy ra trong qua trinh kinh 

• doanh sau khi d dircic bü dâp b6ng ti6n b6i thu&ng cüa các t chtrc, cá nhân gay ra ttn th6t, cüa chac báo hi6m và si ding dr , 
phông trich Ip  trong chi phi. 

U . . - Tnch cac qu khác nhu qu dâu tir XDCB qu khen thtrOng phüc lcn. . .do Ban 1nh do Ngãn hang dê xuât và Di hQl dong Co 

• 
dOng phê duyt. 

• 23.2. Thu iihãp trên mt c6 phi6u Tir ngày 01/01/2021 TLr ngãy 01/0 1/2020 
den ngãy 30/06/202 1 dn ngày 30/06/2020 

U - Loi nhun hoäc 16 d6 tinh 1i co bàn trén c6 phi6u 

• - Các khoãn di6u chinh 

+ Qu khen thuOng, phOc 1i 

• - s6 binh quân gia quy6n c6 phi6u ph thông d6 tinh lãi co ban 

• - Li co ban trên c6 phi&i (d6ng/ c6 phi6u) 

109.117 100.161 

308 308 

354 325 

• Tai ngay 30/06/202 1, cong ty khOng có các c6 phi6u Co ti6m nang tAc dng lam suy giàm 1i co bàn trén c6 phi6u. 

23.3 Thuyét ininh ye các cOng cii tãi chinh phü'c hqp: khong phát sinh. 

•

23.4. Clii ti6t v6n d6u tu cüa TCTD

30/06/2021 31/12/2020 

• 

• 

• 

U 

x 
Tong so 

VnCPph 

thông 
Tong so Von CP phô thông 

- VOn gop c0a các cO dOng 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 
-Thngduv6nc6phAn 716 716 716 716 
T6ng cong 3.080.716 3.080.716 3.080.716 3.080.716 

23.5. c6  tOe 

U 
Ttr ngày 01/01/2021 

den ngày 30/0 6/ 2021 
Nãm 2020 

- 06 t11c d cOng b6 sau ngãy kEt thOc k' k6 toán: 

+ c6 tOc dà cOng bô trên C6 phi6u ph6 thông: 

U + c6 t(rc dã cOng b6 trén c6 phi6u uu dãi: 

U - c6 tOc cOa c6 phi6u uu di lüy k6 chua duoc ghi nhn: 

Chua cOng bó Khong chia C6 tOc 

U 

U 

U 

 

U 

U Thu )'ê't minh ,ày là bO phdn hçip thành cdc Bdo cáo tài ch(nh. Trang 37 



U 
a

NGAN HANG THIIONG MAL CO PHAN sAi GON CONG THNG Mu s: B05/TCTD-HN 

I THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HP NHAT 

• 

a 

T/zôi Id'  tài chin/i tfr ngày 01/01/2021 dEn 30/06/2021 Do'n vi linh: Triu dng VII Narn 

23.6. Ci phiu Triu c6 phiu 

a 30/06/2021 31/12/2020 

I - So Iuqng c phiu dang k phát hành 308 308 
- S hrçrng c phiu d ban ra cong chOng 308 308 

I + Co phi Eu ph thông 308 308 

a 

a 

- S Iucmg c phiu dang luu hành 

+Cáphi1upho2 thong -  

* Mnh giá c phiu dang hru hành 10,000 dnWCP. 

308 

308 

308 

308 

I 
a 

Vi. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Báo cáo kt qua hot ng kinh doanh 

24. Thu nhp Iäi Va CC khoãn thu nhp tuong t11 

I Tü' ngày 01/01/2021 Tà ngày 01/01/2020 

a 
den ngày 30/06/2021 dn ngày 30/06/2020 

Thu nhp li tin gCri 1.010 10.707 
a Thu nhap läi cho vay khách hang 760.29 1 759.991 

U Thu tir Iãi kinh doanh, du ti.x chO'ng khoán nç - 8.740 
Thu ti nghip vi bào Iänh 3.188 2.768 

I Thu khác tr hoat dng tin thing 4.012 2.486 

U Tong cong 768.501 784.692 

I 25. Chi phi iäi và các khoãn chi phi ttrong t 

U Tir ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/06/202 1 

Tir ngày 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2020 

a Trá Ii tin gri 444.497 462.394 

a 
Trá!itinvay 21 1.610 

a 

a 

Chi phi hoat dng tin dçing khác 

T6ng cing 

26. LãiI(i) thuãn tü' hot diig dch vuj 

15.853 9.131 

460.371 473.135 

U Tir ngày 01/01/2021 Ttr ngày 01/01/2020 

a 
dn ngày 30/06/2021 dn ngày 30/06/2020 

Thu phi d1ch vy 27.967 26.268 
U Thu dich vu thanh toán 12.400 10.596 

a 
Thudichvungânqu 314 241 
Thukhácvdichvu 15.253 15.431 

a Chi phi ta hot dng dch vi 11.664 10.399 

a 
Chi dich vu thanh toán 3.678 3.272 
Chi phi mm phi và mang vin thông 6.0 13 5.761 

a Chi v dich vu ngân qu5 746 699 

a 
Chi khác ye dich vi 1.227 667 

a 

Lai/(I) thun tü hot dng djch vi 16.303 15.869 

U Thuyê't minh nay là bp/zdn ht7p thành cdc Bdo cáo tat chInh. Trang 38 



Tr ngày 01/01/2021 Tir ngày 01/01/2020 
den ngãy 30/0 6/2021 den ngày 30/06/2020 

17. 865 17.043 

2.754 2.320 

15.111 14.723 

57 

C 

Tir ngày 01/01/20 
den ngày 30/06/2 

NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THIIGNG Mu s: B05/TCTD-HN 

a 
a 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HiP NHAT 
Tii iii kj) I/li cli liii, là' iigày 01/01/2021 dIn 30/06/2021 

27. Läi/(I) thun tü' hot dng kinh doanli ngoi hôi 

I 

U 

a 

Dcrn vj ufith: Tr&u  thizg Viêt Na,,, 

I 

a
Thu nhp tr hot dng kinh doanh ngoi hi 

Thu hr kinh doanh ngoi t giao ngay 

Thu tir các cong ci rài chInh phái sinh tin t 

Chi phI hoat dong kinh doanh ngoai hi 

• Chi ye kinh doanh ngoqi të giao ii gay 

U Läil (I) thuân tü hoyt 1ng kinh doanh ngoi hi 

a 

a 

63 

63 

17.802 

28. Läil(I) thun tO' hot dng kinh doanh (mua ban) chting khoán kinh doanh: 

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

Chi phi v mua ban ch0ng khoán kinh doanh 

LAi/(I) thun tO' hot dng mua ban chcrng khoän kinh doanh 

29. Läi/ (Ia) thun tir hot dông kinh doanh (mna ban) chOng khoán 

30. Thu nhp tO' gop von, mua cO phn. 

CO tOc nhn clu'Q'c trong nam tO gop vn, mua Co phn. 

40 

(40) 

du tu': Khong phát sinh. 

Tu' ngày 01/0 1/2021 
dn ngãy 30/06/2021 

TLI ngày 01/0 1/2020 
den ngày 30/06/2020 

200 
Tigópvn,dutudai han 200 

Tong cong 200 

31. Liii/(I) thun tir cac hoit dng kinh doarih khOc 

Tu ngãy 01/01/2021 Tir ngãy 01/01/2020 
dn ngây 30/06/2021 dn ngây 30/06/2020 

Thu nhp t11 hot dng khác 83.010 36.112 
Chi phI tr hoat Ong khãc 7.7 12 3.549 

Li/(I) thun tO cäc hot dng kinh doanh 75.298 32.563 

a 

a 

a 

a 

a 

a Thuyê'r minh nay là b phán hqp thành cdc BOo cáo tài chtnh. Trang 39 
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• 

1 
I 
• 

• 

I 

34. Tin vA cãc khoán tuonguong tin 30/06/2021 30/06/2020 

Tin mat VA các khoãn tuung duoiig tin tai  qu 193 .5 05 2 10.430 
Tiën gii tai NHNN 490.200 652.564 
Tin, yang gcri tai cAc TCTD khác (khong k' han  vA k' han <3 thAng) 4.921.802 3 .005 .63 5 

lông cong 5.605.507 3.868.629 

I VII. Thông tin b sung mt s khoãn mic trinh bAy trên Báo cáo Iuu chuyn tin t 

• 

U 
I 
U 

I 
NGAN HANG THUNG MAI CO PHAN SAI GON CONG THUNG Mu s: B05/TCTD-IIN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT 

• 
ThOl kj Mi c/i In/i tfr ngày 01/01/2021 dEn 30/06/2021 Do'n v  iuith: Tr4u thng V41t  Nwn   

• 32. Chi phi hoat dng 

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

Ttr ngày 01/0 1/ 2020 
tIn ngày 30/06/2020 

I. Chi np thus và các khoãn phi, 1phi 1.055 589 
2. Chi phi cho nhãn viên: 147.171 149.773 
Trong do: 

Chilwcrngvaphuca'p 107.139 112.556 
COc khoOn chi dónggOp theo lwang 23.610 23.345 
Dáng phtc và các chi phi 1/en quan 11.199 8.223 
Chi tru c6p 5.223 5.649 

3.ChIvtàisãn 57.119 47.931 
Thong dO: Khau hao tài sOn cO' a'/nh 28.199 26.742 

4. Chi cho hot dQng quán 15' cong vu 35.087 39.318 
Trongdo: 

Cong tác phi 2.402 2.355 
Ch/vcOchoatd5ngdoOnthc0aTCTD 35 23 

5. Chi np phi b/to him, b/to toàn tin gi cOa khách hang 8.942 7.853 

T6ng cong 249.374 245.464 

33. Chi phi thu thu nhãp doanh nghip 

Tir ngày 01/01/2021 Tu ngãy 01/01/2020 

• dn ngày 30/06/2021 den ngày 30/06/2020 

• 33.1. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành: 

• 
1. Chi phi thus TNDN tinh trén thu nhp chju thud näm hiên hánh 27.361 25.393 

2. Diu chinh chi phi thus thu nhâp doanh nghip cOa các nãm tnrOc 
• vao chi phi thus thu nhp hin hánh näm nay 327 

• 3. Tong chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 27.688 25.393 

• 
33.2. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoAn Iai: KhOng phát sinh. 

Khoán thu thu nhp doanh nghip trong närn &c tinh trén loi nhuân chju thus uOc tmnh trong näm cCia Ngân hang và cong ty 
• con. Khoàn thu nay tOy thuc v/to si,r kim tra và CO th cO si diu chinh cOa co quar thus. 

• 

I 

I 

• 35. Mua mói VA thanh 15' cAc cOng ty con: khOng phat sinh 

I 
I 
U Thuyê ;ninh nay /0 bO phmn Fzip thOnh cdc fido cáo tai chtnh. Trang 40 
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. 

a 

a 

U 

a 

• 

a 

• 

NGAN HANG THU'ONG MAT CO PHAN sAi GON CONG THTJ'UNG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT 

TIzôi kji là! c/i ink lfr iigày 01/01/2021 1En 30/06/2021 Doii vj t(,th: Triu &ng Vial Nam  

VIII. Cäc thông tin khác 

36. Tlnh hlnh thu nhp cüa can b, cong nhãn Tir ngãy 01/01/2021 Tir ngãy 01/01/2020 
dn ngày 30/06/2021 dn ngày 30/06/2020 

I. Tong s can b, cong nhãn ie 1.398 1.396 
II. Thu nhp cüa can b, cong nhn viên 

l.T6ngquhicrng 107.139 112.556 

2. Tin thuông 20.664 

3.Tngthuiihp 127.803 112.556 

4. Tin uoig binh quân (dng/ngui/thang) 13 13 

5. Thu nhOp binh quân (dng/ngi/thang) 15 13 

37. TInh hlnh thu'c hiên nghTa vu vOl Ngân säch Nhà nu'O.c 

Clii' tiêu S dir du nám 
Phát sinh trong näm 

dir cuOi näm S6 phãi np 
S s6 dA np 

I.ThuGTGT 1.071 4.019 3.983 1.107 
2. Thu tiêu thu däc bi& 

3. Thus TNDN 24.079 28.369 25.995 26.453 
a. Thué'TNDN 24.079 27.688 25.314 26.453 

Thué' TNDNcàa ngdn hang 23.810 25.961 24.137 25.634 
Thui TNDNcàa Congly con 

b. Thué' TNDN nhà thdu 
ngoài 

269 1.727 

681 

1177 

681 

819 

4. Các loai thus khác 500 2.840 3.167 173 
Tong cong 25.650 35.228 33.145 27.733 

38. Loai hunh và gia trj tài san th chp cüa khách hang 

Giá tn dn Giá tn dn 
Loai tài san dm bão 30/06/2021 31/12/2020 
Btdôngsari 29.590.647 28.058.357 
Phuong tin vri tãi 409.75 7 3 89.225 
S tit kiém, ki phiu và cãc giy tO có giá khác 730.011 931.470 
Vt tu, hang hOa 345.912 323.276 
Tài san th chp khác 854.33 7 840.270 
Tiig 31.930.664 30.542.598 

39. Nghia v ncr tiêm in vä cac cam két du'a ra 

Clii tiu 30/06/2021 31/12/2020 
Bâo lanh vay v6n - 

Cam kt giao dich ngoi hi 4.834.719 4. 161.600 
Cain kit mua ngoai t 259 
Cam kit ban ngogi t 260 
Cam kIt giao djch hoán dii 4.834.200 4.161.600 

a Thu yê't mm/i nay Ic) b ph4n hqp thành cdc Baa cáo tài chtnh. Trang 41 



U 

I 
• THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 

• 

NGAN HANG THTfONG MAI CO PHAN SAl GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

Thô'i kj thi c/i/nh tfr ngay 01/01/2021 din 30/06/2021 Do',, vj i/nh: Triu thing ViI fVarn 

39. Nghia vii np tim an và các cam kt thia ra (tip theo) 

Clii tiêu 

Cam kt cho vay khOng hy ngang 

30/06/2021 31/12/2020 

Cam k&trongnghip v L/C 182.077 128.805 
Cain kt thanh loan trong nghip vi L/C 182.077 128.805 

Cáccamktkhác 260.140 168.203 
Bào /ãnh thanh loan 125.054 68.138 
Báo ldnh thtcc hiçn hop ding 41.895 34.915 
Báo Mnh dlhcz, 7.243 8.937 
Cain kit bdo lãnh khác 85.948 56.213 

Tong 5.276.936 4.458.608 

Trong qua trinh kinh doanh binh thirang, Ngan hang thixc hin nhiu cam kt khác nhau và phát sinh mt so khoán nçx tim 
tang và cam kt na tirn tang throc hch toán vào ngoai bang. Ngan hang dir kin khOng b tn tht trong yu tr các nghip 
vi nay. 

40. Hoat dng uy thác và Ii 19 TCTD khOng chlu rüi ro: KhOng có. 

41. Các hot dOng ngoi bang khác ma TCTD phãi Ch!u rüi ro dáng k: Không cO. 

• 42. Gino djch vOi các ben lien quan 

• Mi TInh cht 

• 
Ben lien quan quan h giao d!ch  Chi trã trong nàm 

SO dtr 
cuOi näm 

U 

• 

• 

• 

• 

U 

U 

U 

Hci dng Quáii trj va Ban T6ng Giám Mc  LLwng+thrâ11g 4.443 

• 43. Các sir kin sau ngày Lp bang can di k toán 

• Ban Tng Giám dc khng dnh rang khOng Co six kiin nao phat sinh sau ngày kt thic thai k9 tài chinh lam ánh htrong 
trong yu dn tinh hInh tài chInh cüa Ngán hang cn ducyc thuyt minh, cOng b6 trên Báo cáo tài chInh. 

44. Müc do tp trung theo khu vyc dja 19 cüa các tài san, cong np vã các khoãn mljc ngoi bang 

44.1 Mác d5 tp lriuig then kizu vyc it/a 15. 

Bô phn theo khu vrc dla 19: Là mOt bi phn có th phân bit duçic cCia ngân hang tham gia vào qua trinh cung cp san 
phm, dich vu trong pham vi môt môi truOng kinh t cu th ma b phn nay cO chlu nii ro vá lqi Ich kinh t khác vOi các b 
phân kinh doanh trong các mOi truông kinh t khác. Môt khu vi,rc dja 19 không bao gm các ho?t dng trong môi truong 
kinh t có rOi ro và loi ich kinh t khác bit dáng k. Môt khu vtxc dja 19 cO th là môt quc gia, hal hay nhiu qu6c gia hoc 
mt, hai hay nhiu tinh, thành ph trong cà riuâc. 

D VT: triêu ddng 

U 

U 
Tong du 1W 

30/06/2021 
cho vay 

Tng tiên gui 
cüa khách hang 

CCTC phái sinh Các cam kt 
(TOng giá tn giao dlch tIn diing 

theo hpp dng) 

Kinh doanh và du tu 
chung khoán 

U 

U 

U 

U 

Trong nuOc 

Ngoai nirOc 

15.282564  18.166.561 442.217  4.841.663 688.775 U 
U 
U 

• Thu yê'l minh nay là b7 phdn hqp thành cdc Bdo cáo tat chmnh. Trang 42 



Trong ni.róc 15.847.550 18.223.634 297.008 
Ngoài nuóc 

3.243.385 752.229 

44.2 Mfrc tlp Irling tlieo iigãizli izg/u kinh do,iii, 
Tu ngày 01101/2021 
dn ngày 0/06/202 1 

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

Li nhuân k toán sau thus theo ngành ngân hang 102.208 98.551 

Lcri nhuân k toán sau thu theo ngành nba hang, khách sn 6.909 1.610 

Tng lqi nhun k toán sau thuê trên báo cáo tài chInh hqp nht 109.117 100.161 

45. Quán l' ri ro tãi chInh 

• 

U 

U 

U 

• 

• 

U 
NGAN HANG THIJ'ONG MAI CO PHAN SAI GON CONG THIJNG Mu s: B05/TCTD-HN 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

• 
Thai kj) tài  chInh rfr eigày 01/01/2021 ctln 3 0/0 6/2021 Dun vj tI,th:  Triu thing Vit  Narn  

U Tong du' nc T6ng tin g&i Các cam kt 
CCTCpháisinh 

Kinh doanh và du ttr 3 1/12/2020 (Tong giá trj giao dlch 
U cho vay cüa khách hang tin ding

theo hqp dOng) chüng khoán 

Cãc rüi ro tài chinh ma Ngân hang phãi chu bao gm rUi ro tin d,ing, rUi ro thj tru&ng va rüi ro hot dng. 

45.1 Rtil ro tin dung 
U 

RÜi ro tin dvng  là rcji ro ma môt ben tharn gia trong mt cOng ci,i tài chinh hoc hp dng khách hang khong thirc hin các 
U nghia vu cOa mInh, dn dn tn tht v tài chinh. ROi ro tin dung phát sinh tr hoat dng cho vay và báo lãnh thrOi nhiu 

hinh thic. 
U 

Ngân hang cong chju càc rOi ro tin ding khác phát sinh tr các khoán du tu vào chng khoãn n và các i-ui ro khác trong 
hot dOng giao djch cüa Ngân hang (riii ro giao djch), bao gm các tài san trOn danh mijc giao djch khOng thuOc v6n chU sâ 
hüu, các cong ci phái sinh và s6 dr thanh toán vâi cãc d61 tác. 

RUi ro tin dung là rOi ro IOn nht cho hoat dOng kinh doanh cOa Ngãn hang; do dO Ban Iành d?o  quàn l rUi ro tin ding cho 
Ngân hang môt each rt cn trong. Viêc quãn I' va kirn soát rOi ro tin dicing thrçc tap  trung vào mt b phn quãn 1 rOi ro 
tin dung chiu trách nhiêm báo cáo thu&ng xuyOn cho Ban Tng Giám DOe và ngizi dO-ng du ni don vj kinh doanh. 

• 45.1.1 Do Iirôizg rüi ro tIn ding xác d/iiIi ton tiz ut và IçIp dypIzô;ig 

• (a) Cho vay vâ báo 

• Viêc do luoiig rOi ro tin dung duoc thi.rc hin trrOc và trong thai gian cho vay. 

• Ngàn hang e xây dung các mô hInh h trç vic dinh luvng rOi ro tin dvng. Các mô hinh xp hang và châm dim nay duc 
s& dung cho mol danh muc tin ding trong yu và hInh thành Ca sO cho vic do kthng các rOi ro vi phm thanh toán truOc và 

U trongkhichovay. 

Dija trén viac do Iuoiig trén, Ngân hang phân loai các khoân vay và trich lap di,r phOng theo Thông Ur s' 02/2013/TT- 
NHNN ngày 21/01/2013 Va Thông tu s 09/2014/TT-NHNN ngây 18/3/2014 cUa Ngân hang Nha nuOc d do lir&ng và 
phän loi các khoãn cho vay và bào lanh. 

U (b) Chung khoán ncr 

• Cãc khoán dAu or cüa Ngân hang vào chng khoàn nq là các Cong cii nq do Chinh phO và các t chic tin d,ing và kinh th cO 
uy tin phát hành. ROi ro tin dung duGc uOc tinh theo trng khoãn n cii th khi Ngân hang dánh giá Co sir thay d6i v rcii ro 

• tin dung cOa b€n di tác. Các khoàn dAu tix vào các chung khoán nay dtrac xem là cách d dam bào ho?ch dnh chat lixcng 
tin di,ing t& hon va d6ng thai duy trI ngun tIn dung sn sang d dáp mg yOu cu cp v6n. 

U 

• Thuye ,ninh nay là ho phOn hqp thành cOc Bdo cáo (ài chInh. Trang 43 
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U 
NGAN HANG THTIONG MAI cO PHAN sAi GON CONG TIIUNG Mu s: BOSITCTD-HN 

• THU YET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HP NHAT 

• Thai kj là! c/il,,!, lfr ngây 01/01/2021 dEn 30/06/2021 Doi, vi tinh: Triêu ddng V/E  Nani  

U 
45.1.2 ác ch!nh sdc/z kiEn, sodi va giânz i/i/Eu nil ro tIn dung 

U 
Ngân hang kim soát rüi ro tin di,ing bang vic ap ding các han m0c di vâi các rüi ro (cho cã rii ro ni bang va rOi ro 

• ngoai bang) lien quan dn tirng khách hang vay v6n, hoäc nhOm khách hang vay v6n theo dOng càc quy djnh cüa Ngán hang 

R	
Nhà nrOc Viët Nam. ThOm vào dO, rüi ro tin thing cOng duqc kim soát thông qua vic rà soát dlnh kS' càc nhOm tài san th 
chp và phân tich khà näng trâ no lài va vn cüa các khách hang vay vn Va càc khách hang tim nang. 

• Ngân hang cO môt s các chInh sãch và each thoc thuc hãnh d giãm thiu rOi ro tin ding. Cách thcrc truyn thng nht là 
nm gi các tai sâti dam bâo cho các khoàn tm Ong van, môt cách thirc ph bin. Các 1oi tài san dam báo cho các khoàn 

U cho vay và irng trc gm cO: 

• .. Th chp di vai các bt dông san là nhà 

• - Quyn di vâi các tài san hoat dông nhix trV sâ, may mOe thit b, hang tn kho, các khoàn phãi thu; 

- Quyn di vai các cOng ci tài chinh nhtr chirng khoán nq và chong khoán v6n. 

Di vài các khoàn cho vay cO dam bào, tài san the chep duoc dlnh  giá mt each dOe  1p bOi Ngân hang vâi vic áp diing 
• càc t' l chit khu Cu the de xác djnh giá tn cO the cho vay thi da. T' l chiet khu cho mi loi tài san the chip duqc 

huong dn trong Thông tu s 02/2013/IT-NI-INN ngày 21/01/2013 và Thông tu s6 09/2014/TI-NI-INN ngày 18/3/2014 
• cUa Ngân hang Nhà nuàc và dircrc Ngân hang dieu chinh cho tfrng tru&ng hop ci,i the. Khi giá trl hcip l cUa các tài san the 

chep bj giam, Ngân hang sO yOu cu khách hang vay v6n phâi the chep thOrn tài san de duy tn mcrc do an toàn di vài rOi ro 
• cOa khoãn cho 

ROi ro tin dung dei vOl các cain ket chO yeu bao gem thin tin dvng  và cãc hqp deng báo lãnh tài chInh có tInh ch&t tuong ti,r 
nhu' rOi ro tin dung dei VOl CC khoàn cho vay. Thu tin dicing kern chirng tr và thu tin ding thuung mi - là các cam ket bang 
van bàn cüa Ngàn hang thay mt cho lthách hang thanh toán cho bOn th ba IOn dEn se tiEn quy djnh theo các diEu khoán va 
diEu kiên cii thE - thrnc dam bão bang chfnh hang hOa liOn quan và do dO rOi ro thEp hon so vâi các khoàn cho vay tlVc tiOp. 
Viêc phát hành thu tin dung và cac hop deng bào lanh tãi chinli thrç'c thirc hin theo các quy trinh dánh giá va phO duyt tin 
dung nhu dei vOi các khoán cho vay và tm crng cho khách hang trcr khi khách hang k' qu 100% cho các cam két có liOn 
quan. 

45.2 Rüi ro th trtrông 

U 
ROi ro thl truOng là rOi ro ma giá tn hop l cUa cac luEng tiEn trong tirong lai cüa mOt  cong ci tài chInh sO biEn dOng  theo 

• nhu-ng thay dei cüa giá thi trung. Rtii ro thj tnräng phát sinh tr trng thai mO cOa lai suEt, các san phEm tiEn t và cOng ci 
yen, tEt cà các san phAm nay dEu chiu tác dông tO biEn dông trOn th truOng nOi chung và tfrng loi thj truOng nói rieng Va 

• su thay del cOa mirc dO biEn dng cOa giá thi trtrOng nhtx: rOi ro ]ai suEt, rcii ro tiEn t và rti1 ro vO giá 

U 

U 

U 
U 
U 
U 
U 
U 
U 

• Thuyë't nzinh nay là h phin hqp thành các Bdo cáO tài chInh. Trang 44 
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NGAN HANG THIXONC M31 CO P1-IAN SAI CON CONG THIJONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAL CHfNH HqP NHAT 
Tho'i k thi chink tfr ngây 01/01/2021 dIn 30/06/2021 Doiz vj link: Triu d.izg E't Nam 

45.2 Rüi ro thj truôiig 

45.2.1 Rüi ro Iãi suit 

Rüi ro lAi suAt là rOi ro ma dông tin trong tuong lai côa mt cong cu tài chinh bj bin dng do tSc dng cüa các thay di v liii su.t cüa th tru'rng. NgSn hang quán l rUl ro lài sut thông qua vic kim soát mtrc 
ehênh Ich ISi su.t theo kS'  hn hang tháng. 

Bang dual dày tOrn tt rOi ro Ii sut cUa Ngôn hang t?i ngày 30 tháng 06 näm 2021: 

Chi ticu Qua hn Khong ch!u IAi - Den 1 thang Tir 1 dn 3 
tháng 

Tr 3 dn 6 
tháng 

Tü' 6 dn 12 
tháng 

Tr 1 dn 5 
näm Tren S nani Tong 

Tin mit, yang bc, dá qu'  - 193.505 - - - - - 193.505 
Tin gal ti ngân hang Nhà ntrOc - - 490 .200 - - - - -  490.200 
Tièn, yang gai tai vàcho vay các TCTD khác(*) - - 4.921.802 - - - - 4.921.802 
Chirng khoán kinh doanh (*) - - - - - - -

 
- 

Các cong ci tài chinh phái sinh va các tai san tài chinh khác (*) - - - 7.463 - - - 7.463 
Chovaykhachhang(*)  208.129 - 48.901 157.055 194.005 5.266.851 5.999.235 3.408.388 15.282.564  
Chang khoán du tu (*) - - - - - 688.775 -  688.775  
GOpvón,dutudàihn(*)  - - - - - - - 133.917  133.917  
Tài san c6 djnh và B& dng san dáu tu - - - - - - - 1.184.465 1.184.465 
TáisànCOkhác(*)  - 366.837 - - - - - - 366.837 
Tang TIi san 208.129 560.342 5.460.903 164.518 194.005 5.266.851 6.688.010 4.726.770 23.269.528  
Ncr phãi trã 
Tin gri cOa và vay tr NHNN Va các TCTD khác - - 78.983 470.000 - - 741 1.632 551.356 
Tin gri cOakhách hang - - 4.661.295 899.087 3.538.495 54.328 9.0 13.356 18.166.561 
Các cong ciii tài chinh phâi sinh và cãc khoán nçi tài chinh khác - - - - - - - - - 
V6n tâi trcl, Oy thác du tu, cho vay TCTD chlu rOl ro - - - - - - - - 
Phát hành giy t, cO giá - - - - - - - - 
Cáckhoãnnqkhác . - 421.131 - - - - 421.131 
Tng Ncr phil tn - - 5.161.409 1.369.087 3.538.495 54.328 9.014.097 1.632 19.139.048 
M&c chênh Itch nhay cim vOi Ii suit ni bing  208.129 560.342 299.494 (1.204.569) (3.344.490) 5.212.523 (2.326.087) 4.725.138 4.130.480 
Các cam k& ngoi bang cO tAc dOng tdi mrc d nhay cam vdi lAi 
suat cua các tài san và cong nçi (rOng)  - (5.276.936) - - - - - - (5.276.936) 

MOc chênh Ich nhy cim vOl Iãi sut ni, ngoi bing 208.129 (4.716.594) 299.494 (1.204.569) (3.344.490) 5.212.523 (2.326.087) 4.725.138 (1.146.456) 

Thuyêt ,ninh nay ìâ bO ph4n hqp !hành cdc Bdo cáo tài ch(nh. Trang 45 
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NGAN HANG THUONG M1 CO PHAN SAI GON CONG THU'ONG Mu s6: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI dllf NH HQP NHAT 
Tkt.i /cj là! clifnh 1k ngây 01/01/2021 din 30/06/2021

Do,z vj lInh: Triu &Izg 'ie' Nam 

Bang du'ói day torn tAt rüi ro IAi suAt cüa NgAn hang tai ngay 31 thng 12 nArn 2020: 

Chi tieu Qua han -. Khong chiu Iai Den I thang Tr1dri3 
. thang 

Tjr3d,j6 
. thang 

Tü6dn12 
thang 

Tü1àn5 
nam Tren 5 nam Tong 

Tinmt,vAngbac,dáqu - 170.837 - - - - - 170.837 
Tin gal tai  ngAn hang Nhà nuàc - - 560.297 -  -  -  -  -  560.297 
Tin, yang g&i tai  và cho vay các TCTD khác (*) - - 4.759.807 579.700 400.000 -  -  5.739.507 
Ching khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 
Các cong ciii tài chlnh phAi sinh và các tài san tài chink khác (*) - - 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 
Ching khoán du tu (*) - - - - - 752.229 -  752.229  
GOp v6n, du tu dài han (*) - - - - - - - 125.655 125.655 
Tài san ct dinh và Bat dng sAn du tu - - - - - - - 1.153.894 1.153.894 
Tài sAn CO khAc (*) - 359.756 . - - - - - 359.756  
Tang TAi sAn 216.957 530.593 5.421.561 673.498 775.551 5.318.308 6.795.039 4.584.803 24.316.310 
Nç phAi trA 

han gii cüa và vay tr NHNN và cAc TCTD khác - 717.229 934.240 -  -  870 1.640 1.653.979  
Tian gCri cUa khách hAng -  4.878.107 1.003.859 4.324.556 23.869 7.993.243 18.223.634 
Các cOng ci tài chInh phAi sinh VA cAc khoAn nci tài chinh khAc - - . - - - - - - 
Vn tAi trçi, Uy thAc dau tu, cho vay TCTD chju rOi ro - - - - - - - - 
PhAt hAnh giay ti cO giA - - - - - - - - 
CAc khoAn nq khAc -  443.866 - - - - 443.866  
Tang Ncr phAi tn - - 6.039.202 1.938.099 4.324.556 23.89 7.994.113 1.640 20.321.479 
MAc chênh Ich nhy cam vAi Iii suat ni bAng 216.957 530.593 (617.641) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 4.583.163 3.994.831 
CAn cam k& ngoai bAng cO tác dOng  tOi mAc d nhay cAm vài lAi 
suat cUa các tAi sAn và cOng nq (rOng) 

- - - - - - - - - 

MAc chênh Ich nhy cAm vAi lAl suAt ni, ngoai bAng 216.957 530.593 (617.641) (1.264.601) (3.549.005) 5.294.439 (1.199.074) 4.583.163 3.994.831 
oAn mi,ic nAy khOng bao gôm s6 du d phOng rüi ro. 

Thuyêt niinh nay ià b ph4n htip  thAnh cdc Bdo cáo tài chInh. Tmng 46 
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NGAN HANG THI!ONG MJ CO PHAN sAi GON CONG THIIONG Mãu so: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CIJ!N}J HQP NHAT 
TIaOi k (di ch(nh lfrngày 01/01/2021 din 30/06/2021 Doi: vi liii!,: Trilu dizg i'iet Nan: 

45.2 Rüi ro th trtrong 

45.2.2 Rili ro tin t 

RUi ro tin t là ruli ro ma giá tn cUa các cOng ci tài chinh b bin dng xut phát tr bin dng t giá. Ngân hang duqc thành 1p và hot ding tai  Vit Nam vài dng tin sr diing là dng ViGt Nam. D6ng tièn 
giao dich  chfnh cOa Ngan hang cOng là dng Viét Nam. Các khoàn cho vay và rng trixàc cho khách hang cOa Ngan hang chU yu bang d6ng Vit Nam và dO Ia Ms'. Tuy nhién, mOt s6 tài san khãc cOa Ngân 
hang bang ngo3i t khac dang Vit Nam va dO Ia M. Ban Tng Giám d6c cOa Ngàn hang dà thi& 1p hn mCrc trang  thai cho tmg loai tian t. Trang thai dng tin duqc giam sat hang ngày và chian 1uçc 
phOng ngüa rOi ro duqc Ngãn hang sCr dvng  da dam b trang  thai dng tin duqc duy tn trong han  m(rc d thi& lip. 

Bang dtrài dày trinh bay các tài san va cOng nq ccia Ngân hang theo loai tian t dtrçc quy di sang VND tai  ngày 30 tháng 06 nam 2021: 

• ., Chi ticu . 
EUR du'c quy dot 

USD duoc quy 
doi 

Cic ngoai té khâc 
. . dlrQc quy do. Tong 

TOi san 

Tièn met, yang bac,  dáqu' 542 15.22 1 502 16.265 
Tin gâi tai  ngân hang Nhà nuàc - 67.876 - 67.876 
Tièn, yang gài tai và cho vay các TCTD khác (*) 7.896 4.894.345 2.748 4.904.989 
Chüng khoàn kinh doanh (*) - - - - 
Các cong ci tài chlnh phái sinh và các tài san tài chinh khác (*) - - - - 
Cho vay khách hang (*) - 659.3 77 - 659.377 
Chang khoán du tu (*) - - - - 
GOp v6n, dAu tu dài han (*) - - - 
Tâi san c djnh và Bt dng san dan ttr - - - 
Tài san Co khác (*) - 8.074 - 8.074 
Tang Tài san 8.438 5.644.893 3.250 5.656.581 
Nç phãi trã và Vn chO sO hu 
Tin gni cOa và vay tü NF{NN và các TCTD khác - 1.878 - 1.878 
Tin glri cUa khách hang 6.408 325.940 196 332.544 
Các cOng cv tài chinh phái sinh và các tài san tài chinh khác (*) - 4.834.200 - 4.834.200 
V6n tài trq, Oy  thác dau tu, cho vay TCTD chju rUi no - - - - 
Phat hành giay th cd giá - - - - 
Các khoân nq khác 2.030 482.875 3.054 487.959 
V6n vâ các qu - - - 

Tang Nq phài trã và Vn chü s6 hUu 8.438 5.644.93 3.250 5.656.581 
Tr3ng thu tin t ni bang - - - - 

Trng thu tin t ngoi bAng - - - - 

Trng thai tin tê ni, ngoai bAng - - - - 

.1. .... I ,.- I,.-,-. ti,A ,,l, ,-4,- P,ic, '4n ti ,'J,iJ 

— - .L  —
Trang 47 



JJa Ram 
NGAN HANG THU'YNG MI CO PHAN sAi GON CONG THUONG I\iãu sO: B05/TCTD-.HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NIIAT 
Thai kj thi clthzh tfr ngày 01/01/2021 dE 30/0 6/2 021 Don vi 1hz/i: Triêu l6jz J"jêt Na,,, 

Bang duôi day trinh bay các tài sin vi cong nq cOa Ngin hang then loai tin t duc quy di sang VND tai  ngiy 31 thing 12 nim 2020: 

Chi tieu EUR duQc quy dot 
USD duoc quy 

doi 
Cic ngoai ti khic 

. duçcquydoi Tong 

Tài sin 

Tin mat, yang bac,  di qu' 465 15.824 399 16.688  
Tin gal tai  ngin hang Nhi nuOc 33•377 33.377 
Tièn, yang gal tai  vi cho vay cic TCTD khic (*) 7.098 4.273.689 3.266 4.284.053 
Ching khoin kinh doanh (*) - 
Cic cOng ci tai chinh phil sinh vi cic tii sin tii chhih khic (*) (3 .236.800) (3.236.800) 
Cho vay khich hang (*) 797.472 797.472 
Chüng khoán d&u ttr (*) 

- - 
GOp v6n, du Ui dii han (*) - 
Tii sin có djnh vi BAt dOng  sin dAn tu - 
Tii sin CO khic (*) - 5.443 - 5.443 
Tang Tii sin 7.563 1.889.005 3.665 1.900.233 
Ncr phil tn vi Vn chi s0 hüu 

TiAn gCri cOa vi vay tir NHNN vi cic TCTD khic - 1.089.126 - 1.089.126 
TiAn giri cCia khich hang 6.266 389.990 10 396.266 
Cic cong ci tii chinh phái sinh vi cic tii sin tai chinli khic (*) - - - - 

Vn tii trq, Oy thic dAu tu, cho vay TCTD chlu  rOi ro - - - - 

PhithanhgiAytrcOgii - - - - 
Cic khoin nq khic 92 1.202 4 1.298 
V6n vi cic qu5' - - - - 
Tng Ncr phil trã vi V6n chi s0 hiu 6.358 1.480.318 14 1.486.690 
Trng thu tiAn t ni bing 1.205 408.687 3.651 413.543 
Trang thu tiAn t ngoai bang - - - 
Trng thu tiAn t ni, ngoi bang 1.205 408.687 3.651 413.543 

ThuvPi minh nay là bó vhdn han thank cdc Baa cào Sal chInh. Trang 48 



NGAN HANG THUNG MA! CO PHAN SAI GON CONG THU5ONG Mu s: BO5ITCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 
T/:O'i kj' là! c/i/ni, & ngài' 01/01/2021 dEn 30/06/202/

Do,i vj f/n/i: Triu dng Vit Nan, 
45.2 RÜi ro thj truông 

45.2.3 Rüi ro thanh khoin 

Rüi ro thanh khoãn Là riii ro ma Ngân hông khOng the thçrc hin duçic nghia vu chi trà lien quan dn cong nci tãi chinh khi dn han  vã khOng cO ngun vn thay th khi khách hông rOt vn. Hu qua có th dn 
dn viêc Ngân hông không cOn khá nãng thanh toán di v6i nguiii g/ri tin và không thrc hin d&nyc các cam kt cho vay. Ngân hông quãn 1 rOi ro thông qua: 

- KiCm soát hot dng huy dng vn và cho vay hông ngày 

- Duy tn danh muc du tu bao gm các chüng lchoán d dàng chuyn d6i thành tin m4t 

- Kim soát các chi s6 thanh khoãn dra trên báo cáo tinh hinh tái chinh dôm bào tuân thO theo các quy djnh c/ia Ngân hông Nhà mr&c Vit Nam. 

Bang duOi day torn tt các khoãn tâi san và nc c/ia Ngin hông theo nhóm k han tInh t/r ngày kt thOc k' k tom 30/06/202 1 cl&n ngày dáo han: 

Chi tiu 
Qua hn Trong hn 

- 
TrCn 3 thing Dn 3 thông Dn I thing T0 1 -3 thing T(r3 - 12 thông Tu 1 -5 nim Trên 5 nàm 

Tong 
5,. - S S Tien mat,  yang bac, da quy - - 193.5 05 - - - - 193.505 

Ti&n g&i tai ngin hông Nhà nii&c - - 490.200 - - - - 490.200 
Tin, yang g&i  tai  và cho vay rOe TCTD khác (*) - - 4.921.802 - - - - 4.921.802 
Ching khoán kinh doanh (*) - - - - - - - - 
Các cong cu tôi chInh phái sinh và các tài san tâi chinh khác 

("n - - - 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 
ChCmg khoán du ti.r (*) - - - - - 688.775 - 688.775 
Gopvn,dutirdaihan(*) - - - - - - 133.917 133.917 
Tài san c dnh và Bt dng san dâu tu - - - - - - 1.184.465 1.184.465 
Tài san Co khác (*) - - 366.837 - - - - 366.837 
Tang Iii son 185.440 22.689 6.736.811 1.603.803 8.287.913 2.567.887 3.864.985 23.269.528 
Nq phii  tn - - - 
TingiicOavivaytrNHNNvàcacTcThkhac - - 398.983 150.178 741 712 742 551.356 
TingiicOakhich hông - - 5.583.520 3.328.410 8.626.450 628.181 - 18.166.561 Các cOng ciii tâi chInh phái sinh và các khoôn ncr tài chinh khic - - - - - - - - 
Vn tài trçx, Oy thác du ur, cho vay TCTD chju rCii no - - - - - - - 
Phát hành giAy tO cO giá - - - - - - - - 
Cáckhoãnncykhác - - 421.131 - - - - 421.131 
Tiig  N9' phii trã - - 6.403.634 3.478.588 8.627.191 628.893 742 19.139.048 
Mire chnh thanh khoin rOng 185.440 22.689 333.177 (1.874.785) (339.278) 1.938.994 3.864.243 4.130.480 

Thuyê'r ,ninh nay là b phn hqp thành các Báo cáo lài chinh.
Trang 49 



NGAN HANG THISONG M1 CO PHAN SAI GON CONG THUONG Mu s: B05/TCTD-HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CII! NH HOP NHAT 
Th?,i kj) tài chin!, tfr ngày 01/01/2021 €ten 30/06/2021 Don vi tin/i: Tri?u dàng Vii Nam 

Bang thr6i day torn tht các khoãn tai san và nç cCia Ngân hang theo nhóm k' han  tinh tt ngày kt thOc nàm tài chInh 3 1/12/2020 dn ngãy dáo han: 

Chi ticu 
Qua hn Trong hn 

TOng 
Trên 3 tháng Den 3 tháng Dn 1 thIng Tü' 1 -3 thIng Tu 3 - 12 thang TO 1 - S nrn Trén 5 nrn 

Tinmt,vIngbac,dIqu - - 170.837 - - - 170.837 
Tin gài tai ngân hang Nhà ntràc - - 560.297 - - - - 560.297 
Tin, vOng gâi ti và cho vay các TCTD khãc (*) - - 5.339.507 - 400.000 - - 5.739.507 
Ching khoán kinh doanh (*) - - - - - - - 
CIc cOng ci tài chinh phIi sinh và cáo tài san tài chinh 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 
Chmg khoán dau tu () - - - - - 752.229 - 752.229 
GOp vn, du tu dài hn (*) - - - - - - 125.655 125.655 
îáî san c6 djnh và Bt dng san du tu - - - - - - 1.153.894 1.153.894 
Tai sIn CO khác (*) - - 359.756 - - - - 359.756 
Tng III sIn 191.922 25.036 7.099.373 2.666.953 7.916.238 2.906.813 3.509.975 24.316.310 
NqphIitra - - - 

Tièn gui cUa và vay tir NI-fNN và các TCTD khác - - 1.651.469 - 309 1.456 745 1.653.979 
Tin gui cOa khách hang - 6.505.962 3.512.465 7.435.984 769.223 18.223.634 
Các cOng c,i tãi chInh phái sinh và các khoIn nçi tài chinh khác - - - - - - - - 

V&i tài trcl, üy thác du tu, cho vay TC1'D chju rOi ro - - - - - - - - 

PhIt hành giy t cO giá - - - - - - - 
Các khoán nç khIc - - 443.866 - - - - 443.866 
Tng Nç phãi trI - - 8.601.297 3.512.465 7.436.293 770.679 - 20.321.479 
Mfrc chInh thanh khoIn rOng 19 1.922 25.036 (1.501.924) (845.512) 479.945 2.136.134 3.509.975 3.994.831 

(*) Khoán mic nay khOng bao gm s dtr di,r phOng rOi ro. 

Thuyê't minh nay là b plid,i hcrp thành cdc Bdo cáo tài chInh. Trang 50 
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Pham Th Müa 

I 
NGAN HANG THIIONG MA! CO PHAN SAI GON CONG TRUNG Mh s& BOSITCTD-HN 

• THUYT MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 

• 
T/iOi kfr Mi cl,Inh là' ngày 01/01/2021 & 3 0/06/2021 Do,, vj Ifith: Triu idiig V4!( Nam 

45. Quan I rüi ro tãi chInh (tip theo) 

I 45.3 Giá tn hqp I cüa cäc tài san tài chInh vã cong n tài chInh 

U	 Các tài san tài chinh và cong na tài chInh cUa Ngân hang dang thrc ghi nhn theo nguyen thc giá gc trr di các khoán dr 
phong giárn giã tài san. Do vay, giá tn ghi s cUa các tai san tài chInh Va cOng n tai chInh cüa Ngân hang cO th có các khãc 
bit di vOi giá trl hpp 1' cüa chang. 

• Hiên ti, Ngân hang chtra thuc hiên xác dinh giá tn hop 1 cüa tht cà các tài san tài chInh và cOng nçv tài chInh cOa mnh. Ngân 

U	
hang se thrc hin viéc trInh bay giá. trl hop l cOa tài san tài chInh và cOng nq tài chInh khi Co các huO'ng dn chi tit cUa các 
co quan quân 1'. 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

I 

U 

U 

U 
I Thuyê minh nay Ia b phdn hçip thanh cdc Bdo cdo tai chlnh. Trang 51 
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